
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI‖ DIN CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

ŞCOALA DOCTORALĂ „ISIDOR TODORAN‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREOŢIMEA ORTODOXĂ DIN 

BUCOVINA ÎN TIMPUL OCUPAŢIEI 

HABSBURGICE 

(1775-1918) 

 
-TEZĂ DE DOCTORAT- 

 

 

 

 

 

ÎNDRUMĂTOR: 

PR. PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU MORARU                                                              DOCTORAND: 

                                                                                                                                            IOAN-PAUL VALENCIUC  

 

 

 

 

 

 

 

Cluj- Napoca 

2011 

 



-3- 

 

Cuprins 

 

Abrevieri ....................................................................................................................................... 8 

Introducere ................................................................................................................................... 9 

a. Motivaţia alegerii temei de cercetare ..................................................................................... 9 

b. Actualitatea temei şi stadiul ei de cercetare ........................................................................ 11 

I. Eparhia Bucovinei sub ocupaţie habsburgică ..................................................................... 18 

I.1. Ocuparea Bucovinei .......................................................................................................... 18 

I.2. Jurământul de credinţă faţă de Austria .............................................................................. 20 

I.3. Administraţia austriacă în Bucovina ................................................................................. 22 

I.4. Organizarea administrativă a Bisericii din Bucovina la data anexării .............................. 25 

I.5. Eparhia Bucovinei în secolul al XIX-lea începutul secolului XX .................................... 33 

II. Paroh şi parohie în Bucovina. Prevederi legislative. Organizare .................................... 38 

II.1. Legislaţia austriacă în privinţa organizării administrative a diecesei bucovinene........... 38 

II. 2. Patronatul în viaţa parohiilor ortodoxe din Bucovina ..................................................... 47 

II.3. Obligaţiile administrative ale parohului din Eparhia Bucovinei ..................................... 56 

II.3.1. Cancelaria parohială. Generalităţi ............................................................................. 56 

II.3.2. Arhiva parohială ....................................................................................................... 58 

II.3.3. Dispoziţii cu privire la limba folosită în elaborarea documentelor .......................... 59 

II.3.4. Dispoziţii privitoare la redactarea corespondenţei .................................................... 61 

II.3.5. Obligaţiile parohului cu privire la completarea mitricilor parohiale: născuţi, cununaţi 

şi decedaţi ............................................................................................................................ 62 

II.3.6. Obligaţiile parohului în privinţa completării Condicii convertiţilor ......................... 71 

II.3.7. Obligaţia parohului de a completa „Condica cronicală” .......................................... 73 

II.3.8. Obligaţia parohului de a completa Registrul inventar al bibliotecii parohiale ......... 74 

II.3.9. Ştampila parohiei ...................................................................................................... 75 

II.3.10. Obligaţia parohului de a completa „Protocolul exhibitelor” .................................. 77 

II.3.11. Obligaţia parohului de a completa „Protocolul poruncilor” ................................... 78 

II.3.12. Obligaţia parohului de a întocmi şi completa la zi Registrul conscripţiei parohiale

 ............................................................................................................................................. 79 

II.3.13. Obligaţia parohului de a întocmi şi folosi corect „Jurnalul de poştă şi intimări” ... 80 

II.3.14. Obligaţia preotului a  întocmi şi completa corect „Jurnalul Predicilor” ................. 81 

II.3.15. Datoria parohului de a întocmi şi ţine „Evidenţa credincioşilor care nu s-au 

mărturisit” ............................................................................................................................ 82 



-4- 

 

II.3.16. Datoria parohului de a alcătui şi completa „Evidenţa  concubinajelor” ................. 82 

II.3.17. Datorii ale parohului privitor la ţinerea în bună rânduială a Registrelor privind 

averea bisericească .............................................................................................................. 82 

II.4. Datorii pastorale ale parohilor bucovnineni..................................................................... 85 

II.4.1. Obligaţii privind predica ........................................................................................... 85 

II.4.2. Datoria preotului de a catehiza pe credincioşi .......................................................... 95 

II.4.3. Obligaţia preotului de a urmări respectarea sărbătorilor ortodoxe aprobate de 

autoritatea de stat ............................................................................................................... 107 

II.4.4. Obligaţiile preotului în privinţa cimitirului şi înmormântărilor .............................. 111 

II.4.4.1. Obligaţia de a întreţine curate cimitirele şi de a le îngrădi ............................... 112 

II.4.4.2. Îndatoriri privitoare la săvârşirea slujbei de înmormântare .............................. 113 

II.4.4.3. Prevederi legale de observat privind înmormântarea ....................................... 114 

II.4.5. Obligativitatea prezenţei preotului în parohie ........................................................ 117 

II.4.6. Ocupaţii oprite preoţilor bucovineni ....................................................................... 118 

II.4.7. Datoria preotului de a combate alcoolismul ........................................................... 122 

II.4.8. Datoria preotului de a se îngriji de starea de sănătate a credincioşilor ................... 126 

II.4.9. Datoria preotului de a se îngriji de reintegrarea în societate a foştilor condamnaţi la 

închisoare ........................................................................................................................... 127 

II.4.10. Datoria preotului de a sprijini societăţile de interes public, cultural şi economic 129 

II.4.11. Datoriile preotului în ceea ce priveşte combaterea concubinajelor ...................... 132 

II.4.12. Responsabilitatea preotului ca scriitor de testamente ........................................... 134 

II.4.13. Obligaţii ale parohului privind păstrarea patrimoniului istoric şi artistic ............. 134 

II.5. Colaboratorii parohului .................................................................................................. 136 

II.5.1. Preotul cooperator ................................................................................................... 137 

II.5.2. Epitropii bisericeşti ................................................................................................. 142 

II.5.3. Cantorul bisericesc .................................................................................................. 146 

II.5.4. Pălimarii (Ponomarii) ............................................................................................. 153 

II.6. Rolul Asociaţiunii clerului gr.or. în viaţa preoţimii române ......................................... 156 

II.6.1. În problemele Fondului bisericesc gr. or. din Bucovina ......................................... 163 

II.6.2. În problema salarizării clerului. .............................................................................. 165 

II.6.3. În problema construcţiei de biserici şi case parohiale ............................................ 168 

II.6.4. În continua pregătire profesională a clerului .......................................................... 169 

II.6.5. Contribuţia Asociaţiunii la construirea unei case de odihnă pentru preoţi ............. 172 

II.6.6. În problema pensionării clerului ............................................................................. 172 



-5- 

 

II.6.7. În problema văduvelor şi orfanilor de preot ........................................................... 176 

II.6.8. În problema unui internat, sub patronajul Asociaţiei clerului ................................ 177 

II.6.9. Decizii ale Asociaţii privitoare la împrumuturile din salarii. ................................. 178 

II.6.10. Implicarea Asociaţiunii pentru obţinerea de scutiri în călătoriile pe calea ferată . 179 

II.7. Parohia în Bucovina ....................................................................................................... 180 

II.7.1. Primul plan de reorganizare a parohiilor (1786) ..................................................... 181 

II.7.2. Al doilea plan de reorganizare al parohiilor (1843) ................................................ 183 

II.7.3. Transformări ale parohiilor bucovinene între 1855-1910 ....................................... 188 

III. Starea culturală a clerului ortodox din Bucovina .......................................................... 192 

III.1. Pregătirea clerului ortodox până la 29 aprilie 1786...................................................... 192 

III.2. Şcoala teologică în Bucovina ....................................................................................... 197 

III.2.1. Şcoala clericală din Suceava ................................................................................. 199 

III.2.2. Institutul Teologic din Cernăuţi ............................................................................. 205 

III.2.3. Facultatea de Teologie Cernăuţi ............................................................................ 209 

III.2.3.1.Doctoratul la Facultatea de teologie din Cernăuţi ............................................ 210 

III.2.4. Seminarul clerical .................................................................................................. 214 

III.2.5. Societatea studenţească „Arboroasa” .................................................................... 221 

III.2.6. Societatea studenţească „Academia ortodoxă” ..................................................... 227 

III.3. Conferinţele preoţeşti ca formă de pregătire continuă a clerului ................................. 237 

III.4. Biblioteca parohială şi cea protoprezviterială – mijloace de continuare a pregătirii 

teologice ................................................................................................................................ 248 

III.5. Contribuţia preoţimii bucovinene la dezvoltarea culturii române în Bucovina ........... 258 

III.5.1. Contribuţia preoţimii la dezvoltarea presei româneşti în Bucovina ...................... 259 

III.5.2. Contribuţia preoţimii din Bucovina la dezvoltarea literaturii române ................... 265 

III.5.3. Contribuţii ale preoţimii la valorificarea şi conservarea folclorului românesc din 

Bucovina ............................................................................................................................ 267 

III.5.4 Contribuţii ale preoţimii la dezvoltarea muzicii bisericeşti .................................... 269 

III.5.5. Preocupări de arheologie ....................................................................................... 270 

III.6. Contribuţia preoţimii bucovinene la dezvoltarea Teologiei ortodoxe .......................... 272 

III.6.1. Contribuţia preoţimii la dezvoltarea Teologiei biblice .......................................... 275 

III.6.2. Contribuţii la dezvoltarea Teologiei istorice ......................................................... 278 

III.6.3. Contribuţii la dezvoltarea Teologiei sistematice ................................................... 282 

III.6.4. Contribuţii la dezvoltarea Teologiei practice ........................................................ 283 

IV. Situaţia materială a preoţimii bucovinene ...................................................................... 291 



-6- 

 

IV.1. Veniturile clerului din Bucovina, în preajma anexării ................................................. 291 

IV.2. Fondul bisericesc gr. or. din Bucovina ......................................................................... 293 

IV.3. Salarizarea clerului ....................................................................................................... 300 

IV.4. Venitul parohial - Stola ................................................................................................ 302 

IV.5. Venituri din exploatarea sesiei parohiale ..................................................................... 308 

IV.6. Darurile benevole aduse de credincioşi ........................................................................ 312 

IV.7. Congrua suplimentară .................................................................................................. 313 

IV.8. Pensionarea clerului ..................................................................................................... 322 

V. 9. Forme de protecţie socială ............................................................................................ 329 

IV.9.1. Casa de odihnă şi tratament „Vladimir” ................................................................ 329 

IV.9.2. Problema văduvelor şi orfanilor de preot .............................................................. 335 

IV.9.3. Lemne de ars pentru preoţi şi văduve de preoţi .................................................... 337 

V. Conştiinţă naţională şi acţiune politică. Implicarea preoţimii în societatea bucovineană 

şi în relaţiile interconfesionale ................................................................................................ 339 

V.1. Preoţimea şi viaţa politică a provinciei ......................................................................... 342 

V.2. Căi şi mijloace folosite de către preoţimea ortodoxă bucovineană în apărarea caracterului 

românesc al provinciei ........................................................................................................... 355 

V.2.1. Înfiinţarea şi sprijinirea acţiunilor de redeşteptare naţională. Cazul „Societăţii 

Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni” ................................................................................... 356 

V.2.2. Sprijinirea şcolii româneşti ..................................................................................... 367 

V.2.3. Internate pentru elevi .............................................................................................. 380 

V.2.3.1. Internatul Francisc-Josefin de băieţi români din Cernăuţi ................................ 381 

V.2.3.2. Societatea „Internatul de băieţi români ortodox orientali în Sirete” ................ 385 

V.2.3.3. Societatea „Internatul Ştefan cel Mare de băieţi ort .- or. în Rădăuţi ............... 388 

V.2.3.4. Internatul de băieţi „Vasile Cocârlă” din Suceava ........................................... 391 

V.2.4. Societăţi create şi conduse de către preoţii ortodocşi în cadrul comunităţilor 

româneşti din Bucovina ..................................................................................................... 393 

V.2.4.1.Cabinete de lectură ............................................................................................ 393 

V.2.4.2. Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina .............................. 403 

V.2.4.3. Societatea „Doamnelor române din Bucovina” ................................................ 410 

V.2.4.4. Societatea „Şcoala Română” ............................................................................ 412 

V.2.4.5. Societatea „Clubul român” din Suceava ........................................................... 420 

V.2.4.6. Alte fundaţii şi fonduri şcolare ......................................................................... 421 



-7- 

 

V.3. Căi şi mijloace folosite de către preoţimea ortodoxă din Bucovina în apărarea 

caracterului ortodox al eparhiei. ............................................................................................ 424 

V.3.1. Pelerinajele ............................................................................................................. 424 

V.3.2. Societatea „Surorile bisericeşti” ............................................................................. 429 

V.3.3. Menţinerea caracterului românesc al Consistoriului diecezan ............................... 432 

V.4. Relaţiile preoţimii ortodoxe cu celelalte confesiuni creştine şi necreştine .................... 444 

V.4.1. Legislaţia privitoare la culte în Bucovina ............................................................... 444 

V.4.2. Relaţiile cu bisericile supuse episcopului Romei ................................................... 447 

V.4.3. Relaţii cu armenii ortodocşi .................................................................................... 456 

V.4.4. Relaţiile cu credincioşii evanghelici ....................................................................... 457 

V.4.5. Relaţiile cu comunitatea evreiască ......................................................................... 458 

Concluzii ................................................................................................................................... 462 

Bibliografie ............................................................................................................................... 471 

Curriculum vitae ..................................................................................................................... 510 

Declaraţie .................................................................................................................................. 511 

 



8 

 

Cuvinte-cheie:  

Bucovina, Eparhia Bucovinei, preoţimea ortodoxă, organizare, condici mitricale, legislaţie, 

cultură, relaţii interconfesionale 

 

Rezumat 

 

 „Ţară mică, dar bogată cum nu mai e alta în deosebiri, în nepotriviri şi în duşmănii, - 

ale pământului şi ale oamenilor! Spre văile ei, Cârmuirea austriacă şi-a cărat toate neamurile, 

şi ele stau încă în fiinţă, muncind împreună acest pământ moldovenesc şi smulgându-şi unul 

de la altul drepturile asupra lui. Socoteala dibace a făcut aici ceia ce nu poate face niciodată 

întâmplare amestecului” scria Nicolae Iorga, la sfârşitul periplului bucovinean în urma căruia 

ne-a dat „Românismul în trecutul Bucovinei”.
1
  

Pentru a înţelege drumul prin istorie al locuitorilor Bucovinei, care, în ciuda tuturor 

răutăţilor, au păstrat limbi şi graiuri, datini şi rânduieli care erau demult apuse, în locurile de 

baştină de unde veniseră în căutare de pâine mai uşor de câştigat, nu lipsită de importanţă este 

cunoaşterea cât mai profundă a relaţiilor interetnice şi interconfesionale care au stat la baza 

formării spiritului bucovinean. Aceste relaţii, dezvoltate şi consolidate prin trecerea vremii, 

dau un farmec aparte oamenilor şi satelor din Bucovina, celui care, astăzi, lepădat de orice 

prejudecată, ar căuta să retrăiască vremurile prin care neamul românesc din Bucovina, alături 

de celelalte naţionalităţi conlocuitoare a trecut. 

Până la apariţia lucrării, în 1993, Din istoria Bucovinei, vol. I (1774-1862). De la 

administraţia militară la autonomia provincială a reputatului profesor dr. Mihai Iacobescu, o 

istorie completă în limba română
2
 pentru perioada de început a stăpânirii austriece asupra 

acestei provincii, nu a existat. Este adevărat, prof. Ion Nistor ne-a dat o Istorie a Bucovinei, 

tipărită postum în 1991, dar ea este o sinteză a mişcărilor politice şi culturale, înglobând în 

cuprinsul ei şi capitole întregi din Istoria Bisericii din Bucovina şi a rostului ei naţional-

cultural în viaţa românilor bucovineni, tipărită în 1916 la Bucureşti. Profesorul Mihai 

Iacobescu abordează în lucrarea sa şi istoria aparatului administrativ, sub aspect economic, 

social şi politic şi, tangenţial, istoria confesiunilor din această provincie.  

Importanţa smeriţilor slujitori ai altarelor strămoşeşti pentru istoria Bucovinei reiese, 

mai ales, din implicarea lor dezinteresată şi jertfelnică, în aproape toate ramurile vieţii sociale, 

politice şi culturale a provinciei, fapt surprins şi de jurnalul „Deşteaptă-te Române”, care, 

afirma: „Preoţii din Bucovina au fost odată străjerii, nu numai ai credinţei strămoşeşti, ci şi ai 

conştiinţei naţionale, care mulţămitor, dăinuieşte şi până astăzi în spiritul poporului românesc 

din această scumpă ţărişoară. Preoţii români bucovineni au fost peste tot fala şi mândria 

neamului românesc”
3
.   

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

2
 Emigraţia ucraineană şi cea evreiască din Bucovina au beneficiat de lucrări aproape complete de istorie a 

Bucovinei, pe care, din punctul nostru de vedere, le considerăm subiective şi uneori puternic îndoctrinate politic, 

mergându-se până la şovinism. 
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. 
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Pornind de la convingerea că istoria Bisericii Ortodoxe din Bucovina este mai înainte 

de toate, nu prezentarea vieţii şi activităţii ierarhilor sau a monahilor, ci prezentarea sine ira et 

studio a activităţii preoţimii de mir care a ştiut să-şi călăuzească eforturile spre ridicarea 

culturală şi materială a credincioşilor încredinţaţi lor, demersul nostru, desigur incomplet, are 

scopul de a prezenta şi valorifica aceste eforturi în adevărata lor lumină. 

Am structurat cercetarea în cinci capitole mari, fiecare format din mai multe 

subcapitole, precedate de o scurtă introducere în care, pe lângă motivaţia alegerii temei, am 

inclus şi o scurtă prezentare a spaţiului Bucovinei, din punctul de vedere al geopoliticii 

deoarece acest teritoriu a reprezentat o regiune de interferenţe culturale în care Imperiul 

habsburgic a cristalizat, după expresia unor cercetători, imaginea unei Europe în miniatură
4
. 

În această parte introductivă am analizat şi stadiul actual al cercetării temei, prezentând, 

fondurile documentare, mai ales din Arhivele Statului Regiunii Cernăuţi, Ucraina, şi din 

Arhivele Statului-Suceava, care constituie fundamentul întregului nostru demers. Deşi, s-a 

scris mult despre Bucovina, asupra temei noastre nu avem nici o lucrare ce se poate constitui 

într-o sursă directă, toate resursele bibliografice conţinând informaţii lacunare sau indirecte 

pentru tema propusă.
5

 Demersul istoriografic, deşi conţine numeroase studii şi lucrări 

închinate preoţimii ortodoxe româneşti, totuşi nu conţine nici o lucrare dedicată corpului 

clerical ortodox, din nici una dintre provinciile româneşti. Spaţiul temporal şi geografic, care 

circumscrie tema noastră nu face, nici el, excepţie de la această situaţie. 

                                                 
4
 Datorită istoriei ce a cunoscut în timp convieţuirea paşnică a mai multor etnii, Bucovina, ultima mare achiziţie 

teritorială a Imperiului,  a devenit o regiune de interferenţe culturale situată, conform aprecierii cercetătorului 

german Erich Beck, „între Orient şi Occident”, iar prin apartenenţa la zone geografice, culturale şi geopolitice 

diferite şi prin schimbarea frecventă a naţiunii politice dominante, destinul istoric şi cultural al acestei regiuni 

este unul de excepţie. Asupra problemei a se vedea mai ales: 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.; iar asupra sincretismului cultural dezvoltat în Imperiul 

Habsburgic şi lucrările lui 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, precum şi 

excelenta lucrarea a lui Erich Zöllner, Istoria Austriei. De la începuturi până în prezent, traducere de Adolf 

Armbruster, ed. a VIII-a Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1997. 
5
 Sub aspect confesional, o cercetare riguroasă pentru Bucovina austriacă, nu avem, încă, în limba română. Dacă 

comunităţile romano-catolice şi evanghelice au format obiectiv de cercetare istorică, mai ales din partea 

istoricilor germani, pentru români, rămân cele publicate de către Simion Reli, 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. Desigur, nu omitem lucrările lui Ion Nistor, 

Istoria Bisericii din Bucovina şi a rostului ei naţional-cultural în viaţa românilor bucovineni, Bucureşti, 1916, 

cu o reeditare neprofesionistă în 2003, la Rădăuţi şi Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991. Interesante informaţii, 

dar şi interpretare deosebită a evenimentelor confesionale din Bucovina o face Constantin Ungureanu (Chişinău) 

în lucrarea sa Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918). Aspecte etnodemografice şi confesionale, 

Editura Civitas, 2003. În ceea ce priveşte istoria acestei provincii de un real folos sunt: Mihai Iacobescu, Din 

istoria Bucovinei, vol. I, De la administraţia militară la autonomia provincială, Bucureşti, Ed. Academiei 

Române, 1993, cu o bogată bibliografie asupra problematicii; 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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Primul capitol al lucrării - Eparhia Bucovinei sub ocupaţie habsburgică – este 

structurat pe patru subcapitole şi anume: Ocuparea Bucovinei, Jurământul de credinţă faţă de 

Austria, Administraţia austriacă în Bucovina şi Organizarea administrativă a Bisericii din 

Bucovina la data anexării. În acestea atenţia noastră a fost concentrată pe prezentarea situaţiei 

juridico-canonice a Eparhiei Bucovinei, în contextul în care, folosindu-se de climatul politic 

european Imperiul Habsburgic a ocupat partea de nord a Moldovei, cu complicitatea trupelor 

ruseşti de ocupaţie, aflate în Moldova după războiul ruso-turc din 1768-1774. Tratatul de pace 

de la Ciucic-Kainargi din 1774 a reprezentat momentul ce a permis noi deschideri între statele 

europene, iar diplomaţia austriacă a profitat reuşind să ocupe paşnic nordul Moldovei. În urma 

tratatelor încheiate între Înalta Poartă şi Curtea de la Viena, graniţa a fost fixată, cu numeroase 

probleme, abia la 1776, cuprinzând un spaţiu mai redus decât cel ocupat iniţial de trupele 

habsburgice.
6
 După ocuparea acestui spaţiu, numit de noii stăpâni Bucovina, s-a instaurat aici 

o administraţie militară sub comanda generalului Gabriel von Spleny de Mihaldy, iar apoi sub 

cea a generalului-maior Karl von Enzenberg, în timpul cărora s-a definitivat instaurarea 

administraţiei habsburgice prin prestarea jurământului de credinţă a locuitorilor în frunte cu 

elitele laice şi bisericeşti, şi s-au pus în aplicarea reformele poruncite de Curtea din Viena, 

cunoscute în istorie ca reforme iosefiniste. Acest spirit, a fost aplicat în toate aspectele vieţii 

sociale, culturale, politice şi religioase a provinciei. Ultimul subcapitol este dedicat prezentării 

organizării administrative a Bisericii ortodoxe din Bucovina la data anexării. În acesta am 

analizat, pornind de la documentele cunoscute istoriografiei, evoluţia episcopiei de Rădăuţi în 

cadrul Mitropoliei Moldovei precum şi întinderea jurisdicţională a acestei. Astfel o problemă 

puţin cunoscută este aceea a jurisdicţiei episcopului rădăuţean şi asupra Hotinului, care s-a 

întins temporal, după unii cercetători de la înfiinţarea acesteia (sec. XV) până la 1712 când  

din porunca paşei de Hotin, credincioşii de aici au fost trecuţi în jurisdicţia mitropoliei 

Proilaviei, care păstorea în teritoriile din dreapta şi de la stânga Nistrului. Apoi la 1749 

documentele menţionează pe episcopul Iacob Putneanul şi ca episcop al Hotinului, însă clar se 

exprimă abia la 1771 mitropolitul Gavriil Calimachi, considerând că episcopul de Rădăuţi 

avea jurisdicţie şi asupra Hotinului, care avea două protopopiate: al Hotinului cu 57 de sate şi 

al Prutului cu 49 de sate. Această jurisdicţie va continua până la 1793, când episcopul Daniil 

Vlahovici, nu ştim din ce motive va renunţa la ea.
7
 La data anexării jurisdicţia episcopului de 

Rădăuţi de întindea, conform recensămintelor, şi după transformările teritoriale suferite, peste 

277 de localităţi cu 55 de atenanse.
8
 Conform organizării Bisericii din Moldova, şi în 

Bucovina, episcopul păstorea ajutat de protopopi, care iniţial nu aveau atribuţii bine 

delimitate. După ocuparea Bucovinei, episcopul Dositei, prin Circularul episcopal din 22 

apr./3 mai 1786 modifică obligaţiile protopopilor, stabilind că ei sunt datori să meargă din sat 

în sat pentru a supraveghea activitatea fiecărei parohii şi a fiecărui paroh. Tot episcopul 

Dositei a propus o împărţire mai exactă a eparhiei, lucru care s-a făcut prin aplicarea 

„Planului regulativ” din 29 aprilie 1786, după îndelungi discuţii dintre episcop şi autorităţi. 

Tot în această perioadă episcopul Dositei a fost nevoit să-şi părăsească scaunul de la Rădăuţi, 

                                                 
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. 
8
 Tabelul localităţilor din Bucovina …, p.232. 
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fiind mutat la Cernăuţi şi instalat în 1782 ca episcop exempt al Bucovinei, iar mai apoi a fost 

supus Mitropoliei sârbe de la Carloviţ.
9
 

Cel de-al doilea capitol al lucrării – Paroh şi parohie în Bucovina. Prevederi 

legislative. Organizare -  este format din şapte subcapitole. Am pornit de la prezentarea 

legislaţiei austriece în privinţa organizării administrative a diecesei deoarece am considerat că 

prezentarea preoţimii şi a parohiilor din Bucovina trebuie să creionăm mai întâi climatul 

legislativ care formula obligaţiile, drepturile şi organizarea lor. În acest prim subcapitol am 

prezentat, iniţial, cadrul legislativ moldovenesc, pentru ca apoi să prezentăm marile colecţii 

legislative austrice. În prezentarea legislaţiei austriece privitoare la Biserica Bucovinei am 

fost nevoiţi să structurăm multitudinea de legi, decrete, rezoluţii imperiale pentru o mai bună 

înţelegere astfel: Legi de stat, decrete şi publicaţii cu aplicare şi în Eparhia ortodoxă a 

Bucovinei; Rezoluţii imperiale, legi de stat, decrete, publicaţii cu aplicare în Eparhia ortodoxă 

a Bucovinei; Legi de stat, decrete, publicaţii cu privire la Fondul bisericesc gr.[eco] or.[iental] 

al Bucovinei; Legi de stat, decrete, publicaţii cu privire la organizarea internă a Eparhiei 

Bucovinei; Reglementări cu privire la activitatea protopopilor; Decrete şi ordine consistoriale 

cu privire la instituţia patronatului în Eparhia ortodoxă a Bucovinei  şi Regulamente interne, 

elaborate în baza legislaţiei de stat şi a „Planului regulativ”.  

Pentru organizarea Eparhiei Bucovinei de o deosebită importanţă a fost „Planul 

regulativ” ca este alcătuit din cinci capitole, precedate de un preambul care defineşte asociaţia 

de fundaţii cunoscută sub numele de „Fondul bisericesc gr. neunit din Bucovina”, cea care 

urma să asigure baza materială a întreţinerii şi desfăşurării vieţii bisericeşti şi şcolare din 

provincie, iar următoarele de organizarea preoţimii de mir, organizarea monahilor, 

organizarea instituţională a eparhiei şi de organizarea şcolilor din Bucovina
10

. În ceea ce 

priveşte organizarea administrativă a Eparhiei, trebuie să avem în vedere şi Uebersicht des 

dermalingen, unde des fur die Hinkunft einzufuhrenden Standes der Seelsorger-Stationen des 

g.n.u. Ritus in der Bukowina
11

 publicat cu Decretul imperial Nr. 78387 din 1843, cunoscut în 

istoriografie şi ca „Zweite allgemeine Pfarr-Regulirung”, prin care se făcea o nouă organizare 

a parohiilor bucovinene.  

Cel de-al doilea subcapitol analizează importanţa patronatului în viaţa parohiilor 

ortodoxe din Bucovina, una dintre cele chestiunile cel mai des şi mai aprig discutate pe tot 

parcursul stăpânirii habsburgice. Iniţial  s-au păstrat vechile rânduieli ale dreptului canonic 

oriental la nivel de parohie introducându-se  modificări majore în ceea ce priveşte episcopatul. 

Dacă în Moldova episcopul era ales de sinodul episcopilor şi confirmat de către Domnitor, în 

Bucovina s-a introdus dreptul împăratului de a numi direct pe episcop. Dacă preotul în 

Moldova era ales de proprietarul moşiei şi popor, în eparhia Bucovinei, acest drept al 

poporului a fost complet neglijat. În Bucovina patronatul era de două categorii: prima 

categorie era cea a patronatului personal, legat de o persoană şi în consecinţă, putea fi 

                                                 
9
 Dr. Dimitrie Onciul Acte privitoare la instalarea episcopului Dosofteiu...., p. 148. 

10
 Capitolul I, are 101 articole, ocupându-se de îndatoririle şi drepturile preoţilor de mir;  capitolul II, cuprinde 

71 articole şi reglementează problemele monahismului; capitolul III, cuprinde 6 articole şi se ocupă despre 

călugăriţele ce au mai rămas după desfiinţarea mănăstirilor lor şi care trebuiau să se retragă la familii; capitolul 

IV stabileşte normele legale pentru administrarea centrală bisericească iar capitolul V se ocupă de înfiinţarea de 

şcoli şi finanţarea lor. 
11

 Publicat de Myron Calinescu în Normalien…, vol. I, p.235-263. 



12 

 

transmis ereditar cât se păstrează condiţiile legale  ale dreptului de exercitare şi o a doua 

categorie, patronatul real, a cărui exercitare era condiţionată de posesia unei moşii sau a unei 

părţi de moşie. În primii ani după ocupaţie, în unele cazuri putem vorbi şi despre un patronat 

personal, dar, imediat după aceea, patronatul bucovinean a devenit unul real. Potrivit 

prevederilor legale austriece, proprietarul moşiei trebuie să fie obligatoriu patron al bisericii 

aflate pe moşia sa. Fiind un drept real acesta se transmite prin ereditate, prin donaţie, 

cumpărătură sau schimb de moşie. În Bucovina a existat un patronat public – cel al 

Împăratului, un patronat privat, exercitat de proprietarii de moşii şi un patronat mixt. 

Importanţa patronului în viaţa parohiilor reieşea din drepturile şi din obligaţiile pe care acesta 

le avea. Patronul avea unele drepturi
12

 însă şi numeroase obligaţii iar de modul în care acesta 

se îndeplineau era legată şi starea materială a parohiei, starea bisericii şi a casei parohiale.  

Conform legislaţiei austriece aplicabile în Bucovina, dreptul de patronat putea să fie 

pierdut pentru un caz distinct sau pentru totdeauna în urma unei sentinţe judecătoreşti prin 

care s-a constat că patronul a abuzat de dreptul său şi a făcut simonie.
 
Tot aşa, acest drept 

putea să fie suspendat, temporar,  însă fără să fie anulate îndatoririle care decurg din postura 

de patron bisericesc. Nu era posibilă sub nici o formă renunţarea la dreptul de patronat şi de a 

se sustrage prin acest act de la obligaţiile materiale ale patronatului.
13

 

În „preambulul” Planului regulativ din 1786, împăratul s-a autointitulat patron al 

uniunii de fundaţii cunoscută sub numele de „Fondul religionar n. u. al Bucovinei”: 

„Principele ţării, care are asupra sa îngrijirea pentru prosperitatea comună, este patronul 

Fondului religionar. Administrarea, păstrarea şi întrebuinţarea lui pentru preoţime şi pentru 

şcoale, pentru care singur şi unic este menit, atârnă numai de la dispunerea lui”.14 Prin această 

prevedere patronatul public în Bucovina a fost exercitat de împărat în oraşele ducatului 

bucovinean şi în satele de pe moşiile Fondului religionar şi, ca reprezentant al împăratului şi 

                                                 
12

 a)De departe cel mai important drept al patronului era acela de a „prezenta”, de a nominaliza parohul pentru 

biserica de pe moşia, al cărei proprietar era;b. Potrivit prevederilor art. 59 din cap. I al „Planului regulativ” din 

1786 patronul era epitrop bisericesc cu dreptul de a participa la administrarea averii bisericeşti; c. Patronul ctitor 

împreună cu familia sa, precum şi cu urmaşii care îl moştenesc aveau dreptul de a fi pomeniţi la toate slujbele 

bisericeşti, putând dispune înscrierea în dipticele biserici şi pe înaintaşii săi; d. Dreptul de a avea o strană 

separată în biserică, deci un loc de onoare, îl avea numai dacă prin aceasta nu se aducea atingere altor persoane 

mai înalte, precum  cea a împăratului; e. Patronul avea dreptul să pretindă întâietatea între mireni la împărţirea 

anaforei, la ungerea cu untul de lemn sfinţit, la litie, la procesiuni, la primirea sfintelor taine, la distribuirea 

stâlpărilor, la tămâiere, la stropirea cu aghiazmă; f. Patronul ctitor al Bisericii avea dreptul de a pune un înscris în 

exteriorul bisericii, după vechiul obicei practicat în Moldova, iar în biserică avea dreptul să-şi zugrăvească 

portretul său şi al familiei sale. În cazul în care deţinea un titlu nobiliar, patronul avea dreptul de a picta stema 

nobiliară a familiei, în interiorul bisericii, doar în cazul în care era şi ctitorul acesteia;  g. Patronul ctitor în cazul 

în care ar fi căzut în sărăcie, avea dreptul să pretinde ajutor din prisosul averii bisericeşti, după vechiul drept al 

ctitorilor; h. Un drept care nu a fost recunoscut în Bucovina a fost cel de a fi înmormântat în biserică, după 

vechiul obicei. În curtea bisericii aprobarea pentru înmormântare era dată de către autorităţile politice, dacă nu 

existau impedimente de ordin sanitar; i. „Planul regulativ” din 1786 în art.64 din  capitolul I, dădea dreptul 

patronului, fie public, fie privat de a cere ca în cazul în care pentru nevoie Bisericii era necesară o cheltuială mai 

mare de 6 fl., să fie consultat. Tot aşa, prin prevederile art. 100 din capitolul I, patronul trebuia informat şi avea 

dreptul să participe la vizitarea canonică a parohiei de către protopop.- 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. 
13

 Pentru chestiunile legate de patronat în Bucovina, avem două lucrări: Dimitrie Dan, Patronatul în Biserica 

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

Bucovina, Cernăuţi, 1904. 
14

 Isidor de Onciul, Fondul religionariu gr. or. al Bucovinei. Substratul, formarea desvoltarea şi starea lui de 

faţă,  Cernăuţi, 1891,  p. 126. 
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preşedinte al Direcţiei bunurilor fondului religionar gr. or, de preşedintele Ţării, iar în anumite 

cazuri, strict limitate, de către ministrul de culte şi instrucţiune. Parohiile din eparhia 

Bucovinei au avut ca patroni  şi instituţii bisericeşti: a) Mitropolia Moldovei din Iaşi şi-a 

exercitat dreptul de patronat asupra expoziturii mănăstireşti de la fosta catedrală mitropolitană 

din Suceava, deoarece Biserica „Sf. Gheorghe” a fost metoh al mitropoliei după mutarea 

mitropolitului Moldovei la Suceava dar şi datorită faptului că Mitropolia şi-a păstrat dreptul 

de proprietate asupra Cutului, parte din Suceava pe teritoriul căreia se găsea biserica;b) 

Patriarhia de Ierusalim şi-a exercitat dreptul de patronat asupra bisericilor de pe moşiilor 

Văşcăuţi pe Siret şi Dimca, proprietatea Patriarhiei dar cu timpul, dreptul ei de proprietate a 

fost uzurpat. După un proces lung, recâştigându-şi dreptul de proprietate, a recâştigat şi 

dreptul de patronat; c) Mănăstirea Barnovschi şi-a câştigat tot pe cale juridică proprietatea şi 

dreptul de patronat asupra moşiei şi bisericii din  Volcineţ. d) Potrivit prevederilor legale, 

Mitropolitul Bucovinei a exercitat dreptul patronatului de a prezenta candidaţii la postul de 

paroh la acele parohii care se găsesc în proprietatea evreilor, substituindu-i.15  

Cel de al treilea subcapitol analizează obligaţiile administrative ale parohilor din 

eparhia Bucovinei. Am pornit de la prezentarea obligaţiilor privitoare la cancelaria parohială, 

iar apoi am analizat obligaţiile ce reveneau parohului, din punct de vedere legislativ, pentru 

păstrarea arhivei parohiale, de o deosebită importanţă atât pentru autorităţile civile cât şi 

pentru cele bisericeşti. Aceste obligaţii, foarte strict reglementate prin decrete ale autorităţilor 

de stat şi prin diferite circulare consistoriale, pot fi structurate astfel: Dispoziţii cu privire la 

limba folosită în elaborarea documentelor; Dispoziţii privitoare la redactarea corespondenţei; 

Obligaţiile parohului cu privire la completarea mitricilor parohiale: născuţi, cununaţi şi 

decedaţi; Obligaţiile parohului în privinţa completării Condicii convertiţilor; Obligaţia 

parohului de a completa „Condica cronicală”; Obligaţia parohului de a completa Registrul 

inventar al bibliotecii parohiale; Ştampila parohiei; Obligaţia parohului de a completa 

„Protocolul exhibitelor”; Obligaţia parohului de a completa „Protocolul poruncilor”; Obligaţia 

parohului de a întocmi şi completa la zi Registrul conscripţiei parohiale; Obligaţia parohului 

de a întocmi şi folosi corect „Jurnalul de poştă şi intimări”; Obligaţia preotului a  întocmi şi 

completa corect „Jurnalul Predicilor”; Datoria parohului de a întocmi şi ţine „Evidenţa 

credincioşilor care nu s-au spovedit şi împărtăşit; Datoria parohului de a alcătui şi completa 

„Evidenţa  concubinajelor” Datorii ale parohului privitor la ţinerea în bună rânduială a 

Registrelor privind averea bisericească.  

Cel de al patrulea subcapitol, cuprinde datoriile pastorale ce revenea parohilor din 

Bucovina. Acestea au fost structurate astfel: Obligaţii privind predica; Datoria preotului de a 

catehiza pe credincioşi; Obligaţia preotului de a urmări respectarea sărbătorilor ortodoxe 

                                                 
15

 Un caz particular, în care i-a revenit tot mitropolitului dreptul de prezentare a fost şi în cazul parohiei 

Podzaharici, deoarece aici proprietatea domenială a fost parcelată între săteni.Totuşi, a existat în Bucovina un 

caz în care parohul a fost prezentat de un evreu. Parohia Bosanci era în proprietatea lui Mihai Sturza. Acesta, 

urmaş al familiei domnitoare din Moldova, petrecea în străinătate cea mai mare parte a timpului şi a încredinţat 

administrarea moşiilor sale unui evreu, plenitontenţiat legal spre al reprezenta în toate afacerile. Principele Mihai 

Sturza, având dreptul de a prezenta pe parohul de Bosanci după vacantarea postului, a delegat pe administratorul 

evreu să aleagă pe unul din cei trei aflaţi în recomandarea Consistoriului arhiepiscopal. Consistoriul nefăcând 

deosebirea dintre proprietar şi administrator al unei moşii, a acceptat tacit această situaţie, fapt ce a stârnit 

puternice reacţii din partea presei româneşti.- 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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aprobate de autoritatea de stat; Obligaţiile preotului în privinţa cimitirului şi înmormântărilor 

împreună cu care am analizat şi: Prevederi legale de observat privind înmormântarea; 

Îndatoriri privitoare la săvârşirea slujbei de înmormântare: Obligaţia de a întreţine curate 

cimitirele şi de a le îngrădi. La acestea se mai adaugă şi: Obligativitatea prezenţei preotului în 

parohie; Ocupaţii oprite preoţilor bucovineni; Datoria preotului de a combate alcoolismul; 

Datoria preotului de a se îngriji de starea de sănătate a credincioşilor; Datoria preotului de a se 

îngriji de reintegrarea în societate a foştilor condamnaţi cu închisoare; Datoria preotului de a 

sprijini societăţile de interes public, cultural şi economic; Datoriile preotului în ceea ce 

priveşte combaterea concubinajelor; Responsabilitatea preotul ca scriitor de testamente şi 

Obligaţii ale parohului privind păstrarea patrimoniului istoric şi artistic.  

Cel de al cincilea subcapitol este dedicat colaboratorilor parohului. Episcopul Dositei 

la 17 mai 1786, se adresa preoţilor săi, prin cuvânt pastoral, atrăgându-le atenţia asupra marii 

responsabilităţi ce o au faţă de credincioşii încredinţaţi lor
16

 îndemnând clerul la o mai bogată 

activitate pastoral-misionară deşi era convins de faptul că aceasta nu putea fi desfăşurată de 

unul singur. Principalii colaboratori ai parohului au fost: preotul cooperator, epitropii 

bisericeşti, cantorul bisericesc şi pălimarul sau ponomarul.  Preoţii cooperatori au apărut în 

urma aplicării hotărârilor celui de la doilea plan de reorganizare a parohiilor. Introducerea în 

activitate a acestor preoţi s-a făcut cu condiţionarea expresă că vor fi cu totul subordonaţi 

parohului, indiferent dacă erau numiţi la sediul parohiei sau la o filie, fiind ei numiţi direct de 

către Consistoriu, fără nici o intervenţie din partea patronatului. Întreaga lor activitatea lor era 

supusă aprobării parohului, ei neavând nici un drept legal asupra veniturilor din parohie. 

Primeau un salariu mult mai mic decât al parohului şi numai dacă parohul consimţea, primeau 

şi o anume parte de teren din sesia parohială. În ceea ce priveşte serviciile religioase, acestea 

erau apanajul parohului, fiind la latitudinea sa să dispună. În timp, preoţii expoziţi au devenit 

independenţi de paroh, deosebindu-se de aceştia numai prin faptul că aveau titlul, rangul şi 

congrua asemenea cooperatorilor. În timp s-au luat diverse hotărâri pentru a stabilii relaţiile 

dintre parohi şi cooperatori dar problemele nu s-au rezolvat. Propunerile preoţimii exprimate 

în adunări publice, în conferinţele pastorale şi concretizate în memorii adresate scaunului 

mitropolitan şi Consistoriului eparhial, au stat la baza alcătuirii „Ordinaţiunii relative la 

regularea raporturilor de serviciu între parochi şi cooperatori”
17

 care, aducea multe noutăţi, 

dar avea o scădere capitală pe care cooperatorii au sesizat-o: nu se prevedea nici o sancţiune 

pentru parohul care nu ar fi respectat prevederile noului act.
 18

   Epitropii bisericeşti, cea de a 

doua categorie de colaboratori, a fost introdusă în parohiile bucovinene în vederea 

îmbunătăţirii vieţii parohiale. Se stabilea ca numărulo să fie, în funcţie de mărimea parohiei, 

de 6 sau 12 bărbaţi cucernici.  Dintre aceşti epitropi, doi erau aleşi pentru a fi epitropi ai averii 

bisericeşti, făcându-se menţiune în procesul verbal de alegere. Alegerea lor trebuia întărită de 

către protopop, căruia îi revenea şi datoria de a „îi îndepărta” în anumite cazuri din funcţia lor. 

Se atrăgea, însă, atenţia că datoriile acestora nu se mărgineau doar la păstrarea averii 

bisericeşti, ci alături de ceilalţi epitropi ai parohiei îşi împărţeau toate obligaţiile ce el 

                                                 
16

 Cf. Dr. Lazăr Gherman, Epistole pastorale ale episcopilor noştri în „Candela”, an XXX, 1911, nr. 7-12, iulie-

decembrie, p. 523. 
17

 „FO”, 1905, nr.13, 14/27 dec., p.97-111. 
18

 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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reveneau, însă aveau dreptul la întâietate între epitropi.
19

  Epitropia se întrunea în şedinţe 

ordinare lunar şi în şedinţe extraordinare de câte ori o cerea situaţia.  Activitatea cantorilor şi a 

pălimarilor a fost stabilită foarte precis. În privinţa cântăreţilor bisericeşti, odată cu emiterea 

Circularului consistorial nr. 2701 din 4/16 aug.1874, cantorul bisericesc îşi capătă un statut 

aparte, de prim colaborator al preotului în activitatea liturgic-pastorală
20

, mai ales după 

adoptarea în 1887 de către Consistoriul eparhial noul „Statut relativ la regularea personalului 

cantoralu bisericescu”.
21

 Acesta stabilea foarte clar condiţiile prin care putea cineva să ocupe 

un post de cântăreţ bisericesc, actele necesare, precum şi obligaţiile şi drepturile acestuia. 

Situaţia pălimarilor  a fost stabilită de Consistoriul eparhial, prin Circularul consistorial nr. 

2.701 din 4/16 aug. 1874 care, în art. 10-12, stabilea că erau eligibili pentru această funcţie, 

acei membri ai comunităţii parohiale care au un nume bun fiind preferaţi cei care ştiau să scrie 

şi să citească şi cunosc rânduielile bisericii
22

. Odată cu trecerea timpului, situaţia pălimarilor 

şi a cântăreţilor s-a îngreuiat, ceea  ce a determinat numeroase intervenţii atât din partea lor, 

cât şi a Asociaţiunii clerului pentru a se reglementa mai ales situaţia lor financiară.
23

 

 Subcapitolul şase analizează importanţa pe care a avut-o „Asociaţiunea clirului 

gr. or. din Bucovina” în viaţa preoţimii române şi a parohiilor bucovinenepe baza diferitelor 

hotărâri ale Asociaţiunii clerului gr. or. din Bucovina, precum şi a numeroaselor intervenţii pe 

care aceasta le-a făcut către Consistoriul arhiepiscopal cât şi către autorităţi, încă de la 

constituire. Deşi controversată şi privită cu o oarecare reţinere nu numai de unii din membrii 

corpului clerical dar şi dintre cei din aparatul Consistoriului eparhial, în timp s-a dovedit 

faptul că aceasta şi-a păstrat menirea de a apăra interesele Bisericii Ortodoxe, de creşte nivelul 

moral al societăţii, de a întării relaţia dintre Biserică şi credincioşii săi netransformându-se 

într-un mijloc de a separa preoţimea ortodoxă de credincioşi, aşa cum acuzau de cele mai 

multe ori duşmanii acesteia.
 24

 Oiectivele urmărite de Asociaţiune şi exprimate prin statutul ei, 

nu se puteau realiza şi nici nu era prevăzut a se realiza ceva prin opoziţie la hotărârile 

mitropolitane sau consistoriale; Asociaţiunea nu s-a constituit pentru a exercita vreo presiune 

împotriva ordinii canonice şi legale care guverna viaţa Bisericii bucovinene. Dimpotrivă, 

Asociaţiunea şi-a exprimat la fiecare adunare, încrederea în mitropolit şi în Consistoriu, 

cerând doar o mai mare mobilitate în rezolvarea doleanţelor preoţimii care nu erau numai de 

natură materială. Astfel Asociaţiunea s-a implicat în rezolvarea a numeroase probleme, din 

care noi am analizat aici doar implicarea ei în rezolvarea problemelor Fondului bisericesc gr. 

or. din Bucovina,
25

deoarece acesta constituia suportul material al întregii preoţimi 

                                                 
19

 Circular consistorial nr. 2397 ex 1857 din 1/13 febr. 1859 publicat de Myron Calinescu în Normalien…, …” 

vol. I, p. 536. 
20

 Circularului consistorial nr. 2701 din 4/16 aug.1874 publicat de Myron Calinescu în Normalien…, …”, vol. I, 

p. 408. 
21

 „FO”, 1887, nr. 8, 7/19 mai, p.54-63. 
22

 Circularul consistorial nr. 2.701 din 4/16 aug. 1874 în „FO”, 1874, nr. 19, 13/25 sept., p.90-91. 
23

 Dotaţiunea palamarilor, în „Viitoriul”, an III, 1906, nr.3, 1/14 febr., p.23. 
24

 (*) în „Patria”, an II, 1898, nr. 85,  23 ian. /4 febr., p. 1. 
25

 Înfiinţat prin voinţă imperială la 29 aprilie 1786, „Planul pentru organizarea problemei bisericeşti şi şcolar 

spirituale”, pentru perioada 1786-1918, această instituţie a reprezentat principala sursă de venituri pentru 

întreţinerea bisericii şi şcolii bucovinene, chiar dacă nu întotdeauna deciziile luate au fost în interesul acestor 

două instituţii cărora le era destinat. 
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bucovinene, iar administrarea defectuoasă a acestuia putea cauza numeroase dificultăţi
26

;  o 

problemă îndelung discutată a fost cea a salarizării clerului, Asociaţiunea intervenind de 

nenumărate ori atât la Consistoriu cât şi la Cancelaria imperială
27

. De asemenea am analizat şi 

implicarea Asociaţiunii clerului în problema construcţiei de biserici şi case parohiale, absolut 

necesare pentru buna desfăşurare a activităţii pastoral-misionare, în continua pregătire 

profesională a clerului
28

, în problema pensionării clerului, în problema văduvelor şi orfanilor 

de preot şi în problema construirii unui internat pentru elevi, sub patronajul Asociaţiei 

clerului. Nu am putut lăsa deoparte nici contribuţia Asociaţiunii la construirea unei case de 

odihnă pentru preoţi prin intermediul Asociaţiei „Vladimir” din Vatra-Dornei, nici decizii 

acesteia privitoare la împrumuturile din salarii pentru preoţi, şi nici implicarea Asociaţiunii 

pentru obţinerea de scutiri în călătoriile pe calea ferată pentru personalul clerical. 

Ultima parte a acestui capitol prezintă organizarea parohiilor din Eparhia Bucovinei, în urma 

aplicării prevederilor „Planului regulativ” din 1786, a celui de al doilea plan de organizare a 

parohiilor din 1843, precum şi pe baza diferitelor decrete emise de autorităţi în perioada 1855- 

1914. Iniţial „Tabelul următoarelor localităţi situate în Districtul Imperial Regal al Bucovinei, 

al locuitorilor: nobili mari, mijlocii şi mici, popi, ţărani, personal administrativ-judecătoresc, 

negustori, armeni, evrei, ţigani nomazi, precum şi al mănăstirilor de bărbaţi şi femei”, alcătuit 

de generalul de Spleny, cuprindea un număr de 290 de localităţi, cu 62 de atenanţe (cătune), în 

dreptul fiecărei localităţi menţionând boierilor, a mazililor, a răzeşilor, a clericilor, a ţăranilor 

şi a personalului administrativ. În urma definitivării graniţelor, prin tratatul de la Balamutca 

din 2 iulie 1776, în teritoriul ocupat au rămas 277 localităţi cu 55 de cătune, restul fiind 

înapoiat Moldovei.
29

 În ceea ce priveşte organizarea administrativă a Bisericii ortodoxe din 

acest ţinut, acelaşi general, dă puţine informaţii, neuitând însă să amintească numărul lor: 415 

preoţi şi 86 diaconi, care slujeau în 241 de biserici.
30

 Mai târziu, în 1784, episcopul Dositei 

Herăscul menţiona în „Împărţire a tuturor preoţilor mireneşti în protopopiaturi şi care parohii 

                                                 
26

 De altfel problema administrării Fondului bisericesc, a rămas nerezolvată până în 1919, când Statul român a 

făcut ceea ce nu a îndrăznit cel austriac: a trecut pentru o vreme, adevărat, administrarea principalei resurse 

financiare a Mitropoliei Bucovinei, sub control politic. A se vedea pentru edificare: Isidor de Onciul, Fondul 

religionariu gr. or. al Bucovinei. Sustratul, formarea, desvoltarea şi starea lui de faţă, Cernăuţi, Tipo şi 

litografia Arch. Silvestru Morariu Andrievici, 1891; Dumitru Valenciuc, Fondul bisericesc ortodox român din 

Bucovina. Probleme controversate, Ed. Biblioteca Mioriţa, Câmpulung Moldovenesc, 2010. 
27

 Una dintre cele mai edificatoare în aceste luări de poziţie este: 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. 
28

 O grijă deosebită a acordat preoţimea în realizarea „temelor” pentru fiecare conferinţă pastorală, pentru 

rezolvarea problemelor tipiconale, dar şi pentru buna înzestrare a bibliotecilor parohiale- Cf. Adunarea generală 

a Asociaţiunii clirului ort. or. din Bucovina, în „Candela”, an XX, 1901, nr. 6, iunie, p. 428-438; Protocolant, 

Adunarea generală a asociaţiunii clerului din Bucovina, „Viitoriul. Foaie clericală independentă”, an IX, nr. 28 

şi 29, 19 iulie / 1 august 1912, p. 109 

 
29

 Numărul localităţilor ocupate, diferă mult de la autor la autor. Dacă luăm în calcul faptul că delimitarea 

teritoriului cesionat a format obiectul a patru convenţii (7 mai 1775; 12 mai 1775; 30 iunie 1776 şi 2 iulie 1776), 

putem să realizăm faptul că nu putem considera nici una din evidenţe completă. Recensământul din 1774 

consemna un număr de 237 localităţi iar cel din 1779, 259 localităţi. I. Nistor, în Românii şi rutenii din 

Bucovina. Studiu istoric şi statistic, Bucureşti 1915, considera că au fost ocupate 278 de localităţi. O analiză a 

diferitelor teorii în legătură cu această problemă găsim la Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada 

stăpânirii austriece 1774-1918, Civitas 2003, p. 22-39. 
30

 Gabriel von Spleny, Descrierea Bucovinei…, p.77. 
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vor fi subt povăţuirea fieşte căruia protopop”
31

 un număr de 239 parohii cu 247 biserici şi 296 

de preoţi. Din cap. I, art. 7 al „Planului regulativ”, aflăm că s-a discutat situaţia viitoare celor 

448 de preoţi pe care îi înregistrase autoritatea de stat. Acesta recunoştea 186 parohii cu 259 

posturi de preoţi, rămânând 49 supranumerari precum şi un număr de 36 preoţi bătrâni şi 

bolnavi
32

, parohiile fiind împărţite în şase protopopiate: 1. Protopopiatul Cernăuţi: 31 parohii 

cu 36 biserici parohiale şi 3 în filii, deservite de 52 de parohi, fiind declaraţi 7 preoţi 

supranumerari şi 3 bătrâni şi bolnavi. 2. Protopopiatul Ceremuş: 34 parohii cu 38 biserici 

parohiale şi 8 în filii, cu  44 de preoţi parohi, 23 de preoţi fiind consideraţi ca supranumerari 

iar 6, bătrâni şi bolnavi. 3. Protopopiatul Nistru: 24 parohii cu 25 biserici parohiale şi 6 în 

filii, având 32 preoţi parohi, 12 preoţi consideraţi supranumerari şi 8 bătrâni şi bolnavi. 4. 

Protopopiatul Berhomet: 29 de parohii cu 30 de biserici parohiale şi 5 în filii, având 33 de 

preoţi parohi, 1 preot fiind considerat supranumerar, iar 2 bătrâni şi bolnavi. 5. Protopopiatul 

Vicov şi Câmpulung rusesc: 37 de parohii cu 40 de biserici parohiale şi 7 în filii, având 54 de 

preoţi parohi, 3 preoţi fiind categorisiţi ca supranumerari, iar 5 bătrâni şi bolnavi. 6. 

Protopopiatul Suceava şi C. Moldovenesc: 31 de parohii, cu 39 de biserici parohiale şi 9 

biserici în filii având 44 de preoţi parohi, 3 preoţi fiind consideraţi supranumerari, iar 12 

preoţi bătrâni şi bolnavi
33

.  Mai apoi Prin planul de reorganizare din 1843, s-a prevăzut un 

număr de 221 parohii cu 221 de parohi
34

. În practică, însă pentru respectarea numărului de 

parohii stabilit, s-a utilizat metoda concentrării parohiilor.Tot atunci au luat fiinţă 59 de 

posturi de preoţi cooperatori, iar 14 au devenit expoziţi parohiali, apărând şi două vicarite 

protoprezviteriale, care, însă funcţionau asemenea protopopiatelor.  În urma aplicării acestei 

noi organizări, în eparhie s-au petrecut schimbări, cu consecinţe deosebite pentru viitoarea 

dezvoltare a vieţii parohiale.  Necesitatea unei noi reorganizări a parohiilor a fost sesizată 

destul de repede astfel că începând cu 1855, apar numeroase decrete de înfiinţare de noi 

parohii şi de ridicare în rang al unor localităţi, astfel  sunt înfiinţate 33 de posturi noi de 

cooperator, iar 15 localităţi sunt ridicate la rangul de expozituri parohiale. 

Al treilea capitol al lucrării  analizează Starea culturală a clerului ortodox din Bucovina, 

pornind de la prezentarea pregătirii clerului până la aplicarea „Planului regulativ” din 1786, 

pentru ca apoi să prezentăm situaţia şcolii teologice în Bucovina, conferinţele preoţeşti, ca 

forme de continuă pregătire a preoţimii, înfiinţarea bibliotecilor parohiale şi 

protoprezviteriale, precum şi contribuţiile preoţimii bucovinene la dezvoltarea culturii şi a 

teologiei ortodoxe. Pentru perioada anterioară anexării Bucovinei avem ştiri despre o şcoală 

slavo-română la mănăstirea Suceviţa, unde pentru predarea limbii slavone fusese trimis 

diaconul Ghenadie în1798 „în voroavă şi citire desăvârşit”
35

; la mănăstirea Dragomirna, 

şcoala existentă a fost reorganizată de Paisie Velicovski, devenind o adevărată şcoală de 

copişti şi traducători fiind semnalate 44 manuscrise ca aparţinând numai acestuia
36

; s-au 

păstrat ştiri despre şcolile de la Coţmani şi la Gordun „în fosta raia a Hotinului” unde dascălul 

                                                 
31

 I. Nstor, Istoria  Bisericii din Bucovina…, p.203-210. 
32

 Planul regulativ publicat de Myron Calinescu în Normalien…, …”, vol. I, p. 64. 
33

 Ibidem, p. 64. 
34

 Ubersicht des dermaligen, und des fur de Hinkunft Einzufuhrenden Standes der Seelsorger- Stationen des 

g.n.u. Ritus in der Bukowina publicat de Myron Calinescu în Normalien…, …”, vol. I., p.241. 
35

 Enescu, N.C., Şcoli particulare în Moldova şi studiile în străinătate în „Din istoria pedagogiei româneşti, II, 

Bucureşti E.D.P., 1966, p.35. 
36

 Mihail, P., Stareţul Paisie de la Neamţ în MMS, 1962, nr. 5-6, p. 444. 
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Ştefan avea 300 şcolari”.
37

  De asemenea numeroase grafite, ajunse până la noi, amintesc 

despre astfel de şcoli. Nu putem lăsa de o parte nici şcoala de la Putna, înfiinţată mitropolitul 

Iacov şi având conducător pe Vartolomei Măzăreanul,
38

  cu o activitate strălucită în epocă, 

chiar dacă a funcţionat numai patru ani,1774-1778. În ceea ce priveşte situaţi şcolii teologice 

după anexare am prezentat situaţia şcolii clericale din Suceava, înfiinţată de episcopul Dositei 

Herăscu, în 1786, şi pusă sub conducerea lui Daniil Vlahovici, iar mai apoi transferată în 1789 

la Cernăuţi, şi închisă la scurtă vreme. Apoi am prezentat, pe baza planurilor de învăţământ 

activitatea Institutului Teologic din Cernăuţi, înfiinţat prin grija episcopului Isaia Balăşescul, 

în urma aprobării imperiale din 6 august 1826  comunicată prin adresa Cancelariei Aulice nr. 

23.113 din 16 august 1826
39

. Până în 1850 situaţia acestui Institut a rămas neschimbată, iar 

mai apoi, în urma intervenţiilor episcopului Eugeniu Hacman, prin rezoluţia imperială din 15 

aprilie 1850, devine „Institut împărătesc”, deci de stat, burându-se de recunoaşterea 

diplomelor eliberate. În 1851, la conferinţa episcopilor ortodocşi din imperiu, episcopul 

Eugeniu Hacman a cerut părerea celor prezenţi dacă ar fi oportună înfiinţarea unei facultăţi de 

teologie ortodoxă la Cernăuţi. Planul său nu s-a realizat, astfel că Institutul va fi ridicat în rang 

în temeiul rezoluţiei imperiale din 29 august 1875, fiind încorporat ca Facultate de Teologie în 

Universitatea Francisco-Josefină din Cernăuţi, pentru care se fixează un statut special, 

prevederile legale în vigoare pentru facultăţile de teologie romano-catolice din Imperiu, 

neavând aplicativitate în acest caz.
40

 Remarcabil era faptul că planul de învăţământ al noii 

Facultăţi, respecta principiul libertăţii de studiu, cu fixarea unor constrângeri numai pentru 

acei studenţi care aspiră la un serviciu în slujba Statului sau a Bisericii sau care intenţionează 

obţinerea gradului de „Doctor în teologie”.
41

 Pentru aceştia, a fost fixat un „Plan provizoriu” 

prin care se stabileau ordinea de studiu a obiectelor propuse.
42

 Facultatea de Teologie 

ortodoxă din cadrul Universităţii „Francisc Josef” din Cernăuţi în temeiul rezoluţiei imperiale 

din 28 august 1875 comunicată prin ordinul ministerial nr. 13240 din 30 august 1875, a primit 

şi dreptul de a acorda titlul de „Doctor în Teologie”.
43

 Statutul pentru examenele riguroase, a 

fost aprobat prin rezoluţia imperială din 14 aprilie 1879.  

 În acest cadru am analizat şi participarea preoţimii ortodoxe din Bucovina la 

Conferinţele pastorale, precum şi implicarea în organizarea bibliotecilor parohiale şi 

protoprezviteriale. Conferinţele au fost iniţiate de episcopul Eugenie Hacman, în urma 

                                                 
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. şi 65-67. 
41

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

 Anul I: Semestru I: 1. Enciclopedia şi Metodologia studiilor teologice, 2-3 ore/ săptămână; Semestru II: 1. 

Studiul biblic şi Exegeza Testamentului Nou, 3-4 ore/ săptămână; Ambele semestre:1.Limba ebraică; 2.Studiul 

Biblic (Arheologia biblică şi Isagogia); 3.Exeheza Testamentului Vechi, împreună 8-9 ore / săptămână; Anul II: 

Semestru I: 1. Studiu biblic şi exegeza Testamentului Vechi, 3-4 ore/ săptămână; Ambele semestre:1. Studiul 

biblic şi Exegeza Testamentului Nou, 3-4 ore/ săptămână; 2. Istoria şi Statistica bisericească, 7-8 ore /săptămână; 

Anul III: Ambele semestre: 1. Dogmatica, 7-8 ore/săptămână;   2. Teologia morală, 7-8 ore/ săptămână; Anul 

IV: Ambele semestre: 1. Teologia practică (păstorală) inclusiv Catehetica, Omiletica, Liturgica cu exerciţiile 

corespunzătoare, în semestrul I câte 10-12 ore/ săptămână şi semestrul II, câte 7-8 ore / săptămână;  2. Dreptul 

canonic şi stilul curial bisericesc, 5-6 ore / săptămână. 
43

 Isidor Onciul, Ceva despre mersul…p. 300-302. 
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propunerilor venite din partea preoţime încă de la 1850 prin Epistola pastorală, emisă sub 

forma unui Circular consistorial alcătuită încă din 1856 şi înregistrată la Consistoriu sub nr. 

3.924 din 1856, însă comunicată în teritoriu numai la 8/20 februarie 1857
44

. Aceasta stabilea 

că de două ori pe an, în noiembrie şi mai, protopopul va convoca o adunare pastorală, fie la 

sediul protopopiatului, fie la o parohie care va fi stabilită de protopop,
45

 anunţându-se din 

vreme ziua şi locul desfăşurării lucrărilor, atât preoţilor din subordine dar şi căpitănatul c. r. 

de cerc. Din vreme, eventual chiar la sfârşitul unei conferinţe, se anunţa temele de dezbatere 

la viitoarea întâlnire pentru a se da posibilitatea fiecărui preot de a se pregăti, deoarece 

lucrările prezentate erau notate şi rezultatul trecut în statul de funcţiuni a fiecărui preot, 

deoarece „scopul adunării este sporirea sciinţei clericale şi a lucrării păstoresci pre-n esamenu 

şi sfătuirea asupra obieptelor, a cuvântului şi a păstoriei”.
46

 În ceea ce priveşte înfiinţarea şi 

organizarea unor biblioteci parohiale şi protopresviteriale aceasta a stat în atenţia autorităţii de 

stat dar şi a celei eclesiatice, începând cu decembrie 1788  când s-a dispus ca, prin contribuiri 

benevole, să se cumpere cărţile considerate necesare pentru continuarea pregătirii clerului şi 

după terminarea studiilor şi hirotonie, iar fiecare protopop avea să achite câte 2 fl., parohii 

câte un fl. iar preoţii de ajutor, câte 30 cr., urmând ca din fondul astfel creat, fiecare 

protopopiat avea să-şi creeze propria bibliotecă. Colecta aceasta, nu şi-a putut îndeplini 

scopul, deoarece adunându-se numai 158 fl. nu s-a putut începe punerea în aplicare a acestui 

plan.
47

  O reglementare importantă în acest sens a fost ordinul consistorial nr. 4327 din 5/18 

dec. 1909  cu privire la bibliotecile protoprezvitereşti prin care se cere să se întocmească o 

listă cu cărţile aflate în biblioteca parohială, care să fie pusă la dispoziţia parohiilor şi 

expoziturilor parohiale, protopopii având  obligaţia de a o completa anual cu noile titlurile nou 

intrate.
48

 

 În acest capitol am prezentat şi contribuţiile preoţimii la dezvoltarea culturii române în 

Bucovina prin numeroase contribuşii la dezvoltarea presei româneşti, a literaturii române, a 

muzicii bisericeşti şi mai ales prin activităţi de valorificare şi conservare a folclorului 

românesc. Însă preoţimea bucovineană nu s-a limitat doar la dezvoltarea culturii ci s-a 

implicat şi în dezvoltarea teologiei ortodoxe, mai ales prin munca deosebită depusă de cadrele 

didactice de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Acestea au publicat numeroase lucrări 

privitoare la teologia Vechiuli şi Noului Testament - Isidor de Onciul (1834-1897),Silvestru 

Octavian Isopescu, Emilian Voiutschi,Vasile Tarnavschi (1859-1945) ,Vasile Ianovici (1806-

1866) sau Vasile Gheorghiu (1872-1859) -, la dezvoltarea Teologiei sistematice - Alexiu 

Comoroşan (1842-1881), Vasile Găină (6/18 mai1868-18 aug.1907), Ştefan Saghin (1860-

1920)
   

-  a Teologiei practice - Vasile Mitrofanovici (1831-1888), Juvenal Stefanelli (1834-

1914), Constantin ( Clementie) Popovici (1846-1938), Eusebie Popovici ( 1838-1922), C. 

                                                 
44

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

Ekhartdt, 1863, p.4-12. 
45

 În Bucovina, sediul protopopiatului era parohia unde activa ca paroh, cel numit în această funcţie. Numai în 

mod excepţional, aceste adunări se organizau localităţi care ofereau un spaţiu adecvat şi/sau posibilităţi de a se 

asigura masa participanţilor. În general însă, protopopul era cel care oferea cazarea şi masa colegilor preoţi 

participanţi. 
46

 Actele adunărilor păstorale în ţinutul protoprezviteral al Cernăuţilor…, p. 4. 
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. 



20 

 

Popovici senior (1807-1890),  Nico Cotlarciuc (1875- 1933), Vladimir de Repta (1841-1926), 

Nicolae Cotos  (1883-1959) ş.a. – şi a Teologiei istorice -  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) ş.a. Preoţimea a acordat o deosebită importanţă şi manualelor 

absolut necesare şcolilor din Bucovina. 

  Capitolul patru prezintă starea materială a preoţimii bucovinene pornind de la analiza 

veniturilor clerului în preajma anexării, pentru ca apoi să prezentăm importanţa Fondului 

bisericesc bucovinean pentru veniturile corpului clerical. Am prezentat apoi, pe baza 

diferitelor decrete, situaţia salarizării clerului, precum şi veniturile obţinute din stolă, din 

exploatarea sesiei parohiale, a congruei suplimentare şi a diferitelor donaţii ale credincioşilor. 

Toate acestea erau strict reglemetate, astfel că deşi parohii aveau o situaţie financiară mai 

bună preoţii expoziţi şi cooperatori au avut mereu numeroase dificultăţi materiale, ceea ce a 

determinat trimiterea a numeroase memorii atât cancelariei imperiale cât şi autorităţilor 

bisericeşti. Tot aici am prezentat şi hotărârile luate în privinţa pensionării corpului clerical, 

fapt absolut nou pentru preoţimea ortodoxă, precum şi numeroasele discuţii legate de această 

prevedere legislativă. În acesta capitol am prezentat şi diferitele forme de protecţie socială 

luate de preoţimea bucovineană ca: situaţia văduvelor şi a orfanilor de preot, construirea casei 

de odihnă şi tratament „Vladimir” din Vatra Dornei
49

, precum şi intervenţiile pentru acordarea 

gratuită a lemnelor de foc pentru preoţi şi pentru văduvele de preoţi, din pădurile Fondului 

religionar
50

. 

 Cel de al cincilea şi ultimul capitol: Conştiinţă naţională şi acţiune politică. 

Implicarea preoţimii în societatea bucovineană şi în relaţiile interconfesionale, prezintă 

implicarea preoţimii în viaţa politică a provinciei în contextl creşterii tendinţelor de separare a 

preoţimii ortodoxe pe baza elementului etnic, influenţa „mitului bunului împărat” în crearea 

unei atitudini prohabsburgice a acesteia, precum  căile şi mijloacele folosite de către corpul 

clerical bucovinean pentru apărarea caracterului românesc al provinciei (înfiinţarea şi 

sprijinirea acţiunilor de redeşteptarea naţională exemplificând prin cazul „Societăţii mazililor 

şi răzeşilor bucovineni”, sprijinirea şcolii româneşti prin înfiinţarea de şcoli în sate, înfiinţarea  

şi susţinerea materială a diferite internate pentru elevii veniţi la şcolile gimnaziale şi liceale 

din Cernăuţi, Suceava, Siret şi Rădăuţi, înfiinţarea de societăţi culturale şi naţionale şi a 

numeroase fundaţii şi fonduri ş.a) precum şi a caracterului ortodox al eparhiei prin înfiinţarea 

Societăţii „Surorilor bisericeşti”, cu sprijinul mitropolitului Vladimir de Repta şi instituirea 

unor mari pelerinaje la moaştele Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Tot aici am 

prezentat şi lupta pentru păstrarea caracterului românesc al Consistoriului diecezan în faţa 

tendinţelor de acaparare a acestuia, cu sprijinul autorităţilor habsburgice de către ruteni. 

   În acest capitol am prezentat şi relaţiile preoţimii ortodoxe cu celelalte confesiune 

existente în această provincie, pornind de la prezentarea cadrului legal privitor la culte în 

Imperiul habsburgic. Din această perspectivă am prezentat relaţiile cu bisericile supuse 

episcopului Romei, anume cu Biserica romano catolică şi cu cea greco-catolică, reprezentate 

                                                 
49

 Vezi mai ales actele conţinute de 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. 
50

 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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mai ales de etnici ruteni, relaţii cu armenii ortodocşi, relaţiile cu credincioşii evanghelici, 

precum şi relaţiile cu comunitatea evreiască din Bucovina. Deşi bisericile supuse Romei au 

manifestat o continuă activitate prozelitistă, folosindu-se de sprijinul acordat de autorităţile 

habsburgice,  preoţimea ortodoxă a ştiut să răspundă cu demnitate în faţa a numeroaselor 

provocări ( cazul Boian este ilustrativ în acest sens), astfel că numărul credincioşilor nu s-a 

diminuat prea mult. În ceea ce priveşte relaţiile dezvoltate cu celelalte culte, acestea au fost de 

respect reciproc, iar pentru exemplificare cele trei mari pelerinaje ale credincioşilor ortodocşi 

la Suceava sunt mai mult decât ilustrative. În privinţa relaţiei cu comunitatea evreiască, 

preoţimea a manifestat mai mult decât respect, mai ales în timpul arhipăstoriei mitropolitului 

Vladimir de Repta
51

. Abia târziu şi în Bucovina a început să se manifeste un antisemitism de 

paradă, nu îndeajuns elucidat încă. Din cele prezentate aici concluzia nu poate fi decât cea la 

care a ajuns şi învăţatul Acad. Simion Mehedinţi Soveja: „Să pui pe cineva pe rug, ori să-l 

junghii în numele lui Iisus, să măcelăreşti prunci, să ucizi femei şi bătrâni, să dărâmi biserici, 

să arzi oraşe şi sate, pustiind ţinuturi întregi numai din ură confesională, smintenia asta nu s-a 

pomenit niciodată între fruntariile noastre. Nu doar că noi, Românii, am fi nişte sfinţi. Nu. 

Avem şi prea avem destule scăderi. Dar, cu toate păcatele noastre, crime în numele 

Evangheliei n-am făcut”.
52

 

 Deşi demersul istoriografic contemporan se apleacă tot mai mult asupra spaţiului 

bucovinean, totuşi nu avem încă o prezentare a situaţiei preoţimii ortodoxe din Bucovina, 

astfel că aceste rânduri constituie un prim pas în acoperirea acestei zone lacunare din istoria 

provinciei. Totuşi, deşi am atins aproape toate dimensiunile vieţii preoţimii bucovinene în 

spaţiul delimitat temporal între 1775-1918, rămân încă numeroase probleme neelucidate. 

Arhivele cernăuţene păstrează încă numeroase răspunsuri, pe care, în timp, ne propunem să le 

dăm la lumină, mai ales în ceea ce priveşte relaţiile dintre preoţimea ortodoxă română şi cea 

ruteană, precum şi tendinţele de divizare a corpului preoţesc pe motive lingvistice şi de 

naţionalitate. 
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*** Cu privire la unirea bisericei orientale ortodoxe cu biserica romano- catolică, în „Candela”, 

1895, an XIV, 

*** 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. 

*** 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. 
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*** 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. 

*** 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 



53 

 

*** 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. 

*** 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. 
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*** 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. 

*** 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. 
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*** 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 

*** 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 

***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 ;  
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***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 

***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. 
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***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. 

***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. 
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***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. 

***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. 
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***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. 

***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. 
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Data şi locul naşterii: 28 mai 1983, Rădăuţi, Suceava 
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Studii 

1998-2003: Seminarul Teologic Liceal Ortodox”Mitropolitul Dosoftei”, Suceava 
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2007-2008: Cursurile de masterat ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Specializarea 

Teologie istorică-practică 
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Iaşi, Specializarea Filozofie creştină şi dialog cultural, 
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Activitate ştiinţifică 

 

Studii publicate în reviste româneşti 

 

1. Expozitia Generala Romana din 1906. Note sumare, „Analele Bucovinei”, Bucuresti, 2007,p.101-

110 

2. Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici, apărător al dreptei credinţe şi al demnităţii româneşti, în 

vol. Silvestru Morariu Andrievici, În apărarea Bisericii strămoşeşti,  ediţie îngrijită de Ioan Paul 
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600 p. 

2. Volovat.Viata unui sat în pagini de presa 1882-1945, vol. I, BibliotecaMiorita , Câmpulung 
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