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INTRODUCERE

B

ucovina Istorică – parte a statului medieval Moldova, anexată în
1774 de către Imperiul Habsburgic1 – a fost colonizată de către
autorităţile austriece cu numeroase grupuri etnice şi confesionale în urma
unei politici pragmatice în plan demografic, politic, economic, social şi con‑
fesional2. Parte a Europei Centrale, drept urmare a unor reforme profunde
iniţiate de către împăratul Josif al II-lea3, Bucovina Istorică a fost conectată
la spiritualitatea central-europeană, limba germană – o veritabilă lingua
franca – asumându‑şi rolul de veritabil modelator cultural într‑un spaţiu
plasat geografic şi spiritual la intersecţia Orientului cu Occidentul. Potrivit
Iuliei‑Elena Zup, „Bucovina reprezintă un spaţiu al suprapunerii culturilor,
unde are loc negocierea între culturi, unde se întâlnesc forțe asimetrice,
disonanţa şi ceea ce nu este sau nu poate fi rostit”4. Pe de altă parte, limba
germană reprezenta (aşa cum menţiona guvernatorul Bucovinei Van Goetz
în 1896) „un mediu perfect neutru de comunicare”5. Limba germană a avut
un statut aparte, ea reprezentând „însăşi condiţia existenţei ducatului”6.
Comunităţile secuilor (maghiarilor) au fost printre primele care au fost
înfiinţate în Bucovina, ca urmare a iniţiativelor autorităţilor Habsburgice
orientate în direcţia colonizării. Maghiarii bucovineni au reprezentat
comunităţi conservatoare, rurale, ataşate tradițiilor şi obiceiurilor derivate
din ethos-ul identitar. Relaţiile lor cu Ungaria au fost destul de discrete,
Mariana Hausleitner, Die Rumänisierung der Bukowina. Die Durchsetzung des national
staatlichen Anspruchs Grossrumäniens: 1918–1944 [Românizarea Bucovinei. Impunerea
pretenţiei naţional-statale a României Mari 1918–1944], München, R. Oldenbourg Verlag,
2001, p. 29.
2
Die Bukowina, Commision Verlag der K.K. Universitätsbuchhandlung H. Pardini (Engel &
Suchanka), Czernowitz, 1899, p. 49.
3
Jean Bérenger, Istoria Imperiului Habsburgilor (1273–1918), traducere de Nicolae Baltă,
Bucureşti, Editura Teora, 2000, p. 360–368.
4
Iulia-Elena Zup, Traducerile legislaţiei austriece în Bucovina habsburgică (1775–1918),
Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 14.
5
Ibidem, p. 25.
6
Ibidem.
1
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cu toate că au existat unele iniţiative, manifestate în anumite momente, în
sensul repatrierii lor în patria-mamă. Uneori, se pare că guvernele de la
Budapesta n-au fost foarte bine informate despre originea, istoria şi com‑
ponenţa etnică a maghiarior bucovineni, etichetându‑i pe aceştia eronat,
drept „ceangăi”.
Colonizarea maghiarilor în Bucovina a reprezentat o parte a politicii
etnodemografice şi sociale a Imperiului Habsburgic, Viena fiind direct
interesată de colonizarea acestui spaţiu cu o populaţie redusă numeric.
Grupuri de maghiari din Transilvania au fost nevoiţi să se refugieze în urma
masacrului de la Siculeni (7 ianuarie 1764) (Siculicidium/székelyöldöklés)7,
în zone considerate a fi mult mai sigure precum Moldova şi Bucovina.
Maghiarii bucovineni au trăit compact în cele cinci colonii situate în
valea râului Suceava (Hadikfalva, Istensegíts, Fogadjisten, Andrásfalva şi
Józseffalva) şi, într‑o foarte mică măsură, dispersaţi în localităţile rurale şi
urbane ale Bucovinei, precum Frătăuţii Noi, Rădăuţi şi Siret. Unii autori,
manipulând dezinvolt – însă, profund eronat – anumite informații isto‑
rice, au avansat existenţa a încă două colonii maghiare precum Laudonfalva
(Bălcăuţi) şi Tomnatic, lângă Straja8.
Evoluţia comunităţilor maghiare din Bucovina istorică a fost strâns
legată de etapele dezvoltării acesteia ca provincie distinctă în cadrul
Imperiului Habsburgic. O întreagă literatură de factură istorică (descrieri
de călătorii, rapoarte, documente) conţine, îndeobşte, informaţii preţioase
privind comunităţile maghiare din Bucovina Istorică, modul lor de viaţă,
ocupaţii, comportamente9, mentalităţi ş.a.
Parcurgând istoriografia, reţinem numeroase erori în stabilirea aparte‑
nenţei etnice a locuitorilor din cele cinci colonii maghiare din Bucovina, unii
dintre autorii întâlniţi preferând, inexplicabil, să-i includă eronat în cate‑
goria ceangăilor. Documentele consultate ne confirmă faptul că este vorba
despre comunităţi omogene reprezentate majoritar de către etnicii secui,
parte inseparabilă a naţiunii maghiare. Secuii bucovineni au folosit limba
maghiară ca mijloc de comunicare, promovându‑şi obiceiurile şi tradiţiile
proprii. Asocierea secuilor cu ceangăii de către unii istorici în diverse texte
ne demonstrează necunoaşterea, interpretarea necritică a surselor folosite
sau preluarea ad litteram a unor informaţii lipsite de un suport ştiinţific real.
Dumitru Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enci‑
clopedică, 1985, p. 29.
8
László Gergely Pál, Bucovina unui maghiar, Constanţa, Editura Imperium, 2019, p. 27.
9
Academia Română, Filiala Iaşi, Centrul de Studii „Bucovina” Rădăuţi, Bucovina în primele
descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, ediţie bilingvă cu introduceri, note şi
postfeţe de acad. Radu Grigorovici, prefaţă de D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1998, p. 401.
7

Maghiarii în Bucovina (1774–1941)

9

Istoricii maghiari au acordat spaţii generoase acestui subiect, nume‑
roase fiind lucrările ştiinţifice destinate comunităţii maghiare din Bucovina.
Primele informaţii despre istoria maghiarilor bucovineni au fost publicate în
cursul secolului al XIX-lea de către Bíró Mózes, György Druzsbácky, László
Mihály, Szádeczky K. Alajos, Ioan Budai‑Deleanu ş.a. Pentru perioda inter‑
belică, reţinem studiile valoroase ale lui Elemér Jancsó10, Gyula Kis-Várday,
József Oberding György11. În privinţa experienţei secuilor bucovineni în
Bácská (1941) reţinem contribuţiile lui Gombos György, Csuka Zoltán,
Németh Kálmán ş.a. Aceste contribuţii au fost urmate de apariţia unor
monografii solide care combină analiza izvoarelor primare cu interpretarea
ştiinţifică. Este vorba despre lucrări de sinteză care valorifică documente
primare inedite cu texte publicate în diverse lucrări validate de comunitatea
ştiinţifică. Reţinem, prin urmare, contribuţiile lui Sántha Alajos, István
Földi, Sebestyèn Ádám, Antal Béla, Attila Seres, Vincze Gábor, Fazekas
Tiborc, Olga Lukács, László János, Ion Gabriel Andrei12 ş.a. Încercări de
(re)punere în temă a istoriei maghiarilor bucovineni au fost efectuate de
către László Gergely Pál, dintr‑o perspectivă subiectivă, emoţională şi de
către preotul creştin – ortodox Valentin Puşcaşu, din perspectiva recupe‑
rării memoriei locale a localităţii Țibeni, fosta colonie maghiară Istensegíts.
Problema maghiarilor bucovineni s-a regăsit într‑un mod punctual,
succint, inevitabil şi în lucrările semnate de către Emanuil Grigorovitza
sau de către cunoscutul istoric contemporan Mihai Iacobescu. Importante
contribuţii la descifrarea istoriei şi a profilului comunităţilor maghiare din
Bucovina au fost publicate de către istoricul Constantin Ungureanu.
Există în genere, o istoriografie de factură austro-germană, reprezen‑
tată de către Johann Polek13 şi Raimund Friedricht Kaindl, aplecată cu
mult interes şi acribie ştiinţifică în descifrarea istoriei maghiarilor din
Bucovina, dublată considerabil de către istoricii din Ungaria, unii dintre
aceştia fiind descendenţi direcţi ai maghiarilor repatriaţi din cele cinci
localităţi bucovinene între anii 1940–1941. Interesul ştiinţific al istoricilor
s-a materializat sub forma unor monografii, studii şi articole publicate în
limbile maghiară, germană, engleză şi română. În ultimii ani, s-a constatat
https://www.antikvarium.hu/konyv/jancso-elemer-a-bukovinai‑magyarsag–628348-0,
accesat 18 ianuarie 2022. Elemér Jancsó (n. 10 aprilie 1905, Ocna Mureş, Alba, România – d.
12 noiembrie 1971, Cluj, România) a fost un critic şi istoric literar român de etnie maghiară.
A publicat sub pseudonimele Dezséri György şi Újházy Elemér. Elemér Jancsó – Wikipedia,
accesat 19 ianuarie 2022; ROMÁNIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (oszk.hu)
11
http://mtda.hu/books/oberding_jozsef_gyorgy_a_bukovinai_magyarsag_Optimized.pdf,
accesat 18 ianuarie 2022.
12
Lucrările autorilor susmenţionaţi sunt trecute în Bibliografia Selectivă a lucrării de faţă.
13
Johann Polek, Die magyarsichen Ansiedelungen Andreasfalva, Hadikfalva und Joseffalva
in der Bukowina, Czernowitz, 1899.
10
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o creştere exponenţială a interesului manifestat pentru istoria, cultura şi
tradiţiile maghiarilor din Bucovina Istorică din partea unor asociaţii şi
societăţi înfiinţate de către descendenţii maghiarilor bucovineni. Istoria
maghiarilor bucovineni a revenit astfel în atenţia publicului şi a mass
mediei, fiind difuzată inclusiv prin intermediul reţelelor de socializare.
În acest context, stimulat şi de descoperirea altor surse valoroase legate
de tema de faţă, am decis să publicăm ediţia a doua a studiului realizat
în 2006, valorificând documente noi identificate în cursul cercetărilor în
arhive, alături de unele studii, articole şi monografii publicate între timp.
În mod firesc, am procedat la reevaluarea unor date, informaţii şi chiar
concluzii publicate anterior.
Sursele documentar-informaţionale cu privire la istoria maghiarilor
bucovineni sunt relativ numeroase în spaţiul românesc, exceptând Direcţia
Judeţeană a Arhivelor Statului din Suceava (SANJ), respectiv Serviciul
Arhivelor Istorice Centrale (SANIC) din Bucureşti, coroborat cu lucră‑
rile, studiile, articolele şi sintezele publicate (în limba maghiară, engleză,
germană), extrem de puţine în limba română. Arhivele care au ca subiect
maghiarii din Bucovina au intrat – începând cu 1940 – în custodia Arhivelor
Naţionale ale Republicii Ungare din Budapesta.
Unirea Bucovinei cu Regatul Român (15/28 noiembrie 1918) a repre‑
zentat un eveniment cu profunde semnificaţii şi consecinţe asupra evoluţiei
minorităţilor naţionale din fosta provincie austriacă în ansamblul lor14. Un
spaţiu multicultural renumit prin multiple şi variate influenţe central şi vest
europene, cunoscut drept o „punte între Orient şi Occident”, a fost remo‑
delat prin intermediul unor schimbări majore, menite să-i redimensioneze
evoluţia în tiparele statului naţional. Coabitând şi relaţionând în mod frec‑
vent cu membrii altor comunităţi etno-confesionale, maghiarii bucovineni
şi‑au adus inevitabil, contribuţia, la construirea unei geografii simbolice a
Bucovinei Istorice, în calitatea acesteia de patrie comună a mai multor etnii
şi religii care au conviețuit reciproc într‑o atmosferă de toleranţă, respect şi
înţelegere. Pe de altă parte, imaginea românilor din Bucovina cu privire la
maghiari a modificat substanţial stereotipurile întâlnite în relaţia reciprocă
a celor două naţiuni15. Afirmaţiile de mai sus fac trimitere şi la aprecierile
anterioare semnate în secolul al XVII-lea de către Grigore Ureche: „Ungurii
sântu oameni iscoditori şi necredincioşi, vicleni, priiteşugul nu‑l ţin la loc
de nevoie”, sau la cele consemnate de către autorul Istoriei lui Mihai Vodă
Daniel Hrenciuc, Guvernările naţional-liberale şi integrarea minorităţilor naţionale din
Bucovina în Regatul Român (1918–1928). Unele consideraţii, în vol. Partide politice şi minorităţi naţionale în secolul XX, Sibiu, Editura Universităţii «Lucian Blaga», 2006, p. 51.
15
Sorin Mitu, Transilvania mea. Istorii, mentalităţi, identităţi, Iaşi, Editura Polirom, 2006,
p. 229.
14
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sin Pătraşco Vodă, integrate ulterior în Letopiseţu Cantacuzinesc: „Pentru
aceasta (moartea lui Mihai Viteazul) dar cadeă-să blestemăm toţi creştinii
pe neamul unguresc, mai vârtos, căci sânt oameni răi şi ficleni încă din
feliul lor”16. Imaginile etnice pozitive cultivate de către români cu refe‑
rire la maghiari (Petru Maior, Damaschin Bojincă) influenţate de roman‑
tismul liberal sunt contrazise vehement de către Alexandru Papiu‑Ilarian17.
Scriitorii maghiari (Kővári László, István Széchenyi, Lajos Kossuth, Mihály
Táncsics, Gorove István) devin interesaţi de românii transilvăneni dez‑
voltând în scrierile lor imaginea „bunul sălbatic român”, fiind interesaţi de
valorizarea potenţialului pozitiv al acestuia18.
Maghiarii bucovineni au contribuit la construirea unei imagini pozi‑
tive în spaţiul Bucovinei Istorice, buni meseriaşi, apreciaţi agricultori, ata‑
şaţi tradiţiilor şi valorilor specifice comunităţii. Reprezentând comunităţi
rurale, conservatoare, legate ocupaţional şi tradiţional de activităţi agri‑
cole, legumicole şi meşteşugăreşti, maghiarii bucovineni au fost integraţi
administrativ în Regatul Român. Relaţiile lor cu Republica Ungară au fost,
mai degrabă, discrete. Interesul Budapestei faţă de maghiarii din Bucovina
s-a manifestat pe filiera unor societăţi, organizaţii şi asociaţii pendinte de
Biserica Romano-Catolică sau Calvină.
Legislaţia românească în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale
a fost, teoretic, de inspiraţie europeană, consacrată prin textul Tratatului
Minorităţilor semnat de România la 9 decembrie 1919. Relaţiile dintre
Regatul Român şi Republica Ungară19 în perioada interbelică n-au afectat în
mod concret statutul maghiarilor bucovineni, aceştia fiind izolaţi geografic
de conaţionalii lor din Transilvania. Ei au continuat să practice aceleaşi înde‑
letniciri din perioada administraţiei austriece a Bucovinei, bucurându‑se de
renumele de oameni harnici şi buni cultivatori de legume, aprovizionând
cu produsele lor pieţele din Rădăuţi, Siret şi Suceava, iar după 1918 şi‑au
putut vinde mărfurile în Basarabia şi în Vechiul Regat.
Destinul maghiarilor bucovineni a fost strâns legat de evoluţia echili‑
brului european, afectat de ascensiunea curentului revizionist după anii ’30
în Europa20, pe fondul mecanismelor politico-instituţionale interne, care
încercau să ofere soluţii pertinente conservării unui echilibru social viabil21.
La 30 august 1940, prin cel de al doilea Doilea Arbitraj de la Viena,
Ibidem, p. 130–231.
Ibidem, p. 231–234.
18
Ibidem, p. 239–244.
19
Lavinia Bârlogeanu, Strategii identitare şi interculturalitate în spaţiul românesc, Bucu‑
reşti, Editura Humanitas Educaţional, 2005, p. 116.
20
Sándor Biró, The Nationalities Problem in Transylvania. A Social History of The Romanian Minority, New York, Columbia University Press, 1992, p. 625.
21
Vasile Ciobanu, Din politica guvernelor naţional-ţărăniste din perioada 1928–1933 faţă
16
17
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România a fost obligată de către Germania şi Italia să cedeze Ungariei
partea de N-V a Transilvaniei22. În acest context favorabil, Ungaria a încu‑
rajat repatrierea maghiarilor bucovineni cu atât mai mult cu cât, la 28 iunie
1940, Uniunea Sovietică a primit de la Regatul Român, în urma ultimatumu‑
rilor din 27 şi 27 iunie 1940, teritorii precum nordul Bucovinei, Basarabia
şi ţinutul Herţa. Aceste schimbări de un dramatism greu de redat în aceste
pagini, şi‑au pus inevitabil amprenta asupra destinului minorităţilor naţio‑
nale din Bucovina, inclusiv asupra maghiarilor bucovineni.
Repatrierea maghiarilor din Bucovina s-a efectuat în două etape: în 1940,
o parte au început să se repatrieze în Ungaria, răspunzând astfel pozitiv che‑
mării lansate de către Ungaria condusă de către amiralul Miklós Horthy23,
liderul Ungariei, după cel de al Doilea Arbitraj de la Viena şi intrarea tru‑
pelor maghiare (septembrie 1940) în partea de sud a Transilvaniei, mesajul
fiind preluat şi multiplicat de către unii lideri şi activişti politici şi religioşi
locali. Majoritatea maghiarilor bucovineni s-au repatriat masiv şi în mod
organizat în cursul anului 194124. Între timp, Ungaria a preluat controlul
asupra Voivodinei, maghiarii din Bucovina fiind relocaţi în Bácska, după ce
zona a fost în prealabil «curăţată» de sârbi de către trupele ungare. Astfel,
în mod brusc şi neaşteptat, a luat sfârşit o istorie consistentă de peste
două secole a maghiarilor din Bucovina. Din nou, aceştia au fost nevoiţi
să o ia de la capăt, redefinindu‑şi priorităţile, fiind nevoiţi să se adapteze
unui context nou, complex, adesea ostil. Au trebuit să înveţe meserii noi,
adaptându‑se din mers noilor provocări. Destinul lor a fost strâns legat de
acela al Ungariei. În momentul în care aceasta a pierdut controlul asupra
Voivodinei în faţa trupelor sârbe, maghiarii bucovineni au fost din nou
nevoiţi să plece, fiind relocaţi de Budapesta în judeţele Baranya şi Tolna.
Unii au căzut victime represiunilor declanşate de către trupele sârbe care
s-au răzbunat, astfel, pentru masacrul organizat de către generalul Ferencz
Feketehalmy Czeydner la Novi Sad (5–10 ianuarie 1942) şi Szablya (Žabalj)
(21–23 ianuarie 1942)25. Din nou, începând cu toamna anului 1944, des‑
tinul maghiarilor bucovineni a însemnat relocarea lor în patria-mamă.
Am procedat la împărţirea acestei lucrări în 14 capitole, în raport de
resursele şi obiectivele fiecărui capitol şi subcapitol în parte. Capitolul I
de minorităţile naţionale, în vol. Partide politice şi minorităţi naţionale în secolul XX, Sibiu,
Editura Universităţii «Lucian Blaga», 2006, p. 131.
22
Stephen Fischer-Galaţi, National Minorities in Romania, 1919–1980, în vol. Eastern
European National Minorities, 1919–1980. A Handbook, Stephan M. Horak and Richard
Blanke, Littleton CO., Libraries Unlimited, 1985, p. 195.
23
Catherine Horel, Amiralul Horthy, regentul Ungariei, traducere din franceză de Lia Decei,
Bucureşti, Editura Humanitas, 2019, p. 251, 288–289.
24
SANJ fond Prefectura judeţului Rădăuţi, dosar 52/1941, 281 f.
25
Catherine Horel, op. cit., p. 299.
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– Bucovina Istorică – un spaţiu al Europei Centrale dezvoltă pe un spaţiu
tipografic adecvat în sinteză, devenirea istorică, administrativă şi institu‑
ţională a Bucovinei Istorice, într‑o strânsă corelaţie cu reformele efectuate
de către administraţia Habsburgică a Bucovinei, respectiv, transformarea
provinciei după un model multicultural şi pluriconfensional de esenţă
central europeană. În capitolul II – Originile şi stabilirea maghiarilor în
Bucovina am prezentat, în baza unor surse documentar-informaţionale
diverse, date, opinii, interpretări ale istoriografiei legate de această proble‑
matică precum şi unele informaţii legate de istoria secuilor, organizarea
şi relaţiile lor complexe cu Regatul Ungariei şi cu Imperiul Habsburgic,
implicit masacrul de la Siculeni din 7 ianuarie 1764, organizat de către tru‑
pele austriece împotriva secuilor, eveniment istoric extrem de important,
un reper esenţial în înfiinţarea coloniilor maghiare din Bucovina. În cadrul
capitolului III – Apariţia coloniilor maghiare din Bucovina am reevaluat
şi prezentat în baza surselor consultate, înfiinţarea aşezărilor maghiare
din Bucovina (Istensegíts/Țibeni, Fogadjisten/Iacobeşti, Hadikfalva/
Dorneşti, Józseffalva/Vornicenii Mari şi Andrásfalva/Măneuţi), într‑o
strânsă corelaţie cu contextul social, politic, militar şi spiritual circumscris
evenimentelor în cauză. Dintre coloniile menţionate doar Andrásfalva a
reprezentat o comunitate calvină, singura din întreg Imperiul Habsburgic.
Hadikfalva şi Andrásfalva, colonii învecinate au fost botezate în cinstea
feldmareşalului Grafen András Hadik von Futak, preşedintele Consiliului
Aulic de Război (1774–1790). Capitolul IV – Evoluţia coloniilor maghiare
în timpul administrației Habsburgice a Bucovinei tratează în mod sin‑
tetic şi succesiv principalele momente care au caracterizat evoluţia celor
cinci colonii maghiare. În capitolul V – Învăţământul în limba maternă
am inclus, descris şi prezentat, înfiinţarea, evoluţia şi conţinutul învăţă‑
mântului în limba maghiară a tinerilor din localităţile maghiare, incluzând
date şi informaţii privind cadrele didactice care au activat la şcolile din
comunităţile respective. Unele aspecte privind comunităţile maghiare din
Bucovina în timpul Primului Război Mondial (1914–1918), fac obiectul
capitolului VI – Maghiarii bucovineni în timpul Primului Război Mondial.
Unirea Bucovinei cu România, Unirea Bucovinei cu Regatul Român, este
analizată în capitolul în capitolul VII, iar în capitolul VIII – Universul culturii populare maghiare am inclus aspecte privind locuinţele, căsătoriile şi
alimentaţia maghiarilor bucovineni, proiectând astfel ethos-ul culturii lor
populare dintr‑o perspectivă identitară. Capitolul IX – Biserica şi pelerinajele prezintă unele aspecte legate de apariţia bisericilor romano-cato‑
lice în coloniile maghiare, respectiv cultura profundă a pelerinajelor prac‑
ticată şi dezvoltată de către enoriaşii maghiari. Problematica epidemiilor
este analizată în cadrul capitolului X – Epidemiile, cunoscut fiind faptul că
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epidemiile au afectat în mod deosebit viaţa locuitorilor Bucovinei, inclusiv
a maghiarilor. În cazul de faţă, epidemia de holeră din 1866 a provocat
cele mai multe victime. Perioada interbelică – din anumite perspective –
este prezentată în capitolul XI – Maghiarii bucovineni în perioada interbelică. În capitolul XII – Scurte consideraţii asupra regimului de protecţie
al minorităţilor naţionale din România Mare am analizat sistemul de
protecţie al minorităţilor naţionale dezvoltat în perioada interbelică, iar
în capitolul XIII – Repatrierea maghiarilor din Bucovina am dezvoltat
momentul repatrierii maghiarilor din Bucovina. În fine, capitolul XIV –
Establishmentul maghiarilor din Bucovina prezintă în mod succint, câteva
dintre personalităţile maghiarilor din Bucovina. Volumul se finalizează cu
Încheiere, Anexe documentare, Bibliografie selectivă şi un Album foto.
Maghiarii şi‑au asigurat un loc aparte în memoria comună a Bucovinei.
În zilele noastre, în localităţile dezvoltate din cele cinci foste colonii
maghiare aflate în cadrul administrativ al judeţului Suceava, nu mai trăiesc
persoane aparţinând acestei comunităţi etnice. Renumele lor este acela de
buni gospodari, agricultori, practicanţi ai religiei romano-catolice la bise‑
ricile din Dorneşti şi Ţibeni sau calvinistă, pentru cei din Andrásfalva/
Măneuţi. Muzeul Furman din Dorneşti perpetuează memoria maghiarilor
bucovineni, după cum însăşi Bucovina Istorică reprezintă o realitate a tre‑
cutului multicultural şi pluriconfesional.
Rădăuţi,
Ianuarie 2022

CAPITOLUL I

BUCOVINA HABSBURGICĂ – UN
SPAȚIU AL EUROPEI CENTRALE

E

uropa Centrală reprezintă, în egală măsură, un spaţiu geocultural,
spiritual şi politic generat de către complexitatea evoluţiilor isto‑
rice, culturale şi spirituale, implicit de dezbaterile analiştilor şi ale specialiş‑
tilor în acest domeniu. În accepţia de faţă, conectarea părţii de nord-vest a
Moldovei la cultura Europei Centrale a fost asigurată şi stimulată constant
de integrarea în Imperiul Habsburgic, prin intermediul limbii, al culturii şi
al civilizaţiei germane. Modelarea şi remodelarea instituţională a Bucovinei
a fost parte integrantă a reformelor iniţiate şi aplicate de către Viena în
relaţia sa cu provinciile componente ale Imperiului Casei de Austria vreme
de 144 de ani.
Anexată de către Imperiul Habsburgic în urma războiului dintre anii
1768–1774 prin Convenţia26 încheiată cu Poarta (7 mai 1775, la KuciukKainargi)27, partea de nord-vest a Moldovei (Bucovina)28 a devenit, pe fondul
unei colonizări masive, abil organizată de către autorităţile Habsburgice29,
un spaţiu al armoniei interetnice în care toleranţa a reprezentat unul
dintre elementele esenţiale care au asigurat concilierea şi echilibrul între
numeroasele comunități etnice extrem de diverse ca origine şi confesiune
(români, ucraineni, germani, evrei30, polonezi, ruşi lipoveni, maghiari, slo‑
vaci, armeni, greci, italieni).
A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. IX, Mavrocordații (1711–1749),
Ediţia a III-a, Bucureşti, Editura „Cartea Românească”, 1930, pp.142–147; N. Iorga, Istoria
Românilor, vol. III. Ctitorii, Bucureşti, 1937, p. 75.
27
Demir Dragnev (editor), Domnii Ţării Moldovei. Studii, Chişinău, Editura Civitas, 2005,
p. 257.
28
Radu Grigorovici, Un protocol important referitor la reglementarea districtului bucovinean, Viena, aprilie 1780, în „Analele Bucovinei”, X, 1/2003, pp. 295–296.
29
Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 7.
30
Nicolae Iorga, Neamul românesc în Bucovina, Rădăuţi, Editura Institutului BucovinaBasarabia, 1996, p. 129.
26
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Bucovina, în calitate de provincie habsburgică, a cunoscut câteva etape
importante în evoluţia sa: etapa administraţiei militare 1774–1786, în
care a fost condusă numai de către guvernatori militari austrieci; etapa
1786–1848 sau etapa galiţiană, în care a fost anexată Galiţiei ca al 19-lea
cerc districtual al acesteia; etapa 1849–1918, denumită a autonomiei pro‑
vinciale, când Bucovina a fost declarată Mare Ducat (Kronland)31. Alipirea
Bucovinei la Galiţia a produs foarte multe nemulţumiri din partea popu‑
laţiei româneşti, majoritare în provincie, fiind concepute şi trimise o serie
de memorii Vienei, prin care se cerea revenirea la un statut de sine stă‑
tător. Practic, Bucovina a devenit „periferia unei periferii, sau semi‑peri‑
ferii a Vienei”32.
Austriecii au introdus treptat un nou model de organizare a societăţii
în plan politic, economic, cultural şi religios. Bucovina a fost colonizată
în mod organizat cu numeroase grupuri etno-confesionale provenite din
regiunile Imperiului Habsburgic: polonezi, ruşi lipoveni, armeni, evrei,
maghiari, cehi, slovaci, italieni, germani, ruteni (ucraineni); toate aceste
populaţii erau de origini, religii şi limbi foarte diferite33. Aceste comunităţi
etno-confesionale s-au respectat, s-au înţeles şi s-au susţinut reciproc –
un aspect foarte important – preluând unii de la alţii elemente legate de
limbă, tradiţii şi cultură identitară. În anul 1816, drept rezultat al politicii de
colonizare masivă promovate de austrieci34, numărul etniilor care trăiau în
Bucovina a crescut apreciabil, fapt care a avut un puternic impact şi asupra
Bisericii Ortodoxe, a cărei pondere în rândul credincioşilor s-a diminuat cu
aproximativ 8,6% în avantajul Bisericii Romano-Catolice, după cum rezultă
din statistica următoare: populaţia totală a Bucovinei – 180 094 (89,7%
ortodocşi), 1 654 (0,8% armeni ortodocşi), 10 284 (5,12% romano-catolici şi
greco-catolici), 3 662 (1,8% evanghelici), 251 (0,13% reformaţi), 637 (0,32%
lipoveni pe stil vechi) şi 4 160 (2,07% evrei)35. Numărul populaţiei romanocatolice şi mozaice a crescut treptat, astfel că românii nu vor mai deţine la
sfârşitul perioadei galiţiene decât o majoritate relativă36.

Die Bukowina, Commision Verlag der K.K. Universitätsbuchhandlung H. Pardini (Engel
& Suchan-ka), Czernowitz, 1899, p. 49.
32
Iulia-Elena Zup, Traducerile legislaţiei austriece în Bucovina habsburgică (1775–1918),
Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 21.
33
Ion Nistor, Cehoslovacii şi românii, extras din „Codrul Cosminului”, Cernăuţi, VI, 1929–
1930, pp. 300–301.
34
Aurel Ţintă, Colonizările habsburgice în Banat (1716–1740), Timişoara, Editura Facla,
1982, pp.27–28.
35
Die Bukowina, p. 194.
36
Aurel Morariu, Bucovina 1775–1914, Bucureşti, 1915, p. 48.
31
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Diversitatea etnică a Bucovinei Istorice.

Izbucnirea revoluţiei de la 1848–1849 în Europa, un autentic „concert
european al popoarelor”, a pus în lumină reevaluarea formulelor politicoinstituţionale pe de o parte, respectiv adecvarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti, în conformitate cu prevederile ideologiei liberale ale naţionali‑
tăţilor, pe de altă parte, revoluţia în sine, a pus pentru prima dată în discuţie
principiul „egalei îndreptăţiri a naţionalităţilor”37.
Stat multinaţional38, Imperiul Habsburgic a fost puternic afectat de miş‑
cările revoluţionare apărute în capitalele Viena şi Budapesta, precum şi în
mai toate părţile statului (preponderent în centrele urbane)39. Începută la
Gerald Stourzh, Egala îndreptăţire ca principiu constituţional (1848–1918) în Monarhia
Habsburgică (1848–1918), Volumul III, Problema naţională, ediţie în limba română coor‑
donată şi îngrijită de Rudolf Gräf, Traducere de Iosif Marin Balog, Loránd Mádly, Raluca
Nelepcu, Daniela Stanciu Păscăriţa şi Nicolae Teşculă, Iaşi, Academia Română, Centrul de
Studii Transilvane, Editura Polirom, 2021, p. 39.
38
Eugen I. Melic, Principiul naţionalităţilor şi întregirea României, Botoşani, Tipografia „B.
Saidman”, 1936, p. 43.
39
Die Bukowina, p. 195.
37
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Palermo (12 ianuarie 1848), continuată la Paris (22–22 februarie 1848),
revoluţia a cuprins şi spaţiul monarhiei habsburgice în martie 1848. Astfel,
la 13 martie 1848, a izbucnit revoluţia în Viena, evenimentele căpătând
rapid proporţii care l-au determinat pe cancelarul Klemens Metternich
să părăsească (deghizat) oraşul. La 22 martie 1848, revoluţia budapestană
condusă de Lajos Kossuth40 şi‑a fixat drept principale obiective: realizarea
unui sistem politic de factură constituţională, întărit de un parlament
bicameral, vizând însă şi crearea Ungariei Mari, care să cuprindă teritorii
precum Slovacia, Croaţia, Transilvania şi Banatul41, obiective teritoriale
care au alimentat – la vremea respectivă – un virulent conflict cu românii
şi sârbii (în cazul Voivodinei)42. Disputa româno-maghiară a reprezentat
una dintre dramele aparent ireconciliabile ale revoluţiei paşoptiste, con‑
chide un istoric român contemporan43. La 25 aprilie 1948 în Austria a fost
adoptată „Constituţia Imperiului Austriac” cunoscută şi sub denumirea de
„Constituţia Pillendorf ”44. Aceasta asigura (paragraful 4) „inviolabilitatea
naţionalităţii şi a limbii”45. Se impune precizarea că la momentul respectiv,
noţiunile de popor, naţiune şi naţionalitate erau utilizate în funcție de
raporturile statal-teritoriale şi etnico-lingvistice46. În acest context, slo‑
ganul liberei îndreptăţiri a naţionalităţilor a fost folosit de români şi de slavi
în luptele lor cu maghiarii47. În aprilie 1848, revoluţia s-a extins în Cracovia
şi în întreaga Galiţie de Vest48. În luna mai, revoluţionarii au solicitat cre‑
area unui Comitet Politic Naţional, care a cerut convocarea unei Adunări
Naţionale Constituante49. Speriat, împăratul Ferdinand I a părăsit Viena,
refugiindu‑se la Olmütz, în Moravia (22 aprilie 1848)50. La urcarea sa pe
tronul Imperiului Habsburgic, Franz Josef a promis tuturor naţionalităţilor
trăitoare în monarhie, „libera dezvoltare şi egala îndreptăţire. Indiferent
ce limbă a acestui mare imperiu vor folosi popoarele – a precizat împă‑
ratul –, am încredere că toţi se vor declara şi se vor dovedi fideli ai patriei
Francisc Păcurariu, Românii şi Maghiarii de‑a lungul Istoriei. Paralelisme, interferenţe,
convergenţe şi contradicţii în cursul istoriei, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 167.
41
Ioan Lupaş, Istoria Transilvaniei, Bucureşti, Editura Eminescu, 1988, pp. 26–27.
42
Erich Zöllner, Istoria Austriei, vol. II, Bucureşti, ediţia a VIII-a, Editura Enciclopedică,
1997, p. 494.
43
Cristian Sandache, Lumini şi umbre în Bazinul Carpatic. Românii, maghiarii şi Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018, p. 181.
44
Gerald Stourzh, op. cit., p. 42.
45
Ibidem.
46
Ibidem, p. 43.
47
Ibidem, p. 49.
48
Die Österreichische, p. 231.
49
Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774–1918), Chişi‑
nău, Editura Civitas, 2003, p. 121.
50
Ibidem, p. 121.
40
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comune”51. Românii susţineau reconstrucţia Monarhiei pe baze lingvistice
şi etnice52. Revoluţia de la 1848–1849 a dezvoltat şi accentuat naţionalismul
maghiar de tip nobiliar53, naţiunea în Ungaria fiind pusă pe un plan supe‑
rior egalităţii sau federalismului.
Revoluţionarii bucovineni au urmărit, printre altele, crearea unui stat
care să cuprindă pe toţi românii aflaţi în cuprinsul monarhiei danubiene
plasat, evident, sub protecţia Casei de Habsburg54. Amploarea revolu‑
ţiei româneşti a determinat autorităţile imperiale să sprijine aspiraţiile
naţionale ale rutenilor, tocmai pentru a dilua şi contrabalansa efec‑
tele revoluţiei române55. Monarhia habsburgică a recurs – pentru a-şi
menţine integritatea – la manipularea „forţelor naţiunilor şi claselor
rivale”56. În Cernăuţi, locuitorii s-au organizat în gărzi cetăţeneşti şi stu‑
denţeşti, formate din studenţi, elevi de liceu, profesori, comandate de
locotenentul Kalmucki57. La 22 martie 1848 a avut loc o Adunare popu‑
lară la Cernăuţi, la care au participat reprezentanţi ai tuturor etniilor şi
categoriilor sociale58. Cu acest prilej a fost ales un Comitet de acţiune
şi s-au stabilit obiectivele economice, politice, sociale, culturale care
priveau toată populaţia Bucovinei. Acest Comitet a convocat pentru
ziua de 20 mai 1848, o mare Adunare a tuturor bucovinenilor, în cadrul
căreia urma să discute problemele care priveau întreaga Bucovină. Aşa
a apărut documentul revoluţionar intitulat Petiţia Ţării, care conţinea,
în cele 12 de articole, principalele revendicări semnate de români, de
polonezi, de ruteni, de armeni, şi de germani, acest fapt indicând o soli‑
daritate etnică pe fondul unor interese apropiate. În esenţă, semnatarii
textului solicitau desprinderea Bucovinei de Galiţia59 şi transformarea ei
în Ducat de sine stătător (revendicare care nu convenea rutenilor, adepţi
Gerald Stourzh, op. cit., p. 50.
Ibidem, p. 51.
53
Mihai Manea (ed.), We and our neighbours. The majority and the minorities in the recent
history textbooks in Romania, Bulgaria, and Hungary. With a case study: Republic of Moldova, Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2004, p. 37.
54
Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei. 28 noiembrie 1918. Studii şi documente, Bucureşti, Edi‑
tura Cartea Românească, 1928, p. 5.
55
Ibidem, p. 7.
56
A.J.P. Taylor, Monarhia Habsburgică 1809–1918. O istorie a Imperiului Austriac şi a Austro-Ungariei, Bucureşti, Editura All Istoric, 2000, p. 53.
57
Mircea Grigoroviţă, Din istoria colonizării Bucovinei, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1996, p. 68.
58
Vasile Gh. Miron, Mihai Ştefan Ceauşu, Gavril Irimescu, Sevastiţa Irimescu, Din tezaurul
documentar sucevean 1393–1849. Catalog de documente, Bucureşti, 1983, p. 633–635.
59
William Keel, Kurt Rein (ed.), German Emigration from Bukovina to the Americans.
Results of Initial Investigations a Guide for Researchs, Kansas, University of Kansas, 1996,
p. 28.
51
52
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ai menţinerii alipirii provinciei la Galiţia)60. Articolul 2 al documentului
cerea renunţarea la patronajul învăţământului de către Consistoriul
catolic de la Lemberg, precum şi constituirea unui Consiliu Naţional al
Bucovinei care să preia întreaga reţea şcolară din Bucovina61. Expresia
ideilor iluministe din epocă a reprezentat-o solicitarea revoluţionarilor
bucovineni ca în viitoarea Dietă a Bucovinei să fie reprezentate, în egală
măsură, toate stările sociale existente în provincie, fără deosebire de
religie, şi anume: clerul, marea proprietate funciară, intelighenţia, starea
orăşenească şi ţărănească62.
Autonomia Bucovinei a fost consacrată prin noua Constituţie impe‑
rială, adoptată la 4 martie 184963, provincia fiind declarată – la propunerea
deputatului polonez Francisc Smolka – drept ţară de provincie a imperiului
Austriei cu titlul de ducat şi cu un guvernământ propriu în Cernăuţi64. Dieta
Bucovinei reprezenta provincia în acele interese, care, prin Constituţia
imperială sau prin legile imperiale, erau consacrate drept probleme pro‑
vinciale65. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea se afirmă
tot mai mult o mişcare naţională prin intermediul elitelor diverselor naţi‑
onalităţi care compuneau mozaicul etnic bucovinean66. După recunoaş‑
terea Bucovinei prin Constituţia imperială din martie 1849 drept provincie
imperială autonomă cu titlul de Ducat, prin Patenta imperială din 29 sep‑
tembrie 1850, au fost aprobate Constituţia provincială şi Legea electorală67.
Acestea reglementau activitatea Dietei Bucovinei, instituţia cea mai înaltă a
autonomiei provinciale, destinată să reprezinte toate interesele provinciei.
Instaurarea neoabsolutismului în Imperiul Habsburgic (Patenta imperială
din 31 decembrie 1851) a anulat şansele instituirii reprezentanţei provin‑
ciale68. Problema s-a menţinut în atenţia elitelor politice ale naţionalităţilor
Bucovinei drept una de mare importanţă, astfel încât reacţia în faţa deci‑
ziei de a desfiinţa Guvernământul Bucovinei, adoptată de către ministrul
Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare: 1918–1930, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1998, p. 70.
61
Die Bukowina, p. 302–303.
62
Mihai Ştefan Ceauşu, Modernizarea instituţional-politică a Bucovinei: instituirea Dietei provinciale (1848–1861), în „Xenopoliana”, Iaşi, Buletinul Fundaţiei Academice «A. D.
Xenopol», VI, 1998, 1–2, p. 154.
63
Iulia-Elena Zup, Traducerile legislaţiei austriece în Bucovina habsburgică (1775–1918),
Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 146–148.
64
Mihai Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 156.
65
Ibidem, p. 157.
66
Paul Robert Magocsi, A History of Ukraine, Toronto, University of Toronto Press, Toronto
Buffalo London, 1996, p. 414– 415.
67
Olexandr V. Dobrjanski, Formarea organelor administraţiei provinciale a ducatului
Bucovina în anii 50–60 ai secolului al XIX-lea, în „Analele Bucovinei”, IV, nr. 3, 1997, p. 785.
68
Die Bukowina..., p. 297.
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Agenor Goluckowski la 26 aprilie 1860, incluzând provincia Galiţia, a fost
una deosebit de vehementă69. În decembrie 1860 s-a produs o schimbare a
cursului politic la Viena, cabinetul federalist Rechberg-Goluchowski fiind
înlocuit de către un guvern de orientare liberal-centralistă a lui Anton von
Schmerling70. Astfel, s-a conturat contextul politic favorabil autonomiei
Bucovinei, legiferat prin Patenta imperială din 26 februarie 1861, con‑
cretizată în statutul de Ducat, cu o Dietă proprie71. Dieta era considerată
drept cel mai înalt organ al puterii în reprezentarea şi administrarea inte‑
reselor provinciei. Camera legislativă provincială (Dieta) era formată din
30 de membri, aleşi în baza votului cenzitar, pentru un interval de şase
ani consecutivi. Mandatele erau împărţite între episcopul greco-neunit al
Bucovinei, care avea loc şi drept de vot în adunare, ca virilist, şi 29 de depu‑
taţi aleşi de ansamblul populaţiei provinciei, în cadrul a trei mari curii elec‑
torale, împărţite conform principiului reprezentării proporţionale a inte‑
reselor72. Prima curie electorală, reprezentând marea proprietate funciară,
avea repartizat un număr de zece deputaţi. Curia oraşelor şi a Camerei de
Comerţ şi Industrie avea şapte mandate, în timp ce a treia curie, a comu‑
nelor rurale sau a micii proprietăţi, avea doisprezece deputaţi. Episcopul
(mitropolitul) Bisericii Ortodoxe era numit de împărat în Dietă, iar după
înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi, rectorul acesteia devenea membru
de drept al Dietei73. Mandatul deputaţilor dietali era de patru ani. Din rân‑
durile acestora, împăratul numea un preşedinte care purta titlul de căpitan
al Ţării (Landeshauptmann)74. Căpitanul reprezenta puterea autonomă a
provinciei75. Comitetul Ţării sau Delegaţia permanentă aveau atribuţii
legate exclusiv de control şi de tutelă asupra administraţiilor comunale şi a
celorlalte servicii din provincie. Reprezentantul puterii centrale se numea
Guvernatorul Ţării sau Preşedintele Ţării (Landespräsident), care avea în
subordine administraţiile judeţene, în frunte cu câte un Bezirkvorsteher,
având competenţe în domeniile perceperii şi administrării impozitelor,
întreţinerii şoselelor naţionale şi a drumurilor împărăteşti, serviciul poştal
şi telegrafic şi învăţământul secundar şi superior. Ducatul Bucovinei tri‑
mitea în Parlamentul de la Viena – în conformitate cu ponderea populaţiei
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sale – 5 deputaţi aleşi din rândurile membrilor Dietei, iar apoi prin inter‑
mediul celor patru colegii electorale. După 1892 s-a făcut simţită necesi‑
tatea înfăptuirii unei noi regândiri a sistemului electiv. Reforma electorală,
adoptată la 14 iunie 1896, stabilea înfiinţarea unei noi curii a clasei gene‑
rale a alegătorilor, potrivit căreia obţineau drept de vot bărbaţii de peste 24
de ani, exceptând anumite persoane (militarii şi unii dintre funcţionari)76.
În conformitate cu prevederile acestei reforme, Bucovina obţinea, supli‑
mentar, doi reprezentanţi în Camera Deputaţilor a Parlamentului de la
Viena. În urma unor demersuri insistente promovate de către reprezen‑
tanţii românilor, ai rutenilor, ai evreilor şi ai germanilor, reuniţi în Tovărăşia
Ţărănească (1904), în Parlamentul de la Viena s-a reuşit repartiţia manda‑
telor în Dietă. Astfel, numărul mandatelor a crescut de la 29 la 59, la care se
adăugau doi virilişti. Repartiţia era următoarea: românii – 22 de mandate,
rutenii – 17, evreii – 10, germanii – 6, polonezii – 4 mandate. În urma
dezbaterilor Dietei (sesiunea din 15/16 octombrie 1909), s-a realizat un aşa
numit compromis interetnic („Nationalitäten-ausgleich”)77.
Structura etnică a Dietei era următoarea: 23 de deputaţi români, 17
ruteni, 10 evrei, 7 germani şi 6 polonezi. Autorităţile austriece au introdus
un model nou de repartizare a mandatelor de deputaţi, bazat pe curii elec‑
torale. La 26 ianuarie 1907, sistemul electoral a fost din nou modificat, prin
introducerea votului universal direct şi secret pentru toate persoanele care
depăşeau vârsta de 24 de ani, Bucovina fiind împărţită în 11 circumscripţii
electorale (8 rurale şi trei urbane). Etniile Bucovinei au obţinut mandate de
parlamentari, exceptându‑i pe maghiari şi pe polonezi78. În timpul sesiunii
Dietei Bucovinei din 20 octombrie 1908 s-a luat în dezbatere, la propunerea
deputatului român Aurel Onciul, adoptarea unui proiect de modificare a
legii electorale, care prevedea înfiinţarea unei noi curii a clasei generale a
alegătorilor, inspirată din modelul legii electorale a Parlamentului austriac79.
Alegătorii erau împărţiţi în curii naţionale şi sociale: românii, rutenii, ger‑
manii, evreii şi polonezii. Ei obţineau un număr de mandate proporţional
cu numărul alegătorilor din fiecare curie electorală. Potrivit proiectului, în
Dieta Bucovinei urmau să fie aleşi 55 de deputaţi, dintre care 20 de români,
14 ruteni, 8 germani, 8 evrei şi 5 polonezi. Înaintată autorităţilor austriece –
a fost operată şi introducerea evreilor în curia germană – legea a fost discu‑
tată şi aprobată de Dietă la 16 octombrie 1909. În varianta sa finală, în Dieta
Bucovinei urmau să fie aleşi 63 de deputaţi: 13 deputaţi din partea marilor
proprietari (6 români, 4 armeano-polonezi şi un rutean), 2 din partea
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Camerei de Comerţ şi Industrie a oraşului Cernăuţi, 28 din partea clasei ale‑
gătorilor localităţilor urbane şi rurale, 18 din partea clasei generale a alegăto‑
rilor, la care se adăugau, ca virilişti, mitropolitul şi rectorul Universităţii din
Cernăuţi80. În această viziune erau preîntâmpinate luptele pentru obţinerea
locurilor pe criterii etnice. În scopul evitării fraudelor electorale, buletinele
de vot ale alegătorilor (art. 35 din Legea electorală) urmau să fie tipărite pe
hârtie de diferite culori. Ultimele alegeri pentru Dieta Bucovinei s-au orga‑
nizat în 1911, după introducerea Ausgleich-ului, fiind introduse cadastrele
naţionale: germano-evreu, ucrainean, român şi armeano-polonez.
Perioada anilor 1871–1917 s-a caracterizat, la nivelul vieţii politicii aus‑
triece (Bucovina, în urma instaurării dualismului austro-ungar, în 1867, era
parte integrantă în Cisleithania)81, printr‑o mare instabilitate guvernamen‑
tală82. Bucovina a fost integrată în sistemul central-european, limba ger‑
mană reprezentând liantul care a asigurat substanţa procesului de integrare
în Coroana de Habsburg. Acest spaţiu a devenit tot mai mult o provincie
aparţinând Europei Centrale – locul de formare şi afirmare a numeroşi pre‑
stigioşi intelectuali şi oameni de cultură şi de artă83. Capitala Bucovinei,
oraşul Cernăuţi şi‑a dobândit, pe bună dreptate, renumele unui oraş cos‑
mopolit ce prezenta trăsăturile specifice spaţiului central-european. O
întreagă literatură de factură istorică recunoaşte importanţa multicultura‑
lismului drept liant în arealul cultural, literar, spiritual şi ştiinţific. Stilul
Biedermeier, care a caracterizat în plan arhitectural lumea central-euro‑
peană, s-a simţit şi la nivelul Cernăuţiului84. Contactele, interferenţele şi
transferurile culturale, implicit amprenta civilizaţiei Habsburgice au asi‑
gurat unul dintre elementele solide ale acestui spaţiu, devenit remarcabil
prin multiconfesionalismul şi multietnicitatea sa85. Reformele împăratului
Iosif al II-lea, concepute în cel mai pur spirit iluminist, au asigurat reor‑
ganizarea şi transformarea imperiului în plan legislativ, economic, politic,
cultural şi spiritual, având predilect în aria sa de acţiune Boemia, Moravia,
Ungaria, Transilvania, Bucovina şi Slavonia86. În acelaşi timp, Aufklärung-ul
Ibidem.
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şi reformele Mariei Tereza (1740–1780) şi ale Iosif al II-lea (1780–1790) au
salvat imperiul Habsburgic de la o revoluţie similară celei franceze de la
1789, trasându‑i un drum sigur spre modernitate87.
Imperiul Austro-Ungar (1867)88 perceput drept o „varietate maximă
într‑un spaţiu minim”, implica paradoxuri şi ambiguităţi sugerate prin însăşi
titulatura amuzantă de Kakania (K. und K. – statul multinaţional fiind con‑
comitent regat şi imperiu)89, precum şi prin modul de funcţionare a structu‑
rilor statale birocratice (deşi oficial liberal) sau prin problema delicată a cetă‑
ţenilor trataţi în mod diferenţiat, cu toate că, oficial, toţi erau egali în drep‑
turi. Imperiul cuprindea Regatul Ungariei şi Cisleithania, formată oficial din
„ţările şi regatele reprezentate în consiliul imperiului (Reichsrat), care însă nu
purta, paradoxal, denumirea de imperiu austriac”90. Întreaga evoluţie a impe‑
riului austriac este legată indiscutabil de dinastia de Habsburg al cărui nume
provine de la cetatea elveţiană Habichtsburg, fiind plasată cronologic în 1020,
în cantonul Aagan din Elveţia, inserând metamorfoze şi sinuozităţi complexe
care au ocupat intervalul cronologic al anilor 1246–1918. În 1249 asistăm la
încoronarea lui Rudolf al IV-lea în calitatea de conte de Habsburg, cunoscut
în istorie drept Rudolf I al Germaniei şi rege al romanilor91. Totuşi, aşa cum
scrie Erich Zöllner, unul dintre cei mai reputaţi şi longevivi istorici austrieci,
„Habsburgii au avut nevoie de ceva timp pentru a deveni austrieci”92.
La Viena se vorbea (terminologie utilizată şi în zilele noastre) de monarhie
sau monarhie dunăreană (Donaumonarchie), întrucît statul întemeiat în
1562 prin unirea Regatelor Ungariei, Boemiei şi patrimoniul german al
Habsburgilor insera în mod real o confederaţie, în contextul căreia fiecare
entitate dispunea de autonomie93. În mod oficial, se va impune denumirea
de Casa de Austria94.
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