
TRICOLORUL ROMANESC LA STEAGUL REVOLUŢIEI DIN 

1821 CONDUSA DE TUDOR VLADIMIRESCU 

de MARIN IORDACHE 

La 17 mai 1882, în ~arnizoana Craiova se sărbă,torea un 
eveniment istoric deosebit, intrarea în patrimoniul naţional a 
steagului revoluţiei din 1821 conduisă de Tudor Vladimirescu 
Steagul a fost înmînat autorităţilor militare şi civile ale ora
şului Craiova de către urma·şul lui Caca'.eţ.eanu Ion, fost căpitan 
în ostir.ea re'Volution·a·ră de 1'.·a 1821 în fami 1::,a cărnia s-a păs
trat 'vreme de peste ş.ase de,cen,!i v'aloroasa mărturie. 

în cuvîntarea ţinută cu prilejul donării steagului, maiorul 
Cacaleţeanu Gheorghe, fost ofiţer în Garda Naţională, spu
nea: „Domnilor comisari sînt 61 de ani de cînd cu cea ma 
mare îngrijire ş.i ve·nern1ţie s-a p·ăstrnt în farnil;·a· mea ncest sa
cru odor, stindardul Domnului Tudor Vladimirescu. După ce, 
printr-o nefericită şi fotală soartă, eroul nostru najional. căzu 
sub loviturile asasinilor, steagvl său răm9se în mîinile unui 
camarad de arme, căpitanul artileriei sale, răposatul maior 
Ion Cacaleţeanu, părintele meu. Primind de la bunul şi mu'.t 
regretarul meu părinte a,ceastă eroică şi pioasă moştenire, am 
conservat-o cu religiozitatea iubirii de patrie, cu veneraţiunea 
ce datorează fiul către cei ce l-au crescut, cu speranţa astăzi 
realizată că modestul cetăţean, care nu putea decît pîndi, ca 
să Ziic aşa, ora de libe,rt.ate şi independenţă a naţiei, spre a 
desfăşura naintea ochilor naţi unei acest i mîndru simbol ... ".' 

Printre cei prezenţi la solemnita•te se număra şi academi
c:anu1I B.P. Ha1şdeu, d·e:.e·~at drin partea ministerui\1i· de ,războ;, 
cu .aducerea la Bucureşti a steagului în vederea airborărr•ii lui 
.la f·e:sti;y.i.ta~·ea să.rhătorirr-ii' irndeperndenţei na·ţionale a Româ
niei în anul 1882. Pe întregul traseu de la Craiova la Bucu-
reşti, atît pe drum, cît şi prin staţiile de cale ferată, multimea 
Q înt.împin.at stea'ţlul d~ lruptă al pan:durilqr cu onoruiri militare 
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şi înfiă.cărate manifestajii de simpatie, doviadă grăitoare a 
înaltului sentiment patriotic ce ardea ca o f.lacără vie în ini
mi~e generaţiei. 

într-o cuvîntare ţinută cu un an mai tîrziu :.a Cmiova, Haş
deu spunea : „M-am consideirat şi nu voi înceta a mă cons> 
dera pe jumătate oltean, pe iumătate craiovean. Din munca 
mea, din studiul meu, căci munca şi studiul sînt singura n-.ea 
avere, din aic·estea mai mu'.t da jumă:ate le-am îmh:,na·t O'te
niei, le-am consacrat Craiovei ... Se vede că şi guvernul m-a 
considerat oltean cînd mai an mă trimisese aci spre a primi 
şi aduce la Bucureşti steagul lui Tudor Vladimirescu, o relicvă 
conservată de un vete1ran din Craiova•, fiul unui viteaz de pe 
acele timpuri ... ". 2 

Corespondentul din Craiova al jurna:ului „Curierul din 
Tîrgovişte" prezent la festivitatea donării steagului consem
na : „ ... S-·a predat ţării odorul preţios ... steagul Domnu[u·i Tu
dor Vladimirescu. După 61 de ani, na1ţiaromână a recunoscut 
şi legitimat că Tudor a fost Domnul Românilor. Armata din 
garnizoana Craiova a primit din mîinile maiorului Cacaleţea
nu, steagul sacru pentru popor. în aidevăr, deşi tîrziu, drepta
tea însă s-a făcut. Steagul s-a primit p1rin p·rezentarea armelor 
de către armata compusă din fiii, nepoţii şi strănepoţi,i .acelo
ra care luptaseră cu Tudor sub acest steag acoperit de laurii 
de recunoştinţă din parteo naţiei ... " :i 

în amurgul zilei de 15/27 mai 1821, ridicînd tabăra de !a 
Cot:roceni, Tudo1r cu întreag.a sa oştire pleca din Bucureşti, 
hotăr-î: fiind ca în faţa puhoiului turcesc ce invada·se ţar.c; 
prin nu mai pujin de opt puncte, să se retragă în Oltenia în 
mînăsti·rile întărite şi din timp aprovizion·ate unde i se oterea 
o bază de rezistenţă indelun·g·ată. în cuvînt-area de plecare 
din Bucureşti, Tudor Vladimirescu spunea : „ ... trebuie să de
şertăm puşca noastră în carne de turc, de vor năvăli pe noi. .. " 
în prealabi: Tudor aranj•ase cu Bimbaşa Sava să-şi une·ască for
ţele şi să atace din meirs principiala armată turcească ce îna
inta sp.re Buwreşti. Dar căpetenia eteristă, înţeleasă cu turcii, 
a părăsit oraşul noaptea, pe furi ş. 

La Goleşti, Tudor Vladimiresicu a făcut o ultimă încercare 
de a coopera c.u lpsi!anti, dar căpit.anii eterişti erau pireocupaţi 
de inkigi şi pl·anuri egoiste, menite mai degr·abă să dăuneze 
·int·ere·se1:or r.evo'.uţiei de :a 1821 şi a•!e poP'orului r·omân, decît 
să se unemcă cu Tudor împotriva pe.ricolului comun. Văzîndu-se 
în mîinile unor căpetenii eteriste şi înfelegînd bine 

1 
în cele din 

urmă intenţiile ucigaşe ale acestora Tudor nu a ,ezitat să-i în-
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frunte şi nici să le asc,undă soarta ce-i aştepta : „La ce vă ser
veşte să mă omorîţi ? căci turcii sînt în ţ·ară şi voi singu1ri n-o 
să puteţi niciodată lupta cu ei. Eu unul nu mă tem de moarte 
căci am ştiut că înainte de a fi ridicat stea.gui pentru dobîn
direa drepturilor ţării mele, m-am îmbrărnt cu cămaşa mor
ţii". 

Cu puţin timp înaintea plecării sale din tabăir.a pandur:
lor, Tudor a lăsait comanda oastei şi steagul acesteia căp:ta
nului Cacaleţeanu Ion. în acela~i '. i:np, Tudor v:,adimirescu a 
mai în:~edi1nţat acestui1a sab:.a şi u,n inel pe ca.re î' fc.:os.ea 
şi ca pecete zidndu-i : 11 Păstrează tu aiceastă sabie şi ,acest 
inel ce-l am de l,a părinţii mei ; mi le vei înapoia, vrînd Dum
nezeu. să mai trăiesc, ·iar de nu ne vom moi întîlni, păs~rează-le 
ca semn de prieteşug". 

Sabia lui Tudor Vl·adimirescu a fost păstir.ată de către Ca
caleţea•nu Ion .şi urmaşii acestuia pînă în anul 1916 cînd a fost 
r 1i:fca~ă de căfre ocupanţii ge,~mani', :a.r i·ne!u·:-pe::e~e a1: a:es
tuia, :n anul 1934 încă se mai afi!a a·su:;:ira lu: Constantin Ca
ca'.e.tzea,nu' di·n Craiova, nepot a'. lui Ion Ca·::a·:etean·CJ. 

Vestea miselescu:ui asasinat săvîrsit de eteristi ·s-a abătut 
ca un trăznet În tabă1ra pandurilor de 'ta Goleşt;_'lpsilanti spe
ra ca prin eliminarea :ui Tudor 1să-şi subordoneze întrea19a oas
te a pandurilor răma~ i fără conducător. în situajia creată, că
pit·anul Cacaleţeanu a hotărît să adune pandur·ii spre a-i con
su:to. într-o glă<suire, pandurii au răspuns: 11Dacă Domnul Tu
dor este mort, noi ne ducem pe la casele noastire ... ". Atun.ci că
pitanul Cacal·etean·u Ion aplec1înd în jos steagul oştirii 1-a săru~ 
tat în foţ,a pandurilor aflaţi în poziţia în genunchi, 1-a scos de 
pe lemn, l-a, chitit bine şi înfăşurîndu-1 peste mijloc, pe sub că
maşă, l-a acoperit cu o maramă ce„i servea drept cingătoare. 
După ce a concediat oştirea a luat o căruţă şi însoţit de şase 
panduri a tirecut Oltul, îndreptîndu-se spre Ţîmbureştii Dolju
lui. Acolo, la casa părinteaiscă din satul natal, în liniştea nopţii, 
căpitanul pandur asigură steagului o ascunzătoare numa•i de 
el stiută. 

· Este cunoscut că, în timpul retragerii la Drăgăşani, pandu
rii au dat prima bătălie cu turcii, ieşind învingători. în cea de 
o doua băită:ie dată între eter,işti şi tuirci tot I.a Drăgăşani, oas
tea lui lpsilanti a fost sfărîmată. 

După aproape două decenii de l1a memorabilele evenime;i
te istorice din anul 1821 bătrinul căpitan de panduri, Ion Ca
caleţeonu, presimjind că i se apropie z1iua din urmă, şi-a che
mat fiul şi i-a• zis : „Aici este in.gropat de mine steagul Domnu-
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lui Tudor Vladimirescu sub care am luptat pentrn neatîirnared 
ţării. Vremuri'.e sînt grele şi trebuie să-l ~inem aici. Dacă voi 
muri, să nu-l scoţi decît după ce se vor linişti lucrurile în ţară". 
După moarte.a tatăl1ui său, Gheorghe Cacaleţeanu a făcut o 
nouă a•s.cunzătoa:re steagului în dorinţa conservării lui în mai 
bune condiţiuni. „ ... Am văzut ascunzăt·oarea din casă !... am 
văzut steagul. El este destul de mare, lu·crat în mătase albas
tră, dar, fiind de timp rupt în mai multe bucăţe·!e, graţie d-lui 
general Cerchez (care recomandă d-foi Ca.caleţeanu un bun 
maistru) steagul s-1a aranjat destul de bine ... şi poate d1,1ra mult 
ti:np. Pe steag se află desenat, cu multă artă, în mijloc Sf. T1rei
me, la dreapta Sf. Teodor Tiran - pa•tronul lui Tudor; la stînga 
Sf. Gheorghe - patronul armatel1or. Sub acestea, vulturul Româ
nie! cu crucea în gură, ·avînd pe ambele părţi, scrise aceste ver
suri : 

Tot norodul românesc, 
Pre tine te proslăvesc ; 
Troiţă de o fiinţă, 

Trămite-mi ajutorinţă 

Cu putere.a ta cea mare 
Şi cu braţul tău cel ta0re, 
Nădejde de dreptate 
Acum să am şi eu parte. 

1821 Ghenarie 5 

Aceasta este p·rima descriem a steagului şi aparţine acelu
ia;i co-responde·nt a.l ,,Curi·ern:u·i· d;n Tîrgovişte" care a văzut stea
gul cu ornzia donării lui în oraşul Craiova şi ascunzăto·are.a din 
casa de la Tîmbureş·t·i. Mai tîrziu steagul a fost descris de mai 
mu!ti cercetă-tari iar mai recent de asemenea a tost descr.is de 
cătr'e Elena Pălănceanu de la Muzeul de Istorie al R.S.R., care 
apreoia0ză : „Pentru noi, import.anta deosebită prezintă partea 
de pictură situată sub Sf. Treime şi care, în interiorul unei ghir
lande de frunze de daf1ini aurii, redă o acvilă neagră, cruciată, 
cu sbowl jos. Faptul că Tudor a ţinut ca acvila - element de 
bază al stemei Româneşti - să figureze pe steagul sub care a 
rid:cat oştile de panduri, ne îndreptăţeşte să cr·edem, odată mai 
mult, că el socotea mişcarea, o acţiune a întregul-ui popor, a 
întrngii ţări, şi dorea ca acest lucru să se ştie ... " 5 

Versu•rile de pe st·eag sînt scrise cu mere chiri'.ice a•urii şi 
au fost atribuite episcopului de Argeş, llarion, susţinător al re
voluţiei şi bun prieten al lui Tudor Vladimirescu. Data înscrisă 
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sub aceste versuri - 1821 ianuarie 5 - reţine atenţia asupra e
x1istenţei steagului încă de la începutul ma•rii ridicări la luptă 
pentru dreptate socială şi naţională. Data reală a intrării sit·e·a
gului în patrimoniul naţional este ce.a ară:·ată mai sus - 17 mai 
1882 - si nu anul 1873 ce în mod eronat a fost menti1onat de 
u·ne!e surse ca dată a donării s~e,agului. După păre·re~ noastră 
în anul 1873 stea·gul lui Tudor Vladimirescu a fost adus de la 
Tîmbureşti la Craiova p·entru a fi expus în cadrul une1i expozi
ţii organizată în acel an în s.al·a cea more a !iceului din locali
tate după cum confirmă un mart•or ocu'or al vremii : „Tot înain
te de anul 1874 a păfruns întîi în sala mare [a Fee.ului unde] 
(Societatea craioveană pentru învăţătura pOp·orului român) des
chisese o expoziţie. Aci am văzut pe pereţi, covoaire, desenu.ri 
şi steagul lui Tudor Vl·adimirescu ... " 6 

Depus la Arsena·lul Armatei Bucureşti, apoi I.a Muzeul Mi
li~ar Naţional (Muzeul miVit·ar central) t-recut prin sita timpului, 
reparat şi întreţinut steagul lu1i Tudor Vladimi.rescu a rezistat 
celor aproape 16 decenii şi în pirezent poate fi văzut la Muzeul 
de Istorie al Repub'.icii Socia·liste România. 

înfăţişînd una dintre mărturiile ·cele mai reprezentative ale 
istoriei patniei noasitore, ale luptei revoluţionare ale poporului 
român pentru eliberare socială şi indepe·ndenţă naţiona!ă, stea
gul revoluţiei din 1821 are ca parte componentă un ciucure tri
color, mărturie semnif,icativă a istoriei tnicoloru'.ui românesc. 

Dacă şi alte steaguri medievale posedau oiucuri (remarca 
aparţine lui NicolJ(]e Iorga) ciuwrele steagului ridicat de Tudor 
Vladimirescu şi pandu1rii săi l·a P·adeş în anul 1821, apare cu 
tot·ul atît ca formă, cît şi ca fond pr1in coloritul său aparte -
roşu, ga:ben şi a'.basfru, adică tccmui cu!cr:.:e trico.'oru:u: ro
mânesc s;mbol naţi::na'. a: popcru:ui nostru. Re!·a·'iv re:·3i1', '.a 
propuneirea secret·arului general al Partidului Comunit Român, 
preşedintele Republicii Soc:a'.1isre România, tovarăşul Nioolae 
Ceauşescu, trico'.orul s-a co,:1sfiinţit în :imnul de st,at al Rorr.â· 
niei soC:.a·:iste si în ce'. a·: FrontU''.ui Democratiei ~i Un;tă+;;. So-
c:a~1is'e. · · · · 

Despre această prirră man:fes·tare a tricolorului românesc 
la ste·agul lui Tudor Vladimirescu, dr. Aurel Meitzulescu cam a 
ceircetat şi descris pentru prima oară ciucurele tricolor al stea
gului spunea : „sînt ferici'. de a poseda, acest ciucure în Muze
ul rri'.i11ar ... din Craiova al căr·u·i d1ireotior s~nt, şi după modesta 
mea părere el este prima manifestare a tricolorului nati·onal. la 
un drapel al oştirii unui domn, în speţă, la stea.gui Domnului 
Tudo·r Vladimiiirescu ... afirma cu toată tăria că ciucurele ... este 

Dl 



c:u s.igurantă originlal de I.a drapelul Domnului Tudor Vladimi
re;sou~ că el a stat pe port-drapel, sus sub săgeata sa,u crucea 
de deasupra portdrapelului şi că era prins acolo de cuiul ciu
curel1ui ... " 7 

Sumar desciris acest ciucurn ni se înfătisează astfel : Trei 
ciucu1ri mai subfiri din mă'.i:Jse fină cu firele' ~ăsucite de dimen
siuni ega!e în c~lor1ile tricoloru'.vi, se uneau la partea lor supe
rioară printr-un şnur de m6tme şi emu p·revăzuţi cu un sistem 
de prindere, format din discuri şi sfere metalice ornamentate, 
globule şi şnuruiri de mă~ase mai gros, roşu, 1a!ben şi albas
t:ru. Printr-un inel, o toiartă meta:ică şi un cui-sulă. anexă, ciu
curele propriu-zis se fixa la, partea superiomă a hampei sub 
vîrful acesteia. 

De menţiona·t, că fiecare dintre cei trei 6ucuri componenţi 
a1i ciuwrel·u1i propriu-zis au fost alcătuiţi atît din :fire lungi de 
mătase cit şi din fire souirte (pe jumătated ce:or lungi). Aşeza
rea firel,or scurte peste cele lungi evidenţi·ază lalfiecare ciucure 
în partea, supe·rioară una din cu:orile tricolorului iar lîn pa:rtea 
in.feriioară alta, pînd naşt·e·r·e în felul 1acesta în 1ansamblu la un 
dub:u ciu1:ure tricolor roşu, g·alhen şi albastru. 

Ciuciuirele trico:or descris a fost purtat pe steagul oştirii 
revoluţionare din 1821. La Gol,eşti, în momentul scoa,ter1ii stea
gului de pe hampă ciucurele t1rico'.or a fost separat de ste1ag, 
situaţie în care s-a găsit Ş'i pe timpul păstrării în familia Cc
caleteanu. 

'în anul 1934, cu ocazia unui congres de ci,rheologie şi nu
misma11ică ţinut Io Craiova ,în cadrul căru:a s-a 01rg'anizat şi o 
expozijie, · oraiovenii au P'U~ut admira printre alt·e lucruri şi o
biecte peirson·ale ce ,aparţinuseră lui Cacaleţeanu Ion şi Cacale
teanu Gheorghe şi ciucure·le tricolor al ste·agulu'i' revoluţiei de la 
1821, expus de către Constiantin Caletze·anu. Ţ,ot în anul 1934, 
Cons1t1ant;n Caletzeanu a donat Muzeului militar din Craiova .::i

cest ciucure ou menţiune'a· scrisă că el aparţine ste·agului Dom
nului Tudor V:1adimirescu, ciuiouire moştenit în familia s·a de :a 
unchi·JI său, Cacaleţeanu Ion. 

Cu mult timp înainte de anul 1934 oiucurel1e tricolo,r în cau
ză a fost văzut de C.V.Obedeanu în casele familiei Caca:ete1anu 
din Cra·iova, sfrada Unirii, fapt consemn,at în „Arhivele Oltenie·i" 
nr. 43-44, din mai-iunie 1929, pag1ina 254: „Steag:ul avea trei 
oiucuri w oaniafuri de argint şi fiirele de mătase în .culorile na
ţiona'.e". 

Împrejurarea în care ciucurn'.e trico'.o.r a f.os~ de.nat patri
moniului n'a.ţional în 1934 - cu 52 de ani mai tîrziu decît st·e1agul 
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că·ruia îi aparţinea, a oferit rrileiul unei ·ample dispute între 
Aurel Metz.ulescu şi ge•nerolu Radu Roset.ti pe 1•ema a•utenticită
tii acestui ciuciure, dispută maniifest1ată îndeos·ebi în ,cadrul con
greselor de arheologie şi numismatică din anii 1935 şi 1936. 

Autoir al lu1crării „ ... Cînd S""'Cl -0doptot steagul .t1rico:or la 
noi" 8 în care pe baz·a unui hat:işerif din anul 1834, publ1icat 
în „Buie~in·ul, gaz1et.ă ofidală din Ţana Românemcă", nr. 34 
din 14 odombiriie 1834, R•adu Rosetti aprecia că alegerea tri
colorului ap•mţine domniitor1ului. Al. Dim. Ghica şi că steagul 
tricolor a fost adoptat pe~'.iru întîia .oară în an·ul 1834, oa dra
pel al a•rmatei muntene. 

Tn disput1a aminlită R·adu R·osetti nu -admite·a existenta tri
co:orului la· un s1te1ag anterior anului 1834, mergînd pînă la 
negarea aut·ent;.c•ifăţii 6u·curelui t1ricol.or al steagului revolu
ţ1·ei din 1821. în acelaşi timp, Radu Rose.tti afirma că sultanul 
„ din a sa proprie concepţie a dat drap·elul în felul aces~·a 
pentru armatele Munl~eniei, cu culorile naţi·on1ale de astăzi", !J 

ne•gînd ceea· ce a·f:rmase a.:1~er.i:::ir despre dra'Je1"11•
1
' ~rico"rr a' 

Munteniei că alegerea ac·estui·a apmţinea lui Al. Dim. Ghica. 
A băinu:t de sub:·e·c~i.vism provai'.ah pe Ma·hmud li cere O·" fi me·s 
pînă acolo încît să ţ:1îindem·că şi să conceapă pentru Munt·enia 
ste•ag roşu, ga:ben şi albastru conţinînd şi vulturul cu crucea în 
cioc, fă.ră a stre·cura în el ceva din steagul cel rr.are şi verde 
otoman foarte p1retuit şi respectat de turci, înseamnă a sub
est·ima tocmai .ace·I nestrămutat patriotism românesc adînc în
rădăcinat în conştiinţ.a p·oporului nostru. 

Hat·işerif ul citat consemnează cu claritate aprobarea dată 
de sult·an, lu1i Mexandru Ghica care solicitase ca ste.agul cel 
mare ol Munteniei să conţină culorile roş·u, galben şi albastru 
şi vulturul muntene1sc (element nelipsi~ din heraldica româ
nească de la V~adisl1av I). Să lăsăm însă să vo1rbeiască hatişe
ri.ful la ca·re ne referim. „Hatişerif împărătesc nr. 34 pentru 
steag. Deosehitule între cei mai al·eşi a•i neamu:u·i ... t·u ob'ădu
itorule al Valahii Alexandru Ghica vodă fie-ti sfîrsitul cu b;
ne ! Ajung:nd arnastă împărătemcă poruncă 'ştiut să-ţi fie că 
pe lîngă împăiră~e~~·ile Noastre înalte daruri revărsate către 
supuşii Noştri Rumâni, binevoind, aprobăm după a ta rugă
ciune ~i dme de ste·aguri ... prin înalta Noastră împărătească 
poruncă se dă la corăbiile cele negustoreşti steag cu faţa gal
benă şi roşie avînd pe dînsul1 şi stele şi la mijloc pasărea alb'v.:is· 
tră cu un ciap. Iar la ac1e~·e ostăşeşti alt ste·ag cu f.ata r0şie, al
baskă şi g·a:benă avînd ~i acest·a s1~ele şi pa·să·rea cu un cap Ici 
mi)oc prec•um de către noi s-•a găsit cu oale. Poruncim diar ... 
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tu oblădu•it.orului (•al) ace·stu,j Princip·at p•rlmirid ac·est al nos+ru 
'semn îl ve·i face cun1oscu.t atît corăbiilor negustoreşti a:e Vala
hii cît şi la· oştiril·e Ţării spire a şti că s-au dat voie să aibe a
ceslte pomenite ste·aguri şi te vei silii a aduce înfru îndeplin•i•re 
ace·astă a no•astră poruncă ... ". 

Steag.ul lui Tudor Vladimirescu şi ciucmele său t.ricolor, 
piese de o certă valoare istorică, preţioase mă0rturii din vre
mea mari0i ridicări l·a luptă a maselor de la· 1821, he-au fost 
tran•smise nouă de către un p:a.rticip·ant la ace·ste evenimente 
căpit·an în oastea panduri:or, şeful art:il·eriei acesteia, cel care 
le-·a salvat în 1821, le-·a păs·trnt în continuare şi le-a lăsat ur
maşilor săi spire a f.i donate patr1imoni1u:lui naţional la vremea 
p·otrivită. Ciucurele t.ricofor al steagul·ui lui Tudor Vladimires
cu SJe găseşte în colecţiile Muzeu·lui militar centra: din Bucu
reşti, sub numărul de inveh~1ar 19645, provenit de la Muzeul 
mi1lita·r din Craiova. 

Prezenţa tricolorului românesc la ste•agul lui Tudor Vladi
mirescu a fost menţionată şi de căke Steliia•n Metz.u.:escu în~ 
t.r-o lucrare a1 sa di:n anu1l 1962 ; „ ... susţinem c·ă prima· dova
dă a tricolorul·uti românesc o aflăm de l:a Tudor Vladimirescu 
(1821 ) ... ". tO 

Dacă '.•a 1821, cu t-reispr·ezece a·n·i î•naiintea adopt.ării lui. 
o~icj,a.le - tricol·oruil românesc ex·ista la steagul lui Tudo,r Vla
dimirescu, origineia sa se p1ierde însă în trecuitul îndepă·rt·at al 
istoriei poporului nostw. Nu de mult culorile tricolorului au 
fost scoase la iveală de sub un strat v.echi de pictură datînd 
din an·ul 1808 la B·ise.riica Dîrste - Braşov, relatare apărută in 
,,Mag.azin istoric" anul XIII nr. 10 (151) octombrie 1979, p.61. 

Exi,stent·a unui ste·ag tricolor 1l1a sfîrşi~ul seco•lului al XVl
l·ea nu ne este cunoscută. Se po·ate afirma totuşi că şi Mihai 
Viteazul s-a gîndit la un steag care să întruchipeze culorile 
n·aţionale ale întregulu1i popo· :român 1ale steagurilor celor 
t.rei. ţări româneşti, unite pentru prima oară sub un singur 
ste·ag la anul 1600. Precipi1tarea evenimentelor, din ultima pe
rioadă a domniei Viteazului, nu i-au mai permis lui ,Mihai, 
realiza1re·a mult doiritulu·i v1is. Există însă dovezi că tricolorul 
a fost fo!1osit de către Mihai Vitelazul în f.impul domniei sale; 
„ ... rămîne incontest·abil faptul că el (tricolorul) a existat ca 
arore în timpu·! lui Mihai Viteazul!, deoarece îl ,întîlnim la 
diplomele de înnobila.re aco·rdate de cătire acest·a, atît pe 
lambrechine, cît şi pe scutul blazoanelor... Folosirea repetată 
a tricol·orului pe bl·azo·anele diplomel1or pe care '·e-a acordat 
nu poate fi întîmp~ătoiare şi nici l1ipsită de semnificaţie". 11 
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„Tre:ri culori cunosc pe lume" roşu, galben ~i albastru, cu
lairi:e drape~ului p'Ot·riei noastre România Socialistă. Rupte din 
sinul naturii înconjvrăto1are, adînc în•rădăcinate în conşt.iinţa 
gener·a)"iilor, cele trei cuf1ori sînt frecvent înnlnite în tradiţia 
orn'.ă şi sc0ri·s6 a popciru01 ui nos~ru : „ ... Şi-apoi. c.:ca-n ţe•sătu.J 
ra-ţi de rTlătase s-a-ntrup·at I Ceru'. zi'el='r de vară '.im..,e.de ~i 
nepătat / (·a:bastru) Spku-nbefş1ugat a·I holdei ce se leagănă 
de vînt / (g·alben) Sîngele ce-a curs spre s:a.va strămoşescului 
pămînt / ('roşu) ... ". 

Origine·a tiricolo.rulu1i românesc trebui·e căutată în înde -
pări1atul trecut, al p•oporului nostru în locu'! şi med•iu·I social 
şi naţicna·'. în ca·re el· ~i-a dus existenta de-a '.uni:w:• mi1:e.n·.;1·.or. 
Larga lor reprezent·are, atît în ve•chil·e p:ctu·ri hisericeşti, Ciit şi 
în lucrătu.r·ife P'Opul'a•re şi co•stume.fe na'.ionaole 1româ.neşti : 
sco•arţe, veilinţe, zăve'.ci, fote, i·i, cămăşi cu rîuri, fete de p·ernă, 
b3te cu ciu-cur-: şi a:te"e, a~-es~ăo exist-enţa unei vecihi tr.adiţii şi 
o semnificatie a unui înalt .ideal nationa!. Potrivit acestei tra
di;ii ste·agu~ile tricolore ale revoluţionarifo.r de ~a 1848 au flu
turat dincolo şi dinco·a·ce de Carpaţi ln toate cele trei ţări 
româneşfoi. 

NOTE 

' „Curierul din Tîrgo\·işte", acticol publicat Î'1 numărul din 20 mai 1882 
şi se.nnat de către corespondentul său aflat la Craiova. 

2 B.P. Haşdeu, discurs ţinut la Craiova la 13 apr:lie 1883, în „Arhivele 
Olt~niei", anul VIII, nr. 53-44, mai-augu5t HJ29, p. 375. 

:1 „Curie~ul din Tîrgovişte", numărul din 20 mai 1882. 
4 Prin schimb.1-re"l numelui Cacaleţeanu 'I d 0 venit Ca!etze:mu. 
5 Ekna P2!ănceanu, Steaguri din colecţii\~ muzeului de Istorii' al Hepu-. 

bPcii Socialiste România în Muzeul Naţional I, Bucureşti, 1971, p. 130-
137. 

6 M. Theodorian - Carada, Su\'eniri din liceu în „ArhiYele Olteniei" an. 
XII, ... 1933, p. 279. 

7 Dr. Aurel Metzulescu, Ciucurele steagului Domnului Tudor Vladimires
cu - originea steagului tricolor român, în „Buletinu! Uniunea Ofiţ~ri

l'Jr de r.:>zen·ă", an XV, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1938, P. In această 

!unrare apar.c o descriere amănunţită a ciucurelui steagului. 
0 •• Memoriil~ secţiunii istorice ale Academiei Române", Seria lll, tom. 

XI, mer.'.!. '.!, Bucureşti, 1930, p. 31-32. 
? Dr. 1\ur;ol Metzulescu, op. cit., în care pe lingă descrierea ciucurelui 

tricolor al 'te:1gului se consemnează 'ii disputa dintre autor 'ii genera
lul Radu Hosetti în legătu1 ă cu originea ciucure~ui trico'.or al 'teagu
lui lui Tudor Vladimireo;cu. 

iJ .Ste:hn Me1zule~cu, H.epreze'1tări şi imcripţ'i rcligio'1~e ~f'.c1te pe ctea
gurile din trecutul ţărilor româneşti 1500-1855, h „Gla~u~ Bisericii", an 
XXI, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1962, p. n4. 

11 E!ena Pălănceanu, op. cit., p. 13a-13U. 
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