CON SILIU L N AÞION AL ROMÂN
D IN BU COVIN A ( TOAMN A AN U LU I 19 18 )
CON STAN TIN U N GU REAN U *

Abstract. On October 27, 1918, a meeting of representatives of the
Romanians of Bukovina took place in Chernivtsi, which was proclaimed
Constitutive. At this meeting, it was decided to “unite entire Bukovina with
the other Romanian countries in an independent national state“ and
proceed to this purpose in complete solidarity with the Romanians from
Transylvania and Hungary. On the same day, 50 members were elected into
the Romanian National Council and an executive committee was created,
with Iancu Flondor elected as president. On November 11, 1918, the
Romanian army entered Chernivtsi, and in the following days took control
of the entire territory of Bukovina. On November 12, the government of
Bukovina was created, being headed by Iancu Flondor (president). On
November 25, 50 new members were co-opted into the Romanian National
Council, including 12 Bukovinian refugees. On November 28, 1918, the
General Assembly of Bukovina convened, and decided “the unconditional
and unceasing union of Bukovina, in its old frontiers up to Cheremosh,
Colachin and Dniester Rivers, with the Kingdom of Romania“. After nearly
a year of negotiations at the Paris Peace Conference, Bukovina’s union
with Romania was officially recognized.
Keywords: union of Bukovina with Romania, Romanian National Council,
collapse of the Austro-Hungarian Empire.

Pretenþii teritoriale ºi proiecte de îm pãrþire
a Bucovinei la începutul Prim ului Rãzboi Mondial

În timpul Primului Rãzboi Mondial, Bucovina a prezentat mare interes pentru
statele din zonã. Monarhia austro-ungarã dorea pãstrarea ºi chiar extinderea provinciei cu teritorii din nordul Basarabiei (judeþul Hotin) ºi nordul Moldovei.
Rusia, mizând pe elementul slav din Bucovina ºi pe interese geostrategice, pretindea obþinerea întregii provincii sau cel puþin a pãrþii de nord a acesteia. Guvernul de la Bucureºti, apelând la dreptul istoric ºi la criteriul etno-demografic,
dorea integrarea þinutului la România. Miºcarea naþionalã ucraineanã din Galiþia
————————
* Conf. cerc. dr., Institutul de Istorie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XV, 1, pp. 103–117, Bucureºti, 2018.
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ºi Bucovina solicita ca teritoriul locuit de ruteni din Austria (estul Galiþiei ºi o
parte importantã din Bucovina) sã formeze o provincie distinctã, cu o largã autonomie administrativã ºi legislativã. Ei revendicau mai mult de jumãtate din teritoriul Bucovinei, pânã la râul Siret, inclusiv oraºele Cernãuþi, Siret ºi Storojineþ.
La începutul rãzboiului, în Cernãuþi s-a constituit un comitet rutean, care
sprijinea pretenþiile Rusiei în acest teritoriu ºi revendica Bucovina dintre râurile
Prut ºi Siret ca un teritoriu locuit în majoritate de ucraineni. Pentru a combate
aceste pretenþii ale ucrainenilor, Iancu Flondor a întocmit, în februarie 1915, un
memoriu în care demonstra, din punct de vedere istoric, etnografic, economic ºi
cultural, drepturile românilor asupra teritoriului Bucovinei dintre Prut ºi Siret.
Iancu Flondor constata, în acest memoriu, cã trei premise mai importante vor
determina stabilirea noilor hotare ale Bucovinei: a) principiul naþionalitãþilor; b)
problema apãrãrii, pentru viitor, a principiului menþionat; c) asigurarea prosperitãþii economice a Bucovinei în noile sale hotare. El practic accepta cã teritoriul
Bucovinei, situat la nord de râul Prut, va fi pierdut, dar susþinea cã restul provinciei, în special teritoriul dintre Prut ºi Siret, trebuia „sã fie considerat ca o parte
integralã a revendicãrilor noastre“1. Astfel, cu un an ºi jumãtate înainte de încheierea tratatului secret între România ºi þãrile Antantei, Iancu Flondor admitea cã
viitorul hotar al Bucovinei va fi stabilit pe Prut.
Iancu Flondor recunoºtea în memoriul sãu cã partea de vest a Bucovinei era
locuitã de o populaþie compactã ruteanã ºi constata cã „ar fi cu mult mai favorabil
de a renunþa la «munþii ruteni» decât la teritoriul contenþios dintre Prut ºi Siret“2.
El demonstra cã recensãmântul austriac din 1910 nu reflecta corect naþionalitatea
populaþiei Bucovinei, principiul etnic fiind mult mai corect reflectat în listele
alegãtorilor, întocmite în anul 1910. Potrivit calculelor sale, în 48 de localitãþi
din teritoriul respectiv (inclusiv oraºul Cernãuþi), locuiau 183.390 de persoane,
dintre care 64.643 de români, 46.044 de ruteni ºi 72.703 locuitori de alte etnii3.
Iancu Flondor menþiona în memoriul sãu4 cã, în cazul în care nu se va obþine
întreaga Bucovinã, în niciun caz sã nu se cedeze teritoriul dintre Prut ºi Siret, cu
oraºul Cernãuþi. El rezuma cele arãtate în memoriul sãu astfel: „fãrã Prutul ca
fruntarie, nicio învoire“5.
Încercând sã atragã România în rãzboi de partea sa, diplomaþia austriacã promitea drept recompensã Basarabia, dar lua în calcul ºi cedarea unei pãrþi din
Bucovina cãtre România. În iunie 1915, la Ministerul de Externe de la Viena au
avut loc convorbiri privind Bucovina. S-au luat în calcul trei variante ce vizau
trasarea viitoarei frontiere de-a lungul unor râuri6. Conform primei variante,
României i-ar fi fost cedate districtele Suceava, Gura Humorului ºi Solca, precum

————————
1 Arhivele N aþionale Bucureºti (în continuare: ANB), F. Iancu Flondor, inv. 945, dos. 15, f. 2.
2 Ibidem , f. 3.
3 Ibidem , f. 9.
4 Mai detaliat despre acest memoriu ºi despre tabelul statistic cu localitãþile din teritoriul dintre râurile Prut
ºi Siret, vezi: C. Ungureanu, Mem oriul lui Iancu Flondor, din anul 1915, despre hotarele Bucovinei, în
Analele Bucovinei, anul X, nr. 2, 2003, pp. 493-507.
5 ANB, F. Iancu Flondor, inv. 945, dos. 15, f. 7.
6 ANB, F. Microfilm e Austria, inv. 902, rola 5, pachet IX, pp. 577-589 (extras din Haus-, Hof- und
Staatsarchiv Wien, Politisches archiv I, Karton 818).
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ºi partea districtului Rãdãuþi aºezatã la sud de râul Suceava. A doua variantã
prevedea cedarea adiþionalã a districtelor judecãtoreºti Stulpicani, Câmpulung ºi
Vatra Dornei din sud-vestul Bucovinei7. A treia variantã, cea mai radicalã, prevedea
ca aproape jumãtate din suprafaþa Bucovinei, pânã la râul Siret, sã fie cedatã
României. Experþii austrieci considerau cã varianta a treia se apropia cel mai mult
de o departajare a Bucovinei dupã criteriul etnic. Ei constatau cã restul Bucovinei
rãmasã la Austria ar fi suportat imense consecinþe economice, politice ºi culturale ºi cu greu ºi-ar mai fi pãstrat un statut de autonomie8. În toate aceste cazuri
nu se þinea cont de specificul aºezãrii localitãþilor româneºti pe cursul superior
al râurilor Suceava ºi Siret, unde mai multe sate se întindeau pe ambele maluri
ale râurilor respective.
Mersul evenimentelor din timpul rãzboiului a zãdãrnicit speranþele autoritãþilor austriece de a atrage România în rãzboi de partea lor, iar discuþiile privind
eventualele cedãri teritoriale în Bucovina nu au mai fost aplicate în practicã. Totuºi,
însuºi faptul elaborãrii acestor variante secrete de cedãri teritoriale denotã cã,
chiar ºi dupã 140 de ani de stãpânire austriacã, autoritãþile de la Viena recunoºteau
caracterul românesc al Bucovinei ºi dreptul României de a obþine cel puþin o
parte din aceastã provincie, populatã compact de români.
În timpul rãzboiului au fost elaborate ºi câteva proiecte ruseºti de anexare a
Bucovinei la Imperiul Rus. Primul proiect propunea încorporarea Bucovinei întregi
la Rusia ºi a fost propus la mijlocul lunii ianuarie 1915 de cãtre general-locotenentul F. Vebel. El considera cã trasarea hotarului pentru o împãrþire în douã a
Bucovinei ar fi fost foarte dificil de realizat, întrucât în sudul provinciei exista
„un amestec de etnii“9. Al doilea proiect a fost propus de D. N. Vergun, unul
dintre experþii principali la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei în chestiunea
Bucovinei ºi Galiþiei. Autorul proiectului insista ca oraºul Cernãuþi ºi o parte a
Bucovinei sã rãmânã în posesia Rusiei. La sfârºitul anului 1916, A. Gherovsky
ºi arhiepiscopul Harkovului, Antoniu, au elaborat un proiect ce viza anexarea
Bucovinei întregi la Rusia. Dupã pãrerea autorilor proiectului, teritoriul bucovinean care ar fi trebuit sã intre în componenþa României conform tratatului din
august 1916 era cel mai bogat. În zona montanã din sud-vestul provinciei erau
zãcãminte de cãrbune, petrol, sare, fier, iar Fondul Bisericesc ortodox avea cele
mai întinse posesiuni de pãdure în sudul Bucovinei10. Toate cele trei proiecte ruseºti elaborate în anii 1915-1916 demonstreazã cã Rusia ar fi anexat cea mai mare
parte a Bucovinei ºi oraºul Cernauþi, neþinând cont de înþelegerile stabilite în
prealabil în România.
Dupã declanºarea rãzboiului, autoritãþile de la Bucureºti au negociat cu
reprezentanþii þãrilor beligerante condiþiile de intrare în rãzboi, în speranþa de a
recupera teritoriile locuite de români din Austro-Ungaria sau din Imperiul Rus.
————————
7 C. Ungureanu, Trei variante austriece, din anul 1915, de cedare parþialã a Bucovinei Rom âniei,
în Analele Bucovinei, anul X, nr. 1, 2003, pp. 149-150, 152.
8 Ibidem , p. 151.
9 I. Varta, Proiecte ruseºti de anexare a Bucovinei în perioada Prim ului Rãzboi Mondial, în
Cugetul, nr. 2, 1993, pp. 37-38.
10 Ibidem , pp. 38-39.
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La 4/17 august 1916 a fost semnat la Bucureºti un tratat secret între România ºi
þãrile Antantei, prin care Franþa, Anglia ºi Rusia recunoºteau drepturile României
asupra teritoriilor româneºti din Transilvania, Banat, Criºana, Maramureº ºi
Bucovina. Acest tratat secret prevedea, la art. IV, cã „linia de hotar va începe de
la Prut, de la un punct al frontierelor actuale între Rusia ºi România, aproape de
Novosuliþa ºi va urca râul pânã la graniþa Galiþiei, la întâlnirea Prutului cu
Ceremuºul. De aici va urma frontiera dintre Galiþia ºi Ungaria pânã la punctul
Steag, cota 1655...“11. Astfel, Rusia îºi moderase pretenþiile asupra acestei provincii ºi, prin respectivul tratat, acceptase ca, în cazul unui rãzboi victorios, sã
obþinã doar Bucovina dintre Prut ºi Nistru, restul teritoriului, inclusiv oraºul
Cernãuþi, urmând sã se uneascã cu România.

Bucovina în tim pul Prim ului Rãzboi Mondial

În timpul rãzboiului, Bucovina a fost grav afectatã de operaþiunile militare,
de trei ori fiind ocupatã parþial de armata rusã. Acþiunile militare ce s-au desfãºurat
pe teritoriul Bucovinei au adus mari pagube economiei ºi populaþiei Bucovinei.
Pentru front au fost recrutaþi bãrbaþi, cu vârste cuprinse între 18 ºi 53 de ani, iar
peste 100.000 de locuitori, de diferite etnii, s-au refugiat în interiorul Austriei
sau în alte þãri. Multe întreprinderi industriale au fost distruse sau evacuate, mai
multe linii de cale feratã au fost demolate, iar poduri ºi ºosele au fost distruse.
Mari pagube au fost provocate agriculturii. Cele mai mari distrugeri s-au produs
în satele din zona dintre Prut ºi Nistru, mai ales la hotarul cu Basarabia, unde au
avut loc cele mai violente confruntãri militare.
Între timp, în Rusia s-a produs revoluþia bolºevicã, iar la 3 martie 1918 s-a
încheiat la Brest-Litovsk o pace separatã între Rusia ºi Puterile Centrale. La
începutul anului 1918, Rada de la Kiev a proclamat independenþa Ucrainei, revendicând ºi teritoriile locuite de ucraineni din Galiþia, Bucovina, Basarabia ºi
Maramureº. La 9 februarie 1918, reprezentanþii Ucrainei ºi Austriei au semnat la
Brest-Litovsk un tratat secret, prin care Austro-Ungaria urma sã primeascã o
cantitate însemnatã de cereale, în schimb autoritãþile de la Viena se obligau sã
formeze o nouã provincie austriacã, ce sã cuprindã estul Galiþiei ºi Bucovina.
Însã, din cauza opoziþiei deputaþilor polonezi ºi a evenimentelor din timpul rãzboiului, aceastã problemã nu a ajuns sã fie discutatã în Parlamentul de la Viena.
Totodatã, în 1917, cea mai mare parte a României a fost ocupatã de armatele
germane ºi austro-ungare, iar guvernul de la Bucureºti s-a mutat temporar la Iaºi.
În aceste împrejurãri, la 7 mai 1918 era semnat Tratatul de Pace de la Bucureºti,
prin care România renunþa la teritoriile româneºti din Austro-Ungaria, iar teritoriul Bucovinei urma sã fie mãrit cu o parte din judeþul Hotin, cu zona Herþei din
judeþul Dorohoi ºi cu zona Dornei din România. În urma semnãrii acestui tratat,
România pierdea aproape 6.000 de km2, dintre care cca 600 km2 urmau sã fie
incluºi în componenþa Bucovinei lãrgite12. Articolul XI al acestui tratat descria
————————
11 P. Þugui, Bucovina. Istorie ºi culturã, Bucureºti, 2002, p. 308.
12 Буковина 1918-1940 рр.: зовнiшнi впливи та внутрiшнiй розвиток, Cernãuþi, 2005, p. 46.
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hotarul din zona de munte a României, care urma sã fie rectificat în favoarea
Austro-Ungariei13. Dacã acest tratat ar fi intrat în vigoare, atunci zona muntoasã,
situatã la sud de Vatra-Dornei, câteva sate din apropierea oraºelor Suceava ºi
Siret, precum ºi un teritoriu mai important din zona Herþei, ar fi fost încorporate
în Bucovina.
Dupã semnarea tratatelor de pace cu Rusia ºi Ucraina, trupele germane ºi
austro-ungare au ocupat teritorii importante din Ucraina, dar ºi o parte din
judeþul Hotin. În toamna anului 1918, în Bucovina erau staþionate câteva unitãþi
militare austriece, inclusiv brigada nr. 187, dislocatã la sud-est de Cernãuþi, care
ocupa ºi o parte din judeþul Hotin, pânã la târgul Lipcani. În anul 1918 se prevedea sã fie extinse districtele Câmpulung, Gura Humorului ºi Siret cu teritoriile
cedate de România, sã fie înfiinþat un district judecãtoresc cu reºedinþa la Þureni,
care sã includã ºi satele din zona Herþei. De asemenea, urma sã fie creat un district judecãtoresc nou, cu sediul la Hotin, care sã cuprindã localitãþile din nordul
Basarabiei, ce urmau sã fie incluse în componenþa provinciei Bucovina14.

Activitatea deputaþilor bucovineni în
Parlam entul de la Viena în ultim ele luni de rãzboi

Evenimentele militare de pe Frontul de Vest din lunile august ºi septembrie
1918 au grãbit încheierea rãzboiului. Deja la începutul lunii octombrie era evident cã Puterile Centrale vor pierde rãzboiul, iar monarhia austro-ungarã se va
destrãma sau va fi radical reorganizatã. La 4 octombrie 1918, în Camera superioarã a parlamentului de la Viena s-au pus în discuþie cele 14 puncte ale preºedintelui american Woodrow Wilson. Însã cehii, polonezii, maghiarii ºi slavii din
sudul Austro-Ungariei nu mai acceptau o reorganizare politicã a imperiului ºi
optau pentru deplina independenþã faþã de autoritãþile de la Viena.
În Parlamentul austriac activau atunci 14 deputaþi din partea Bucovinei, aleºi încã
în 1911, dintre care ºase erau de naþionalitate românã. În ºedinþa din 4 octombrie
1918 a Parlamentului, deputatul Constantin Isopescu-Grecul, în numele deputaþilor români, a cerut autonomie largã pentru cei 4.000.000 de români din Austria
ºi Ungaria, dar în cadrul unei monarhii federative. În finalul discursului sãu,
Isopescu-Grecul considera cã „... acest nou stat (al românilor în cadrul monarhiei
– n.n.) trebuie sã exercite o mare putere de atracþie asupra României libere ºi sã
determine o raliere a acesteia la monarhie“15. Astfel, deºi principalele naþionalitãþi din Austro-Ungaria deja optau pentru independenþa deplinã, deputaþii români
din parlamentul austriac erau încã loiali faþã de imperiu ºi optau pentru unirea
românilor din Ungaria ºi Bucovina în componenþa unei monarhii reorganizate.
La 16 octombrie 1918, împãratul Carol I de Habsburg a emis proclamaþia
Cãtre popoarele m ele, în încercarea de a salva monarhia austro-ungarã ºi a o
reorganiza pe principii federative. Prin acest manifest, împãratul accepta reorganizarea Monarhiei într-o federaþie de ºase state „independente“ – austriac, ungar,
————————
13 V. Moisuc, Basarabia, Bucovina, Transilvania. Unirea 1918, documente, Bucureºti, 1996, pp. 329-330.
14 E. Prokopowitsch, Das Ende der österreichischen Herrschaft in der Bukowina, München, 1959, pp. 11-12.
15 E. Prokopowitsch, op. cit., p. 29; R. Economu, Unirea Bucovinei 1918, Cernãuþi, 2011, p. 11.
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ceh, iugoslav, polonez ºi ucrainean, Transilvania rãmânând în continuare în componenþa Ungariei16. În acest manifest nu se preciza statutul Bucovinei, dar se
specifica faptul cã locuitorii provinciei ar urma sã decidã sub ce formã vor fi
incluºi în cadrul viitorului stat federativ. La 22 octombrie, în ºedinþa parlamentului austriac au avut loc dezbateri privind manifestul emis de împãrat. În
acea ºedinþã, deputatul Isopescu-Grecul a cerut pentru românii din Bucovina ºi
Ungaria dreptul de a se organiza într-un stat propriu în cadrul noii confederaþii
de state din Austria. În alocuþiunea sa, Isopescu-Grecul îndemna autoritãþile de
la Viena sã creeze cât mai rapid un stat autonom pentru românii din monarhie,
fiindcã, în caz contrar, Antanta va decide altfel soarta lor17.
În aceeaºi ºedinþã a parlamentului de la Viena, deputatul social-democrat
Gheorghe Grigorovici s-a pronunþat cu fermitate împotriva împãrþirii Bucovinei.
La rândul sãu, deputatul Nikolai Wasilko a cerut împãrþirea Bucovinei între români ºi ucraineni, pretinzând cã ucrainenii vor discuta cu românii în spiritul
dreptului la autodeterminare. Din partea deputaþilor bucovineni a mai vorbit
Keschmann, în numele celor 200.000 de germani din Bucovina ºi estul Galiþiei.
El s-a pronunþat cu fermitate împotriva dezmembrãrii Bucovinei ºi a cerut, în
cazul soluþionãrii problemei naþionale în Bucovina ºi estul Galiþiei, sã fie garantate drepturile politice ºi culturale ale comunitãþii germane18.
Ultima ºedinþã a Parlamentului de la Viena a avut loc la 28 octombrie. Atunci
au participat doi deputaþi români din Bucovina (Constantin Isopescu-Grecul ºi
Teofil Simionovici). La 3 noiembrie, Austro-Ungaria a semnat un armistiþiu de
încheiere a ostilitãþilor militare, iar la 11 noiembrie, ºi Germania a semnat un armistiþiu de încetare a rãzboiului. Tot la 11 noiembrie 1918, împãratul Carol I de
Habsburg a abdicat, monarhia austro-ungarã fiind desfiinþatã ºi proclamatã republica.

Constituirea Consiliului Naþional Rom ân din Cernãuþi

Evenimentele din Monarhia austro-ungarã s-au derulat cu mare repeziciune,
iar principalele naþionalitãþi ºi-au declarat independenþa faþã de autoritãþile centrale. Prãbuºirea imperiilor þarist ºi habsburgic, precum ºi unirea Basarabiei cu
România, au creat condiþii favorabile pentru afirmarea miºcãrii naþionale româneºti din Bucovina. Cãtre sfârºitul lunii octombrie 1918, din cei ºase deputaþi
români, patru (Alexandru Hurmuzachi, Gheorghe Sârbu, Aurel Onciul ºi
Gheorghe Grigorovici) se aflau deja la Cernãuþi, iar Constantin Isopescu-Grecul
ºi Teofil Simionovici încã erau la Viena. Alexandru Hurmuzachi, care era ºi preºedintele Dietei Bucovinei, în acele momente istorice a avut o poziþie ezitantã ºi
loialã faþã de autoritãþile centrale. Aurel Onciul de asemenea ºi-a pãstrat convingerea cã Monarhia austro-ungarã poate fi reorganizatã ºi a optat pentru o înþelegere cu ucrainenii în privinþa viitorului Bucovinei. Totodatã, o parte din intelectualitatea româneascã, în frunte cu profesorii Ion Nistor ºi George Tofan, se
afla în refugiu în România, cei mai mulþi la Chiºinãu.
————————
16 P. Þugui, op. cit., p. 297.
17 E. Prokopowitsch, op. cit., p. 30; R. Economu, Unirea Bucovinei 1918, pp. 14, 42-43.
18 E. Prokopowitsch, op. cit., pp. 30-31; R. Economu, op. cit., pp. 14-15.
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În aceste împrejurãri, la iniþiativa profesorului Sextil Puºcariu, un grup de intelectuali români s-a întâlnit la 12 octombrie în casa medicului Isidor Bodea ºi a
decis sã intre în acþiune, pentru afirmarea drepturilor naþionale ale românilor bucovineni. Tot atunci s-a luat hotãrârea sã fie publicat un ziar, de douã ori pe
sãptãmânã, care sã se numeascã Glasul Bucovinei. La 15 octombrie 1918 a
avut loc o nouã consfãtuire, în casa lui Alexandru Hurmuzachi, însã nu s-a luat
nicio decizie de acþiune. La 16 octombrie a venit la Cernãuþi cunoscutul om
politic Iancu Flondor, care în acele zile istorice s-a poziþionat în fruntea miºcãrii
naþionale ºi a luat o poziþie fermã împotriva împãrþirii Bucovinei pe criterii
etnice. La 22 octombrie a apãrut la Cernãuþi primul numãr al ziarului Glasul
Bucovinei, în care a fost tipãrit ºi articolul-program Ce vrem ? Deputaþii Gheorghe
Sârbu ºi Gheorghe Grigorovici au luat iniþiativa de a convoca la 27 octombrie o
adunare naþionalã a românilor din Bucovina. Alþi doi deputaþi români (IsopescuGrecul ºi Teofil Simionovici) au plecat din Viena la 25 octombrie, dar, din cauza
izbucnirii luptelor dintre polonezi ºi ucraineni în Galiþia ºi a întreruperii transportului feroviar, au fost nevoiþi sã se întoarcã în capitala Austriei.
La 27 octombrie 1918 a avut loc la Cernãuþi o adunare a românilor bucovineni,
la care au participat deputaþi din parlamentul de la Viena ºi din Dieta Bucovinei,
primari români, reprezentanþi ai partidelor politice ºi ai unor societãþi culturale
româneºti19. Adunarea s-a proclamat Constituantã ºi a adoptat o moþiune în patru
puncte. Adunarea a decis „unirea Bucovinei integrale cu celelalte þãri româneºti
într-un stat naþional independent“ ºi purcederea spre acest scop în deplinã solidaritate
cu românii din Transilvania ºi Ungaria. Constituanta respingea cu hotãrâre orice
încercare ce ar þinti la ºtirbirea Bucovinei, dar dorea sã se înþeleagã cu popoarele
conlocuitoare20. La momentul adoptãrii moþiunii din 27 octombrie, la conducerea
României se afla guvernul filogerman, condus de Alexandru Marghiloman, care
era nevoit sã respecte prevederile tratatului de pace cu Puterile Centrale ºi nu
putea sã revendice oficial teritorii locuite de români din Austro-Ungaria. De
aceea, ºi românii bucovineni au optat doar pentru unirea cu conaþionalii lor din
Transilvania ºi Ungaria.
Ultimul guvernator austriac al Bucovinei, Josef Etzdorf, în raportul întocmit
la 27 decembrie 1918, afirma cã încã în ziua de 26 octombrie se ºtia cã se va
accepta soluþia de împãrþire a Bucovinei între români ºi ucraineni. Abia în dimineaþa zilei de 27 octombrie, Iancu Flondor ar fi determinat o schimbare de atitudine în aceastã privinþã, optând cu fermitate pentru integritatea Bucovinei21. Este
greu de afirmat dacã cele relatate de fostul guvernator corespund adevãrului,
fiindcã evenimentele se derulau atunci cu mare repeziciune. Cert este, însã, cã
deputatul Aurel Onciul, care era adeptul unei înþelegeri între români ºi ucraineni,
nu a participat la adunarea reprezentanþilor românilor din 27 octombrie. A lipsit
de la acest eveniment ºi Alexandru Hurmuzachi, preºedintele Dietei Bucovinei.
————————
19 V. Moisuc, op. cit., p. 386.
20 Unirea Basarabiei ºi a Bucovinei cu Rom ânia 1917-1918. Docum ente, Chiºinãu, 1995, p. 260.
21 R. Economu, op. cit., p. 19.
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În ziua de 27 octombrie 1918 s-a desfãºurat prima ºedinþã a Consiliului Naþional
Român din Bucovina, în care au fost aleºi 50 de membri22. În aceeaºi zi a fost
creat un comitet executiv, format din Iancu Flondor (preºedinte), Dionisie Bejan,
Dori Popovici ºi Sextil Puºcariu (vicepreºedinþi), Vasile Bodnãrescu, Radu Sbierea
ºi Laurenþie Tomoiagã (secretari), Gheorghe Bãncescu (casier), iar ca membri au
fost numiþi toþi cei ºase deputaþi români din parlamentul austriac, deºi numai
Gheorghe Sârbu ºi Gheorghe Grigorovici au participat la adunarea din 27
octombrie23.
În ºedinþa din 27 octombrie, deputatul Gheorghe Grigorovici a declarat cã
„cu ucrainenii ºi cu celelalte naþiuni conlocuitoare trebuie sã ne înþelegem într-un
mod oarecare“. El s-a pronunþat pentru „o Românie Mare care sã cuprindã toate
teritoriile româneºti, dar o Românie cinstitã ºi dreaptã“, adicã sã se facã dreptate
egalã tuturor locuitorilor, indiferent de apartenenþa etnicã24. În aceeaºi zi, la propunerea lui Iancu Flondor, au fost constituite secþiile pentru externe, pentru aprovizionare ºi pentru administraþie. În secþia pentru reprezentarea externã a Consiliului
Naþional au fost aleºi Sextil Puºcariu, Gheorghe Grigorovici, Alexandru Hurmuzachi
ºi Gheorghe Sârbu, în secþia aprovizionãrii au fost aleºi Gheorghe Sârbu (preºedinte), Vasile Marcu ºi Aurel Þurcan. Secþia administrativã, fiind cea mai mare
(25 de persoane), s-a organizat în subsecþii (administraþia internã; siguranþa publicã; ºcoala; biserica ºi fondul; finanþe; comunicaþia ºi poºta; igiena; justiþia;
agricultura; comerþul ºi industria). La conducerea acestei secþii au fost aleºi Dori
Popovici (preºedinte), Nicu Vasilovschi (vicepreºedinte) ºi Victor Tomaºciuc
(secretar)25.
La 28 octombrie, Iancu Flondor, împreunã cu Gheorghe Sârbu ºi Dori Popovici,
s-au prezentat la Palatul guvernamental ºi au cerut guvernatorului Josef Etzdorf
sã predea puterea Consiliului Naþional Român din Bucovina. Etzdorf, însã, a
refuzat sã accepte aceastã solicitare.

Situaþia din Bucovina la începutul lunii noiem brie 1918

Reprezentanþii ucrainenilor bucovineni nu au luat imediat atitudine faþã de
constituirea Consiliului Naþional Român. Abia la 3 noiembrie 1918, ucrainenii
au convocat o mare adunare la Cernãuþi, care a votat pentru împãrþirea Bucovinei
pe criteriul etnic. Adunarea ucrainenilor a decis atunci cã oraºul Cernãuþi, circumscripþiile Zastavna, Coþmani, Vaºcãuþi ºi Vijniþa în întregime, circumscripþiile
Cernãuþi ºi Siret, dupã majoritatea stabilitã la ultimul recensãmânt ºi unele localitãþi din Storojineþ, Rãdãuþi, Suceava ºi Câmpulung, cu majoritãþi ucrainene,
deveneau teritorii naþional-ucrainene, iar Consiliul Naþional Ucrainean prelua
puterea asupra acestor teritorii26.
————————
22 Ibidem, p. 156.
23 Ibidem, p. 20.
24 V. Moisuc, op. cit., p. 388.
25 Ibidem, pp. 388-390.
26 R. Economu, op. cit., p. 157.
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Guvernatorul austriac Josef Etzdorf a intenþionat sã predea puterea în comun
reprezentanþilor românilor ºi ucrainenilor bucovineni, dar Iancu Flondor a refuzat
aceastã propunere. Între timp, situaþia ieºise de sub control, mai multe clãdiri administrative din oraºul Cernãuþi fiind ocupate de formaþiuni militare ucrainene. Pentru
a restabili ordinea în Bucovina, Iancu Flondor a solicitat sprijinul guvernului român.
În acest scop, încã la 2 noiembrie 1918 a fost trimis la Iaºi Vasile Bodnãrescu.
La 4 noiembrie acesta s-a întâlnit cu prim-ministrul României, Alexandru Marghiloman, care a promis Consiliului Naþional Român sã livreze arme, pentru
constituirea unui corp de jandarmi sau a unei gãrzi naþionale. Deoarece situaþia
din Cernãuþi devenise criticã, Vasile Bodnãrescu a plecat din nou la Iaºi, pentru
a solicita intervenþia armatei române în Bucovina. Iancu Flondor a trimis o telegramã ºi cumnatului sãu, Sever Zotta, care era directorul Arhivelor Statului din
Iaºi, prin care solicita sã intervinã pe lângã autoritãþile române în favoarea intrãrii trupelor române în Bucovina27.
La 6 noiembrie, reprezentanþii ucrainenilor au reuºit sã preia controlul asupra
unor instituþii importante din Cernãuþi ºi au solicitat guvernatorului Etzdorf sã
cedeze conducerea Consiliului Ucrainean. Palatul Naþional Român din Cernãuþi
a fost devastat, iar Iancu Flondor ºi Dionisie Bejan s-au refugiat în clãdirea reºedinþei mitropolitane. Deputatul Aurel Onciul, fãrã a se consulta cu alþi reprezentanþi ai românilor, a convenit cu ucrainenii sã fie constituit un guvern român pentru
sudul, ºi unul ucrainean, pentru nordul provinciei, oraºul Cernãuþi urmând sã
aibã o administraþie comunã, iar viitorul congres de pace sã decidã definitiv soarta
Bucovinei. Aurel Onciul a fost declarat comisar naþional român, deºi nu avea
susþinerea reprezentanþilor românilor bucovineni28.
În ziua de 6 noiembrie, guvernul filogerman al lui Alexandru Marghiloman
ºi-a prezentat demisia ºi s-a format un nou guvern, în frunte cu generalul Constantin
Coandã. Acesta a anulat prevederile tratatului de pace cu Puterile Centrale ºi a
cerut trupelor germane ºi austro-ungare sã pãrãseascã teritoriul României. Pe 6
noiembrie, detaºamente de grãniceri ºi jandarmi români au intrat în oraºele Suceava,
Gura-Humorului ºi Câmpulung din sudul Bucovinei, pentru a restabili ordinea. În
aceeaºi zi, în ºedinþa Camerelor reunite la Iaºi, fostul ministru de Externe, Constantin
Arion, avea sã afirme cã, „guvernul moare fiindcã a luat Bucovina. E cel mai
frumos sfârºit ce se putea spera“29.
În seara de 6 noiembrie, comanda Diviziei a VIII-a, în frunte cu generalul
Iacob Zadik, se instaleazã în localitatea de graniþã Burdujeni. La 8 noiembrie 1918,
doi delegaþi ai Consiliului Naþional Român au sosit la Burdujeni ºi au transmis
generalului Iacob Zadik mesajul Consiliului de a intra în Bucovina ºi a înainta
cât mai repede spre Cernãuþi. Concomitent, generalul Zadik a primit ordin de la
guvernul Constantin Coandã sã porneascã spre Cernãuþi30. În aceastã conjuncturã, Aurel Onciul, în calitate de autoproclamat comisar român, s-a deplasat la
————————
27 Ibidem, pp. 25-26.
28 P. Þugui, op. cit., Bucureºti, 2002, p. 299; R. Economu, op. cit., pp. 27-28, 158-161.
29 R. Economu, op. cit., p. 29.
30 P. Þugui, op. cit., pp. 314-315.
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Suceava ºi a încercat sã-l convingã pe generalul Zadik sã nu înainteze mai la
nord de linia râului Siret, pentru a preîntâmpina incidente armate. Aurel Onciul
încã era convins cã Bucovina, cu o administraþie reorganizatã pe principiul autodeterminãrii naþionale, va rãmâne în componenþa unei Austrii federative. Deoarece
tentativa sa de a stopa înaintarea armatei române în Bucovina nu s-a încununat
cu succes, Aurel Onciul a plecat la Iaºi, pentru a convinge autoritãþile române sã
stopeze aceastã acþiune militarã31.
La 9 noiembrie 1918 a sosit la Cernãuþi un detaºament format din 180 de soldaþi români lugojeni, care au decis sã vinã în ajutorul românilor bucovineni. Ei
s-au prezentat la profesorul Sextil Puºcariu ºi ºi-au oferit sprijinul militar pentru
susþinerea acþiunii naþionale. În aceeaºi zi, un avion românesc a zburat deasupra
oraºului Cernãuþi ºi a aruncat proclamaþia generalului Zadik, prin care se anunþa
despre intrarea armatei române în Bucovina. Unitãþile militare ucrainene au pãrãsit treptat Cernãuþii ºi s-au îndreptat spre Galiþia, unde se dãdeau lupte grele
între polonezi ºi ucraineni. Astfel, deja la 9 noiembrie, instituþiile cele mai importante din Cernãuþi au fost luate sub controlul Consiliului Naþional Român, iar
preotul Gheorghe ªandru devenea primar al capitalei Bucovinei. La 11 noiembrie
1918, la ora 12, armata românã, sub comanda generalului Zadik, a intrat fãrã
niciun foc de armã în Cernãuþi, fiind întâmpinatã cu aplauze în piaþa centralã a
oraºului32. În zilele urmãtoare, unitãþile armatei române au trecut Prutul ºi au
luat sub control întregul teritoriu al Bucovinei, dar ºi partea de nord-vest a judeþului Hotin, care pânã atunci se aflase sub ocupaþie austriacã.

Activitatea Consiliului Naþional Rom ân

La 12 noiembrie a avut loc ºedinþa Consiliului Naþional Român, la care au
participat 34 de membri. Atunci s-a votat legea fundamentalã provizorie asupra
puterilor în Þara Bucovinei. În aceeaºi zi s-a constituit guvernul Bucovinei, în
frunte cu Iancu Flondor (preºedinte ºi interimar la justiþie) ºi 11 membri, care
erau responsabili pentru diferite secretariate (Sextil Puºcariu – la externe, Dori
Popovici – interne, Nicu Flondor – finanþe ºi interimar la apãrarea naþionalã,
Gheorghe Sârbu – agriculturã, Radu Sbiera – instrucþie, Ipolit Tarnavschi – culte,
Max Hacman – comerþ ºi industrie, Vasile Marcu – afaceri sociale ºi alimentaþie
publicã, Aurel Þurcan – lucrãri publice, Cornel Tarnovieþchi – comunicaþii, poºtã
ºi telegraf, Octavian Gheorghian – salubritate publicã)33.
În legãturã cu numirea în guvern, patru persoane din conducerea Consiliului
Naþional Român (Iancu Flondor, Dori Popovici, Sextil Puºcariu ºi Radu Sbiera)
ºi-au prezentat demisia. Cu majoritatea de voturi a celor prezenþi, preºedinte al
Consiliului Naþional Român a fost ales Dionisie Bejan. În funcþia de vicepreºedinþi ai Consiliului au fost aleºi Eusebie Popovici, Nicu Vasilovschi ºi Vasile
————————
31 R. Economu, op. cit., p. 30.
32 Ibidem, pp. 32-33.
33 Ibidem , pp. 165-166.
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Alboi-ªandru. În aceeaºi ºedinþã au fost aleºi cinci membri în juriul de arbitri
(Alecu Procopovici, Cornel Homiuca, Laurenþie Tomoiagã, Gheorghe Sârbu ºi
Victor Tomaºciuc)34.
În ºedinþa din 13 noiembrie a Consiliului Naþional Român, guvernul condus
de Iancu Flondor a prezentat programul de activitate pentru perioada imediatã.
Iancu Flondor a menþionat cã, înainte de toate, trebuie menþinutã liniºtea în þarã
în mediul populaþiei, locuitorilor trebuie sã li se creeze încredere în imparþialitatea guvernului, eliminând orice dubii cu privire la atitudinea acestuia35. El s-a
referit succint la principalele domenii de activitate a guvernului, a promis cã va
fi pregãtitã legea electoralã pentru comune ºi pentru reprezentanþele rurale ºi
urbane, pe baza sufragiului universal, direct ºi secret, cu dreptul de alegere ºi
pentru femei. Pentru menþinerea ordinii publice, se preconiza reorganizarea jandarmeriei, apoi organizarea unei legiuni bucovinene. În domeniul agriculturii se
prevedea realizarea unei reforme agrare care sã asigure gospodãriile cu o anumitã
întindere de pãmânt, limitându-se atât maximul, cât ºi minimul acestor suprafeþe. Guvernul Bucovinei intenþiona sã punã învãþãmântul pe baze naþionale, iar
în ºcolile secundare se preconiza introducerea instruirii în limba românã36.
În cadrul acestei ºedinþe au avut loc dezbateri în privinþa modalitãþii de administrare a Bucovinei ºi a mãsurilor ce urmau sã fie luate în timpul apropiat. Cele
mai aprinse discuþii s-au referit la atitudinea faþã de ucraineni ºi apãrarea integritãþii Bucovinei. Deputatul Gheorghe Grigorovici a þinut un discurs critic la adresa
noului guvern al Bucovinei ºi a fãcut unele precizãri, de ce deputaþii români din
parlamentul austriac au consimþit la o înþelegere cu ucrainenii în privinþa nordului
provinciei. Gheorghe Grigorovici considera cã atunci conjunctura a fost favorabilã pentru români, dar în viitor s-ar putea sã fie o situaþie mai puþin favorabilã,
iar România sã fie singurã faþã de vecinul de la rãsãrit. În discursul sãu, Grigorovici a declarat cã „a fost greºit sã proclamãm integritatea Bucovinei aºa de
vehement. [...] Dacã faceþi politicã bucovineanã, atunci ori dãm tuturora vot
universal, secret ºi proporþional, ori nimeni nu va vrea sã ºtie de noi. Iar dacã daþi
vot universal, sunteþi în minoritate. De aceea deputaþii aveau planul sã se despãrþeascã de Ucraineni, dându-le teritoriul pânã la Prut, însã comunele române
Mahala, Boian, Noua Suliþa aveau sã ne rãmâie nouã. ªi aºa eram în minoritate,
dar rãmâneam cu poporul german, care din punct de vedere naþional, nu ne este
periculos. Acum judecaþi ºi vedeþi ori de sunteþi în drept dacã credeþi cã planul a
fost aºa de perfid. N-a fost la mijloc nici trãdare, nici altã copilãrie. A fost un element de raþiune în politica externã“37.
Poziþia lui Gheorghe Grigorovici a fost susþinutã parþial de Florea Lupu. El a
declarat cã „e foarte riscant a duce o politicã pentru moment, pentru ca mai
târziu sã se descarce conflicte grele. Noi ne aducem aminte de administraþia austriacã: cu cât mai tare am fost apãsaþi, cu atât mai mult ne gândeam la fraþii de
————————
34 V. Moisuc, op. cit., pp. 412-413.
35 Ibidem, p. 421.
36 Ibidem, pp. 422-425.
37 Unirea Basarabiei ºi a Bucovinei cu Rom ânia 1917-1918..., pp. 290-291.
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dincolo. Aceeaºi situaþie o vom crea ºi la celelalte naþiuni în þarã (în Bucovina –
n.n.), dacã îi desconsiderãm acuma“38. Mai mulþi membri ai Consiliului Naþional
Român au luat ulterior cuvântul ºi au criticat poziþia lui Gheorghe Grigorovici.
Laurenþie Tomoiagã, Nicu Flondor, Cezar Scalat, Alecu Procopovici, Radu Sbiera
ºi alþii s-au pronunþat categoric pentru integritatea teritorialã a Bucovinei, s-au
referit la numãrul mare de români care locuiau în stânga Nistrului, ºi-au exprimat
pesimismul faþã de o posibilã înþelegere cu ucrainenii. Ei au criticat dur poziþia
deputaþilor români în parlamentul austriac de a negocia cu ucrainenii ºi a ceda
partea de nord-vest a Bucovinei39.
În zilele urmãtoare, Consiliul Naþional Român ºi guvernul Bucovinei au
acþionat în direcþia restabilirii ordinii publice în întreaga provincie ºi a pregãtirii
manifestaþiei pentru unirea cu România. La 22 noiembrie, cca 100 de refugiaþi
bucovineni, în frunte cu profesorul Ion Nistor, au revenit la Cernãuþi, venind de
la Iaºi ºi Chiºinãu. În aceeaºi zi s-a luat decizia ca ziarul Glasul Bucovinei sã
aparã zilnic, sub direcþia lui Sextil Puºcariu. În ziua de 25 noiembrie a avut loc
a patra ºedinþã a Consiliului Naþional Român, sub preºedinþia lui Dionisie Bejan.
Dori Popovici, secretarul de interne în guvernul Bucovinei, a vorbit despre necesitatea lãrgirii componenþei Consiliului Naþional Român. În aceeaºi zi au fost
cooptaþi 50 de noi membri în Consiliul Naþional Român, inclusiv 12 refugiaþi bucovineni, precum Ion Nistor, George Tofan, Dimitrie Marmeliuc, Filaret Doboº,
Aurel Morariu, Teodor ªtefanelli, Vasile Greciuc º.a. O bunã parte din noii
membri erau locuitori ai oraºelor Cernãuþi, Suceava, Rãdãuþi sau ai unor sate cu
populaþie româneascã40. Dupã altã informaþie, la 25 noiembrie au fost aleºi 54
de membri noi în Consiliul Naþional Român41. George Tofan, în numele refugiaþilor bucovineni, a þinut un discurs patriotic, în care s-a pronunþat cu fermitate
pentru unirea necondiþionatã a Bucovinei cu România42.
Al doilea punct din ordinea de zi, discutat în ºedinþa din 25 noiembrie, a fost
propunerea guvernului pentru organizarea unui congres naþional. Iancu Flondor
a propus Consiliului Naþional Român ca acest congres sã fie convocat în ziua de
28 noiembrie, pentru a se „stabili raportul politic între þara Bucovinei ºi România“43.
Gheorghe Grigorovici a întrebat dacã se negociazã cu reprezentanþii altor naþionalitãþi, în special cu germanii, care ar fi solicitat autonomie în dezvoltarea lor.
Rãspunzând la aceastã întrebare, Iancu Flondor a comunicat cã „în sensul acesta
am vorbit cu Polonii, Germanii ºi Evreii, cu Rutenii nu ne-am întâlnit, pentru cã
ei sunt intransigenþi. I-am întrebat dacã participã la congresul Bucovinei. Polonii
s-au declarat imediat gata, au dorit numai sã se punã în înþelegere cu conducerea
de la Varºovia. [...] O declaraþie formalã din partea Consiliului german încã n-am
primit-o, dar ºi-n privinþa aceasta poate fi numai o declaraþie afirmativã. În restanþã
————————
38 Ibidem , p. 294.
39 Ibidem , pp. 296-297, 299-307.
40 R. Economu, op. cit., pp. 156-157.
41 Unirea Basarabiei ºi a Bucovinei cu Rom ânia 1917-1918. Docum ente ..., p. 317.
42 V. Moisuc, op. cit., pp. 471-472.
43 Ibidem , p. 473.
44 Ibidem , pp. 473-474.
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sunt Evreii; cu Rutenii nu ne putem înþelege“44. Consiliul Naþional Român, cu
unanimitate de voturi, a susþinut propunerea guvernului de a organiza un congres
al Bucovinei în ziua de 28 noiembrie.
În aceeaºi ºedinþã, Radu Sbiera, responsabil în guvern pentru învãþãmânt, a
fãcut o declaraþie în chestiunea ºcolilor. El a precizat cã „guvernul stã pe punctul
de vedere, cã toate naþiunile vor avea dreptul sã se dezvolte absolut autonom, aºa
cum vor voi ele în chestia ºcolarã. Din partea Românilor nu se va opune dezvoltãrii fiecãrui popor în marginile statului românesc nicio dificultate“45.
Ion Candrea a înaintat guvernului o interpelare cu referire la preconizata
reformã agrarã. Iancu Flondor a comunicat cã „Guvernul a hotãrât din capul locului
sã împlineascã fãrã ºovãire îndreptãþita cerere a þãranilor de a-i înzestra cu pãmânt. [...] Astãzi unde am sfârºit socoteala vã pot spune hotãrât, cã vom împãrþi
din moºiile proprietarilor ºi a fondului bisericesc peste 60.000 de fãlci de pãmânt“46. În timpul discuþiilor, la acest subiect s-au referit Gheorghe Boncheº,
Vasile Alboi-ªandru, ªtefan Saghin, George Tofan, Dimitrie Marmeliuc, Gheorghe
Grigorovici, toþi fiind de acord cu necesitatea realizãrii unei reforme agrare. Vasile
Alboi-ªandru a propus ca rãspunsul lui Iancu Flondor sã fie tipãrit ºi trimis în toate
comunele din Bucovina spre afiºare la bisericã, ºcoalã ºi primãrie, iar Gheorghe
Grigorovici a solicitat sã fie ridicatã starea de asediu, pentru ca sã se poatã organiza adunãri, la care þãranii sã se pronunþe cu privire la felul în care se va face
împãrþirea pãmânturilor47.

Congresul General al Bucovinei (28 noiem brie 1918)

La 28 noiembrie 1918, în sala sinodalã a Reºedinþei Mitropolitane din
Cernãuþi s-a întrunit Congresul General al Bucovinei. La aceastã manifestare au
fost prezenþi 74 de membri (din totalul de 100) ai Consiliului Naþional Român,
ºase delegaþi ai polonezilor, ºapte ai germanilor, precum ºi 13 locuitori din cinci
sate ucrainene. La aceastã manifestare istoricã au asistat de asemenea mai mulþi
oaspeþi din Basarabia (Pantelimon Halippa, Ion Pelivan, Ion Buzdugan ºi Grigore
Cazacliu), din Transilvania ºi Ungaria (Gheorghe Criºan, Victor Deleu ºi Vasile
Osvadã), precum ºi reprezentanþii armatei române, în frunte cu generalul Iacob
Zadik48. Sextil Puºcariu nu a participat la congres din motiv de boalã. De asemenea,
nu au luat parte la acest Congres patru din cei ºase foºti deputaþi români în Parlamentul de la Viena (au fost prezenþi doar Gheorghe Grigorovici ºi Gheorghe Sârbu),
dar ºi alþi membri ai Consiliului Naþional Român, cei mai mulþi din localitãþi mai
îndepãrtate de Cernãuþi.
ªedinþa Congresului a fost deschisã de Dionisie Bejan, preºedintele Consiliului Naþional Român, care, dupã un scurt discurs, a propus ca Iancu Flondor sã
fie ales pentru a conduce lucrãrile acestei manifestãri istorice. Secretar al congresului a fost ales Radu Sbiera, care a dat citire telegramelor ºi scrisorilor sosite din
————————
45 Ibidem , p. 474.
46 Ibidem , pp. 475-476.
47 Ibidem , pp. 479, 482-483.
48 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureºti, 1991, pp. 394-395.
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partea lui Petre Cazacu (în numele Consiliului Directorilor Generali ai Basarabiei),
Paul Gore (în numele Societãþii Culturale a Românilor din Basarabia), generalul
Gheorghe Marcu (în numele Comitetului naþionalist din Craiova), Onisifor Ghibu
(de la ziarul Rom ânia Nouã din Chiºinãu)49.
Iancu Flondor a salutat cu entuziasm delegaþia din Basarabia. În cadrul Congresului, profesorul Ion Nistor a prezentat un comunicat despre perioada austriacã
de stãpânire a Bucovinei ºi a cerut sã fie votatã moþiunea propusã. Declaraþii de
susþinere a unirii Bucovinei cu România au rostit Stanislaw Kwiatkowski (din
partea delegaþiei polonezilor) ºi profesorul Alois Lebouton (din partea delegaþiei
germanilor)50. Iancu Flondor a dat citire declaraþiei Congresului General al
Bucovinei, prin care se decidea „unirea necondiþionatã ºi pentru vecie a Bucovinei,
în vechile ei hotare pânã la Ceremuº, Colacin ºi Nistru, cu Regatul României“51.
Moþiunea de unire necondiþionatã a Bucovinei cu Regatul României a fost adoptatã
cu unanimitate de voturi.
În aceeaºi ºedinþã s-a fãcut propunerea de alegere a unei delegaþii, formatã
din 15 membri ai congresului, care urma sã prezinte regelui României moþiunea
de unire. Preºedinte al delegaþiei a fost ales Iancu Flondor. Din delegaþie au mai
fãcut parte Vladimir Repta, Ion Nistor, Dionisie Bejan, Eudoxiu Hurmuzachi,
Octavian Gheorghian, Radu Sbiera, Vasile Bodnãrescu, Gheorghe ªandru, Vasile
Marcu, Dimitrie Bucevschi, Gheorghe Voitcu, Vasile Alboi-ªandru, Ioan Candrea
ºi polonezul Stanislaw Kwiatkowski52. În ziua urmãtoare, aceastã delegaþie a
sosit la Iaºi ºi a înmânat în mod solemn actul de Unire a Bucovinei regelui
Ferdinand ºi guvernului român. Dupã aceasta, delegaþia bucovineanã a cãlãtorit
cu un tren special spre Bucureºti, însoþind familia regalã, guvernul român ºi
autoritãþile militare. În capitala României au fost întâmpinaþi cu mare triumf la
1 decembrie 1918, chiar în ziua când la Alba Iulia se adopta decizia istoricã de
unire a Transilvaniei cu România.
Actul Unirii din 28 noiembrie 1918 a fost confirmat prin Decretul-lege
nr. 3744/1918, semnat la 18 decembrie 1918. Tot atunci a fost emis Decretul-lege
nr. 3745/1918 pentru administraþia Bucovinei; Iancu Flondor ºi Ion Nistor au fost
numiþi în funcþii de miniºtri secretari de stat fãrã portofolii pentru Bucovina,
primul cu reºedinþa la Cernãuþi, iar al doilea la Bucureºti. Toate aceste decizii au
intrat în vigoare la 2 ianuarie 1919, odatã cu publicarea în Monitorul Oficial53.
În timpul desfãºurãrii Conferinþei de Pace, unirea întregii Bucovine la România
a fost contestatã mai ales de delegaþia americanã, care a propus o delimitare etnicã
a provinciei. Cei doi experþi ai Bucovinei, Nicu Flondor ºi Alexandru Vitencu,
au întocmit un memoriu, în care demonstrau cu argumente istorice ºi economice
cã nord-vestul Bucovinei trebuia inclus în componenþa României54. Ulterior,
delegaþia americanã ºi-a modificat poziþia faþã de hotarul din Bucovina. Paradoxul
————————
49 V. Moisuc, op. cit., pp. 486-487.
50 R. Economu, op. cit., pp. 176-177.
51 Unirea Basarabiei ºi a Bucovinei cu Rom ânia 1917-1918..., pp. 333-335.
52 Ibidem , pp. 181-182.
53 Ibidem, pp. 57-58, 184-186.
54 Ibidem , pp. 114-115, 202-203.
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situaþiei consta în faptul cã, deºi s-a realizat o delimitare a frontierei pe criterii
etnice, zona de nord-vest a Bucovinei, cu populaþie compactã ucraineanã, nu a
fost revendicatã de Polonia.
La 10 septembrie 1919, la Saint-Germain en Laye a fost semnat Tratatul de
Pace între Austria ºi þãrile aliate. Delegaþia României a semnat Tratatul de Pace
cu Austria ºi Tratatul Minoritãþilor abia la 10 decembrie 1919, dupã ce a reuºit
sã obþinã câteva modificãri în textul acestor douã documente. Doar dupã semnarea acestor tratate, delegaþia românã a fost informatã, la 18 decembrie, despre
decizia luatã în privinþa frontierei României în Bucovina. În afara hotarelor þãrii
rãmâneau 5 sate din extremitatea nord-vesticã a Bucovinei, care erau atribuite
Poloniei din considerente economice55. Delimitarea definitivã a hotarului din
Bucovina s-a decis la 26 ianuarie 1928, când cele 5 sate din nord-vestul Bucovinei
au revenit României.
Dupã semnarea Tratatului de Pace cu Austria, Parlamentul României a ratificat acest tratat, în douã ºedinþe consecutive, din 23 ºi 30 iulie 1920. Tratatul a
intrat în vigoare la 4 septembrie 1920, când au fost depuse la Paris instrumentele
de ratificare56. Astfel, dupã 144 de ani de stãpânire austriacã, ºi dupã aproape un
an de negocieri în cadrul Conferinþei de Pace, era recunoscutã oficial unirea
Bucovinei cu România, în hotarele sale istorice pânã la Ceremuº, Colacin ºi
Nistru.
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