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TRICOLORUL 
NAŢIONAL.

Introducere în 
simbolistica 
vexilologică

Dr., conf. cercet. Vlad MISCHEVCA

NATIONAL TRICOLOR. INTRODUCTION IN 
VEXILOLOGICAL SYMBOLISM

A retrospective view of the historical evolution 
of the tricolor fl ag was imperative at the end of 
80’s of the past century and it remains as currently 
today, because are heard voices that deny the right of 
citizens of Moldova to the Romanian national colors. 
The symbols in the history of human civilization in 
general, and the national Stately ones in particular, 
have held and have a particularly importance. The 
national symbols and symbolic culture have a high 
semiotic status. The spirituality of a nation is retained 
in its heraldic symbols.  

The history of Romanian symbols conclusively 
confi rms the thesis acording to which, such as the 
treasury, the bases of national symbols consists from 
old elements gained from prenational stage. The main 
function of the national symbols - the fl ag, the coat 
of arms, the hymn - had been and remain the  ethnic 
strengthening, the unity and mobilization of the nation.. 
Presenting summarily the Moldovan history of the 
tricolor, that of our fl ags (the typology and hierarchy 
fl ags) and of the national colors, we can conclude 
that the studying and the knowledge of the history 
of national stately symbols, the fl ag and emblem, 
remains forward currently and necessary, because 
any nation’s past, the glorious deeds of their ancestors 
include those heraldical symbols or signs that were 
painted on their fl ags and coats of arms.

 
Drumul cunoaşterii lumii trece prin înţelegerea 

simbolurilor, a sensului lor ascuns. 
Simbolismul medieval este un mijloc de asimilare 

intelectuală a realităţii.     A. Gurevici
Scopul acestui articol este de a 

contribui şi pe această cale – academică – la 
popularizarea Zilei Drapelului de Stat – 27 aprilie 
– sărbătoare instituită recent prin lege. Aceasta 
urmează să redea compatrioţilor noştri sentimentul 
civic, legat de unul dintre simbolurile identitare 
esenţiale – Tricolorul naţional, românesc. Atribut 
şi simbol al Patriei, Tricolorul reprezintă statul şi 
expresia fi inţei noastre naţionale.1 

1  Vezi: Mischevca Vl. Simbolurile Republicii Moldova, în 
Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură. (Chişinău-Bucu-
reşti). 2001, (8) nr.1, p.97-119. 

În condiţiile în care Drapelul de Stat este 
contestat şi batjocorit în Transnistria, fi ind 
considerat până şi la Chişinău de unii comunişti 
drept un „drapel fascist”, se impune să dezvăluim 
adevăratele lui semnifi caţii istorice şi naţionale, să-l 
onorăm şi să-l arborăm fără reţineri, pretutindeni! 
Fie că participăm la evenimente sportive, concerte 
sau la sărbătorile naţionale, fi e acasă, la serviciu 
sau când plecăm în străinătate, tricolorul naţional 
trebuie să ne fi e nelipsit!

20 de ani reprezintă o perioadă sufi cientă pentru 
a privi evenimentele deja de pe poziţia cercetătorului 
echidistant, cu o analiză şi abordare a subiectului 
mai puţin politologică sau publicistică, punând 
accentele pe realizările şi problemele simbolisticii 
naţionale.2 O privire retrospectivă a evoluţiei istorice 
a Drapelului Tricolor a fost imperativă la sfârşitul 
anilor ‘80 ai secolului trecut şi tot atât de actuală 
rămâne astăzi, deoarece se mai aud voci care neagă 
dreptul cetăţenilor Republicii Moldova la culorile 
naţionale ale românilor.

Bătălia pentru Tricolorul naţional, declanşată de 
către intelectualitatea moldavă, s-a încununat, până 
la urmă, cu un succes răsunător la 27 aprilie 1990. 
Să ne amintim, că la acea dată RSSM se prezenta 
ca un stat butaforic, cu simboluri impuse sau, mai 
bine zis, inventate de pe un calapod străin – cel al 
imperiului sovietic…

Forţa argumentului istoric a fost de o aşa putere, 
încât nici măcar guvernarea PCRM (2001-2009) 
nu a îndrăznit să revizuiască Stema şi Drapelul de 
Stat, chiar dacă a şi încercat să atace duşmăneşte 
Drapelul tricolor, etichetând-ul drept unul „străin”. 

Cert este că Tricolorul nu a învrăjbit societatea 
şi nu ne-a dezbinat. Un fals argument rămâne opinia 
celor de la Tiraspol şi nu doar, precum că Limba 
română şi Drapelul naţional ar fi  fost factorii care 
au îndepărtat malurile Nistrului şi au alimentat 
confl ictul transnistrean. 

„Omul este o fi inţă simbolică”
De la bun început remarcăm că în istoria 

civilizaţiei umane simbolurile, în general, şi cele 
naţional-statale, în special, au deţinut şi deţin un 
loc deosebit de important în viaţa societăţii şi a 
indivizilor săi. Astfel, în istoriografi a de specialitate, 
simbolurile sunt considerate expresie a culturii, 
ideilor şi valorilor umane, întrucât „omul este o fi inţă 
simbolică, el trăind prin intermediul simbolurilor şi 
graţie lor”.3

Deşi nu ne propunem scopul de a pune în 

2  Mischevca Vl., Negrei I. Tricolorul şi tradiţia istorică, în 
Literatura şi arta, nr. 18, 3.05.1990, p.3.
3  Рубцов Н.Н. Символ в искусстве и жизни: философские 
размышления. – М., 1991, с. 147; Drîmba O. Istoria culturii şi 
civilizaţiei. Vol.III. – Bucureşti, 1990, p. 654-658.
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discuţie probleme de ordin semiotic, totuşi, pentru 
o mai bună înţelegere a simbolurilor heraldice şi 
vexilologice, trebuie să precizăm următoarele: 
lumea se compune din semne şi lucruri – signa şi res 
– după cum spunea Sf. Augustin. Lucrurile adesea 
rămân a fi  ascunse, omul sesizând doar aparenţele, 
semnele, simbolurile lor.4

J.Lotman, notoriu specialist în domeniul studierii 
simbolisticii, sublinia faptul că memoria simbolului 
este întotdeauna mai veche decât memoria textului 
nesimbolic ce-l înconjoară.5 Filosoful german Hegel 
arăta că trebuie făcută distincţia între semnifi caţia şi 
expresia simbolului. Prima fi ind o reprezentare sau 
un obiect, indiferent care i-ar fi  conţinutul, iar cea 
de-a doua este o existenţă sensibilă sau o imagine 
oarecare.6

Determinarea şi aprecierea contextului istoric 
al utilizării simbolului e întotdeauna o aprofundare 
în atmosfera general-culturală a epocii şi vieţii 
sociale, în „sufl ul vremii”, unde acesta obţine 
propria existenţă. Simbolurile se deosebesc după 
forma lor: elementară sau complexă. Cele mai 
convenţionale dintre ele sunt simbolurile-însemn 
(utilizate în matematică, astrologie, tehnică). La 
un nivel semantic superior se plasează simbolurile-
imagini: cele de ordin religios, fi losofi c şi, în primul 
rând, cele artistice.

Totodată, trebuie specifi cat că simbolurile 
elementare posedă o mai mare capacitate cultural-
semantică, spre deosebire de cele complexe. Iată de 
ce crucea, cercul, pentagrama adesea transmit un 
mesaj mult mai profund decât o oarecare alegorie 
artistică.

În defi nitiv, simbolul constituie o entitate cu 
un sens socio-cultural, întrucât reprezintă o idee ce 
posedă, pe de o parte, determinabilitate, iar pe de 
alta – o infi nitate potenţială de sensuri noi. Esenţa 
simbolului este unitatea contrariilor: variabilitate 
şi statornicie, formă şi conţinut, similar şi deosebit, 
unic şi general, mobil şi imobil, concret şi abstract, 
fi nit şi infi nit. Evidenţiem şi cele mai importante 
funcţii ale simbolului: cognitivă, adaptiv-reglatoare 
şi comunicativ-informaţională.7

Simbolistica naţională, ca şi simbolistica culturii 
în general, posedă un statut înalt de semioticitate. Ea 
poate fi  concepută ca o codifi care originală, înţeleasă 
de către toţi sau de majoritatea reprezentanţilor 
4  Drîmba O. Simbolismul medieval, în Academica. Revistă de 
ştiinţă, cultură şi artă. – Bucureşti, 1990, nr.1, p.25.
5  Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Труды по 
знаковым системам. Т.21. – Тарту, 1987, с.11-12. 
6  Hegel G.W.F. Prelegeri de estetică. Vol.I. – Bucureşti, 1966, 
p. 312.
7  Рубцов Н.Н. Символ в искусстве и жизни: философские 
размышления. – М., 1991, с. 147.

unui anumit mediu etnocultural. Spiritualitatea 
unui popor se afl ă tezaurizată şi în simbolurile sale 
heraldice. Fiind un fenomen ideologic, heraldica 
a devenit un mijloc specifi c de refl ectare a unor 
realităţi politice, în interiorul cărora se făuresc noi 
simboluri şi armerii.8

Cercetările de specialitate au demonstrat că 
dezvoltarea etnosocială a popoarelor din Europa 
Centrală poate fi  divizată în două mari etape istorice: 
prenaţională şi naţională (considerându-se că 
formarea naţiunilor începe din a doua jumătate a sec. 
al XVIII-lea).9 Odată cu constituirea şi consolidarea 
conştiinţei naţionale şi a deosebirii etnice faţă de 
alte popoare creştine, ideile comunităţii religioase 
au fost depăşite, fi ind înlocuite cu principiile 
naţionale. Astfel, în ceea ce priveşte Ţările Române, 
către sfârşitul sec. al XVIII-lea are loc trecerea de 
la „conştiinţa ortodoxă” la „conştiinţa naţională”.10 
„Veni o vreme, menţiona N.Iorga, când românul de 
la Dunăre fu în stare să preţuiască nemărginitul folos 
al doctrinei naţionale care se formase între fraţii săi 
mai luminaţi de dincolo de munţi. Unitatea culturală 
a neamului românesc fu restabilită”.11

De altfel, în procesul sinuos al eliberării de 
sub dominaţia otomană, sub pericolul iminent al 
expansiunii ţariste şi habsburgice, simbolurilor 
naţionale le-au revenit un rol deosebit, ele afl ându-se 
în prima linie a emancipării românilor pe parcursul 
sec. al XIX-lea (manifestându-se plenar în timpul 
revoluţiei paşoptiste, în perioada Unirii Principatelor 
şi a dobândirii independenţei României), păstrându-
şi ulterior importanţa mai ales în perioadele de 
cotitură: anii 1917-1918 şi 1989-1991.

Încă în etapa prenaţională, în memoria şi 
tradiţia neamului românesc de la est de Carpaţi 
s-au format simboluri fi e sub formă populară 
(cum ar fi  legendarul Dragoş, Descălecătorul), fi e 
ca nume-simbol (Ştefan cel Mare – întruchiparea 
gloriei Moldovei), fi e ca însemne instituţionale 
(Capul de bour din stema statului moldovenesc) sau 
toponimice (Codrii Cosminului, Putna etc.).

Un loc aparte în cultura europeană i-a revenit 
simbolismului cromatic şi aplicativ, chemat să 
evidenţieze într-un mod ilustrativ, vizual deosebirile 

8  Căzan Ileana, Simbol heraldic şi legitimarea realităţii so-
ciopolitice, în Studii şi materiale de istorie medie. Vol.IX. - 
Bucureşti , 1992, p. 118.
9  Мыльников А.С. О формировании национальной 
символики // Расы и народы. 21. – М., 1991, с.6.
10  Duţu Al. Mişcarea iluministă moldoveană de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, în Studii. Revista de istorie. 1966, nr.5, 
p.920.
11  Iorga N. Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea 
(1688-1821). Vol.I. – Bucureşti, 1969, p.12.
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Dragonul dacic (desen din sec. XVIII)

etnice şi de stat, regionale, sociale, confesionale, 
militare etc. Prin urmare, după simbolismul 
imaginilor vine cel al culorilor, care însă nu poate fi  
absolutizat. Asta pentru că adesea culorile „proprii” 
unui popor pot fi  identice cu cele ale altor popoare.

Astfel, trebuie subliniat că una şi aceeaşi culoare 
în simbolistică şi heraldică poate avea interpretări 
diferite. Deosebirea esenţială constă în faptul că 
sensul, conţinutul codifi cat al unei oarecare culori 
în simbolismul cromatic rezidă în totalitatea 
specifi cului naţional, politic, istoric, religios, în 
alte trăsături de ordin ideologic sau etnografi c. 
Spre deosebire de aceasta, în heraldică culoarea 
(după semnifi caţia, locul şi aplicarea sa) este strict 
stabilită, canonizată la nivel internaţional şi nu poate 
fi  interpretată în diverse moduri.12

Însumând cele expuse, putem conchide că la 
diferite popoare, inclusiv la români, până în epoca 
modernă a avut loc o acumulare lentă, dar necontenită 
a fondului simbolisticii etnoculturale. Acesta a fost 
aşa-zisul proces de „incubaţie”, deoarece multe din 
elementele lui purtau în sine nu atât pecetea etnică, 
cât cea statală (în Moldova – Capul de bour, în Ţara 
Românească – Acvila cruciată). În ceea ce priveşte 
cromatica tradiţională a steagurilor, blazoanelor şi 
a altor însemne heraldice, ea a întruchipat culorile 
naţionale ale românilor, izvorâte din istoria milenară 
a poporului nostru. La 1821, Tudor Vladimirescu 
a reprezentat pe steagul său mesajul patriotic nu 
numai al poeziei („Tot norodul românesc”), dar şi 
al simbolurilor heraldice – ciucuri cu fi re tricolore 
– utilizând aceeaşi cromatică (albastru-galben-
roşu) şi pe fl amură (la hainele Sfi nţilor zugrăviţi). 
Or, cu adevărat „... de la 1821 al lui Tudor începe 
regenerarea României” (expresia lui Ion Eliade 
Rădulescu).

Simbolurile memoriale, toponimice, cromatice şi 
aplicative (mai ales în costumul naţional), alcătuind 
nucleul fondului simbolisticii naţionale, constituitе 
în sec. al XIX-lea la un şir de popoare europene, n-au 
epuizat conţinutul acestui fenomen etnocultural. 
Astfel, funcţiile identifi cării şi consolidării etnice 
le-a îndeplinit şi simbolistica sonoră, operele 
muzicale. Exemplu elocvent în această ordine de 
idei se prezintă cântecul „Deşteaptă-te române” 
(versuri Andrei Mureşanu, muzica Anton Pann), 
scris în 1848 – anul primăverii popoarelor – cântec 
devenit imn al românilor de pretutindeni.

Istoria simbolurilor românilor confi rmă 
concludent teza expusă de către etnologul rus 
A.S.Mîlnikov referitor la simbolurile popoarelor 
12  Похлебкин В.В. Международная символика и 
эмблематика. (Опыт словаря). – М., 1989, с.236.

Europei Centrale, care susţinea că tezaurul, 
fundamentul simbolisticii naţionale constă din 
elemente vechi puţin câte puţin acumulate în 
etapa prenaţională. În acest context, reamintim 
că „memoria simbolului e mult mai veche decât 
memoria mediului lui nesimbolic”. Dar, păstrând 
şi transmiţând această memorie din generaţie în 
generaţie, simbolistica etnoculturală doar în epoca 
afi rmării şi dezvoltării naţiunilor capătă, pentru 
poporul dat, valoare etnică generală, devenind în 
înţelesul deplin un factor naţional.13

Rolul şi locul Simbolurilor naţionale
Cunoscutul istoric Gh. Iscru a argumentat faptul 

că tricolorul românesc, apărut şi afi rmat ca simbol 
vexilologic în prima jumătate a sec. al XIX-lea, are 
o origine populară şi general românească, venind, 
cu siguranţă, din timpuri foarte vechi. El n-a fost 
imitat de români după alţii şi nici n-a fost dat ori 
sugerat românilor de vreo putere străină. În acest 
sens, V. Urechia afi rmase: „semnul nu se naşte 
înainte de lucrul ce îl însemnează şi spaţiul de timp 
între naşterea lucrului şi aceea a semnului lui în 
viaţa popoarelor se calculă cu secole”.14

În general, pe lângă faptul că ilustrează în mod 
13  Мыльников А.С. О формировании национальной 
символики // Расы и народы. 21. – М., 1991, с.19.
14  Urechia V.A. Schiţe de sigilografi e românească. – Bucureşti, 
1891, p.3.
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specifi c unele evenimente importante, conservă 
informaţii preţioase asupra unor ţări şi regiuni, oraşe 
sau instituţii, simbolul prin puterea de sintetizare şi 
sugestie constituie un tranşant mijloc de educaţie 
şi instruire.15 Iar funcţia principală a simbolisticii 
naţionale de stat – Drapelul, Stema, Imnul – a fost 
şi rămâne consolidarea etnică, unirea şi mobilizarea 
naţiunii, fapt ce se manifestă mai ales în momentele 
de cumpănă pentru ţară (cum ar fi  războiul, criza, 
frământările sociale etc.), contracararea cărora 
generează mişcări de eliberare naţională. 

Un exemplu demn de urmat ne serveşte naţiunea 
americană, care de la Războiul Civil (1861-1865) 
încoace a fost orientată spre drapel ca unul din 
elementele unifi catoare cu rol central în simbolismul 
identitar. Drapelul SUA – „Dungi şi Stele” a primit 
semnifi caţia iconică în mai mare măsură decât 
steagurile altor ţări. 

„După 11 septembrie 2001, semnifi caţia 
steagului a crescut exponenţial, 63 la sută din 
cetăţeni arborând steagul la casele lor, 29 la sută 
purtând simboluri pe îmbrăcăminte şi 28 la sută pe 
maşinile proprii. Principala fi rmă producătoare a 
vândut la nivel naţional 116 000 de steaguri în ziua 
de 11 septembrie şi 250 000 de steaguri în a doua zi, 
comparativ cu media zilnică de 6 400 de bucăţi cu 
un an în urmă”.16

15  Dogaru M. Sigiliile – mărturii ale trecutului istoric. Album 
sigilografi c. – Bucureşti, 1976, p.5.
16  Petean Bianca, Cine suntem? în Curierul Românesc. 9/2004, 
p.29-30.

Utilizând terminologia de 
specialitate, precizăm că pentru 
a nu confunda simbolurile şi 
emblemele, trebuie de avut în 
vedere deosebirea lor cel puţin 
exterioară – după formă – deoarece 
simbolul este un semn abstract, 
pe când emblema reprezintă 
fi guri şi obiecte concrete. Se 
consideră că simbolul exprimă 
idei şi noţiuni, fi ind bazat pe 
înţelegeri, tradiţii ale acordurilor 
umane. Creat de om, simbolul, 
de obicei, nu are legătură directă 
cu obiectul simbolizat nici prin 
origine, nici prin material sau 
funcţii.17  Utilizarea termenului 
„emblemă” pentru desemnarea 
stemei se consideră a fi  întru-
totul îndreptăţită. Însă, de regulă, 
în ştiinţa heraldică „emblemă” 
se numeşte, de asemenea, şi 
imaginea sau fi gura plasată în 

scutul heraldic care este determinantă într-o 
stemă.18

Una din defi niţiile noţiunii respective dată de 
către A.Losev este următoarea: „Emblema reprezintă 
un însemn strict fi xat, convenţional, însă, odată cu 
convenţionalitatea sa, este un însemn destul de 
recunoscut atât în sens larg, cât şi în cel mai îngust”. 
În corelaţia sa cu simbolul, „orice emblemă este un 
simbol, dar nicidecum orice simbol nu se prezintă 
drept o emblemă”.19

Prin simbol deseori se subînţelege doar o 
imagine simbolică. Deşi această ultimă sintagmă 
redă, probabil, mai adecvat esenţa imaginilor 
heraldice atât de complexe precum se prezintă 
Stema ţării şi Drapelul naţional, totuşi utilizarea 
simplei noţiuni, cea de „simbol” sau de „emblemă”, 
la adresa însemnului heraldic al Capului de bour 
sau al Tricolorului românesc, pare a fi  pe deplin 
îndreptăţită şi acceptată. Căci, cea mai mare confuzie 
apare atunci când se confundă nu atât termenii 
speciali, ci chiar însuşi categoriile simbolice (de 
exemplu: emblemele recent apărute în perioada 
contemporană cu imaginea simbolică istorică a 
ţării), denaturându-se brandul naţional.

17  Уваров Л.В. Символизация в познании. – Минск, 1971, 
с.8.
18 Соболева Н.А. Российская городская и областная 
геральдика XVIII-XIX вв. – М., 1981, с.153.
19 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое 
искусство. – М., 1976, с.148-149.

1 decembrie 1918, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
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Astfel, într-o lucrare de popularizare consacrată 
Moldovei sovietice şi editată la Moscova (1987), 
chiar în primele rânduri s-a scris că: „simbolul 
Moldovei este un strugure de poamă ce-l ţine în 
ciocul său un cocostârc alb”.20 Această afi rmaţie 
denotă lipsa evidentă a unor cunoştinţe vizând 
ştiinţa şi arta heraldică românească, răspândind în 
lumea întreagă (lucrarea a apărut în limbile franceză, 
engleză, germană ş.a.) informaţii false despre 
trecutul şi prezentul Moldovei, fapt ce demonstrează 
încă odată oportunitatea şi actualitatea abordării 
tematicii propuse. 

Şi la Bucureşti a fost recent publicată o 
frumoasă enciclopedie – „Drapelele şi Stemele 
statelor Europei” – în care se afi rmă eronat precum 
că: „Republica Democratică Moldovenească, 
proclamată la 2.12.1917, după prăbuşirea ţarismului, 
adoptă timp de două luni un steag propriu, tricolorul 
românesc, cu o stemă care reunea bourul moldovean 
şi acvila valahă. După adoptarea declaraţiei de 
suveranitate a RSS Moldova în cadrul URSS este 
adoptat, la 3.11.1990, tricolorul românesc, având 
în centru noua stemă a republicii”.21 Reamintim 
că Tricolorul nostru (fără Stema de Stat, care s-a 
elaborat şi adoptat peste jumătate de an) a fost 
legiferat la 27 aprilie 1990.

Istoricii de la Chişinău (I. Negrei, V. Popovschi, 
I. Ţurcanu, A. Moraru ş.a.) au demonstrat în lucrările 
sale că mişcarea de eliberare socială şi naţională 
a moldovenilor din stânga Prutului şi Nistrului în 
agitatul şi înnoitorul an 1917 a decurs sub fl amura 
drapelului tricolor naţional.22 Din primăvara anului 
1917 tricolorul (numit în documentele epocii: 
„steagul naţional”, „steagul românesc”, „drapelul 
Basarabiei”, „drapelul Republicii Moldoveneşti” 
etc.) a fost arborat în satele şi oraşele basarabene, 
precum şi la Tiraspol, Odesa, Kiev, Sevastopol, 
oriunde se afl au ostaşii moldoveni. Ziarul „Cuvânt 
moldovenesc” din 31 mai 1917 a relatat despre 
„cea dintâi ridicare a steagului moldovenesc în 
Basarabia”, legată de numele patriotului A.Paladi 
care se afl a, la sfârşitul lunii aprilie 1917, la Sărata 
Veche din judeţul Bălţi. La 30 aprilie el a propus 
sătenilor „să se facă o serbare cu ridicarea steagurilor 
– revoluţionar (roşu) şi moldovenesc (albastru-
galben-roşu)…”.23

20 Stoϊlik G.L. La Moldavie. – M., 1987, p.5.
21 Coterbic C. Drapelele şi stemele statelor Europei: mică enci-
clopedie. - Bucureşti: Meronia, 2008, p.65.
22 Vezi culegerea de articole: Simbol al demnităţii. Red.-alcăt. 
M.Adauge. – Chişinău: Cartea moldovenească, 1990. 75p.
23 „Cuvînt moldovenesc”, 31 mai 1917; Popovschi V. Tricolo-
rul Basarabiei în 1917, în Vocea poporului, 3.04.1990.

Culorile naţionale
Considerăm că este necesar să abordăm şi 

subiectul „culorilor naţionale”, precum le-a 
defi nit încă în primăvara turbulentului an 1917 
cel mai de seamă heraldist basarabean Paul Gore 
în eseul „Culorile naţionale ale românilor din 
Basarabia”:24 „Pe 18 aprilie / 1 mai anul curent, 
Partidul Naţional Moldovenesc a luat parte la 
festivitatea pe toată Rusia, organizată la Odesa.25 În 
jur de zece mii de moldoveni (români basarabeni), 
împodobiţi cu panglici în culori naţionale, au defi lat 
cu drapele naţionale pe străzile oraşului… 

Albastru, galben şi roşu – iată cele mai des 
întâlnite culori în vechile broderii populare 
româneşti şi în veşmintele femeieşti. Aceste culori, 
conform mărturiilor istoricilor, au fost culorile 
naţionale ale Daciei lui Traian. 26 Aceleaşi culori, cu 
conotaţie naţional-românească, sunt menţionate în 
diploma Mariei Tereza dată românilor Transilvaniei 
(ardeleni) la 2 noiembrie 1762.27 La 8 martie 1872, 
Camera Deputaţilor şi Senatul României au aprobat 
defi nitiv drapelul naţional de stat, compus din cele 
trei culori arătate mai sus, dispuse vertical, aşa 
cum s-a acceptat în multe ţări latine (Franţa, Italia, 
Belgia), recunoscându-le, conform concluziilor 
specialiştilor istorici şi heraldişti (Bolliac, 
Kogălniceanu, Papadopol-Calimach, N.Ionescu, 
Lecca, Greceanu, Urechia etc.) drept antice culori 
naţionale ale românilor.

E nevoie doar de ceva respect faţă de trecutul 
naţional şi doar de puţin curaj pentru a-ţi apăra 
drepturile naţionale legale. Nu insist deloc ca 
drapelul nostru naţional, compus din trei fâşii 
colorate albastru, galben şi roşu, să aibă aceste fâşii 
dispuse vertical (drapelul Regatului României); fi e 
ca aceste fâşii în ordinea indicată să fi e orizontale 
(adică perpendiculare şi paralele faţă de hampă), dar 
culorile şi consecutivitatea lor trebuie să le păstrăm, 
24 Paul Gore, omul şi opera. Traducere şi comentarii de S. 
Andrieş-Tabac. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. 
Chişinău, 2003, p. 136-138. Acest studiu, scris în limba rusă, 
cu titlul original „О национальных цветах...”, s-a păstrat în 
fondurile Arhivelor Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti în 
două forme. Din conceptul iniţial au rămas două fi le manuscrise 
(fond Paul Gore, d. 33, f. 26-27). 
25 Mitingul a peste 10.000 de militari moldoveni, desfăşurat în 
garnizoana locală din Odesa, la care au participat şi studenţi, 
profesori, preoţi ş.a. categorii. Despre acest eveniment au re-
latat ziarele „Cuvânt moldovenesc” din 26 aprilie 1917 şi „Svo-
bodnaia Bessarabia” din 29 aprilie 1917.
26  Neigebauer. Dacien aus den Überresten des Klassischen Al-
terthums.
27  Pr. Hickmans. Taschenatlas von Österreich Ungarn, H.G. 
Ströl. Österreichisch-Ungarnische Wappenrolle, Viena, 1894, 
ed. II, 1899.
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mai ales că toate aceste trei culori sunt şi în stema 
Basarabiei (în câmp albastru un cap de bour de 
aur, cu ochii, limba şi coarnele roşii, însoţit între 
coarne de o stea de aur cu cinci raze şi, din fl ancuri, 
la dreapta, de o roză de argint cu cinci petale şi, 
la stânga, de o semilună de argint spre dreapta; 
bordură din culorile imperiului28), care reprezintă, 
dacă eliminăm bordura din culorile imperiului, 
stema antică a Principatului Moldovei, iar drapelele, 
după cum se ştie, trebuie alcătuite conform regulilor 
exacte ale heraldicii, potrivit culorilor câmpului şi 
emblemelor stemelor corespunzătoare.”     

Sub semnul „renaşterii heraldice”  
În cele ce urmează nu ne-am asumat sarcina să 

prezentăm un tablou general al evoluţiei de-a lungul 
veacurilor a Simbolurilor vexilologice moldoveneşti, 
deoarece acesta a fost deja prezentat (inclusiv şi 
cu unele intervenţii în domeniul heraldicii) într-o 
formă monografi că în cartea „Simbolurile Ţării 
Moldovei”29, precum şi în cercetările recente în acest 
domeniu ale heraldistului Silviu Andrieş–Tabac.30

Actualmente vitalitatea heraldicii este probată 
prin faptul că ea se afi rmă în general ca un fenomen 
uman permanent. Proces confi rmat mai ales în ţările 
care s-au desprins de la totalitarism şi încearcă sa-
şi revalorifi ce patrimoniul naţional, cunoscându-şi 
istoria adevărată în toată complexitatea ei.

Reliefând acest proces, vom sublinia doar cele 
mai importante aspecte ale evoluţiei heraldicii 
în epoca contemporană, expuse în literatura de 
specialitate: 

intensifi carea folosirii ofi ciale a însemnelor • 
heraldice; 

lărgirea investigaţiei sociologice, prin • 
cuprinderea în cercetarea ştiinţifi că a acestor izvoare 
speciale; 

crearea unor asociaţii naţionale şi • 
internaţionale de profi l;
28  Descrierea a fost normalizată în conformitate cu blazonarea 
ofi cială a Stemei guberniale a Basarabiei din 5 iunie 1878.
29  Mischevca V., Negrei I., Nichitici A. Simbolurile Ţării 
Moldovei. -Chişinău, 1994. 
30  Tabac S. Simbolistica de stat nu este o spoială de sărbătoare 
//Capitala, Chişinău.- 2005.- nr. 75, 1 octombrie, p. 5. Versiu-
nea în limba rusă: Праздничные украшения государственной 
символикой не являются // Capitala-Столица, Кишинев.- 
2005.- № 75.- 1 октября, c. 1; Idem, Stema, simbolul liber-
tăţii oraşelor / interviu realizat de Viorica Cucereanu // Mol-
dova urbană.- 2005.- Nr. 3.- August, p. 10-13: il. Republicat: 
// Flux, ediţia de vineri.- 2005, nr. 34 (514), 23 septembrie, p. 
6; // www.habitatmoldova.org; Idem, Crearea simbolurilor de 
stat ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti: Stema, 
steagul, imnul // Basarabia. Dilemele identităţii.- Iaşi: Fundaţia 
academică “A. D.Xenopol”, 2001, p. 175-188; Idem, Heraldica 
teritorială a Basarabiei şi Transnistriei .- Chişinău: Museum, 
1998. 168p. 

combaterea prejudecăţilor existente în ceea • 
ce priveşte locul heraldicii în ansamblul disciplinelor 
istorice şi rolul ei în viaţa socială.

În acest context, vom menţiona că ţara noastră 
s-a încadrat plenar procesului general de „renaştere 
heraldică”. Un indiciu important fi ind şi constituirea, 
la 5 decembrie 1995, a Comisiei Naţionale de 
Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova.

Semnifi cativ se prezintă faptul marcării a 150 de 
ani de la prima evoluare publică a Tricolorului roşu-
galben-albastru, ca simbol vexilologic naţional, la 
Paris, în contextul revoluţionar paşoptist (1848) şi 
sărbătorirea cu acest prilej, la 24 februarie 1998, a 
„Zilei Tricolorului” în România.

Actualmente ştiinţele istorice speciale se 
caracterizează prin schimbarea structurii atât a unor 
discipline aparte, cât şi a întregului lor complex, 
proces legat de extinderea cercului de izvoare 
istorice. Astfel a avut loc constituirea unor discipline 
speciale aparte, cum este, de exemplu, vexilologia.

Vexilologia (din lat. vexillum – steag) este 
o disciplină (sau, mai bine zis, o subdisciplină) 
auxiliară a ştiinţei istorice speciale – heraldica, 
ce are ca obiect de studiu modul de alcătuire şi 
evoluţia diferitelor categorii de steaguri sau altor 
însemne similare cu caracter militar, politic, religios 
sau corporativ, ce întruchipează anumite idei 
mobilizatoare, unifi catoare, fi ind caracteristice unui 
sau mai multor grupuri, unităţi teritoriale, naţionale 
sau anumitor societăţi profesionale, sportive, 
având culori, steme sau alte simboluri (embleme) 
distinctive. 

În istoriografi a acestei discipline s-a constatat 
că, de-a lungul veacurilor, drapelelor le-a revenit, 
evident, un rol esenţial în viaţa politică, militară, 
bisericească, culturală, economică etc. a oricărui 
stat. Acest rol steagurile continuă să-l aibă până în 
prezent, plasându-se în prim plan şi în unele noi 
sfere de activitate umană – sportivă, publicitară etc.

Noţiunea de Drapel sau termenul mai general – 
Steag, reprezintă totalitatea unor semne distinctive ale 
statului, ale unităţii militare sau ale oricărei organizaţii 
materializate de cele mai dese ori într-o bucată de 
pânză mono sau policoloră, având imprimată uneori 
o stemă sau o emblemă (inscripţie etc.).

Tipologia şi ierarhia steagurilor
Din cele mai vechi timpuri, în luptele cu 

duşmanii, steagul avea un rol deosebit de important, 
servind ca semn al locului de mobilizare a trupelor 
armate, ca un far de orientare în vâltoarea bătăliei, 
fi ind, totodată, simbolul vitejiei şi al victoriei. Ca 



nr. 2(17), iunie 2010 - 9     

dovadă ne poate servi tratatul de strategie al lui 
Pseudo-Mauricius (începutul sec. al VII-lea), cea 
mai dezvoltată şi mai competentă introducere în 
„Arta militară” din literatura bizantină, în care se 
menţionează pe larg locul şi rolul steagurilor.31

Referitor la etimologia acestui străvechi termen 
– steag – ce are, în primul rând, o semnifi caţie 
deosebită în domeniul artei militare, s-a expus părerea 
că este de origine slavă de est. Notoriul specialist 
în domeniul etimologiei Max Vasmer susţine că 
termenul „СТАГЪ” îşi are originea în scandinava 
veche: „STONG” (prăjină, hampă), suedeza veche – 
„STANG” – (acelaşi sens) şi, deoarece acest cuvânt 
şi-a găsit răspândire mai mult în limbile slavilor de 
est, el nu poate fi  considerat propriu limbii slave 
vechi.32 Conform „Dicţionarului etimologic” editat 
la Chişinău (1978), românescul „steag” este un 
împrumut din slavonescul „СТЪГЬ”. Menţionăm 
că iniţial steagul înălţa în vârful său doar un însemn 
deosebit, ulterior şi o fl amură.

Cărturarul şi domnul muntean Neagoe Basarab 
(1512 – 1521), în sfaturile adresate fi ului său 
Theodosie, compară importanţa drapelului pe 
câmpul de luptă cu rolul domnitorului afl at în 
fruntea oştilor: Mintea stă în trupul omului dreptu, 
ca şi cum stă steagul în mijlocul războiului şi caută 
toată oastea la steag, şi până stă steagul în războiu 
nu se cheamă acel războiu biruit. Măcar de are şi 
năvală grea spre sine, el tot caută steagului şi să 
adună toţi împrejurul lui. Aşijderea este şi domnul: 
până stă mintea lui întrânsul întreagă, toate oştile se 
strângu împrejurul lui, şi lui caută, ca şi împrejurul 
steagului...33.

Miron Costin menţiona că „tuiurile sau 
steagurile turceşti şi cele de ţară, care sunt purtate în 
urma domnului” se afl au sub grija (“de cârmuirea”) 
marelui armaş.34

Evul mediu românesc a cunoscut trei sensuri 
principale ale termenului steag: însemn militar; 
unitate militară; atribut al domniei (steagul ţării, 
ulterior steag împărătesc).

În Moldova medievală steagurile erau de 
mai multe tipuri: stindardul domnesc sau al 
ţării, steagurile ostăşeşti cu însemne religioase, 
documentate încă din sec. al XV-lea, ale căror 
culoare, inscripţii şi reprezentări picturale variau 
31  Mauricius, Arta militară. – Bucureşti, 1970, p. 55, 67, 89, 
93, 95, 97, 169.
32  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 
Т.3. –М., 1987, с.790.
33  Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fi ul său Theodosie. – 
Bucureşti, 1984, p.196.
34  Costin Miron, Opere. Vol. I. Ed. P.P.Panaitescu. – Bucureşti, 
1965, p.269, 320.

de la epocă la epocă; steagul (schiptrul, sangeacul) 
şi tuiurile dăruite de sultan la investirea domnilor; 
steagurile breslelor de slujitori (oşteni) şi cele 
ale unităţilor militare; steagurile dregătorilor 
militari. Menţionăm aici şi micile steaguri purtate 
de către boieri pe vârful suliţelor (cu stemele lor) 
şi de către trupele de cavalerie, culorile cărora 
corespundeau steagului unităţii din care acestea 
făceau parte.35

Multitudinea de steaguri se supune unei anumite 
ierarhii, treapta superioară revenind, desigur, 
Drapelului de Stat, acesta constituind însemnul 
principal ofi cial al statului şi unul dintre cele mai 
importante atribute ale suveranităţii naţional-statale. 
Faţă de Drapelul de Stat, steagul (în sensul larg 
al noţiunii, incluzând toate celelalte categorii de 
drapele: militare, ale organizaţiilor social-politice, 
sportive etc.) se afl ă într-o poziţie de „subordonare”, 
caracterul său fi ind determinat de domeniul concret 
în care este utilizat şi poate conţine diverse imagini, 
inscripţii.

O deosebită importanţă o au steagurile militare, 
fi ind simbolul unităţilor respective sau al navelor 
maritime, constituind cel mai preţios şi sfânt însemn. 
În fl ota maritimă circulă şi denumirile: pavilion, 
fanion, geac, iar în cavalerie se foloseşte termenul 
stindard. La fel este numit şi drapelul prezidenţial.

În diferite zone populate de români se mai 
întâlneşte şi aşa-numitul Steag de mire, confecţionat 
din mai multe năframe de mătase şi împodobit cu 
panglici, purtat de către un călăreţ ce se afl ă în 
fruntea alaiului nunţii.

Importanţa elementelor componente ale 
steagului diferă în funcţie de semnifi caţia pe care o 
esprimă. Cel mai valoros indice în orice tip de steag 
sau drapel de stat este culoarea (culorile) lui. În 
cazul când pe fl amura drapelului sunt imprimate mai 
multe culori, se va ţine cont de amplasarea lor (mai 
prestigioase considerându-se partea de sus şi cea mai 
aproape de hampă), precum şi suprafaţa ocupată. 
Pe fl amura drapelului de stat pot fi  reprezentate 
diferite embleme, simboluri caracteristice statului 
respectiv. Cel mai fl exibil element al steagului este 
emblema, iar cel mai stabil, tradiţional (conservator) 
– culoarea. 

La acest capitol ţinem să mai subliniem că 
simbolurile naţionale nu sunt întru totul echivalente 
politicii sau, cel puţin, nu refl ectă întotdeauna 
schimbările de ordin social. Ele, de regulă, nu se 
schimbă odată cu trecerea de la o perioadă istorică 
35  Rezachevici C. Steagurile militare ale Ţării Româneşti şi 
Moldovei în veacul al XVII-lea, în Revista de istorie. Tom 28, 
nr.8, 1976, p. 1200.
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la alta, cu schimbarea puterii de stat, a orânduirii 
politice. Se înlătură numai simbolurile cu adevărat 
reacţionare, perimate, din stema sau drapelul 
ţării. Introducerea unor simboluri noi, nefi reşti, 
neadecvate tradiţiei istorice, mai devreme sau mai 
târziu va fi  abrogată, triumfând adevărul.

Omne trinum perfectum 
Pentru a descifra semnifi caţia culorilor 

drapelului, este necesar de a analiza istoria statului 
dat şi a poporului lui, căci „fi lozofi a” culorilor 
oricărui drapel naţional de stat este de fi ecare dată 
deosebită, simbolizând trăsături caracteristice 
proprii statului şi naţiunii date.

S-a observat deja că pe harta politică a lumii 
domină, în fond, drapelele formate din trei culori. 
Or, poate omne trinum perfectum – în treime este 
deplinătate?! E remarcabil că deja la începutul 
sec. al XIX-lea Sfânta Treime: Dumnezeu-Tatăl, 
Dumnezeu-Fiul şi Sf. Duh în chip de porumbel de pe 
steagul lui Tudor Vladimirescu (1821) este simbolul 
fundamental al unităţii „norodului românesc”.

Actualmente specialiştii istorici în domeniul 
vexilologiei româneşti sunt de părerea că ţările 
române nu au avut drapele tricolore propriu-zise (cu 
o dispunere „clasică” a culorilor în fâşii, fi e verticale 
ori orizontale) înainte de sec. al XIX-lea. Dar, chiar în 
lipsa unor dovezi documentare de ordin vexilologic, 
la stadiul actual al cercetărilor s-au adus destule 
mărturii convingătoare ale evoluţiei multiseculare 
a celor trei culori naţionale ale românilor până la 
cristalizarea lor în Drapel.36 

După cum a menţionat Gheorghe Iscru, 
utilizarea acestor trei culori a cunoscut o evoluţie 
semnifi cativă în istoria medievală şi modernă a 
României: din ţesături şi cusături populare, din 
pictura bisericească, din pagini de carte manuscrisă 
şi apoi tipărită, din şnur de sigiliu atârnat la hrisoave 
domneşti şi din culorile puse pe pergamentul sau 
hârtia hrisoavelor, sau pe blazoanele nobiliare 
şi domneşti, cele trei culori au „urcat” în stemele 
ţărilor române (pentru prima dată în Transilvania, 
apoi în stemele unite ale Principatelor române de la 
sud şi est de Carpaţi).37

Ţinem să mai menţionăm, de asemenea, 
că pe întreg arealul etnocultural al românilor 
arta bisericească medievală prezintă argumente 
incontestabile ale utilizării preferenţiale a cromaticii 
36  Mischevca Vl., Negrei I. Materiale de vexilologie heraldică 
(sec.XV - mijlocul sec.XIX), în Revista de Istorie a Moldovei, 
1990, nr.2, p.48-54. 
37  Iscru Gh. Cuvânt despre Tricolor, în Academica, 1991, nr.10, 
p.4.

tricolore. Astfel, „tricolorul” îl găsim în picturile 
cărţilor bisericeşti: „Tetraevangheliarul” realizat 
la mânăstirea Tismana (Ţara Românească) de 
părintele Nicodim în 1404 şi „Tetraevangheliarul” 
lui Gavriil Uric (de la Neamţ, 1429), considerat 
„manuscrisul care deschide drumul miniaturisticii 
româneşti”, acesta are chenarele ornamentate cu 
roşu, galben şi albastru. Şi mai interesant, la sfârşitul 
manuscrisului, Nicodim a desenat un minunat cocoş 
oltenesc colorat în roşu, galben şi albastru.

Menţionăm în această direcţie şi icoanele 
moldoveneşti, cum ar fi , de exemplu, icoana 
basarabeană din sec. al XVIII-lea „Sfântul Gheorghe 
omorând balaurul”, pe care hainele zugrăvite ale 
Purtătorului de Biruinţe alcătuiesc un veritabil 
„tricolor”: cizmele – roşii, pantalonii – galbeni, 
tunica – albastră; sau haina tricoloră a sfântului de 
pe miniatura „Ivanco din Rădăuţi” din Manuscrisul 
de la Agapia (1646) etc. Un veritabil şnur tricolor 
este ataşat sigiliului domnului moldovean Gheorghe 
Duca (1672), depistat recent în arhivele Sf. Munte 
Athos de către istoricul grec Florin Marinescu.38

În concluzie menţionăm următoarele: drapelele 
au jucat de-a lungul veacurilor un rol însemnat în 
viaţa politică, militară, bisericească, diplomatică etc. 
a oricărui stat suveran. Astfel şi Moldova medievală 
era individualizată pe harta politică a Europei prin 
culorile sale proprii şi prin însemnele heraldice 
distinctive care exprimau autoritatea puterii de stat, 
gradul de independenţă statală, iar mai târziu – 
autonomia şi năzuinţa spre suveranitatea deplină.

În Moldova feudală, din paleta culorilor heraldice 
folosite la confecţionarea steagurilor, a dominat, în 
fond, cromatica tradiţională în diferite variaţii: roşu 
şi albastru (azuriu) – în mod constant; galben (aur) 
– periodic. Uneori apăreau şi alte culori, care erau 
prezente în detalii (stemă, inscripţii). E semnifi cativ 
faptul că culorile menţionate mai sus, în următoarea 
consecutivitate: galben (culoarea aurului), roşu şi 
albastru, conform tratatului din sec. al XIV-lea al 
juristului italian Bartolus de Saxoferrato „Despre 
însemne şi steme” (“Tractatus de insigniis et armis”), 
sunt considerate cele mai „nobile” în cromatica 
heraldică.39

În heraldica modernă, albastrul este un simbol al 
fi delităţii şi perseverenţei.40 Albastrul este, totodată, 
38  Φλορίν Μαρινέσκου, Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. 
Αρχείο Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Τόμος πρώτος. Αθήνα, 
1997, documentul nr.146 (foto nr.6).
39  Черных А.П. Трактат Бартоло ди Сассоферрато «О 
знаках и гербах» // Средние века. Вып. 52. М., 1989, с. 311-
312, 319.
40  Neubecker Ottfried, Le grand livre de l’Héraldique. 
L’histoire, l’art et la science du blazon. Ed. Bordas, 1995, p. 
86.
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culoarea identitară a 
civilizaţiei europene, 
culoarea Europei unite.41 
Culoarea albastră este 
culoarea cadrului natural: 
albastrul azur este culoarea 
cerului, a infi nitului, a 
visului, a vieţii paşnice 
şi libere. Aurul (galben 
în drapel) semnifi că în 
heraldică soarele, bogăţia, 
prestigiul, grandoarea.42 
Roşul – mărire, 
bravură, îndrăzneală şi 
generozitate.43 În Moldova 
medievală culoarea roşie 
era tradiţional culoarea 
proprie suveranului – 
domnului ţării.

Tradiţional pe 
steagurile Ţării Moldovei 
au persistat două însemne: 
Capul de bour – simbolul 
Statului Moldovenesc 
şi Sfântul Gheorghe – 
Purtătorul de biruinţă 
al creştinătăţii. Sfântul 
Mucenic Gheorghe, 
Purtătorul de biruinţă, 
era considerat (ca şi 
acum) simbolul heraldic 
ecleziastic al Moldovei, 
încă din vremea 
muşatinilor, iată de ce de 
atunci şi până în sec. al 
XIX-lea apărea adesea şi 
pe stindardele Moldovei. 

Exemplul steagurilor 
atribuite lui Ştefan cel Mare (cele două steaguri 
dăruite mănăstirii athonite Zografu)44 reprezintă 
un argument factologic de netăgăduit pentru 
identifi carea reperelor şi premiselor formării 
tezaurului vexilologic naţional, dar trebuie subliniat 
faptul că imaginea Sfântului Gheorghe este una de 

41  Pastoureau Michel, Dictionnaire des couleurs de notre 
temps. Symbolique et société. Paris, éd. Bonneton, p. 31-33.
42  Neubecker Ottfried, Le grand livre de l’Héraldique…1995, 
p. 86.
43  Sturdza-Săuceşti M. Heraldica. Tratat tehnic. – Bucureşti, 
1974, p. 40.
44  Vezi: Mischevca Vl., Marinescu Fl., Mertzimekis N. Ştefan 
cel Mare – protector al mănăstirilor Athonite, în Analele Asoci-
aţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova. Anuar istoric. 
6. –Chişinău, 2005, p.69-81. 

sorginte ecleziastică şi nu i se poate atribui conotaţie 
naţională, mai ales că în perioada lui Ştefan cel 
Mare putem vorbi despre conştiinţa de neam, dar 
nu şi despre conştiinţa naţională a românilor, a cărei 
expresie este drapelul.

Rădăcinile tradiţiei unui Steag autohton se pierd 
în negura vremurilor, probabil încă în timpurile 
când strămoşii noştri geto-daci au purtat cu dârzenie 
„Dragonul dacic”... În prima jumătate a secolului al 
XIX-lea (ani de referinţă: 1821-1834-1848) poporul 
nostru, demonstrând existenţa unei naţiuni unitare 
pe întreg teritoriul vechii Dacii şi bazându-se pe 
tradiţia istorică, a ridicat Tricolorul românesc la 
nivel de însemn vexilologic naţional, afi rmându-l 
de atunci înainte ca simbol şi călăuză în mişcarea 
revoluţionară de emancipare şi unifi care naţională!

Patrioţi români cu tricolorul naţional la Paris, 1848

Istorie
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Tricolorul a fl uturat, conform unor descrieri 
de epocă, pentru prima oară, la 29 iulie 1839, 
pe muntele Pleşuva (zona Comarnic-Prahova). 
Astfel, arborarea de către francezul Al.Vaillant şi 
slugerul Angelescu, însoţiţi de ţăranii şi ciobanii 
din Comarnic, a tricolorului ca „drapel naţional al 
Principatelor” („le drapeau national”) este, poate, 
cea mai veche atestare documentară a acestui 
fapt.45 În afara graniţelor ţării, Tricolorul românesc 
fusese înfăţişat în premieră public, ca simbol 
vexilologic naţional, în contextul evenimentelor 
revoluţionare din 1848, după 25 februarie, la 
Paris (când o delegaţie de tineri români au mers în 
„cântări de libertate” la primăria Parisului să felicite 
guvernul provizoriu).

Ulterior Tricolorul a fost adoptat ca simbol 
al naţiunii chiar în prima zi a victoriei revoluţiei 
burghezo–democratice (1848-1849), la 14/26 iunie, 
când a avut loc abdicarea domnitorului Gheorghe 
Bibescu şi instaurarea Guvernului provizoriu de la 
Bucureşti.

În România, Ziua Drapelului Naţional a fost 
instituită abia peste 150 de ani de la acest eveniment, 
la 1998 (prin Legea nr. 96/1998), pentru a marca 
ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluţionar 
a promulgat (Decretul nr.1) ca Tricolorul – roşu, 
galben şi albastru – să reprezinte steagul naţional al 
tuturor românilor; cele trei culori împărţite în mod 
egal reprezentând principiul egalităţii, orientarea 
culorilor în sus semnifi când verticalitatea.

Trăsătura principală a simbolurilor naţional-
statale ale oricărui popor este tradiţionalismul lor. 
Apărute la izvoarele constituirii statului, simbolurile 
statale păstrează, de-a lungul veacurilor, aproape 
intact, în pofi da tuturor vicisitudinilor, elementele 
defi nitorii, adăugând doar unele sau alte elemente 
noi, în fond neesenţiale.

Bătălia pentru Tricolor
Dramatismul luptei pentru Tricolor şi polemicile 

aprinse în jurul aprobării Drapelului de Stat al 
Republicii Moldova se constituie într-o pagină 
integrantă mişcării de Renaştere naţională.

Prima atestare documentară legată de acţiuni 
patriotice, în care s-au utilizat simbolurile naţionale 
vexilologice din perioada sovietică, se prezintă cea 
din 1966. Confecţionarea şi arborarea “primului 
tricolor românesc postbelic în Moldova sovietică” 
a fost întreprinsă de către lăcătuşul Gh.Muruziuc 
din Alexandreni, Sângerei, în noaptea de 27 spre 

45 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 27 iunie 2006. Bogdan Liviu 
Ciucă: comentarii privind Ziua drapelului naţional –  http://m.
cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6140&sir=&sep=and
&idv=4471&idl=1&prn=1 

28 iunie 1966.46 Arborarea tricolorului pe coşul 
Fabricii de zahăr timp de 5 ore în ziua de 28 iunie 
1966 – aniversarea a 26-a a cotropirii Basarabiei şi a 
Nordului Bucovinei – s-a soldat pentru patriotul din 
Alexandreni cu condamnarea la 2 ani de închisoare.

O decizie importantă care a determinat, în fond, 
argumentarea ulterioară la revenirea Tricolorului 
şi Stemei istorice a fost adoptarea, la 20 mai 1989, 
de către Frontul Popular al Moldovei, a Rezoluţiei 
nr. 3 a Congresului I de constituire a FPM „Cu 
privire la însemnele naţionale”. În ea se specifi ca 
clar: „Culorile naţionale ale moldovenilor au fost 
până la 1940, albastrul, galbenul, roşul, cu excepţia 
perioadelor când o parte sau alta a teritoriului ţării 
îşi pierdea independenţa şi intra în componenţa 
46  Dabija N. „Trei culori…”, în Literatura şi arta, 22.04.2010, 
p.1.
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altor state. Aceste culori erau exprimate prin variate 
atribute ale simbolicii, îndeosebi pe steag şi pe 
stemă. Amplasarea şi succesiunea culorilor erau, în 
dependenţă de epocă şi regiune, diferite. În ultimul 
timp, corelaţia lor s-a stabilizat, în sensul succesiunii 
– paralel cu hampa (braţul) şi cu începere de la ea: 
albastru, galben, roşu. Amplasarea culorilor pe 
stemă în formă de scut a fost în majoritatea cazurilor 
analogă. Atributul principal al stemei era capul de 
bour, iar cele secundare – steaua (de regulă cu cinci 
colţuri), cuprinsă între coarne, soarele (sau roza) 
de partea dreaptă a capului şi luna (crai-nou) – la 
stânga. 

Astăzi e necesar ca steagul naţional al statului 
suveran moldovenesc să fi e tricolor, având stema 
pe fundalul galben. Lungimea şi înălţimea steagului 
trebuie să corespundă raportului 1x1,66. Stema 
actuala a RSSM trebuie să fi e stema istorică stilizată 
a Moldovei.” (Chişinău, 20 mai 1989).47

Luptele pentru noile simboluri ale Republicii 
Moldova – Tricolorul naţional şi Stema tradiţională 
– au demarat la sfârşitul anilor ’80 ai secolului trecut 
atât pe cale politică, cât şi istoriografi că: purtându-se 
discuţii şi polemici controversate în presă, la Radio, 
TV, la manifestările publice de la Chişinău şi din 
întreaga republică. Am scris, am scandat şi ne-am 
confruntat din plin, ca până la urmă cauza naţională 
şi adevărul istoric să triumfe...

Voinţa maselor la sfârşitul anilor ’80, 
conjugată cu cercetările istoricilor, au impus 
problema schimbării stemei de stat şi drapelului 
R.S.S.M. şi, drept urmare, la 19 octombrie 1989, 
Prezidiul Sovietului Suprem a creat o Comisie 
specială “pentru studierea simbolicii naţional-
statale”. La 24 noiembrie 1989 avuse loc şedinţa 
de inaugurare a Clubului istoricilor din Moldova 
„Plai natal” (cu tema propusă spre discuţie 
„Simbolica naţional statală”), care avea menirea 
să „activeze întru rezolvarea mai rapidă şi să 
accepte informaţiile din izvoarele ştiinţifi ce, ele 
urmând să simplifi ce activitatea comisiei…”48

La 13 ianuarie şi 24 ianuarie 1990 au avut 
loc şedinţele Comisiei Prezidiului Sovietului 
Suprem al RSSM, în cadrul cărora au fost ascultate 
comunicările celor trei grupuri de lucru în domeniul 
cercetării simbolicii. Participanţii la discuţie „au 
împărtăşit părerea unanimă a grupurilor de lucru că 
întoarcerea tricolorului, simbolicii lui într-o perioadă 
de renovare revoluţionară a societăţii noastre vine 
47  Partidul Popular Creştin Democrat. Documente şi materi-
ale. Vol. 1 (1988-1994). –Chişinău, 2008, p.74.
48  Ziarul „Moldova socialistă”, 28.11.1989.

din perpetuitatea conştiinţei, spiritualităţii neamului 
nostru şi acceptarea, recunoaşterea lui nu ar fi  decât 
un act de echitate istorică…”49 Urma să fi e formulată 
o concluzie generală, care să fi e pusă la dispoziţia 
organului legislativ suprem pentru soluţionarea 
„deplină a problemei” – ceea ce s-a şi întâmplat 
la 28 februarie 1990, când s-a prezentat un raport 
ce prevedea organizarea unui concurs pentru noile 
simboluri ale R.S.S.M.

Deja în ajunul tradiţionalei demonstraţii de 1 
mai, când cetăţenii urmau să defi leze, fi e că sub 
fl amuri noi – tricolore sau cu cele vechi – “sovietice”, 
la Prima Sesiune a Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldova din 27 aprilie 1990 s-a legiferat ofi cial 
Drapelul tricolor cu stema amplasată în centrul 
fâşiei galbene (stema urma să fi e aprobată ulterior). 
De amintit că marele patriot al neamului Gheorghe 
Ghimpu (1937 – 2000) a fost acel care a arborat 
pentru prima dată, la 27 aprilie 1990, Tricolorul de 
Stat pe cupola Parlamentului moldav.

Abia în iulie 2009 Comisia Naţională de 
Heraldică a reuşit să defi nească ştiinţifi c cromatica 
Tricolorului nostru naţional, conform standardului 
de culori internaţionale, elaborând recomandări 
tehnice la nuanţele cromatice din Stemă şi Drapelul 
de Stat (vom menţiona că, de exemplu: Albastrul 
din drapel a fost conceput iniţial de către istoricii şi 
pictorii care-l argumentaseră în anii 1989-1990, ca 
fi ind „un azuriu de Voroneţ”). Aceasta a fost necesar 
pentru a elimina eventualele confuzii cromatice cu 
alte drapele tricolore (în culorile albastru-galben-
roşu, dispuse vertical) din lume50 şi a exclude 
acea sumedenie de variante coloristice eronate ale 
Drapelului Republicii Moldova de pe un şir de 
site-uri şi materiale publicitare. Drapelul nostru 
tricolor are următoarele nuanţe cromatice (conform 
sistemelor internaţionale):

Culoarea Nuanţa Pantone CMYK RGB HTML

Albastru Albastru de 

Berlin

293C 97.81.0.0 0-70-174 #0046AE

Galben Crom 109C 1.15.100.0 255-210-0 #FFD200

Roşu Vermion 186C 13.100.90.4 204-9-47 #CC092F

Maro 

(acvila)

4645C 28.15.68.7 176-126-91 #B07E5B

Verde 

(ramura de 

măslin)

3415C 100.26.86.14 0-122-80 #007A50

49  Ziarul „Moldova socialistă”, 13.01.1990; 28.01.1990.
50  Ca de exemplu, cel al Andorei sau cel al Republicii Ciad 
<Chad> – care şi-a ales în 1958 drept culori ale drapelului său: 
Roşu-Galben-Albastru; devenite însemne ofi ciale ale acestei 
ţări africane la 6 noiembrie 1959, reconfi rmate şi în ultima lor 
Constituţie, cea din 1996, în articolul 8.
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De menţionat că, potrivit „Recomandărilor 
tehnice ale Comisiei Naţionale de Heraldică pri-
vind respectarea nuanţelor coloristice şi a pro-
porţiilor la Executarea Drapelului de Stat al Re-
publicii Moldova”: „4) Proporţia dintre lăţimea 
stemei şi lungimea drapelului este de 1:5… 6) În 
cazul în care Drapelul de Stat al Republicii Mol-
dova are formatul de standard de 1:2 m, lăţimea 
Stemei de Stat este de 0,4 m, diametrul circum-
ferinţei de înscriere a stemei este de 0,56 m, iar 
centrul stemei este deplasat pe verticală faţă de 
centrul pânzei drapelului cu 0,03 m.”51

Am vrea să credem că noua legislaţie „Cu 
privire la Simbolurile publice”, coordonată cu 
opiniile specialiştilor istorici, va umple încă un gol 
în jurisdicţia Republicii Moldova şi va contribui la 
alinierea ţării noastre la standardele mondiale în 
ceea ce priveşte normele utilizării Simbolurilor de 
Stat. De aceea suntem solidari cu asemenea decizii 
şi aşteptăm noua lege, ce va ridica respectul faţă de 
Drapel, Stemă şi Imn.

Patriotismul, într-adevăr, izvorăşte din buna 
cunoaştere a Istoriei neamului şi se educă din co-
pilărie. Respectul şi propagarea însemnelor naţi-
onale este un indiciu al civilizaţiei moderne şi în 
general, pretutindeni în Occident, iar în Grecia şi 
Polonia o atestasem ca martor ocular – atitudinea 
faţă de simbolurile heraldice şi vexilologice este 
permanent respectuoasă, fi ind o sursă de mândrie 
naţională.

Astăzi, pentru a păstra cuceririle Mişcării 
naţionale de emancipare a românilor moldoveni 
de la Est de Prut, este pe cât de actuală cunoaşterea 
istoriei Simbolurilor noastre naţionale, pe atât 
de necesară şi propagarea sensului lor iniţial, 
adevărat. Precum am mai scris deja: „Acestea 
sunt simbolurile suveranităţii statului asupra 
teritoriului naţional, sunt acele însemne ce 
deosebesc un stat, o naţiune de alta. Iar în cazul 
când prin negura vremurilor se desluşeşte evident 
comunitatea cromatică a culorilor naţionale sau 
a simbolurilor heraldice – sunt dovezi în plus 
ale unităţii istorice a aceluiaşi neam, popor 
despărţit...”52

Să nu uităm, deci, cuvintele lui Alexandru 
Ioan Cuza – ultimul domn al Principatului 
Moldovei (1859) şi primul domnitor al 
Principatelor Unite (1859 – 1862) şi al României 
(1862 – 1866) – rostite cu emoţie profundă, la 

51  Aprobate în şedinţa Comisiei Naţionale de Heraldică a Re-
publicii Moldova din 21 iulie 2009.
52  Curierul Atenei, 2002, nr.11, p.7.

1 septembrie 1863: „Steagul… este familia, 
ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii 
şi unde se vor naşte copiii voştri. Steagul este 
încă simbolul devotamentului, credinţei, ordinei 
şi al disciplinei ce reprezintă oastea! Steagul e 
tot de odată, trecutul, prezentul şi viitorul Ţării; 
întreaga istorie a României!..”53

Astfel, prezentând sumar istoria Simbolurilor 
Republicii Moldovei, mai ales cea a steagurilor 
noastre, putem conchide că studierea şi cunoaşterea 
istoriei simbolurilor naţional-statale, a drapelului 
şi stemei, rămâne actuală şi necesară în continuu, 
deoarece trecutul oricărui popor, glorioasele fapte 
ale înaintaşilor cuprind şi acele simboluri, însemne 
sau culori heraldice ce au fost zugrăvite pe steagurile 
şi blazoanele lor. 

Cu atât mai mult când astăzi în Republica 
Moldova, pe de o parte, se aud din ce în ce mai 
tare voci ale unor profani în istorie şi heraldică care 
cer revizuirea Simbolurilor naţionale, prin atâtea 
sacrifi cii readuse în viaţa noastră. Aceşti pseudo-
patrioţi ai Moldovei ar trebui mai bine să însuşească 
în calitate de primă (“ad hoc”) axiomă etnoistorică, 
că deşi „nu toţi românii sunt moldoveni, dar cu 
certitudine orice moldovean este român!”

Pe de altă parte, are loc profanarea Stemei şi 
Drapelului naţional, uneori dintr-o elementară lipsă 
de cunoştinţe în domeniul heraldicii şi vexilologiei, 
când se utilizează neadecvat sau se subestimează 
rolul lor în viaţa social-politică, culturală şi, mai 
ales, în instruirea patriotică a generaţiei tinere. 
Mai mult decât atât, forurile locale şi cele centrale 
nu elaborează sufi cient de activ, împreună cu 
specialiştii în heraldică, steme şi drapele noi (mai 
bine zis revenirea, unde e posibil, la cele vechi, 
tradiţionale) atât ale instituţiilor şi organizaţiilor, 
cât şi ale oraşelor, satelor şi raioanelor din republica 
noastră.

Iată de ce, în această ordine de idei, ştiinţa şi 
arta heraldică (incluzând şi disciplina specială – 
vexilologia) se prezintă ca o ştiinţă istorică mereu 
actuală, având şi funcţii practice, aplicative cu un 
impact deosebit pentru activitatea cotidiană a statului 
şi a cetăţenilor, mai ales în sfera educaţiei civice şi 
patriotico-militare. Fapt ce nu poate fi  realizat fără 
o mai bună cunoaştere şi propagare a simbolurilor 
ofi ciale ale Ţării care, pe bună dreptate, trebuie să 
facă parte din tezaurul şi sufl etul neamului nostru.

53  Monitorul. Jurnal ofi cial al Principatelor-Unite-Române. 
Luni, 2 Septemvrie, 1863. No. 171.
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Atribut şi simbol al Republicii Moldova, Tricolorul a ajuns la cea de-a 20-a aniversare. Cu acest prilej, AŞM 
a găzduit două evenimente. Primul – Masa rotundă din 23 aprilie la care au participat istorici, oameni politici şi 
artişti plastici: Silviu Andrieş-Tabac, Pavel Parasca, Ion Negrei, Ion Ţurcanu, Constantin Drahenberg, Nicolae Dabija, 
Aurel Marinciuc, Alexei Colâbneac, Gheorghe Vrabie ş.a. –, a fost organizată prin contribuţia Comisiei Naţionale de 
Heraldică şi Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore”.

Cel de-al doilea eveniment, din 27 aprilie – Conferinţa Ştiinţifi că „Drapelul de Stat al Republicii Moldova – 
20 de ani” – s-a produs sub egida Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Asociaţiei Istoricilor din Republica 
Moldova şi Asociaţiei obşteşti „Parlamentul-90”.    

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca a menţionat, în deschiderea acestei 
conferinţei, că Tricolorul reprezintă expresia fi inţei noastre naţionale, un simbol sacru spre care se îndreaptă aspiraţiile 
poporului nostru care este un popor cu mare credinţă şi cu mari speranţe. Preşedintele AŞM a subliniat că, „sărbătorind 
Tricolorul – simbol al statalităţii, devenim mai încrezuţi în noi înşine”, exprimând recunoştinţă deputaţilor din primul 
Parlament, intelectualităţii pentru curajul şi consecvenţa de acum 20 de ani.

Viceprim-ministrul Ion Negrei a remarcat că desemnarea Tricolorului a fost un eveniment istoric deosebit, prin 
care s-a recunoscut Drapelul de Stat în calitate de simbol al identităţii naţionale, alături de alte simboluri ale Republicii 
Moldova, precum stema, imnul. „Este pentru prima oară când în Republica Moldova, la nivel ofi cial, se onorează 
Drapelul de Stat ca Sărbătoare Naţională. Tricolorul, în paralel cu celelalte însemne, este un simbol al identităţii 
noastre naţionale, pe care trebuie să-l promovăm şi să-l afi rmăm. Doar aşa vom fi  prezenţi în familia popoarelor 
europene cu demnitate”, a subliniat viceprim-ministrul.

Menţionând dubla semnifi caţie a Zilei de 27 aprilie – două decenii de la adoptarea Tricolorului şi declararea Zilei 
drept Sărbătoare Naţională – dr. Vlad Mischevca, care a fost şi pe post de moderator al evenimentului, a subliniat în 
comunicarea sa că scopul conferinţei nu este doar de popularizare, dar şi de cercetare şi „reabilitare” a simbolului 
propriu-zis, motiv pentru care se impune o evocare cronologică a tradiţiei Tricolorului naţional. Mai mult, „20 de ani 
constituie o perioadă sufi cientă pentru a privi evenimentele deja de pe poziţia cercetătorului echidistant, cu o analiză 
şi o abordare a subiectului cu accent pe realizările şi problemele simbolisticii naţionale”, a specifi cat istoricul.

Dr.hab., prof. Alexandru Moşanu, al doilea preşedinte al Parlamentului de legislatura a XII-a a vorbit despre 
Drapelul de Stat al Republicii Moldova ca simbol al unităţii româneşti. Domnia sa a menţionat că anume mişcarea de 
renaştere naţională din anii 1988-1989 i-a mobilizat pe istorici, dar şi pe oamenii politici, care au dorit să afl e adevărul 
despre istorie, „să facă faţă situaţiei şi să adere la valorile democratice”.

Atitudinea faţă de Drapelul naţional ca mărturie a adeziunii la valorile fundamentale ale societăţii a fost relevată 
în comunicarea dr. Ion Ţurcanu.

Bătălia pentru Tricolorul naţional, declanşată de către intelectualitatea moldavă la sfârşitul anilor ‘80 ai secolului 
trecut, s-a soldat cu un succes răsunător la 27 aprilie 1990 – moment de mândrie, dar şi de înaltă consideraţie pentru 
acei istorici, politicieni care au demonstrat curaj şi  voinţă în acea perioadă deloc uşoară,  argumentând şi optând 
pentru tradiţia seculară a poporului nostru.

Eugenia Tofan, 
Centrul Media al AŞM
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