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Alexandrina Cuțui, Clerul ortodox bucovinean și Marea Unire din 1918,
București: Editura Militară, 2018, 360 p.

Evenimentele editoriale dedicate Centenarului 
Marii Uniri s-au succedat cu repeziciune în ultimii ani 
în spațiul românesc. Au fost recuperate, cu precădere, 
numeroase jurnale și volume de memorii, multe din-
tre ele inedite. Specialiști, aparținând unor instituții 
locale de cultură: arhive, muzee, inst itute de cercetare, 
s-au întrecut în a cerceta contribuțiile „oamenilor lo-
cului” la războiul mondial și la Marea Unire. Cu toate 
acestea, puține sunt sintezele, care să ofere o imagine 
de ansamblu asupra unor evenimente, fenomene, per-
sonalități sau regiuni istorice. Una dintre cele mai va-
loroase scrieri o reprezentă, desigur, lucrarea marelui 
istoric Ion Nistor, care a scris Istoria Bucovinei, publica-
tă la București, în 1916 și reeditată, de curând, în 1991. 
Pentru politica religioasă a habsburgilor nu trebuie să 
omitem cartea lui Simion Reli, Politica religioasă a Habsburgilor față de Biserica ortodo-
xă-română în secolul al XIX-lea în lumina unor acte și documente inedite din arhiva Curții 
imperiale din Viena, Cernăuți, 1929; Propaganda catolică împotriva Bisericii ortodoxe în 
Bucovina (După acte și documente), Cernăuți, 1928, precum și lucrarea lui D. Onciulescu, 
O încercare de catolicizare a Bucovinei (cu anexe documentare), Cernăuți, 1939. Mai trebuie 
amintită Din istoria Bucovinei, vol. I (1774-1862). De la administrația militară la autono-
mia provincială, scrisă de Mihai Iacobescu și publicată n 1993 și cartea lui Constantin 
Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918). Aspecte etnodemografi -
ce și confesionale, Editura Civitas, 2003. Printre realizările care merită menționate, este 
cartea doamnei Alexandrina Cuțui, Clerul ortodox bucovinean și Marea Unire din 1918, 
apărută la București, Editura Militară, în 2018. 

Volumul Clerul ortodox bucovinean și Marea Unire din 1918 reprezintă o sinteză bine 
documentată despre lupta clerului ortodox din Bucovina, pentru păstrarea româ-
nității, după anexarea provinciei de către austrieci. Trebuie să menționăm faptul că 
Alexandrina Cuțui nu este istoric de meserie, dar studiile absolvite și pasiunea pentru 
trecutul Bucovinei au impulsionat-o în acest demers util, pentru istoriografi a româ-
nească. Expertă în restaurarea picturilor, autoarea a întreprins,în paralel, o laborioa-
să muncă de cercetare în arhivele românești și cele de la Cernăuți, pentru a duce la 
bun sfârșit acest proiect editorial. Numeroasele fonduri personale și ale unor instituții 
importante din perioada cercetată reprezintă mărturia unei munci deosebite și o ca-
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pacitate de sinteză extraordinară. Vasta bibliografi e cu referire la istoria Bucovinei în 
această perioadă a reprezentat nu doar un ajutor prețios, dar a și creat premisele unei 
anevoioase munci de selectare a informațiilor utile în argumentarea și prezentarea sin-
tetică a celor patru mari capitole. Așadar, structura cărții respectă cronologia evoluți-
ilor istorice ale Bucovinei în intervalul 1774-1918. O „Introducere” de mari dimensi-
uni, poate prea lungă și cu idei care se repetă în cuprinsul capitolelor, familiarizează 
cititorii cu itinerariul cercetărilor făcute de Alexandrina Cuțui. Introducerea cuprinde 
descrierea principalelor fonduri studiate, principalele contribuții istoriografi ce de care 
s-a folosit în elaborarea lucrării și prezentarea generală a societății bucovinene după 
anexarea de către habsburgi. Deși trupele habsburgice au ocupat Bucovina, încă din 
toamna anului 1774, din punct de vedere juridic ea va deveni ofi cial provincie aus-
triacă la 7 mai 1775, printr-o convenție încheiată între Imperiul Habsburgic și Poarta 
Otomană – sub a cărei suzeranitate se afl a Moldova. Delimitarea granițelor s-a perfec-
tat prin Convenția din 12 mai 1776. Timp de 12 ani (între 1774-1786), Bucovina s-a afl at 
sub administrație militară austriacă, iar între 1786-1848, Bucovina a fost încorporată 
Galiției. Bogată în informații, dar și în explicații convingătoare și bine documentate, 
această „Introducere” poate fi  un reper și un instrument deosebit de accesibil pentru 
cei care doresc să cunoască principalele aspecte ale societății bucovinene, din perspec-
tiva cauzei românești și a clerului ortodox.

Mult mai detaliate față de aceste tematici din „Introducere”, sunt cele patru ca-
pitole mari care prezintă cronologic problemele cu care s-au confruntat românii și 
Biserica Ortodoxă din Bucovina, în intervalul de timp menționat. Sunt analize re-
levante asupra diverselor aspecte din societatea bucovineană, începând cu difi cila 
administrație militară a habsburgilor, urmată de încercările succesive de integrare 
a provinciei în administrația austriacă. Pe lângă evenimentele ce țin de organizarea 
bisericească a bucovinenilor ortodocși, sunt evidențiate trăsături importante ale învă-
țământului și culturii românești. În această perioadă de aproape un veac și jumătate, 
limba și cultura română au supraviețuit datorită unei elite, în special clericale, care a 
știut să mențină caracterul românesc, fără a stârni nemulțumiri mari la Viena. Mult 
mai difi cilă a fost conviețuirea cu națiunea ucraineană, ce câștiga tot mai mult teren, 
din punct de vedere demografi c și al infl uenței în administrație. Este perioada în care 
se afi rmă ierarhii bisericii ortodoxe ce trebuie să acționeze cu diplomație între dorin-
țele naționale și cerințele, neplăcute de multe ori, ale administrației austriece. Acum îi 
întâlnim pe înzestrații episcopi Dosoftei Herescu, Daniil Vlahovici, Eugenie Hacman 
și, mai târziu, Silvestru Morariu Andrievici. Meritul doamnei Alexandrina Cuțui este 
acela că, nu face o simplă trecere în revistă cronologică a faptelor și întâmplărilor la 
care iau parte acești ierarhi. Este mai degrabă o frescă socială, culturală și spirituală 
a bucovinenilor care trăiesc evenimentele modernității sub auspiciile afi rmării nați-
onale. Disputele politice animă viața bucovineană la marginea imperiului, poate nu 
în măsura în care se petreceau lucrurile în alte provincii, ca Transilvania, Banat sau 
Boemia. Însă, dualitatea româno-ucrainiană reprezintă o realitate cu ecouri puternice 
la Viena sau București. 
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Capitolul al patrulea, intitulat sugestiv „Clerul ortodox bucovinean în lupta pentru 
Marea Unire” reprezintă, de fapt, partea cea mai reprezentativă pentru titlul volumu-
lui. Sunt paginile care surprind viața politică și bisericească în Bucovina la începutul 
secolului XX și în anii Marelui Război. Această perioadă coincide, totodată, și cu veni-
rea în scaunul mitropolitan a vrednicului Vladimir de Repta, personalitate marcantă a 
societății bucovinene. Este perioada când disputele politice se întețesc, chiar dacă lipsa 
de coeziune a liderilor români este mai mult decât evidentă. Izbucnirea războiului și 
desfășurarea evenimentelor reprezintă, pentru românii bucovineni ani de încercări și 
suferință. Preoții militari, la fel ca și în alte armate implicate în confl ict, se dedică misi-
unii de încurajare a soldaților, de ofi ciere a numeroaselor servicii religioase (erau peri-
oade cu înmormântări zilnice sau mai multe într-o zi) și de a asigura acel suport moral, 
indispensabil soldaților mobilizați. Clerul rămas acasă înfruntă greutățile și lipsurile, 
cauzate de un război fără de sfârșit. Totodată, preoții preiau sarcina de a organiza, atât 
cât se putea, viața celor rămași acasă. Implicați în acțiuni caritabile, culturale, educa-
tive și spirituale, ei sunt cei care mențin societatea bucovineană la limita normalității. 
Mulți se implică în acțiunile naționale și sfârșesc prin a fi  condamnați sau reușesc să 
fugă în Regatul României. Toate aceste aspecte sunt evidențiate de autoare și ilustrea-
ză calea extraordinar de grea, care a dus la Marea Unire din 1918. Cartea Alexandrinei 
Cuțui nu și-a propus să abordeze exhaustiv chestiunile clerului ortodox bucovinean 
sau contextul complex, național și ecleziastic din provincia care s-a unit cu România în 
octombrie 1918. Anexele și ilustrațiile de la fi nal încheie un volum binevenit, pentru is-
toriografi a românească, și îl recomandăm tuturor celor care doresc să cunoască istoria 
modernă a românilor din Bucovina, marcată semnifi cativ de acțiunile clerului, cel care 
a avut totdeauna un rol major în păstrarea identității naționale.
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