MESAJ CU PRILEJUL
ZILEI DRAPELULUI NAȚIONAL AL ROMÂNIEI

Doamnelor și Domnilor,
Începând din anul 1998, sărbătorim în ziua de 26 iunie momentul istoric în care
Guvernul instituit de Revoluția din anul 1848 a decretat ca Tricolorul - roșu, galben și
albastru - să reprezinte steagul național al tuturor românilor.
Nu a fost o simplă alegere de culori frumoase, ci o veritabilă declarație de principii.
În primul rând, reținem semnificația din vremea lui Tudor Vladimirescu: Libertate

(albastrul cerului), Dreptate (galbenul ogoarelor), Frăție (roșul sângelui). Deloc
întâmplător, acestea sunt cele mai frecvente culori care apar în ţesăturile populare din
toate regiunile României. Spațiul identic alocat fiecărei culori enunță principiul egalității,
orientarea lor semnifică verticalitatea, iar suma acestora, cifra trei, este considerată a fi

numărul perfect. Mai mult, aceste trei culori adunau pe un singur stindard simbolurile
stabilite în cadrul Regulamentelor Organice de emanație rusă pentru steagurile Moldovei roşu şi albastru, Ţării Românești - galben şi azur și cu tradiționalele culori ale
Transilvaniei, roșu și albastru. Aceasta a fost prima și cea mai puternică afirmare a
idealului de unire națională, după aproape 250 de ani de la cutezătorul act al lui Mihai
Viteazul!
Dragi călărășeni,
Dacă aceste trei culori sacre au ajuns până la noi, nu la fel s-a întâmplat și cu
devizele ce au fost înscrise pe drapelul național. Revoluționarii pașoptiști au ales mesajul

DREPTATE – FRĂȚIE, pe care domnitorul Alexandru Ioan Cuza, l-a înlocuit cu inscripția
ONOARE ȘI PATRIE, în limba latină. Chiar dacă devizele s-au șters, mesajul lor rămâne
viu: Tricolorul reprezintă simbolul ce îi unește pe toți românii în jurul valorilor
democrației, dreptății și libertății.
Iată de ce vă îndemn să arborăm cu mândrie Drapelul de Stat și să-l cinstim, atât
astăzi cât și în fiecare zi.
Onor la Tricolor!
G e o r g e I A C O B,
PREFECTUL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

