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EDUARD HÜBSCH,
UN COMPOZITOR MARCANT AL SECOLULUI AL XIX-LEA

Sigur vã amintiþi cã unul din motivele pentru care eroii lui I.L Caragiale, familia Georgescu,
pleacã la Sinaia cu Trenul de plãcere, a fost acela de a asculta muzica militarã în parcul central al
oraºului. ªi nu glumeau deloc, nici ei ºi nici noi, acum. În penultimele douã decenii ale secolului al
XIX-lea în parcurile principalelor oraºe ale Principatelor Unite, duminica, cânta fanfara, spre
încântarea celor ce se plimbau sau îºi consumau berea la terasele din apropiere. ªi se interpretau mai
ales valsuri de Strauss ºi Valurile Dunãrii a lui Ivanovici (1880). Iar acest plaisir, ca sã ne adaptãm
vocabularului epocii, îl datorãm unui muzician german care s-a naturalizat în þarã: Eduard Hübsch.
Despre el va fi vorba în rândurile ce urmeazã pentru cã avem posibilitatea sã-l prezentãm mai ales cu
ajutorul unor piese ºi documente din patrimoniul Muzeului Naþional de Istorie a României. 

Hübsch1 s-a nãscut în Slovacia (Bits-Tenchim, astãzi Trencin) la 13 februarie 1833. A urmat
studii de violinã ºi compoziþie la Praga, pentru ca apoi sã cânte în diferite orchestre din Hamburg ºi
Viena pânã la terminarea studiilor, când a fost numit concert-maistru la Opera din Hamburg, pentru
ca la scurt timp sã se mute ca violonist la Opera din Viena. Dar, în mod surprinzãtor, la scurtã vreme,
în vârstã de numai 25 sau 26 de ani sã vinã la Iaºi, angajat ca violonist al Teatrului Naþional. Ce l-a
determinat sã se mute în capitala Moldovei nu vom ºti, probabil, niciodatã, dar alegerea sa a fost
beneficã pentru þara noastrã.

Paralel cu postul de violonist al Teatrului Naþional pe care l-a ocupat pânã în 1868, din 1860 a
devenit locotenent al muzicii militare, iar între 1861 ºi 1862 a dirijat Fanfara Pompierilor din
Bucureºti. Probabil cã atunci i s-a trezit interesul pentru muzica militarã, care era cea mai evoluatã
formã de manifestare muzicalã din Principate. Încã din 1830, la Iaºi, Gheorghe Asachi anunþa
înfiinþarea muzicilor trebuitoare la corpul miliþiei pãmântene. Pânã la acea datã instrumentiºti
români cu studii superioare nu au existat. Nu numai atât, dar, protipendada româneascã audia muzica
cultã, creaþia unor compozitori europeni cunoscuþi numai în saloane, interpretatã în exclusivitate de
instrumentiºti strãini, restul populaþiei asculta numai tarafurile de lãutari. Nu existau sãli de concert,
numai de teatru care nu corespundeau necesitãþilor unei audiþii adecvate. Înfiinþarea unor formaþii de
muzicã, în primul rând de fanfarã, chiar dacã aveau o funcþionalitate ºi o destinaþie precisã în armatã,
în acelaºi timp constituia pentru restul populaþiei un element de cultivare a gustului ºi de relaxare. 

Din 1862, Hübsch s-a ocupat de muzica militarã a Principatelor, atât ca interpret ºi conducãtor al 
formaþiilor de fanfarã, cât ºi ca organizator, de cele mai multe ori paralel cu compoziþia; astfel: între
1862 ºi 1866 a fost ºeful muzicii militare a Regimentului 2 Linie din Craiova apoi, pânã în 1880 al
Regimentului 3 Linie din Bucureºti. Pentru capacitatea sa de organizator a fost numit începând din
1867 inspector general al muzicii militare cu gradul de maior. El a fost, de fapt, cel care a organizat
muzica militarã. 

Dar, odatã cu funcþia sa de organizator al muzicii de fanfarã s-a ocupat ºi de muzica orchestralã
civilã, întâi la venirea în þarã, cum am arãtat mai sus, iar din 1880 ca ºef de orchestrã al Teatrului
Naþional din Bucureºti, funcþie pe care a ocupat-o pânã în 1893. Recunoscându-i aportul adus în
aceste domenii, Camerele parlamentare ale Principatelor Unite au votat naturalizarea sa ºi avansarea
la gradul de locotenent-colonel (1883). 
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1 Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Editura Cuget-Georgescu Delafras, p. 404.



Compoziþiile sale s-au circumscris în sfera muzicii militare, a celei de camerã, coralã ºi vocalã ºi
au fost încununate de imnul regal al României care s-a interpretat pânã la abdicarea Regelui Mihai din 
30 decembrie 1947. 

Necesitatea unui imn al Principatelor Române s-a nãscut în 1840, dar ea a prins viaþã abia în
1862 când s-a organizat un concurs pentru o compoziþie care sã fie interpretatã în prezenþa principelui 
þãrii, concurs câºtigat de Eduard Hübsch, compoziþie care s-a intitulat Marº triumfal ºi primirea

steagului ºi Mãriei Sale Prinþul Domnitor. Muzica a primit textul compus de Vasile Alecsandri abia
în 1881, cu prilejul încoronãrii regelui Carol I, dar interpretat prima datã în 1884 complet – versuri pe
muzicã. 

Din muzica de camerã, coralã ºi vocalã a lui Hubsch trebuie sã amintim: Ariile moldo-valahe,

Patetica, Hora Târgoviºtei – dans românesc, Cântec de leagãn ºi Valsul romantic. Cu aceastã ocazie
completãm activitatea compozitorului, dirijorului ºi organizatorului de orchestre cu cea de publicist:
a colaborat în primul rând la revista Lyra Românã – foaie muzicalã ºi literarã, periodic care a apãrut
la Bucureºti între 1879 ºi 1880, a participat la tipãrirea partiturilor muzicale la editura Gebaure din
Bucureºti, printre altele a imnului naþional. La fel de importante au fost ºi compoziþiile sale pentru
muzica de fanfarã pentru care amintim lucrãrile Paza Dunãrii – marº triumfal (1878), Bravii noºtri –

marº militar (1884) ºi marºul pentru defilare – Drepþi. 

Activitatea lui Hübsch a fost recompensatã cu decoraþii primite atât în þarã cât ºi în strãinãtate.
Dintre cele primite în þarã putem sã menþionãm: „Coroana Regalã” în grad de cavaler clasa a IV-a cu
panglicã, „Coroana României” în grad de ofiþer ºi apoi acelaºi ordin în grad de comandor, Crucea
„Trecerea Dunãrii” 18782, „Steaua României” în grad de ofiþer, conferit a doua oarã ca ordin de pace,
Semnul onorific pentru 18 ani de serviciu, Semnul onorific de aur pentru serviciu militar de 25 de
ani3. Acestora li se adaugã cele primite din strãinãtate, dintre care cel mai important ni se pare cel
conferit pentru întreaga activitate muzicalã, în 1884, din partea Academiei Artelor Frumoase din
Paris, însoþitã de titlul de ofiþer cu decoraþie ºi brevet aflate în patrimoniul muzeului nostru4, dar ºi a
celor primite din partea Prusiei prin Ordinul Coroanei Regale în 1869, din partea Austro-Ungariei
Franz Josef în 1870, a Rusiei Sfântu Stanislas în 1878, a Serbiei Takowo, a Principatului de Nassau
Albert von Nassau în 1880, ordine ºi decoraþii ale cãror brevete se aflã tot în patrimoniul Muzeului
Naþional de Istorie. 

     M.N.I.R. – nr. inv. 52.608 M.N.I.R. – nr. inv. 52.609
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2 Patrimoniul M.N.I.R., nr. inv. 52.608 ºi 52.609.
3 Idem, nr. inv. 52.606.
4 Ibidem, nr. inv. 52.614 ºi nr. inv. 52.615.



      M.N.I.R. – nr. inv. 52.606      M.N.I.R. – brevet nr. inv. 52.614

Tot ca semn al recunoaºterii sale ca organizator al muzicii
militare ºi compozitor, Hübsch a primit din partea Majestãþii Sale,
regele Carol I douã baghete expuse în Tezaurul Istoric. Cele douã
baghete sunt din fildeº cu aplicaþii de aur emailat ºi cifra regalã5.

Prima baghetã este sculptatã ºi are 2 monograme confecþionate
din aur ºi încrustate cu briliante. În partea superioarã din aur este
dispusã coroana regalã; la mijlocul baghetei este o cununã de aur
lucratã ºi emailatã verde, punctatã cu diamante. Partea inferioarã a
baghetei este marcatã cu o placã de aur. 

Cea de-a doua baghetã din fildeº este formatã din 2 pãrþi,
având în partea superioarã o monogramã din aur, prinsã într-un
singur nit. Are o lungime de cca 75 cm. 

Dar cel mai impresionant obiect îl reprezintã portretul

violonistului6, compozitorului ºi dirijorului Eduard Hübsch – portret în acuarelã în paspartú într-o
frumoasã ramã circularã, cu patru sectoare decorative cu motive vegetale (38,6 x 33,5 cm).
Asemenea portrete miniaturale fac parte din moda de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi erau foarte
apreciate în saloanele româneºti.
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M.N.I.R. – nr. inv. 71.608 M.N.I.R. – nr. inv. 71.609

5 Ibidem, nr. inv. 71.608 ºi nr. inv. 71.609.
6 Ibidem, nr. inv. 71.610.



Acestei imagini personificate a lui Hübsch i se adaugã una
mai intimã, materializatã prin epistolele pe care le deþine
instituþia noastrã. Sunt 54 de scrisori în limba francezã, 15 în
limba românã adresate soþiei sale, Elena, despre care
presupunem cã era româncã, dar nu am descoperit încã din ce
familie provenea, probabil din Moldova. Acestora li se adaugã
unele piese de corespondenþã avute cu compozitori ºi cunoscuþi 
din þarã ºi strãinãtate dintre care 8 sunt în limba germanã, 10 în
limba francezã ºi 4 în limba românã.

Corespondenþa întreþinutã cu soþia sa în timp ce se afla la
bãi la Carlsbad, la Reichenau, Bittse, Palaez, sau în vizitã la
Viena, în cea mai mare parte în limba francezã, dar ºi în
românã, unde Helene devine Lenuþa lui iubitã7, dezvãluie un
personaj, sensibil, cald ºi tandru. Îºi doreºte sã fie cât mai
aproape de soþie, mãcar prin corespondenþa pe care o doreºte
mai frecventã, ºi îi mãrturiseºte cã nu poate respira fãrã ea, cã o iubeºte cum nu a mai iubit pe nimeni
pânã atunci ºi cã este îngerul sãu adorat. Cu aceleaºi apelative romantice se adreseazã Hübsch soþiei
sale chiar ºi din þarã, atunci când se aflã la Bucureºti, Târgoviºte sau Râmnicu Vâlcea. Sufletul
romantic ºi sentimental al compozitorului era perfect adaptat epocii dominate de Napoleon al III-lea ºi de
stilul neoclasic, combinat cu neo-goticul german. 
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M.N.I.R. – nr. inv. 176.812

M.N.I.R. – nr. inv. 176.810

7 Ibidem, nr. inv. 78.612.



Aceastã imagine trebuie completatã cu latura sa spiritualã ºi umoristicã printr-o anecdotã din
perioada rãzboiului de independenþã. Atunci Hübsch, care tocmai fusese avansat maior de fanfarã ºi
capelmaistru, a fost invitat de un comandant de corp de armatã sã viziteze linia întâi a frontului de
luptã, dar el a refuzat spunând cã un glonþ care l-ar lovi pe comandant i-ar aduce acestuia glorie ºi un
serviciu funerar de demnitar, dar unul care l-ar lovi pe el ar provoca decesul muzicii oºtirii.

Personaj complex, cu trãsãturi romantice pregnante, Eduard Hübsch a fost cel care a dat naºtere, a
compus ºi a dirijat muzica militarã ºi orchestralã publicã pentru prima datã în þara noastrã. De aceea îi
datorãm un respect deosebit ºi am þinut sã prezint câteva dintre aspectele activitãþii ºi personalitãþii sale.

Eduard Hübsch, an important composer of the nineteenth century
Abstract

Hübsch was born in Slovakia (Bits-Tenchim, today Trencin) on 13 of February 1833. He studied 
the violin and composition at Prague, then he played in different orchestras in Hamburg and Vienna
until graduation, when he was appointed concert master at the Opera in Hamburg, and then he moved
to Vienna Opera. At the age of 25 he came to our country.

Along with the position of violinist at the National Theatre, Hübsch became lieutenant of
military music (1860), and between 1861 and 1862 he conducted the Bucharest Firemans Band.
Since 1862, Hübsch dealt with Principalities military music, both as soloist and leader of the brass
bands.

In 1883, the United Principalities Parliamentary Chambers voted his naturalization. Hübsch is
also the composer of the royal anthem music of Romania. At the National History Museum of
Romania there are several items that belonged to Hübsch (watercolor portrait of the composer’s, two
sticks donated by King Charles, patents, decorations and letters which he wrote to his wife and his
friends).
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