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REZUMAT 

 

Pornind de la titlul general al lucr rii,ă Muzeul oraşului Mediaş. Constituire şi 

dezvoltare (secolul al XIX-lea – 1950),ăcareăseărefer ăîntr-unămodăstrictălaăînfiin areaăuneiă

noiă înstitu iiă p str toareă şiă generatoareă deă cultur ,ă neă putemă daă seamaă deă perspectivaă

diferit ăşiăcomplex ădeăabordare a unui studiu istoric. Printr-un astfel de demers suntem 

nevoi iăs ălu măînăconsiderareăoăserieăextremădeăvariat ădeăfactoriăşiăevenimente,ăcareăauă

influen ată sauă auă stată laă bazaă întemeireiiă şiă organiz riiă unuiă nouă aşez mântă cuă specifică

cultural. La oăprivireăsumar ăseăpoateăapreciaăsimplitateaăsubiectului,ăîns ădup ăoăanaliz ă

maiă am nun it ă putemă observaă oă serieă deă factoriă esen ialiă asupraă c roraă ună astfelă deă

demersătrebuieăs ăseăopreasc .ăCareăauăfostăpremiseleăapari ieiăacesteiănoiăinstitu ii?ăCumă

s-aă n scută aceast ă idee?ă Careă auă fostă scopurileă urm rite?ă Cineă auă fostă ceiă careă auă

conştientizatănecesitateaăconstituiriiăuneiăastfelădeăinstitu ii?ăCareăauăfostămodalit ileădeă

realizare?ăCeăfelădeăpatrimoniuăaă fostăcolec ionat?ăIat ădoarăcâtevaă întreb ri care se pot 

ridica cu privire asupra acestei teme.    

Istoriografiaăromâneasc ,ăînăgeneral,ăsauăceaămedieşean ,ăînăspecial,ănuăauăreuşită

pân ăînăprezentăs ăsurprind ăsauăs ă l mureasc ăacesteăaspecte.ăPrinăurmare,ăconsider mă

c ăutilitateaăstudiuluiănostruăseăjustific ,ănu atât prin actualitatea subiectului, cât mai ales 

prină completareaă unoră lacuneă aleă literaturiiă deă specialitate,ă cuă privireă special ă asupraă

oraşuluiă Mediaş,ă dară îndeosebiă privitoră laămuzeulă local.ă Numeroaseă studiiă şiă lucr riă deă

referin  despreă istoriaămuzeelorădinăspa iulănostruănuămen ioneaz ăsubănicioăform ăsauă

doarătrunchiat,ădebutulăfenomenuluiămuzeisticămedieşean.ă 

Dintreăacesteaăputemămen ionaălucrareaăpublicat ăînăanulă1922ădeăc treăCoriolană

Petranu cu referire la Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Trecutul, 

prezentul şi administrarea lor,ă lucrareă înă careă seă reg seşteă doară oă scurt ă men iuneă aă

colec ieiă Gimnaziuluiă evanghelică dină localitate,ă f r ă niciună altă detaliu.ă Inclusivă tezaă deă

doctoratăaăcercet toareiăGherghina Boda, care surprinde Muzeele din Transilvania între 
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anii 1817 şi 1905, publicat ă înă cursulă anuluiă 2008,ă nuă faceă absolută nicioă referireă laă

existen aă uneiă astfelă deă institu iiă laă Mediaşă înă perioadaă respectiv .ă Deă asemenea,ă unulă

dintreă ceiă maiă importan iă cercet toriă dină ultimiiă aniă aiă fenomenuluiă muzeologieiă

româneşti,ăIoanăOpriş,ăînălucrareaăsaăfundamental ăIstoria Muzeelor din România,ăeditat ă

înă anulă 1994,ă plaseaz ă înfiin areaă muzeuluiă medieşeană abiaă înă anulă 1950,ă elă f cândă

referire în acest mod doar la etapaă institu ieiă deă stat,ă reprezentat ă înă aceeaă vremeă deă

Muzeulă Raional.ă Prină urmare,ă oă important ă parteă aă lucr riiă noastreă seă bazeaz ă peă

identificareaă şiă introducereaă înă circuitulă ştiin ifică sauă aducereaă înă aten iaă publiculuiă

interesat a unor documente inedite aflate într-oăserieădeăarhiveădinăMediaş,ăSibiu,ăBraşovă

sauă chiară dină afaraă rii.ă Totodat ,ă traducereaă cvasiă exhaustiv ă dină limbaă german ă şiă

includereaă înă literaturaă român  de specialitate aă unoră importanteă informa iiă despreă

subiectul abordat, redescoperiteăşiăstudiateăînăperiodiceleălocaleăMediascher Wochenblatt 

şiăMediascher Zeitung deă laăsfârşitulăsecoluluiăalăXIX-leaăşiă începutulăsecoluluiăalăXX-

lea,ăreprezint ăoăcompletareăfireasc ăşiăînsemnat ăaătematiciiăavuteăînăvedere. 

Astfelăconsider măc ăini iativaănoastr ăreprezint ăoăcontribu ieăimportant ăşiăpoateă

fiă deă ună reală folosă pentruă îmbog ireaă informa iiloră referitoareă laă evolu iaă sistemuluiă

muzeală dină România.ă Deă altfel,ă cercetareaă temeiă aă pornită şiă dină dorin aă şiă necesitateaă

realiz riiă uneiă lucr riă cuă caracterămonografic,ă oăveritabil ă restitutio de jure, despre una 

dintreăceleămaiălongeviveăinstitu iiăculturaleăaleăMediaşului,ăşiăanume:ămuzeul.ă 

Muzeulă aă reprezentată întotdeaunaă ună produsă ală conştiin eiă sociale,ă oă adev rat ă

oglind ă aă societ iiă omeneştiă înă careă seă naşte,ă seă dezvolt ă şiă peă careă oă reprezint .ă Deă

asemenea,ă esteă nemijlocită legată deă cauzeleă şiă resurseleă umane,ă economiceă şiă politice,ă

indiferentădeăperioadaălaăcareăseăraporteaz .ăOriceăstudiuăasupraăistorieiăunuiămuzeuăpoateă

contribui la oămultămaiăbun ăîn elegereăşiăconştientizareăaăniveluluiăculturalăatinsădeăc treă

oăanumit ăsocietate.ăAcestăfaptăseăpoateăeviden iaăşiăprinăscopulăurm rit,ăînăprincipal,ădeă

c treă muzeu,ă careă p streaz ă obiecteă materialeă createă şiă utilizateă deă omă de-a lungul 

timpului,ăcolectateăulteriorădeăoăanumit ăcomunitateăşiătransformateăînăadev rateăm rturiiă

aleăidentit iiăşiăcontinuit ii,ăcaăparteăintegrant ăaămemorieiăcolective.ăEleădecurg dintr-o 

mare  mişcare culturală, cu multiple individualizări na ionale. Astfel,ă seă consider ă c ă

muzeulă reprezint ă esen aă uneiă na iuni,ă aă uneiă comunit iă etnice,ă prină sarcinaă saă

primordial ădeăp str torăalăistoriei,ăarteiăşiătradi iei. 
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Ca urmare, un prim demers pe care l-am socotit necesar a fost abordarea unor 

problematici referitoareă laă societateaă medieşean ă înă ansamblulă ei.ă Deă laă existen aă unoră

organismeă cuă r d ciniă str vechiă şiă ună aportă esen ială înă dezvoltareaă economic ă aă unuiă

spa iu,ă laă problematicaă ridicat ă deă anumiteă institu iiă cuă rolă importantă înă via aă social ă aă

individului şi,ă bineîn eles,ă laă contribu iaă deă necontestată aă înv mântuluiă caă factoră

deteminantă înă progresulă societ ii.ă Deă asemenea,ă amă considerată util ă şiă abordareaă unoră

problematiciă referitoareă laă anumiteă evenimenteă istorice,ă cuă profundeă implica iiă şiă

consecin eă asupraă situa ieiă politice,ă socialeă şiă na ionale,ă careă auă influen ată de-a lungul 

timpuluiăcomunitateaăMediaşului.ă 

Investiga iileă asupraă societ iiă civileă auă vizată dou ă institu iiă distincteă aleă

comunit iiăs seşti,ăspecificeănuădoarăMediaşului,ăciăîntregului spa iuătransilv neanălocuită

deă aceast ă popula ie.ă Acesteaă suntă breslele şiă vecinătă ile,ă organiza iiă cuă scopuriă totală

diferite,ă dară foarteă asem n toareă dină prismaă structuriiă loră şiă aă moduluiă deă oganizare.ă

Cercet rileăbibliografice,ăpornindădeălaăapari iaăşiădezvoltareaăacestorăformeădeăexprimareă

social ăşiăeconomic ăaăsaşilor,ăne-auăpermisăconturareaăclar ăaăcaracteristicilorăgeneraleăşiă

importan eiăpeăcareăle-auăavutăînăevolu iaăsociet iiămedieşene,ăde-a lungul timpului. De 

asemenea, respectivele institu iiăauăavutăunăaportăconsiderabilăşiădirectăinclusivăînăprivin aă

constituiriiămuzeuluiăvechiădeălaăMediaş,ădatorit ăfaptuluiăc ănumeroaseăpieseădeănatur ă

istoric ăintegrateăînăcolec iileăacestuiămuzeu,ăauăapar inutăbreslelorăşiăvecin t ilor. 

Oă men iuneă clar ă asupraă includeriiă acestoră bunuriă culturaleă şiă istoriceă înă

patrimoniulămuzealăoăreg simăşiălaăVictor Werner, care într-unaădinălucr rileăsaleăeditat ă

înăanulă1910ăafirmaăc ădupă ce ultima urmă de asocia ie s-a stins, lăzile lor au fost duse 

la biblioteca gimnaziului, respectiv vor fie cedate Muzeului Alt-Mediasch care urmează 

să fie construit. Cuă privireă laă bog iaă materialeloră oferiteă deă acesteă bresle,ă dară şiă laă

pericolulă deă pierdereă sauă distrugereă aă acestora,ă ă acelaşiă autoră men ionaă laă începutulă

secolului al XX-lea,ăc  totuşi, ar fi timpul pentru a salva ceea ce mai poate fi salvat. 

Unăaltădemersăavutăînăvedereăfaceăreferireălaăsitua iaăînv mântuluiădeălaăMediaş,ă

caă factoră decisivă înă prop şireaă omului,ă înă dezvoltareaă uneiă societ iă şiă creareaă uneiă

conştiin eă na ionale.ă Disociat  peă treiă direc iiă distincte,ă învestiga iaă asupraă şcoliloră

medieşeneă aă urm rită creionareaă succint ă aă celorămaiă r spânditeă institu iiă deă înv mântă

întâlniteăaici.ăNeăreferimălaăşcoalaăevanghelic ,ălaăşcoalaăconfesional ăgreco-catolic ăşiălaă
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ceaăortodox .ăRezultateleăacesteiăanalizeăauărelevatădiscrepan eăuriaşeăîntreăceleătreiăşcoliă

medieşene,ăcauzateăatâtădeăstareaă financiar ăaăsus in torilor,ă înăspe ăfiindăvorbaădespreă

bisericileă adiacente,ă dară şiă deă situa iaă politic ă aă na ionalit iloră respective.ă S-a putut 

observaăc ăsitua iaăînv mântuluiăs sescădeălaăMediaşăa ocupat de-a lungul secolelor un 

locă aparte,ă înă compara ieă cuă celeă apar inândă popula ieiă româneştiă sauă chiar maghiare. 

Acest fapt trebuie privit în ansamblul evenimentelor înregistrate pe întreg teritoriul 

Transilvaniei,ă unde,ă începândă cuă secoleleă ă XIIă şiă XIII,ă seă vaă desf şuraă procesulă deă

colonizareăalăăsaşilor, careăaşeza iăînăacesteălocuriăauăbeneficiatădeănumeroaseădrepturiăşiă

privilegii.  

Oăalt ăsec iuneăasupraăc reiaăamăconsideratănecesarăs ăneăîndrept măaten iaăaăfostă

Revolu iaă dină aniiă 1848/1849,ă cuă privireă special ă aă problemeiă Transilvaniei,ă prină

caracterulă eiă na ional,ă dară şiă momenteă aleă acesteiaă careă s-auă desf şurată înă zonaă

Mediaşului.ă Revolu iaă nuă aă interac ionat într-ună modă directă cuă problematicaă avut ă înă

vedere,ăîns ăaăreprezentatăcuăsiguran ăunămomentădeăr scruce,ăunăevenimentădecisivăăînă

istoriaămodern ăaăspa iuluiănostru.ăAc iunileărevolu ionareăcareăs-auăderulatălaăMediaşăauă

influen atădecisivăevolu iaăulterioar ăaăoraşului,ăprecumăşiărela iileădintreă români,ăsaşiăşiă

maghiari.ăConflicteleămilitare,ăultimeleădinăistoriaăoraşului,ăauăavutărepercusiuniădeosebită

deăgrave,ăcareăauăafectatăceaămaiămareăparteăaăpopula ieiăşiăauăconstituită începutulăuneiă

noi etape înăsocietateaăcivil ăaăMediaşului.ă 

Momenteleătensionateăaleărevendic rilorăşiăluptelorărevolu ionareăauăadusăînăprimă

plană dou ă mariă personalit iă aleă vremii,ă recunoscuteă atâtă peă plană na ional,ă câtă şiă

interna ional.ă Neă referimă aiciă laă ceiă maiă deă seam ă reprezentan iă aiă paşoptismuluiă

medieşean,ăînăpersoaneleăprotopopuluiăgreco-catolicăŞtefanăMoldovanăşiăaăpedagoguluiăşiă

preotului evanghelic Stephan Ludwig Roth. Aportul acestora, pentru zona Târnavei Mari, 

aăfostăunulăconsiderabil,ăreprezentantulăna iuniiăs seştiăpl tindăcuăpropriaăvia a,ăcaăurmareă

aă implic riiă directeă înă evenimenteleă revolu iei,ă dară îndeosebiă aă principiiloră saleă

ideologice.ă Moarteaă tragic ă aă c rturaruluiă sasă vaă aveaă repercusiuniă dintreă celeă maiă

serioase,ăcauzândăpeăplanălocalădivergen eăşiăanimozit iăîntreăsaşiăşiămaghiari,ăcareăs-au 

întinsăpeădurataăaăpesteăşapteădecenii. 

Mediaşul,ă unulă dintreă oraşeleă vechiă aleă Transilvaniei,ă unulă dintreă celeă şapteă

importanteăcet iăaleăSiebenbürgen-ului deăodinioar , a cunoscut de-a lungul istoriei sale 
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o evolu ieăşiăunăparcursăcvasi-asem n torăcuăcelelalteăoraşeătransilv nene.ăÎndeosebiădină

punct de vedere cultural, pe parcursul secolului al XIX-lea,ăoraşulădeăpeăTârnavaăMareă

înregistreaz ăoăcreştereă important ăprinăapari iaăşiă înfiin areaăaănumeroaseăorganiza iiă şiă

institu ii  cu caracter social dar, mai ales, cultural.  

Societateaă european ,ă înă special,ă dină aă douaă jum tateă aă secoluluiă ală XIX-lea 

cunoaşteă ună ampluă procesă deă modernizare,ă careă vaă aveaă repercusiuniă pozitiveă înă toateă

planurile, de la politic, economicăşiă social,ăpân ă laămentalitateaă colectiv .ăAcestăprocesă

esteăobservabilăşiăprinătransform rileăînregistrateălaănivelulăvie iiăprivateăaăindividului,ăpeă

bazaă noiloră concepteă asupraă percep iiloră despreă modulă deă via ă sauă asupraă raporturiloră

inter-umane.ă Înă aceast ă perioad ă avemă de-aă faceă cuă oă nou ă modalitateă deă exprimareă aă

persoaneiăînăvia aăcotidian .ăSeăconstat ăoădistinc ieădinăceăînăceămaiăclar ăîntreătimpulădeă

munc ăşiăcelădeărepaus.ăÎncepeăs ăseăconturezeătotămaiăclarăno iuneaădeăvacan ,ăv zut  ca 

oăalternativ ăbenefic ăpentruăstareaăgeneral ădeăbineăaăindividului.ăPrinăurmare,ăseăpoateă

spuneăc ăacumăse naşte conceptul modern de timp liber.ăAcesteămoderniz riăperceputeălaă

nivelulă societ iiă nuă puteauă s ă nuă influen ezeă sauă s -şiă g seasc ă locă şiă înă spa iulă

transilvan,ă atâtă deă ancorată laă realit ileă occidentale,ă şiă aflată într-un plin proces de 

transformare îndeosebi în mediul urban. 

Oă direc ieă important ă aă studiuluiă nostruă a fost şi abordarea unor problematici 

referitoare la anumiteă personalit iă medieşene,ă careă prină func iileă de inuteă sauă prină

activitateaă loră şi-auă adusă contribu iaă şiă auă influen ată într-un mod decisiv societatea 

medieşean .ăMulteădintreăacesteăpersonalit iăauăavutăunărolădirectăşiăînăceeaăceăpriveşteă

înfiin areaăşiădezvoltareaăulterioar ăaămuzeuluiădinăMediaş.ăăDeăasemenea,ăamăconsiderată

necesar ăşiăaplecareaăasupra analizei unor asocia iiăşiăorganiza iiăcareăauăactivatăpeăplană

local,ă adev rate generatoareă deă resurseă umaneă şi,ă nuă înă ultimulă rând,ă ini iatoareleă

anumitor evenimente culturale cuă profundeă implica iiă şiă consecin eă asupraă vie iiă

cotidiene,ăcareăauăinfluen atăde-aălungulătimpuluiăcomunitateaăMediaşului. 

Toate aceste elemente prezentate anterior, referitoare la diferite aspecte ale 

societ iiă medieşeneă (institu ii,ă evenimente,ă oameni)ă sauă anumiteă coordonateă aleă vie iiă

culturale, le-amă considerată utileă şiă necesareă pentruă reliefareaă câtă maiă complex ă aă

circumstan eloră şiă conjuncturilorăpeă fondulă c roraă seăvaănaşteă şiă seăvaădezvoltaăpeăplană

localăideeaăconstituiriiăuneiăinstitu ii muzeale. 
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Structuraăceaămaiăimportant ăaă lucr riiăprezint ăapari iaăşiăevolu iaămuzeuluiădină

Mediaş,ă strânsă legat ă deă fenomenulă muzeisticiiă transilv neneă dină secolulă ală XIX-leaă şiă

primaăjum tateăaăsecoluluiăalăXX-lea. Au fost surprinse, în mod special, etapeleăesen ialeă

deărealizareăşiăorganizareăaăinstitu iei,ăcineăauăfostăartizaniiăacestuiădemers,ăscopurileălorăşiă

metodele utilizate. De asemenea, pe baza unor documente inedite identificate într-o serie 

de arhive, s-aăpututăreconstituiăînăceaămaiămareăm sur ăpatrimoniulăculturalăcolec ionatăşiă

de inută deă c treă Muzeulă Alt-Mediasch,ă dină momentulă înfiin riiă saleă şiă pân ă laă

transformareaăsauăpreluareaăsaădeăc treăStatulăromân.ăă 

Prin identificarea unor surse locale, referitoare la persoanele care au sprijinit de-a 

lungulă timpuluiă laă îmbog ireaăzestreiămuzeului,ă aă fostăposibil ă creareaăuneiă imaginiădeă

ansambluăprivindăcontribu iaăînsemnat ăaăcomunit iiăs seştiălaădezvoltareaăinstitu iei.ăCuă

aportul acesteia s-aăreuşităsalvarea,ăvalorificareaăşiăpromovareaăunui important patrimoniu 

cultural,ăreprenzentativăpentruăaceast ăregiuneădinăcentrulăTransilvaniei. 

Înăceeaăceăpriveşteămetodeleăşiă tehnicile de cercetare utilizate în studiulădeăfa ,ă

ne-am orientat în principal pe abordarea unor lucr riăbibliografice,ăatât ale literaturii de 

specialitateăromâneştiăcâtăşiăgermaneădeăpeăparcursul secolelor al XIX-lea, al XX-lea, dar 

şiăactuale,ăcareăauăsurprinsăîntr-un mod disparat o serie de aspecte legate de problematica 

avut  în vedere. Alte surse importante de studiu au reprezentat-oăşiănumeroaseăperiodice,ă

îndeosebiă celeă deă limb ă german ă publicateă peă plană local,ă cuă prec dereă Mediascher 

Wochenblatt,ăcareăauăînregistratăînăpaginileălorăconsemn riăimportanteăreferitoareălaătemaă

supus ăaten ieiănoastre.ă 

De asemenea, au fost consultate o serie de documente inedite aflate în Arhiva 

MuzeuluiăMunicipalăMediaş,ăArhivaăConsistoriuluiăEvanghelicăMediaş,ăanumiteăfonduriă

dină cadrulă Arhiveloră Na ionaleă – filialele Sibiuă şiă Braşov, Arhiva Heimatgemeinschaft 

Mediasch din Germania sau colec iiăparticulare.ă 

Toate acestea au contribuit la creionarea unei imagini elocvente cu privire la 

tematicaă lucr riiă noastre,ă iară înă final,ă consider mă c ă majoritateaă întreb riloră deă laă

începutulă demersuluiă nostruă şi-auă g sită ună r spunsă adecvat,ă careă permit amplasarea 

institu ieiămedieşeneăînăgaleria de onoare aămuzeelorădinăspa iulăromânesc.ăă 
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*** 

Pe baza influen elorăeuropeneăseăconsolideaz ăşiăîncepăs ădeaăroadeăeforturileăcuă

privireă laă însemn tatea,ă salvareaă şiă ocrotireaă bunuriloră deă patrimoniuă na ional. 

Sistematizareaă ideiiă deă muzeu,ă caă ună aşez mântă deă importan ă cultural ă cuă valoareă

excep ional ,ă prindeă contură deă laă ini iativeleă uneiă eliteă formateă dină intelectualiă şiă

colec ionariă particulari,ă foarteă bineă ancora iă laă realit ileă civiliza ieiă occidentale. 

Perseveren aă acestoraă aă stată laă temeliaă form riiă deă numeroaseă institu iiămuzealeă sauă deă

asocia iiăculturaleăcuăscopulăprotej riiăpatrimoniuluiăistoric. 

 Deă asemenea,ă ună aportă considerabilă înă sus inereaă acestoră demersuriă pentruă

prop şireaă şiă ocrotireaă valorilor culturale au avut-oă şiă institu iileă deă înv mântă şi,ă

bineîn eles,ăceleăreligioase.ăDeămulteăoriăsprijinulăacestoraăaăfostăesen ial,ădeălaăfondareaă

colec iilorăşiăpân ălaădezvoltareaămuzeelorăpropriu-zise. 

Peăfondulădezvolt riiăfenomenuluiămuzeistic în Transilvania, îndeosebi în a doua 

jum tateăaăsecoluluiăalăXIX-lea,ăprinăexempleleăoferiteăînăspecialădeăcomunit ileăs seşti,ă

maiă alesă celeă deă laă Sibiuă şiă Sighişoara,ă Mediaşulă esteă cuprinsă şiă elă deă febraă salv riiă

patrimoniuluiă culturală şiă întemeiereaă uneiă institu iiă publice,ă careă s ă devin ă ună elementă

reprezentativă pentruă comunitateaă local .ă Acesteă influen eă reprezint ă şiă oă maturizareă aă

societ iiă medieşene,ă foarteă bineă ancorat ă laă realit ileă politice,ă economice,ă sociale,ă dară

mai ales culturale ale regiunii.ă Dup ă ună secolă marcată deă schimb riă profundeă înă toateă

domeniile,ăînăcontextulăstr daniilorătotămaiăacerbeădeăafirmareăşiăemancipareăaleăetniiloră

transilv nene,ă aspira iileă înă domeniulă culturiiă reprezint ă unaă dintreă celeă maiă puterniceă

metode de manifestareăaăspirituluiăna ional. 

Din acest punct de vedere, structurarea bunurilor de patrimoniu sub forma de 

colec iiăsistematiceădeschiseăpubliculuiălargăauăreprezentatăprimeleămanifest riămuzeisticeă

realeădinăspa iulănostru,ămulteădintreăacesteaăconstituind, înaintea unei expresii universale,  

imagineaăexponen ial ăaăunorăcomunit iăetnice.ăÎnăaceast ăcategorieăputemăs ăincludemă

primeleămuzeeăînfiin ateălaăSibiu,ăpeăparcursulăsecoluluiăalăXIX-lea. Muzeul Brukenthal, 

fondatăpeăstructuraăimpozanteiăcolec iiăaăbaronului Samuel von Brukenthal, era considerat 

înc ă deă laă începută ună muzeu al na iunii săseşti, reprezentativ pentru întreaga etnie din 

Transilvania. Un alt muzeu similar este cel deschis de Siebenbürgische Karpathenverein 

(Societateaă Carpatin ă Ardelean ), prină str daniileă cercet toruluiă şiă colec ionaruluiă Emilă
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Sigerus.ă Scopulă acestuiaă eraă deă aă promova,ă înă primulă rând,ă patrimoniulă etnografică şiă

culturalăs sescădinăArdeal.ă 

 Peă bazaă acestoră principiiă „na ionale”ă şiă alteă oraşeă s seştiă dină Transilvaniaă voră

purcedeălaăorganizareaăşiăconstituireaăunorăinstitu iiămuzeale,ăcuămenireaădeăa-şiăprotejaăşiă

puneăînăvaloareăpatrimoniulălocal.ăAstfel,ăvorăluaănaştereămuzeeleădinăSighişoara,ăMediaş,ă

Braşovă sauă Bistri a.ă Luândă înă considerareă principiileă moderneă aleă muzeologiei, putem 

apreciaă c ă acesteă institu iiă ilustreaz ,ă peă fondulă tematiciiă prezentateă şiă aă patrimoniuluiă

de inut,ăreprezentareaăunorăcalit iăna ionale.ă 

 InclusivălaăMediaşăaăprimatăînc ădeălaăînceputăideeaăînfiin riiăunuiămuzeuăcareăs ă

conserveăşiăs ăexpun ăbunuriăreprezentativeăaleăculturiiămaterialeăşiăspiritualeăaleăna iuniiă

s seştiădinăaceast ăzon . 

Oă scurt ă sintetizareă despreă fondareaă şiă evolu iaă muzeuluiă medieşeană neă relev ă

urm toareaăsitua ie.ă Institu iaăesteăconsiderat ă caă fiindădejaă înfiin at ădină anul 1901, iar 

pân ăînăanulă1903ăseăînregistreaz ăceaămaiăprodigioas ămunc ădeăcolectareăaăpieselorădeă

patrimoniu,ă motorulă principală ală acestoră ac iuniă fiindă profesoriiă Carlă Martină Römeră şiă

LudwigăBinder.ăDup ăplecareaăacestora,ăprocesulădeăîmbog ireăaăpatrimoniuluiăintr ăîntr-

unăuşorădeclin.ăPatrimoniulăs uăaăfostăconstituităprinăachizi iiăşiădona ii,ăf r ăaportulăunoră

importanteăcolec iiăparticulare.ăÎnăanulă1902ăesteămen ionatăpentruăprimaădat ăComitetul 

Muzeal şiăoăserieădeăactivit iăaleăacestuiaăpentruădezvoltareaăinstitu iei.ă 

Primaăexpozi ieăesteădeschis ăpubliculuiă largă înă cursulăanuluiă1912,ădarăpoateă fiă

vizitat ădoarăcâtevaăluniăpân ăînăprim varaăanuluiă1913.ăÎntreăaniiă1914-1922ăinforma iileă

despre muzeu sunt extrem de succinte, fiind perioade înă careă lipsescă cuă des vârşire.ă

Activitateaăcuăpubliculăesteă reluat ădină lunaăaprilieă1923,ădup ăamenajareaă institu ieiă înă

spa iulă deă laă parterulă fosteiă prim rii,ă undeă vaă func ionaă pân ă înă anulă 1949,ă cândă

patrimoniulăs uăesteăpreluatădeăc treăstatulă român.ă Înăaceast ăperioad ăsuntăconsemna i,ă

doar în Cartea de onoare, peste 3.000 de vizitatori care au trecut pragul muzeului 

medieşean,ăîns ăbineîn elesăconsider măc ănum rulărealăaăfostăcuămultămaiămare.ă 

Coroborareaă informa iiloră emiseă înc ă deă laă naştereaă ideii de realizare a acestui 

deziderat,ă dară şiă aă opiniiloră exprimateă ulterior,ă neă sugereaz ă într-un mod extrem de 

elocventă faptulă c ă înă dezvoltareaă acesteiă ini iativeă localeă primáă ideeaă na ional .ă

Conceptul,ăpatrimoniulăşiătematicaăcareăauăstatălaăbazaăînfiin riiăşiăorganiz riiăMuzeuluiă
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Alt-Mediasch potă fiă încadrateănegreşită înăceeaăceăAlexandruăTzigara-Samurcaş,ă renumită

promotorăalămuzeografieiăromâneşti,ădefineaădreptăcategoriaămuzeelorăcuăcaracterăetnic.ă 

Prin constituirea unui muzeu al patriei noastre, dup ăcumăafirmaăFritzăAunerăşiă

nuă eraă singurulă careă exprimaă astfelă deă opinii,ă seă doreaă promovarea,ă valorificareaă şiă

p strareaă m rturiiloră culturiiă materialeă şiă spiritualeă aleă na iuniiă s seştiă dină acestă spa iu.ă

Îns ăacestăaspectănuăpoateăfiăconsideratăunulărestrictivăsauăcareăs -i minimalizeze valoarea 

cultural .ă Dină acestă punctă deă vedere,ă cercet torulă Ioană Oprişă subliniaă foarteă clară c ă

existen a aspectelor locale, într-o cultură, măreşte gradul de spectaculozitate, reflectă 

bogă ie, specific şi tradi ie şi iluminează benefic sus inătorii actelor respective. La 

Mediaş,ă deă laă sfârşitulă secoluluiă ală XIX-leaă şiă începutulă secoluluiă ală XX-lea, au fost 

îndepliniteă toateă acesteă condi ii,ă darăpeă fondulăvechiiămoşteniriă aăpopula ieiă s seştiă şiă aă

graduluiădeăcultur ăatinsădeăc treăaceasta. 

Dac ăarăfiăs ătranspunemăînăcifreăşiăs ăaccept măsine-qua-non fondarea muzeului 

dină Mediaşă înă anulă 1901ă atunciă putemă trageă concluzia,ă conformă dateloră publicate în 

numeroaseăstudiiădespreămuzeeleădinăspa iulănostru,ăc ăacestaăocup ăunălocăonorabilăîntreă

muzeeleăTransilvaniei,ădinăpunctădeăvedereăalăvechimiiăsale.ăPrinăurmare,ălaăoraăactual ,ă

oraşulă Mediaşă seă poateă mândriă c ă administreaz ă oă institu ieă cultural ă cuă oă istorieă

considerabil ,ă aă c reiă existen ă oă putemă includeă negreşită înă rândulă galerieiă muzeeloră

seculare de pe teritoriul românesc. 

Peăplanălocalătrebuieărecunoscutăfaptulăc ăsuprema iaăpopula ieiăs seştiăaădominată

toateă domeniileă vie iiă administrative,ă economice,ă politiceă şiă culturaleă pentruă oă lung ă

perioad ădeătimp,ă iarăapari iaăşiădezvoltareaăuneiă institu iiăprecumăMuzeulăAlt-Mediasch 

nuă poateă fiă disociat ă subă nicioă form ă deă aceast ă etnie.ă Comunitateaă german ă aă

Mediaşului,ă deă laă sfârşitulă secolului al XIX-leaă şiă începutulă secoluluiă ală XX-lea, era 

singuraăcapabil ăs ăînf ptuiasc ăaiciăunăastfelădeădeziderat.ăExistauăresurseleăpatrimonialeă

şiă materiale,ă existauă oameniiă ini ia i,ă dară maiă presusă deă toate,ă existaă motiva ia.ă Dintreă

toate aceste aspecte seă remarc ă entuziasmulă şiă ini iativaă profesoriloră Ludwigă Binderă şiă

mai ales Carl Martin Römer, fondatori de facto aiămuzeuluiămedieşean. 
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