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Steagul de luptă a lui Tudor Vladimirescu 
Cătălin Mladin 

 
Steagul de luptă a lui Tudor Vladimirescu face parte din istoria frumoasă a românilor, începând cu 

steagul de luptă a strămoșilor noștri, dacii, până la steagul tricolor de astăzi. 
Istoria steagului este foarte bogată, domnul profesor de istorie Gheorghe Iscru, născut în zona în 

care a copilărit Tudor Vladimirescu, și fiul său, avocat dr. în istorie Adrian Iscru, au studiat și au scris 
foarte mult despre evenimentele petrecute în jurul revoluției. Astfel, au redactat și un material despre 
frumosul drapel de luptă. 

Este primul steag din istoria noastră care a avut ciucurul tricolor în partea de sus. Episcopul 
Argeșului Ilarion a sprijinit revoluția pandurilor, de asemenea el a sfințit drapelul la mănăstirea Antim. 

 
Pe steag sunt brodate: Sfânta Treime, Sfântul Teodor Tiron (în stânga) și Sfântul Mucenic 

Gheorghe (în dreapta). De asemenea, jos este vulturul bicefal cu o cruce în gură, înconjurat de o trestie 
de ienupăr. Versurile de pe steagul original au fost cusute cu aur și sunt scrise cu litere chirilice:  

,,Tot norodul românesc 
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Pe tine te proslăvesc, 
Troiță de o ființă, 
Trimite-mi ajutorință 
Cu puterea ta cea mare 
Și cu brațul tău cel tare, 
Nădejde de dreptate 
Acum să am și eu parte. 
1821, 5 Ghenarie (ianuarie)” 
Înainte să fie prins, Tudor i-a încredințat lui Ion Cacalețeanu conducerea garnizoanei și i-a dat în 

grijă steagul. După auzirea veștii că Tudor a fost prins, pandurii au hotărât să nu mai continue lupta, 
astfel încât s-au retras la casele lor. Ion a ascuns steagul foarte bine, iar când a simțit că i se apropie 
sfârșitul, l-a înmânat fiului său, Gheorghe, care l-a ascuns la rândul său. În anul 1882 garnizoana Craiova 
a primit steagul din partea lui Gheorghe Cacalețeanu, la acest eveniment fiind prezent și academicianul 
Bogdan Petriceico Hașdeu.  

În data de 30 mai 2021, la Parohia Ortodoxă Sânmartin 1, a avut loc sfințirea (copiei) simbolicului 
steag de luptă a lui Tudor Vladimirescu, la inițiativa lui Cătălin Mladin, președintele Tineretului din 
Societatea ,,Avram Iancu” Oradea. La eveniment au fost prezente distinse personalități: gen. bg.(r) 
Grigore Bartoș, președintele Societății ,,Avram Iancu” Oradea, ing. Vasile Fonoage, prof. dr. univ. Cornel 
Durgheu, ing. Florin Aleman și Florica Judea, secretarul Societății. 

 
 
 


