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 Sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea au marcat 
schimbări profunde pe harta politică a Europei, trasându-se noi granițe în 
întreg spațiul cuprins între mările Baltică, Neagră și Mediterană. În urma unor 
războaie, a jocurilor diplomatice ale puterilor europene, destinul unor națiuni 
din estul și centrul Europei a fost încastrat în structurile imperiale ale Rusiei, 
Austriei sau Prusiei. Același tango diplomatic are repercusiuni negative asupra 
integrității teritoriale a Principatului Moldovei, determinând amputări teritoriale 
importante în favoarea Imperiului Habsburgic (1775) și a celui Țarist (1812). 
Una dintre cedările teritoriale impuse Țării Moldovei a privit partea de nord-vest 
a principatului, un spațiu care a fost încorporat domeniilor Casei de Habsburg 
sub denumirea de Bucovina. Astfel, la sfârșitul verii anului 1774, partea de nord-
vest a Moldovei a fost ocupată de trupele austriece după ce armata rusă care 
participase la războiul ruso-turc din anii 1768–1774 evacuase spațiul respectiv. 
 Implicațiile acestui fapt au fost pe larg dezbătute în literatura de specialitate, 
istoricii evidențiind atât impactul pozitiv, cât și consecințele nefaste ale acestei 
anexări. De regulă, istoriografia austro-germană, mai veche sau mai nouă, pune 
accentul pe efectele benefice pentru populație ale schimbării de administrație. 
Astfel, într-un volum publicat la începutul secolului al XX-lea, Cornel Kozak și 
Eduard Fischer încercau să transmită tinerei generații următorul mesaj: „Odată 
cu instaurarea dominației austriece a răsunat pentru populație multaștep tatul 
ceas al izbăvirii și eliberării de nenumăratele necazuri și lipsuri pe care trebuia 
să le sufere în decursul a câteva secole sub jugul turcesc, împreună cu Moldova, 
și patria noastră. Numai acum, sub sceptrul puter nic și just al falnicei dinastii 
Habsburgice, Bucovina, care până acum a suferit mult, poate absolut liniștit să 
privească în viitorul fericit”1. Totodată, diverși autori scot în evidență „misiunea 
civilizatoare” a elementului german în această parte a continentului, grație căruia 
Bucovina a fost transformată „dintr-o pus tie tate într-o grădină înfloritoare”2, 
într-o „mică Europă”3. Istoricul Erich Zöllner susține că „această achi ziție 
teritorială s-a obținut, oricum, în ba za unui tratat, iar locuitorii Bucovinei nu 

* Ștefan Purici, prof. univ. dr., prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
1 Cornel Kozak, Eduard Fischer, Heimatskunde der Bukowina zum Gebrauche für Schulen und zum 

Selbstunterricht, Czernowitz, K. K. Universitätsbuchhandlung H. Pardini, 1900, S. 102. 
2 Vezi Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Band XX. Bukowina, Wien, Kro-

nprinzenausgabe, 1899, p.2-5.
3 Paula Tiefenthaler, Die kulturellen Wechselbeziehungen zwischen den Volksgruppen der Bukowina 

1775-1918, în A. Armbruster (Hg.), Vom Moldauwappen zum Doppeladler: ausgewählte Beiträge 
zur Geschichte der Bukowina, Bd. II, Augsburg, Verlag Hofmann, 1993, p.13-14. 
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aveau cu siguranță motive să se plângă de schim barea apartenenței de stat. Din 
regiunea foarte rar popu lată, com plet părăginită, administrația austriacă a creat, 
printr-o mun că susținută de-a lungul câtorva decenii, o țară-model a monar-
hiei”4. Pe parcursul celor 143 de ani de administrație habsburgică, Bucovina a 
înregistrat un înalt nivel al culturii5, ea poate fi considerată o adevărată „Elveție 
central-est-europeană, ca cea mai fericită țară a toleranței de lângă versanții de 
nord-est ai Carpaților”, fapt datorat, în special, efortului germanilor6. Aceste 
abordări se întemeiază pe poziții mai vechi, cu rădăcini în secolul naționalităților, 
când în centrul dezbaterilor opiniei publice europene a ajuns chestiunea 
organizării statale pe principii etno-teritoriale și s-a constatat încorporarea unor 
fragmente etnice străine în cuprinsul unor imperii eterogene, susținătorii ordinii 
existente au încercat să justifice existența statelor multinaționale prin intermediul 
asumării unei „misiuni civilizatoare” de către casele și națiunile domnitoare.
 Reprezentanții celorlalte istoriografii ale Bucovinei (română, ucraineană, 
poloneză etc.) sunt mai rezervați în a elogia contribuțiile administrației habs-
burgice în modernizarea societății bucovinene. De pildă, cercetătorul Kazimierz 
Feleszko, consemnând rezultatele deosebite înregistrate în plan economic, social 
și cultural în evoluția Bucovinei, evidenția că toate acestea n-au putut „schimba 
faptul că Austria a dobândit această regiune pe calea expansiunii teritoriale și pe 
contul integrității altui stat”7. Nivelul superior al dezvoltării social-economice și 
politice a Imperiului Habsburgic și consecințele pozitive, sub aspectul evoluției 
economice și sociale a Bucovinei, nu pot în nici un caz justifica, poste rior, anexa-
rea unui teritoriu străin, nu pot și nu trebuie să minimalizeze realizările anteri-
oare ale locuitorilor părții de nord-vest a Moldovei. 
 Chiar dacă nivelul de cultură și cel al evoluției economice, sociale și politice 
a popoarelor din estul Europei era inferior gradului de dezvoltare a statelor 
central și vest-europene, afirmațiile unor cercetători privitoare la Bucovina ca 
teritoriu pustiu8 sau la caracterul „barbar” al populației sale erau, în mare parte, 
lipsite de temei. Rudolf Henke, în lucrarea Rumänien, Lande und  Leute (Românii, 
țara și oamenii – 1877), comentând imaginea negativă pe care istoricul austriac 
Franz Joseph Sulzer și-o formase pe baza impresiilor culese de la ocupanții 
ruși, dintre 1769 și 1774, ai principatelor române, observa: „Sulzer, căpitan 
austriac și informatorii lui ruși sunt, însă, inși care au văzut poporul român doar 

4 Erich Zöllner, Istoria Austriei de la începuturi până în prezent, ed. VIII-a, traducere de A. Armbruster, 
București, Editura Enciclopedică, 1997, vol. I, p.390.  

5 Rudolf Wagner, Einleitung, în Alma Mater Francisco Josephina. Die deutschspachige Nationalitäten-
Universität in Czernowitz. Hrsg. R. Wagner, München, Verlag Hans Meschendörfer, 1975, p. 11. 

6 Franz Thedieck, Festvortrag bei der Universitätsfeier am 5.Dezember 1955 in München, în Alma 
Mater Francisco Josephina, p.362.  

7 К. Фелешко, “Буковина - мiнiатюрна Європа“. Легенди, методи, дiйснiсть, în Матерiали 
III Мiжнародної iсторико-краєзнавчої науко вої конференцiї, присвяченої 120-рiччю 
заснування Чернiвецького унiвер си тету, 29 вересня - 1 жовтня 1995 p., Чернiвцi: “Рута”, 
1995, c.184.  

8 Die Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Band XX, Bukowina, Wien: Kron-
prinzenausgabe, 1899, S. 2-5; Erich Zöllner, op. cit., p. 390. 
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într-o situație umilitoare și prin prisma unor ochelari naționali, iar dacă ținem 
seama de faptul că învingătorii i-au considerat întotdeauna pe învinși ca fiind 
mai prejos decât ei este ușor de înțeles că această situație a putut genera false 
aprecieri și păreri”9. Încă la începutul secolului al XIX-lea, contele F. Karaczay, 
călător austriac, menționa că „această țărișoară avea odinioară un excelent 
grad de cultură și este cel mai frumos cerc administrativ al Galiției”10. Primul 
episcop al Bucovi nei, Dositei Herescu, într-o scrisoare adresată președintelui 
Consi liului Aulic de Război, arăta că, în vremea când acest teritoriu a fost parte 
inte grantă a Moldo vei, poporul s-a bucurat de „un trai bun”, având „case și 
pământuri bune”11. Inginerul topograf austriac Johann Budinszky, care a efectuat 
în Bucovina un studiu geo-demografic în primii ani după încorporare, specifica 
faptul că „țara este formată din grădini și ogoare precum și din livezi îngrijite”12. 
Însă nu trebuie să ignorăm acel adevăr potrivit căruia austriecii, care se aflau 
într-un incontestabil avânt reformist, au găsit aici o economie slab dezvoltată, un 
nivel scăzut de cultură în rândul populației și o administrație, în mare măsură, 
rudimentară, de tip medieval.
 Pentru a justifica presiunea politică, socială și culturală la care a fost supusă 
populația ținutului alipit Austriei la 1775, unii cercetători scot în evidență carac-
te rul medieval al economiei provinciei, slaba dezvoltare a instrucției publice, 
inexistența unor categorii sociale active pe scena politică a Bucovinei etc., feno-
mene firești, de altfel, într-o societate căreia nu i s-a permis să acceadă spre 
modernitate. Spre exemplu, cercetătorul german Rudolf Wagner susține că 
austriecii „n-au găsit școli la sosirea lor”, cu excepția cursurilor pentru formarea 
de preoți și cantori bisericești care se țineau la sediul Episcopiei din Rădăuți și 
la mănăstirea Putna13. Tot el arăta că, la 1775, „nivelul de educație a preoților 
ortodocși, care erau recrutați din sânul naționalităților română și ruteană, era 
primitiv. Restul populației era compusă din analfabeți”14. Acest tablou pesimist 
este parțial demantelat de izvoarele istorice care atestă existența, la momentul 
anexării părții de nord-vest a Moldovei, școlii episcopale de la Rădăuți, a șase 
școli dom nești (Cernăuți, Suceava, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Câmpu-
lung Rusesc și Putna), unui șir de școli mănăstirești15 și parohiale, întemeiate 

9 Apud Klaus Heitmann, Imaginea românilor în spațiul lingvistic german 1775-1918. Un studiu 
imagologic. În românește și introducere de D. Hîncu, București, Editura Univers, 1995, p. 83. 

10 F. (Graf von) Karaczay, Beyträge zur europäischen Länderkunde. Die Moldau, Wallachey, Bessa-
rabien und Bukowina, Wien, 1818, S. 85.  

11 Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare, ANIC), fond Consiliul Aulic de Război (în 
continuare, CAR), pach. XXII, d. 21.  

12 H. J. Bidermann, Die Bukowina unter österreichischen Verwaltung, 1775–1785, Lemberg, 1876, 
S. 24. 

13 Rudolf Wagner, Das deutsch-europäische Schulwesen in der Bukowina, în idem, Vom Moldau-
wappen zum Doppeladler: ausgewählte Beiträge zur Geschichte der Bukowina; Festgabe zu seinem 
80. Geburstag, Augsburg: Hofmann, 1991, S.101.  

14 Idem, Die Bukowina und ihre Völkergruppen, în ibidem, p.139.  
15 Pe lângă școala de la Putna, instituții similare de învățământ, în fiin țate pe lângă fiecare mănăs-

tire din nordul Moldovei, au pregătit cadre bise ri cești dar și laice, bucurându-se de popularitate 
departe de regiunea în care ac ti vau. De pildă, școala de la mănăstirea Humor, care a funcționat 
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potrivit prevederilor regulamentului de la 1766 al Domnului Grigore al III-
lea Ghica, precum și a unor școli particulare sau private16. În aceste modeste 
instituții de instruire, cu un număr limitat de dascăli și disci poli, se învăța citirea, 
scrierea și cântarea bisericească. Deși rolul biseri cii în organizarea și îndrumarea 
învățământului a fost hotărâtor, procesul de educație a încorporat numeroase 
elemente din sfera laicului, inclusiv ideile iluministe atât de populare la acea vre-
me17. Evident, în perioada moldovenească, alfabetizarea nu a fost un fenomen 
de masă, chiar și copiii reprezentanților păturilor înstărite nu întotdeauna se 
puteau lăuda cu o educație aleasă, iar fiii țăranilor, de regulă, nu știau a citi și 
a scrie. Din această perspectivă, accentul pus pe dezvoltarea unui învățământ 
cuprinzător a contribuit într-o însemnată măsură la ridicarea nivelului cultural 
al bucovinenilor. Practic, în estul Europei, Austria a îndeplinit aceeași misiune 
„civilizatoare” pe care, în țările habsburgice, au realizat-o state ca Anglia, Franța, 
Renania, Elveția, Italia și Belgia chiar și în perioada în care Curtea de la Viena 
implanta cultura germană în Bucovina.
 Revenind asupra situației politice din provincie în primii ani după anexare, 
vom putea constata că trecerea de la o administrație la alta s-a produs nu 
fără convulsii și tensiuni. La 10 august 1773, colonelul Karl von Enzenberg, 
informându-l pe împăratul Iosif al II-lea asupra atitudinii populației Moldovei 
în cazul unei potențiale ocupații habsburgice, aprecia că „țăranii, care suspină 
sub jugul greu, s-ar de cla  ra imediat pentru Austria; dar chiar și boierimea și 
clerul și-ar schimba concepția în același sens, cu toate că la început, din frică 
în fața pierderii puterii, ar avea o atitudine ostilă față de noua stăpânire; cu 
timpul însă, românii ar săruta cu bucurie sceptrul plin de dreptate al Casei de 
Habsburg”18. Previziunile și așteptările austriecilor s-au dovedit a fi doar parțial 
corecte, moldovenii din teritoriul anexat demonstrându-și opoziția față de noua 
stăpânire printr-un exod masiv în teritoriile rămase sub autoritatea domnului 
moldovean19. Pe o poziție ostilă față de noii stăpâni s-au situat și reprezentanții 
clerului, în special din cauza faptului că religia oficială a Austriei era cea catolică, 
în timp ce românii bucovineni erau creștini de rit ortodox. Un număr considerabil 
de călugări, preoți, alte fețe biseri cești s-au retras treptat în Moldova20. Chiar 

cel puțin din a doua jumătate a secolului al XVII-lea și până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, 
a instruit tineri atât din Moldova, cât și din Transilvania. Vezi Olimpia Mitric, Scriptorii, cărtu-
rari și manuscrise în limba română din Nor dul Mol dovei (sec.XVI-XIX), “Codrul Cosminului”, seria 
nouă, Analele știin țifice de istorie ale Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, 1996, nr.2, p.169-
170. 

16 I. V. Goraș, Învățământul românesc în ținutul Sucevei, 1775-1918, Bu cu rești, Editura Didactică 
și Pedagogică, 1975, p.9-26; Mircea Grigoroviță, Învă ță mân  tul în nordul Bucovinei, București, 
Editura Didactică și Pedagogică, 1993, p.28. 

17 I. V. Goraș, op. cit., p.26.  
18 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol. I, (1774-1862), De la administrația militară la auto-

nomia provincială, București, Editura Academiei Române, 1993, p.64. 
19 Pentru detalii, vezi Ștefan Purici, Emigrarea populației bucovinene în Moldova (1775-1848), 

„Glasul Bucovinei”, I, 1994, nr. 3.  
20 Arhivele Naționale Istorice Centrale (infra - ANIC), fond Consiliul Aulic de Război din Viena 

(infra CAR), pach. XXII, d.21, f.1.
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și mulți dintre cei rămași au privit cu prea puțină simpatie instaurarea noii 
stăpâniri. Însuși ierarhul diecezei din această parte a Moldovei, Dositei Herescu, 
Episcopul de Rădăuți, a protestat împotriva anexării ținuturilor moldovenești 
de către Austria, cu toate că, dacă e să-i dăm crezare lui Karl von Enzenberg, a 
făcut acest lucru nu călăuzit de sentimente patriotice, ci din iubirea sa pentru 
legalitate și „adevărata creștinătate”21. Episcopul Dositei a nutrit speranța că, sub 
noua administrație, autoritățile vor purta grijă „pentru bunăstarea Sfintelor și 
Dumnezeieștilor biserici și pentru credința grecească (orto doxă – n. n.) ce va 
fi nestrămutată, păzită sub toate rân duie  lile ce [le] avem date și întărite de la 
Biserica Răsăritului”22, speranța ce se va materializa doar parțial în viitor.
 Ciocnindu-se de indiferența sau complicitatea puterilor europe ne, con-
statând imposibilitatea eliberării de sub dominația habsburgică, românii bucovi-
neni au înțeles că își vor putea păstra identitatea națională și cultura proprie 
prin intermediul credinței ortodoxe. Demn de remarcat este faptul că în anii 
1776-1777 bucovinenii au adresat autorităților austriece peste 20 de petiții în 
care și-au prezentat revendicările față de noua administrație. Printre doleanțele 
românilor se numărau cererile de a nu fi suprimată dependența diecezei bucovi-
nene de Mitropolia din Iași, de a fi menți nuți în exercițiul religiei ortodoxe, de 
a fi apărate și neștirbite în drep turi bisericile și mănăstirile din teritoriul ocupat 
etc.23.
 Bucovina a avut șansa de a cunoaște și a se racorda la structuri administrative 
moderne, introduse de scurtă vreme în Austria, provincia beneficiind sau suferind 
de pe urma schimbărilor simultan cu celelalte țări habsburgice. Încă din anul 
1749, în perioada domniei Mariei Theresia (1740–1780), în cadrul Cancelariei 
Austriece și Boemiene a fost creat Directorium in publicis et cameralibus, un 
oficiu suprem pentru administrația politică și fiscală a țărilor Coroanei (cu 
excepția Ungariei)24. Totodată, sub impactul ideologiei iluministe care includea 
între principiile organizării sociale moderne pe cel al separației puterilor în stat, 
justiția a fost separată de administrație, prin înființarea organismului numit 
Oberste Justizstelle25 (Serviciul Justițiar Suprem). În anul 1760, s-a procedat 
la separarea finanțelor de administrația politică, toate organele fiscale fiind 
subordonate Camerei Aulice de Conturi, în timp ce problemele politice au rămas 
de competența Cancelariei Aulice Reunite Boemiano-Austriece26. Reformarea 
a continuat prin înființarea, în anul 1761, a unui Staatsrat (Consiliu de Stat), 
sub influența și coordonarea căruia au fost plasate toate celelalte oficii centrale 

21 N. Iorga, Histoire des roumaines de Bucovine à partir de l’annexion autrichienne (1775-1914), 
Jassy, 1917, p.42. 

22 ANIC, loc cit., pach. VIII, d.73, f.1. 
23 ANIC, loc cit., pach. I, d.70, f.16.
24 Erich Zöllner, op. cit., p. 386.
25 Mihai-Ștefan Ceaușu, Bucovina habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. Iosefinism și 

postiosefinism (1774–1815), Iași, Fundația Academică „A. D. Xenopol”, 1998, p. 19. 
26 Erich Zöllner, op. cit., p. 387.
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(Cancelaria Aulică Reunită, Cancelaria de Stat, Serviciul Judiciar Suprem, Camera 
Aulică, Camera Aulică de Conturi, Consiliul Aulic de Război)27. Înnoirile au 
atins și nivelurile administrative inferioare. La nivelul provinciilor au fost create 
guvernăminte care gestionau prin instituții specializate problemele de justiție, 
finanțe, comerț și impozite. Țările Coroanei erau împărțite în districte sau 
cercuri, în fruntea cărora se aflau administrațiile cercuale (Kreisämter)28. Această 
structurare a organismelor decizionale la nivel central și local a rezistat, cu mici 
modificări, până la revoluția din 1848–1849 și în aceste norme administrative a 
fost obligat să evolueze și ținutul bucovinean.
 După ocuparea Bucovinei de către trupele imperiale, începând cu 1 septem-
brie 1774 provincia a fost subordonată Consiliului Aulic de Război din Viena și 
Comandamentului militar din Lemberg, constituind o unitate administrativă 
autonomă distinctă în componența Austriei29. Conducerea noului ținut a fost 
încredințată unei administrații militare, în frunte cu un guvernator în persoana 
comandantului trupelor austriece în zonă, care concentra în mâinile sale 
atribuții administrative, economice, militare și judecătorești. Orașul Cernăuți a 
fost desemnat drept capitală a districtului bucovinean. Structura administrației 
militare din Bucovina era destul de simplă: guvernatorul, consilierul său, 
auditorul (judecător militar), secretarul și registratorul. Funcția de consilier era 
deținută de un ofițer bun cunoscător al legilor și obiceiurilor populației indigene. 
Totodată, printre obligațiile sale se numărau cele referitoare la soluționarea 
neînțelegerilor cu turcii și purtarea corespondenței cu principele de la Iași. 
Auditorul era responsabil pentru actul de justiție atât pentru militari, cât și 
pentru populația civilă. Secretarul și registratorul i se subordonau nemijlocit30.
 Organizarea teritorial-administrativă a zonei a rămas cea veche până la 
1779, când provincia a fost împărțită – în locul celor patru ținuturi – în cinci 
directorate, cu centrele în Cernăuți, Suceava, Siret, Câmpulung Moldovenesc 
și Câmpulung Rusesc31. În fruntea acestora au fost desemnați directori, foști 
reprezentanți ai administrației moldovenești, care aveau atribuții administrative 
și judiciare.
 O anumită perioadă de timp, noile autorități au utilizat cu succes vechea 
structură politico-administrativă moldovenească, Viena fiind extrem de atentă 
față de elita politică și economică locală. Această atitudine era o consecință a bo-
gatei experiențe administrative a funcționarilor habsburgici și a ordinului strict al 

27 Mihai-Ștefan Ceaușu, op. cit., p. 21.  
28 A. J. P. Taylor, Monarhia Habsburgică, 1809–1918. O istorie a Imperiului austriac și a Austro-Un-

gariei, traducerea: Cornelia Bucur, București, Editura ALLFA, 2000, p. 16–17. 
29 Veniamin Ciobanu, La granița a trei imperii, Iași, Editura Junimea, 1975; Mihai Iacobescu, Din 

istoria Bucovinei (1774–1862). De la administrația militară la autonomia provincială, București, 
Editura Academiei Române, 1993, p. 114-116; Буковина: історичний нарис, Чернівці: Зелена 
Буковина, 1998, c. 69.

30 Mihai-Ștefan Ceaușu, Instituirea administrației habsburgice în Bucovina, „Suceava – Anuarul 
Muzeului Bucovinei” (Suceava), XX, 1993, p. 129.

31 Emil Satco, Ioan Pînzar, Prefectura. Repere istorice locale, Iași, Editura Junimea, 1995, p. 32.
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împăratului Iosif al II-lea privind menținerea statu-quo-ului din epoca moldavă 
și evitarea, prin toate mijloacele, a tot ceea ce „ar semăna cu o nouă formă de gu-
vernare, de a păstra tot ceea ce a fost bun înainte, obiceiurile și religia locuitorilor 
ținutului”32. Mai mult, în funcțiile de directori ai ținuturilor Cernăuți, Suceava 
și Câmpulung au fost numiți, în anul 1777, reprezentanți ai nobilimii românești 
locale33. Iar comandamentul militar al Galiției, în persoana feldmareșalului W. 
Schröder, a propus înlocuirea lui Sigowsky, auditorul districtului Bucovina, cu 
Dorbath, auditorul regimentului 2 de grăniceri din Transilvania, deoarece acesta 
din urmă cunoaște „limba moldovenească și obiceiurile țării”34. Atunci când s-a 
ridicat problema găsirii unui succesor pentru generalul von Splény, autoritățile 
de la Viena l-au desemnat pe generalul Karl von Enzenberg, potrivit raportului 
contelui Hadik adresat coregentului Iosif al II-lea, „tocmai pentru calitățile sale 
de bun cunoscător al serviciului și al națiunii române, calități dovedite în timpul 
cât a fost comandant al regimentului 2 valah” din Transilvania35. În septembrie 
1780, în funcția de director al cancelariei administrației militare a Bucovinei a 
fost numit boierul bucovinean Vasile Balș, un sincer iosefinist36.
 În urma reorganizării din anul 1783, Bucovina a fost structurată pe patru 
directorate: Cernăuți, Vijnița, Siret și Suceava. Directorii districtuali  – numiți de 
această din rândul ofițerilor imperiali – au rămas doar cu prerogative admini-
strative, justiția fiind încredințată Tribunalului militar superior din Cernăuți, 
înființat în același an. Acestei instanțe i-au fost subordonate auditoriatele dis-
trictuale, înființate în Cernăuți, Siret și Suceava37. După încorporarea Bucovi-
nei la Galiția, în anul 1786, administrația militară a fost înlocuită cu una civilă 
(Kreisamt), iar în fruntea districtelor au fost numiți funcționari civili, cu titlul 
de comisari districtuali38, Bucovina constituind, până la 1849, al 19-lea cerc ad-
ministrativ al acestei Regatului Galiției și Lodomeriei. În consecință, pe linie ju-
ridico-administrativă, problemele bucovinene erau de competența Guberniului 
Galiției și Curții de Apel din Lemberg, subordonate, la rândul lor, Cancelariei 
Aulice Reunite Bemiano-Austriece și, respectiv, Curții Supreme de Justiție din 
Viena39. 
 Înlăturarea din funcțiile administrative superioare ale funcționarilor 
români începând cu anul 178340 și înlocuirea birocraților austrieci discreditați 

32 ANIC, fond CAR, pach. I, d. 42, f. 1v. 
33 Erich Prokopowitsch, Die rumänische Nationalbewegung in der Bukowina und der Dako-Roma-

nismus, Graz-Köln: Böhlaus, 1965, S. 37. 
34 ANIC, fond CAR, pach. III, d. 55. f. 1v. 
35 Ibidem, pach. X, d. 78, f. 2. 
36 Rolul boierului Vasile Balș în aplicarea reformelor habsburgice, precum și biografia sa sunt 

prezentate în studiul lui Mihai-Ștefan Ceaușu, Vasile Balș, un iosefinist bucovinean, „Suceava – 
Anuarul Muzeului Bucovinei”, XVII–XVIII–XIX, 1990–1991–1992, p. 407–418. 

37 Mihai-Ștefan Ceaușu, op. cit., p. 98.
38 Буковина: історичний нарис, c. 70.
39 Mihai-Ștefan Сeaușu, op. cit., p. 91.
40 ANIC, fond CAR, pach. XIII, d. 50, f. 1. 
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n-au dat rezultatele așteptate. Spre exemplu, în anul 1803, Ioan Budai-Deleanu, 
consilier al Curții de apel din Lemberg, în raportul său intitulat Kurzgefasste Be-
merkungen über Bukowina (Scurte observații asupra Bucovinei) sublinia slaba 
pregătire profesională și nivelul moral scăzut al funcționarilor bucovineni: „Dar 
durere! Bucovina pare a avea soarta de-a vedea în fruntea sa tot ce-i incapabil, 
imoral și egoist în monarhia întreagă. Acești domni nu se cugetă a conduce Bu-
covina, conform intențiunilor guvernului, la bine sau la civilizație; ei se cugetă 
numai la îngrășarea pungii lor și după ce, prin firea lor egoistă, necrescută și sen-
zuală, au sfârșit și puținul bun rămas locuitorilor și s-au îmbogățit, caută avansa-
mente; și batjocoresc apoi în continuu pe acest popor sărman, care a fost temeiul 
fericirii lor vremelnice, numindu-l: barbari, semioameni, otaliți etc.”41. O nouă 
inspecție efectuată în Bucovina în anul următor de către August von Reichmann, 
consilier aulic, a depistat nereguli la cel mai înalt nivel: „De altfel, căpitanul cer-
cual (von Schreiber – n. n.) se poartă rău și față de națiune, nu-și dă nici cea mai 
mică osteneală de a-i învăța limba și, prin această inimiciție, a îndepărtat de la 
sine toate sufletele”42.
 Învățământul a trebuit și el adaptat tendințelor politice impe riale de centra-
li zare, uniformizare și integrare43. Pentru a avea buni și fideli cetățeni, funcțio-
nari calificați și soldați devotați, producători cu un mare randament și buni con-
tribuabili, trebuia ridicată societatea austriacă, în ansamblul ei, fără deosebire de 
naționalitate, la un anumit nivel minim de cultură și de educație civică, obiec-
tive care puteau fi atin se printr-un proces complex de alfabetizare, germanizare 
și catoli ci za re a supușilor Coroanei de Habsburg. Traducerea în viață a acestor 
obiec tive s-a răsfrânt asupra modului de organizare și administrare a în vă ță-
mântului bucovinean. La început, din anul 1775, toate școlile pri ma   re s-au aflat 
sub îndrumarea Bisericii ortodoxe din Bucovina, iar admi nistrația austriacă a în-
temeiat doar câteva școli subordonate direct autorităților provinciale. În această 
etapă, în toate școlile a fost introdu să, în paralel cu limba română, limba germană 
prin intermediul căreia a fost posibil, pentru autohtoni, un acces mai larg, direct 
și mai accelerat la ideile modernizatoare ale timpului și la cunoștințele științifice 
în ge ne ral. Sub impactul răsturnărilor revoluționare în Europa, Habsburgii au 
înțeles să instituie un control mai riguros asupra rețelei școlare. În anul 1797, 
Curtea de la Viena a dispus ca, în provin cii, să fie înființate co mi sii de suprave-
ghere a școlilor, formate din reprezentanți ai Bisericii și administrației. În Bu-
covina44, școlile primare din orașe și târguri au fost trecute sub controlul „paro-
hului și șoltuzului”, cele din satele cu „dregători stăpâni” - sub supravegherea 
„pa ro hului și stăpâ nului”, iar „un de nu să află stăpân în sat, acolo singur parohul 
asupra stării școalelor să aibă priveghere”, se arăta în Instruction-ul semnat de 

41 Ioan Budai-Deleanu, Kurzgefasste Bemerkungen über Bukowina, în Bucovina în primele descrieri 
geografice, istorice, economice și demografice, P. 404.

42 Erich Prokopowitsch, Die rumänische Nationalbewegung in der Bukowina …, S. 39.
43 Pentru detalii, vezi Constantin Ungureanu, Sistemul de învățământ din Bucovina în perioada 

stăpânirii austriece (1774 – 1918), Chișinău, S.n., 2015, 456 p.
44 Vezi Mihai Ștefan Ceaușu, Școală și educație în Bucovina..., p.232-236, anexa nr.3.
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Daniil Vlahovici, Episcopul Bucovinei, la 17 iunie 1797. Totodată, s-a decis ca 
numai în școlile de la oraș, în care se instruiau copiii categoriilor înstărite, să se 
studieze limba germană, iar în cele rurale, existente și care se vor înființa, învă-
ță mântul să se desfășoare „în limba patriei, adecă întru care din naștere (copiii 
- n. n.) o înțeleg. Prin sate fieștecui să lasă slobodă voe a învăța sau a nu învăța 
limba nemțească”45. Din anul 1815, școlile primare bucovinene au fost trecute 
sub controlul Bisericii romano-catolice. În scurt timp, Consistoriul catolic de la 
Lem berg a eliminat limba română din învățământ, instruirea desfășurându-se în 
limba germană, secondată de cea poloneză.
 Deja în anul 1783, pentru proiectatele școli normale româno-germane de 
la Cernăuți și Suceava46, din Transilvania, au fost aduși doi profesori - Anton de 
Marki și Iosif Thaillinger47 - care urmau să instruiască tânăra generație în spiritul 
germanismului și catolicismului. Generalul Karl Enzenberg a încercat să-i asi-
gure pe bucovineni că, deși cadrele didactice împărtășeau religia catolică, școlile 
sus-menționate nu vor urmări în nici un caz să atace religia ortodoxă, credințele 
și cutu mele autohtonilor, fiindcă misiunea lor constă în implantarea în inimile și 
mințile elevilor a unor precepte morale care sunt universale, indi ferent de etnie 
sau confesiune48. În ciuda acestor asigurări, în primul an de funcționare a celor 
două școli, din sânul populației indigene nu s-a anunțat nici un doritor să obțină 
studii în limbă străină. Din raportul școlar pentru anul 1785 s-a putut constata că 
școala din Cernăuți a fost frecventată de 68 elevi, din care doar 5 erau români49.
 O preocupare aparte a autorităților austriece a constituit-o reor ga nizarea 
Bisericii ortodoxe din Bucovina, care dispunea de vaste proprietăți, expo nentă 
și promotoare a românismului în acest teritoriu. Această preocupare s-a înscris 
în politica generală a Curții de la Viena în domeniul religios. Încă din anii ‘60 
ai secolului al XVIII-lea, în Austria a fost inițiat un program de insti tuire a unui 
control consecvent asupra bisericii de către puterea de stat50, această politică 
fiind extinsă și în provincia anexată la 1775.
 Din punct de vedere canonic, bisericile, mănăstirile, schiturile și sihăstriile 
din Bucovina se aflau în parte sub autoritatea directă a Mitropoliei din Iași, în parte 
sub cea a Episcopiei de Rădăuți, subor donată și aceasta centrului de la Iași. Or, 
acest statut era un obstacol major în calea integrării ținutului în cadrele Austriei, 
menținând viabile legăturile spirituale și etno-culturale ale bucovinenilor cu 
românitatea moldovenească. Urmărind înlăturarea dependenței canonice de Iași, 
generalul Gabriel von Splény s-a adresat Domnului Moldovei, Grigore al III-lea 
Ghica, solicitându-i să intervină în acest sens pe lângă Mitropolitul Moldovei. 

45 Ibidem, p. 236. 
46 Școala din Suceava a fost inaugurată la 3 februarie, iar cea din Cernăuți la 1 martie 1784 (E. 

Prokopowitsch, op. cit., p. 61). 
47 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 49.
48 Ferdinand Zieglauer, Geschichtliche Bilder..., vol. V, p.110.
49 Erich Prokopowitsch, op. cit., p.61.
50 Erich Zöllner, Istoria Austriei de la începuturi până în prezent, ed. VIII-a, traducere de A. Ar-

mbruster, vol.  I, București, Editura Enciclopedică, 1997, p.388-389.
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Guvernatorul militar cerea ca ierarhul diecezei moldovenești să sisteze relațiile 
cu biserica din Bucovina și să nu întreprindă nimic în problemele ecleziastice 
fără a avertiza în prealabil administrația habsburgică. Revendicările generalului 
au fost satisfăcute printr-un ordin al lui Ghica către Mitropolitul Moldovei51.
 Suspendarea jurisdicției Mitropolitului de la Iași asupra clerului și eno-
riașilor din teritoriul intrat în componența Austriei, înființarea unei episcopii 
separate a Bucovinei și instituirea unui consis toriu episcopal, reglementarea 
situației clerului ortodox, consti tuiau, în viziunea lui Iosif al II-lea, temeiurile 
începutului tuturor amelio rărilor și reformelor care urmau să fie realizate în 
noua provincie austriacă. În plus, pe această cale, putea fi înlăturat un eventual 
amestec al Rusiei, prin intermediul ortodoxiei, care putea submina securitatea 
internă a Austriei, punând în pericol chiar stăpânirea habsburgică asupra acestei 
provincii. Prin trecerea Bisericii din Bucovina sub con tro lul statului s-au urmărit 
multiple interese de ordin financiar, econo mic, politic, cul tural etc.52. În plus, 
reformarea Bisericii bucovinene se încadra în demer  surile întreprinse de Curtea 
de la Viena cu scopul adap tă rii „fron tie relor bisericești la cele teritoriale”53, prin 
reglemen tarea diecezelor și a instituției episcopale.
 În promovarea planurilor de reformare a vieții bisericești din Bucovina s-a 
remarcat și Vasile Balș, reprezentantul unei vechi familii boierești moldovenești. 
Animat de ideile modernizatoare ale tim pu lui, în anul 1780 el a întocmit un 
memoriu, intitulat Descrierea Bucovinei. Prezentând, pe lângă alte aspecte 
social-economice și culturale, situația reli gioa să în provincie (al.16-22), boierul 
bucovinean propunea un șir de „modeste mijloace de îndreptare”54 a situației 
în domeniul bisericesc. Printre măsu rile propuse, se numărau următoarele:  
a) constituirea unui „consistoriu, prezidat de episcopul de Rădăuți, împreună 
cu un stareț de mănăstire, iar doi consilieri laici stabiliți la cel mai înalt nivel 
să-și dea și ei acordul”; b) instituirea unui control riguros asupra veniturilor 
călugă rilor; c) oprirea în provincie a fondurilor bănești adunate de mănăstiri, 
din care o parte să fie utilizată pentru înființarea de „școli publice, care ar 
menține dragostea întregii Moldove și ar îmbogăți apre cia bil Buco vi na”55. La 
începutul anului 1782, Vasile Balș a venit cu noi inițiative, propu nând un plan 
de funcționare a consistoriului, organism care trebuia să supravegheze întreaga 
activitate religioasă în ținut56.
 În viziunea iosefinistă, „preoții nu trebuiau să se îngrijească numai de 
fide litatea bisericească a enoriașilor încredințați ci și de o atitudine de cetățeni-

51 ANIC, loc cit., pach. I, d.73, f.1.
52 Vezi Mihai Iacobescu, op. cit., p.289.
53 Erich Zöllner, op. cit., p.400.
54 Radu Grigorovici, Memoriul lui Vasile Balș „Descrierea Bucovinei” din 1780, „Analele Bucovi-

nei”, III, 1996, nr.1, p.223-225.
55 Ibidem, p.226-227, 230.
56 Mihai Ștefan Ceaușu, Vasile Balș, un iosefinist bucovinean, „Suceava”, XVII-XVIII-XIX, 1990-

1991-1992, p.414.
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patrioți de nădejde a acestor enoriași”57, misiune pe care clericii ortodocși nu 
prea erau în stare s-o îndepli neas că. Catolicismul era privit de Curtea de la 
Viena drept o pârghie în con solidarea dominației Habsburgilor, drept un pilon 
spiritual pe care să se sprijine ordinea imperială. Pentru români, însă, renunțarea 
la credința ortodoxă echivala cu pierderea identității naționale. Misionarismul 
Habsburgilor era alimentat permanent de imboldurile Bisericii romano-catolice 
care, ca oricare alta, dorea să sporească numă rul enoriașilor săi. Expansiunea 
catolicismului în Bucovina, începând cu anii ‘80 ai secolului al XVIII-lea, se 
explica și prin pierderea unui însemnat număr de greco-catolici din Galiția care 
se stabilea în ținutul învecinat. 
 După conferința de la Viena, organizată în aprilie 1780, în vederea dezbate-
rii proiectelor de reorganizare a provinciei, Karl Enzenberg, guvernatorul militar 
al Bucovinei (1778-1786), a continuat să insiste asupra necesității înființării unei 
episcopii separate pentru întreaga provincie58, solicitându-i lui Dositei Herescu 
să ceară dezlegare de la jurământul avut față de Mitropolitul de la Iași. La 16 mai 
1781, episcopul Dositei îi scria guvernatorului că a adus la cunoștința Mitro-
politului ieșean ordi nul imperial privitor la interzicerea administrării bisericilor 
și a mănăs ti rilor de către „mitropoliții sau episcopii altor locuri străine” și că 
a pri mit o scrisoare a ierarhului moldovean prin care acesta a renunțat în fa-
voarea lui Herescu la jurisdicția spirituală asupra mănăstirilor din Bucovina59. 
La 12 septembrie 1781, a fost semnată patenta imperială de numire a lui Dositei 
Herescu în funcția de episcop exempt (scos de sub orice autoritate eclesiastică) 
al Bucovinei, cu reședința la Cernăuți. Solemnitățile de instalare a lui Herescu în 
scaunul episcopal au avut loc în ziua de 10 februarie 1782. Guvernatorul militar 
al Bucovinei, prezentându-l pe episcop clerului și mirenilor60, a ținut un discurs 
în lim ba română.
 Ținând cont de necanonicitatea unei episcopii exemp te, urmărind supri-
marea definitivă a legăturilor cu Moldova și evi tarea întăririi pozițiilor rusești 
în condițiile unui vid jurisdicțional religios, la 5 iulie 1783, printr-o patentă im-
perială, dieceza bucovineană a fost subordonată Mitropoliei sârbești de la Kar-
lowitz61. Totodată, a fost prohibită instituția de diaconi care era tradițională în 
bisericile moldovenești62.
 Guvernul austriac, urmărind sporirea visteriei imperiale inclusiv pe calea  
reformelor eclesiastice, a recurs la secularizarea proprietăților și venitu ri lor 

57 Erich Zöllner, op. cit., p.400-401.
58 ANIC, loc cit., pach. VI, d.31. 
59 Ibidem, d.35, f.1; d.30, f.1. 
60 ANIC, loc cit., pach. VIII, d.75.
61 Mihai Ștefan Ceaușu, Instituirea administrației habsburgice în Bucovina, „Suceava”, XX, 1993, p.135; 

I. Nistor, Istoria Bucovinei, ediție și studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe, București, Editura 
Humanitas, 1991, p. 35.

62 Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria orașului. 1388-1918, vol. I, București, 
1989, p.504. 
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mă năs tirilor. Așa cum aprecia istoricul Erich Zöllner, „iosefinismul nu a fost 
binevoitor față de mănăstiri; spre necazul teoreticienilor politici, călu gării, adesea 
oameni cu o cultură excepțională, nu contau, nu numai din pricina celibatului, 
în procesul de înmulțire demografică, această temă preferențială a populaționi-
sticii veacului al XVIII-lea, ci și talen tul lor nu servea practic cu nimic binelui 
public. Din aceste consi derente, călugărimea a fost mai negativ văzută decât 
clerul mirean”63. Patenta imperială, din 29 noiembrie 1781, valabilă pentru 
întreaga împă ră ție, prevedea desființarea tuturor mănăstirilor ale căror comuni-
tăți se consacrau exclusiv unei vieți contemplative. Au fost scutite de aceas tă 
prevedere doar așezămintele monahale care se ocupau de edu ca ția tine re tu lui și 
de îngrijirea bolnavilor. În întreaga Austrie, în urma executării acestei dispoziții, 
au fost lichidate peste 400 de mănăstiri64. În Buco vina, prin decretul imperial 
din 3 august 1782, a fost desființată majori tatea mănăstirilor și schiturilor, 
fiind menținute doar mănăstirile Putna, Sucevița și Dragomirna. Ultima a fost 
păstrată fiindcă, se aprecia într-o notă a Consiliului Aulic de Război, „se bucură 
de o deosebită conside rație în fața națiunii” și, în plus, „așezarea ei la graniță ar 
putea fi folosită în scopuri politice”65, adică pentru stimularea atitudinilor filo-
austri ece în rândul locuitorilor Țării Moldovei.
 La 19 iunie 1783, din proprietățile și veniturile bisericilor, mă năs tirilor și 
schiturilor din Bucovina, ale Episcopiei de Rădăuți, a fost creat Fondul Religionar 
Greco-oriental al Bucovinei66. Însemnătatea acestei instituții pentru Bucovina a 
fost relevată, cu o anumită doză de exagerare, de către istoricul vieții religioase 
din această zonă, Simeon Reli. El menționa că Fondul Bisericesc „a fost funda-
mentul cel mai solid pentru susținerea vieții naționale, culturale și bisericești a 
româ nilor bucovineni, de atunci și până azi [1928], deși urmașii acestui împărat 
(Iosif al II-lea - n. n.) au abuzat de drepturile lor de ocrotire asupra acestei insti-
tuții confesionale românești, întrebuințând mijloa cele materiale ale «Fondului» 
ortodox al Bisericii din Bucovina și pen tru alte scopuri și interese ale statului 
austriac”67.
 Întărirea treptată a administrației habsburgice și modernizarea relațiilor 
sociale au fost însoțite de restrângerea privilegiilor de clasă ale nobilimii și 
clerului românesc. Favorizarea imigrărilor și începutul colonizării Bucovinei68, 
introducerea unor noi impozite și obligații publice69, revizuirea diverselor decizii 

63 Erich Zöllner, op. cit., p.399. 
64 Ibidem, p.399-400. 
65 ANIC, loc cit., d.40.
66 Ion Nistor, Istoria Fondului Bisericesc din Bucovina, Cernăuți, 1929, p.22-23. 
67 Simion Reli, Politica religioasă a Habsburgilor față de Biserica ortodoxă-română în secolul al 

XIX-lea în lumina unor acte și documente inedite din arhiva Curții imperiale din Viena, Cernăuți, 
1929, p.13.

68 Ștefan Purici, Colonizări și imigrări în Bucovina între anii 1775-1848, „Analele Bucovinei”, 1995, 
nr. 2, p. 357–373; Constantin Ungureanu, Procese etno-demografice în Bucovina în timpul admi-
nistrației militare (1775–1786), „Analele Bucovinei”, 1998, nr. 1, p. 101–121. 

69 Mihai-Ștefan Сeaușu, op. cit., p. 77. 
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judecătorești din perioada moldovenească70, modificările în organizarea admi-
nistrației și justiției în mediul rural71 și alte schimbări ale ordinii tradiționale 
au provocat nemulțumirea boierilor și mazililor bucovineni. La sfârșitul anilor 
’70 ai secolului al XVIII-lea, aceștia din urmă revendicau dreptul lor de a parti-
cipa, prin intermediul a trei reprezentanți, la lucrările administrației Bucovinei 
într-o triplă calitate: de proprietari, de reprezentanți ai populației autohtone și 
de persoane cointeresate în progresul provinciei72. Tensiunea în raporturile din-
tre administrația militară și mazilii cernăuțeni, care în anul 1780 constituiseră 
așa numitul „consiliu aristocratic”, s-a perpetuat de-a lungul a câțiva ani, de-
terminând guvernul de la Viena să tempereze provizoriu ritmul reformelor73. 
Totuși, pe parcursul primului deceniu de administrare, autoritățile habsburgice 
au reușit să prevină revolta populației și să impună bucovinenilor legislația și 
normele austriece, să imprime economiei provinciei un curs de modernizare.
 Din cele prezentate mai sus, putem constata că Imperiul Austriac a ocu-
pat un teritoriu pe care l-a separat din trupul Țării Moldovei, provocând ne-
mulțumire în rândul elitelor moldovene. Nivelul de dezvoltare a societății din 
partea anexată era inferior celui înregistrat în țările germane, totuși nu se poate 
vorbi despre o populație „barbară” și total analfabetă. Administrația militară 
austriacă a reușit să identifice așteptările bucovinenilor în ceea ce privește noul 
regim, apelând la angajarea localnicilor în diverse funcții, menținând anumite 
reguli și obiceiuri din perioada moldovenească, acceptând funcționarea limbii 
române și a bisericii ortodoxe. Trebuie să remarcăm că, pe lângă multe implicații 
negative, instituirea administrației austriece în partea de nord-vest a Moldovei 
(Bucovina) a contribuit la includerea provinciei în sistemul relațiilor economice, 
politice și culturale central-europene, modernizarea raporturilor sociale, im-
primând anumite sensibilități în mentalitatea și caracterul localnicilor.

Summary

 The annexation to Austria and the development stage of the Northwestern part 
of Moldavia between 1774-1775 are presented from different perspectives by the 
representatives of Austrian-German, Romanian, Ukrainian or Polish historiographies. 
The different interpretations examine the development level of education, the 
ethnic demographic structure of population, the implications deriving from the 
appointment of the Habsburg administration in Bukovina. Despite differences of 
opinion, researchers agree that the incorporation of the region by Austria led to 
profound changes in the Bukovinian society.

70 ANIC, fond CAR, pach. II, d. 20, f. 1v. 
71 Буковина: історичний нарис, c. 91; Mihai-Ștefan Сeaușu, Aspecte juridice ale instituirii 

administrației habsburgice în Bucovina, „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, 
XXX, 1993, p. 400. 

72 Mihai-Ștefan Сeaușu, Bucovina habsburgică …, p. 77.
73 Ștefan Purici, Mișcarea națională românească …, p. 117–119. 


