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     Summary 

 

“ A small but rich country as none around, both in disagreement and enmity, - of the 

land and people! The Austrian rule brought its people, who still dwell here, working the 

fields of Moldavia and stripping each other’s land rights at the same time. The insightful 

counting gave here something that incidental occurrence could not have achieved” this is 

how Nicolae Iorga describes the area in „Românismul în trecutul Bucovinei” (The Romanian 

Spirit and the Bukovinian Past) after his periplus in Bukovina .
1
 

 To better understand the historical path of the Bukovinians and their quest for a better  

living, one must notice how against all odds, they kept their native language and dialects, and 

the customs and traditions that were no longer practiced in their birthplaces. Also important 

is the interethnic and inter-confessional relationship that had built the Bukovinian spirit. 

These relationships, developed and strengthened by the passing of time, gave a specific 

charm to the people and the villages of Bukovina, and to the one who today, against all , 

would try to live once more the times of the Romanian people of Bukovina and the other co-

dwelling nations of the past. 

 Before the appearance of prof.dr. Mihai Iacobescu’s work Din istoria Bucovinei, vol. 

I (1774-1862). De la administraţia militară la autonomia provincială (The History of 

Bukovina, vol. I (1774-1862). From Military Administration to Provincial Autonomy) we did 

not have, in Romanian,
2
 a complete history of the beginnings of the Austrian occupancy in 

this province. It is true that prof. Ion Nistor gave us a History of Bukovina, printed 

posthumously in 1991, which it is a synthesis of political and cultural movements, 

comprising also complete chapters from Istoria Bisericii din Bucovina şi a rostului ei 

naţional-cultural în viaţa românilor bucovineni (The History of Church in Bukovina and Its 

                                                 
1
 N. Iorga Românismul în trecutul Bucovinei, Bucureşti, 1938, p. 26. 

2
 The Ukranian and Jewish immigration to Bukovina have been attested in complete history books, which, from 

our standpoint, are considered subjective and sometimes politically indoctrinated, and at points even 

chauvinistic. 
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National and Cultural Role within the Lives of the Bukovinian Romanians), printed in 1916 

in Bucharest. Prof. Mihai Iacobescu presents in his book the history of the administrative 

apparatus from the economical, political and social standpoint, and tangentially, the history 

of the confessions of this province. 

 The humility manifested by the servants of God at the ancient altars is of great 

importance to the history of Bukovina, this being reflected chiefly in their disinterested and 

votive implication, in almost all the branches of the social, political and cultural life of the 

province. This is also mentioned in the „Deşteaptă-te Române” (Awaken thee, Romanian) a 

journal which affirmed that “the priests of Bukovina were once the guardians of both the 

ancient faith and the national conscience, which thankfully, still prevails today in the spirit of 

the Romanian people from this beloved country. The Bukovinian Romanian priests were 

always the pride and joy of the Romanian nation.
3
 

 Starting form the belief that The Orthodox Church of Bukovina is not only a 

presentation of the life and activity of the hierarchs and monarchs, but also a presentation 

sine ira et studio of the activity of the chrism priests, who knew how to channel the efforts in 

order to contribute to the cultural and material life of the believers, its purpose is to present 

and enhance the value of these efforts. 

 I’ve structured the research into five chapters, each subsequently divided into several 

subchapters, preceded by a short introduction which includes, besides the theme motif, a 

short presentation of the Bukovinian space, from a geopolitical point of view, because this 

territory represented a region of cultural interferences that crystallized the Habsburgic 

Empire, image of a miniature Europe 
4
 according to some researchers. In this introduction 

                                                 
3
 Deşteaptă-te Române, 1923, nr.33, p.2 apud Dimitrie Dan, Rolul preoţimii bucovinene în menţinerea 

românismului de la robirea (1775) – la desrobirea Bucovinei (15/XI 1918). Un adaos la istoria bisericii 

române, Cernăuţi, 1925, p. 64. 
4
 History brought in a timely fashion a peaceful cohabitation of several ethnies, Bucovina becoming the last 

great territorial acquisition of the Empire and a region of cultural interferences situated, according to the 

appreciations of the German researcher Erich Beck, “ in between the Orient and the Occident”, and belonging to 

different geographical, cultural and geopolitical zones and to politically dominant nations that changed 

frequently, therefore the historical and cultural destiny of this region is of great exception. Upon this matter one 

can check: Mihai Iacobescu, Bucovina între mitul habsburgic şi realitatea istorică în A.Bu. an XII, 2005, nr.2, 

p. 289;Adriana Babeţi, Cornel Ungureanu, Europa Centrală. Nevroze. Dileme. Utopii, Iaşi, Ed. Polirom, 1997, 

p.8.; and upon the cultural syncretism developed during the Habsburgic Empire the works of Michael Pollak, 

Viena 1900. O identitate rănită, Iaşi, Ed. Polirom, 1998; William M. Johnston, Spiritul Vienei. O istorie 

intelectuală şi socială, 1848-1938, Iaşi, Ed. Polirom, 2000, as well as the excellent work of lui Erich Zöllner, 

Istoria Austriei. De la începuturi până în prezent, traducere de Adolf Armbruster, ed. a VIII-a Bucureşti, Ed. 

Enciclopedică, 1997. 
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we also analyzed the actual stage of the research theme, by outlining the documentary funds, 

especially the State Archives of Cernăuţi Region, Ukraine, and the State Archives of 

Suceava, which fundamentally contribute to our outline. Although there are several writings 

about Bucovina, none of them can be considered a direct source for our theme, the 

bibliographical resources containing only partial or indirect information in this direction.
5
 

The historiographical approach, including several studies and writings dedicated to the 

Romanian Orthodox priesthood, does not contain writings dedicated to the clerical orthodox 

group nor to any of the Romanian provinces. The temporal and geographical space that 

circumscribes our theme makes no exception.  

 The first chapter of this paperwork – The Eparchy of Bukovina under Habsburgic 

Occupancy – is structured into four chapters entitled: The Occupation of Bukovina, The Oath 

of Faith towards Austria, The Austrian Administration in Bukovina and the Administrative 

Organization of the Church in Bukovina When It Became Annexed. Here our attention was 

focused on showcasing the judicial and canonical situation of the Eparchy of Bukovina, 

having in mind the fact that The Habsburgic Empire made use of the European political 

climate and occupied the northern part of Moldavia, with the help of the Russian troupes that 

functioned as occupancy troupes in Moldavia, after the war between the Russians and the 

                                                 
5
 From a confessional standpoint, we don’t have a rigorous Romanian version of the research regarding the 

Austrian Bukovina. If the Roman-Catholic and Evangelical communities have an objective format of historical 

research, especially coming from the German historians, for the Romanians, what remains are the works 

published by Simion rely, Începuturile catolicismului austriac în Bucovina. Studiu istoric bisericesc din trecutul 

Bucovinei după acte şi documente, Cernăuţi, 1928; Politica religioasă a Habsburgilor faţă de Biserica 

ortodoxă-română în secolul al XIX-lea în lumina unor acte şi documente inedite din arhiva Curţii imperiale din 

Viena, Cernăuţi, 1929; Propaganda catolică împotriva Bisericii ortodoxe în Bucovina (După acte şi 

documente), Cernăuţi, 1928 precum şi D. Onciulescu, O încercare de catolicizare a Bucovinei (cu anexe 

documentare), Cernăuţi, 1939. Of course we cannot omit the works of Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina 

şi a rostului ei naţional-cultural în viaţa românilor bucovineni, Bucureşti, 1916, with a second edition 

neprofesionista in 2003, at Rădăuţi and The History of Bukovina, Bucharest, 1991. Very interesting information 

and an exquisite interpretation of the confessional events in Bukovina is done by Costantin Ungureanu 

(Chişinău) in his paperwork entitled Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918). Aspecte 

etnodemografice şi confesionale, Editura Civitas, 2003. With regards to the history of this province of great 

help was the work of Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol. I, De la administraţia militară la autonomia 

provincială, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1993, accompanied by a rich bibliography regarding this 

problem; Ştefan Mihai Ceauşu, Bucovina Habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena, Fundaţia 

Academică A.D. Xenopol, Iaşi, 1998 şi Un iluminist bucovinean: boierul Vasile Balş (1756-1832), ed. Junimea, 

Iaşi, 2007; Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774–1918): aspecte 

etnodemografice şi confesionale, Chişinău, Editura Civitas, 2003; Ioan Cocuz,  Partidele politice româneşti din 

Bucovina 1862-1914, Ed. Cuvântul nostru, Suceava, 2003;  Marian Olaru, Mişcarea Naţională a românilor din 

Bucovina, Editura Septentrion, Rădăuţi, 2002. 
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Turks 1768-1774. The Ciucic-Kainargi peace treaty of 1774 represented the moment that 

allowed new openings between the states of Europe, hence the Austrian diplomacy took 

advantage of it and succeeded in peacefully taking over the northern part of Moldavia. As a 

result of the treaties closed between the Ottoman Porte and the Court of Vienna, the border 

was delineated with great difficulty in 1776, and it comprised a more reduced area, as 

opposed to what the Habsburgic troupes initially occupied.
6
 After the area was occupied, and 

named Bukovina, a new military administration was set up under the command of general 

Gabriel von Spleny de Mihaldy, followed by that of the general and major Karl von 

Enzenberg. During this time the Habsburgic administration was completed and the 

inhabitants, together with the elite members of the laity and of the church, pledged the oath 

of faith. Consequently, new reforms were imposed by the Court of Vienna, also known as the 

Josephinist reform. This spirit was applied to all aspects of social, cultural, political and 

religious life of the province. The last subchapter is dedicated to presenting the 

administrative organization of the Church in Bukovina, at the time of the annexation. In this 

case, having as a starting point the documents attested in historiography, we analyzed the 

evolution of the Rădăuţi Bishopric, as part of the Moldavian Metropolitan Church, as well as 

its jurisdictional area of expertise. Henceforth, a less known problem is that of the 

jurisdiction that the Bishop of Rădăuţi had upon the Hotin county, a matter that lasted 

according to some researchers from its foundation (15
th

 century) until 1712, when the pasha 

of Hotin county ordered that all believers of this region be transferred under the jurisdiction 

of Proilavia Metropolitan Church, which was responsible for the territories at the left and at 

the right of the Dniester river. Then, in 1749 the documents mention bishop Iacob Putneanul 

as Bishop of Hotin, and in 1771 the metropolitan bishop Gavriil Calimachi, clearly states that 

the bishop of Rădăuţi had jurisdiction over Hotin county and its two eparchies: Hotin with 57 

villages and Prut with 49 villages. This jurisdiction will continue until 1793, when bishop 

Daniil Vlahovici will give it up for unknown reasons. 
7
 At the date of the annexation the 

jurisdiction of the bishop of Rădăuţi included, according to the censuses and the territorial 

                                                 
6
 Constantin Ungureanu, Delimitarea frontierei Bucovinei, în anii 1775-1776, în „Abu”, an XII, 2005, nr. 2, 

p.483-492. 
7
 Dr. Simeon Reli, Raiaua Hotinului în timpul ocupaţiei austriece …, p.5; Isidor de Onciul, Fondul 

religionariu…p.7. 
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transformations suffered during this time, over 277 communities with 55 dependencies.
8
 

According to the organization of the Church of Moldavia and Bukovina, the bishop ushered 

with the help of the archpriests, who initially did not have clearly defined attributions. After 

the occupation of Bukovina, Bishop Dositei stated new obligations for the archpriests in the 

Episcopal Circular Letter of April 22
nd

/ May 3
rd

, by which they had to go from village to 

village, in order to supervise the activity of each parish and its priest. Bishop Dositei also 

proposed a more exact division of the eparchy, and, after long discussions between the 

bishop and the authorities, it was made possible via the application of the “Regulative Plan” 

issued on the 29
th

 of April 1786. During this time Bishop Dositei was compelled to leave his 

chair at Rădăuţi, and was moved to Cernăuţi and installed in 1782 as exempt Bishop of 

Bukovina, and, later on, he adhered to the Serbian Metropolitan Church of Carloviţ.
9
 

 The second chapter of this paper – The Priest and the Parish in Bukovina. Legislative 

Specifications. Organization – has seven subchapters. We commenced with a presentation of 

the Austrian legislature regarding the administrative organization of the dioceses, because we 

believe that it is necessary to outline the legislative climate that dictated the obligations, 

rights and organization of the parishes and their priests, in order to better understand how 

they worked. In this first subchapter we initially showed the Moldavian legislative 

framework, so that we can continue with the great Austrian legislative collections. When 

presenting the Austrian legislature regarding the Church of Bukovina, for a better 

understanding, we had to structure the multitude of laws, decrees, and imperial resolutions as 

follows: State Laws, decrees, publications regarding the Gr.[eek] Or.[iental] Church Fund of 

Bukovina; State Laws, decrees, publications regarding the internal organization of the 

Eparchy of Bukovina; Regulations regarding the archpriests’ activity; Decrees and 

consistorial orders regarding the patrons a an institution in the Orthodox Eparchy of 

Bukovina and the Internal Rules, elaborated on the basis of the State Law and “The 

Regulative Plan”. 

 The structural background of Eparchy of Bukovina was greatly impacted by “The 

Regulative Plan” divided into five chapters and preceded by a preamble meant to define the 

association of foundations known as “ The Gr. Not United Fund of Bukovina” that had to 

                                                 
8
 Tabelul localităţilor din Bucovina …, p.232. 

9
 Dr. Dimitrie Onciul Acte privitoare la instalarea episcopului Dosofteiu...., p. 148. 
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assure the material basis for the maintenance and development of the church and school life 

in the province. The ones to follow had to assure a good structure for chrism priests and 

monks,  and an institutional organization of the eparchies and of the schools in Bukovina.
10

 

With regards to the administrative structure of the Eparchy, we must also have in mind the 

Uebersicht des dermalingen, unde des fur die Hinkunft einzufuhrenden Standes der 

Seelsorger-Stationen des g.n.u. Ritus in der Bukowina
11

, published with Imperial Decree No. 

78387 from 1842, and known in historiography as “Zweite allgemeine Pfarr-Regulirung”, 

which gave a new layout of the Bukovinian parishes.  

The second subchapter analyzes the importance of the patrons in the life of the 

orthodox parishes of Bukovina, a matter most often discussed during the Habsburgic 

dominance. Initially, the old customs of oriental canonical law were kept at the parish level, 

the major changes happening at the episcopate level. If in Moldavia the bishop was chosen 

by the episcopal synod and confirmed by the Ruler, in Bukovina, the emperor by law could 

name directly the bishop. If in Moldavia the priest was chosen by the estate owner and the 

people, in the eparchy of Bukovina, the right of the people was completely neglected. In 

Bukovina we have two types of patronage: the first category is that of the personal patronage, 

concerning one person, consequently, it could be inherited as long as the legal background 

allowed the exertion of this right, and a second category, the real patronage, its exercise 

being conditioned by the possession of an estate or of a part of it. During the first years of 

occupation, we can talk about a personal patronage to a certain degree, but, soon after, the 

Bukovinian patronage became a real one. According to the Austrian legal stipulations, the 

estate owner had to be the patron of the church situated on his land.  Since it is a real right, it 

can be inherited, donated, bought of exchanged. In Bukovina there was a public patronage – 

that of the Emperor, a private patronage, exercised by estate owners, and a mix patronage. 

The importance of the patron in the life of the parish depended upon the rights and the 

                                                 
10

 Chapter I, has 101 articles, and deals with the duties and the rights of the chrism priests; Chapter II, 

comprises 71 articles and refers to issues pertaining to monachism; Chapter III, comprises 6 articles and talks 

about the nuns that had move in with families after the abolition of their monasteries; Chapter IV establishes the 

legal norms for the central church administration and Chapter V refers to the foundation and financing of new 

schools. 
11
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obligations that he had. The patron had certain rights
12

 and several obligations and their 

handling was directly connected to the material situation of the parish, of the church and of 

the priest’s quarters. 

According to the Austrian legislation applicable to Bukovina, the patrons could lose 

their rights for a particular case or forever, if a judge sentenced and deliberated that the 

patron abused his right and was accused of simony. What’s more, this right could be 

temporarily suspended without the revocation of the duties allotted to church patrons. It was 

impossible to give up the right as a patron and to disobey the material obligations 

demanded.
13

 

In the “preamble” of the Regulative Plan of 1786, the emperor proclaimed himself 

patron of the foundation union known as “The n.u. Religion Fund of Bukovina”: “The prince 

of the country, who is responsible for the perpetuation of common prosperity, is also patron 

of the Religion Fund. He disposes of the administration, the maintenance and the use of it for 

the good of the priests and of the schools, for which purpose is meant.”
14

 With this 

stipulation the public patronage of Bukovina was exercised by the emperor in the cities of the 

                                                 
12

 a. By far the most important right of the patron was that of “presenting”, nominating the priest for the church 

situated on his property, and whose owner he was; b. According to the stipulations of art. 59 from chapter I of 

the “Regulative Plan” from 1786, the patron was a church guardian who had the right to administer church 

assets; c. The founding patron together with his family and his inheriting descendants had the right to be 

mentioned at every sermon, and could also ask for the inscription of the descendants in the church diptychs; d. 

The right to have a separate bench in the church, a place exceeding honour, was allotted only if it didn’t affect 

persons of a higher rank such as the emperor; e. The patron had the right ask to be first amongst chrism priests 

when the anaphora was given, or at the time of the anointment, At litias, at processions, when receiving the holy 

mystery, when distributing the green twigs, when using incenses, when using the holy water; f. The founder 

patron of the Church had the right to assign an ascribed person outside the church, according to the old custom 
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built the church; g. If the founding patron became poor he had the right to ask for part of the church assets, as 

stated by the old right of the founders; h. Another right that was not recognized in Bukovina was that to be 

buried in the church, according to the old custom. The approval for a courtyard burial used to be given by 

political authorities if no sanitary issues could be identified; i. “The Regulative Plan” from 1786 in art. 64 from 

chapter I, gave the patron the right, public or private, to ask to be consulted if a church expenditure larger than 6 

fl. was needed. Also the stipulations of art. 100 from chapter I state that the patron had to be informed and had 

the right to participate to the canonical visit of the parish paid by the archpriest. - Cf. Nota Guvernului ţării nr. 

2464  din 23 martie 1824 în Myron Calinescu, „Normalien…” vol. I,  p.551; Myron Calinescu, „Normalien …”, 

vol. I, p. 89. 
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 For matters concerning the patronage in Bukovina, we have two papers: Dimitrie Dan, Patronatul în Biserica 

ortodoxă din Bucovina , Cernăuţi, 1904; Dr. Nico Cotlarciuc, Ceva despre reforma patronatului bisericei din 

Bucovina, Cernăuţi, 1904. 
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Bukovinian duchy, and in the villages situated on the premises of the estates of the Gr. Or. 

Religion Fund, by the president of the Country, and in some strictly limited cases, by the 

minister of culture and instruction. The parishes from the eparchy of Bukovina had as 

patrons, church institutions: a) The Metropolitan Church of Moldavia from Iaşi manifested 

its right as patron over the monastery of the former Metropolitan cathedral of Suceava, 

because the Saint George Church was a succursal monastery of the metropolitan church, after 

the movement of the Moldavian metropolitan bishop to Suceava, and also, because the 

metropolitan church kept its property right over Cut, a part of Suceava where the church was 

established; b) The Patriarchy of Jerusalem manifested its right as patron of the churches 

situated on the estates Văşcăuţi on Siret and Dimca, property of the Patriarchy, but in time, 

the property right was usurped. After a long process the property rights were gained back as 

well as the patron rights; c)The Barnovski Monastery gained juristically the property and the 

patron right over the estate and the church of Volcineţ. d) According to the legal stipulations, 

the metropolitan bishop of Bukovina supported the right of the patronage to present and 

substitute the candidates for the priest position at the parishes that were properties of Jews.
15

 

The third subchapter analyzes the administrative obligations of the priests in the 

Bukovinian eparchy. We commenced with the presentation of the obligations pertaining to 

the parish chancellery, and then we’ve analyzed the obligations that the priest legally had, in 

order to keep the archives of the parish, highly important both for the civil and church 

authorities. These obligations, strictly stipulated in the decrees of state authorities through 

several consistorial circular letters can be structured as follows: Dispositions regarding the 

language used in the elaboration of the documents; Dispositions regarding the writing of 

correspondence; The priest’s obligations with regards to the completion of the registers: 

newborns, married and deceased; The priest’s obligation regarding the registers of the 

                                                 
15

 A particular case where the metropolitan bishop was given the right to present was that of the Podzaharici 

parish, because here the domain property was divided between the villagers. Still, in Bukovina there was a case 

where the priest was presented by a Jew. The Bosnaci parish was a property of Mihai Sturza. He was a 

descendant of the ruling family of Moldova, and spent most of his time abroad and left the administration of the 

estate to a Jew, plenipotentiary by law and representative for all the business to come. The prince Mihai Sturza, 

having the right to present the priest of Bosnaci after the position was vacant, delegated the Jewish 

administrator to choose one of the three candidates recommended by the archiepiscopal consistory. The 

consistory did not make a difference between the owner and the administrator of an estate, and tacitly accepted 

this situation, fact that stirred strong reactions from the Romanian press. Cf. Un caz tipic ca urmare a 

patronatului aşa numit „privat” în biserica noastră în „Viitoriul”, an IX, 1912, nr. 42-43, 1/14 dec., p. 166. 
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converted people; The priest’s obligation to complete “The Chronicle”; The priest’s 

obligation to complete The Inventory Register of the parish library; The Seal of the Parish; 

The priest’s obligation to complete “The Exhibit Protocol”; The priest’s obligation to 

complete “ The Protocol of the Commandments”; The priest’s obligation to create and 

complete up to date The Register of parish conscription; The priest’s obligation to create and 

use properly “ The Postal and Intimate Journal”; The priest’s obligation to create and use 

properly the “The Journal of Sermons”; The priest’s duty to create and keep “Evidence of the 

faithful that did not come to confess and did not receive communion”; The priest’s duty to 

create and complete “The Evidence of Concubinage”; The priest’s duties with regards to 

keeping in good order The Registers concerning church assets. 

The fourth subchapter, comprises all the pastoral duties that the priests of Bukovina 

had. These have been structured as follows: Obligations regarding the sermon; The priest’s 

obligation to catechize the faithful; The priest’s obligation to assure that the orthodox 

holidays approved by the state are respected; The priest’s obligations regarding the cemetery 

and the funerals, this subchapter also analyzes: The legal provisions that need to be followed 

in the case of the funerals; Duties regarding the sermon for funerals; The obligation to 

maintain the cemeteries clean and confined. To these we also add: The priest’s obligation to 

be present in the parish; Lines of work forbidden to the Bukovinian priests; The priest’s duty 

to assure the reintegration in society of the persons that were condemned in jail; The priest’s 

duty to support the societies of public, cultural and economic interest; The priest’s duties 

regarding the control of concubinages; The priest’s responsibility as a testament writer and 

last but not least The priest’s obligation to keep the historical and artistic patrimony.   

The fifth subchapter is dedicated to the ones that collaborate with the priest. Bishop 

Dositei on May 17
th

 1786 addressed his priests in a pastoral letter, drawing to their attention 

the great responsibility they had towards the faithful entrusted to them
16

, urging them to start 

a rich pastoral and missionary activity, although he was aware that this could not be done 

only by the priest. The main collaborators were: the collaborative priests, the church 

guardians, the church cantors and the sextons. The collaborative priests were a result of the 

application of the decision regarding the second plan of reorganization of the parishes. The 
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introduction into activity of these priests was made with the express conditioning that they 

will be subordinated to the priest, whether they were named at the parish or at a branch of it, 

they were directly named by the Consistory, without any intervention from the proprietors. 

Their entire activity had to be approved by the priest and they had no any legal access to the 

parish income. They would receive a lower amount of money than that of the priest, if the 

priest consented to it, and they would also receive a part of the parish land. The religious 

services were a prerogative of the priest and he was the only one that could dispose in this 

matter. In time, these collaborative priests became a separate category, the only thing that 

differentiated them being the fact that they had the title, the rank and the salary of a 

collaborative priest. In time several decisions were made to establish the relationship 

between the priests and the collaborators, but the problems ended up not being solved. The 

priests’ proposals, expressed at public meetings, at pastoral conferences later on concretized 

in memoirs addressed to the metropolitan throne and the Eparchial Consistory, created the 

basis for the “Relative ordination and regulation of the service report between the priests and 

the collaborative priests”
17

 which brought both novelty and a capital lowering, as noticed by 

the collaborative priests: no sanction was foreseen in case the priest did not comply with the 

provisions of the new act.
18

 The church guardians, a second category of collaborators, was 

introduced in the Bukovinian parishes in order to improve the parish life. Their number 

depended upon the size of the parish, from 6 to 12 devoutly men.  Two of them were chosen 

for the church assets, and this had to be mentioned in the selection assessment record. Their 

selection had to be approved by the archpriest, and, if needed, he could also “remove” them 

from this position. It was notified that their duties did not refer solely to guarding the church 

assets, they also had to share duties with the other guardians, though having priority among 

them.
19

 The guardianship would meet monthly or when needed. The cantors’ and sextons’ 

activity was established precisely.  The cantor, with the release of the Consistorial Circular 

Letter No. 2701 of Aug. 4/16 1874, received a special status, that of prime collaborator of the 
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 Noua ordinaţiune relativă la regularea raporturilor de serviciu între parohi şi cooperatori, în „Viitoriul”, an 

III, 1906, nr.1, 1/14 ian., p.1-2 
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priest in the liturgical and pastoral activity,
20

 especially after the adoption of the “The 

regulation of relative status of the church cantors” 
21

 by the Eparchial Consistory in 1887. It 

would clearly mention the conditions by which one could occupy such a position as well as 

the papers necessary and the rights one had. In the case of the sextons the Eparchial 

Consistory in the Consistorial Circular letter No. 2.701 from Aug. 4/16 1874, which, in art. 

10-12, mentions that the most eligible for this function were those members of the parish 

community that had a good name, chiefly the ones that knew how to read and we accustomed 

to church order. 
22

 With the passing of time, the life of the cantors and sextons became very 

difficult, therefore several interventions were made by them and by the Priesthood 

Association to improve especially their financial situation.
23

 

The sixth subchapter analyzes the importance of the “The Gr. Or. Priesthood 

Association of Bukovina” in the life of the Romanian priests and of the Bukovinian parishes 

on the basis of different decisions made by The Gr. Or. Priesthood Association of Bukovina , 

as well as the multiple interventions towards the authorities and the Archiepiscopal  

Consistory from its very establishment. Although controversial and received with abstention 

not only by some members of the priesthood, but also by the ones belonging to the Eparchial 

Consistory apparatus, in time it was proved that it kept its aim to protect the interests of the 

Orthodox Church, to enhance the moral level of the society, and to strengthen the 

relationship between the Church and its believers, without becoming a means of segregation 

between the priests and the believers, as it has been stated several times before by the ones 

that were against it.
24

 The objectives followed by the Association and expressed through its 

status, could not have been achieved and they were not even intended to be achieved by 

resisting the metropolitan and consistorial decisions; The Association was not created to 

exercise pressure against the canonical and legal order that governed the life of the 

Bukovinian Church, on the contrary, the Association expressed, at each meeting, its trust in 

the metropolitan bishop and in the Consistory, only asking for more mobility when it comes 
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to solving the priests’ grievances, which did not refer only to the material aspects. This way, 

the Association became more involved in solving several problems, out of which we 

analyzed here only its implication in solving the problems of The Gr. Or. Church Fund of 

Bukovina,
25

 which established the material support of the entire Bukovinian priesthood. Its 

faulty administration caused many difficulties;
26

 a long discussed problem being that of the 

priests’ remuneration, the Association having several interventions with the Consistory and 

The Imperial Chancellery.
27

 We analyzed the implication of The Priesthood Association in 

problems regarding the building of churches and the houses for the priests, necessary for a 

better development and continuance of the pastoral and missionary activity,
28

 in problems 

regarding the retirement of the priests, in problems regarding the widows and orphans, and in 

the problem regarding the establishment of a boarding school for students, all under the 

patronage of The Priesthood Association. We could not leave out The Association’s 

contribution to the foundation of a house of rest dedicated to the priests, made possible with 

the help of the “Vladimir” Association from Vatra Dornei, or its decisions regarding the 

salary loans for the priests, or the ones that ask for acquitting the priests when traveling by 

train. 

The last part of this chapter presents the structure of the parishes in The Eparchy of 

Bukovina, after the application of the provisions of  “ The Regulative Plan” from 1786, of the 

second structural plan of the parishes from 1843 based on different decrees put forward by 

the authorities between 1855-1914. Initially, “The table of the following places situated in 
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 Established by imperial will on the 29
th

 of April 1786 “The Plan for the organization of the spiritual, church 

and school problems”, for the period 1786-1918, this institution represented the main source of income for the 

maintenance of the Bukovinian church and school, even if not always the decisions made were in the interest of 
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26

 The problem of the administration of the Church Fund remained unresolved until 1919, when the Romanian 
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the Imperial regal District of Bukovina, of the dwellers: high, middle and low noblemen, 

priests, peasants, administrative and judiciary personnel, Armenians, Jews, nomad gypsies, as 

well as of the monasteries for men and women”, created by general Spleny, included a 

number of 290 localities, with 62 hamlets, and next to each locality mentioning the boyars, 

the yeomen, the priests, the peasants and the administrative personnel. The borderlines were 

traced as a result of the Balamtuca Treaty that took place on the 2
nd

 of July 1776, hence on 

the occupied territory remained 277 localities with 55 hamlets, and the rest were given back 

to Moldavia.
29

 With respect to the administrative structure of the Orthodox Church in this 

area, the above mentioned general gives little information but mentions the numbers: 415 

priests and 86 deacons that served in 241 churches.
30

 Later on, in 1784, the archbishop 

Dositei Herăscul mentions in “The division of all chrism priests into archpriestships lead by 

archpriests”
31

 a number of 239 parishes with 247 churches and 296 priests. From Chapter I, 

art. 7 of “The Regulative Plan” we find out that the future of the 448 priests registered by the 

state authority was discussed. It recognized 186 parishes with 259 priest positions, remaining 

49 supernumerary as well as 36 priests that were old and sick,
32

 the parishes being divided 

into 6 archpriestships:  1. The Cernăuţi Archpriestship: 31 parishes with 36 parochial 

churches and 3 in smaller parishes, served by 52 priests, 7 of them declared supernumerary 

and 3 of them old and sick. 2. The Ceremuş Archpriestship: 34 parishes with 38 parochial 

churches and 8 in smaller parishes, served by 44 priests, 23 of them declared supernumerary 

and 6 of them old and sick. 3. The Dniester Archpriestship: 24 parishes with 25 parochial 

churches and 6 in smaller parishes, served by 32 priests, 12 of them declared supernumerary 

and 8 of them old and sick. 4. The Berhomet Archpriestship: 29 parishes with 30 parochial 

churches and 5 in smaller parishes, served by 33 priests, 1 of them declared supernumerary 

and 2 of them old and sick. 5. The Vicov and Câmpulung Rusesc Archpriestship: 37 parishes 

with 40 parochial churches and 7 in smaller parishes, served by 54 priests, 3 of them declared 

                                                 
29

 The number of localities occupied differs from one author to another. Id we take into account the fact that the 

assigned territorial delimitation formed the object of four conventions (May 7
th

 1775, May 12
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th
 

1776 and July 2
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perioada stăpânirii austriece 1774-1918, Civitas 2003, p. 22-39. 
30

 Gabriel von Spleny, Descrierea Bucovinei…, p.77. 
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supernumerary and 5 of them old and sick. 6. The Suceava and C. Moldovenesc 

Archpriestship: 31 parishes with 39 parochial churches and 9 in smaller parishes, served by 

44 priests, 3 of them declared supernumerary and 12 of them old and sick.
33

 

The reorganization plan from 1843 mentions 221 parishes with 221 priests.
34

 In 

practice, in order to follow the established number of parishes, the method used was that of 

concentrating the parishes. Back then, 59 new collaborative priest positions were opened, and 

14 of them became independent parochial priests, and 2 offices for the protoprezbyters were 

established and functioned the same way the archpriestships did. After the instauration of this 

new structure, many changes occurred in the eparchy, with consequences especially for the 

future development of the parish life. The necessity of a new way of organizing the parishes 

was noticed quickly, therefore by 1855 several decrees are given for the establishment of 

new parishes and the enlargement of some localities, hence 33 new collaborative priest 

positions are opened, and 15 localities were given a higher rank. 

The third chapter of this paper analyzes The Cultural Estate of the Orthodox 

priesthood of Bukovina, starting with the preparation of the priests all the way to the 

application of “The Regulative Plan” of 1786, so that, later on, we can illustrate the case of 

the theological schools in Bukovina, also the priests’ conferences as a form of professional 

development continuity, that of the establishment libraries for the parishes and the offices of 

the protoprezbyters, as well as the contributions of the Bukovinian priesthood to the 

development of culture and orthodox theology. For the time before the annexation of 

Bukovina we have information about a Slav-Romanian School at the Suceviţa monastery, 

where for teaching the Slavonic language deacon Ghenadie was sent in 1798 “well 

accomplished in speaking and reading”;
35

 at the Dragomirna monastery, the existent school 

was restructured by Paisie Velicovski, and functioned as a school for translators and 

transcribers, where 44 manuscripts belonging to him were found;
36

 information about the 

schools of Coţmani and Gordun “in the former Hotin county” were also kept, here teacher 
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Steven had 300 students.
37

 Several graphites that were saved until today remind us of these 

kind of schools. We cannot ignore the school of Putna, established by archbishop Iacov, and 

having as a leader Vartolomei Măzăreanul
38

, with an exquisite activity during that time, even 

if it functioned only for four years, 1774-1778. As for the theological schools, after the 

annexation, we presented the case of the clerical school of Suceava, established by 

archbishop Dositei Herăscu in 1786, and placed under the leadership of Daniil Vlahovici, and 

later on, in 1789, transferred to Cernăuţi, and closed for a short period of time. We also 

presented, based on the educational plans, the activity of The Theological Institute of 

Cernăuţi founded by the archbishop Isaia Balăşescul, after getting imperial approval on Aug. 

6
th

 1826.
39

 Until 1850 everything stayed unchanged at this institute, but after the 

interventions of archbishop Eugeniu Hacman, by the imperial resolution of April 15
th

 1850, it 

became an “Imperial institute”, therefore it belonged to the state, and the diplomas were 

recognized. At the conference of the orthodox archbishops of the empire, archbishop Eugeniu 

Hacman asked for the opinion of the present ones on whether it would be beneficial to 

establish a faculty of orthodox theology at Cernăuţi. His plan did not come to life, therefore 

the institute was brought to a higher rank due to the imperial resolution of August 29
th

 1875, 

and was incorporated as The Faculty of Theology at The Francisco-Josephine University of 

Cernăuţi, for which a special status was established, the legal dispositions of the Roman-

Catholic faculties of theology of the empire having no applicability in this case.
40

 

Remarkable is the fact that the teaching plan of the new Faculty respected the principle of the 

liberty to study, with a few constraints for the students that aspired for a job financed by the 

State or the Church, or the ones that intended to get a PhD.
41

 For the ones mentioned above a 

“Provisional Plan” was created to establish the order of study of the proposed objects.
42

 The 

                                                 
37

 Hurmuzachi, E., Documente privitoare la istoria românilor, Vol. IXXII, Bucureşti, 1876-1942, p. 64. 
38

 Pr. prof. Petru Rezuş, În legătură cu Academia Duhovnicească de la Mănăstirea Putna în MMS, an XXXI, 

1955, nr.9, sept., p. 496. 
39

 Adresa Cancelariei Aulice nr. 23.113 din 16 august 1826, publicată de Miron Călinescu în Normalien…, 

vol.II, p. 902-903. 
40

 Mircea Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică, Suceava, 2005, p.15-16. 65-67. 
41

 Isidor Onciul, Ceva despre mersul…p. 297-299. 
42

 Year I: Semester I The Encyclopedia and the Methodology of Theological Studies, 2-3 hours/week; Semester 

II: 1. Biblical study and Exegesis of the New Testament, 3-4 hours/week; Both semesters: 1. Hebrew language; 

2. Biblical Study (Biblical Archeology and Isagogics); 3. Exegesis of the Old Testament, together 8-9 

hours/week; Year II: Semester I: 1. Biblical Study and Exegesis of the Old Testament, 3-4 hours/week; both 

semesters: 1. Biblical Study and Exegesis of the New Testament 3-4 hours/week; 2. Church Statistics, 7-8 

hours/week; Year III: Both semesters: 1. Dogmatics, 7-8 hours/ week; 2. Moral Theology, 7-8 hours/week; Year 
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Faculty of Orthodox Theology branch of the  “Francisc Josef” University of Cernăuţi, on the 

basis of the imperial resolution of August 28
th

 1875 sent via ministerial order no. 13240 of 

August 30
th

 1875, received the right to give the PhD title. 
43

 The status for rigorous exams 

was approved by imperial resolution on April 14
th

 1879. 

Using this background we also analyzed the participation of the orthodox priests of 

Bukovina to the Pastoral Conferences, as well as their implication in the organization of the 

libraries for the parishes and the presbyter offices. The conferences were initiated by bishop 

Eugenie Hacman, following the proposals coming from the priests, starting with the year 

1850. It was done through a pastoral Epistle, emitted as a Consistorial Circular Letter in 1856 

and registered at the Consistory under no. 3.924 of 1856, but communicated in territory only 

on the 8/20 of February 1857.
44

 The epistle determined that twice a year, in November and in 

May, the archpriest should summon a pastoral gathering, either on the premises of the 

archpriestship, or at a parish chosen by the archpriest,
45

 announcing beforehand the date and 

the place chosen for the development of the events, both to the priest and to the circle 

captaincy c.r. The themes for future debates used to be announced at the end of a conference, 

to give the priests the possibility to prepare. The papers presented were scored and the results 

were registered in the function status of each priest, because “the purpose of the meeting is 

the increase of clerical knowledge and of pastoral work through the exam and the counseling 

over objects of study, the word and the pastoral life.”
46

 With regards to the founding and the 

organization of parochial libraries, this was in the attention of both state and ecclesiastic 

authorities, starting with the month of December 1788, when it was decided that benevolent 

contributions could be made in order to buy the books considered necessary for an ongoing 

training of the priests, at the end of their studies, and after being ordained, this way, the 

archpriest had to pay 2 fl., the parishes 1 fl and the helping priests 30 cr., and out of the fund 

                                                                                                                                                       
IV: Both semesters: 1. Practical Theology (Pastoral) including Catechesis, Homiletics, Liturgics with the 

correspondent exercises, in the first semester 10-12 hours/week and in the second semester 7-8 hours/week; 2. 

Canonical Law and The Church Curial Style, 5-6 hours/week. 
43

 Isidor Onciul, Ceva despre mersul…p. 300-302 
44

 Actele adunărilor păstorale în ţinutul protoprezviteral al Cernăuţilor, Cernăuţi, Tipărit la Ioan şi Rudolf 

Ekhartdt, 1863, p.4-12. 
45

 In Bukovina, the premises of the arcpriestship used to be the parish where the archpriest was serving as a 

priest. Only in exceptional cases these meetings were organized in localities that offered a proper space and/or 

possibilities to feed the participants. Generally speaking, the archpriest was the one that offered accommodation 

and food to the participant priests. 
46

 Actele adunărilor păstorale în ţinutul protoprezviteral al Cernăuţilor…, p. 4. 
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created each archpriestship could create its own library. This collection did not reach its 

purpose because the sum gathered was of 158 fl. and the plan could not be accomplished.
47

 

An important regulation in this sense was the consistorial order no. 4327 of Dec. 5/18 1909 

regarding the libraries of the presbyter offices, which asked for a list of the books existent in 

the parish library, the archpriests having the obligation to complete it annually with the new 

titles.
48

 

 In this chapter we presented the priests’ contributions to the development of 

Romanian culture in Bukovina through numerous contributions to the development of the 

Romanian press, of Romanian literature, of church music and especially through activities 

that conserve and value the Romanian folklore. The Bukovinian priests did not limit 

themselves to the development of culture, but got more involved in the development of 

orthodox theology, mainly through the exquisite work done by the teachers of the Faculty of 

Theology of Cernăuţi. They published several papers regarding the theology of the Old and 

New Testament - Isidor de Onciul (1834-1897),Silvestru Octavian Isopescu, Emilian 

Voiutschi,Vasile Tarnavschi (1859-1945) ,Vasile Ianovici (1806-1866) sau Vasile Gheorghiu 

(1872-1859) -, at development of Sistematical Theology - Alexiu Comoroşan (1842-1881), 

Vasile Găină (6/18 mai1868-18 aug.1907), Ştefan Saghin (1860-1920)
   

-  and of Practical 

Theology - Vasile Mitrofanovici (1831-1888), Juvenal Stefanelli (1834-1914), Constantin ( 

Clementie) Popovici (1846-1938), Eusebie Popovici ( 1838-1922), C. Popovici senior (1807-

1890),  Nico Cotlarciuc (1875- 1933), Vladimir de Repta (1841-1926), Nicolae Cotos  (1883-

1959) ş.a. –  and Historical Theology-  Eusebie Popovici (1838-1922), , Teofil Bendela 

(1814-1875), Dimitrie Dan,(1856-1927), Constantin Morariu (1854-1927), Gherman Lazăr 

(1872-1929), Eugen Kozak (1857-1933), Nestor Vorobchievici, (1838-1902), Zaharie 

Voronca (1851-1920) and others. The priests allotted great importance to textbooks 

absolutely necessary in the Bukovinian schools. 

 The fourth chapter presents the Material Estate of the Bukovinian Priests, starting 

with the analysis of their income, when the annexation occurred, so that, later on, we can 

reinforce the importance of The Bukovinian Church Fund for the income of the priests. Then, 

                                                 
47

 Instituţiunea bibliotecilor în dieceza noastră în „Viitoriul”, an II, 1905, nr. 3, 1/14 febr.,p.19. 
48

 Raport special asupra conferinţei pastorale din protoprezviteretul Gurahumorului în „Viitorul”, an VIII, 

1910, nr.1, 1/14 ian. 1910, p.5. 
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we illustrated the basis of different decrees, the situation regarding the salary of the clergy, as 

well as the income achieved by surplice, by working the parochial land, by getting additional 

money, or by accepting donations from believers. All these were strictly regulated, therefore, 

even if the priests had a very good financial situation, the collaborative priests always had 

material difficulties, which determined the sending of numerous memoirs both to the 

imperial chancellery and to the church authorities. Here we presented the decisions made 

regarding the retirement of the clergy, a brand new aspect for the orthodox priests, as well as 

several discussions pertaining to this legislative disposition. In this chapter, we included  

different forms of social protection taken by the Bukovinian priests, such as: the situation of 

the widows and orphans, the stablishment of the “Vladimir” house of rest and treatment at 

Vatra Dornei, 
49

 as well as the interventions for giving free fire wood to the priests and 

widows, from the woods of the Religion Fund.
50

 

 The fifth and last chapter: National Conscience and Political Action. The Priests’ 

Implication in the Bukovinian Society and in the Inter-confessional Relationships, presents 

the way the priests got involved in the political life of the province, during a time when there 

was a strong tendency to separate priests based on ethnic elements, an influence “of the good 

emperor myth” in order to create a pro-Habsburgical attitude, as well as the means used by 

the Bukovinian clergy so that they could protect the Romanian character of the province (the 

initiation and support for the actions of national awakening exemplified in the case of “The 

Society of the Bukovinian Boyars and Yeomen”, the support for the Romanian schools, by 

founding schools in the villages, the foundation, accompanied by the material support, of 

boarding schools for the students coming from gymnasiums and lyceums of Cernăuţi, 

Suceava, Siret şi Rădăuţi, the establishment of national and cultural societies and of several 

foundations and funds, and many others). Another aspect refers to the preservation of the 

orthodox character of the Consistory facing takeover tendencies from the Ruthenians 

supported by the Habsburgic authorities. 

                                                 
49

 See especially the papers found in the ASRC Fond 3, inv.1, dosar  9424, precum şi Adunarea generală 

constituantă a societăţii  „Vladimir”, în „Candela”, an XXIV, 1905, nr.9, septembrie, p.618-619. 
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 Circular consistorial nr. 81 din 15/28 ianuarie 1911 în „FO”, nr. 1 din 3/16 febr. 1911, p.1-2;Dimitrie Dan, 

Patronatul în biserica ortodoxă din Bucovina, în „Candela”, an XII, 1903, p.710-712. 
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 In this chapter we exemplified the relationship between the priests and the other 

existing confessions in the province, starting from a layout of the legal background regarding 

the religions in the Habsburgic Empire. From this perspective we presented the relationships 

with the churches submissive to the bishop of Rome, namely with the Roman Catholic 

Church and the Greek-Catholic Church, represented chiefly by the Ruthenian ethnics, also  

the relationships with the Armenian orthodox, with the evangelicals, as well as the 

relationship with the Jewish community of Bukovina. Although the churches submissive to 

Rome manifested an ongoing proselytism, with the help of the Habsburgical authorities, 

though the orthodox clergy knew how to respond in a dignifying way in front of so many 

provocations (the Boian case is illustrative in this direction), and the number of believers did 

not diminish too much. As for the relationships with the other religions, these were based on 

mutual respect, illustrative are the three great pilgrimages of the orthodox believers to 

Suceava. As to the relationship with the Jewish community, the clergy manifested nothing 

but respect, especially during the time of the metropolitan bishop Vladimir of Repta.
51

 Only 

later on did the show-off anti-Semitic manifestations start in Bukovina, but without a clear 

elucidation. From what has been presented, the only conclusion to be drawn is the one 

reached by the scholar Acad. Mehedinţi Soveja: “To place someone on the pyre, or to stab 

him in the name of Jesus Christ, to massacre infants, to kill women and old people, to 

demolish churches, to burn towns and villages, to devastate land by the hand of confessional 

anger, this madness has never happened amongst our leaders. It is not that we Romanians are 

saints. No. We have enough shortcomings. But, with all of our sins, we have never 

committed crimes in the name of the Gospel.”
52

 

 Although the contemporary historiographical outline leans towards the Bukovinian 

space, we still do not have a complete presentation of orthodox priesthood in Bukovina, 

therefore these lines are just a first step towards filling in this lacunose aspect of the history 

of the province. Even if we covered almost all the dimensions of the life of the Bukovinian 

priests from 1775 until 1918, several problems still need to be elucidated. The archives of 

Cernăuţi still hold numerous answers, which we hope to bring to light, in time, especially on 

                                                 
51

 For these relationships see Valenciuc Ioan Paul, Mitropolitul Bucovinei, Vladimir de Repta şi comunitatea 

evreilor din Cernăuţi în „Analele Bucovinei” an XVII, 2010, nr.1 (34), p. 109-116. 
52
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matters regarding the relationship between the Romanian orthodox and Ruthenian priests, as 

well as the division tendencies among the clergy because of linguistic and national 

differences. 
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*** Cum are să fie purtarea preotului ortodox faţă cu membrii celorlalte confesiuni creştine ? în 

„Candela”, an XXVII, 1908, nr. 12, dec., p.735.. 

*** Cursul de înplitire în Frătăuţul nou, Rev. Pol. an Iv. 14 august 1889, nr. 16, p.9- 10. 

*** Cuvântare la înaugurarea adunănţelor păstorale în ţinutul Cernăuţilor în „Actele adunărilor 

păstorale în ţinutul protoprezviteral al Cernăuţilor”, p.19. 
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*** Cuvântarea înaltu Preasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit la înnoirea bisericii preacuvioasei m. 

Parascheve din Cernăuţi 14 oct 1882, în  „Candela”, an I, nr. 5, 1 nov. 1882,  p. 240-248. 

*** Cuvântarea Prea Venerabilităţii Sale d-lui Archipezviter Mitrofor Dr. I. Ţurcan pronunţată în 

senatul imperial în şedinţa din 25 aprilie 1894 în cauza îmbunătăţirii salariului preoţilor de 

păstorie în Bucovina, în  „Candela”,  an XIII, 1894, nr. 5, mai, p.291-295. 

*** Cuvântarea Prea Venerabilităţii Sale d-lui Archiprezviter Mitrofor Dr. I. Ţurcan, pronunţată în 

senatul împerial în şedinţa din 25 aprilie 1894 în cauza îmbunătăţirii salariului preoţilor de 

păstorie în Bucovina în „Candela”, an XIII, 1894, nr. 5, mai, p.293. 

*** Cuvântul cei dintâi preşedinte al Asociaţiei în vol. „Cincizeci de ani (o sută de semestre) de 

existenţă. 1884-1934”, Cernăuţi, 1935, p.70-71. 

*** De ale „Şcolii române” în „Revista Politică”,  an III, 1888, nr. 18, 1 oct., p.3- 4. 

*** De ale noastre, în „Viitoriul”, an IX, 1912, nr.8, 28 febr./7 mart., p.29-30. 

*** De ale şcoalei în „GMR”, an I, 1911, nr.7, 28 febr., p. 38. 

*** De ecuivalentul de imposite sunt scutite numai fundaţiunile umanitare, nu însă şi cele menite 

pentru folosul public în „Candela”, an XXX, (1911), nr. 2, febr., p. 107-108. 

*** De la ţară în „GMR”, an II, 1912, nr. 8-9, 10 sept., p. 134. 

*** De la ţară. Din Jadova în „GMR”, an I, 1911, nr.19, 3 nov., p.233-234. 

*** Demonstaţiunea contra Mitropolitului Sembratovici, în „Gazeta Bucovinei”, an III, (1893),  nr. 

94, 28 nov./10 dec. 1893, p. 3. 

*** Desfiinţarea seminarielor gr. cat. în „Gazeta Bucovinei” an. III, nr 55, din 14/22 iulie 1893, p. 3. 

*** Despre mitropolitul Vladimir al Bucovinei, în „BOR”, anul 44, Seria II,  1926, nr.5(542),mai,  

*** Despre mitropolitul Vladimir al Bucovinei, în „BOR”, anul 44, Seria II,  1926, 

nr.5(542),mai,p.287-288.  

*** Despre sprijinirea presei din partea creştinului ortodox-oriental în general şi din partea clerului 

nostru în special, temă citită de expozitul parohial Ştefan Cepişca la conferinţa pastoral a 

districtului Siretului în 21 octombrie(3 noiembrie)1903 în „Candela”, an XXIII, 1904, nr.2, 

februarie, p. 127. 

*** Deşteptarea, an X, 1902, nr. 67, 29 aug./10 sept., p.3. 

*** Deşteptarea, an. VI, 1898, nr. 3,  1/13 febr. p.23. 

*** Din Costeşti în „GMR”, an II, 1912, nr.5, 20 iunie, p.78. 

*** Din raportul Arhimandritului Blajevici către Consistor apud Dr. Simion Reli,  Propaganda 

catolică austriacă…, p. 9 

*** Din ţară în „GMR”, an I, 1910, nr.1, 18 nov., p.10. 

*** Din ţară în „GMR”, an I, 1910, nr.1, 18 nov., p.13. 

*** Din ţară în „GMR”, an I, 1910, nr.1, 18 nov., p.9. 

*** Din ţară în GMR, an I, 1910, nr.2, 7 dec, p. 14. 

*** Din viaţa societăţilor în  „Patria”, an III, 1899, nr. 243, 24 febr / 8 martie, p.3. 

*** Directorul Internatului de studenţi români la Cernăuţi. în „Gazeta Bucovinei”,  an VI, 1896, 

11/23 iulie,  p.2. 

*** Dotaţiunea clerului nostru, în „Viitoriul”, an I, 1904, nr. 9, 15/28 oct., p. 67. 

*** Dotaţiunea clerului nostru, în „Viitoriul”, an I, 1904, nr. 9, 15/28 oct., p. 67. 

*** Episcopie romano-catolică în Cernăuţi, în „Deşteptarea”, an XII, nr. 1, 1/14 ianuarie 1904, p.5 

*** Evenimente din viaţa poporului rutean presentate în lumina lor adevărată de un rutean obiectiv, 

în „Gazeta Bucovinei”, an II, (1892),  nr. 96, 3/15 dec. 1892, p. 3-4. 
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*** Excursii de studii, în „Viitoriul”, an IX, 1912, nr.27, 5/18 iulie, p.105. 

*** Fraţi Români în „Deşteptarea”,  an X, 1902, nr. 62,  11/24 august,  p.3. 

*** Fundaţiune nouă în „Candela”, an XIII, 1894,  nr. 10, oct., p. 650. 

*** Fundaţiune nouă în „Gazeta Bucovinei”, an V, 1895,  nr.54, 9/21 iulie, p.3 

*** Fundaţiune nouă, în „Deşteptarea”,  an XII, 1904, nr.27, 4/17 aprilie, p.2. 

*** Fundaţiunea „Dr. Vasile Găină” în „Candela”, an XXVII, 1908, nr.12, dec., p. 736. 

*** Glasul nostru, în „Cuvântul Preoţesc”, an VII, 1940, nr. 2, 1-29 februarie, p. 1 

*** Halal să ne fie! , în „Foaia Poporului”, nr. 8 din 30 ian. 1910, p. 6. 

*** Iar teologii absolvanţi, în „Viitoriul”, an IX, 1912, nr.32-33, 17/30 sept.,p. 128. 

*** Iezuiţii şi prozelitismul în Bucovina  în „Pravoslavnaea Bucovina”, an VI, (1898), nr. 6, 15/27 

aprilie 1898,  

*** Iezuiţii şi prozelitismul în Bucovina, în „Patria”, an II, (1898), 26 aprilie/ 8 mai 1898, p. 2. 

*** Incercări de polonizare în Siret, în „Gazeta Bucovinei”, an IV, 1894,  nr. 3, 9/21 ian. 1894, p. 3. 

*** Informaţiuni. Inundarea Bucovinei cu galiţieni,  în  „Patria”, an III,(1899), 1/ 13 aug. 1899, nr. 

305, p. 3 

*** Institutul Biblic Românesc din Suceava,  în „Candela” an XXXIII, 1914, nr. 5,mai,  p. 354. 

*** Instituţiunea bibliotecilor în dieceza noastră în „Viitoriul”, an II, 1905, nr. 3, 1/14 febr.,p.19. 

*** Inteligenţa noastră şi cabinetele de lectură în  „Gazeta Bucovinei”, an V, 1895, nr. 88, 5/17 nov., 

p.4. 

*** Internatele noastre şi preoţimea în „Viitoriul”, an III, 1906, nr. 17, 1/14 sept., p. 131. 

*** Internatul de băieţi români din Cernăuţi în „Viitoriul”, an III, 1906, nr.19, 1/14 oct., p.150. 

*** Internatul din Rădăuţi în „Patria”, an IV,1909, nr. 84,  28 nov. , p. 4. 

*** Internatul român de băieţi ort. or. în Sirete în „Viitoriul”, an VI, 1909, nr. 11, 1/14 iunie, p.88. 

*** Interpelaţiunea deputatului prof. C. Popovici, în „Candela”, an XXIV, 1905, nr. 3, martie, p.205. 

*** Istoricul societăţii „Tăranul” de la înfiinţare şi până în 31 decembrie 1905 în „Gazeta 

Bucovinei”, an VII, 1906, nr.38, 13/26 august, p. 3;  an VII, 1906, nr.39, 17/30 aug., p.2-3 

*** Istoricul societăţii „Tăranul” de la înfiinţare şi până în 31 decembrie 1905 în „Gazeta 

Bucovinei”, an VII, 1906, nr.38, 13/26 august, p. 3;  an VII, 1906, nr.39, 17/30 aug., p.2-3. 

*** Iubileu de 40 ani de preuţie în „Candela”, an XVII,1898,  nr.9,sept., p. 475. 

*** Iubileu, în  „Candela”, an XII,1893, nr. 6, iunie, p. 391. 

*** Iubileul Înaltu Prea Sânţiei Sale părintelui Archiepiscopu şi Mitropolitu Dr. Silvestru Morariu-

Andrievici în „Candela”, an XII, 1893, nr.7, 1 iulie, p.464. 

*** în „Gazeta Bucovinei”, an II, (1893), 7/19 martie 1893, nr.19, p.3 

*** În ajunul adunării din 1 (14) mai în „Viitoriul”, an XI, 1914, nr.8, 27 aprilie/9 mai, p.50. 

*** Încă un exemplu de banditism ucrain în „GMR”, an II, 1912, nr.4, 1 iunie, p.59. 

*** Înfiinţarea unei academii ortodoxe pentru literatura, ritorica şi musica bisericească în 

seminariul clericalu de aici în „Candela”, an III, 1884, nr.2, 1 febr., p.127 

*** Înmormântarea doamnei Maria Constantinovici în „Patria”, an V, 1910, nr.31,  21 aprilie,  p.1-2; 

*** La promoţiunea sub summis auspiciis imperatoris în „Candela”, an XII, 1893, nr.8, 1 august,  

*** La punctul prim din ordinea de zi pentru adunarea din 1/14 mai a.c. în „Viitoriul”, an XI, 1914, 

nr. 8, 27 aprilie/19 mai, p. 51. 

*** Manifestaţie în contra despărţirii arhidiecesei în „Candela”, an XXV, 1906, nr. 5, mai, p. 327-

330. 
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*** Marea adunare a preoţimii române din 19 sept. (2 oct) în „Viitoriul”, an X, 1913, nr. 19 şi 20, 9 

(22) octombrie, p. 131. 

*** Marian Simion. Fl, prof. gimn., în  Gazeta Bucovinei,  an VI, 1896, nr.36, 7 mai, p.4. 

*** Măsurarea sesiunilor în „Viitoriul”, an IV, 1907, nr.8, 1/14 apr.,p.60. 

*** Memorandul preoţimei rusesci în „Candela”, an XVIII, 1899, nr. 10, octombrie, p. 703-705. 

*** Memoriu la petiţia de stat a Bucovinei din anul 1848 în legătură cu situaţia provincială specială 

a Bucovinei,  

*** Mişcare confesională în Rarancea, în „Candela”, 1888 

*** Moşiile fondului, „Foaia Poporului”, nr. 8, 30 ianuarie 1910, p. 1.  

*** Motivul disolvării Societăţii Arborosa în „Familia”, an XIII, 1877, nr. 47, 24 nov./2 dec., p. 564. 

*** Motivul disolvării Societăţii Arborosa nu este… în „Familia”, an XIII, 1877, nr.48, 27 nov./9 

dec., p. 586. 

*** Mulţămită în „Viitoriul”, an VIII, 1911, nr.20, 15/28 octombrie,  p. 147. 

*** Mulţămită publică în „Revista Politică” an VI, 1891, nr.3, 8 febr., p.6. 

*** Mulţămită publică în „Viaţa nouă”, an. I, 1912, nr. 21, 25 mai, p.7. 

*** Mulţămită publică, „Deşteptarea”, an VI, Cernăuţi, 15/27 octombrie 1898, nr. 20. p.169. 

*** Mulţămită publică, în „Viitoriul”, an III, 1906, nr. 23, 1/14 dec., p.184. 

*** Mulţămite publice în „Deşteptarea”, an XI, 1903, nr. 13, 13/26 febr., p. 5. 

*** Mulţumite publice în „Viitoriul”,  an X, 1913, nr.5, 28 mart./10 apr., p.40. 

*** Mulţumite publice în „Viitoriul”,  an X, 1913, nr.5, 28 mart./10 apr., p.39. 

*** Noua invaziune galiţiană, în „Gazeta Bucovinei”, an. V, (1895), 17/29 septembrie 1895, nr. 74, 

p. 3-4. 

*** O donaţiune care nu trebuie să se uita în „GMR”, an I, 1912, nr.22, 4 ian., p.286. 

*** O donăciune rară în „Candela”, an XII,1893,   nr.10, oct., p. 664;   

*** O faptă nobilă în „Viitoriul”, an X, 1913, nr.18, 8/21 sept., p.119. 

*** O faptă nobilă şi deamnă de imitat în „GMR”, an II, 1913, nr.15, 20 febr., p.239. 

*** O nouă volnicie, în„Gazeta Bucovinei”, an VI, 1896, nr. 56, p. 1. 

*** O scrisoare în  „Foaia Poporului”, 11 decembrie 1910, nr. 52, p. 6-7. 

*** Ocuparea catedrei de Istoria bisericească universală în „Candela”, XLVIII, 1937, nr.1-12, ian—

dec., p. 145. 

*** Onorată redacţie în „Revista Politică”, an III, 1888, nr. 11, martie, p. 8. 

*** Onorată Redacţie, în Rev. Politică, an V, 15 martie 1890, nr. 6, p. 12- 13. 

*** Organisarea studiilor la institutul teologic din Cernăuţi, în „Foaiea Societăţii”, an III, 1867, nr. 

5-6, 1 iunie  

*** Organizarea clasei de mijloc în „Viaţa Nouă”, an I, 1912,  nr. 1, 6 ianuarie, p.1,  

*** Pensionarea preoţilor în „Viitoriul”, an IX, 1912, nr. 21, 24 mai/6 iunie, p. 81. 

*** Pensionarea preoţilor în „Viitoriul”, an V, 1908, nr. 18, 15/28 sept., p 139. 

*** Peregrinagiul la moascele sântului Ioanu celu Nou de la Suceava în a. 1890, în „Candela”, an 

IX, 1890, nr.6, 1 aug., p.542. 

*** Peregrinagiul la moascele sântului Ioanu celu Nou dela Suceavă în a. 1890 în „Candela”, an IX, 

1890, nr.8, 1 august, p. 532. 

*** Peregrinajul la moascele sântului Ioanu celu Nou dela Suceava în a. 1890 în „Candela”, an IX, 

1890, nr.8, 1 august, p.536. 

*** Pericol confesional, în „Gazeta Bucovinei”, an V,(1895),  nr. 73, 14/26 sept. 1895, p. 3. 
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*** Peticiunile pentru primirea în seminarul clerical ort. or. instruite cu alegate în „Candela”, an 

VIII, 1889, nr.8, 1 aug., p.616. 

*** Petriceanca în „GMR”, an I, 1911, nr. 19, 3 nov., p.231. 

*** Pr. Roman Bărgăuan, „Candela”, an XXXI, 1912, nr. 6, iunie,p. 326. 

*** Prea plecată arătare în Dr. Dimitrie Onciulescu, O încercare de catolicizare a  Bucovinei. Cu 

anexe documentare, Cernăuţi, 1939, p.73-75. 

*** Preotul şi politica, în „Viitoriul”, an IV,1907, nr.5, 1/14 mart., p.43. 

*** Preoţia şi agricultura, în „Viitoriul”, an XI, 1914, nr.5-6, 15/28 martie, p.29-30. 

*** Preoţimea şi şcoala în „Deşteptarea poporului”,  Cernăuţi, 4/17 februarie 1904, nr. 3 p. 17- 18. 

*** Primirea în seminarul clerical în „Viitoriul”, an II, 1905, nr. 20, 15/28 oct. 1905, p.156. 

*** Program de călătoria a creştinilor peregrinători din districtul protoprezviteral al Coşmanului şi 

al Storojineţului de ziua s.m.m. Ioan Novi (patronul ţării) ăn 2/14 iuniu 1890 la Suceavă în 

FO., 1890, nr. 10, din 16/28 mai, p.37-38. 

*** Programul de plecare a creştinilor din districtele protoprezviteriale Cozman, ceremuş şi 

Storojineţ şi a Vicovului la moaştele s.m.m. Ioan Noul (patronul ţării) în 2/14 iuniu 1891 în 

FO., 1891, nr.9, 23 mai/4 iunie, p.29-30. 

*** Protocolul conferinţei păstorale pe anul 1891, în „Candela”, an XI, 1892, nr.4, 1 aprilie, p. 251. 

*** Prozelitism în Rădăuţi, în „Patria”, an II, (1898), nr. 96, 18 februarie/ 2 martie 1898, p. 3 

*** Publicare de concurs, în „Viitoriul”, an X, 1913, nr.21, 1/14 nov., p.148. 

*** Raport asupra activităţii Societăţilor Mazililor şi Răzeşilor bucovineni de la înfiinţarea ei în 

„GMR”, an II, 1912, nr.6-7, 29 iunie, p.107-108. 

*** Raport asupra adunării generale extraordinare a Asociaţiunii clerului ort. or. român din 

Bucovina în 1/14 mai, a.c. în „Viitoriul”, an XI, 1914, nr. 9, 15/28 mai, p. 

*** Raport asupra adunării generale extraordinare a Asociaţiunii clerului ort. or. român din 

Bucovina în 1/14 mai a.c. în „Viitoriul”, an XI, 1914, nr. 9, 15/28 mai, p.61. 

*** Raport asupra adunării generale extraordinare a Asociaţiunii clerului ort. or. român din 

Bucovina în 1/14 mai a.c. în „Viitoriul”, an XI, 1914, nr. 9, 15/28 mai, p.61. 

*** Raport special asupra conferinţei pastorale din protoprezviteretul Gurahumorului în „Viitorul”, 

an VIII, 1910, nr.1, 1/14 ian. 1910, p.5. 

*** Raport special asupra conferinţei pastorale din protoprezviteretul Gurahumorului în „Viitorul”, 

an VIII, 1910, nr.1, 1/14 ian. 1910, p.5. 

*** Raportul Societăţii „Unirea” din Crasna Ilschi pe anul 1897 în „Deşteptarea”, an VI, 1898, nr.5, 

1/13 martie, p.41. 

*** Reflexiuni la adunarea preoţilor din 1/14 mai a.c. în „Viitoriul”, an XI, 1914, nr. 9, 15(28) mai, 

p. 57. 

*** Reforme în „Viitoriul”, an XI, nr. 8, 27 aprilie/19 mai 1914, p.53. 

*** Regularea congruei preuţeşti în „Candela”, an XVIII, 1899, nr. 1, ianuarie p.70-71. 

*** Repausări în „Candela”, an XIX, 1900, nr.12, dec., p.793.  

*** Restaurarea bisericei gr. cat. din Cernăuţi, în „Gazeta Bucovinei”, an I, nr. 9. 19/31 mai 1891, p. 

4. 

*** Ritualul bisericei ortodoxe în „Candela”, an XXI, 1902, nr. 10, octombrie, p.657. 

*** Români gr. or. trecuţi la uniaţi, în „Patria”, an II, (1898), nr. 99, 25 febr./9 mart. 1898, p. 3. 

*** Români slavizaţi, în „Revista Politică”, an III,( 1888),  Suceava, nr. 11 din 15 iunie 1888, p. 6 
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*** Rutenii din Bucovina şi pretinşii lor conducători, în „Gazeta Bucovinei”, an I (1891), nr. 45, 3/15 

oct 1891, p. 3-4.  

*** Rutenii înaintează, în „Patria”, an V, (1910), 16 oct 1910, nr. 81, p. 3. 

*** Satutele Academiei ortodocse pentru literatură, retorică şi muzică bisericească în Seminariul 

archidiecesanu din Cernăuţi în „Candela”, an IV, 1885, nr.5, 1 ian., p.36. 

*** Să ne dăm sama…în „Revista Politică”, Suceava, anul II, 1887, nr.5, 15 iulie, p.5. 

*** Sentinţa de drept relativă la schimbarea confesiunei copiilor în Austria în „Candela”, an XXI, 

1902, nr.8, aug., p. 517. 

*** Serbarea jubileului de 60 de ani alu archipresviterului stauroforu Dimitrie Seleschi în  

„Candela”, an XI, 1892, nr.12, dec., p. 786. 

*** Sfinţirea internatului românesc din Sirete în „Gazeta Mazililor şi Rezeşilor”, an I,  nr 13, 8 iunie 

1911, p. 143 

*** Societatea pentru cultură şi şcoalele particulare în GMR, an III, 1913, nr.1, 28 mai, p.1-2. 

*** Spre lămurire, în „Viitoriul”, an XI, 1914, nr. 5-6, 16/28 martie, p.25. 

*** Starea preoţilor de la ţară, în „Gazeta Bucovinei”, an II, 1892,  nr.32, 23 apr/5 mai. p. 2. 

*** Stipendii în „Candela”, an XX, 1901, nr. 8, august, p.664. 

*** Stipendii pentru fii de preoţi gr. or. în „Candela”, an XVI, 1897, nr. 6, iunie, p.278. 

*** Stipendii pentru fii de preoţi gr. or. în „Candela”, an XXIII, 1904, nr.6, iunie, p.383. 

*** Ştiri mărunte în „GMR”,  an II, 1912, nr.4, 1 iunie, p.63. 

*** Ştiri mărunte în „GMR”, an I, 1911, nr.4, 7 ian., p.15. 

*** Ştiri mărunte. Dar  în GMR, an III, 1914, nr. 15-16, 20 iulie, p. 252. 

*** Ştiri ultime în „GMR”, an II,  1912, nr. 8-9, 10 sept., p. 144. 

*** Ştiri, în „Gazeta Bucovinei”, an II, nr. 68, 27 august/8 septembrie 1892, p. 3 

*** Temele pastorale, în „Viitoriul” an III, 1906, nr. 23, 1/14 dec., p.178. 

*** Tot Polonii!!, în „Gazeta Bucovinei”, an III, 1893, nr. 62, 8/20 august 1893, p. 3. 

*** Trecere la unie, în „Revista politică”, an III, (1888),  nr.6, 1 aprilie 1888, p. 9 

*** Trecerea de la ritul greco-catolic la cel romano-catolic e din punct de vedere al statului o 

schimbare a religiunii în „Candela”, an XXIII, 1904, nr.3, martie, p.186. 

*** Un dar frumos, în „Deşteptarea”,  an VI, 1898, nr. 14, 15/27 iulie, p.117. 

*** Un institut biblic românesc în  „Candela”, an XXVI, 1907, nr. 10, octombrie, p. 696-697. 

*** Un metropolit dat în judecată, în „Gazeta Bucovinei”, an III, (1893), nr.1, 3/ 15 ian 1893, p. 3. 

*** Un mitropolit păcălit, „Gazeta Bucovinei”  nr. 101 din 1896, p. 3,  

*** Un pas înainte în „GMR”, an I, 1911, nr.18, 5 oct., p.210-211. 

*** Un siretean, Supliment la Deşteptarea an IX, (1910), 8/21 martie 1901, nr. 18,p.  112 

*** Un ziar rusesc despre Bucovina, în „Gazeta Bucovinei”, an IV, (1894), nr. 44, din 4/16 iunie 

1894, p. 2. 

*** Unele observări relativ la conferinţele noastre pastorale,în „Viitorul”, an V, 1908, nr.8-9, 23 

apr./6 mai, p.60. 

*** Unele observări relativ la conferinţele noastre pastorale,în „Viitorul”, an V, 1908, nr.8-9, 23 

apr./6 mai, p.61. 

*** Unele observări relativ la conferinţele noastre păstorale, în „Viitoriul”, an V, 1908, nr. 14, 15/28 

iulie, p. 101. 

*** Venitul epitrahilului (stola),  în „Viitoriul”, an IV, 1907, nr.11, 1/14 iunie, p.82-83.   
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***, Evenimentele din viaţa poporului rutean,  în „Gazeta Bucovinei”, an II (1892), 3/15 decembrie 

1892, nr. 96, p. 3. 

***, Evenimentele din viaţa poporului rutean, în  „Gazeta Bucovinei”, an II (1892), 3/15 decembrie 

1892, nr. 96, p.4 

***, Rutenii din Bucovina şi pretinşii lor conducători, în „Gazeta Bucovinei” an I  (1891), nr. 46, p. 

3. 

***Adunarea cantorilor bucovineni,în „Viitoriul”,  an I, 1904, nr. 12, 1/14 dec., p.96. 

***Adunarea extraordinară a Asociaţiunii clerului ort. or. din Bucovina din 1/14 mai a.c. în 

„Candela”, an 1914, p.307-310. 

***Adunarea generală a „Asociaţiunii clerului ort. or. din Bucovina” în „Candela”, an XXV, 1906,  

nr. 1, ianuarie, p.60-63. 

***Adunarea generală a „Asociaţiunii clerului ort. orient. din Bucovina, în „Candela”, an XXIII, 

1904, nr. 12, decembrie, p.802. 

***Adunarea generală a Asociaţiei clerului, în „Deşteptarea”, an X,  1902, nr. 38, 16/29 mai , p.3. 

***Adunarea generală a asociaţiunii clerului  „Viitoriul”, nr. 23 din 21 decembrie 1910/3 ianuarie 

1911, p. 2 

***Adunarea generală a Asociaţiunii clerului
 
 în „Candela”, an XVIII, 1899, nr. 2, februarie, p.141. 

***Adunarea generală a Asociaţiunii clirului ort. or. din Bucovina, în „Candela”, an XX, 1901, nr. 6, 

iunie, p. 428-438. 

***Adunarea generală constituantă a societăţii „Vladimir” în „Candela”, an XXIV, 1905, nr.9, 

septembrie, p. 118-119. 

***Adunarea generală estraordinară a Asociaţiunii clerului gr. or. din Bucovina, în „Patria”, an II, 

1898, nr. 129, 10/22 mai, p. 2-3.  

***Adunarea generală extraordinară a „Asociaţiunii clerului ort. or. din Bucovina”, în „Patria”,  an 

III, 1899, nr. 269, 2/14 mai, p.2. 

***Adunarea generală extraordinară a Asociaţiunii Clerului gr. or. din Bucovina în „Candela”, an 

XVII, 1898, nr. 6, iunie, p. 287. 

***Adunarea preoţilor gr.or. ruteni, în  „Deşteptarea”, an X, 20 iunie/3 iulie, 1902, nr. 47, p. 3 

***Adunarea preoţilor în „Candela”, an XIII, 1894, nr. 5, 1 mai, p. 294. 

***Adunarea preoţilor în „Foaia Poporului”, 1911, nr. 14, 31 martie, p.3-4. 

***Afaceri cooperatoreşti şi diecezane, în Viitoriul”, an VII, 1910, nr. 4, 15/28 febr., p. 3. 

***Afaceri de ale cantorilor, în „Viitoriul”, an VI, 1909, nr.23, 1/14 dec.,p. 183. 

***Apel cătră toţi preavenerabilii păstori sufleteşti din Bucovina în „ Candela”, an XXII, 1903, nr. 6, 

iunie, p. 375-376 

***Apostaţii să se ţină în evidenţă în „Candela”, an XXI, 1902, nr. 10, oct., p.647-648. 

***Arderea bisericii din Cireşanca, în „Candela”, an XXI, 1902, nr.11, nov., p.721. 1906, p. 326 

***Arzendu înainte de opt ani… în „Candela”, an III, 1884, nr. 11, 1 nov., p.665. 

***Asalt asupra bisericii ortodox-orientale din Bucovina, în „Foia poporului”, 1911, nr. 13, 26 

martie, p.14-15. 

***Asociaţiunea (tovărăşia) preoţilor ort. or. din Bucovina în „Deşteptarea” an VI, 1898, nr. 3,  

Cernăuţi, 1/13 febr., p.23. 

***Asociaţiunea clerului ort. or. din Bucovina, în  „Viitoriul” an V, 1908, nr. 20 , 14/ 28 nov. , p. 

153.,  an XXXIII, 1914, nr. 5, mai,  p. 354. 

***Asociaţiunea clirului ort. or. din Bucovina în „Candela” an XVIII, 1899, nr. 5, mai, p. 341 



66 

 

***Avansamentele în dieceza noastră, în „Patria”, an I, 1898, nr. 74, 21 de./2 ian., p. 2. 

***Avansuri pe salare în „Viitoriul”, an XI, 1914, nr. 12-13, 10/23 iulie, p. 82. 

***Binefăcătorii bisericii în „Candela”, an XIII, 1894, nr.9, sept., p. 585. 

***Biserica din Viteliuca în „Candela”, an XI, 1892, nr.9, 1 sept., p. 584;  1893, 540 ;  

***Biserica nouă din Viteliuca în „Candela”, an  XVI, 1897, nr.6, aug., p.38. 

***Biserică jubiliară în „Candela”, an XXIV, 1905, nr. 1, p.62 

***Camerile de morţi pe cimitiruri confesionale în „Candela”, an XXXII, 1913, nr.5, mai, p.218. 

***Cântăreţii bisericeşti în „Candela”, an XXI, 1902, nr.8, august, p.524. 

***Chestia locuinţelor preoţeşti din Bucovina în  „Gazeta Bucovinei”, an V, 1895, nr. 102, 24 

dec.1895/ 5 ian. 1896, p. 2-3. 

***Christos a înviat în „Viitoriul”, an II, 1905, nr.8, 15/28 apr., p. 58. 

***Cine are să primească jurământul de la gropariul ? în „Candela”, an XIX, 1900, nr. 5, mai, 

p.359. 

***Competenţa autorităţilor politice se a primi anunţarea ieşirii dintr-o biserică sau comunitate 

religioasă în „Candela”, an XVIII, 1899, nr. 8, aug.,p.552. 

***Conferinţa păstorală din protopresviteria Homorului,  în „Candela”, an VI, 1887, nr. 10, 1 oct., 

p.623-624. 

***Contribuirea patronului la trebuinţele cultului în „Candela”, an XX, 1901, iulie, p.591. 

***Cooperaturi nouă, în  Candela, an XXIV, 1905,nr. 8, august, p.554. 

***Corespondenţa Patriei, Un apel către preoţii ortodocşi din Bucovina, „Patria”, an I, 8/20 oct 

1897, nr. 43, p. 2. 

***Cronică în „Candela”, an XX, 1901, nr.6, iunie, p. 440. 

***Cronică. Adunarea generală a Asociaţiunii clerului ort. or. din Bucovina”, în „Candela”, an 

XXVI, 1907, nr. 1, ian., p. 60- 63. 

***Cronică. Adunarea generală a Asociaţiunii Clerului, în „Candela”, an XXI, 1902, nr.5, mai,  p. 

396. 

***Cronică. Chestia înfiinţării unui pensionat, în „Candela”, an XXI, 1902, nr. 7, iulie,  p. 463. 

***Cronică. Pentru parochi, în „Candela”, XXI, 1902. nr. 5, mai,  p. 328. 

***Cuvântarea înaltu Preasânţitului Archiepiscopu şi Mitropolitu la înoirea bisercii precuvioasei m. 

Parascheve din Cernăuţi 14 octomvre 1882 în „Candela”, an I, 1882,  nr. 5, nov., p. 240-248. 

***De cari mijloace să se folosească catehetul spre a promova emulaţiune în şcoală ? în „Candela”, 

an XXIX, 1910, nr.7, iulie, p. 382. 

***Decizia Curţii de administraţie nr. 2890 din 21 sept. 1892 în „Candela”, an XXIII, 1904, nr.6, 

iunie, p.378. 

***Decizia Curţii de administraţie nr. 3384 din 5 iulie 1898 în „Candela”, an XXIII, 1904, nr.5, mai, 

p.312. 

***Deputatul preoţesc, în „Viitorul”, an IX, 1912,  nr. 40-41, 17/30 noiembrie, p. 162. 

***Desconsiderarea bisericii noastre ,în „Viitoriul”, an IV, 1907, nr.3, 1/14 febr., p.18-19. 

***Despre cari casuri de moarte are să facă păstoriul de suflete ca purtătoriu al matriculelor 

arătare şi cui ? în „Candela”, an XVII, 1898, nr.8, august, p.409-410. 

***Despre însemnătatea sigiliului oficial pe documente publice în „Candela”, an XVII, 1898, nr.4, 

aprilie, p.179. 

***Domnule Redactor  în „ Viitoriul”, an VI, 1909, nr. 20, 15/28 oct., p. 159. 

***Dotaţiunea palamarilor, în „Viitoriul”, an III, 1906, nr.3, 1/14 febr., p.23 
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***Duminică, în 2/14 dec… în „Candela”, an IV, 1885, nr.1, ian., p. 67. 

***Earăşi chestia locuinţelor preoţeşti în „Gazeta Bucovinei”, an VI, 1896, nr. 5, 18/30 iun., p. 2-3. 

***Egala tratare a copiilor de şcoală  în „Viitoriul”,  an V, 1908, nr. 17, 1/14 sept.,  p.132. 

***Exortele şi catihizaţiunile, în „Viitoriul”, an IV, 1907, nr.7, 1/14 apr., p.49-51. 

***Extras din protocoalele şedinţelor consistoriale în  „Candela”, an XXXI, 1912, nr.10, oct., p.558. 

***Extras din protocoalele şedinţelor consistoriale în „Candela”, an XXVIII, 1909, nr. 5, mai, p. 

328. 

***Extras din protocoalele şedinţelor consistoriale în „Candela”, an XXXI, 1912, nr.3.,martie ,p.167. 

***Extras din protocoalele şedinţelor consistoriale în „Candela”, an XXXI, 1912, nr.3., martie 

,p.224. 

***Extras din protocoalele şedinţelor consistoriale în „Candela”, an XXXI, 1912, nr. 11, nov., p. 

451. 

***Extras din protocoalele şedinţelor consistoriale în „Candela”, an XXXI, 1912, nr.3.,martie ,p.167. 

***Extras din protocoalele şedinţelor consistoriale în „Candela”, an XXXI, 1912, nr. 11, nov., p. 

451. 

***Extras din protocoalele şedinţelor consistoriale în „Candela”, an XXXII, 1913, febr.,p.112. 

***Extras din protocoalele şedinţelor consistoriale în „Candela”, an XXXII, 1913, mai.,p.180. 

***I.P.S. Archiepiscopul Metropolitul nostru Silvestru, în Candela, an IV, 1885, nr. 11, noiembrie, p. 

684-685. 

***Iarăşi epitropiile şi împuterniciţii parohiali în  „Viitoriul”, an IV, 1907, nr.9, 1/14 mai, p.69. 

***Illustritatea Sa dl. baronu Eugeniu de Stărecea … în „Candela”, an IX,1890, nr. 1, ian., p.61-64 

***Intoleranţă romano-occidentală în „Viitoriul”, an II, 1905, nr. 2, 15/28 ian., p.15. 

***În 11 /23 novembre a.c…. în „Candela”, an III, 1884, nr. 12, dec., p. 798. 

***În 15/27 octomvre 1889 .. în „Candela”, an IX, 1890, nr.3, mart., p.186-187. 

***În 18/30 sept. fu sânţită în Storojineţ… în „Candela”, an VII, 1888, nr.10, oct.,p. 616-621. 

***În 26 octombrie/ 7 noemvre a.c. în „Candela”, an X, 1891, nr.12, dec., p.765. 

***În 30 iuliu a.c. fu sânţită … în „Candela”, an VIII, 1889, nr.9, septembrie, p. 665-666. 

***În atenţia cantorilor bisericeşti în „Viitoriul”, an V, 1908, nr.5, 1/14 martie, p. 39.;  

***În Lopuşna.. în „Candela”, an IX, 1890, nr.6, iuie, p.406-407. 

***În lunile din urmă … în „Candela”, VIII, 1889, nr. 12, dec., p.858-861. 

***În timpul din urmă au fostu sânţite de I.P.S. par. nostru Archiepiscopu şi Metropolitu Silvestru, în 

Candela  an  VI, 1887,  nr. 11, noiembrie, p.684-685. 

***În ultima conferinţă păstorală a Protopresviteriei Cernăuţului în „Candela”, an X, 1891, nr.3, 

martie, p.182-186. 

***Închiderea cimitirului, în „Candela”, an XIX, 1900, nr.9, septembrie, p.556. 

***Înfiinţarea unei societăţi preoţeşti în „Patria”, an I, 1897, nr. 48, 19/31 oct, p. 1. 

***Înfiinţarea unui cimitir bisericesc n-o poate interzice o comună în „Candela”, XXVIII, 1904, nr.2, 

febr., p. 123-124. 

***Întrebări şi cazuri pastorale.  Departarea cimitirului de locuinţe în „Candela” an XXIV, 1905, 

nr.1, ian., p.61. 

***Învăţământul catehetic, în „Viitoriul”, an III, 1906,  nr. 10, 15/28 mai, p.73-74. 

***Învăţământul catehetic, în „Viitorul”, an VII, 1910, nr. 24, 15/28 decembrie , p. 176.  

***Învăţământul din religiune în „Viitoriul”, an II, 1905, nr. 12, 15/28 iun., p.91-92.   

***Învăţământul din religiune, în „Viitoriul”, an II, 1905, nr. 10, 15/28 mai, p.76-77. 
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***Locuinţele preoţeşti în „Candela”, an XXIV, 1905, nr. 4, aprilie, p.272. 

***Neglijenţă în „Viitoriul”, an IV,  1907, nr. 7, 15/28 mart., p.47. 

***Noua ordinaţiune relativă la regularea raporturilor de serviciu între parohi şi cooperatori, în 

„Viitoriul”, an III, 1906, nr.1, 1/14 ian., p.1-2. 

***Ocuparea unui post de cantor, în „Viitoriul”, an III, 1906, nr. 14, 15/25 iul., p.119. 

***Onorată redacţiune! în „Viitoriul”, an VI, 1909, nr. 21, 1/14 nov., p.166. 

***Paroh şi cooperator în „Viitoriul”, an V, 1908, nr. 23, 1/14 dec., p.175. 

***Parohii şi cooperatorii în „Viitoriul”, an III, 1906, nr. 12, 15/28 iun., p.89-91. 

***Patronatul Bisericesc, în „Deşteptarea”, an XII, 31 oct./ 13 nov. 1904, nr. 86, p. 1. 

***Pălimarii bisericeşti în „Viitoriul”,  an III, 1906, nr. 23, 1/14 dec., p.183. 

***Părintele protopresviter Leon Popescul ni trănsmite următoaria dare de seamă, în „Candela”, an 

V, 1886, nr. 3, martie, p. 192. 

***Pensionarea preoţilor în „Viitoriul”, an IX, 1912, nr. 21, 24 mai/6 iunie, p. 81. 

***Prea Venerabilul nostru Consistoriu archiepiscopescu în „Candela”, an XIII, 1894, nr. 6, 1 iunie, 

p.373-374. 

***Predicământul în bisericile noastre parohiale, în „Viitoriul”,  an III, 1906, nr. 14, 15/25 

iul.,p.107. 

***Protocolul adunării generale extraordinare a Asociaţiunii Clerului gr. or. din Bucovina, ţinute în 

7 /19 Mai 1898, în Cernăuţi., în „Candela”, an XVII, 1898, nr. 6, iunie, p. 288-289. 

***Raportu despre conferinţa păstorală în protopresviteriatul Vicovilor în „Candela”,  an V, 1886, 

nr.7, iul., p. 454. 

***Reflexiuni la adunarea preoţilor din 1/14 mai a.c. în „Viitoriul”, an XI, 1914, nr. 9, 15(28) mai, p. 

57-58. 

***Reflexiuni la situaţia cooperatorilor în „Viitoriul”,  an II, 1905, nr.2, 15/28 ian., p.9-11. 

***Regularea congruei preuţeşti în „Candela”, an XVIII, 1899, nr. 1, ianuarie p.70-71. 

***Relativ la problema teologilor absolvaţi în „Viitoriul”, an X, 1913, nr. 18, 8/21 septembrie, p. 

115. 

***Remunerarea pălimarilor în „Viitoriul”, an I, 1904, nr. 7, 15/28 sept., p. 54. 

***Reproducemu propunerea păr. Paulincu din Conferinţa păstorală în  „Candela”, an IX, 1890, 

nr.12, dec., p. 791-792. 

***Ritualul bisericei ortodoxe în „Candela”, an XXI, 1902, nr. 10, octombrie, p.657-658. 

***Sănţire de biserică în „Candela”, an XXVII, 1908, nr.6, iunie, p.355. 

***Sănţiri de biserici, în „Candela”, an XIX, 1900, nr. 11, nov., p. 707. 

***Sânţire de biserică în „Candela”, an XXIII, 1904, nr.1, ian., p. 53. 

***Sânţire de biserică în „Candela”, an XXIII, 1904, nr.9, sept., p. 588. 

***Sânţire de biserică în „Candela”, an XXVII, 1908, nr.8, aug., p.479. 

***Sânţire de biserică în „Viitoriul”, an II, 1905, nr. 18, 15/28 sept., p.143. 

***Sânţire de biserică, în Candela, an XXIV, 1905,  nr. 11 noiembrie, p. 743. 

***Sânţire de biserice în „Candela”, an XXIII, 1904, nr.10, oct., p. 660. 

***Sânţire de biserici în „Candela”, an XXVII, 1908,nr.9, sept.,p. 544. 

***Sânţirea bisericei celei noauă din Cuciur mare în „Candela”, an X, 1891, nr. 12, dec., p. 762-763.  

***Sânţirea bisericei celei noauă din Ostriţa în „Candela”, an XI, 1892, nr.12, dec., p.781-782. 

***Sânţirea bisericei din Bobeşti, Candela, an II, 1883, nr. 9 septembrie, p. 503 

***Sânţirea bisericei din Horodnicul de sus în „Candela”, an XVIII, 1899, nr.12, dec., p.824-826. 
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***Sânţirea bisericei din Samuşin în Protopreviteria Dnistrului în Candela, an  II, 1883, nr. 11, 

decembrie, p. 626. 

***Sânţirea bisericei filiale în Prevorochi în „Candela”, an XVI1, 897, iunie, p.276. 

***Sânţirea bisericei în Cadobeşti în „Candela”, an IX, 1890, nr. 9, sept.,  p.596-597. 

***Sânţirea bisericei nouă în Sadagura în „Candela”, an XVII, 1898, nr.9, sept., p. 474.  

***Sânţirea bisericei noue în Moşii-Istenie în „Candela”, an XX, 1901, nr. 11, nov., p. 850. 

***Sânţirea bisericei noue în Staneştii pe Siret în „Candela”, an XVII, 1898, nr.9, sept., p.475. 

***Sânţirea bisericei parochiale din Şipotu pe Sirete în „Candela”, an XI, 1892, nr.10, 1 oct., p.653-

654. 

***Sânţirea bisericei parohiale noue în Zeleneu în „Candela”, an XXI, 1902, nr.10, oct., p.649. 

***Sânţirea bisericelor din Mihoveni, Gura-Humorului şi Poiana-Stampii, în „Candela”, an IV, 

1885, nr. 12, decembrie, p.  747-751 

***Sânţirea bisericelor noue din Camena şi Lisaura lângă Suceava în „Candela”, an XV,1896, nr.11, 

nov., p. 471. 

***Sânţirea bisericii din Văslăuţi, în Candela, an II, 1883,nr. 9, septembrie, p. 504. 

***Sânţirea bisericii noue din Banila pe Ceremuşu în „Candela”, an I,1882, nr.6, 1 dec., p.300-301. 

***Sânţirea capelei de pe cripta familiei baronului Nicolai Petrino în Văşcăuţi pe Ceremuş în 

„Candela”, an XV, 1896, nr. 12, dec., p. 512. 

***Sânţirea iconostasului bisericei din Liteni, în „Candela”, an III, 1884, nr.1, 1 ian., p.63. 

***Sânţirea temelielor pentru biserica nouă în Bosance, în „Candela”, an XXII, 1903, nr.5, mai,  

p.316. 

***Sânţirea temelielor pentru biserica nouă în Slobozia Rarancei în „Candela”, an XXII, 1903, nr.8, 

aug., p.521. 

***Sânţirea unei clopotniţe şi a unui clopotu nou în „Candela”, an IX, 1890, nr. 12, dec., p. 789-791. 

***Sânţiri de biserice în „Candela”, an XX, 1901, nr.7, iulie, p. 593. 

***Sânţiri de biserice în „Candela”, an XXII, 1903, nr. 7, iulie, p. 446 

***Sânţiri de biserice, în „Candela”, an XX, 1901,nr.9, sept., p. 724. 

***Sânţiri de biserice, în „Candela”, an XXII, 1903, nr. 11, noiembrie, p. 748. 

***Sânţiri de biserice, în Candela, an XXII, 1903, nr. 1, ianuarie,  p.65. 

***Sânţiri de biserici, în „Candela”, an XXVIII, 1909, nr.9, sept., p. 58. 

***Sentinţa curţii î. r. de apel nr. 931 din 21 febr. 1895 în „Candela”, an XVII, 1898, nr.9, Sept., 

p.471. 

***Sfinţire de  biserici în „Candela”, an XXIII, 1904, nr.5, mai, p. 315. 

***Sfinţire de biserică în „Candela”, an XXIII, 1904, nr. 11, nov. , p. 732. 

***Sfinţirea bisericei din Neguştina în protopresviteratului Siretului în „Candela”, an IV, 1885, nr. 

10 octombrie, p.622. 

***Sfinţirea bisericii din Ceahor în „Candela”, an III,  1884, nr. 11, nov., p. 725 -728. 

***Sfinţirea bisericii, în „Candela”, an II, 1883,  nr.  11, noiembrie, p. 681. 

***Sfinţiri de biserici în „Candela”, an XXI, 1902,nr.8, aug.,  p.518. 

***Situaţiunea cantorilor bisericeşti în „Viitoriul”,  an I, 1904, nr. 5, 15/28 august, p.36-37. 

***Starea preoţilor de la ţară, în „Gazeta Bucovinei”, an II, 1892,  nr.32, 23 apr/5 mai. p. 2. 

***Uă biserică noauă în Cuciur mare  în „Candela”, an IX, 1890, nr. 6, iunie, p.404. 

***Un caz tipic ca urmare a patronatului aşa numit „privat” în biserica noastră în „Viitoriul”, an 

IX, 1912, nr. 42-43, 1/14 dec., p. 166. 



70 

 

***Un institut biblic românesc în  „Candela”, an XXVI, 1907, nr. 10, octombrie, p. 696-697. 

***Un izvor de rele în „Viitoriul”, an II, 1905, nr. 17, 1/14 sept., p.131 - 132. 

***Unele abuzuri din bisericile şi cimitirele noastre în „Viitoriul”, an VI, 1909, nr.7, 1/14 apr., p.52. 

***Unele indegetări cu privire la predicământ în „Viitoriul”, an III, 1906, nr.16, 15/28 aug., p.124-

125. 

***Viaţa preoţilor de la ţară  în „Gazeta Bucovinei”, an II, 1892, nr. 32, 23 aprilie/5 mai, p. 1-2. 

 

 


