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Constituanta Bucovinei

Dăm acest articol de importanță istorică din N-rul 3 al al ziarului «Glasul 
Bucovinei». 

În 27 Octomvrie a luat fi ință Constituanta românească a Bucovinei. 
La fapte mari cuvinte puține.
Iată cum s’a petrecut faptul istoric: 
Adunarea la care au luat parte reprezentanții români din toată țara, țărani și inte-

lectuali, a fost deschisă la oarele 3 și 20 min. de venerabilul părinte Dionisie Bejan. Un 
scurt salut celor prezenți și propunere a primită cu entuziasm de a-1 alege președinte 
al adunării pe dl Iancu Flondor. 

Iancu Flondor adresează următoarele cuvinte: 
Domnilor! 
O iobăgie națională de aproape un secol și jumătate pe cât de dureroasă pe atât 

de rușinoasă e pe sfârșite. Poporul român din Bucovina e pe cale a sparge și a lăpădà 
lanțul car e i-a ferecat sufl etul. 

Liberi, în puterea suveranității naționale DVoastă veți hotărî astăzi, ce veți afl ă de 
bine pentru un viitor fericit și falnic al neamului românesc în Bucovina. 

Dară să nu uităm Domnilor, că acest moment înălțător s’a născut din suferinți grele 
și adâncă jale și e sfi nțit cu sângele abundant al eroilor noștri. 

Vă provoc să Vă sculați în picioare ca semn de juruință că nu-i vom uită niciodată și 
că ne vom arătă în totdeauna demni de sacrifi ciul lor.

Încheiu cu rugămintea fi erbinte: Dea Dumnezeu ca momentul acest a mare și ace-
lea care vor urmă să afl e în rândurile noastre numai sufl ete mari. 

I-se dă cuvântul dlui Dori Popovici care într’o vorbire plină de căldură și cu cunos-
cuta-i vervă oratorică susține referatul propunând următoarele moțiuni: 

I. Reprezentanții poporului Român din Bucovina întruniți astăzi în ziua de 27 Octomvrie 
1918 în Capitala Bucovinei se declară în puterea suveranității naționale constituantă a acestei 
feri românești. 

II. Constituanta hotărește unirea Bucovinei integrale cu celealalte țeri românești într’un 
stat național independent și va purcede spre acest scop in deplină solidaritate cu Românii din 
Transilvania și Ungaria.

III. Spre a conduce poporul român din Bucovina și a-i apără drepturile și spre a stabili o 
legătură strânsă între toți Românii, constituanta instituie un consiliu național de 50 membri. 
Acest consiliu ne va reprezentă prin mandatari și la conferința de pace, și înafară de el nu recu-
noaștem nimănui dreptul de a hotărî sau trată asupra poporului român din Bucovina.
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IV. Constituanta respinge cu hotărîre orice încercare care ar ținti la știrbirea Bucovinei, 
dorește însă să se înțeleagă cu popoarele conlocuitoare. 

Cu un entuziasm nespus s’a primit în unanimitate de voturi rezoluțiunile aceste. 
Constituanta aclamă intonând „Deșteaptă-te Române”, „România mare”.
Ședința se suspendă pe zece minute, spre a se stabili lista membrilor Consiliului 

național. În timpul acesta sala răsună de cântece naționale. 
Iată numele celor 50 de membri ai consiliului național aleși cu unanimitate după 

redeschiderea ședinței: 
Balmoș Gheorghe (Arborea) Bancescu Gheorghe, Bejan Dionizie, Bodnărescu 

Vasilie, Dr. Boncheș Gheorghe, Bucevschi Dimitrie, Candrea Ion (Candreni), Clain 
Cornel, Oadia Toader (Mahala), Dan Dimitrie, Flondor Nicu, Flondor Iancu, Dr. 
Ghiorghian Octavian, Dr. Grigorovici, Gheorghe, Homiuca Cornel, Dr. Hormuzachi 
Alexandru, Dr. Hormuzachi Constantin, Iacoban Mihaiu, Iliuț Ion, Isopescul-Grecul 
Constant, Dr. Jescu Constantin (Urdești), Luștean Toader (Fumd-Mold), Lupu Florea, 
Dr. Marcu Vasile, Dr. Mihaleacu Nicola, Niculița-Popovici Constantin, Odochean Ilie 
(Dorna), Onciul Aurel, Popovici Dorimedont, Dr. Popovici Eusebie, Dr. Procopovici 
Alecu, Pușcariu Sextil, Dr. Reuț Romul, Dr. Șandru Gheorghe, Șandru Alboiu Vasile 
(Câmpul), Sârbu Gheorghe, Sbiera Radu, Dr. Scalat Modest, Simionovici Teofi l, 
Tarnavaschi Ipolit, Dr. Teleaga Gheorghe (Horodnic), Tomașnic Victor, Tomoiaga 
Laurenție, Țurcan Aurel, Vasiloschi Nicu, Dr. Voitco Gheorghe, Voroca Aurel, Zanea 
Toader (Storojineț). 

Ochii tuturora erau scăldați în lacrimi; după patru ani de lacrimi de jale, întâiele 
lacrimi de bucurie.

În vreme ce Consiliul național se constituà, pornind la lucru cu elanul dictat de mo-
mentul istoric, mulțimea de peste 1 000 de capete, bărbați și femei, străbătea străzile 
capitalei țării noastre cântând cântece naționale. La palatul guvernatorului și înaintea 
primăriei din Cernăuți mulțimea din ce în ce sporită a manifestat pentru unirea tuturor 
Românilor. Momentul culminant a fost când la primărie s’a desfășurat steagul tricolor. 
Intrând apoi în sala unde Consiliul național își ținea ședința, manifestanții au arborat 
steagul tricolor în fereastra Palatului Național, înduioșitoare a fost clipa, când octoge-
narul părinte Bejan, salutând tineretul a rostit cuvintele cuviosului Simion: „Acum slo-
bozește Doamne pe robul tău, căci îmi văzură ochii mântuire a neamului! „Un soldat, 
desfâcându-se din mulțime, a declarat, că regimentele bucovinene vor purta de azi 
înainte numele „Bucovina”. Consiliul național s’a constituit în modul următor: Biroul: 
președinte Dr. Iancu Flondor, viceprezideți Dionizie Bejan, Dorimedont Popovici și 
Sextil Pușcariu. Secretari: Vasile Bodnărscu. Radu Sbiera. Laurent Tomoiaga. Casier: 
Gheorghe Bancescul; Aceștia împreună cu președinții celor trei secțiuni de externe, de 
alimentare și de administrație (Alexandru Hormuzachi, Gheorghe Sârbu, Dorimedont 
Popovici) și cu toți ceialalți deputați din cameră formează comitetul executiv. 
Dumnezeu să ne ajute. 

Text preluat din Unirea, Blaj, an XXVIII, nr. 68, 4 noiembrie 1918, pp. 2-3. (Cristian 
TEODORU)


