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PERMANENTE BUCOVINENE ALE LUPTEI PENTRU
UNITATE NAŢIONALĂ
Elena Cojocariu
La sfârşitul primului război mondial s-au înregistrat modificări esenţiale pe
întreaga hartă a Europ�i. Au dispărut Imperiile: German, Austro-Ungar, Rus, Otoman
şi au apărut noi state naţionale: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,
Cehoslovacia, Austria, Ungaria. Alte state s-au întregit teritorial: România, Regatul
Sârbilor, Croaţilor, Slovenilor. Aceste probleme ale organizării lumii după primul
război mondial au constituit obiectul Conferinţei de Pace de la Paris, 1 9 1 9- 1 920. 1
În oraşul Piatra Neamţ a trăit ultima parte a vieţii Alexandru Vitencu ( 1 8781 962), născut la Cernăuţi, participant ca delegat din partea Bucovinei la tratativele de
pace de la Versailles, la Conferinţa de Pace de la Paris (Memoriile lui Sexti 1 Puşcariu)
şi fiul acestuia, Dragoş Vitencu, cu soţia Oltea-Iliuţ Vitencu (anexa 1 ) .
Unirea cea Mare n u ar fi fost posibilă fără actul din 1 5/28 noiembrie 1 9 1 8
Declaraţia de Unire a Bucovinei cu patria mamă, la care a luat parte şi familia
Vitencu.Ei îşi aveau rădăcinile într-o familie de răzeşi din Broscăuţii Vechi, localitatea
Storojineţ, cu vechi tradiţii, cu preocupări culturale şi naţionale.
Alexandru Vitencu, născut la Cernăuţi, în 1 878, profesor de limba franceză,
director timp de 20 de ani la Liceul real-ortodox din Cernăuţi, a reprezentat cu cinste
generaţia unirii Bucovinei publicând documente şi articole de istorie, de cultură, de
politică, în diverse periodice ale vremii. Dintre acestea amintim: "Şcoala reală greco
catolică din Cernăuţi" , o monografie amplă a şcolii intitulată "Istoricul şcolii reale din
Cernăuţi" , «Anuarul şcolii real e superioare ortodoxe din Cernăuţi ", 1 92 1 - 1 922;
anuarul aceluiaşi liceu pe anii 1 925, 1 926, 1 927, 1 928, 1929 (aici publică documente
vechi moldoveneşti). Alte articole apar în revistele locale: Revista Bucovinei Il, 1943;
Revista mazililor şi răzeşilor 1, 1944 - serie nouă cu un interesant studiu asupra satelor
străvechi din Bucovina.
Împreună cu fratele său Vasile Vitencu, profesor de liceu, publică în revista
Bucovinei articole patriotice. Foarte importantă este şi activitatea politică a lui
Alexandru Vitencu, atât în ţară cât şi în afara ei. A fost desemnat ca del�gat al
Bucovinei şi vicepreşedinte al Societăţii mazililor şi răzeşilor, la pregătirea Tratatului
de Pace de la Versailles. EI a prezentat memorii lui Georges Clemanceau, preşedintele
acestei comisii şi lui Tardieu - împuternicit în chestiuni teritoriale, în care se protesta
contra intenţiei de a se detrunchia o porţiune din nordul Bucovinei (din cauza unor
consideraţii eronate, în favoarea fostului stat polonez). La Paris, în capitala Franţei,
continuă lupta pentru unire publicând placheta «Situation ethographique de la
Bukovine", 1 9 1 9 şi două articole în "Bulletin d'information roumaines" redactat de un
comitet �n frunte cu Mircea Djuvara, tatăl istoricului Neagu Djuvara, nr. 3 şi 1 5.2
Jncă din octombrie 1 9 1 8 studenţii bucovineni îşi exprimă dorinţa de unire.
Astfel, la 1 1 octombrie 1 9 1 8 apare "Glasul Bucovinei" editat de un grup de
intelectuali în frunte cu dr. Sexti 1 Puşcariu, Alexandru Vitencu, etc., care a devenit
-
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nucleul în j urul căruia s-au adunat toţi cei care au organizat mişcarea naţională a
românilor. In casa doctorului lsidor Badea se hotărăşte tipărirea acestut ziar, organ de
propagandă pentru unirea politică a românilor de pretutindeni (anexa 2). În numărul
din 22 octombrie 1 9 1 8, apare declaraţia program în care se arată că "vrem să
rămânem români pe pământul nostru strămoşesc şi să ne ocârmuim singuri precum o
cer interesele noastre româneşti; nu mai vrem să cerşim de la nimeni drepturile care ni
se cuvin: pretindem ca împreună cu fraţii noştri din Transilvania şi Ungaria, cu care ne
găsim în aceeaşi situaţie, să ne plăsmuim viitorul care ne convine nouă în cadrul
românismului" Semnatarii acestui program erau: George Băncescu, Dionisie Bejan,
dr. Isidor Bordea, dr. Sextil Puşcariu, praf. Alexandru Vitencu3 S-a format o Adunare
Naţională Constituantă, apoi au avut loc alegeri pentru Congresul general al
Bucovinei, organism democratic larg reprezentativ. La 28 noiembrie· 19 18 congresul
general a votat în unanimitate unirea Bucovinei cu România. Vestea a fost întârnpinată
cu entuziasm de românii din Cernăuţi. În piaţa centrală a oraşului, devenită Piaţa
Unirii, s-a încins o horă mare. Un martor ocular declara: "o sărbătoare aşa de mare
poate a fost pe timpul lui Ştefan cel Mare după vreo bătălie" Un alt participant la
evenimentele din Cernăuţi redă bucuria populaţiei: "lumea porneşte în cortegiu, cu
muzica militară în frunte, spre centrul oraşului. Străzile se umplu de lumea care deveni
un râu mişcător. Toţi îşi caută cunoscuţi, se îmbrăţişează, se sărută, îşi urează viaţă
lungă .... Iar din balconul primăriei se anunţă deciziunea Congresului, lumea aplaudă,
se aud strigăte, se leagă o horă"4•
Declaraţia de unire se încheie astfel: "Congresul general al Bucovinei,
întrupând suprema putere a ţării şi fiind investiţi singuri cu puterea legiuitoare, în
numele suveranităţii naţionale hotărâm: unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei
în graniţele vechii ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu Regatul României"
La acest vot al adunării naţionale române aderă şi polonii prin reprezentantul lor,
Stanislau K wiastowki, apoi germanii prin delegatul lor prof. A lois Lebouton.
Hotărârea de la Cernăuţi este întărită prin decretul-lege din 30 decembrie 1918:
"Bucovina, în cuprinsul graniţelor sale istorice, este ş i rămâne de-a pururea unită cu
regatul României"5
Sosesc mesaje de felicitare din Chişinău, laşi, Craiova, Focşani, etc. Actul
unirii Bucovinei a fost confirmat de regele Ferdinand prin decretul din 1 8/3 1
decembrie 1 918, când doi reprezentanţi ai acestei provincii au intrat în guvernul
României. Parlamentul ţării, întrunit în şedinţă solemnă la 29 decembrie 1 9 1 9,
confirmă actul unirii adoptat de congresul general al Bucovinei din noiembrie 1 9 1 8.
Dragoş Vitencu, născut la 1 5 octombrie 1908 la Cernăuţi, mort la 28 iulie
1 98 1 la Piatra Neamţ, a moştenit de la tatăl său sentimente patriotice profunde, ca
participant direct la ele, iar educaţia lui patriotică se va concretiza printr-o bogată
activitate publicistică. Urmează liceul la Cernăuţi între 1 9 1 8- 1 926, fiind primul în
clasă, apoi îşi ia licenţa în drept, în anul 193 1 , la Universitatea din aceeaşi localitate.
Ca student, activează la Societatea academică "Junimea", continuatoarea Societăţii
"Arboroasa" a lui Cipri�n Porumhescu. În anul 1 929 este ales preşedinte al acestei
societăţi, îndepli•\indu-şi cu muit spiril patriotic manduru l . Publid.\ în unu l 1 926 în
revista ..Junimea literarA" (condustl de dr. Ioan l. N estor). in rt:vista "Făt Frumos"
(condusă de praf. dr. Lecca

Moruriu) şi în

"Floarcn S oare l u i " din Hucureşti în anul
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1 927- 1 929, publicaţie de atitudine .
Dragoş Vitencu, după terminarea studiilor, funcţionează ca avocat în judeţul
Braşov, apoi la Cernăuţi. Se căsătoreşte cu Oltea Iliuţ, fiica parohului din Vatra
Dornei-Cristofor Iliuţ, luptător pentru unire. Familia depune o muncă rodnică de
educare culturală a Bucovinei, după ocupaţia ţaristă şi sovietică. Ei vor organiza,
publica şi fonda multe societăţi culturale. In anii 1 942- 1 944 este secretar al Societăţii
pentru Cultură, membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor bucovineni şi secretar al
redacţiei revistei "Bucovina". Revista a cărui proprietar era Societatea pentru Cultură
şi literatură română în Bucovina, era o publicaţie dedicată peisajului bucovinean. O
rubrică a revistei. numită "Studii", prezenta monografii închinate personalităţilor şi
literaţilor care au trăit pe meleagurile Bucovinei. Altă rubrică, numită «Amintiri",
aducea în atenţia cititorilor expuneri bine documentate ale momentelor importante din
istoria Bucovinei7 Famillia Vitencu se va retrage la Piatra Neamţ, îndrăgind
frumuseţile naturii, cultura şi istoria oraşului. A fost un bun român bucovinean, o
figură culturală importantă a generaţiei interbelice şi postbelice. A publicat multe
articole ştiinţifice, versuri de factură clasică, vieţi şi istorii romanţate, studii, cronici,
memorialistică, traduceri. A fost sociograf al relaţiilor românilor cu celelalte
minorităţi, un preconizator de reforme provinciale. A publicat deasemenea studii
politice (printre care amintim "Mesianismul rusesc", 1 942), studii dedicate unor
personalităţi (T. Flondor. 1 862- 1908; Al. Hurmuzachi etc.). Lucrarea "Memoriul
Bucovinei" a avut cea mai preţioasă contribuţie la reforma administrativă şi culturală a
Bucovinei după izgonirea ruşilor. Memoriul a fost rostit în 28 octombrie 1 943, cu
prilejul celor 25 de ani de la pregătirea unirii Bucovinei. La ea aderă Societatea pentru
Cultură, Societatea Filarmonică, Societatea Armonia, Societatea Doamnelor Române,
Muzeul Bucovinei înfiinţate încă din secolul XIX.
Cea mai importantă lucrare a lui Dragoş Vitencu a fost "Viaţa pasionată a lui
Ciprian Porumbescu", publicată la Bucureşti în anul 1 974 - un omagiu adus omului,
compozitorului şi patriotului născut pe meleagurile bucovinene.
Trecerea în eternitate, la 28 iulie 1 98 1 , a acestui mare patriot, readuce în
memoria contemporanilor evenimente apropiate sufletului nostru, la care au participat
români bucovineni refugiaţi la Piatra Neamţ, aducând cu ei o parte din istoria ţării de
sus. Bucovina. După tradiţia Societăţii Academice "Junimea", la moartea lui Dragoş
Vitencu, i s-a aşezat pe piept panglica tricoloră şi cei prezenţi au cântat ultima strofă
din cântecul lui Ciprian Porumbescu intitulat "Tricolorul". A fost inhumat în cimitirul
''Eternitatea" din Piatra Neamţ.

Permanences bucovinenes de la lutte pour 1 'unite nationale
(Resume)
Les Vitencu ont ve�u la demiere partie de leur vie ă Piatra Neamţ tant que
roumains de la Eucovine refugies du Nord du pays suite a 1 'occupation etrangere. Ils
ont mene une intense activite au pays, tout comme a l 'etranger, affin d'obtenir la
reconnaissance des droits des roumaines de la Bucovine et l u ni on avec le pays de leur
'
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naissance.
Ils ont aussi participe en tant que delegues de la part de la Bucovine aux
traîtes de paix de Versailles et a la Conference de Paix de Paris de 1 9 1 9- 1 920.
A travers toute leur activite culturelle, artistique, politique et jumalistique ils
ont contribue â la sauvegarde de l'ideal national, 1 'Union de la Bucovine au pays, la
realisation de la Grande Roumanie.

NOTE:
1. Scurtu şi Gh. Buzatu: Istoria românilor în secolul XX; Bucureşti, 1 999, p. 9
D. Vitencu: Permanente româneşti, la miazănoapte şi la răsărit; Bucureşti ,200 1 , p.
104
3 1. Cocuz: Unirea Bucovinei cu România, Suceava, 1 997, p. 33
4 1. Scurtu. Gh. Buzatu: op. cit. p. 1 8
5 colectiv: Enciclopedia României voi. 1 , Bucureşti, 1 938, p. 805
1' 1. Scurtu coordonator . România-Documentele Unirii 1 9 1 8, Album, Bucureşti
1 993 p. 1 09
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Fig. 1 Iliuţ Oltea Vitencu

"""'·

Fig. 2 - Familia Vitencu 1 936, Cernăuţi

Fig. 3 - lliuţ Oltea Vitencu
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Fig. 4 - Glasul Bucovinei
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