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DESPRE DEMOGRAFIA BUCOVINEI
VLADIMIR TREBICI
Cu câteva decenii în unnă un istoric spaniol fonnula o teză, devenită curând celebră:
"Istoria fără demografie rămâne o enigmă". Acest lucru este cu deosebire valabil pentru
Bucovina, ceea ce se explică nu numai prin istoria sa, dar şi prin miza politică a acestei
regiuni, care au influentat istoriografia, dacă ne limităm la istoriografiile română, austriacă şi
ucraineană.

S-a scris mult despre Bucovina, aparent disproportionat

faţă

de suprafata ei

şi

numărul populaţiei: Bucovina istorică avea I0442 km2 şi o populaţie care număra, în anul

1775, circa 75000-80000 locuitori, ajungând, în anul 1930, la 853000. Dacă s-ar reconstitui
Bucovina istorică, astăzi împărţită între România (judeţul Suceava) şi Ucraina (regiunea
Cernăuţi), numărul populaţiei ar depăşi cu mult un milion. Or, în special în perioada 17751918 şi 1940 (I 944 )-1996, populaţia Bucovinei a înregistrat o creştere numerică foarte
pronuntată, în mare măsură explicabilă prin imigrări, fiind însoţită de o profundă schimbare
a repartiţiei etnice.
Dar ceea ce particularizeaz.ă istoria Bucovinei este faptul că ea a cunoscut stăpâniri
succesive. Între 1359-1775, partea de nord a Moldovei, devenită apoi Bucovina, flicea parte
din voievodatul sau principatul Moldovei, aflat, împreună cu Ţara Românească sau
Muntenia, vreme îndelungată sub suzeranitatea Imperiului Otoman; între 1775-1918, în
condiţiile binecunoscute, Bucovina a fost încorporată în Imperiul Habsburgic; între 19181940, apoi între 1941 (iulie) şi 1944 (martie), Bucovina a revenit României; în anul 1940,
nordul acesteia este anexat de URSS, ca urmare a aplicării pactului Ribbentrop-Molotov,
rămânând în această situaţie după 1944. Conferinta de Pace de la Paris consfmţeşte, la I O
februarie 1947, această situaţie. Din anul 1991, partea de nord a Bucovinei, împreună cu
partea de nord. a fostului judeţ Hotin, la care se adaugă ţinutul Herta, constituie regiunea
Cernăuţi, aparţinând Republicii Ucraina. Într-o perioadă de aproape 640 ani, Bucovina a
cunoscut patru stăpâniri, cu particularităţi proprii fiecăreia - politice, sociale, economice. Nu
ne referim la perioada anterioară anului 1359, socotit ca an al întemeierii Moldovei, dar care
este obiectul unor preocupări controversate ale istoriografiei.
Deşi în studiile de istoriografie privind Bucovina se invocă în pennanenţă acest "sine
ira et studio" al lui Tacitus nu întotdeauna principial este respectat, din motive lesne de
înţeles. Istoriografia austriacă a fost şi este preocupată nu atât de caracterul juridic al
anexării Bucovinei, în anul 1775, - în epocă, imperialismele, de orice natură, recurgeau
adesea la asemenea procedee - cât mai ales de faptul că, în cei 143 de ani, stăpânirea
habsburgică a jucat un rol pozitiv. Astăzi, istoricii - inclusiv cei români - recunosc acest fapt,
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cu referire specială la administraţie, învăţământ, economie (agricultură, transport). Rămân
însă alte domenii - coloniz.ările, imigraţiile - care sunt interpretate diferit.
Istoriografia românjţ, prin cei mai autorizaţi reprezentanţi ai săi, demonstrează că
Bucovina a fost pământ românesc, fiind anexat de Imperiul Habsburgic, apoi de cel sovietic,
cu toate consecinţele binecunoscute. lstorioriografia ucrainean4, afirmându-se din a doua
jumătate a secolului al XIX-iea, în Bucovina şi în Galiţia, continuată cu multă energie în
secolul al XX-iea, încearcă sli demonstreze că Bucovina este pământ "strămoşesc
ucrainean", că ucrainenii ar fi singurii "autohtoni", stăpânind cu multe secole înainte de
întemeierea voievodatului Moldovei nu numai Bucovina ci şi întreaga regiune dintre Carpaţi
şi Nistru (perioada kieveană şi apoi cea haliciană).
Disputa cea mai vie între istoriografia română şi cea ucraineană vizează drepturile
istorice. Consecinţele se referă la efectele pactului Ribbentrop-Molotov, interpretate în
istoriografia contemporană în mod absolut divergent. Pentru România, actul anexării părţii
de nord a Bucovinei, a Basarabiei şi ţinutului Herţa, este un act tipic imperialist, un fapt
asemănător cu cel din anul 1775. Pentru Ucraina, actul din 1940 a însemnat "eliberarea
teritoriilor ucrainene istorice" şi alipirea la patria-mamă.
În afară de "drepturile istorice", istoriografia ucraineană invocă şi situaţia etnică. Întradevăr, de la sfârşitul secolului al XIX-iea, aşa cum atestă recensământurile austriece din
anii 1900 şi 1910, ucrainenii deţineau o pondere mai mare în comparaţie cu românii. În
actuala regiune Cernăuţi (1989), ucrainenii reprezintă 70,8% din populaţia totală, împreună
cu ruşii - 77,5%, în timp ce românii deţin aproximativ 20% din populaţie. Invocarea unui
eventual referendum pentru a hotărî apartenenţa regiunii Cernăuţi la Ucraina sau la România
are un aspect cinic involuntar.
Ce să mai spunem de importanţa geo-politică a Bucovinei în actualele condiţii, de
interesele specifice ale marilor puteri în zonă? Nu mai puţin importante sunt "modelul
bucovinean", ca prefigurare a Europei de mâine, prin pilda sa de convieţuire şi înţelegere
interetnică, model înţeles diferit de istoriografiile menţionate, şi acel "homo bucovinensis",
înţeles şi el diferit.
Pentru a pune într-o lumină adevărată particularităţile istoriei Bucovinei, demografia
ar avea de spus un cuvânt hotărâtor, în special pentru perioada 1775-1996, în timp ce, pentru
perioada cuprinsă între secolele al IV-iea şi al XIII-iea, o contribuţie importantă ar avea-o
arheologia.
Cum ar putea demografia să contribuie Ia elucidarea problemelor specifice
Bucovinei, cu instrumentele pe care i Ie pune la dispoziţie demografia istorică şi analiza
demografică contemporană? Ajunşi la acest punct, sunt indispensabile unele consideraţii cu
caracter didactic.
Potrivit definţiei sale clasice, unanim acceptate, demografia studiază evoluţia
numărului populaţiei, a structurilor sale demografice, economice, sociale, educaţionale, a
fenomenelor legate de mişcarea naturală a populaţiei (naşteri, decese, migraţii), toate văzute
mai ales cantitativ, adică statistic. De aici, importanţa fundamentală a Informaţiilor statistice.
Pentru perioada modernă, aceste informaţii sunt asigurate de recensământurile populaţiei şi
statistica stării civile. Evident, pentru o analiză completă, este necesară înscrierea unor
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caracteristici precwn: vârsta, sexul, locul naşterii, domiciliul, naţionalitatea, religia, nivelul
de instruire, profesia, ocupaţia. Prin prelucrarea corespunzătoare a informaţiilor amintite
vom cunoaşte structw"a populaţiei după sex şi vârstă, dar şi după alte caracteristici. Asociind
informaţiile obţinute prin statistica stării civile, vom determina natalitatea, mortalitatea,
nupţialitatea, intensitatea migraţiei interne şi internaţionale.
Atunci când ac;emenea fenomene sunt prelucrate pe naţionalităţi sau etnii, vom
ajunge la demografia diferenţiată: o anwne naţionalitate este mai tânără sau mai bătrână
demografic; o anwne naţionalitate are o natalitate mai ridicată deciit alta, migraţia este mai
intensă pentru o naţi~'!lalitate în raport cu alta.
Faţă de un asemena program "optim", realizat abia de recensământurile modeme,
situaţia surselor 'itatistice din Bucovina istorică oferă posibilităţi reduse. Pentru perioada
1772-1775, informaţia era obţinută, în cazul cel mai bun, cu ajutorul conscripţiilor sau al
unor numărători rudimentare (recensământul lui Rimski-Korsakov sau Descrierea
generalului von Spleny). Recensământuri moderne în Bucovina austriacă sunt cele din 1880,
1890, 1900 şi 1910. Statistica stării civile a existat în Austria, ca şi în celelalte ţări din
Europa centrală şi occidentală. Datele cu rezultatele recensământurilor şi ale stării civile au
fost publicate destul de amănunţit. Cercetătorul trebuie să le caute în numeroase publicaţii
statistice oficiale, lucru deosebit de anevoios.
Ceea ce-l interesează pe istoricul Bucovinei în principal sunt nationalitatea (neamul,
etnia) şi migratiile. Şi aceasta, pentru faptul că cele mai semnificative aspecte demografice
sunt schimbareâ profundă a structurii etnice, având drept factor principal migratiile şi, în
măsură mult mai mică, regimul de natalitate şi de mortalitate, în ipoteza în care acesta ar
avea un caracter diferenţial pentru români, ucraineni, germani, evrei.
Enumerarea problemelor de mai sus arată, cu toată claritatea, deficienţele studiilor
demografice. Acest lucru apare evident în ceea ce s-a publicat până în prezent. S-a stăruit
asupra nwnărului populaţiei pe naţionalităţi, pe religii; acestea sunt estimări pentru perioada
anterioară recensământurilor, ceea ce explică marile diferenţe; după legea Taaffe (l 869) şi
introducerea "limbii de conversaţie" (Umgangssprache) drept caracteristică, lucrurile se
scftimbă, rămânând totuşi o serie de dificµltăţi. Situatia se modifică abia la recensământul
populaţiei din anul 1930, efectuat în România, când caracteristicile înregistrate au fost
naţionalitatea ("neamul"), limba maternă, religia.
Cum se reflectă în istoriografie aceste probleme şi progresele realizate? Dacă facem
abstracţie de unele monografii sau descrieri ale Bucovinei, datorate în mare măsură unor
amatori, va trebui să menţionăm lucrarea Comandamentului jandarmeriei nr.13 din
Bucovina ( 1899), considerată ca "monumentală" 1•
Am spune că este cea mai serioasă monografie a Bucovinei, în multe privinţe mai
cuprinzătoare decât monografia din acelaşi an, dar organizată după o altă schemă 2 . Ambele
1
Die B11kowina. Eine a/lgemenine Heimatkunde ve1fas.<t anliisslich des YJ. Jahrigen
glorreichen Regierungsjubilăums Seiner k.u.k Apostolischen Majestăt. unseres affergniidigsten
Kaiseres
und
obersten
Kriegsherren
durch
die
ku.k.
Gendarmerie
des
Landesgendarmeriekommandos Nr. f 3 C..zernowitz, Czernowitz, 1899.
2
Die osterrreichisch-ungarisclze Monarchie in Wort und Bild. Bukowina. Wien. 1899.
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au apărut - după cum se ştie - cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a domniei împăratului
Franz Josefl (1848-1916).
Superioritatea monografiei Comandamentului jandarmeriei nr.13 se datoreaz.ă, în
primul rând, faptului "că informaţiile au fost culese cu ajutorul posturilor de jandarmi din
fiecare comună, referindu-se la relief, climă, faună şi floră, hidrografie, compoziţie etnică pe
comune. O menţiune specială pentru hârţi. Armata austriacă era renumită pentru serviciile
sale topografice şi cartografice. Sinteza a fost făcută de ofiţeri, printre care viitorul colonel
Eduard Fischer (mai târziu, general). Cea de-a doua monografie a avut drept autori oameni
de specialitate, printre care românii Dimitre Onciul, Ion Gh.Sbiera, Simeon FI.Marian,
Dimitrie Dan, Isidor Onciul.
La sfărştiul secolului al XIX-iea şi în primele două decenii ale secolului al XX-iea
apare o serie de studii ale unor istorici precum Ferdinand Zieglauer von Blumenthal, Franz
Adolf Wickenhauser, Johann Polek şi Raimund Friedrich Kaindl, pe care i-am amintit într-o
lucrare3• Să precizăm că istoricul austriac R.F.Kaindl este considerat de către unii autori
ucraineni ca "cel mai mare istoric al Bucovinei" (A.Jukovski), în timp ce unii istorici români
(I.Nistor) îl consideră părtinitor cu ucrainenii şi lipsit de obiectivitate faţă de români.
Petitru istoriografia românească, până la apariţia lucrării fundamentale a lui Ion
Nistor, sunt de consemnat studiile lui l.E.Torouţiu 4 , istoric literar bine cunoscut, dar şi
temeinic cunoscător al istoriei Bucovinei. Meritul lui l.E.Torouţiu ni se pare acela de a fi
încercat să evalueze critic rezultatele recensământurilor populaţiei şi să propună corectarea
numărului populaţiei pe naţionalităţi. Mai imp011ant încă este meritul de a ne fi dat o analiz.ă
socială a populaţiei româneşti din Bucovina.
Un moment de cotitură în istoriografia românească a Bucovinei este apariHa studiului
lui Ion Nistor despre români şi ucraineni 5. Istoric de formaţie universitară, doctor şi docent,
bun cunoscător al istoriei popoarelor vecine, bine infonnat cu tot ceea ce apăruse până în
pre'1jma primului război mondial, Ion Nistor era cel mai calificat pentru o asemenea lucrare.
Curând, studiul a fost tradus în limba germană (1919) iar, într-o formă dezvoltată şi
actualizată, el apare în 1934. Postum, în anul 1991, îi va apărea monografia privind istoria
Bucovinei6, la care a trudit mulţi ani, în condiţii uneori ~itrege: între anii 1950-1955 a fost
deţinut politic la închisoarea din Sighetu! Marmaţiei. Desigur, în aceste condiţii - istoricul sa stins din viaţă la 11 noiembrie 1962 - Ion Nistor nu a dispus de informaţia bibliografică şi
arhivistică din perioadă.
A urmat o lungă perioadă în care istoriografia românească nu a putut aborda
problema Bucovinei, în binecunoscutele condiţii istmice. Abia după 1990 s-au reluat studiile

3
Vl.Trebici, Bucovina. Populaţia şi procesele demografice (/774-1993), în idem, Demografie.
Exce1pta et selecta, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, p.107-145.
4
l.E.Torouţiu, Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina, Cemăuii, Biblioteca "Bucovina",

1916.

5
Ion Nistor, Rutenii şi românii. Studiu istoric şi statistic, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1915, XX+209 p.
6
Idem, Istoria Bucovinei, ediţie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1991.
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pe această temă. Recent, au apărut trei monografii - la care ne vom referi mai jos care exprimă punctele de vedere ale celor trei istoriografii.
Istoriografia ucraineană se afinnă mai târziu în problematica Bucovinei. O apariţie
notabilă este aceea a istoricului Mihailo Hruşevski, fost profesor la Kiev şi apoi la Lvov
(citată de Ion Nistor). În schimb, după cel de-al doilea război mondial, în 1956, apare cartea
lui Brendzan, Kwitkowskij şi Jukovski 7, care s-a bucurat de mare circulaţie, mai ales în ţările
care au o diasporă ucraineană mai însemnată~ Într-o fonnă concentrată şi cu semnătura unui
singur autor, A.Jukovski, cartea apare în două volume la Cernăuţi 8 . Vom stărui asupra ei şi
pentru faptul că monografia a fost recomandată ca manual şcolar în regiunea Cernăuţi.
Autorul, fiul unui preot ucrainean din comuna Mămăieştii-Noi (fostul judeţ
Cernăuţi), născut în anul 1922, a absolvit, în anul 1940, liceul "Aron Pumnul" din Cernăuţi
(după cum rezultă din anuarul liceului). Printre profesorii săi l-a avut pe prof.dr.Teodor
Bălan ( 1885-1972), cunoscutul istoric. Nu ne propunem să analizăm cartea lui A.Jukovski; a
făcut-o dr. Ştefan Purici, istoric din Cernăuţi. Ne vom referi doar la câteva teze care orientează întreaga concepţie a cărţii. În volumul I, p.52-53, se spune că, potrivit unor "eminenţi
istorici austrieci şi maghiari", "poporul român s-a fonnat în Balcani, de unde a trecut apoi în
Valahia, Oltenia şi Transilvania, înainte de secolul X şi, din acele teritorii, a migrat, la sfărşi
tul secolului al Xlll-lea, spre răsărit de Carpaţi şi s-a aşezat în Moldova, Basarabia şi Bucovina, numite astfel mai târziu" şi că "elementul de bază în spaţiul carpato-nistrean a fost
elementul ucrainean". Asemenea teze sunt prezente în cele două volume şi, deci, valoarea
ştiinţifică a lucrării este pusă sub semnul îndoielii. Atacurile înverşunate la adresa istoricului
Ion Nistor şi a altor istorici, afirmaţii de genul "episcopul ucrainean Eugen Hacman" (voi.II,
p.34) şi altele demonstrează că acel "sine ira et studio" este departe de a fi fost respectat.
În istoriografia de limbă gennană a apărut cartea cunoscutului istoric Emanuel
Turczynski9, profesor la universitatea din Bochum, originar din Bucovina. Faptul în sine este
semnificativ şi îmbucurător. Istoriografia contemporană se apleacă tot mai stăruitor asupra
aspectelor sociale şi culturale, asupra meQtalităţilor - după exemplul "Şcolii Analelor",
ilustrată mai ales de Fernand Braudel -, iar cartea lui E.Turczynski aduce o contribuţie
însemnată în acest sens. Am aminti că Johannes Hoffinann, editorul cărţii, în "Cuvânt
înainte", pentru a ilustra spiritul de cooperare interetnică şi toleranţă care domnea în
Bucovina, vorbeşte de episodul din timpul primului război mondial, când "un arhiepiscop şi
mitropolit ia în păstrare sulurile Thorei ca să le apere împotriva unui atac al soldaţilor ruşi
antisemiţi" (p.Vlll). Este vorba de mitropolitul Vladimir de Repta (1841-1926), pe care l-am
evocat şi noi în legătură cu salvarea unor copii evrei în aceeaşi perioadă.
şi

7

Denys K witkowskij, Theophil Brendzan, Arkadii Jukovski. Bukovîna, iy mînule i suciasne
(Bucovina, trecutul şi prezentul ei), Paris-Philadelphia-Detroit, Editura Zelena Bukovîna, 1956.
8
A.Jukovski, /storia B11/wvinî. Ciastîna perşa do 1774 r., Cernivţi, "Ceas", 1991, 120p.; idem,
Istoria Bukovînî. Ciastîna druha pislia 1774 r„ Cernivţi, "Ceas", 1994, 223p.
9
Emanuel Turczynski, Geschichte der Bukowina in der Neuezeit. Zur Sozial- und
Kulturgeschichte einer mitteleuropiiisch gepriigten Landscahft (Istoria Bucovinei în epoca
modernă. Cu privire la istoria socială şi culturală a unei regiuni central-europene tipice),
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1993, 260p.
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Cum nu am citit încă lucrarea profesorului E.Turczynski, nu pot să mă pronunţ. În
schimb, Mircea Grigoroviţă, într-o recentă lucrare 10, formuleaz.ă o serie de observaţii critice,
printre care şi aceea că istoricul nu trateaz.ă în mod corespunz.ător perioada românească.
Istoriografia românească s-a îmbogăţit cu lucrarea profesorului sucevean
M.Iacobescu 11 • Recenziile apărute până în prezent scot în evidenţă valoarea monografiei.
Este deci aşteptat cu cel mai mare interes volumul al Ii-lea.
Printre semnele îmbucurătoare, trebuie amintită sesiunea organizată de Academia
Română, Secţia de ştiinţe istorice şi arheologice, la Universitatea "Ştefan cel Mare" din
Suceava, în zilele de 7-8 noiembrie 1992, sub genericul "Populaţia şi civilizaţia de Ia est de
Carpaţi în secolele II-XIV după Hristos", la care eminenţi istorici şi arheologi au prezentat
cele mai recente rezultate ale cercetărilor lor. Cum perioada respectivă este obiectul unor
aprinse controverse, publicarea comunicărilor, în acest an 12, prin grija Universităţii
"Al.I.Cuza" din laşi, are o importanţă excepţională.
În aceeaşi ordine de idei trebuie consemnat un fapt mai puţin oţ>işnuit. Acad. Radu
Grigorovici, cunoscut fizician, ne oferă o modalitate riguroasă de analiză critică a
recensământurilor populaţiei din perioada austriacă. Din serialul publicat până în prezent, în
"Analele Bucovinei", vom menţiona un studiu care aduce lămuriri asupra unei probleme mai
puţin cunoscute 13 • Iniţiativa academicianului Radu Grigorovici trebuie continuată, dar ea
cere o muncă laborioasă şi rigoare. Poate doctoranzii în istorie şi unii cercetători s-ar dedica
unei asemenea activităţi, mergând până la materiale de arhivă.
Fiind vorba - cum am anunţat - despre însemnări, mă voi opri aici, nu înainte de a
constata, cu satisfacţie, că se înmulţesc semnele bune cu privire Ia istoriografia Bucovinei. În
acest sens, merită să fie subliniat şi faptul că cele trei institute care se ocupă de istoria şi
cultura Bucovinei - din Augsburg, Cernăuţi şi Rădăuţi - colaboreaz.ă sub semnul aceleiaşi
năzuinţe de a reflecta obiectiv, ştiinţific istoria. Cel mai recent moment este această
conferinţă internaţională. O serie de proiecte vor putea fi realizate împreună. Valorificarea
arhivelor din Austria, Ucraina (Cernăuţi, Lvov) şi România (Rădăuţi, Suceava, laşi) ar fi o
contribuţie însemnată. Ar putea fi organizată reeditarea unor lucrări de certă valoare care sau ocupat de istoria Bucovinei. Perspectivele sunt promiţătoare. Nu ne îndoim că, în acest
cadru, într-o manieră ştiinţifică, vor fi abordate şi problemele demografice. Un prim
exemplu ar trebui să-l dea chiar autorul acestor rânduri.

10
M.Grigoroviţ!!., Din istoria colonizării Bucovinei, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogicii., 1996. Aceluiaşi autor, gennanist ca fonnatie universitar!!., îi apartin alte două căqi
tratând despre învăţământul şi cultura în Bucovina, în anii 1775-1940.
11
M.lacobescu, Din istoria Bucovinei, voL I ( 1774-1862), De la administraţia militară la
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, 550p.
12
Spaţiul nord-est carpatic în mileniul întunecat, volum coordonat de Victor Spinei, Iaşi,
Editura Universitătii "Al.I.Cuza", 1997 (n.red.).
n R.Grigorovici, Studiu critic al recensământului austriac din 188·; ..:u privire la populaţia
Bucovinei. !li. Bucovina, teritoriu de trecere a evreilor galiţieni spre România între 1880 şi 1900,
"Analele Bucovinei", II, 1995, nr.2, p.339-356 (a se vedea în special graficele şi hărtile).
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