
IN LEGATURA CU DRAPELELE INSTITUITE lN TIMPUL 
REVOLUŢIEI MUNTENE DE LA 1848 

de CONSTANTIN CA.ZANIŞTEANU 

Revoluţia de la 1848 din Ţara Românească a determinat prefaceri 
în multe din sectoarele vieţii social-politice ale ţării. Una dintre acestea, 
cu profunde şi multiple semnificaţii, amplificate tocmai de făurirea ei 
în condiţiile unor stări înnoitoare, a fost şi aceia a drapelului. Ignorată 
sau tratată cu uşurinţă, problema merită a fi abordată acum, cînd, pe 
baza citirii cu grijă a documentelor editate sau a celor de curînd des
coperite în arhive, pot fi elucidate atît problemele ridicate de diversele 
categorii de steaguri ce s-au dat în răstimpul a trei luni de putere revo
luţionară, cît şi cele privitoare la însăşi geneza drapelului tricolor, ca 
drapel naţional al ţării. 

Este de remarcat că cea dintîi măsură a guvernului provizoriu, 
scăpată celor cîţiva cercetători preocupaţi de chestiune, cuprinsă chiar 
în decretul cu nr. 1, emis de acesta la 14 iunie 1848, hotăra ca drapelul 
Ţă.rii Rom;1neşti să aibă „trei colori : albastru, galben şi roşu", iar 
pe pînză să fie înscrise cuvintele „Dreptate, Frăţie" 1. Acesta este aşa 
dar, în afară de orice îndoială, actul de naştere al drapelului nostru na
ţional de mai tîrziu şi pînă astăzi, cu inerentele modificări heraldice 
impuse de schimbările survenite în structura societăţii rom[meşti de-a 
lungul anilor. 

Se pune firesc şi legitim întrebarea, ce anume a determinat pe 
fruntaşii mişcării din Ţara Românească să se oprească asupra acestei 
struMuri? 

In situaţia creată după statornicirea noii orînduiri, drapelul ţării, 
ce se confunda de fapt cu cel domnesc, nu mai putea subzista ; nici 
măcar nu putea constitui un punct de plecare în vederea alcătuirii al
tuia, corespunzător cerinţelor momentului. S-au căutat atunci alte surse 
de inspiraţie. 

Din capul locului trebuie respinsă părerea, conform căreia, însu
şirea lui s-ar fi făcut sub imperiul influenţei franceze 2, fie ea şi de 

t Anul 1848 în Principatele Române, voi. I, Buc., 1902, p. 567. 
2 Punct de vedere exprimat de colonelul P. V. Năsturel, în cartea sa, Stea

gul, stema română, insemnele domneşti, trofee, Bucureşti, 1903, p. 69. 
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nuanţă revoluţionară. Să ne reamintim că la cererea domnitorului Ale
xandru Ghica, aprobată de către Poartă, oştirea Ţării Româneşti adop
tase tricolorul încă de la 1834 1• Cum printre fruntaşii revoluţiei se 
găseau numeroşi militari şi cum în condiţiile izbînzii şi apărării rîndu
ielilor recent instaurate, drapelul naţional urma să îndeplinească ace
leaşi rosturi mobilizatoare ca şi cel din armata regulată, nu a fost greu 
şi nici imposibil să se aleagă ca model tricolorul oştirii. Nu trebuie să 
uităm nici caracterul neutru al acestuia, ceea ce neîndoios va fi influ
enţat în opţiunea asupra lui. Iar pentru a-i sublinia natura reforma
toare, i s-a adăugat deviza revoluţiei române „Dreptate, Frăţie". 

Scos din folosinţă, o dată cu intervenţia reacţiunii interne şi mai 
ales externe, din luna septembrie, tricolorul de la 1848 - ca simbol 
naţional al României de aci înainte a fost reintrodus în timpul lui Ale
xandru I. Cuza~. Cele două drapele de stat păstrate în colecţiile Mu
zeului militar central - unul din 1859 şi celălalt din 1863 :: - ca ?i 
descrierea steagului naţional din acea perioadă, publicată în Almanahul 
Român", atestă afirmaţia noastră. Existenţa printre conducătorii tînă
rului stat naţional român a nu puţini dintre militanţii pentru înfăp
tuirea idealurilor înscrise în programul revoluţiei de la 1848 a fost 
determinată probabil în reactualizarea vechiului drapel revoluţionar. 
Dealtfel evenimentele petrecute cu puţin peste zece ani în urmă se 
bucurau de o deosebită preţuire în ochii domnitorului Principatelor 
Unite, apreciere dovedită şi de împrejurarea că din cele 4 sărbători na
ţionale, una, cea de la 11 iunie, era a aniversării „revolutiunei din 1848. 
care a adus toate reformele noi"''· 

Cu toate acestea, Al. I. Cuza, cu prilejul înmînării drapelelor 
armatei pe platoul Cotrocenilor din Bucureşti, la 1 septembrie 1863, 
avea să spună textual că, steagul „întruneşte colorile ţărilor surori" i;_ 

S-ar părea prin urmare că drapelul tricolor de stat, reinstituit la 1859, 
ar reprezenta doar îngemănarea culorilor de pînă atunci a celor două 

1 Printr-un hatişerif din 1834, Turcia aproba darea de drapele pentru co
răbiile negustoreşti, şi pentru armată. Heferitor la acestea din urmă se specifică 
eă „acele ostăşeşti, alt steag cu faţa roşie, albastră şi galbenă, avînd şi acesta 
stele şi pasăre cu cap la mijloc" (Vezi Gen. R. Rosetti, Ştiri mărunte şi note 
relative la istoria armamentului la noi. Cind s-a adoptat steagul tricolor la noi, 
Bucureşti, 1930, p. 8-9, extras din „Analele Academiei Române, Memoriile sec
ţiunii istorice, seria a III-a. tom. XI, 1929, p. 22-23). Cel mare sesizează primul 
existenţa hatişerifului în coloanele ziarului Buletinul - Gazetă oficială din Ţara 
Românească, din 14 octombrie 1834. este maiorul I. Popovici, care-l va însera, 
numai în partea privitoare la drapele; în volumul său, Organizarea armatei 
române, Bucureşti, 1900, p. 95. (Cf. Gen. R. Rosetti, op. cit., p. 8-9). 

2 Doar tricolorul oştirii, ce fiinţa din 1834, se va menţine şi în etapa 1848-
1859. 

:i Catalogul steagurilor de la Muzeul Militar Naţional, mss. 172, din Biblio
teca Muzeului Militar Central, p. 12-17. Vezi şi Col. P. V. Năsturel, op. cit., 
p. 81-83. 

~ Iată descrierea drapelului României după Almanahul Român, Bucureşti, 
1866, p. 37 ; „Drapelul tricolor, împărţit în trei făşie, roşiu, galben şi albastru, 
aşezat orizontal : roşiu sus, albastru jos, şi galben la mijloc". 

5 Almanahul Român, Bucureşti, 1866, p. 10. 
o Mărturii despre Unire, Bucureşti, Editura Tineretului, 1959, p. 367. 
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principate. Declaraţia sa nu poate fi însă interpretată decît ca o formulă 
de natură să preîntîmpine eventuale neplăceri cu unele puteri străine, 
sau să nu stîrnească posibile rezerve faţă de orientarea lui spre ale
gerea şi a culorilor revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească, ca 
elemente componente ale drapelului naţional. 

Că nu însemna numai atît, o arătase tot domnitorul Alexandru 
I. Cuza cind, în articolul 3 al decretului din 24 mai 1860, referitor lu 
proiectul de lege pentru recompensarea ostaşilor participanţi la lupta 
din Dealul Spirii, de la 13 septembrie 1848, menţiona următoarele : 

„Ostaşilor de orice grad, care au participat în zisa luptă să li se 
dea cite o medalie comemorativă spre a o purta ataşată printr-o cordelă 
tricoloră" 1. Tricolorul baretei medaliei „Pro virtute militari", despre 
care este vorba în cazul de faţă, nu putea reda la acea dată - cel puţin 
cînd unirea ţărilor române nu era desăvîrşită - exclusiv întrepătrun
derea culorilor celor două provincii. El era legat ca atare nemijlocit 
şi de ecoul frămîntărilor de la 1848. 

Mărturii ulterioare ale unor oameni politici de prestigiu şi temeinic 
cunoscători ai realităţilor româneşti vin să limpezească lucrurile. 

In anul 1867, Mihail Kogălniceanu, vorbind în numele mai multor 
delegaţi-deputaţi 2, dintre care unii martori ai evenimentelor petrecute 
la 1848 şi 1859-1866, va declara răspicat : „drapelul tricolor cum este 
astăzi nu este (precum pretinde ministrul) drapelul Unirii Principatelor. 
El este un ce mai înalt ; el este însuşi drapelul naţionalităţilor 
române ... " :1. Explicaţia întregitoare a marelui patriot şi om de stat 
moldovean sugerează aşadar - fie şi indirect - faptul că, elementelor 
primare ale tradiţiei anului 1848, li s-au alăturat cele ridicate de unirea 
Moldovei cu Ţara Românească, statornicirea tricolorului fiind rezultatul 
eforturilor şi în aceiaşi vreme a aspiraţiilor ambelor evenimente istorice. 
Şi pentru a-i marca şi evidenţia esenţa revoluţionară, N. Golescu, care 
.. nu se îndură de ceea ce îi era atît de scump", propune ,,amendamentul 
cc; colorile să fie aşezate cum era în anul 1848" '\ adică pe vertical, 
deoarece de atunci dăinuia rînduirea culorilor în această poziţie. 

Tocmai neînţelegerea dispunerii culorilor faţă de hampă şi a altor 
detalii hotărîse guvernul provizoriu să promulge, la 13 aprilie 1848, 
un al doilea decret în privinţa drapelelor, statuînd clar şi precis înfă
ţişarea lor. Iată conţinutul documentului : 

„Văzînd că nici pînă acum nu s-a înţeles cum trebuie făcute 
:stindardele naţionale decretăm : 

Art. 1. Stindardele vor fi tricolore. 
Art. 2. - Culorile sînt : albastru închis, galben deschis şi roşu 

carmin. 

1 Monitorul Oastei, Bucureşti, an I, nr. 20, din 1860, p. 305. 
2 Aceştia erau Cezar Bolliac, Dimitrie Brătianu, Constantin Grigorescu, Ion 

Leca, Nicolae Golescu şi George Cantacuzino, după col. P. V. Năsturel, op. cit., 
fi. 71. 

3 Col. P. V. Năsturel, op cit., p. 71. 
1 Ibidem. 
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Art. 3. - Lingă lemn vine albastru, apoi galben şi apoi roşu 

fîlfîind" 1. 

Stabilirea tricolorului şi a culorilor pe verticală era fixată astfel 
categoric şi irevocabil. Aşa îl prezintă de fapt şi A. Billecocq în al său 
Album Moldo-Valaque ou guide politique et pittoresque a travers les
Principautes du Danube, Paris, 1848 2. 

Ca atare, opinia în general acceptă că gărzii naţionale, civice sau 
01·ăşeneşti, în diversele-i titulaturi cunoscute, a oraşului Bucureşti 3, 

i s-au distribuit la 1867 „cele clintii steaguri în care culorile sînt aşezate 
vertical, în ordinea : albastru, galben, roş" li, nu corespund realităţii.. 

Este adevărat că pînă la 1867 toate drapelele tricolore de stat, al~ 
gărzii naţionale, ca şi cele militare păstrate, au culorile aşezate orizontal, 
la marea majoritate dintre ele roşul figurînd sus, galbenul la mijloc şi 
albastrul jos 5, şi că după această dată rînduirea lor se va face numai pe 
verticală, cu albastru lingă hampă, galbenul la mijloc şi roşul la mar
gine, însă trebuie să avem în vedere că această din urmă grupare a 
tricolorului a fost, cum am văzut, copiată după chipul drapelelor con
cepute de luptătorii paşoptişti munteni. 

Preluat prin filiera drapelului oştirii model 1834, drapelul naţio
nal - sub forma tricolorului roşu, galben, albastru - a apărut aşa dar 
în cadrul desfăşurărilor transformatoare ale anului 1848 din Ţara Româ
nească. Readoptat în vremea Unirii Principatelor, este complet şi defi
nitiv asimilat după anul 1867, păstrîndu-şi apoi forma şi obîrşia de esenţă 
revoluţionară. 

O dată cu stabilirea drapelului de stat de către guvernul provizoriu, 
prin decretul din 14 iunie 1848, s-au instituit şi drapelele gărzii naţio
nale, organizaţie de factură cvasimilitară, concepută ca una din pîrghiile 
rezistenţei armate împotriva uneltirilor reacţiunii interne şi a inter
venţei străine 6. 

Steagurile acestor formaţiuni sînt aproape identice cu cele naţio
nale sau de stat. Acelaşi tricolor cu deviza revoluţiei române, avînd 
de regulă ca elemente suplimentare, înscrise pe pînză, titulatura jude
ţului, şi uneori numele oraşului, dacă erau din mediul urban .Un ase
menea drapel - unicul exemplar din întreaga ţară - se găseşte la 

1 Anul 1848 în Principatele Române, vol. II, p. 477. 
2 Col. P. V. Năsturel, op. cit., p. 57. 
3 Cf. Gh. Vasilescu, Contribuţii la istoricul gărzii civice din Bucureşti, în 

Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul de istorie a orasului Bucureşti, Buc., 
1964, p. 189-203. 

~ Gen. R. Rosetti, op. cit., p. 10. 
5 Singurele care fac excepţie, avînd fîşia albastră sus şi cea roşie jos, sînt : 

drapelul uneia din despărţirile gărzii orăşeneşti a oraşului Slatina, care are făşia 
albastră în partea de sus şi jos roşul (Elena Popescu şi C. Căzănişteanu, Despre 
colecţia de drapele a Muzeului militar central, în Revista muzeelor an III ( 1966) 
nr. 2, cel atribmt oastei lui Avram Iancu (Gen. R. Rosetti, op. cit., p. 10) şi stea
gul domnesc de la 1859 (A. Potoski şi A. Velcu, op. cit., p. 12-14). 

6 Vezi Apostol Stan, Gărzile naţionale în revoluţia din 1848 ăin Ţara 
Românească, în Studii, tomul 18, nr. 4, 1965, p. 879-894. 
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:\iuzeul militar central din Bucureşti 1. Are tricolorul aşezat orizontal, 
purtînd pe cîmpul albastru de sus inscripţia „Frăţie, Dreptate", pe 
fişia galbenă din mijloc „Judeţul Oltu", iar pe cea roşie de jos „Oraşul 
Slatina" ; ordinea cuvintelor şi a culorilor nu respectă, după cum se 
vede, prevederile decretului. Bănuit de generalul R. Rosetti a fi steag 
de gardă naţională 2, descoperirea recentă a descrierii corespondentului 
său din garda oraşului Rm. Vîlcea 3, ne îngăduie să-l încadrăm cu toată 
siguranţa în rîndul drapelelor din această categorie. Cît priveşte drape
lele gărzii Capitalei, putem admite, prin deducţie, că purtau pe lîngă 
cele de mai sus însemnări şi numele comisiei sau văpselii" căreia 
aparţineau. 

Garda naţională a Bucureştilor - dovedită ca cea mai temeinic 
organizată dintre toate cîte s-au alcătuit pe întinsul ţării - a primit 
drapelele în cadrul solemn al unei mari adunări populare desfăşurată 
„în ziua de 15 iunie pe Cîmpul Libertăţii (Filaret)", cînd s-a săvîrşit 
~;i alegerea comandantului ei, în persoana colonelului C. Creţulescu s. 

Este caracteristic faptul că în nici o altă ridicare socială precedentă 
sau ulterioară, drapelele, fie ele de stat, militare sau de altă aparte
nenţă, nu au fost folosite atît de insistent ca unul din mijloacele impor
tante pentru unirea maselor populare în jurul lozincilor lansate de revo
luţie, pentru mobilizarea acestora la lupta în vederea cuceririlor cîştigate, 
sau pentru respingerea ameninţărilor din interior şi din afară. 

Aşa, de pildă, în acţiunea de strîngere a efectivelor necesare găr
zilor naţionale şi pentru înrolarea pandurilor, N. Bălcescu indică ca o 
modalitate de realizare, soluţia „să puneţi steagul şi toba să bată în 
piaţă şi astfel să chemaţi lumea a se înscrie" 6. De la entuziastele mani
festări prilejuite de sărbătorirea adoptării constituţiei din 11 iunie 7, 
ca şi de la împotrivirea bucureştenilor s şi lupta armatei din 13 sep
tembrie din Dealul Spirii 9 nu au lipsit drapelele tricolore. 

Printre capetele de acuzare aduse ~elor „ce s-au amestecat în 
revolutie" au figurat, în cazurile multora dintre inculpaţi, vini de felul 

1 A. Potoski şi A. Velcu, op. cit., p. 372. 
2 Gen. Radu Rosetti, Garda. Naţională. Scurt istoric. Rolul ei m războiul 

din 1877-1878, Buc.,1943, p. 4, extras din „Analele Academiei Româ!le, Memo
riile secţiunii istorice'·, seria a III-a, tom. XXV, p. 483-510. 

3 Arhivele Statului Rm. Vîlcea, Prefectura judeţului Vîlcea, dos. 106/1848, 
fila 40. 

~ Ibidem, fila 48. 
li Gen. Radu Rosetti, op. cit., p. 4. 
6 Anul 1848 în Principatele Romdne, voi. II, p. 93-94. 
7 Ibidem, p. 21. 
8 Cf. C. Colescu-Vartic, 1848. Zile revoluţiona.re, Buc., 1898, p. 387; Alessan

dru Pelimon, Revoluţia română din anul 1848 - Muşatoiul, Bucureşti, 1868, p. 
205; I. G. Bibicescu, 1848 în România, Bucureşti, 189R, p. 399. 

9 Este vorba de drapelul companiei de pompieri, comandată de căpitanul 
P. Zăgănescu, care i-a însufleţit pe ostaşii români în lupta cu turcii din Dealul 
Spirii, Cf. col. P. Zăgănescu, Amintiri de faptele glorioase săvîrşite de pompieri 
în ziua de 13 septembrie 1848, Buc. 1895, f. 5, mss. în Biblioteca Muzeului militar 
central, sub nr. inv. 134. Vezi şi Anul 1848 în Principatele Romdne, voi. IV, p. 377. 
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acestora : „făcea şi punea steaguri prin sate" 1 ; „ca propagandişti pu
neau steaguri la sate"'.' ; „a înfiinţat îndată steaguri" 3 ; „a ridicat 
steagul revoluţionar pe casa lui şi l-a ţinut pînă la intrarea armatelor 4 

{invadatoare n.n.). 
Aceste cîteva exemple conturează rolul cu totul aparte, de factot· 

mobilizator şi stimulator, jucat de drapel în revoluţia de la 1848 din 
Ţara Româneasdi. 

Despre drapelele care au făcut obiectul relatării noastre de pînă 
aici s-au ştiut cît de cît unele aspec:te, fiind unanim socotite ca singu
rele ce s-ar fi dat de către cîrmuirea revoluţionară. Posibilitatea de a 
se fi înmînat unele şi armatei era exclusă. S-a considerat şi s-a susţinut 
în modul cel mai categoric că, de la 1834 şi pînă la 1863 nu s-a distri
buit nici un fel de steaguri oştirii, folosindu-se cele din timpul lui 
Alexandru Ghica, cu modificarea numai a monogramei domnitorului nou 
înscăunat:>. Colonelul P. V. Năsturel, pe baza unor prezumţii raţionale, 
a intituit posibilitatea de a se mai fi distribuit stindarde armatei şi de 
către Barbu Ştirbei, la 1849 6. Cum vom vedea, presupunerea lui a fost 
întemeiată. Pînă acum nu s-a întrevăzut şi nici nu s-au găsit documente 
care să ducă la încheierea că puterea revoluţionară ar fi înmînat dra
pele noi şi oştirii. Depistarea cîtorva materiale de arhivă îngăduie astăzi 
să poată fi reconstituit şirul strădaniilor depuse pentru realizarea dra
pelelor armatei şi, în acelaşi timp, împrejurările care au dus la pierderea 
sau distrugerea lor. 

Prima menţiune despre viitoarea schimbare a drapelelor vechi ale 
oştirii şi instituirea altora o întîlnim la 18 iunie 1848. Prin decretul 
cu nr. 5, guvernul provizoriu făcea cunoscut Ministerului de război că 
oştirea să depună jurămîntul pe noua constituţie, iar deosebit de aceasta 
îl încunoştiinţa că „trebuinţă fiind a să schimba steagurile vi se vor 
trimite peste putin alte steaguri noi" 7. In virtutea acestui decret, mi
nistrul de război, colonelul I. Odobescu, ordona unităţilor în subordine 
ca „steagurile cele vechi să le depue în magaziile lor fără a se mai 
întrebuinţa cu dînsele" s. 

La 25 iunie, generalul Cr. Tell, numit de curînd în fruntea trebu
rilor departamentului oştirii, cerea guvernului să i se trimită 6 steaguri 
„adică trei pentru infanterie şi trei pentru cavalerie" 9. In cazul că 

1 Dan Berindei, Noi documente privind revolutia de la 1848, în Revista 
Arhivelor, an V, nr. 1. 1962, p. 216. 

2 Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românea5că, Buc., 
1962, p. 303. 

3 Ibidem, p. 439. 
" Ibidem, p. 106. 
s Anton D. Velcu, Memorialul drapelelor oştirii române, în Buletinul Mu

zeului Militar Naţional, an I, nr. 1, 1937, p. 23. 
G Col. P. V. Năsturel, op. cit., p. 58-63. 
7 Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul de război, Regimentul 1 infanterie, 

dos. 18/1848, fila 54. 
s Ibidem. 
9 Arhivele Statului Bucuresti, Ministerul de război, Departamentul ostă

şesc, dosar 96/1848, fila 176. 
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nu se pas1se la executarea lor, solicita să i se încredinţeze lui sarcina 
„de a le forma şi a le supune guvernului spre discutare" 1. 

Abia la 11 iulie guvernul provizoriu autoriza Ministerul de război 
să alcătuiască steagurile oştirii, urmînd ca după confecţionare să încu
viinţeze asupra festivităţilor ocazionate de înmînarea lor unităţilor 2• 

Pricini deocamdată necunoscute au făcut ca executarea drapelelor 
să întîrzie extrem de mult. Expedierea către regimente şi divizioane a 
avut loc tocmai la 11 septembrie :i, după două luni de la data la care 
departamentul de război primise dezlegare pentru întocmirea steagu
rilor. Din ordinul comandantului armatei se înaintau unităţilor şase 
stindarde, cite două pentru fiecare din cele trei regimente de infanterie, 
alte trei pentru cele trei divizioane de cavalerie" şi probabil unul bate
riei de artilerie 5. 

Rapoartele cu care sînt expediate la unităţi cuprind şi o sumară 
descriere a drapelelor respective. lntrucît nici unul nu a supravieţuit, 
pornind de la această descriere, vom încerca să reîntregim înfăţişarea 
drapelelor militare date în timpul revoluţiei. 

Pînza din mătase, cu tricolorul orientat vertical, era încadrată de 
jur împrejur cu ciucuri din fir galben. Ca şi celelalte drapele se pare 
că aveau imprimat pe faţa pînzei „Dreptate, Frăţie" 6. Hampele - 5i 
asta le este specific - se terminau în partea de sus cu „vulturii cei 
vechi cu cruce", cărora li se tăiaseră coroanele 7. 

ln zilele de 13-14 septembrie a avut loc festivitatea de primire 
a noilor drapele de către unităţile armate ale Ţării Româneşti. Despre 
::::olemnităţile desfăşurate la Regimentul 1 infanterie din Craiova 8 şi 
Regimentul 2 infanterie din Bucureşti dispunem de informaţii precise n. 

lnmînate tîrziu ele s-au păstrat în dotare o perioadă foarte scurtă. 
Ministerul de război dăduse dispoziţii unităţilor, încă de la 8 octombrie 
1848, ca steagurile „cele noi.„ să le trimită Dejurstvii împreună cu 
ciucurii şi cu vulturii" 10. 

De altfel marea lor majoritate, dacă nu toate, au fost distruse sau 
pierdute în dezordinea provocată de intervenţia armatelor străine. 

1 Arhivele Statului, Bucureşti, Ministerul de r2.zhoi, Departamentul ostăşesc, 
dosar 96/1848, fila 176. 

2 Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românească, Bucu
reşti, 1962, p. 18. 

:i Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul de r·ăzboi, Departamentul ostăşesc, 
dos. 98/1948, fila 547. 

" Ibidem. 
" Ibidem, fila 768. 
6 Referindu-se la drapelele primite de Regimentul 3 infanterie în vremea 

revoluţiei, cpt. Costaforu relata că „s-a primit în urmă unul cu inscripţia con
stituţiei". 

(Ibidem, fila 864). 
7 Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul de război, Departamentul ostăşesc. 

dosar 10/1848, fila 66. 
8 Ibidem, dosar 98/1848, fila 688. 
9 Mr. D. Pappazoglu, Catehismul soldatului român.„ Buc„ 1862, p. 22. Vezi 

şi Gen. I. Anastasiu, Oastea română de-a lungul veacurilor, Bucureşti, 1933, p. 708. 
10 Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul de război, Departamentul ostăşesc, 

dos. 98/1848, fila 768 şi fila 861. 
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Maiorul I. Vlădoianu, comandantul Regimentului 1 infanterie în 
locul colonelului N. Pleşoianu, raporta Ministerului oştirii că, la 5 oc
tombrie, locotenentul Caramzulea, întorcîndu-se din tabăra de la Rîureni, 
în fruntea a 20 de soldaţi din Compania a 4-a, s-a întîlnit la Drăgăşani 
cu Ismail-paşa, care i-a luat „steagurile cele noi ale polcului" 1. 

In nota sa către acelaş-i for, noul comandant al Regimentului 2 
infanterie, maiorul Grigore Lăcusteanu, arăta că drapelele „cele noi s-au 
prăpădit în împrejurarea de la 13 ale trecutului septembrie" 2. 

In fine cele ale Regimentului 3 infanterie se rupseseră la 14 sep
tembrie cum aducea la cunoştinţa şefilor săi, căpitanul Gh. Costaforu 3. 

Nu ştim ce s-a întîmplat cu stindardele cavaleriei şi bateriei de 
artilerie, dar nu avem nici un motiv să credem că ar fi împărtăşit un 
alt sfîrşit. 

A trebuit să treacă mai bine de un an, pînă cînd Barbu Ştirbei 
a reuşit să distribuie armatei alte drapele. La 21 şi 22 noiembrie 1849, 
a avut loc solemnitatea înmînării acestor stindarde unităţilor armatei 
cînd s-a depus şi jurămîntul special pe steag, executat de către trupele 
<lin Bucureşti, pe cîmpul Colentinei, în ziua de 19 iunie acelaşi an 4. 

Cercetarea steagurilor date în vremea revoluţiei de la 1848 din Ţara 
Românească, conduce nu numai la concluzii dintre cele mai favorabile 
asupra rolului mobilizator pe care au fost chemate să-l joace în diverse 
împrejurări, dar mai cu seamă dezvăluie şi cristalizează originea 
autohtonă şi revoluţionară a drapelului tricolor de astăzi. 

1 ArhivelE' Statului Bucureşti, Ministerul de război, Departamentul ostăşesc, 
dos. 118/1848, fila 254. 

2 Ibidem, dos. 101/1848, fila 266. 
3 Ibidem, dos. 98/1848, fila 864. 
" Ibidem, dos. 32/1849, filele 153-154. 
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