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by George Grigoriu

Vorbim mereu cu emfază despre simbolurile naționale, însă, atunci când e cazul să ni le
afirmăm în mod oficial, se întâmplă să ne lovească „amnezia”, așa cum s-a întâmplat și
aseară, cu ocazia Ceremoniei Oficiale de preluare a președinției Consiliului Uniunii
Europene. Și pentru că la un asemenea nivel nu putem vorbi de „scăpări”, dat fiind că
întreaga clasă politică românească a fost reprezentată la evenimentul de la Ateneu, nu
putem să nu ne întrebăm cine și-a dorit să ne „ciuntească” Imnul Național.

De ce nu s-a sesizat niciun politician, atunci când au fost intonate doar trei dintre cele patru
strofe (a se asculta la 1.11.48 https://www.youtube.com/watch?v=22D7z-o_8yE )?

Pe cine deranjează versurile strofei a unsprezecea?

„Preoţi, cu cruce-n frunte căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost'pământ!”

Pe aceeași logică a „dispariției misterioase” ar trebui să ne așteptăm ca, data viitoare,
tricolorul nostru să fie format doar din două culori?

Cum poți să-ți asumi președinția Consiliului UE, atât timp cât tu nu ești în stare să-ți respecți
Imnul Național? Garantul cui ești? Știe UE că noi nici măcar propriul Imn nu suntem în stare
să-l respectăm?

Poate ar trebuit să ne învețe Donald Tusk și Imnul Național, așa cum ne-a îndemnat aseară cu
privire la valorile fundamentale:
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„Și aș vrea să fac un apel la toți românii, să apere, în România și în Europa, fundamentele
civilizației noastre politice: libertatea, integritatea, respectarea adevărului în viața publică, statul
de drept și constituția. Să le apere cu aceeași hotărâre cu care Helmuth Duckadam a apărat
acele patru penalty-uri la rând. Atunci, și mie mi s-a părut imposibil! Dar el a reușit. Și voi veți
reuși. Pe această cale, vă asigur de tot sprijinul meu”.

Într-o lume corectă (și nu doar „Politically Correct”), aceste întrebări ar fi necesitat un răspuns,
așa sunt doar întrebări retorice, care ne duc cu gândul la câteva citate celebre ale unor
oameni intelepți:

„Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice.”
— George Orwell

„În politică, nu există oameni, ci idei; nu există sentimente, ci interese. În politică, nu se ucide
un om, se înlătură un obstacol, şi atâta tot”.- Alexandre Dumas

„Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice.” — Esop

„Una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viața politică este aceea că vei ajunge
condus de inferiorii tăi.” —
Platon

„Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se
împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei.” —
Mihai Eminescu

Simboluri naţionale ARTICOLUL 12 – Constitutia Romaniei
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(1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare
începând de la lance: albastru, galben, roşu.

(2) Ziua naţională a României este 1 Decembrie.

(3) Imnul naţional al României este "Deşteaptă-te române".

(4) Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.

LEGEA nr.75 din 16 iulie 1994 (privind arborarea drapelului României, intonarea imnului
naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice -Textul
actului publicat în M.Of. nr. 237/26 aug. 1994)

CAPITOLUL 2

Intonarea imnului naţional al României
Art. 9. - Imnul naţional al României este "Deşteaptă-te române", redat în anexa nr. 2.

"DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE"
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Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţă-n libertate ori moarte!" strigă toţi.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi!
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi!

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrimi în ochi pe orişicare,
În astfel de pericol s-ar face vânzători!

De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inimă duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc!
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N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!

N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm ;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm!

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri!

Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost'pământ!

În interpretare vocală prescurtată, imnul naţional al României se intonează potrivit textului şi
partiturii prevăzute în anexa nr. 3.

ANEXA 3:

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
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Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţă-n libertate ori moarte!" strigă toţi.

Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost'pământ!

În interpretarea fanfarelor sau a altor formaţii instrumentale, muzica imnului naţional se
intonează o singură dată.

Art. 10. - Imnul naţional al României se intonează:
a) la festivităţile şi ceremoniile oficiale naţionale, precum şi la ceremoniile oficiale cu caracter
internaţional;
b) la deschiderea şi închiderea emisiunilor staţiilor "Radio România" şi "Televiziunea
Română", în interpretare vocală;
c) cu prilejul vizitelor întreprinse în România de şefi de stat şi de guvern;
d) în cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare;
e) pe stadioane şi alte baze sportive, cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive oficiale
internaţionale în care este reprezentată România;
f) la deschiderea fiecărei sesiuni a Camerelor Parlamentului;
g) la începutul programului zilnic în şcolile primare şi gimnaziale.
Art. 11. - Imnul naţional al României poate fi intonat şi la alte manifestări organizate în
unităţi de învăţământ sau alte instituţii de cultură.
Art. 12. - La începutul manualelor şcolare: abecedare, manuale de citire pentru ciclul primar,
manuale de limba şi literatura română, manuale de istorie şi manuale de limba maternă pentru
minorităţi se tipăreşte textul imnului naţional al României prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 13. - Imnul naţional al României se intonează vocal şi se publică oficial numai în limba
română.
Art. 14. - Imnul naţional al altor state se intonează cu prilejul vizitelor, festivităţilor şi
ceremoniilor oficiale cu caracter internaţional, împreună cu imnul naţional al României, înaintea
acestuia.
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