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DEªTEAPTÃ-TE ROMÂNE!

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! 

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!
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Versurile  aparþin lui Andrei Mure ºa nu (1816-1863),
poet, ziarist, traducãtor, fi gu  rã marcantã a Revoluþiei de la
1848.

Muzica a fost compusã de Anton Pann (1796-1854),
poet ºi etnograf, om de mare culturã, cântãreþ ºi autor
de manuale de muzicã. 

Poemul „Un rãsunet“ al lui Andrei Mureºanu, re -
dactat ºi publicat în timpul Revoluþiei de la 1848, a fost
pus pe note în câteva zile ºi avea sã devinã imn sub ti-
tlul „Deºteaptã-te, române!“, câºtigându-ºi instantaneu
gloria recunoscutã datoritã mesajului energic ºi mobi-
lizator pe care-l conþine. Începând de atunci, „Deºteap -
tã-te, române!“ a fost, de-a lungul timpului, un cântec
foarte drag românilor, insuflându-le cura jul în timpul
momentelor cruciale.
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LITERATURÃ CULTÃ

LITERATURÃ ROMANÃ

ALEXE MATEEVICI

Alexe Mateevici (1888-1917) a fost unul dintre cei mai
reprezentativi scriitori români nãscuþi în Basarabia, actual-
mente Republica Moldova.
Încã din timpul ºcolii primare, se familiarizeazã cu fru-

moasele poveºti ºi balade populare, pe care le aude de la
pãrinþii sãi, precum ºi de la þãranii de prin partea locului. 
Urmeazã ºcoala teologicã din Chiºinãu ºi continuã studiile

la seminarul teologic. În primele numere ale ziarului „Basara-
bia“ (din 1907) publicã poezii („Þãranii“, „Eu cânt“, „Þara“) ºi
articole despre folclor ºi obiceiuri populare ale Basarabiei.
Înfiinþeazã, împreunã cu alþi tineri basarabeni, cercul „Deº -

teptarea“, care avea ca scop deºteptarea conºtiinþei naþionale,
lupta pentru unirea cu România. 
Urmeazã Academia Teologicã din Kiev ºi traduce mult din

literatura rusã clasicã, studiind, în acelaºi timp, trecutul is-
toric ºi cultural al poporului sãu.



WW 11 WW

Publicã numeroase articole despre originea ºi dezvoltarea
istoricã a limbii moldoveneºti, precum ºi despre credinþele ºi
obiceiurile moldovenilor basarabeni, predã limba greacã la
Seminarul din Chiºinãu; în anul 1916 este preot militar.
În vara anului 1917 scrie numeroase poezii („Cântec de

leagãn“, „Basarabenilor“, „Frunza nucului“ º.a.). La 17 iulie,
acelaºi an, creeazã poezia „Limba noastrã“, poate cea mai fru-
moasã odã închinatã limbii române, care devine Imnul Re-
publicii Moldova (din 1994). Se stinge din viaþã la Chiºinãu. 
În 1934, la mormântul sãu, a fost ridicat un bust realizat

de sculptorul Alexandru Plãmãdealã (pe care-l cunoºtea din
1910, ºi erau prieteni).

Limba noastrã

LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ
ÎN ADÂNCURI ÎNFUNDATĂ;
UN ŞIRAG DE PIATRĂ RARĂ,
PE MOŞIE REVĂRSATĂ.

LIMBA NOASTRĂ-I FOC CE ARDE
ÎNTR-UN NEAM CE FĂRĂ VESTE
S-A TREZIT DIN SOMN DE MOARTE,
CA VITEAZUL DIN POVESTE.

LIMBA NOASTRĂ-I NUMAI CÂNTEC,
DOINA DORURILOR NOASTRE;
ROI DE FULGERE CE SPINTEC
NOURI NEGRI, ZĂRI ALBASTRE.
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LIMBA NOASTRĂ-I GRAIUL PÂINII
CÂND DE VÂNT SE MIŞCĂ VARA;
ÎN VESTIREA EI, BĂTRÂNII,
CU SUDORI, SFINŢIT-AU ŢARA.

LIMBA NOASTRĂ-I FRUNZĂ VERDE,
ZBUCIUMUL DIN CODRII VEŞNICI,
NISTRUL LIN CE-N VALURI PIERDE
A LUCEFERILOR SFETNICI.

LIMBA NOASTRĂ-I VECHI IZVOADE,
POVESTIRI DIN ALTE VREMURI.
ŞI CETINDU-LE-NŞIRATE,
TE-NFIORI ADÂNC ŞI TREMURI.

LIMBA NOASTRĂ-A FOST ALEASĂ 
SLAVĂ SĂ RIDICE-N CERURI.
SĂ NE SPUIE-N HRAM ŞI-ACASĂ
VEŞNICELE ADEVĂRURI.

LIMBA NOASTRĂ-I LIMBĂ SFÂNTĂ,
LIMBA VECHILOR CAZANII,
CARE-O PLÂNG ŞI CARE-O CÂNTĂ
PE LA VATRA LOR ŢĂRANII.

ÎNVIAŢI-VĂ, DAR, GRAIUL
RUGINIT DE MULTĂ VREME,
ŞTERGEŢI SLINUL, MUCIGAIUL,
PE UITAREA-N CARE GEME.
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STRÂNGEŢI PIATRA LUCITOARE 
CE DIN SOARE SE APRINDE;
VEŢI AVEA ÎN REVĂRSARE
UN POTOP NOU DE CUVINTE.

NU VEŢI PLÂNGE-ATUNCI AMARNIC
CĂ VI-I LIMBA PREA SĂRACĂ.
ŞI-ŢI VEDEA CÂT E DE DARNIC
GRAIUL ŢĂRII VOASTRE DRAGĂ.

RĂSĂRI-VA O COMOARĂ
ÎN ADÂNCURI ÎNFUNDATĂ,
UN ŞIRAG DE PIATRĂ RARĂ,
PE MOŞIE REVĂRSATĂ.
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I.AL. BRÃTESCU VOINEªTI

Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti s-a nãscut la Târgoviºte,
pe 1 ianuarie 1868, într-o familie de boieri. Copilãria ºi-o petrece
la Brãteºti, ceea ce-l va apropia mult de naturã. Urmeazã ºcoala
primarã la Târgoviºte. Liceul îl face la „Sf. Sava“, la Bucureºti.
Este absolvent al Universitãþii din Bucureºti. Se înscrie ºi la Me -
dicinã, dar renunþã în favoarea Facultãþii de Drept.
Funcþioneazã ca magistrat la Bucureºti, Piteºti, Craiova,

Târgoviºte, unde, în anul 1896, s-a stabilit definitiv, ºi intrã apoi
în Baroul Târgoviºte, ca avocat, renunþând la magistra turã.
In trã în viaþa politicã ºi este prezent, pânã în 1940, în toate
legis laturile parlamentare. 
În literaturã a debutat sub îndrumarea lui Titu Maiorescu.

În 1903, îi apare primul volum de „Nuvele ºi schiþe“. Publicã
nuvela „Neamul Udreºtilor“, al cãrei personaj principal era un
strãmoº de-al sãu. În 1906, apar nuvela „În lumea dreptãþii“, în
„Viaþa româneascã“, ºi schiþa „Puiul“, în „Voinþa naþionalã“.
Deþine diverse funcþii în viaþa publicã (membru în comitetul
de conducere al Teatrului Naþional din Bucureºti), iar în viaþa
politicã, este ales deputat de Dâmboviþa. În 1912, devine vi-
cepreºedinte al Uniunii Scriitorilor din România; apare „În-
tuneric ºi luminã“, alt binecunoscut volum de povestiri.
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A fost membru al Academiei Române. În istoria literaturii noas-
tre, rãmâne remarcat în special pentru scrierile sale adresate copi-
ilor: „Puiul“, „Privighetoarea“, „Bietul Tric“, „Niculãiþã Minciunã“,
„Moartea lui Castor“ º.a.
S-a stins din viaþã în 1946, pe 14 decembrie, la Bucureºti.

Nicuºor

Copiilor mei
La marginea dinspre miazãnoapte a oraºului, pe

malul iazului, e o grãdinã frumoasã, în care sunt
patru clãdiri mari: a tribunalului, a prefecturii, a
judecãtoriei ºi a casieriei; restul grãdinii e numai
tufiºuri dese de lemn câinesc, de baþachinã ºi de
rugi, în care primãvara cântã privighetorile, de e o
frumuseþe. Chiar pe marginea malului, e o movilã
pe care, când te-i sui, ai înaintea ochilor o minune
de tablou. Aci, sub mal, iazul umbrit de sãlcii ºi de
anini, cu o moarã vorbãreaþã; mai departe, valea
verde a Ialomiþei, închisã în fund de dealurile viilor,
pe culmea cãrora stã de strajã mãnãstirea; iar mai
în fund, topitã-n aburi albãstrii, toatã coama mun -
þilor, de la Piatra Craiului pânã-n Penteleu; în tot, o
priveliºte frumoasã, de parcã þi se primeneºte su -
fletul, uitându-te la ea.
Prin grãdina asta e drumul lui conu Miºu, care

ºade alãturi, când e sã iasã în oraº.
Cum trecea într-o zi din primãvara trecutã, s-a

oprit sã asculte o privighetoare, care cânta de rã-
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suna grãdina; ºi fiindcã tufiºul în care cânta era
chiar alãturi, s-a aplecat sã încerce: n-o putea-o
zãri? Când, ce sã vazã? Jos, în tufiº, un bãieþaº. Cu
degetul arãtãtor de la mâna dreaptã peste buzele
þuguiate, îi fãcea semn sã tacã, iar cu cel de la mâna
stângã îi arãta privighetoarea. Aplecându-se mai
mult, o vãzu...
ªi a stat aºa multã vreme, neputându-se sãtura

de a o privi ºi neºtiind ce sã priveascã mai cu drag:
pasãrea micã ºi neînsemnatã, care vedea sãltând,
ori fericirea fãrã seamãn, care zâmbea pe toatã faþa
copilului?
Îl mai vãzuse el de câteva ori, p-aci prin grãdinã,

jucându-se cu copiii de seama lui, dar niciodatã nu-l
privise cu luare-aminte. Un broscoi de bãieþaº slãbuþ,
cu pãrul cânepiu, încurcat ca un caier, ºi cu panta -
lonii în vine, cârpiþi în zece locuri. Acum, pentru în-
tâia oarã, vedea ce ochi negri, catifelaþi ºi dulci avea.
La o miºcare nedibace, pasãrea zburã ºi lui conu

Miºu îi pãru grozav de rãu, crezând cã s-o mâhni
copilul; dar acesta ieºi din tufiº ºi, privindu-l drept,
cu seriozitatea adorabil de hazlie a copiilor:
– Nu face nimic. Vine îndãrãt. Asta e a mea. A

fost ºi poimâine.
– Ce spui, mã? A fost ºi poimâine?
– Da, a vãzut-o ºi Lenuþa.
– Care Lenuþã?
– Lenuþa, sora mea...
ªi clãtinând din cap:
– Da’ lui Vasilicã nu i-o arãt.
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CHARLES PERRAULT

Scriitor, francez, nãscut la 1 decembrie 1628, în Paris,
Charles Perrault a devenit celebru prin „Poveºtile“ sale, pu -
blicate în 1697. Acestea sunt varianta modernã a unor basme
popu lare aproape uitate. Scufiþa Roºie, Cenuºãreasa, Motanul
încãlþat, Barbã albastrã, Zânele, Frumoasa din pãdurea ador-
mitã ºi altele au fãcut ºi fac în continuare parte din lectura
oricãrui copil. Datoritã talentului scriitoricesc, a fost ales
mem bru al Academiei Franceze, având un rol de seamã în
disputa literarã denumitã „Cearta dintre antici ºi moderni“.
Era un susþinãtor fervent al modernismului în sprijinul pro-
gresului civilizaþiei.
S-a stins din viaþã la 16 mai 1703, lãsând moº tenire mi-

nunatele poveºti scrise într-un stil simplu ºi firesc.

Motanul încãlþat

A fost odatã ca niciodatã un morar care avea trei
fii, ºi când acesta a murit, singurele lucruri pe care
li le-a lãsat lor moºtenire au fost o moa rã, un mãgar
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ºi un motan. Aceastã micã avere a fost împãrþitã re-
pede-repejor între cei trei, ºi puteþi fi siguri cã nici -
un notar ºi niciun avocat nu au fost chemaþi ca sã
oficieze, cãci ar fi înhãþat ei tot. Fiul cel mai mare a
luat moara, cel mijlociu a luat mãgarul. Aºa cã tot
ce i-a mai rãmas mezinului a fost motanul, iar a -
cesta nu era deloc mulþumit cu ce primise.
– Fraþii mei, se gândi el cu voce tare, vor putea

sã trãiascã cu ce au, dacã îºi unesc forþele, dar eu,
dupã ce voi mânca pisica ºi îmi voi face un manºon
din blana ei, voi muri de foame.
Vorbele lui au fost auzite de motan, care se pre-

fãcuse cã nu era atent, ºi acesta i-a spus foarte se-
rios ºi cu mãsurã:
– Nu ai de ce sã îþi faci griji, stãpâne. Tot ce tre-

buie sã faci e sã îmi dai un sac ºi sã pui sã mi se
facã o pereche de cizme ca sã pot merge prin pã-
dure. De restul mã voi ocupa eu. Vei vedea cã par -
tea ta din moºtenire nu e chiar atât de rea.
Acest motan era cunoscut ca fiind foarte ºiret ºi

se arãtase capabil de tot felul de isprãvi nemaipo -
menite. Stãpânul sãu, deºi nu credea prea mult în
spusele motanului, simþi o li cãrire de spe ranþã cã
ar putea sã scape de sãrãcie.
Când a primit cizmele, motanul le-a încãlþat bu-

curos, ºi-a legat sacul la gât, ºi-a fãcut o fundã cu
ghearele din faþã, apoi a pornit-o spre o crescãtorie
de iepuri. ªi-a bãgat niºte salatã ºi tãrâþe în sac, pe
urmã s-a întins pe jos fãcând pe mortul. Planul lui
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HELEN BEATRIX POTTER

Helen Beatrix Potter s-a nãscut la 28 iunie 1866 în
Kensington, Londra. 
Scriitoare, desenatoare, om de ºtiinþã, a devenit cunoscutã

prin poveºtile scrise pentru copii, poveºti având ca eroi prin-
cipali animale. A crescut într-un mediu propice unor astfel de
înclinaþii, cãci pãrinþii ei iubeau viaþa artisticã, erau interesaþi
de naturã ºi apreciau viaþa la þarã. De mic copil, Beatrix a avut
numeroase animale favorite, pe care le-a observat înde a -
proape ºi le-a îndrãgit. Vacanþele de varã le petrecea departe
de Londra, în Lake District, Scoþia. Acolo ºi-a dezvoltat dra -
gostea pentru naturã, care a devenit subiect al picturilor sale
încã de la o vârstã fragedã. A studiat în particular, cu guver-
nante, pânã la 18 ani, iar apoi s-a dovedit a fi o studentã emi-
nentã în istorie, literaturã, limbi strãine º.a.
A publicat 23 de cãrþi, cele mai cunoscute între 1902-1922. 
A decedat la 22 decembrie 1943, în locuinþa sa din

Near Sawrey, Lancashire, din cauza unei pneumonii, dar
având ºi afecþiuni cardiace. 
Cãrþile sale sunt astãzi traduse în mai multe limbi, au fost

ecranizate sau adaptate pentru muzicã, balet, animaþie. „Po -
ves tea lui Peter Iepuraºul“ a stat la baza unui serial de tele-
viziune. 




