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VIAŢA ŞI OPERA PICTORULUI  
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The Life and Work of Hermann Meuselbach, Painter (1858–1924) 
Abstract. Hermann Meuselbach was a landscape painter, active in Transylvania at the end of the 
nineteenth and the first two decades of the twentieth century. His work was known and appreciated 
in its time, especially around the town of Sebeş, where he lived for almost his entire life. Born in 
Germany on 28 January 1858, at Eischleben, he studied fine arts at the Saxon School of Art in 

Weimar. In 1881, he immigrated to Transylvania, taking up a position as an art teacher (drawing) 
with the Evangelical Gymnasium of Sebeş, where he stayed until his retirement, in 1911. In his 
spare time he was a prolific amateur painter, capturing numerous landscapes in and around his 
adoptive town. He passed away on 12 November 1924, in the town of Sebeş. 
Keywords: landscape, oil-on-canvas, Sebeş, Weimar, realism. 
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Hermann Meuselbach a fost un pictor peisagist care a activat în 

Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele două decenii ale celui 
următor, fiind cunoscut contemporanilor săi, în special în zona Sebeşului, 
unde a trăit aproape întreaga viaţă. De asemenea, lucrările sale sunt relativ 
cunoscute în ambianţa saşilor transilvăneni, emigraţi în Germania în anii ’90 
ai secolului trecut.  

 
Istoriografia 
Asemenea operei lui, puţin cunoscută publicului, şi biografia sa a fost 

doar parţial relevată de literatura de specialitate. Primele informaţii despre 
viaţa acestuia, în special din perioada tinereţii, incluzând aici şi studiile, provin 
dintr-un scurt medalion biografic publicat în anul 1882, în Programul 
Gimnaziului Evanghelic din Sebeş, la scurt timp după ce a ocupat un post de 
profesor în cadrul acestei instituţii de învăţământ1. În 1906, Gyula Halaváts 
(1853-1926), într-un articol având ca subiect istoria unor monumente din 
zona Sebeşului, între care şi cetatea de la Săsciori (jud. Alba), a reprodus două 
tablouri de-ale lui Hermann Meuselbach, profesor al Gimnaziului Evanghelic 
din Sebeş la acea dată, în care artistul imortalizase, în perioade de timp diferite, 
turnul porţii de nord-est al acelei fortificaţii2. În 1939, Theobald Streitfeld 
(1902-1985), într-un studiu referitor la aceeaşi cetate, oferea câteva informaţii 
despre biografia lui Meuselbach, publicând şi un desen după o pictură a 

 
* Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România; e-mail: calin.anghel@uab.ro. 
1 Programm 1882, p. 89. 
2 Halaváts 1906, p. 355-360. 
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acestuia, datând din anul 1900, şi care, la acea dată, se păstra la Gimnaziul 
Evanghelic din Sebeş3. În 1969, acelaşi Theobald Streitfeld făcea o scurtă 
prezentare a biografiei şi a operei lui Meuselbach într-un articol despre pictorii 
din Unterwald, publicat în săptămânalul braşovean Karpatenrundschau4. Însă, 
cea mai importantă contribuţie la cunoaşterea vieţii şi operei pictorului este 
studiul publicat în 1982 de Gheorghe Fleşer (1948-2016), în care autorul a 
analizat lucrările lui Hermann Meuselbach, cunoscute la acea dată, încercând 
să surprindă particularităţile acestora, precum şi evoluţia manierei de lucru a 
artistului de-a lungul timpului5. Abordările ulterioare, un articol şi un catalog 
de expoziţie, au avut ca punct de plecare informaţiile cuprinse în acel studiu6. 
Cea mai recentă lucrare în care se face referire la biografia şi opera lui 
Hermann Meuselbach datează din anul 2014, fiind cuprinsă în volumul Am 
Kreuzweg der Geschichte: Mühlbach im der Unterwald, Siebenbürgen. Textul se 
bazează, în bună parte, pe amintiri ale unor persoane care l-au cunoscut şi 
oferă unele informaţii inedite referitoare la activitatea didactică a pictorului, 
precum şi la familia acestuia7.  

 
Educaţia şi activitatea didactică  
Hermann Meuselbach s-a născut în 28 ianuarie 1858, la Eischleben, 

lângă Ichtershausen, în Turingia. Perioada şi locul în care a urmat şcoala 
primară nu ne sunt cunoscute. În schimb, există informaţii destul de detaliate 
privind studiile liceale. Între 1872 şi 1877 a frecventat cursurile Gimnaziului 
Princiar din Arnstadt, un oraş situat la mai puţin de 10 km de Eischleben, 
localitatea sa natală. În anul şcolar 1875/1876 se afla în penultimul an de 
studii8, în clasa „Secunda”9, iar în 1877 termina liceul, ultima clasă absolvită 
fiind „Ober Secunda”10.  

Ulterior, timp de doi ani s-a pregătit în desen şi modelaj, în cadrul 
Jaede’schen Institutes für Zeichnen und Modellieren din Weimar, pentru ca, 
între 1879 şi 1881, să urmeze cursurile prestigioasei Großherzoglich 
Sächsische Kunstschule, din aceeaşi localitate11, unde a studiat şi exersat 
pictura realistă şi mai ales peisajul, din lucrările sale de mai târziu observându-
se o predilecţie spre redarea detaliilor12.  

 
3 Streitfeld 1939, p. 240, 260. 
4 Streitfeld 1969, p. 12-13. Apud Rother, Wollmann 2011, p. 184-185. 
5 Fleşer 1982, p. 529-533. 
6 Rustoiu, Totoianu 2004, p. 9; Totoianu 2009, p. 21-22. 
7 Wagner 2014, p. 357-359. 
8 Programm 1876, p. 39. 
9 Mai precis „Unter Secunda”, care era echivalenta clasei a X-a.  
10 Programm 1882, p. 89. 
11 Ibidem. 
12 Fleşer 1982, p. 529. 
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Înfiinţată în 1 octombrie 186113, la iniţiativa şi cu susţinerea financiară 
a marelui duce Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach (1818-1901), 
Şcoala Saxonă de Artă din Weimar a devenit una dintre cele mai importante 
instituţii de învăţământ superior din domeniul artei, în Germania. Deşi 
dorinţa fondatorului a fost ca, în cadrul ei, studenţii să se poată pregăti şi să 
contribuie la dezvoltarea picturii de gen şi a celei cu caracter istoric, încă de la 
început profesorii au imprimat o altă direcţie creaţiei artistice, şcoala de la 
Weimar ajungând să exceleze mai ales în domeniul peisajului14. 

Tânărul Meuselbach a început studiile la Großherzoglich Sächsische 
Kunstschule, cel mai probabil, în anul 1879, instituţia de învăţământ 
traversând la acea dată un moment foarte favorabil în ceea ce priveşte 
metodele de predare, care stimulau, în mod deosebit, energiile creatoare atât 
ale profesorilor, cât şi pe cele ale studenţilor. La conducerea acesteia se afla, 
începând din anul 1876, Theodor Hagen (1842-1919), un important pictor 
peisagist german, care, după preluarea funcţiei de director, reformase într-o 
manieră modernă întregul proces didactic. Până în 1881, când şi-a încheiat 
mandatul, s-a putut observa că a fost acordată o atenţie mai mare picturii, în 
faţa desenului. Mai mult, toate genurile picturii – istorică, peisaj şi de gen – 
erau considerate la fel de importante15. În cadrul instrucţiei de bază, studenţii 
puteau beneficia de tot ceea ce le oferea fiecare gen în parte, în funcţie de 
necesităţi, fără a fi nevoiţi să le urmeze ca şi când ar fi fost părţi ale unui 
parcurs obligatoriu16. În paralel cu pregătirea de bază în desen şi pictură, 
studenţii mai avansaţi puteau realiza, la scurt timp după începerea studiilor, 
sub îndrumarea profesorilor pe care şi-i alegeau, primele lor lucrări în ulei17.  

Studenţii care optau pentru peisaj petreceau foarte mult timp în natură, 
pictând scene din împrejurimile oraşului. De altfel, încă din primele statute 
ale Şcolii Superioare de Artă din Weimar erau reglementate activităţile 
didactice în aer liber, care trebuiau să se desfăşoare sub forma unor excursii, 
organizate regulat, sub îndrumarea profesorilor responsabili18. Toate aceste 
metode de predare, precum şi relaţiile care se statorniceau între cadrele 
didactice şi studenţi, au contribuit la dezvoltarea artei peisajului în cadrul 
Großherzoglich Sächsische Kunstschule, absolvenţi ai acesteia, precum Paul 
Baum (1859-1932), Franz Bunke (1857-1939), Wilhelm Hasemann (1850-
1913), Hinrich Wrage (1843-1912) şi Karl Buchholz (1849-1889), devenind 
nume importante ale artei germane, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în 
primele decenii ale veacului următor.  

 
13 Lexis 1904, p. 215. 
14 Günther et alii 1998, p. 268. 
15 Ziegler 2010a, p. 199. 
16 Ziegler 2010b, p. 41-59. 
17 Ibidem, p. 49. 
18 Ziegler 2010a, p. 199. 
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Cu unii dintre ei, Hermann Meuselbach a fost coleg şi, probabil, i-a 
cunoscut personal, în condiţiile în care numărul studenţilor care urmau 
cursurile Şcolii Superioare de Artă din Weimar la sfârşitul anilor ’70 ai 
secolului al XIX-lea era destul de scăzut. În primăvara anului 1879, acolo 
învăţau 48 de tineri, dintre care doar 6 erau originari din Turingia, ceilalţi 
provenind din alte regiuni ale Germaniei19.  

Nu cunoaştem motivele care, în 1881, l-au determinat pe tânărul 
Meuselbach să renunţe la studii, având în vedere că beneficia de condiţii de 
pregătire excepţionale. Cu siguranţă acestea au fost întemeiate, din moment 
ce, după absolvirea celui de-al doilea an, le-a abandonat şi, mai mult decât 
atât, a ales să emigreze, la scurt timp plecând din Germania, îndreptându-se 
spre Transilvania, unde s-a stabilit în oraşul Sebeş.  

În data de 24 noiembrie 1881 Hermann Meuselbach devenea profesor 
de desen artistic în cadrul Gimnaziului Evanghelic din Sebeş, fiind declarat 
cel mai bine pregătit dintre cei şapte candidaţi înscrişi la concursul pentru 
ocuparea postului20. În norma sa didactică se regăseau discipline precum 
caligrafia şi desenul, activând atât în cadrul gimnaziului, cât şi la şcoala de 
fete21.  

 

 
Fig. 1. Casa lui Hermann Meuselbach din Sebeş 

 

 
19 Ziegler 2010b, p. 49. 
20 Fleşer 1982, p. 529. 
21 Programm 1886, p. 24-25. 
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Informaţiile referitoare la familia pe care şi-a întemeiat-o la Sebeş sunt 
puţine şi lacunare. Ştim doar că s-a căsătorit şi că a avut doi copii, o fiică, 
Malvine (?) şi un băiat, Hjalmar22. Ei locuiau într-o casă frumoasă (fig. 1), 
construită la începutul secolului XX, situată pe Jakobigasse (actuala str. Mihai 
Viteazul), în vecinătatea fostei mănăstiri dominicane, pe o parcelă aflată în 
imediata apropiere a curtinei estice a fortificaţiei oraşului23. 

La scurt timp după sosirea în oraşul de adopţie, Hermann Meuselbach, 
era integrat deplin în viaţa socială a acestuia. În anul 1887 era membru al unui 
club de turism montan, Siebenbürgischer Karpatenverein (SKV) [Asociaţia 
Carpatină Transilvăneană], filiala Sebeş24, şi lua parte, cu regularitate, la 
diferite activităţi ale acesteia, cum ar fi marcarea sau întreţinerea unor trasee 
montane. În vara anului 1889, Hermann Meuselbach, împreună cu Josef 
Baumann şi Albert Amlacher, alţi membri ai SKV Sebeş, inspectau un traseu 
spre vârful Şureanu, amenajat de asociaţie, afectat de o furtună, intervenind 
pentru curăţarea acestuia25. De asemenea, a luat parte la refacerea unor 
marcaje, pictând gratuit indicatoarele montate la intersecţiile unor poteci, 
precum şi panourile explicative26. 

A profesat până la 1 noiembrie 1911, când, după 30 de ani de activitate 
didactică, s-a pensionat la cerere27, continuând să picteze şi să facă drumeţii, 
pe cont propriu sau în cadrul SKV. A încetat din viaţă în data de 12 noiembrie 
1924, la Sebeş. 

 
Opera  
Lucrările lui Hermann Meuselbach sunt puţin cunoscute, chiar şi în 

rândul specialiştilor, iar pe piaţa operelor de artă din România, din informaţiile 
disponibile, nu reiese că ar fi fost tranzacţionate tablouri semnate de el sau 
atribuite lui. În aceste condiţii, este destul de dificil să ne formăm o imagine 
asupra anvergurii creaţiei sale. Sau, cel puţin, nu în această fază a cercetării.  

Cele mai multe dintre tablourile cunoscute, în număr de 27, se află în 
patrimoniul Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş. O altă lucrare, similară 
cu una din colecţia muzeului, se află în acelaşi oraş, în proprietatea unui 
particular. Trebuie amintite şi alte trei tablouri pe care le cunoaştem exclusiv 
din literatura de specialitate: cele două, în care Hermann Meuselbach a ilustrat 
poarta de nord-est a cetăţii de la Săsciori, menţionate şi reproduse de Gyula 
Halaváts, în 1906, care vor fi incluse în catalogul acestui studiu, şi un „peisaj 

 
22 Wagner 2014, p. 357. 
23 În 1926, imobilul era încă în proprietatea familiei Meuselbach, după cum rezultă dintr-o 

hartă a proprietăţilor, datând din acel an (Iacob 2004, f. IX). 
24 Jahrbuch 1887, p. 226. 
25 Jahrbuch 1890, p. 194. 
26 Ibidem. 
27 Programm 1912, p. 13. 
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de primăvară”, datând din 1882, care în anii ’60 ai secolului trecut se afla în 
colecţia personală a lui Theobald Streitfeld28. Una dintre lucrările a cărei 
reproducere ilustra articolul lui Halaváts, cea în care turnul era văzut din 
interiorul incintei, în 1939 se afla la Gimnaziul Evanghelic din Sebeş, unde 
presupunem că a rămas până la desfiinţarea acestuia, din anul 1948. Nu 
deţinem informaţii privind situaţia sa în prezent şi nu cunoaştem nici soarta 
celorlalte două lucrări amintite mai sus. 

În colecţia muzeului municipal din Sebeş, în afară de tablouri, se 
păstrează şi trei studii, în care pictorul a redat două personaje, ţărani români, 
şi un cal, dintre care pe primele două le-a folosit în compoziţia unor lucrări. 
Cum cea de-a treia reprezentare nu a fost identificată în scenele tablourilor 
examinate, cel mai probabil, aceasta face parte dintr-o altă lucrare pe care nu 
o cunoaştem. Probabil mai există tablouri de-ale sale atât în ţară, cât şi în 
Germania, în posesia familiilor saşilor emigraţi în anii ’90 ai secolului XX, şi 
pe care nu am reuşit să le identificăm până în această fază a cercetării. 

Dintre cele 30 de lucrări examinate, 14 au fost semnate. Distingem două 
variante de semnătură pe care le-a folosit de-a lungul timpului: „Hermann 
Meuselbach” (fig. 2) şi „Meuselbach” (fig. 3), cea din urmă fiind cel mai des 
utilizată. Semnătura era aplicată, cel mai frecvent, în partea dreaptă-jos (în 
cazul a 8 dintre lucrările cunoscute), stânga-jos (5) şi stânga-mijloc (1), 
folosind culori de ulei, cel mai frecvent în nuanţe de roşu, urmate de negru şi 
de verde. 

 

       
       Fig. 2. Varianta nr. 1 de semnătură      Fig. 3. Varianta nr. 2 de semnătură  
 

În ceea ce priveşte localizarea lucrărilor, doar în cazul a două dintre ele 
este precizat, sub semnătură, locul în care au fost realizate sau finalizate. Este 
vorba de un peisaj, în care este reprezentată o stradă din oraşul Sebeş, din 
zona „Târgului de fân”, având în fundal Râpa Roşie, şi de lucrarea Vechea 
moară din Weimar, care, cel mai probabil, a fost terminată în atelierul din Sebeş 
al pictorului. În ambele a fost consemnat, sub semnătură, numele german al 
localităţii, „Mühlbach”. 

Este destul de dificil de urmărit evoluţia manierei sale de lucru de-a 
lungul timpului, dar şi de identificat succesiunea etapelor parcurse în 
dezvoltarea sa ca artist plastic, din moment ce foarte puţine dintre lucrările pe 
care le cunoaştem au fost datate. Cu toate că unele dintre tablouri poartă pe 
partea din spate a şasiului etichete cu titlul acestora şi cu numele autorului, 

 
28 Rother, Wollmann 2011, p. 38-39. 
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anul realizării lor lipseşte29. Doar două dintre lucrările cunoscute sunt datate, 
având consemnat, sub semnătură, anul în care au fost executate. Ambele sunt 
peisaje, primul din Ichtershausen, cu biserica din localitate reprezentată în 
plan secund, fiind realizat în perioada studenţiei, în 1880, iar cel de-al doilea 
de la Sebeş, redând o stradă din zona „Târgului de fân”, lucrare amintită mai 
sus, şi care datează din anul 1887.  

 
Catalog 
Dintre cele 30 de lucrări cunoscute ale pictorului, majoritatea sunt 

peisaje, Hermann Meuselbach imortalizând scene atât din natură, cât şi din 
aşezări urbane sau rurale din Transilvania, precum şi din Turingia natală. Cele 
mai multe, însă, sunt din Sebeş sau din vecinătatea acestei localităţi, precum 
şi din munţii din apropiere, din locuri pe care le-a vizitat în numeroasele sale 
drumeţii făcute în cadrul SKV sau pe cont propriu.   

Din Sebeş a imortalizat străzi atât din centrul istoric, cât şi din cartierele 
noi, redând şi clădirile importante ale oraşului, precum ansamblul bisericii 
evanghelice, Casa Zápolya şi Halele breslelor. A pictat şi elemente ale 
fortificaţiei medievale a Sebeşului, ca Turnul Cizmarilor, cu o porţiune de zid, 
şi turnul octogonal, lucrările sale, datorită atenţiei acordate detaliilor, fiind 
izvoare vizuale foarte valoroase şi utile în documentarea aspectului acestora 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor. A imortalizat şi 
lacul din parcul oraşului, tot o rămăşiţă a sistemului defensiv medieval, pe care 
l-a redat cu tot farmecul pe care-l emana la momentul respectiv, cu insula din 
mijlocul său şi înconjurat de vegetaţie.  

În cele ce urmează, vor fi prezentate cele 27 de lucrări aflate în colecţia 
de artă a Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş, precum şi celelalte trei 
tablouri despre care avem cunoştinţă, două dintre ele amintite şi reproduse în 
literatura de specialitate şi una aflată într-o colecţie particulară. Pentru acestea 
din urmă, nu deţinem informaţii de ordin tehnic. 

 

1. Peisaj de iarnă. Ulei pe pânză; dimensiuni: 53 x 40 cm; semnat şi datat – 
stânga-mijloc: „Hermann Meuselbach 1880”; colecţia Muzeului Municipal 
„Ioan Raica” Sebeş (MMIRS), nr. inv. 128; bibliografie: Rustoiu, Totoianu 
2004, p. 10. 

 

Lucrarea a fost realizată în perioada în care Hermann Meuselbach era 
student la Şcoala Superioară de Artă din Weimar, iar scena a fost surprinsă, 
cel mai probabil, în Ichtershausen, o comună din apropierea localităţii sale 
natale, Eischleben, un indiciu în acest sens fiind biserica redată în partea 

 
29 Le mulţumesc şi pe această cale lui Volker Wollmann, Petru Ştefan Ionescu şi Claudiei 
Siceanu pentru transliterarea şi traducerea textelor înscrise în aceste etichete.  
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centrală a fundalului. În prim-plan, opt persoane, cinci bărbaţi şi trei femei, 
se bucură de o zi frumoasă de iarnă, undeva la periferia localităţii. Unii dintre 
ei coboară cu săniile panta domoală a unui deal, în timp ce alţii îi privesc, iar 
un bărbat pregăteşte bulgări pentru o „luptă” care ar putea să înceapă. 
Personajele, cu toate că sunt redate stângaci, reuşesc să anime un peisaj static, 
a cărui încremenire este accentuată de albul zăpezii.  

 

 
Fig. 4. Hermann Meuselbach – Peisaj de iarnă, 1880 

 

Este de remarcat acurateţea cu care a redat detaliile, indiferent că e 
vorba de clădirile din fundal, de împrejmuirile din apropiere ori de crengile 
copacilor, care-şi pierduseră frunzele de ceva vreme.  

 

   a              b 

Fig. 5. Ichtershausen – biserica mănăstirii: a. vedere dinspre sud-vest; b. vedere 
dinspre nord-est (sursa: https://de.wikipedia.org/)  
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2. Alee în parc (I). Ulei pe carton; dimensiuni: 80 x 54 cm; nesemnat; nedatat; 
colecţia MMIRS, nr. inv. 137; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 
Fig. 6. Hermann Meuselbach – Alee în parc (I) 

 

3. Alee în parc (II). Ulei pe pânză; dimensiuni: 120 x 80 cm; nesemnat; nedatat; 
colecţia MMIRS, nr. inv. 139; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 
Fig. 7. Hermann Meuselbach – Alee în parc (II) 
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Ambele lucrări redau aceeaşi scenă, autorul surprinzând o parte a 
parcului din vecinătatea palatului familiei Gotter din Molsdorf, o localitate 
din Turingia, aflată la aproximativ 10 km de Eischleben, oraşul natal al 
pictorului. În fundal, este reprezentată biserica Sfânta Treime.  

Maniera realistă de tratare a compoziţiei, precum şi abundenţa detaliilor 
au permis identificarea destul de facilă a scenei. 

 

 a   b   c   

Fig. 8. Biserica Sfânta Treime din Molsdorf: a. şi b. – detalii din lucrările lui 
Hermann Meuselbach, c. vedere dinspre nord-est (sursa: https://molsdorf.de/) 

 

Deşi par identice la prima vedere, între aceste două lucrări există câteva 
diferenţe: în cazul celei dintâi, în partea dreaptă sunt redate o masă şi o bancă 
(fig. 6), care din cea de-a doua lipsesc (fig. 7). Compoziţia acesteia din urmă 
este, de altfel, ceva mai simplificată, din partea centrală fiind eliminaţi şi doi 
arbori, care, în cazul primei lucrări, obturau parţial casele din apropierea 
bisericii. 

Nefiind datate, este destul de dificil de stabilit perioada în care au fost 
executate aceste două lucrări. Ele puteau fi lucrate fie în perioada studenţiei, 
în cadrul activităţilor didactice desfăşurate în aer liber, acele excursii de studiu 
organizate de profesorii îndrumători, localitatea fiind situată la aproximativ 
30 km de Weimar, fie, ulterior, într-o vacanţă, în care şi-a vizitat familia 
rămasă acasă în Eischleben.  

Cu toate acestea, diferenţele dintre ele, şi nu doar cele amintite, 
referitoare la compoziţie, ci mai degrabă cele de stil, ne duc cu gândul la două 
lucrări realizate în perioade de timp diferite, cea de-a doua părând a fi o operă 
de maturitate.  

Dacă în cazul primei lucrări, în afara clădirilor din centrul compoziţiei, 
doar frunzele copacilor din prim-plan au fost redate detaliat, în cea de-a doua 
întreaga vegetaţie, indiferent de plan, a fost tratată în această manieră.  Astfel, 
cea dintâi ar putea fi considerată o lucrare din perioada studenţiei, în timp ce 
a doua pare a fi o copie a primei, mult mai elaborată, lucrată mai târziu, în 
atelier, la o vârstă mai înaintată.  
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4. Vechea moară din Weimar. Ulei pe pânză; dimensiuni: 82 x 70 cm; semnat şi 
localizat – dreapta-jos, cu roşu: „Hermann Meuselbach Mühlbach”; nedatat; 
colecţia MMIRS, nr. inv. 15; bibliografie: Rustoiu, Totoianu 2004, p. 11. 
 

 
Fig. 9. Hermann Meuselbach – Vechea moară din Weimar 

 

Este vorba de una dintre cele mai valoroase lucrări ale pictorului 
Hermann Meuselbach. Compoziţia complexă, precum şi lumina surprinsă, în 
apropierea asfinţitului, sunt elemente care amintesc de arta peisajului de la 
Großherzoglich Sächsische Kunstschule din Weimar, din ultimul sfert al 
secolului al XIX-lea.  

Autorul a surprins un peisaj din Weimar având în prim-plan apele unui 
râu, iar în cel secund un ansamblu arhitectural, reprodus în partea stângă a 
compoziţiei. În contrast cu subiectul ales, scena redată este surprinzător de 
dinamică, acest efect fiind produs atât de vântul care înclină uşor coroanele 
copacilor şi împrăştie norii negri, răzleţi, cât şi de caii în galop, înhămaţi la 
căruţa care traversa podul redat în plan secund, în partea dreaptă a 
compoziţiei. La toate acestea se adaugă învolburarea apei ce cade peste pragul 
care uneşte cele două maluri ale râului. 

Lucrarea a fost începută, probabil, în Weimar, poate în anii studenţiei, 
fiind finalizată mai târziu în atelierul pictorului de la Sebeş. 
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5. Peisaj (I). Ulei pe pânză; dimensiuni: 107,5 x 70,5 cm; nesemnat şi nedatat; 
colecţia MMIRS, nr. inv. 133; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 
Fig. 10. Hermann Meuselbach – Peisaj (I) 

 

Este vorba de un peisaj care oferă o perspectivă largă asupra unui spaţiu 
plan. Scena a fost surprinsă aproape de asfinţit, de pe malul înalt al unui râu, 
şi are în prim-plan copaci care mărginesc cursul apei, iar în depărtare, dincolo 
de ogoare, în apropierea liniei orizontului, se disting o cetate, pe culmea unui 
deal, şi o aşezare, cea din urmă fiind dominată de silueta unei biserici. 

Totul pare a fi încremenit, iar pe măsură ce ne îndepărtăm de punctul 
din care a fost surprinsă imaginea, atmosfera devine tot mai neclară, formele 
de relief din depărtare putând fi doar intuite. 

 

                  
          Fig. 11. Peisaj (I) – detaliu    Fig. 12. Peisaj (II) – detaliu 
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6. Peisaj (II). Ulei pe pânză; dimensiuni: 106,5 x 72 cm; semnat – stânga-jos, 
cu negru: „Meuselbach”; nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 145; bibliografie: 
lucrare inedită. 
 

 
Fig. 13. Hermann Meuselbach – Peisaj (II) 

 
Lucrarea este aproape similară celei prezentate mai sus, autorul 

imortalizând scenele din două puncte diferite, însă apropiate. În compoziţie 
se disting câteva diferenţe între acestea, în special în primele două planuri, în 
timp ce fundalurile sunt foarte asemănătoare. În schimb, se pot observa 
deosebiri majore în ceea ce priveşte maniera de lucru. Dacă în cazul celei 
dintâi, primele două planuri sunt tratate destul de detaliat, în a doua, vegetaţia 
a fost redată extrem de minuţios, în întreaga compoziţie. Fiecare plantă şi 
fiecare frunză par a fi observate şi reproduse. Tuşele subţiri şi scurte sunt 
foarte numeroase, se aglomerează şi par să dea volum celor redate.  

Până în această fază a cercetării, nu a fost identificată zona reprezentată, 
nefiind exclusă posibilitatea de a fi vorba de peisaje din Germania. 

 

7. Peisaj din Sebeş. Ulei pe carton; dimensiuni: 58,5 x 43 cm; semnat şi localizat 
– dreapta-jos, cu negru: „Hermann Meuselbach Mühlbach”; datat: „1887”; 
colecţia MMIRS, nr. inv. 146; bibliografie: lucrare inedită. 
 

Lucrarea, nefinalizată, este una dintre puţinele datate, fiind vorba de un 
peisaj de toamnă, care înfăţişează câteva case de pe o stradă de la periferia de 
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atunci a Sebeşului, probabil extremitatea estică a Quergasee (actuala str. 
Dorobanţi), în apropierea „Târgului de fân”, având în fundal Râpa Roşie.  

 

 
Fig. 14. Hermann Meuselbach – Peisaj din Sebeş, 1887 

 
8. Casă veche. Ulei pe pânză; dimensiuni: 100 x 66 cm; nesemnat; nedatat; 
colecţia MMIRS, nr. inv. 143; bibliografie: Fleşer 1982, p. 531. 
 

 
Fig. 15. Hermann Meuselbach – Casă veche  
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Casa şi anexele redate, între care se distinge şi un cuptor pentru pâine, 
au fost surprinse undeva la periferia Sebeşului, judecând după aspectul Râpei 
Roşii, vizibilă în fundal. După dimensiuni, cursul de apă reprezentat în prim-
plan ar putea fi pârâul Răstoaca.  

Maniera în care a fost executată această pânză ne determină să credem 
că este vorba de una dintre lucrările sale din tinereţe, realizată la scurt timp 
după ce s-a stabilit la Sebeş. Un argument în acest sens, este modul în care a  
reprodus vegetaţia, aceasta fiind tratată selectiv, beneficiind de o redare 
detaliată doar frunzele copacilor şi cele ale arbuştilor din planul secund al 
lucrării.  

  
9. Vechea moară din Sebeş. Ulei pe pânză; dimensiuni: 115 x 71 cm; semnat – 
dreapta-jos, cu roşu: „Meuselbach”; nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 141; 
bibliografie: Fleşer 1982, p. 532. 

 

 
Fig. 16. Hermann Meuselbach – Vechea moară din Sebeş 

 

Autorul a surprins o veche moară din Sebeş, într-un peisaj aproape 
luxuriant. În centrul compoziţiei, apa râului, după ce trece de roata acesteia, 
curge peste două praguri, albia lărgindu-i-se considerabil. În apropierea 
clădirii, câteva vite traversează râul, îndreptându-se spre adăpost. Având în 
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vedere aspectul zonei, extrem de bogat în vegetaţie, este vorba, cu siguranţă, 
de moara din Arinii Sebeşului.  

 

      a   

      b 
Fig. 17. Etichetele cu titlul (a) şi autorul (b) lucrării 

 

Pe partea din spate a şasiului, tabloul are ataşate două etichete, pe prima 
fiind consemnat, în limba germană, titlul lucrării, „Die alte Erlenmühle in 
Mühlbach. Originalgemälde” [Vechea moară din Arinii Sebeşului. Pictură 
originală] (fig. 17 a), iar pe cea de-a doua, autorul acesteia, „Hermann 
Meuselbach in Mühlbach (Siebenbürgen)” [Hermann Meuselbach în Sebeş 
(Transilvania)] (fig. 17 b). 

 

10. Arinii Lancrămului. Ulei pe pânză; dimensiuni: 82 x 67 cm; semnat – 
dreapta-jos, cu roşu: „Hermann Meuselbach”; nedatat; colecţia MMIRS, nr. 
inv. 6; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 
Fig. 18. Hermann Meuselbach – Arinii Lancrămului 
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Lucrarea surprinde o scenă de vânătoare care se desfăşura în Arinii 
Lancrămului, undeva pe malul râului Sebeş. Este de remarcat, şi în acest caz, 
abundenţa detaliilor în redarea vegetaţiei, în special a celei din primele două 
planuri, în care, fiecare plantă şi fiecare frunză au fost tratate individual.  

 
11. Vechiul stăvilar din Arinii Sebeşului. Ulei pe pânză; dimensiuni: 73 x 32 cm; 
semnat – stânga-jos, cu roşu: „Meuselbach”; nedatat; colecţia MMIRS, nr. 
inv. 131; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 

Fig. 19. Hermann Meuselbach – Vechiul stăvilar din Arinii Sebeşului 

 

Autorul a surprins un peisaj de la periferia oraşului Sebeş, în parcul 
Arini, pe malul râului, având în centrul compoziţiei vechiul stăvilar care 
funcţiona acolo. În fundal sunt vizibile fleşa bisericii evanghelice din Petreşti 
şi un turn al fabricii de hârtie din aceeaşi localitate. 

 

 
Fig. 20. Eticheta cu titlul lucrării 
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Pe partea din spate a şasiului, se află o etichetă, cu textul: „Die ober 
(alte) Schleuse in den Erlen in Mühlbach. Naturstudie in Ölfarben” [Vechiul 
stăvilar din Arini în Sebeş. Studiu după natură în culori de ulei]. 
 
12. Râul Sebeş. Ulei pe pânză; dimensiuni: 78,5 x 45 cm; semnat – dreapta-jos, 
cu roşu: „Meuselbach”; nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 132; bibliografie: 
Dan 2003, p. 226. 
 

 
Fig. 21. Hermann Meuselbach – Râul Sebeş 

 

Peisajul a fost surprins în zona în care râul Sebeş ajungea în apropierea 
intrării în incinta joagărului fabricii de cherestea Baiersdorf & Biach30. Aceasta 
era delimitată cu un gard de lemn, iar în interior erau depozitate cantităţi 
însemnate de lemn. În fundal, la orizont, se pot observa Piatra Craivii şi Piatra 
Cetii. 

 

 
Fig. 22. Eticheta cu titlul şi autorul lucrării 

 
30 Fabrica avea 4 gatere, 4 circulare, 2 pendule, 2 circulare pentru lemn ars şi o maşină de 
rindeluit. Pentru acţionarea acestora se folosea o maşină cu aburi de 250 CP (Wollmann 2011, 
p. 94-94). 
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Pe dosul şasiului pânzei s-a păstrat o etichetă, cu următorul text: „Der 
Mühlbach vor dem Eingang zur Dampfsäge. Naturstudie von Hermann 
Meuselbach in Mühlbach” [Râul Sebeş înaintea intrării la joagărul acţionat cu 
motor cu aburi. Studiu după natură de Hermann Meuselbach din Sebeş]. 

 

13. Plutaş român pe râul Sebeş. Ulei pe pânză; dimensiuni: 115 x 71 cm; semnat 
– stânga-jos, cu roşu: „Meuselbach”; nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 140; 
bibliografie: Wagner 2014, p. 294. 
 

 
Fig. 23. Hermann Meuselbach – Plutaş român pe râul Sebeş 

 

Lucrarea redă acelaşi peisaj ca cea de mai sus, cu deosebirea că, în 
centrul compoziţiei a fost reprezentată o plută, la cârma căreia se află un 
bărbat îmbrăcat în haine tradiţionale româneşti. Autorul a redat aceleaşi 
amenajări de la intrarea în joagăr, acordând, de data aceasta, o mai mare 
atenţie detaliilor. Trunchiurile copacilor depozitaţi în incinta fabricii de 
cherestea Baiersdorf & Biach sunt tratate individual, la fel ca şi elementele 
componente ale gardurilor. De asemenea, vegetaţia este redată foarte 
elaborat. 

 

 
Fig. 24. Hermann Meuselbach – Plutaş român pe râul Sebeş – detaliu 
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Pe partea din spate a şasiului se află două etichete, purtând următoarele 
texte: „Rumänisches Flößer auf dem Mühlbach. Originalgemälde” [Plutaş 
român pe râul Sebeş. Pictură originală] şi „Hermann Meuselbach in Mühlbach 
(Siebenbürgen)” [Hermann Meuselbach în Sebeş (Transilvania)].   

 

a 

b 

Fig. 25. Etichetele cu titlul (a) şi autorul (b) lucrării 

 

14. Ţăran român văzut din spate (studiu). Pastel; dimensiuni: 54 x 23,5 cm; 
nesemnat; nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 126; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 a          b 

Fig. 26. Ţăran român – studiu (a) şi detaliu din lucrarea Plutaş român pe râul Sebeş (b) 
 

Lucrarea este un studiu şi înfăţişează un bărbat în picioare, văzut din 
spate, uşor lateral. Personajul este un ţăran român, îmbrăcat într-un costum 
specific, alcătuit din cămaşă şi pantaloni albi, şi încălţat cu opinci. La brâu 
poartă un şerpar lat, iar pe cap o pălărie cu boruri.  

Poziţia şi vestimentaţia acestuia demonstrează că este vorba de 
personajul din lucrarea Plutaş român pe râul Sebeş, în compoziţia căreia a fost 
redat, aproape identic, mânuind una dintre cele două cârme ale ambarcaţiunii. 
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15. Cal (studiu). Ulei pe carton; dimensiuni: 44 x 37 cm; nesemnat; nedatat; 
colecţia MMIRS, nr. inv. 124; bibliografie: Rustoiu, Totoianu 2004, p. 10. 

 

 
Fig. 27. Hermann Meuselbach – Cal (studiu) 

 

Este vorba de un studiu în care autorul a redat un cal negru de munte, 
înşeuat, oprit, probabil priponit, având, în dreptul picioarelor din faţă, fân. 
Animalul nu se regăseşte în niciuna dintre lucrările lui Meuselbach, cunoscute 
de noi.  

 
16. Canton pe Valea Sebeşului (I). Ulei pe pânză; dimensiuni: 84,5 x 65 cm; 
semnat – stânga-jos, cu roşu: „Meuselbach”; nedatat; colecţia MMIRS, nr. 
inv. 134; bibliografie: Fleşer 1982, p. 532; Rustoiu, Totoianu 2004, p. 11. 
 

 
Fig. 28. Hermann Meuselbach – Canton pe Valea Sebeşului (I) 
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Lucrarea, un peisaj de pe Valea Sebeşului, a surprins o scenă ce se 
petrecea cândva în apropierea asfinţitului, în dreptul unui unei construcţii din 
lemn, probabil un canton silvic, situate în zona numită Gâlceag31, un indiciu 
în acest sens fiind cascada care se prăvăleşte între cei doi versanţi redaţi în 
fundal. Apele pârâului trec prin dreptul cantonului şi se varsă în râul Sebeş. 
Interiorul clădirii este iluminat, iar de pe horn iese fum.  

 

 
Fig. 29. Hermann Meuselbach – Canton pe Valea Sebeşului (I) – detaliu 

 
Pe drumul paralel cu râul Sebeş, două personaje întârziate, un bărbat şi 

o femeie, sunt pe punctul de a se intersecta în dreptul cantonului. După 
vestimentaţie, cei doi sunt ţărani români. Bărbatul poartă căciulă de blană, 
iţari şi cojoc ciobănesc, iar femeia poale, cătrinţe şi cojoc, având capul acoperit 
cu o broboadă. Ambii sunt încălţaţi cu opinci. Fiecare este însoţit de câte un 
cal încărcat cu desagi (fig. 29). 

 

  
Fig. 30. Hermann Meuselbach – Canton pe Valea Sebeşului (I) – detaliu 

 
31 Locul se află la aproximativ 2 km de localitatea Tău, în amonte, acolo funcţionând, din 
anul 1980, o hidrocentrală. 
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17. Canton pe Valea Sebeşului (II). Ulei pe pânză; dimensiuni: -; semnat -; 
nedatat; colecţia Mauksch; bibliografie: lucrare inedită. 

 
Este vorba de o lucrare identică cu cea prezentată anterior, însă, în 

această fază a cercetării, nu suntem în măsură să oferim şi alte informaţii 
referitoare ea. 

 
18. Peisaj de pe Valea Sebeşului. Ulei pe carton; dimensiuni: 51,5 x 39 cm; 
nesemnat; nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 123; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 

Fig. 31. Hermann Meuselbach – Peisaj de pe Valea Sebeşului 
 

Scena redată a fost surprinsă în acelaşi loc, ca şi în cazul lucrărilor 
prezentate anterior, în apropierea a ceea ce pare a fi un canton, în prezent 
dispărut, din zona confluenţei pârâului Gâlceag cu râul Sebeş. Cursul primului 
urmează un traseu accidentat, coborând din zona de munte şi trecând prin 
faţa cantonului, pentru a ajunge în albia râului. Din compoziţie, spre deosebire 
de celelalte două, lipsesc personajele, iar momentul zilei la care a fost 
surprinsă imaginea este altul, după cum o dovedesc poziţia soarelui şi lumina. 

Maniera de realizare a acestui peisaj diferă însă radical de cea a 
tablourilor prezentate anterior. Dacă în cazul acelora, compoziţia abundă în 
detalii, în lucrarea de faţă, cele redate sunt abia conturate, culoarea dobândind 
o importanţă mai mare în detrimentul clarităţii. Întreaga scenă este astfel mai 
luminoasă şi, în acelaşi timp, mai caldă. 
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19. Peisaj cu pepinieră. Ulei pe pânză; dimensiuni: 85 x 57 cm; nesemnat; 
nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 135; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 

Fig. 32. Hermann Meuselbach – Peisaj cu pepinieră 
 

Autorul a surprins un peisaj care are în prim-plan o amenajare ce pare 
a fi o pepinieră împrejmuită cu un gard din lemn. După aspectul zonei, poate 
fi vorba de locul numit „Cărări”, aflat în prezent în teritoriul municipiului 
Sebeş şi administrat de ocolul silvic din localitate. Acolo au existat, de-a lungul 
timpului, astfel de amenajări silvice, iar zona, datorită pitorescului ei, a fost şi 
în trecut o atracţie pentru amatorii de drumeţii. De altfel, pe acolo trecea 
principala cale de acces spre zona montană înaltă, frecventată de localnici şi 
de membrii SKV, drumul actual de pe Valea Sebeşului neexistând la începutul 
secolului XX, acesta fiind dat în folosinţă abia în anii ’70, odată cu construcţia 
în zonă a barajelor. 

 

 
Fig. 33. Hermann Meuselbach – Peisaj cu pepinieră – detaliu 
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Lucrarea este una tipică pentru opera lui Hermann Meuselbach din 
perioada maturităţii, compoziţia acesteia fiind extrem de generoasă în detalii. 
Nimic nu este neglijat, totul este redat clar şi precis, de la puietul din pepinieră 
şi până la coniferele de pe dealurile din depărtare.  

 
20. Turnul porţii cetăţii de la Săsciori (I). Ulei pe pânză; dimensiuni: 67 x 35 cm; 
nesemnat; nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 144; bibliografie: Rustoiu, 
Totoianu 2004, p. 11. 
 

 
Fig. 34. Hermann Meuselbach – Turnul porţii cetăţii de la Săsciori (I) 

 

În centrul compoziţiei este reprodusă ruina turnului porţii de nord-est 
al cetăţii de la Săsciori, jud. Alba32. În fundal, se disting doar două fragmente 
de curtină, fortificaţia, al cărei turn a fost reprodus, aflându-se pe o formă de 
relief înaltă, izolată, pe malul stâng al râului Sebeş.  

Imaginea a fost surprinsă probabil vara, după cum o arată culoarea 
galben-pai a vegetaţiei din jurul ruinei, şi ne prezintă aspectul turnului la 
sfârşitul secolului al XIX-lea. Parterul, parţial obturat de vegetaţie, era 
străpuns de o poartă carosabilă, care se finaliza în partea superioară în arc 
frânt. Din etaj se mai păstrau doar două mici fragmente ale zidului dinspre 
exteriorul incintei.  

 
32 Pentru istoricul şi descrierea fortificaţiei de la Săsciori, vezi Halaváts 1906; Streitfeld 1939; 
Anghel 1986, p. 155-159; Ghenescu 2010, p. 255.  
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21. Turnul porţii cetăţii de la Săsciori (II). Ulei pe pânză; dimensiuni: -; semnat – 
stânga-jos: „Meuselbach”; nedatat; colecţia -; nr. inv. -; bibliografie: Halaváts 

1906, p. 357. 
 

O altă imagine a acestui turn, surprinsă din acelaşi loc şi probabil în 
aceeaşi perioadă, ne este cunoscută doar dintr-o fotografie alb-negru 
publicată de Gyula Halaváts, în anul 190633. Lucrarea pare a fi mult mai 
elaborată decât cea prezentată anterior, fiind realizată în stilul specific lui 
Hermann Meuselbach, abundând în detalii, autorul redând până şi rosturile 
de mortar dintre pietrele zidăriei, precum şi fisurile pe care ruina le avea, la 
acea dată, în partea superioară a arcului porţii.  

     

 
Fig. 35. Hermann Meuselbach – Turnul porţii cetăţii de la Săsciori (II) 

 

Terenul din imediata vecinătate a turnului era cultivat cu viţă-de-vie, 
după cum o demonstrează aracii reprezentaţi, iar în imagine au fost redate şi 
două personaje, un bărbat şi o femeie, aflate la muncă. Cei doi poartă 
veşminte tradiţionale româneşti, bărbatul fiind îmbrăcat cu cămaşă şi 
pantaloni albi, având la brâu un şerpar lat de piele, iar femeia cu ie, fustă şi 
cătrinţe. Ambii poartă pălării pe cap.  

 
33 Halaváts 1906, p. 357. 
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22. Turnul porţii cetăţii de la Săsciori (III). Ulei pe pânză; dimensiuni: -; nesemnat; 
nedatat; colecţia -; nr. inv. -; bibliografie: Halaváts 1906, p. 356. 

 

 
Fig. 36. Hermann Meuselbach – Turnul porţii cetăţii de la Săsciori (III) 

 
În acelaşi articol, publicat de Gyula Halaváts în 1906, există şi o a doua 

reproducere după o lucrare de-a lui Hermann Meuselbach, reprezentând 
turnul de nord-est al cetăţii de la Săsciori, însă văzut dintr-un alt unghi, 
dinspre interiorul incintei34. Despre lucrarea reprodusă în această imagine, 
Theobald Streitfeld afirma că a fost pictată în anul 1900 şi că, în 1939, se afla 
la Gimnaziul Evanghelic din Sebeş35.  

La data la care a fost realizată pictura, din turn se mai păstra parterul, 
străpuns de un gang carosabil, cu arhivolta deschisă în faţada dinspre 
interiorul incintei, în formă de arc frânt. Din partea superioară a zidului 
orientat spre exteriorul curtinei se mai conservau două fragmente, de 
dimensiuni ceva mai reduse faţă de cele pe care le aveau în lucrările prezentate 
mai sus, ale căror imagini fuseseră surprinse cu câţiva ani mai devreme36. 

Nu dispunem de informaţii referitoare la soarta tabloului după 
desfiinţarea Gimnaziului Evanghelic din Sebeş. 

 
34 Ibidem, p. 356. 
35 Streitfeld 1939, p. 260. 
36 Acele peisaje puteau fi surprinse chiar cu mai mult de 10 ani mai devreme, un indiciu în 
acest sens putând fi o imagine publicată de Friedrich Teutsch, într-un articol din 1889, având 

ca subiect cetăţile săseşti din zona Unterwald, ce ilustra textul referitor la fortificaţia de la 
Săsciori, şi care pare a fi o reproducere a unui tablou necunoscut de-al lui Hermann 
Meuselbach. Compoziţia acestuia este uşor diferită de a celorlalte două, însă turnul porţii are 
acelaşi aspect şi dimensiuni similare cu cel redat în pânzele amintite anterior (Teutsch 1889, 
p. 76). 
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23. Ţăran român (studiu). Ulei pe pânză; dimensiuni: 45 x 22,5 cm; nesemnat; 
nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 125; bibliografie: lucrare inedită. 
 

Studiul are ca subiect un bărbat, ţăran român, aflat, sau mergând la 
muncă, îmbrăcat cu cămaşă şi pantaloni albi, având un şerpar lat de piele la 
brâu, de sub care iese mânerul unui cuţit. Este încălţat cu opinci, iar pe cap 
poartă o pălărie neagră. În mâini duce o sapă şi un urcior cu apă.  

Personajul pare să fi fost folosit în lucrarea Turnul porţii cetăţii de la Săsciori 
(II), amintită anterior, pe care o cunoaştem doar prin intermediul unei 
reproduceri alb-negru, de o calitate modestă, şi care nu ne permite să 
distingem cu claritate toate detaliile care ne-ar oferi certitudinea că este vorba 
despre aceeaşi reprezentare. 

 

 a     b 

Fig. 37. Hermann Meuselbach – Ţăran român (studiu) (a) şi Turnul  
porţii cetăţii de la Săsciori (II) – detaliu (b) 

 
24. Curtea casei pictorului. Ulei pe pânză; dimensiuni: 90 x 74 cm; semnat, 
dreapta-jos, cu negru: „Meuselbach”; nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 136; 
bibliografie: lucrare inedită. 
 

Este un peisaj în care autorul a surprins curtea şi un colţ al casei sale, 
dincolo de poartă putându-se observa şi o parte a parcului care la începutul 
secolului XX se întindea, din apropierea lacului, până în zona fostei mănăstiri 
dominicane37. 

 
37 Pentru detalii privind istoricul şi evoluţia parcurilor şi a zonelor de agrement din Sebeş, 
vezi Anghel et alii 2014, p. 185. 
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Casa, cu elemente decorative care amintesc de stilul Art Nouveau, a 
fost construită la începutul secolului XX pe o parcelă situată în apropierea 
turnului octogonal, la scurt timp după ce, în acea zonă, în curtina fortificaţiei 
oraşului a fost realizată o breşă, care să permită prelungirea Jakobigasse 
(actuala str. Mihai Viteazul) dincolo de zid şi legarea acesteia de străzile nou-
constituite din fostele suburbii.  

 

 
Fig. 38. Hermann Meuselbach – Curtea casei pictorului 

 

Şi în cazul acestei lucrări sunt de remarcat detaliile pe care autorul le 
oferă, de la materialele folosite la confecţionarea porţii şi a gardului şi până la  
plantele cultivate în curtea casei. 
 

   
Fig. 39. Hermann Meuselbach – Curtea casei pictorului – detalii 
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25. Lacul şi insula (I). Ulei pe pânză; dimensiuni: 66 x 50,5 cm; nesemnat; 
nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 142; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 
Fig. 40. Hermann Meuselbach – Lacul şi insula (I) 

 

În acest peisaj autorul a surprins aspectul natural pe care lacul din Sebeş, 
situat în apropierea turnului Croitorilor, îl avea cândva la sfârşitul secolului al 
XIX-lea sau la începutul celui următor. Pe insulă creşteau arini cu trunchiuri 
groase şi cu coroane ample, iar malurile îi erau acoperite cu vegetaţie. 

Lacul este o rămăşiţă a sistemului de apărare, medieval, al Sebeşului, 
fiind o parte a unei reţele de şanţuri, canale şi heleşteie amenajate în jurul 
incintei oraşului cu scopul de a creşte gradul defensiv al acestuia, în condiţiile 
în care relieful plan pe care a fost construit nu îl avantaja38. Începând cu 
secolul al XVIII-lea, aceste elemente au fost, treptat, dezafectate, terenurile 
rezultate fiind transformate în grădini şi, mai târziu parcelate, devenind zone 
locuite, părţi ale noilor cartiere apărute în apropierea fortificaţiei oraşului39.  

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar şi în prima parte a celui 
următor, lacul juca un rol important în viaţa comunităţii. Vara, pe apele 
acestuia se făceau plimbări cu barca, iar iarna, după ce îngheţa, era un patinoar 

 
38 Anghel 1986, p. 35. 
39 Anghel 2011, p. 185. 
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în aer liber, foarte apreciat şi frecventat de sebeşeni de toate vârstele40. Însă 
„modernizarea” din perioada comunistă i-a schimbat radical aspectul, 
malurile şi insula fiindu-i betonate. Mai mult, pe insulă s-a construit o clădire 
modernă, în care se află şi în prezent un restaurant.     

 
26. Lacul şi insula (II). Ulei pe pânză; dimensiuni: 106,5 x 71 cm; semnat – 
dreapta-jos, cu negru: „Meuselbach”; nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 136; 
bibliografie: Wagner 2014, p. 358. 
 

 
Fig. 41. Hermann Meuselbach – Lacul şi insula (II) 

 

Dacă în lucrarea prezentată anterior, Hermann Meuselbach şi-a 
concentrat atenţia asupra insulei, în acest peisaj el a surprins o imagine de 
ansamblu a aceluiaşi lac. A redat foarte detaliat coroanele copacilor de pe 
maluri şi de pe insulă, precum şi reflexiile acestora şi ale norilor în luciul apei. 

 

 
Fig. 42. Eticheta cu titlul lucrării 

 
40 Anghel 2017, p. 365. 
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Pe partea din spate a şasiului se află o etichetă, cu următorul text: „Der 
Teich im Stadtpark von Mühlbach. Ölgemälde auf Kaschmirleinwand” [Lacul 
din parcul oraşului Sebeş. Pictură în ulei pe pânză de caşmir]. 

În ceea ce priveşte datarea celor două lucrări, câteva indicii sugerează 
faptul că cea din urmă a fost realizată mai târziu decât prima. Dacă în cazul 
celei dintâi, doar vegetaţia care face parte din centrul compoziţiei a fost tratată 
detaliat, în cea de-a doua, toată a fost redată cu lux de amănunte, indiferent 
de planul în care se află. Se pare că aceasta este o manieră de lucru a sa 
specifică perioadei maturităţii. 

Un alt argument în acest sens, este prezenţa în compoziţia celei de-a 
doua lucrări a unui stâlp de iluminat, reprezentat în apropierea insulei. Cum 
iluminatul public electric a fost introdus în oraşul Sebeş în 190641, această 
pânză a putut fi pictată cândva după această dată.    

 
27. Turnul Cizmarilor. Ulei pe pânză; dimensiuni: 71 x 28 cm; nesemnat; 
nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 121; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 

Fig. 43. Hermann Meuselbach – Turnul Cizmarilor 
 

Lucrarea este o panoramă a zonei de nord-vest a fortificaţiei oraşului 
Sebeş, pe care autorul a surprins-o din turnul semicircular. În centrul 
compoziţiei se află Turnul Cizmarilor42, precum şi o porţiune de curtină. În 
plan secund au fost redate mai multe case din cartierul Durlacherilor, iar în 
fundal, dealurile învecinate şi Râpa Roşie. Peisajul a fost realizat cândva după 
1894, după cum o dovedeşte breşa din zidul cetăţii, care a fost executată în 
acel an, pentru a lega Mariengasse (actuala str. Cetăţii), din interiorul incintei, 
de Mühlgasse (str. Decebal), situată în afara acesteia43. 

 
41 Dan 2003, p. 218. 
42 Turnul datează din prima fază de construcţie a fortificaţiei Sebeşului, din secolele XIV-XV, 
fiind atestat documentar în anul 1513 (Anghel 1986, p. 164). 
43 Anghel 2011, p. 183. 
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Maniera de lucru şi cromatica acestei lucrări sunt foarte asemănătoare 
cu cele folosite la peisajul din Sebeş, datat în anul 1887. În ambele cazuri, 
autorul a acordat o atenţie sporită clădirilor, pe care le-a redat detaliat, în timp 
ce vegetaţia a fost tratată mai schematic.  

  
28. Turnul Octogonal. Ulei pe carton; dimensiuni: 70,5 x 50 cm; semnat – 
dreapta-jos, cu negru: „Hermann Meuselbach”; nedatat; colecţia MMIRS, nr. 
inv. 122; bibliografie: Fleşer 1982, p. 531; Wagner 2014, p. 358. 
 

 

Fig. 44. Hermann Meuselbach – Turnul Octogonal 
 

În această compoziţie, Hermann Meuselbach a redat turnul octogonal 44 
şi un fragment de curtină, elemente ale sistemului defensiv medieval al 
Sebeşului, aşa cum le vedea din grădina casei sale, la începutul secolului XX.  

Lucrarea este extrem de elaborată, fiind realizată în maniera specifică 
autorului, abundând în detalii, el reproducând extrem de fidel atât turnul, în 
cazul căruia a redat inclusiv vegetaţia care creştea în partea superioară a 

 
44 Turnul, datând din veacul al XVI-lea (Anghel 1986, p. 165), este situat în colţul de nord-
est al fortificaţiei oraşului Sebeş, în imediata vecinătate a fostei mănăstiri dominicane, iar la 

momentul realizării lucrării, acestuia îi lipsea acoperişul, distrus probabil în confruntările din 
timpul Revoluţiei de la 1848-1849, fără a mai fi reparat ulterior. De altfel, în condiţiile în care 
fortificaţia îşi pierduse rolul defensiv, până la începutul secolului XX mai multe elemente ale 
acesteia au fost demolate, iar în curtine au fost executate breşe, pentru se realiza o comunicare 
mai facilă cu străzile „oraşului exterior” (Anghel 2011, p. 183-195). 
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zidurilor, cât şi grădina casei. De altfel, în ciuda faptului că este vorba de un 
peisaj de toamnă, Hermann Meuselbach a acordat o mare atenţie grădinii sale, 
care, spre vest, se întindea până la bazele curtinei şi turnului. Deşi vegetaţia 
era destul de săracă în acea perioadă a anului, autorul a reprodus, extrem de 
minuţios, întreaga suprafaţă a grădinii. O mare parte a acesteia era ocupată de 
straturi pentru legume, având numeroşi araci înfipţi în pământ (aprox. 120), 
pe care i-a şi reprodus, fiecare fiind tratat individual. Accesul în această zonă 
era precedat de o pergolă, pe care creştea o plantă căţărătoare. 

Pe verso, lucrarea poartă o etichetă cu următorul text: „Der Klosterturm 
von Mühlbach im Herbst. Originalbild in Kohlenfarben” [Turnul de la 
mănăstire, toamna. Culori în cărbune (?)]. 

 

 
Fig. 45. Eticheta cu titlul lucrării 

 

29. Stradă în Sebeş – Jakobigasse. Ulei pe carton; dimensiuni: 64 x 47 cm; 
nesemnat; nedatat; colecţia MMIRS, nr. inv. 120; bibliografie: lucrare inedită. 
 

 

Fig. 46. Hermann Meuselbach – Stradă în Sebeş – Jakobigasse 
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Lucrarea, neterminată, redă o parte a Jakobigasse (actuala str. Mihai 
Viteazul) din Sebeşul sfârşitului de secol al XIX-lea, în fundal fiind vizibile 
nordul Pieţei Mari, mărginită de arbori tineri, o parte a halelor breslelor, 
biserica parohială şi o aripă a Gimnaziului Evanghelic.  

Strada este străbătută, în zona mediană, de un canal prin care curgea 
apă, iar în centrul compoziţiei a fost reprezentat un stâlp de iluminat cu gaz, 
în apropierea căruia au fost conturate mai multe siluete, care, în cele din urmă, 
nu au mai fost executate. Fondul construit compact, din cele două fronturi 
stradale, a fost redat cu cromatica din epocă a faţadelor, imaginea dezvăluind 
aspectul de oraş medieval pe care Sebeşul şi-l păstrase aproape neschimbat 
până la cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea.  

Maniera de lucru şi cromatica ne determină să considerăm că şi acest 
peisaj este unul realizat în perioada tinereţii, la scurt timp după stabilirea în 
oraşul de adopţie. 

  
30. Autoportret. Ulei pe pânză; dimensiuni: 54,5 x 44cm; nesemnat; nedatat; 
colecţia MMIRS, nr. inv. 127; bibliografie: Rustoiu, Totoianu 2004, p. 9; 
Wagner 2014, p. 357. 
 

 

Fig. 47. Hermann Meuselbach – Autoportret 
 

Prin această pânză, Hermann Meuselbach a demonstrat că a fost nu 
doar un bun peisagist, ci şi un talentat portretist. În lucrarea Am Kreuzweg der 
Geschichte: Mühlbach im der Unterwald, Siebenbürgen, autoportretul este datat în 



Călin Anghel  

556 

anul 191545. Deci, pictorul s-a înfăţişat pe sine, aşa cum arăta la vârsta de 57 
de ani, trecut de tinereţe: cărunt, cu ochi albaştri şi cu barbişon. Aplecarea 
spre detalii este vizibilă şi în cazul acestei lucrări, autorul redând cu 
minuţiozitate întreaga pilozitate a capului şi a feţei, precum şi modelele 
stofelor din care au fost confecţionate articolele de vestimentaţie cu care era 
îmbrăcat.   

 
Consideraţii finale 
Cu toate că până în acest stadiu al cercetării nu se cunoaşte dimensiunea 

reală a operei lui Hermann Meuselbach, apreciem că cele 30 de lucrări 
prezentate anterior pot fi considerate ca fiind reprezentative pentru întreaga 
sa activitate. Deşi doar două dintre acestea sunt datate, analiza întregii creaţii 
cunoscute a evidenţiat o serie de indicii care permit încadrarea unora dintre 
lucrări în intervale de timp mai bine delimitate, astfel, devenind posibilă 
conturarea a două mari etape din evoluţia manierei de lucru a pictorului.  

Prima, caracterizată de o redare selectivă a detaliilor, prezente 
preponderent în primul sau în cel de-al doilea plan al compoziţiei, se 
manifestă în cazul lucrărilor din tinereţe şi de la vârsta maturităţii, până în 
primii ani ai secolului XX. Beneficiau de o tratare mai minuţioasă, în special, 
frunzele copacilor şi ale arbuştilor, tuşele folosite la redarea lor având forma 
unor mici pete, care conferă formă şi volum coroanelor acestora. Iarba, în 
schimb, în prim-plan este tratată schematic, pentru ca în celelalte planuri sau 
în fundal să fie reprezentată doar prin culoare. Atunci când în compoziţie 
sunt transpuse şi clădiri sau ansambluri arhitecturale, şi acestea sunt 
prezentate într-o manieră realistă.   

Cea de-a doua etapă, specifică, deopotrivă, maturităţii şi bătrâneţii, este 
caracterizată de redarea minuţioasă a tuturor detaliilor, fie că este vorba de 
clădiri sau ansambluri, fie de vegetaţie, indiferent de planul în care acestea au 
fost reproduse. Lucrările din această etapă creează impresia că autorului nu-i 
scăpa niciun detaliu şi nimic din ceea ce vedea nu era neglijat, de la iarba d in 
prim-plan şi până la formele de relief din fundal. Totul este reprezentat 
extrem de clar şi de precis, pictorul folosindu-se, în acest sens, de tuşe scurte 
şi subţiri. Acestea, prezente într-un număr impresionant, devin cu timpul tot 
mai scunde sau sunt înlocuite de mici fragmente de linii, dispuse alăturat, 
ordonat, mai apropiate sau mai depărtate, în funcţie de vibraţia care se dorea 
a fi transmisă. Aglomerarea de astfel de tuşe, în zonele bogate în vegetaţie sau 
în orice alt punct în care autorul îşi concentra atenţia, dădea naştere unor mici 
reliefuri care aproape că dau volum celor redate46. Pictorul îşi pregătea cu 
migală compoziţia, pe care, probabil, o schiţa pe teren, unde, de altfel, şi 

 
45 Wagner 2014, p. 357. 
46 Fleşer 1982, p. 529-530. 
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executa o parte a lucrării, detaliile fiind adăugate ulterior, în atelier, doar astfel 
putându-se explica abundenţa acestora în întreaga compoziţie47.  

Dacă, în general, opera sa poate fi caracterizată de realism, uneori chiar 
dus la extrem, unele dintre tablourile sale, cu un evident caracter fotografic, 
fiind folosite drept ilustraţie în lucrări ştiinţifice, în alte situaţii, autorul a 
adăugat în compoziţia acestora, pe lângă cele văzute la faţa locului, diverse 
elemente şi, mai ales, personaje care să învioreze scenele sau să crească 
dramatismul celor redate. Acestea, au fost redate fie stângaci, mai ales în 
lucrările din tinereţe, fie elaborat, ipostază în care pictorul a realizat chiar şi 
studii după modele reale, care ulterior au fost transpuse în compoziţia 
tablourilor pentru care au fost pregătite. 

Cu toate limitele creaţiei sale, autorul rezumându-se, în principal, la 
redarea unor peisaje, cele mai multe din zona oraşului de adopţie şi a Văii 
Sebeşului, lucrările sale, unitare ca valoare, sunt reuşite, fiind apreciate de 
public. În acelaşi timp, unele dintre ele, datorită numeroaselor detalii redate 
sunt şi valoroase izvoare vizuale, utile în documentarea aspectului oraşului 
Sebeş la cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea. 
 

Explanation of Figures 
 
Fig. 1. The home of Hermann Meuselbach in Sebeş. 
Fig. 2. Signature variant no. 1. 
Fig. 3. Signature variant no. 2. 
Fig. 4. Hermann Meuselbach – Winter landscape, 1880. 
Fig. 5. Ichtershausen – the monastery church: a. view from southwest; b. view from 

northeast (source: https://de.wikipedia.org/). 

Fig. 6. Hermann Meuselbach – Park pathway (I). 
Fig. 7. Hermann Meuselbach – Park pathway (II). 
Fig. 8. Holy Trinity Church in Molsdorf: a. and b. – details from the works of Hermann 

Meuselbach, c. view from north-east (source: https://molsdorf.de/). 
Fig. 9. Hermann Meuselbach – The old mill of Weimar. 
Fig. 10. Hermann Meuselbach – Landscape (I). 
Fig. 11.  Landscape (I) – detail.    
Fig. 12.  Landscape (II) – detail. 

Fig. 13. Hermann Meuselbach – Landscape (II). 
Fig. 14. Hermann Meuselbach – Landscape from Sebeş, 1887. 
Fig. 15. Hermann Meuselbach – Old house. 
Fig. 16. Hermann Meuselbach – The old mill of Sebeş. 
Fig. 17. Tags with the title (a) and the author (b) of the artwork. 
Fig. 18. Hermann Meuselbach – Alder trees of Lancrăm. 
Fig. 19. Hermann Meuselbach – The old dam within the Alder trees of Sebeş. 
Fig. 20. Tag with the title of the painting. 

Fig. 21. Hermann Meuselbach – Sebeş River. 
Fig. 22. Tag with the title and author of the painting. 

 
47 Ibidem, p. 529. 
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Fig. 23. Hermann Meuselbach – A Romanian log driver on the River Sebeş. 
Fig. 24. Hermann Meuselbach – A Romanian log driver on the River Sebeş – detail. 
Fig. 25. Tags with the title (a) and the author (b) of the artwork. 
Fig. 26. A Romanian peasant – study (a) and a detail from the painting A Romanian log driver 

on the river Sebeş (b). 
Fig. 27. Hermann Meuselbach – Horse (study). 
Fig. 28. Hermann Meuselbach – Canton on the Sebeş Valley (I). 

Fig. 29. Hermann Meuselbach – Canton on the Sebeş Valley (I) – detail. 
Fig. 30. Hermann Meuselbach – Canton on the Sebeş Valley (I) – detail. 
Fig. 31. Hermann Meuselbach – Landscape on the Sebeş Valley. 
Fig. 32. Hermann Meuselbach – Landscape with a tree nursery. 
Fig. 33. Hermann Meuselbach – Landscape with a tree nursery – detail. 
Fig. 34. Hermann Meuselbach – The Gate Tower of the Săsciori Fortress (I). 
Fig. 35. Hermann Meuselbach – The Gate Tower of the Săsciori Fortress (II). 
Fig. 36. Hermann Meuselbach – The Gate Tower of the Săsciori Fortress (III). 

Fig. 37. Hermann Meuselbach – A Romanian peasant (study) (a) and The Gate Tower of the 
Săsciori Fortress (II) – detail (b). 

Fig. 38. Hermann Meuselbach – The painter’s house courtyard. 
Fig. 39. Hermann Meuselbach – The painter’s house courtyard – details. 
Fig. 40. Hermann Meuselbach – The lake and the island (I). 
Fig. 41.  Hermann Meuselbach – The lake and the island (II). 
Fig. 42. Tag with the work’s title.  
Fig. 43.  Hermann Meuselbach – The Bootmaker’s Tower. 

Fig. 44.  Hermann Meuselbach – The Octagonal Tower. 
Fig. 45. Tag with the work’s title.  
Fig. 46.  Hermann Meuselbach – Street in Sebeş – Jakobigasse. 
Fig. 47.  Hermann Meuselbach – Self-portrait. 
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