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ERICH JEKELIUS ªI MUZEUL SÃSESC AL ÞÃRII BÂRSEI

Douã constatãri aº dori sã aºez la începutul expunerii mele:
1. Succesul de care s-a bucurat Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei în primele decenii ale secolului al
XX-lea este de neimaginat fãrã personalitatea ºi spiritul extraordinar de organizare ale lui Erich
Wolfgang Jekelius;
2. Având în vedere importanþa începuturilor în orice proiect, este necesar sã ne oprim ºi asupra rolului pe
care îl juca situaþia familialã a lui Erich Jekelius pentru proiectul muzeal dominat de personalitatea sa. 

Primul fapt ce uimeºte în biografia sasului Erich Jekelius este locul naºterii: Satulung (magh.
Hoszufalu/germ. Langendorf), deci Sãcele, o localitate fãrã tradiþie germanã. Explicaþia se gãseºte în
itinerarul profesional al tatãlui sãu, August Jekelius (1861-1915)1. Cariera de funcþionar public în cadrul
Komitatului Brassó, comparabil cu administraþia judeþeanã de azi, l-a aºezat pe primul sãu post în Satulung,
unde ocupa din 1886 funcþia de jude (germ. Stuhlrichter). August Jekelius era urmaº în generaþia a 12-a a lui
Jeremias Jekel2, cel dintâi primpreot evanghelic al Braºovului din 1542, contemporan radical ºi prin aceasta
rivalul principal al lui Johannes Honterus ºi judelui primar Johannes Fuchs în timpul reformei religioase.3

Urmaºii lui Jeremias Jekel au avut în mare parte meseria de aurari, ocupând în mod constant ºi funcþii de
conducere în cadrul breslelor, consiliului orãºenesc ºi a celui bisericesc.4 Putem deci observa o puternicã
tradiþie familialã ºi localã, tipicã mediului urban sãsesc, ce era îndreptatã spre administrarea bunului public.
Ce dimensiuni dezvoltase cu timpul aceastã orientare colectivã a saºilor reiese din opinia cãlãtorului britanic, 
Charles Boner, din 1864, care constatã, cã ea ar fi cea mai de seamã calitate a saºilor ce s-ar cristaliza în
spiritul lor de autoadministrare – „[their] spirit of selfgovernment”, cum se exprima el.5

Bunicul lui Erich Jekelius încã era meºter aurar.6 Din acea ramurã familialã, generaþia lui August 
era prima, care alegea, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, una din noile profesiuni ale epocii,
detaºându-se astfel de vechile meserii orãºeneºti moºtenite din Evul Mediu. În ciuda acestui fapt ºi
având în vedere schimbarea tardivã a mentalitãþilor, putem presupune cã August, în ciuda profesiei
sale de funcþionar public în administraþia regionalã al statului modern maghiar, dar ºi Erich, erau încã
puternic legaþi de gândirea tradiþionalã a saºilor braºoveni ºi aveau o atitudine rezervatã faþã de
adoptarea necondiþionatã a spiritului modernitãþii.7 Prin abordarea de tematici economice dar mai
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1 Coord.: Joseph Franz Trausch, Friedrich Schuller, Hermann A. Hienz, „Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger
Deutschen. Bio-bibliographisches Handbuch für Wissenschaft, Dichtung und Publizistik”, 9 vol., Kronstadt,
Hermannstadt, Köln, Weimar, Wien, 1868-2004 (citat în continuare: SL), vol. 4, p. 227, vol. 7, pp. 353-354. 

2 Arhiva Bisericii Negre (germ. Archiv der Honterusgemeinde, în continuare folosim prescurtarea germanã a instituþiei:
AHG): IV. F. 57. b. Erich Jekelius: Stammbaum der Familie Jekelius – Jekel, Kronstadt, 1966, manuscris dactilografiat,
366 p.

3 Karl Kurt Klein, „Der Humanist und Reformator Johannes Honter. Untersuchungen zur siebenbürgischen Geistes- u.
Reformationsgeschichte”, Hermannstadt, 1935, pp. 266-273.

4 AHG: IV. F. 57. b.
5 Citat dupã versiunea germanã, Charles Boner, „Siebenbürgen. Land und Leute”, Leipzig, 1868, p. 212.
6 Ibidem.
7 Erich Jekelius criticã de exemplu în termeni aspri schimbãrile arhitectonice din Braºov în jurul anului 1900. Considerãm,

cã sentimentul neputinþei faþã de aceste schimbãri ºi dorinþa de a salva valori culturale ameninþate de dispariþie au fost o
sursã importantã pentru angajamentul lui Jekelius în domeniul muzeal. 
„În a doua jumãtate a sec. al XIX-lea ºi la începutul sec. al XX-lea Braºovul a cunoscut transformãri profunde ºi în
domeniul arhitecturii. Grila strãzilor a fost pãstratã, însã clãdirile construite în aceste decenii sunt lipsite de orice stil
arhitectural ºi deranjeazã peisajul, mai ales în strãzile principale. Efectul asupra aspectului de ansamblu al centrului
oraºului, ce îl au numeroasele clãdiri noi ºi adaptãrile aplicate caselor vechi efectuate în aceastã perioadã, a fost la fel de
dezastruos ca marele incendiu care avusese loc cu 200 de ani în urmã. Vestigiile vechiului Braºov sunt foarte reduse la
numãr, cãci marele incendiu ºi vandalismul arhitectural din jurul anului 1900 au cruþat puþine dintre ele.” Tradus din
limba germanã din Erich Jekelius, Kronstadt im Wandel der Jahrhunderte, în idem (coord.): „Das Burzenland”, vol. I,
Kronstadt, partea 1, pp. 7-19, aici p. 18.



ales demografice, August Jekelius încearcã sã atragã atenþia publicului sãsesc asupra importanþei
ce revine acestor domenii pentru asigurarea perspectivelor de viitor a populaþiei sãseºti din
Transilvania.8

În 1908, când se constituie Asociaþia Colecþionarilor Braºoveni (germ. Vereinigung Kronstädter 
Sammler) ca persoanã juridicã, cu scopul de a înfiinþa ºi administra Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei,
August Jekelius este conºtient de importanþa domeniului muzeal pentru întãrirea identitãþii sãseºti,
motiv pentru care devine un susþinãtor important al proiectului în perioada imediat urmãtoare iniþierii 
sale. Dupã eºecul din 1897 al primei iniþiative de asociere legate de valorificarea muzealã a
patrimoniul cultural sãsesc din Braºov, a Asociaþiei pentru Pãstrarea Antichitãþilor Braºovene (germ.
Verein zur Erhaltung Kronstädter Altertümer, 1895-1897), August Jekelius a înþeles, mai devreme
decât alþi reprezentanþi ai pãturii conducãtoare sãseºti din Braºov, importanþa noii iniþiative ºi s-a
folosit de funcþia sa de vicecomite (germ. Vizegespan/magh. Alispán) al Comitatului Brassó (magh.
pt. „judeþul” Braºov), pe care a ocupat-o din 1907, pentru a evita un nou eºec.9 Prima subvenþie
anualã în valoare de 200 de coroane ungureºti pentru asociaþia susþinãtoare a muzeului este votatã de
Adunarea Comitatului în octombrie 1908. În 14 aprilie 1909 vicecomitele Jekelius emite o circularã
cãtre primãriile rurale, ce cheamã populaþia la contribuþii bãneºti ºi cu obiecte iar primãriile sunt
încurajate sã prevadã în bugetele lor subvenþii anuale pentru Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei. Iar în
calitatea sa de curator al Consistoriului Districtual Braºov al Bisericii Evanghelice C.A. i-a fost
posibil sã stimuleze ºi comunitãþiile bisericeºti din Þara Bârsei sã participe la susþinerea muzeului.10

Influenþei sale, care o avea în funcþia de curator al
Comunitãþii Honterus (Biserica Negrã), i se datora 
cel puþin parþial predarea în custodie a colecþiilor
muzeale ale Bisericii Negre ºi soluþionarea
problemei spaþiului prin cedarea parþialã în
favoarea muzeului a clãdirilor eliberate în 1913 de 
cãtre Gimnaziul Honterus, actualele corpuri B ºi C 
ale Liceului J. Honterus.11

Concomitent cu aceste mãsuri de sprijinire îi
gãsim pe cei doi Jekelius în rândul membrilor
Asociaþiei Colecþionarilor. Încã student, în vârstã
de doar 20 de ani, Erich Jekelius se înscrie în 1909
ca membru îngrijitor (germ. Pfleger), tatãl sãu
August îºi însuºeºte aceastã calitate abia în 1911.
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Actualul corp B al Liceului J. Honterus cu inscripþia
„Museum” deasupra intrãrii principale, perioada

interbelicã, Arhiva Institutului Transilvan.

8 Ziarele în care îºi publica August Jekelius articolele indicã faptul cã se afla în timpul marii dispute legate de orientarea
politicã a saºilor din anii 1890, între „negri” (conservatori ºi parteneri fideli ai guvernelor de la Budapesta) ºi „verzi”
(progresiºti ºi înclinaþi spre opoziþie) mai degrabã în tabãra conservatoare, vezi: SL, vol. 4, p. 227 ºi Eduard Eisenburger,
Michael Kroner (coord.): „Die Zeit in der Zeitung. Beiträge zur rumäniendeutschen politischen Publizistik”, Cluj, 1977,
p. 80.

9 [Erich Jekelius], August Jekelius †, în „Jahrbuch des Burzenländer sächsischen Museums”, 1, 1925, pp. 10-11.
10 „Bericht des Burzenländer sächsischen Museums in Kronstadt 1908-1910”, [Kronstadt, 1911], p. 5. Toate primãriile celor

12 sate dominate de saºi din Þara Bârsei, nu însã ºi Braºovul, au dat urmare circularei Vicecomitelui ºi au devenit membrii
îngrijitori (germ. Pfleger) la asociaþia muzealã, vezi „Bericht des Burzenländer sächsischen Museums in Kronstadt 1912”,
[Kronstadt, 1913], pp. 13-14. Subvenþia anualã primitã din 1908 din partea comitatului/judeþului a fost pãstratã pânã în
anul 1938 cunoscând desigur unele schimbãri, nouã însã necunoscute prin atestãri documentare. De la un moment dat,
nouã necunoscut, motivaþia acestor plãþi a fost schimbatã. Ea a devenit la un nivel necunoscut o platã compensatorie pentru 
Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei justificatã prin cedarea vilei Baiulescu asociaþiei ASTRA. Perioada plãþilor compensatorii se 
sfârºea în anul 1938, moment din care Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei urma sã primeascã o subvenþie anualã redusã în mod
substanþial de numai 5.000 lei, neachitatã încã pentru anul în curs; vezi „Bericht des Burzenländer sächsischen Museums
für das Jahr 1938, extras din Kronstädter Zeitung nr. 59”, [Kronstadt], 1939, p. 9.

11 Julius Teutsch, „Unser Burzenländer Heimatmuseum”, [Kronstadt, 1936], p. 8; tipãrit ºi în ediþia festivã prilejuitã de
centenarul ziarului Kronstädter Zeitung din data de 24 mai 1936, pp. 44-46.



Statutele asociaþiei stabileau mai multe feluri de membri. Numãrul membrilor regulari (germ.
ordentliche Mitglieder), asupra cãrora se restrângea dreptul de vot pentru instanþele asociaþiei, era
limitat la un numãr de 15 persoane. Calitatea de membru regular se dobândea printr-un vot secret al
celorlalþi membri regulari. Pentru marele rest al susþinãtorilor activi sau materiali statutul cunoºtea
mai multe variaþiuni ale calitãþii de membru, cea mai rãspânditã fiind membru îngrijitor (Pfleger).12

Din sursele, care ne-au stat la dispoziþie, nu ne putem da seama, în ce mãsurã sprijinul acordat
muzeului de cãtre August Jekelius stã la baza alegerii doctorandului Erich Jekelius ca membru cu
drepturi depline încã din anul 1911.13 În orice caz August Jekelius a fost desemnat în 1915 membru

de onoare al Asociaþiei Colecþionarilor, iar speranþele legate de primirea unui tânãr om de ºtiinþã ca
Erich Jekelius în cadrul asociaþiei nu au fost dezamãgite, din contrã.

Cu mult înaintea momentului în care Erich Jekelius moºteneºte funcþia de secretar al Asociaþiei
Colecþionarilor de la fostul director al Arhivelor Oraºului Braºov, Friedrich Stenner, decedat în
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Buletin de îngrijitor (Pfleger) al Comunitãþii evanghelice C.A. din Codlea 
pentru Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei din anul 1923, AHG, Fond Parohia Codlea.

Buletin de îngrijitor (Pfleger) al Comunitãþii evanghelice C.A. din Codlea 
pentru Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei din anul 1923, AHG, Fond Parohia Codlea.

12 Statutele asociaþiei sunt tipãrite în „Bericht des Burzenländer sächsischen Museums in Kronstadt 1908-1910”, pp. 29-33
(Satzungen der Vereinigung Kronstädter Sammler).

13 „Bericht des Burzenländer Sächsischen Museums über das Jahr 1911”, extras din Kronstädter Zeitung Nr. 37, [Kronstadt, 
1912], p. 4. 
Legat de soarta documentarã sau arhivisticã a Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei suntem nevoiþi sã menþionãm faptul cã nu am 
putut depista un fond arhivistic substanþial care ar pãstra de pildã procesele verbale ale Asociaþiei Colecþionarilor, sau
corespondenþa muzeului. Un rest de fond arhivistic se pãstreazã la Muzeul „Casa Mureºenilor”. Vezi ºi pasajul legat de
Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei în Thomas ªindilariu, Kriegsverluste, Wiederaufbau und Enteignung. Zur Archivgeschichte
der Honterusgemeinde in Kronstadt ab 1944, în „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde” (în continuare ZfSL), 28,
2005, pp. 40-56, aici pp. 40-48. 



192414, este de constatat o evoluþie, în decursul cãreia influenþa lui Jekelius asupra muzeului devenea
din ce în ce mai decisivã.

Deja în articolul sãu din revista „Die Karpathen” din 1911, care avea scopul de a legitima
pretenþiile muzeului faþã de cele douã clãdiri, folosite încã pentru gimnaziu, Jekelius dezvoltã în
termeni clari o concepþie cuprinzãtoare asupra scopului muzeului dar ºi asupra felului de organizare
necesar atingerii þelurilor propuse. De fapt acest articol reprezintã sinteza ideilor cãlãuzitoare pentru
întreaga sa operã din domeniul muzeologic.15

Asociaþia Colecþionarilor Braºoveni era orientatã în primul rând spre preistorie sau ºtiinþele
naturii, fapt ce se oglindea ºi în preponderenþa lor faþã de istoria culturalã a Þãrii Bârsei în cadrul
primei expoziþii permanente, ce se afla în încãperile dinspre curte a casei din strada Gh. Bariþiu nr. 2
(germ. Rossmarkt respectiv Târgul Cailor).16 Plecând de la constatarea faptului cã colecþiile muzeale
ale gimnaziului Honterus sunt în majoritatea lor copleºitoare atât nevalorificate din punct de vedere
muzeal, pedagogic sau didactic, cât ºi necunoscute publicului, motiv pentru care ar trebui unite cu
colecþiile Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei, Jekelius dezvoltã urmãtoarele poziþii în articolul sus
numit:

Având în vedere cã Braºovul nu este o metropolã europeanã ci doar centrul unei microregiuni
precum Þara Bârsei, un proiect de muzeu poate fi doar legitim dacã acceptã ºi respectã în mod strict
caracteristicile unui muzeu regional. Un astfel de muzeu, cum ar putea deveni cel sãsesc, are
potenþialul de a fi cel mai important mediu pentru educarea ºi formarea cunoºtinþelor generale despre
mediul imediat înconjurãtor ale populaþiei, pentru întãrirea identitãþii culturale ºi etnice, importanþa
muzeului în aceastã ordine de idei fiind depãºitã doar de instituþiile ºcolare. Un muzeu regional are
obligaþia de a cuprinde toate domeniile tematice legate de prezenþa umanã în acea regiune. Trebuie
neapãrat renunþat la felul de expunere supraîncãrcat al obiectelor într-un muzeu, cum se obiºnuia în
secolul al XIX-lea, prin care nu se reuºea nimic altceva decât sa fie obosit vizitatorul sau în cel mai
bun caz, sã-i fie satisfãcutã setea de senzaþie, lãsându-l însã fãrã explicaþii. Jekelius subliniazã
importanþa unei structurãri clare a diferitelor secþiuni ale muzeului, care prin introducerea unui
concept explicativ cu orientare pedagogicã faciliteazã apropierea vizitatorului de epocile trecutului.
Urmare acestei poziþii, Jekelius depune o pledoarie hotãrâtã pentru separarea colecþiei de expoziþie
faþã de cea de studiu. Conform conceptului erau prevãzute o salã pentru expoziþii temporare, ce urma
sã satisfacã setea publicului faþã de senzaþii ºi sã aprofundeze tematici, care pot fi doar punctate în
cadrul expoziþiei permanente. În continuare erau planificate o salã pentru conferinþe ºi o bibliotecã
ºtiinþificã cuprinzãtoare. În mod expres, Jekelius privea
muzeul ca o instituþie ºtiinþificã care servea unui triplu scop:
colecþionarea pentru a asigura materialul necesar cercetãrii
ºtiinþifice, cercetarea ºtiinþificã în sine ºi educarea populaþiei.
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„Forschen, Sammeln, Lehren” (Cercetare, Colecþionare, Educare) –
motto-ul promovat de Erich Jekelius pentru munca muzeologicã, AHG.

14 „Bericht des Burzenländer Sächsischen Museums über die Jahre 1914-1924”, [Kronstadt, 1925], p. 10.
15 Erich Jekelius, Ein sächsisches Museum in Kronstadt, în „Die Karpathen”, 4, 1910-1911, pp. 563-570. 
16 „Bericht des Burzenländer Sächsischen Museums”, 1908-1910, pp. 8-20.



25 de ani mai târziu, imediat dupã moartea primului director al muzeului, Julius Teutsch
(1867-1936) ºi înlocuindu-l pe acesta17, Jekelius reclamã în cadrul redefinirii scopului muzeului,
faptul cã deja în 1911 l-ar fi rezumat pe acesta în sloganul: „Forschen, Sammeln, Lehren”
(Cercetare, Colecþionare, Educare).18 Redefinirea din 1936 nu este de fapt altceva decât reluarea ºi
intensificarea poziþiilor stabilite de Jekelius în 1911. Totodatã în 1936 este însã de constatat ºi o
oarecare frustrare în textul lui Jekelius, cauzatã de întârzierile ºi neînþelegerile parþiale19, pe care
programul sãu din 1911 le-a cunoscut între timp20. În cadrul întâlnirilor pe care le-am avut personal în 
2004 cu Alfred Prox, custodele Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei pentru perioada 1934-1944, am pus
printre altele întrebãri legate de relaþia Teutsch-Jekelius. Prox a caracterizat-o ca fiind cordialã. Însã
dinamica, voinþa neclintitã, chiar încãpãþânarea cu care Jekelius repetã în 1936 poziþiile sale din 1911 
ºi felul în care subliniazã folosul obºtesc al muzeului sunt indicii clare, cã ºi Teutsch devenise cu
timpul un obstacol, iar Jekelius se simþea, în sfârºit, liber pentru realizarea integralã a proiectului sãu.

Dar care au fost reuºitele ºi nereuºitele în domeniul muzeal pânã în 1936?
În baza experienþei fãcute de muzeele din Germania, care o perioadã de timp, în jurul anului

1900 au subestimat importanþa colecþiilor de studiu pentru profesionalitatea unui muzeu au prevãzut
în consecinþã prea puþin spaþiu pentru acestea în cadrul planificãrii edificiilor muzeale, Jekelius
ceruse în 1911 cele douã clãdiri ºcolare integral. Muzeul a obþinut însã mai întâi doar nivelul doi din
ambele clãdiri.21 Lipsa spaþiului a rãmas astfel o grijã permanentã a muzeului.

În momentul izbucnirii Primului Rãzboi Mondial colecþiile Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei abia
erau mutate la noul domiciliu. Pânã în anul 1920 muzeul era nevoit sã renunþe la douã încãperi
acordate iniþial lui. Prin urmare lucrãrile de organizare ºi concepere a expoziþiei permanente s-au
putut începe doar în anul 1920. În cadrul acestora, mai ales datoritã lipsei de spaþiu, s-a putut þine doar 
parþial cont de cele postulate în 1911 de Jekelius.22

În 1920 Jekelius exerseazã în mod exemplar cum ºi cât de cuprinzãtor ar trebui sã arate ghidul
muzeului, editând ghidul secþiei geologice foarte detaliat ºi explicativ.23 Ghidul întregului muzeu,
publicat în 1923, poate urma acest exemplu doar parþial. Spaþiul acordat explicaþiilor legate de
contextul istorico-cultural al exponatelor este destul de limitat. În schimb, publicaþia cunoaºte trei
versiuni identice, în limbile germanã, maghiarã ºi românã.24
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17 Jekelius a fost ales la conducerea muzeului, deci ca preºedinte al Asociaþiei Colecþionarilor Braºoveni în data de 4 mai
1936. Vezi „Jahresbericht 1936 des Burzenländer sächsischen Museums, extras din Kronstädter Zeitung”, nr. 82
[Kronstadt], 1937, p. 1. Precizãm cã funcþiile ocupate de Jekelius în cadrul Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei au fost integral
onorifice. Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei cunoºtea doar douã posturi plãtite destul de modest: îngrijitorul ºi custodele. Cel
din urmã creat în 1929 a fost ocupat printre altele de personalitãþi precum Dr. Erhard Antoni (1898-1985) ºi Alfred Prox
(1906-2006).

18 Erich Jekelius, „Unser Museumsprogramm”, Kronstadt, 1936, p. 5.
19 Vezi ºi Erich Jekelius: Grundsätzliches über die Neuaufstellung der Schausammlungen des Burzenländer Sächsischen

Museums, în „Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums”, 2, 1937, pp. 106-111 unde precizeazã pe p. 106 „cã
în sfârºit se poate renunþa la tentaþia exoticului reprezentatã în expoziþia permanentã [de pânã acum] de sãgeþile
indienilor sau resturile unei mumii din Egipt”.

20 Vezi ºi Die Eröffnung der neuaufgestellten Schausammlung und Feier des 30-jährigen Jubiläums des Burzenländer
Sächsischen Museums. Die Ansprache Dr. Erich Jekelius, extras din Kronstädter Zeitung din 8 iunie 1937 redat în
„Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums”, 2, 1937, pp. 112-121, aici p. 115 unde Jekelius se plânge cã în
decursul primelor trei decenii ale existenþei muzeului „pagubele cauzate de ignoranþa faþã de importanþa muzeului pentru
comunitatea noastrã au fost din pãcate mari ºi ireparabile”.

21 „Bericht des Burzenländer Sächsischen Museums in Kronstadt”, [Kronstadt, 1914], pp. 3-4. În acel moment i-a fost predat
muzeului ºi Bastionul Þesãtorilor cu obligaþia de a-l folosi în scop de muzeu. Prin aceasta presbiteriul evanghelic
îndeplinea condiþia centralã în baza cãreia bastionul a fost transferat din proprietatea primãriei în cea a bisericii
evanghelice. Sursele consultate nu dau indicii cã muzeul s-a putut extinde la parterul ºi primul etaj a celor douã clãdiri, cert
este doar cã în 1941 muzeul a înfiinþat pentru arhiva sa în parterul uneia din cele douã clãdiri o încãpere protejatã în mod
special de incendii (fãrã ferestre, uºi duble de metal, sistem de aerisire, drenarea zidurilor); vezi Bericht des Burzenländer
Museums über die Jahre 1939-1943, în „Mitteilungen des Burzenländer Museums”, 5, 1944, pp. 64-66, p. 64.

22 „Bericht des Burzenländer Sächsischen Museums über die Jahre 1914-1924”, pp. 3-5.
23 Erich Jekelius, „Führer durch die geologische Abteilung des Burzenländer sächsischen Museums”, Kronstadt, 1920.
24 „Cãlãuza Muzeului regional sãsesc din Þara Bârsei”, [Braºov, 1923] – ediþii paralele în limba germanã ºi maghiarã.



Totuºi, treptat, secþiile muzeului au gãsit un echilibru în ceea ce priveºte spaþiul acordat lor în
expoziþia permanentã dar ºi în cadrul cercetãrii. Dupã 1936, profesionalitatea lor a fost dezvoltatã în
continuare. Acestea au fost: „Braºovul de altã datã”, „Antichitãþi bisericeºti”, „Secþia geologicã”,
„Colecþia zoologicã”, „Preistorie”, „Etnografie”, Colecþia de desene ºi tablouri din Muzeul Sãsesc al
Þãrii Bârsei, „Botanica”25.

Dupã finalizarea primului numãr al revistei muzeului, care a apãrut de altfel integral sub redacþia 
lui Jekelius,26 probabil tot în anul 1925, este lansatã de el concepþia pentru editarea unei monografii
monumentale a Þãrii Bârsei, a cãrei apariþii în cca 10-11 volume era planificatã pentru anii
1926-1928.27 În 1936, Jekelius mãrturiseºte cã monografia a fost gânditã ca un ghid atotcuprinzãtor
al colecþiilor, fiind structural identic cu muzeul. Din cauza crizei economice mondiale din 1930 s-au
publicat pânã în 1929 trei volume cu aprox. 250 de pagini fiecare. În primul anunþ pentru monografia
monumentalã a Þãrii Bârsei, Jekelius dã exemple asupra felului cum ar putea apare diferitele tomuri
ale volumelor printr-un exemplu concret: „III. A.4. b Prof. E. Kühlbrandt, die Marienkirche”28. Noi
socotim acest exemplu drept un indiciu cã Kühlbrandt îºi dãduse în acel moment acordul de principiu
de a finaliza monumentala sa monografie despre Biserica Neagrã, începutã în 1898 în noul cadru
propus de Jekelius. Primpreotul Victor Glondys (1922-1933) iniþiase însã în 1926 o altã soluþie
pentru tratarea monograficã a Bisericii Negre. El a optat pentru o soluþie liberã de criteriile unui plan
de redacþie amplu, cum exista în cazul monografiei regionale iniþiate de Jekelius ºi a impus simpla
continuare a primei pãrþi apãrute încã în 1898. Prin aceasta Glondys a deranjat într-un punct esenþial
activitatea publicisticã a muzeului. Faptul cã propriul socru, fabricantul Samuel Schiel,29 care era
totodatã ºi epitrop al Bisericii Negre, a sponsorizat cu hârtie din propria fabricã din Buºteni apariþia
cãrþii lui Kühlbrandt în 192730 a contribuit probabil nu cu puþin la dezamãgirea lui Jekelius.
Scurtimea contribuþiei lui Kühlbrandt despre Biserica Neagrã, în volumul dedicat în primul rând
istoriei arhitecturale a Braºovului, bate la ochi ºi trebuie privitã drept consecinþã a acestei evoluþii
neplãcute pentru Jekelius.31
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25 Ibidem.
26 Vol. 1 „Jahrbuch des Burzenländer sächsischen Museums”, 1925; vol. 2-5 „Mitteilungen des Burzenländer sächsischen

Museum”, 1937-1944.
27 [Erich Jekelius], „Das Burzenland”, [cca 1925]. Acest pliant publicitar pentru monografia „Das Burzenland” cuprinde 8

pagini de format A5, tipãrit fãrã an, a cunoscut cel puþin douã versiuni. Abia din versiunea a doua reiese numãrul
aproximativ de 10-11 volume. Dintr-un alt anunþ publicitar de acest tip, întocmit cu prilejul apariþiei volumului IV/1 se
anunþa pentru primãvara anului 1929 apariþia volumului I legat de cadrul natural al Þãrii Bârsei. Apariþia sa a fost
împiedicatã foarte probabil mai întâi de criza economicã ºi apoi de cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. 

28 Ibidem.
29 Erich Jekelius era din 1924 cãsãtorit cu Anna Maria, fiica uneia din figurile centrale ale scenei industriale braºovene,

Samuel Schiel, socotit a fi unul dintre cei mai bogaþi saºi, dacã nu cel mai bogat. Schiel a sponsorizat în mod substanþial
diferite proiecte de folos comun din cadrul societãþii braºovene din acea vreme, cum ar fi încãlzirea Bisericii Negre,
ªtrandul Bartolomeu sau baza sportivã a „Kronstädter Sächsischer Turn- und Sportverein” (Asociaþia Sãseascã Sportivã
Braºov), actuala „Arena Þiriac”. Totodatã a fost un susþinãtor cvasinecondiþionat al primpreotului Glondys, ºi l-a sprijinit
pe acesta în ambiþiile sale episcopale; vezi Ulrich A. Wien, „Kirchenleitung über dem Abgrund. Bischof Friedrich Müller
vor den Herausvorderungen durch Minderheitenexistenz, Nationalsozialismus und Kommunismus”, Köln, Weimar, Wien, 
1998, pp. 47-48, 92. În acest context este aparent ºi caracterul compensatoriu al donaþiei lui Samuel Schiel din perioada
1936-1938 în favoarea Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei, ce coincide cu începutul directoratului lui Jekelius o donaþie cu o
valoare de 150.000 lei ºi împreunã cu cea a drogistului Julius Teutsch (270.610 lei) cele mai mari donaþii fãcute de o
singurã persoanã în istoria muzeului. Vezi: Bericht des Burzenländer sächsischen Museums über die Jahre 1939-1943, în
„Mitteilungen des Burzenländer Museums”, 5, 1944, pp. 64-84, aici, pp. 74-75.

30 Ernst Kühlbrandt, „Die ev. Stadtpfarrkirche A. B. in Kronstadt”, Kronstadt, vol. I, 1898, vol. II-III, 1927. Pentru istoria
cãrþii ºi rolul lui Glondys vezi prefaþa la vol. II-III. Este de altfel bãtãtor la ochi faptul cã monografia lui Kühlbrandt
foloseºte aproape exclusiv termenul de „Biserica parohialã orãºeneascã” (germ. Stadtpfarrkirche) ºi evitã cu stricteþe
termenul „Biserica Neagrã” (germ. Schwarze Kirche), care este promovat în publicaþiile lui Jekelius ºi apoi în marea
acþiune de strângere de fonduri pentru renovarea bisericii subsumatã sub sloganul „Für unsere Schwarze Kirche”/Pentru a
noastrã Bisericã Neagrã.

31 Contribuþia referitoare la biserica din Bartolomeu este doar cu patru pagini mai scurtã decât cele douã referitoare la
emblema Braºovului, Biserica Neagrã, vezi vol. III, 1, pp. 107-140.



Pe lângã moartea lui Teutsch, alegerea lui Konrad Möckel (1892-1965) ca primpreot al
Braºovului (1933-1958) în 1933 a contribuit mult la deschiderea unor noi perspective pentru evoluþia 
muzeului. Möckel32, care studiase asemeni unui mare numãr de preoþi saºi, pe lângã teologie ºi
ºtiinþele naturii33 ºi avea o poziþie teologicã mult mai apropiatã de idei poporane decât Glondys, era
un aliat natural pentru Jekelius. Capabilitatea lui Möckel de a recunoaºte munca muzeologicã ca fiind 
complementarã sarcinei de educare creºtinã, de care se ocupa biserica, de exemplu prin întreþinerea
ºcolilor confesionale, a pregãtit terenul pentru transferarea întregului inventar muzeal printr-o
donaþie în proprietatea bisericii. Prin implicarea deputatului ºi avocatului Dr. Hans-Otto Roth acest
transfer s-a derulat cu respectarea tuturor formalitãþilor legale în 1937 ºi urmãrea protejarea acestei
proprietãþi pe termen nelimitat. Factori externi care ar fi indicat de urgenþã aceastã acþiune nu ne sunt
cunoscuþi. Cele formulate de cãtre Möckel cu prilejul donaþiei muzeului în data de 7 iunie 1937 indicã 
pe lângã cãutarea unei soluþii ce garanteazã siguranþa colecþiilor pe termen lung douã posibile
primejdii, de care acestea trebuiau ferite: sã devinã victime ale unor mãsuri de românizare sau sã fie
instrumentalizate de diferitele tabere naziste din rândul saºilor.34 Prin aceasta Möckel, Jekelius ºi
ceilalþi implicaþi au dat dovadã de o atitudine circumspectã demnã de admirat.

Probabil marcat de euforia acestui succes, Jekelius dezvolta, conform celor mãrturisite de Prox,
noi planuri pentru ca muzeul sã devinã în ceea ce priveºte valoarea sa culturalã complementar
Bisericii Negre. Faptul cã atât Biserica Neagrã cât ºi principalele realizãri culturale ale Braºovului
pânã în acel moment erau rodul muncii membrilor comunitãþi bisericeºti adicã a populaþiei sãseºti a
oraºului, urma sã se manifeste printr-o nouã soluþie arhitecturalã. Vis-a-vis de portalul vestic al
Bisericii Negre urma sã fie ridicatã o nouã clãdire generoasã ºi încãpãtoare pentru a cuprinde în mod
adecvat toate scopurile muzeului sus numite.35 De altfel, dupã pãrerea mea, constatarea lui Jekelius cã
doar în acel loc, prin includerea numeroºilor vizitatori ai Bisericii Negre, se poate întreþine în Braºov
un muzeu cu acoperire integralã a costurilor, este astãzi mai valabilã decât oricând.

Noua concepþie muzealã din 1937 sublinia importanþa laturii pedagogico-explicative a
expoziþiei permanente. Structurarea clarã a tematicilor expuse facilita totodatã evidenþierea
legãturilor existente între acestea. Se încerca prezentarea obiectului împreunã cu anturajul sãu
natural, adesea recreat printr-o dioramã artificialã. Astfel, prin textul explicativ, se puteau aborda
ambele laturi ale tematicii atinse.

Secþiile muzeului existente din 1920 nu erau desfiinþate ci subordonate unei noi ierarhii
directoare. Ea prevedea trei grupuri de bazã: 1. Secþia istorico-culturalã, 2. Secþia etnograficã, 3.
Secþia ºtiinþelor naturii. Aceasta a fost de altfel ºi ordinea în care se vizita muzeul. Jekelius justificã
aºezarea ºtiinþelor naturii ce includea ºi preistoria la urmã, în loc sã o aºeze la începutul expunerii
muzeale a prezenþei umane în Þara Bârsei pe de o parte cu caracterul variat al încãperilor disponibile
iar pe de alta cu importanþa primordialã a prezentãrii istoriei ºi realizãrilor culturale ale saºilor din
Þara Bârsei ce aveau menirea de a sublinia dreptul la o viaþã culturalã proprie a acestora36. Acest drept 
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32 SL vol. 9, pp. 145-155. Bibliografia sa relevã orientarea sa atât spre religie cât ºi spre popor, încercând sã creeze din acestea 
o unitate.

33 Teza sa de doctorat susþinutã la Universitatea din Cluj era „Die petrographischen Verhältnisse der südlich Reschinar
gelegenen Berggegend. Geologische Landkarte. Inaug. Diss.”,  Klausenburg, 1918. Redãm aici lucrarea în versiunea ei
germanã. Ea a fost publicatã mai întâi în limba maghiarã. Rãmâne doar de menþionat faptul cã amândoi, Möckel ºi Jekelius
erau geologi.

34 Die Eröffnung der neuaufgestellten Schausammlung und Feier des 30-jährigen Jubiläums des Burzenländer Sächsischen
Museums. Die Rede des Stadtpfarrers Dr. Konrad Möckel, extras din Kronstädter Zeitung din 8 iunie 1937 redat în
„Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums”, 2, 1937, pp. 112-121, aici pp. 112-115. Möckel atribuie aici
printre altele, muncii ºtiinþifice din muzeu funcþia de a ajunge la o înþelegere aprofundatã a creaþiei divine.

35 Fãrã a intra în detalii SL aminteºte de iniþiative nerealizate ale lui Jekelius legate de construirea unui nou sediu al muzeului,
SL vol. 7, p. 355.

36 Jekelius, Grundsätzliches über die Neuaufstellung der Schausammlungen des Burzenländer Sächsischen Museums, în
„Mitteilungen”, 2, 1937, p. 109.



era prezentat în continuare ca fiind reieºit din convieþuirea paºnicã a mai multor etnii de-a lungul
timpului în aceastã regiune. Era de pildã subliniatã importanþa tipografiei lui Honterus pentru apariþia 
tipãriturilor româneºti din secolul al XVI-lea. Importanþa dreptului civil sãsesc codificat de
braºoveanul Matthias Fronius în 158337 ºi care a fost în vigoare pânã în anul 1853 este relevatã prin
folosirea sa ca model în timpul codificãrii dreptului civil din Moldova (1817) sau Muntenia (1818),
în parte prin intermediul unui alt braºovean, Christian Flechtenmacher. Românii din ªchei erau
reprezentaþi printre altele de icoane valoroase ºi prin produse tradiþionale ale trocarilor, cei din zona
Branului prin ouã colorate. Maghiarii (ceangãii) din Sãcele se regãseau prin instrumentarul folosit la
dansul „boriþa” ºi chiar culturii cotidiene a þiganilor din Cutuº i se rezervase un spaþiu în muzeu.38

În ceea ce priveºte separarea strictã a expoziþiei permanente faþã de cea de studiu, Jekelius îºi
poate acum impune punctul de vedere pe deplin. Asupra ei el dezvoltã un punct de vedere strict
ºtiinþific, ea fiind privitã ca sursa principalã a cercetãrii, ca arhiva de documentare pentru dezvoltarea
unor noi poziþii muzeografice sau verificarea celei prezente.39

În final, Jekelius înþelege Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei, sarcinile sale publice ºi pedagogice ca
nucleul unei instituþii ºtiinþifice dedicate aprofundãrii ºi finalizãrii programului sãu ºtiinþific conform 
structurii planului de editare a monografiei Þãrii Bârsei.40 Prin constatarea lipsei constanþei în
preocuparea ºtiinþificã cu tematica Þãrii Bârsei, în mod special cu istoria ºi istoria culturii populaþiei
sãseºti, Jekelius dezvãluie lacuna principalã în peisajul instituþional al regiunii, nesoluþionatã în mod
satisfãcãtor nici pânã în zilele noastre.

Cel de-al Doilea Rãzboi Mondial a spulberat deocamdatã viziunile lui Erich Jekelius. Inventarul
muzeului a ajuns în mare parte la Muzeul Regional Braºov/Stalin sau la Institutul de Silviculturã.
Provenienþa acestor bunuri de inventar a fost încã din epoca stalinistã în parte ºtearsã în mod
intenþionat.41 Pericolul pierderii provenienþei persistã pânã astãzi, registrele-inventar originale
pãstrate ale Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei42 neaflându-se la dispoziþia muncii muzeologice
braºovene. O altã parte a inventarului a fost distrusã imediat dupã rãzboi, mai ales cea evacuatã în
localitatea Hãlchiu. Astãzi o micã parte din colecþiile muzeului se gãseºte încã la Biserica Neagrã,
pãrþi ale bibliotecii ºtiinþifice în Arhiva Bisericii Negre, iar fiecare muzeu braºovean de astãzi
adãposteºte în depozitele sale pãrþi mai mult sau mai puþin însemnate din bunurile muzeale ale
Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei. Singura dintre instituþiile în cauzã, care indicã o parte a inventarului
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37 Vezi Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde (coord.), „Das Eigen-Landrecht der Siebenbürger Sachsen.
Unveränderte Wiedergabe des Erstdruckes von 1583. Mit einer Einführung von Adolf Laufs”, München, 1973.

38 Die Eröffnung der neuaufgestellten Schausammlung und Feier des 30-jährigen Jubiläums des Burzenländer Sächsischen
Museums. Die Ansprache Dr. Erich Jekelius’, în „Mitteilungen”, 2, 1937, pp. 112-121, aici p. 119.

39 Jekelius, Grundsätzliches über die Neuaufstellung der Schausammlungen des Burzenländer Sächsischen Museums, în
„Mitteilungen”, 2, 1937, p. 110.

40 Ibidem, p. 111.
41 Vezi Alfred Prox, Das Burzenländer Sächsische Museum in Kronstadt, în Heinz Heltmann, (coord.),

„Naturwissenschaftliche Forschungen über Siebenbürgen, vol. II”, Köln, Wien, 1984 (= Siebenbürgisches Archiv 18), pp.
45-68; idem: Zur Auflösung des Burzenländer Sächsischen Museums in Kronstadt und zum Verbleib seiner Bestände, în
„ZfSL” 20 (1997), pp. 57-62; idem: Das Ende einer bedeutenden Kulturinstitution. Wie das „Burzenländer sächsische
Museum” zugrundeging, în „Neue Kronstädter Zeitung”, 12, 1996, pp. 1-2. 
Legat de schimbarea provenienþei obiectelor de colecþie într-o scrisoare adresatã lui Prox relateazã de pildã Gert Latzina
cum a fost obligat în anul 1952 ca angajat al Institutului de Silviculturã sã elimine provenienþa Colecþiei „Julius Römer” în
cadrul unor munci de „reinventariere”, vezi: Corespondenþa lui Alfred Prox depusã în Arhiva Institutului Transilvan
afiliat Universitãþii din Heildelberg (Archiv des Siebenbürgen-Institut an der Universität Heidelberg), cota: A VII-1/10.
Scrisoarea lui Latzina este datatã din 6.11.1993.

42 Prox relateazã cã cele patru inventare ale Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei i-au fost prezentate personal în cadrul unei vizite
fãcute Muzeului Regional Braºov în anii 1970, vezi Prox: Zur Auflösung de Burzenländer Sächsischen Museums, în
„ZfSL” 20 (1997) p. 59. Direcþia Muzeului de Istorie a binevoit sã arate în 2004 unul din aceste volume autorului acestui
articol. În 2009 aceeaºi direcþie susþine inexistenþa acestor inventare.



administrativ ca fiind moºtenire a Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei este Muzeul „Casa Mureºenilor”
printr-un fond aferent, modest ca volum.43

Împreunã cu rudele sale din familia Schiel, care locuiau în Buºteni, Jekelius ºi ai sãi pãrãsesc
Braºovul în zilele imediat urmãtoare lui 23 august 1944. Din mãrturia scrisorilor sale din Viena, unde 
rãmâne pânã în 1946, reiese îngrijorarea sa faþã de evoluþia generalã dar în egalã mãsurã ºi faþã de
soarta muzeului.44 Reîntors în Braºov, respectiv Satulung, Jekelius încearcã pânã la exproprierea din
1950 a bunurilor rãmase în posesia muzeului cu un oarecare sprijin din partea bisericii, redeschiderea 
muzeului.45

Mai mulþi dintre membrii cu drepturi depline din vechea Asociaþie a Colecþionarilor Braºoveni
sunt de regãsit în perioada înfiinþãrii Arhivei Bisericii Negre din 1958 ca membri ai Comisiei pentru
Arhivã înfiinþatã de Presbiteriul Bisericii Evangelice C.A. Braºov, de pildã Jekelius sau Albert
Eichhorn. Înfiinþarea arhivei ca o nouã instituþie de specialitate a fost pe de o parte posibilã în baza

legii arhivelor din 1957 ºi necesarã din cauza pãstrãrii în cadrul
bisericii, pe lângã actele provenite din administraþia bisericeascã, a
unor pãrþi însemnate din patrimoniul muzeului ºi din colecþiile de
cãrþi ºi manuscrise ale gimnaziului evanghelic Honterus, desfiinþat
prin reforma ºcolarã din 1948.46

S-a reuºit astfel pãstrarea spiritului ºtiinþific ºi organizatoric al 
vechiului muzeu în cadrul Arhivei Bisericii Negre, fapt ce se poate, 
de pildã, constata având plãcerea de a parcurge cartoteca-inventar
creatã în mare parte în perioada 1958-1963 pentru arhivã ºi
bibliotecã, care este organizatã în mai multe serii: dupã ordinea
cotelor ºi alfabetic dupã autori, acestea douã sunt completate de un
catalog tematic ºi un indice de persoane ºi localitãþi.47

Singurul departament al muzeului, care a supravieþuit fãrã
pierderi în sânul bisericii, a fost cel genealogic, înfiinþat în 193848.
Cartoteca acestui departament,49 este un dulap special amenajat cu
un numãr de cca 100 lãdiþe pentru fiºe.50 Departamentul genealogic 
ºi-a putut continua activitatea pânã în jurul anul 1950. Dulapul
cartotecã se aflã în încãperile Arhivei Bisericii Negre ºi a fost
întocmit pe baza registrelor matricolare ale bisericii din
Braºov-Cetate (registre de stare civilã) – în 1939 se estima cã se vor 
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în Arhiva Bisericii Negre.

43 Vezi Inv. 14356, dos. 415, Gernot Nussbächer, Entomologul Friedrich Deubel (1845-1933), în „Þara Bârsei”, (serie
nouã), Nr. 6, 2007, pp. 88-91.

44 În corespondenþa lui Alfred Prox s-au pãstrat un numãr de 17 scrisori scrise de Jekelius în perioada 1944-1969, Arhiva
Institutului Transilvan. A VII-1/10.

45 Spre finele anului 1949 se petrece exproprierea bunurilor de muzeu rãmase în urma Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei. Partea
expropriatã este Parohia evanghelicã C.A. din Braºov, fapt ce respectã prevederile donaþiei din 1937. Actul aferent este
însã înregistrat abia în 1950, AHG: IV. Be. 54, Z. 300/1950, pentru context vezi Thomas ªindilariu, Archivgeschichte der
Honterusgemeinde, în „ZfSL”, 28, 2005, pp. 43-48.

46 Thomas ªindilariu, 50 Jahre Archiv der Honterusgemeinde (1958-2008). Vortrag gehalten am 7.07.2009 auf der Tagung
der Museologen und Archivare aus Ungarn und Rumänien in Karlsburg/Alba Iulia, în „Lebensräume in der
Honterusgemeinde”, 2009, nr. 11, pp. 33-37; Thomas ªindilariu, 50 de ani de la fondarea arhivei comunitãþii Honterus
(1958-2008), în „În slujba colecþiilor ecleziastice”, Cluj-Napoca, Editura Verbum, 2010, pp. 286-290.

47 Thomas ªindilariu, (red.), „Archiv & Bibliothek der Honterusgemeinde. Vier-Jahres-Bericht. 2004-2007. 50 Jahre AHG”,
Kronstadt, 2008, pp. 11-12. 

48 „Bericht des Burzenländer sächsischen Museums für das Jahr 1938, extras din Kronstädter Zeitung Nr. 59”, [Kronstadt],
1939, pp. 5-6.

49 Referitor la metodologia cartotecii vezi Erich Jekelius, Die Kartei unseres Sippenamtes, în „Mitteilungen des
Burzenländer sächsischen Museums”, 4, 1940, pp. 106-113.

50 Cota de arhivã a dulapului este AHG: IV Aa 55.



scrie cca 200.000 de fiºe51. Valorificarea lor ºtiinþificã a întreprins-o chiar Erich Jekelius. În 11
volume dactilografiate cu un numãr total de 3.280 de pagini, Jekelius reconstituie în decursul anilor
1960 istoria a 330 de familii sãseºti din Braºov, dintre care meritã menþionate în mod special volumul
dedicat urmaºilor lui Johannes Honterus ºi cel al propriei familii Jekel-Jekelius.52 Spre sfârºitul anilor 
1990 întreaga cartotecã a fost facsimilatã. Braºovenii saºi din Germania au înfiinþat în cadrul
asociaþiei lor (HOG-Kronstadt) sub conducerea lui Christian Zaminer o comisie genealogicã, care a
întocmit în baza acestor xerocopii o bazã de date cu numele „Corona”, pe care am adus-o în 2004 la
Braºov ºi ce faciliteazã munca arhivisticã de zi cu zi nespus de mult.

Prin cele spuse putem constata cã moºtenirea lui Erich Jekelius este una încã vie ºi una care
meritã sã fie revitalizatã mai mult decât am fost eu capabil s-o fac din 2004 încoace. Colega mea din
proiectul UE, ramura Cultura 2000, desfãºurat în 2005/2006 la
Arhiva Bisericii Negre ºi responsabilã pentru relaþia cu publicul,
Angela Gröber,53 mi-a declarat într-o bunã zi, cã instituþiile
comparabile Arhivei Bisericii Negre, deci alte arhive bisericeºti,
dispun de un logo propriu, ce poate simboliza activitatea
profesionalã. Având în vedere spiritul evocat mai sus ºi faptul cã
arhiva deþine ºi multe materiale legate de Þara Bârsei am ales fãrã
ezitare stema Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei drept logo al
arhivei.

Ultima scrisoare a lui Erich Jekelius adresatã lui Alfred Prox, 
pe care am consultat-o, dateazã din 17 iulie 1969 ºi este prilejuitã
de omagiul adus lui de cãtre Prox cu prilejul împlinirii a 80 de ani
în revista Südostdeutsche Vierteljahresblätter54: „M-am bucurat
foarte mult, totodatã am simþit ºi o ruºine, pentru cã am
conºtientizat în acel moment, ce ar fi trebuit de fapt sã fiu eu ºi
câte ar fi trebuit sã fac. Însã puterile mele nu au fost mereu
suficiente, chiar dacã voinþa a existat”55. Prox subliniase în
contribuþia sa importanþa Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei în
biografia lui Jekelius. Din reacþia de mai sus reiese cã pentru Jekelius cântãrea mai mult neînþelegerea 
parþialã din cadrul propriei etnii, de care s-a lovit într-o perioadã în care libertatea ºi bunãstarea
materialã ofereau toate condiþiile pentru a aduce societãþii sãseºti din Braºov ºi Þara Bârsei un mai
mare serviciu decât i-a fost posibil prin intermediul muzeului, decât exproprierea ºi distrugerea
acestuia, chiar ºi a amintirii publice legate de muzeu, într-un context stalinist.
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ºi din 2005 logo-ul 
Arhivei Bisericii Negre.

51 „Bericht des Burzenländer sächsischen Museums für das Jahr 1938, extras din Kronstädter Zeitung Nr. 59”, [Kronstadt],
1939, pp. 5-6. Pentru realizarea proiectului Jekelius a obþinut o donaþie de hârtie din partea fabricii de hârtie din Buºteni
(Schiel) în valoare de 50.000 lei, iar el însuºi dona în 1939 35.000 lei; vezi Museumsnachrichten, în „Mitteilungen des
Burzenländer Museums”, 5, 1944, pp. 64-66. 

52 AHG: IV. F. 57. În AHG sunt de gãsit în momentul de faþã doar 11 volume finalizate în perioada 1963-1966, ceea ce este un 
volum mai puþin decât indicã SL. Explicarea acestei situaþii se poate doar gãsi în faptul cã volumul dedicat familiei
Jekel-Jekelius a aflat douã versiuni, cea dintâi, mult mai scurtã, a fost probabil retrasã de Jekelius personal, dar nu s-a retras 
ºi fiºa din catalog.

53 Vezi Thomas ªindilariu, (red.), „Archiv & Bibliothek der Honterusgemeinde. Vier-Jahres-Bericht. 2004-2007. 50 Jahre
AHG”, Kronstadt, 2008, pp. 7-9, 18-19.

54 Alfred Prox, Erich Jekelius 80 Jahre alt, în „Südostdeutsche Vierteljahresblätter”, 18, 1969, pp. 141-144. Vezi mai
departe: idem, Erich Jekelius. Ein Lebensbild, în „Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender. Jahrbuch”, 17, 1972, pp.
102-103. Idem, Erich Jekelius (2. August 1889-27. November 1970), în „Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für
Siebenbürgische Landeskunde”, 1, 1971, pp. 49-50, cuprinde ºi o bibliografie a lui Jekelius care cuprinde 27 de titluri.

55 „Ich habe mich sehr gefreut, fühlte mich aber gleichzeitig auch beschämt, da mir zum Bewußtsein kam, was ich alles hätte
sein sollen und machen sollen. Aber die Kraft reichte nicht immer aus, wenn auch der Wille vorhanden gewesen wäre”,
Arhiva Institutului Transilvan: A VII-1/10.



Burzenländer Sächsisches Museum
Zusammenfassung

Der Beitrag zeigt die Parallelen und die enge Verwobenheit auf, die zwischen der Biographie
von Erich Jekelius und der Geschichte des Burzenländer Sächsischen Museums in Kronstadt
bestanden hat. Für Jekelius war seine Familiengeschichte, die sich bis in die Reformationszeit in
Kronstadt zurückverfolgen lässt, Ansporn, seine Ausbildung zum Geologen wissenschaftliche
Voraussetzung, die Position seines Vaters, August Jekelius, als Vizegespan des Komitates Kronstadt
sowie die finanziellen Möglichkeiten u.a. seines Schwiegervaters, des Industriellen Samuel Schiel,
wichtige Begleitumstände für sein museales Engagement. All dies wußte er bereits als Student bald
nach Gründung des Museums 1908 in den Dienst der Sache zu stellen. In einem Beitrag für die
Zeitschrift „Karpathen” treten 1911 erstmals seine konzeptionellen Fähigkeiten bezüglich des
Museums in Erscheinung – die hier gemachten Grundaussagen, bleiben für ihn zeitlebens gültig.
Sein Einfluss auf die Entwicklung des Museums ist somit nicht erst ab dem Zeitpunkt 1937, wo er die 
Stelle des verstorbenen Julius Teutsch als Leiter übernimmt, von zentraler Bedeutung, wengleich
sich bis zu diesem Zeitpunkt einige Unstimmigkeiten in der museumspädagogischen Ausrichtung
der Ausstellungen feststellen lassen. Ferner musste sich Jekelius mit mangelnd konstanter
Unterstützung für die auf 10-11 Bände geplante Monographie des Burzenlandes v.a. kirchlicherseits
auseinandersetzen. Jekelius trat im Museum für eine klare Trennung von Studien- und
Schausammlung ein und setzte diese ab 1937 gänzlich um. Jekelius setzt in demselben Jahr zum
Zwecke der langfristigen Integrität der Sammlungen die Schenkung des Museumsinventars an die
Ev. Kirche in Kronstadt durch, das jedoch weiter vom Museumsverein verwaltet wird. Die
wissenschaftlichen Publikationen des Museums sind fast ausschließlich das Ergebnis der
redaktionellen und herausgeberischen Tätigkeit von Erich Jekelius. 1946 aus Wien zurückgekehrt,
wohin er sich mit der Familie 1944 vor der Roten Armee geflüchtet hatte, bemühte er sich gemeinsam 
mit den verbliebenen Mitgliedern des Museums um den Wiederaufbau der Institution, was jedoch
durch die Enteignung der Bestände 1949/1950, die für die Eröffnung des Regionsmuseums der
Region Braºov/Stalin notwendig waren, zunichte gemacht wurde. Einzig die Genealogische
Abteilung des Museums bestand im Rahmen der Kirchengemeinde weiter, was institutionell wie
wissenschaftsgeschichtlich den Bogen der Tradition vom Burzenländer Sächsischen Museum zum
Archiv der Honterusgemeinde spannt. Jekelius brachte in den 1960er Jahren das Ansinnen der
Genealogischen Abteilung zu einem vorläufigen Abschluss, indem er die Stammbäume von 330
Kronstädter Familien erarbeitete.
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