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Prefaţă

La sfârşitul secolului al XIX‑lea, numit şi secolul naţionalităţilor,
Transilvania se afla sub puternica influenţă a mişcării culturale şi muzeo‑
grafice central‑europene. La jumătatea secolului se puneau bazele muze‑
elor şi bibliotecilor naţionale în marile centre urbane ale continentului.
Fondarea muzeului din Mediaş poate fi încadrată în curentul general
european prin puternica amprentă datorată populaţiei săseşti din cetate.
Influenţa săsească în muzeografia transilvăneană este demonstrată prin
existenţa de la începutul secolului al XIX‑lea a muzeului Brukenthal de
la Sibiu. Preocupări de colecţionare în acelaşi spaţiu etnic se regăsesc în
lucrările lui Radu Ştefănescu (Braşov), Călin Anghel (Sebeş), spre exem‑
plu. Patrimoniul actual al muzeului Alt-Mediasch datorează foarte mult
societăţii care i‑a pus bazele, celei săseşti.
Autorul tezei de doctorat Muzeul oraşului Mediaş. Constituire şi dez‑
voltare (secolul al XIX‑lea – 1950), transformate în cartea cu titlul Muzeul
Alt‑Mediasch. Mărturii ale comunităţii săseşti de la Mediaş, este persoana din
interiorul muzeului contemporan al urbei. Prin cercetările sale, nu numai
doctorale, şi‑a propus reconstituirea istoriei instituţiei, fiind motivat profe‑
sional şi afectiv. În lucrarea sa, Viorel Ştefu îmbină atât formaţia de istoric,
cât şi pe cea de practician – om al muzeului. Chiar dacă muzeul în forma
actuală este o creaţie a vremurilor de după cel de al Doilea Război Mondial,
sursele documentare şi bunurile adunate coboară cu multe decenii în timp
ideea de colecţionare la Mediaş. Faptul că muzeele nu s‑au născut fără
antecedente sociale şi culturale este demonstrat prin cartea de faţă.
Efortul autorului nu se reduce la prezentarea colecţiilor actuale ale
muzeului. Caută sursa provenienţei lor, condiţii de apariţie a patrimo‑
niului actual, în întregime datorat oamenilor zonei, în primul rând saşi‑
lor şi modului lor de viaţă. Apariţia muzeului din Mediaş a fost încadrată
în curentul european, vizând memoria colectivă prin puternica amprentă
a populaţiei din cetate. Viorel Ştefu şi‑a încadrat cercetarea în jaloanele
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istorice, vizând viaţa culturală şi socială a localităţii, participarea breslaşi‑
lor şi vecinătăţilor la realităţile vremii şi posibila lor contribuţie la formarea
viitoarelor/actualelor colecţii, implicit a muzeului din Mediaş. Producând
obiecte, patrimoniul de astăzi, meşteşugarii, apoi fraternitatea – ambele
foarte bine organizate – au contribuit la viaţa cetăţii.
Instituţii culturale şi de învăţământ, săseşti sau româneşti (cele
greco‑catolice şi ortodoxe) şi‑au jucat rolurile în instruirea populaţiei,
prin implicarea preoţilor Josef Fabini, Ştefan Moldovan, Ilie Calboreanu
şi alţii. Evenimentele revoluţionare din 1848/1849, Primul şi cel de al
Doilea Război Mondial, evenimentele legate de 1 decembrie 1918 au influ‑
enţat politic şi cultural şi modul de viaţă al locuitorilor. Românii şi saşii
de la Mediaş, aflaţi în vâltoarea revoluţiei de la 1848/1849, fără un aport
esenţial la desfăşurarea evenimentelor, sunt remarcaţi prin două figuri
reprezentative ale locului, protopopul greco‑catolic Ştefan Moldovan,
figura ilustră a vieţii culturale din Transilvania şi preotul Stephan Ludwig
Roth, executat de autorităţile maghiare pentru înaltă trădare în 11 mai
1849. Medalioanele biografice celor doi sunt în măsură să‑l edifice pe
cititor asupra desfăşurării evenimentelor revoluţionare în împrejurimile
Mediaşului, avându‑i în centrul pe cei doi colaboratori, român şi sas, Şt.
Moldovan şi St. L. Roth.
Prezentarea societăţii medieşene, a instituţiilor, evenimentelor şi
oamenilor locului în desfăşurarea lucrării de faţă, aduce în atenţia noas‑
tră funcţionarea asociaţiilor şi organizaţiilor locale, personalităţile şi, ce
este esenţial pentru viitorul muzeului, pe colecţionarii vremii şi activită‑
ţile lor culturale. Specific pentru populaţia săsească/germană este spiritul
organizatoric, de care nu a fost lipsită nici societatea medieşeană. Nevoia
de fraternizare în societăţile culturale a fost identificată de autor prin
intermediul ziarelor locale, Mediascher Zeitung, Mediascher Wochenblatt,
dar şi revista Transilvania de la Sibiu, ori în documente de arhivă. După
Braşov, Sibiu, Cluj, a apărut şi Mediascher Musikverein ca cea mai veche
asociaţie culturală din oraş (1847). Existenţa statutului asociaţiei contri‑
buie la cunoaşterea unei asociaţii specifice vremii. Funcţionarea ei a fost
urmărită până la anul 1942. Din rândul asociaţiilor locale au fost identi‑
ficate organizaţiile sportive de patinatori, de gimnastică, clubul cicliş‑
tilor; existenţa lor a colorat viaţa societăţii, vorbindu‑se exclusiv de cea
săsească. Spre sfârşitul secolului al XIX‑lea medieşeni se alătură mişcă‑
rii sibienilor în Siebenbürgischer Karpathenverein. Din cercetările autoru‑
lui rezultă că membrii asociaţiilor sau ai organizaţiilor sportive nu erau
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numai reprezentanţii elitelor locale, ci la viaţa lor participau şi breslaşii –
meşteşugarii. Este remarcabil că această pătură activă a societăţii lua parte
la viaţa societăţii. Clasificate după scopul propus, asociaţiile cercetate au
avut un caracter evidențiat într‑un tabel edificator.
Aşa cum s‑a întâmplat în multe cazuri în Europa – dar şi în România
–, colecţionarii curiozităţilor şi ai obiectelor de artă sau celor cu valoare
culturală apreciată astăzi vor fi cei care pun bazele patrimoniului speci‑
fic pentru o localitate sau pentru o zonă geografică. Bazându‑se pe surse
bibliografice, pe propriile cercetări, autorul a identificat cel puţin 12 dintre
foştii proprietari, apoi donatori de obiecte, care şi‑au adus contribuția la
fondarea şi dezvoltarea muzeului de astăzi. Aşezaţi într‑o ordine crono‑
logică, prin medalioanele lor biografice cititorul ia legătura cu cei cărora
s‑a datorat apariţia ideii de muzeu la Mediaş: medicul Daniel Gottlieb
Scheint, preotul Carl Martin Römer, cofondator al muzeului cu Ludwig
Binder şi Fritz Auner, Ludwig Andreas Leutschaft şi alţii. Pleiada colec‑
ţionarilor descoperită de cercetători în trecut pentru Sebeş, Braşov, dar
şi Zalău, Târgu Mureş, la care s‑ar adăuga şi cei identificaţi la Mediaş, ar
putea contribui la un viitor dicţionar al colecţionarilor de bunuri patrimo‑
niale din Transilvania. Având la bază primele colecţii, medieşenii le‑au şi
organizat în expoziţii temporare bazate pe exprimarea identităţii naţio‑
nale. Pentru identificarea lor, o importantă sursă au fost ziarele locale prin
care se făcea popularizarea evenimentelor.
Echilibrat organizată, partea a doua a cărţii tratează constituirea şi
dezvoltarea muzeului din Mediaş între anii 1901–1949 şi ajută cititorul să
intre „in medias res”. Autorul caută să încadreze apariţia muzeului în miş‑
cările culturale ale epocii, din care nu putea să lipsească ca exemplu Muzeul
Naţiunii Săseşti de la Sibiu al guvernatorului Samuel von Brukenthal, cel
care şi‑a deschis colecţiile pentru publicul larg în anul 1817. Apariţia muze‑
ului din Mediaş pe harta muzeelor săseşti se datorează unui demers voit
prin care trebuie să înţelegem intenţia fondatorilor, C. Martin Römer şi
Ludwig Binder care au început achiziţionarea obiectelor “piesă cu piesă”.
În afara campaniilor de colectare, Alt Mediasch‑ul se va îmbogăţi şi prin
colecţiile Gimnaziului (constituite în anul 1840, cunoscute şi lui Coriolan
Petranu, autor al primei sinteze despre istoria muzeelor din Transilvania
Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Trecutul, prezentul
şi administrarea lor, 1922) şi cele ale Bisericii Evanghelice din localitate.
Preocupat de provenienţa patrimoniului muzeal, autorul declară că nu a
reuşit să descopere prea multe informaţii în arhiva muzeului sau în alte
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fonduri arhivistice, lipsind din vechile inventare date de intrare în colec‑
ţii muzeale. Spiritul organizatoric al saşilor a ajutat şi de această dată.
Publicaţiile periodice locale au putut constitui din nou sursa de informare.
Mergând pe firul evenimentelor, autorul s‑a străduit să epuizeze toate
sursele inedite şi edite accesibile pentru o documentare cât mai complexă.
Chiar dacă nu‑şi consideră cercetarea încheiată definitiv, a reuşit să creio‑
neze o posibilă evoluţie managerială a muzeului. Coroborând datele exis‑
tente, muzeul a fost fondat în anul 1901. Din acest an a început activitatea de
colectare şi organizare de piese cu valoare documentară şi istorică. Statutul
funcţional al muzeului din anul 1914 dezvăluie structura comitetului de
organizare, informaţii despre finanţare – donaţii băneşti pentru organiza‑
rea şi funcţionarea muzeului, expoziţiile etc. Expoziţia permanentă a fost
vernisată abia în 1 aprilie 1923. Cu regret se constată în lucrare că nu există
nici fotografii, nici vreun plan al expoziţiilor, doar unele scurte descrieri
care pot contribui totuşi la creionarea unei imagini aproximative. În acest
context, sunt de mare valoare memoriile manuscrise ale lui C. Martin
Römer din anul 1924 păstrate la Arhiva Consistoriului Evanghelic Mediaş,
pe care autorul le‑a folosit la maximum. Se ştie că expoziţia nu şi‑a schim‑
bat esenţial aspectul până în anul 1950, când, în urma evoluţiei politice,
muzeul devine Muzeul Raional Mediaş. Valoros pentru cunoaşterea patri‑
moniului muzeal este documentul arhivistic Museum Mediasch I, II, III
– registrul inventar al muzeului pe perioada anilor 1901–1937, care struc‑
turează obiectele deţinute în 20 de secţiuni. Prin cercetarea acestor surse
autorul a putut constata că în anul 1937 în muzeul Alt Mediasch se păstrau
obiecte de istorie, etnografie, arheologie, artă şi tipărituri.
Cercetarea trecutului muzeului a permis abordarea unor unghiuri mai
puţin vizibile din istoria instituţiei. Preocupat de descoperirea lor, Viorel
Ştefu a căutat să identifice din surse edite şi inedite vizibilitatea muze‑
ului, publicul vizitator, descoperind în Arhiva Consistoriului Evanghelic
un document inedit – Fremden Buch (Cartea străinilor/vizitatorilor), de
fapt Cartea de onoare a instituţiei pe perioada 1912–1949 cu câteva între‑
ruperi. Specialiştii ştiu că analiza unui astfel de document permite studie‑
rea publicului după grupurile sociale, pe vârste, locul de provenienţă etc.,
informaţii apreciate şi în muzeologia contemporană.
Începând cu anul 1950 muzeul a parcurs o perioadă cheie pentru deve‑
nirea sa în contemporaneitate; a devenit an de referinţă, pentru că atunci
muzeul saşilor de la Mediaş – Muzeul Alt‑Mediasch – s‑a transformat în
Muzeul Raional Mediaş. Interesant mi se pare că momentul preluării
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muzeului de Statul român nu a putut fi documentat prin acte clare, din
lipsa lor, de fapt. Persoanele responsabile, aşa cum s‑a întâmplat şi în alte
locuri şi situaţii asemănătoare, nu aveau cultura şi instrucţia pe măsura
misiunii pe care o îndeplineau. Este, doar într‑un fel, firească evoluţia, de
la un muzeu pur etnic săsesc, spre un muzeu care, între anii 1950–1958,
purta titulatura de Muzeul Raional Nicolae Bălcescu. Patrimoniul muzeal
se afla, totuşi, într‑o creştere substanţială, fiind îmbogăţit sistematic cu
obiecte de artă, artă populară maghiară, românească şi săsească, descope‑
riri arheologice şi altele.
Laboratorul de creaţie al lui Viorel Ştefu se dezvăluie în ultimul seg‑
ment al cărţii, în anexe. Cum am mai menţionat, publicaţiile periodice
locale au fost de mare ajutor atât în evoluţia muzeului Alt‑Mediasch şi
colecţiilor sale, cât şi în elaborarea acestei monografii. Totodată, autorul
oferă în anexă Registrele inventar (1901–1937) ale colecţiilor muzeale, lista
donatorilor consemnaţi în Registrele de inventar, dar şi în periodicele locale
Mediascher Wochenblatt şi Mediascher Zeitung. Apreciez efortul autorului
depus pentru transcrierea şi traducerea articolelor referitoare la muzeu
publicate în aceleaşi reviste locale între sfârşitul secolului al XIX‑lea şi
prima jumătate a secolului al XX‑lea.
Demersul istoriografic şi de reconstituire a istoriei unui muzeu cu par‑
ticularităţi etnice din Transilvania se încadrează în încercarea de a com‑
pleta istoria muzeelor din România, dacă avem în vedere lucrările lui Ioan
Opriş sau cea a Gherghinei Boda, Muzeele din Transilvania între 1817 şi 1905
publicată în anul 2008. Muzeul Alt‑Mediasch cu patrimoniul său mobil,
dar şi imobil face parte din creaţia comunităţii săseşti care a populat salba
cetăţilor urbane săseşti din Transilvania. Colecţiile de astăzi ale muzeului
se află într‑o simbioză între spiritul creator al saşilor medieşeni, îmbogă‑
ţite prin descoperiri contemporane.
Cartea lui Viorel Ştefu este o certă contribuţie la cunoaşterea muzeolo‑
giei transilvănene şi demonstrează cu prisosinţă importanţa principalului
scop al existenţei unui muzeu prin colecţionare, conservare, cercetare de
bunuri culturale şi punerea lor în valoare spre folosul publicului vizitator.
9 iulie 2017

Eva Mârza
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***
„Ce‑ai moştenit de la părinţi, trudind s‑agoniseşti din nou, să fie‑al
tău”. Versurile poetului‑filozof german Johann Wolfgang Goethe din
poemul „Faust” se referă desigur mai puţin la o moştenire materială sau
bănească, ci mai degrabă la moştenirea spirituală şi culturală. Merită, după
cum cred, să ne oprim asupra acestor cuvinte, în mod deosebit în acest an,
când Mediaşul sărbătoreşte 750 de ani de la prima menţiune documentară.
Oraşul de azi datorează o mare parte a monumentelor sale istorice comu‑
nităţii săseşti, urmaşi ai acelor colonişti care au sosit pe malul Târnavei
în secolul XIII şi au fondat localitatea, care într‑o diplomă a anului 1267
este pomenită cu numele de „Medies”, nume ce l‑a păstrat în cele patru
graiuri principale, care s‑au vorbit şi se vorbesc în aceste locuri: Mediasch
în germană, Medwesch în grai săsesc, Mediaş în limba română şi Medgyes
în limba maghiară. Generaţii la rând, saşii de la Mediaş au avut cui să lase
moştenire ceea ce la rândul lor au preluat de la proprii lor strămoşi. Aceste
generaţii au protejat „zidurile lor de apărare”, atât pe cele materiale, cum
ar fi zidurile cetăţii, dar şi pe cele imateriale, în primul rând statutul lor
deosebit pe „Pământul Crăiesc”, cât şi ordinea lor socială şi spirituală.
Lucrurile s‑au schimbat treptat în ultimii 150 de ani, pentru ca la sfârşitul
secolului XX comunitatea lor să fie „decimată” şi redusă la mai puţin de o
zecime din numărul lor, în urma exodului din anii 1990/91.
Oare cei care au plecat s‑au gândit la moştenirea ce‑o lasă în urmă?
Poate da, dar probabil s‑au gândit mai ales la casele în care au trăit şi la
locurile pe care le‑au cultivat. Poate că nu s‑au gândit în aceeaşi măsură la
faptul că lasă în urmă o bună parte din moştenirea colectivă a neamului lor.
Cetatea, turnurile de apărare, Biserica Sf. Margareta, Turnul Trompeţilor
cu Turre Pitz (Petre din Turn), dacă e să vorbim despre oraşul Mediaş.
Doar o comunitate mică, dar vitală şi plină de optimism a rezistat tentaţiei,
a rămas şi se strânge până azi în jurul bisericii evanghelice – dar oare cine
va fi aici, să ia în primire moştenirea lor, peste nu mult timp?
Răspunsul nu este simplu, la prima vedere. Dar saşii nu au lăsat în
urmă un vid, aşa cum şi în trecut nu au trăit izolaţi. De la bun început,
saşii din Mediaş au convieţuit cu vecinii români. Chiar dacă mărturii scrise
asupra acestei convieţuiri nu apar decât în secolul XV, se poate postula ipo‑
teza că alături de aşezarea săsească, la „Medies” au trăit şi români („valahi”
cum sunt numiţi în diplomele medievale). Din secolul XVII ştim că pro‑
porţia românilor a fost de circa 20% din populaţie – de ce să nu credem că
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şi în secolele de dinainte proporţiile să fi fost aproximativ aceleaşi? Saşii
au avut supremaţia administrativă în oraşul liber regesc Mediaş şi în cele
Două Scaune, dar românii din oraş au beneficiat cel puțin de aceeaşi liber‑
tate personală ca şi saşii, dat fiind că nu existau structuri feudale la saşii de
pe Pământul Crăiesc. Ştim că românii din uliţa Porii şi din Valea Adâncă
lucrau în agricultură la saşi, deci trebuie să avem în vedere o interdepen‑
denţă economică crescută de‑a lungul secolelor. Avem dovezi din secolele
XVI şi XVII că saşii vorbeau limba română, de ce să fi fost altfel înainte? Şi
de ce românii să nu fi cunoscut şi ei graiul săsesc? Eu sunt convins că ştiau
vorbi săseşte. Oare nu este firesc atunci să le încredinţăm lor moştenirea
noastră? Parafrazându-l pe Goethe, să stipulăm teza: „Ce‑aţi moştenit de
la părinţii noştri, trudind s‑agonisiţi din nou, să fie‑n păstrarea voastră”?
Discursul interetnic a fost marcat în decursul ultimilor 150 de ani de
accente naţionaliste, care parţial îşi mai aruncă umbra şi asupra contem‑
poraneităţii. În valuri s‑au năpustit naţionalismele peste vecini. După naţi‑
onalismul maghiar, care culminase cu instalarea dualismului austro‑ungar
în 1867, cel regăţean după Marea Unire din 1918, cel al germanilor şi mai
ales al saşilor organizaţi în Grupul Etnic German în perioada interbelică,
şi în fine după naţionalismul comunist, oare nu e timpul pentru o convie‑
ţuire paşnică, nu numai între vecini, ci şi între etnii? Din toate timpurile
se vorbeşte despre Transilvania ca fiind o ţară bogată şi binecuvântată.
Pluralitatea etnică a locuitorilor este şi ea o bogăţie, chiar dacă acest ade‑
văr încă nu este de la sine înţeles şi acceptat unanim.
Iată de ce credem că apariţiei prezentului volum, exact în anul în care
Mediaşul sărbătoreşte 750 de ani de existenţă documentară, îi revine
o valoare simbolică. Viorel Ştefu, om de ştiinţă, originar din Dupuş
(Tobsdorf ), unul din satele fostelor Două Scaune, scrie despre Muzeul
Alt‑Mediasch. Mărturii ale comunităţii săseşti de la Mediaş. Întemeiată la
începutul secolului XX la iniţiativa a doi profesori de gimnaziu, colecţia de
mărturii materiale ale comunităţii săseşti încearcă să păstreze amintirea
trecutului, a cărui imagine deja pe atunci începea să fie tot mai ştearsă în
memoria contemporanilor. Amenajat în incinta castelului bisericesc, apă‑
rat de zidurile acestuia, Muzeul Alt‑Mediasch a încercat să prezinte o ima‑
gine a moştenirii trecutului. Trecerea lui sub jurisdicţia statului comunist
în 1949 a fost simțită de comunitatea săsească drept un fel de înstrăinare
de trecutul ei, când în incinta Muzeului Raional au fost expuse un număr
mare de piese din muzeul Alt‑Mediasch, fără însă a menţiona în mod expli‑
cit originea lor şi contextul socio‑istoric care le‑a generat.
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Teza de doctorat a lui Viorel Ştefu nu numai că reuşeşte să umple
acest gol, dar mai mult, este rezultatul unei profunde munci de cercetare.
Lucrarea de faţă prezintă pentru prima dată o sinteză a vieţii sociale şi
culturale a comunităţii săseşti din oraşul nostru natal iubit într‑o lucrare
ştiinţifică a unui autor român. Prezentarea unor aspecte ale vieţii sociale,
printre care se numără breslele, vecinătăţile, învăţământul şi mişcarea
paşoptistă, dar şi ale vieţii culturale, asociaţii, colecţionari, activităţi cul‑
turale, oferă un cadru mai larg pentru a înţelege provenienţa colecţiilor
istorice şi importanţa lor în viaţa comunităţii săseşti.
Cercetarea acribică a surselor de către Viorel Ştefu a mai generat un
rezultat, care are o importanţă deosebită, dacă ne gândim la întrebarea
formulată mai sus, ce se va întâmpla cu moştenirea materială şi imateri‑
ală a comunităţii săseşti. Urmărind ideea de a reconstitui istoria Muzeului
Alt‑Mediasch, autorul lucrării a reuşit să antreneze trei instituţii într‑un
efort ştiinţific comun – Muzeul Municipal Mediaş, comunitatea evan‑
ghelică din Mediaş şi Asociaţia Locului Natal Mediaş. Astfel, nu numai
că s‑au putut pune alături informaţii şi documente referitoare la Muzeul
Alt‑Mediasch, răsfirate în arhivele celor trei instituţii, dar colaborarea la
acest subiect a generat o relaţie ştiinţifică şi umană care ţinteşte spre viitor.
În numele Asociaţiei Locului Natal Mediaş, pe care o reprezint, îmi
exprim respectul profund faţă de atitudinea cercetătorului, omului şi prie‑
tenului Viorel Ştefu vizavi de moştenirea saşilor şi îmi exprim convingerea
că, astfel, acea moştenire este lăsată spre păstrare în mâini bune, atât la
propriu, în incinta Muzeului Municipal Mediaş, cât şi la figurat, în admi‑
nistrarea unor oameni de bun simţ şi de bune intenţii.
11 iulie 2017
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