
Desteapta-te, romane!? isi serbeaza ziua

   Dupa Revolutie romanii au inceput sa acorde mai multa cinstire Imnului National al Romaniei. In
fiecare an, pe 29 iulie, au loc manifestari oficiale prin care se marcheaza aceasta sarbatoare nationala.
Alaturi de sigiliu, stema si drapel, imnul este un element definitoriu al statului roman. Ideea imnului este
legata de aceea a natiunii. Ideea unei piese oficiale care sa simbolizeze unitatea romanilor, precum si
dorinta de a imprumuta melodiei o intonatie populara se contureaza pe masura ce miscarea politica
romaneasca pregatea izbucnirea Revolutiei din 1848. De facto, in acel an au aparut o multitudine de
imnuri - romane si straine - proslavind fie libertatea nationala a poporului roman, fie a domnitorilor. Nu
au lipsit din repertoriul epocii de pilda, Marseilleza si Carmagnola, cele doua fiind cele mai fredonate
cantece din timpul Revolutiei franceze. Putini stiu ca prima inregistrare a celui mai cunoscut cantec al
natiunii romane, devenit imn national - "Desteapta-te, romane!" - a fost facuta in anul 1900, in Statele
Unite ale Americii (SUA). Andrei Muresanu a compus poezia Rasunetul, care a stat la baza imnului
Romaniei, interpretata, in curtea unui paroh, de Gheorghe Ucenescu (un tanar cantaret brasovean), pe o
melodie apartinand lui Anton Pann. Ziua Imnului National este o sarbatoare de suflet aparte pentru
valceni, intrucat in Parcul Zavoi avea sa se cante pentru prima data oficial ,,Desteapta-te, romane!.
Constitutia din 1991 a adus varianta prescurtata, care contine patru strofe, selectate din cele 11 strofe ale
poemului. Azi, prefectul Ovidiu Sitterli invita sibienii sa fie prezenti la ceremonia publica organizata de
Garnizoana Sibiu cu prilejul Zilei Imnului National al Romaniei. Ceremonia militara se va desfasura la
"Monumentul ostasului din toate timpurile," din fata Cercului Militar. La ora 10.00, dupa intampinarea
reprezentantului Guvernului in teritoriu, sibienii vor asculta un serviciu religios inchinat poporului
roman, serviciu savarsit de un sobor de preoti civili si militari. Cei prezenti vor avea posibilitatea de a
asculta alocutiuni ale oficialitatilor, despre simbolistica versurilor Imnului National al Romaniei, despre
istoricul si semnificatia imnului nostru. Fanfara militara va sustine un concert muzical. Finalul
festivitatilor este rezervat inaltarii flamurii tricolore, in acordurile Imnului National al Romaniei -
interpretat vocal si instrumental. Conform traditiei, vom asista si la defilarea detasamentului de onoare.  
  

Cuvinte cheie: concert  populara  cum  brasov  china  muzica  despre  parcul  revolutie  gheorghe  anc
sibienii  cal  far  boli
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