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Abstract

Vladimir Repta is the last metropolitan bishop of Bukovina during the domi-

nation of the Austrian Empire. After finishing his universitary studies inside the

country and abroad, he became a professor at the Faculty of Theology from Cer-

nauti, then a dean and a rector. After he took the monastic vows he ascended the

hierachy being firstly a vicar-general then a bishop of Radauti, archbishop of

Cernauti and metropolitan bishop of Bukovina and Dalmatia. As a metropolitan

bishop he was concerned with the welfare of the clergy. Thus he built rectories

and he repaired numerous churches and monasteries. The metropolitan bishop

Vladimir Repta was a supporter of the Union. He was elected a senator and as a

senior he was appointed the first chairman of the Senate, being strongly recom-

mended by his exquisite skills. Two years before he departed from this life he had

retired from the metropolitan bishop’s duties . He was buried in the Bukovinean

Bishops’Chapel.
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~n galeria marilor ierarhi pe care Mitropolia Bucovinei i-a avut,

Vladimir Repta ocup\ un loc aparte, atât prin `ntreaga sa activitate

pastoral-misionar\, cât [i prin cea cultural\ [i politic\. 

N\scut `n ziua de Cr\ciun a anului 1841, `n satul B\nila pe

Ceremu[1, din familie de r\ze[i, Mihail [i Paraschiva, a primit la

botez, `n Sniatyn (Gali]ia), numele Vasile. Dup\ ce a urmat cursurile

[colii elementare `n satul natal, a studiat la liceul de stat din Cer-

n\u]i, pe care `l absolv\ `n 1864. 

1 B\nila pe Ceremu[ este un sat cunoscut [i sub denumirea de B\nila Ruseasc\,

un sat din zona Vijni]a – Cern\u]i. Este situat, a[a cum arat\ [i numele, pe malul râului

Ceremu[, la o distan]\ de 58 km de Vijni]a. Satul este atestat documentar `nc\ din

vremea lui Alexandru L\pu[neanu, care `nt\rea nepo]ilor lui Danco Banilovschi,

Fedco [i Maru[ca, copiii Magdei Banilovschi, câte o jum\tate din satele B\nila pe

Ceremu[, Lucav\] [i Ige[ti.
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Fire meditativ\ [i cu `nclina]ii v\dite spre lumea sacerdotal\,

Vasile Repta intr\ la Seminarul Teologic din Cern\u]i, fiind carac-

terizat mai târziu ca un devotat, sincer [i diligent alumni. La finalul

studiilor ajunge „prefect seminarial”, apoi profesor suplinitor la liceul

din Cern\u]i. Dup\ pu]in\ vreme prime[te o burs\ de studii din partea

Fondului Bisericesc, aceasta permi]ându-i s\-[i continue studiile la

Viena, Bonn, München [i Zürich, unde urmeaz\ cursuri de Teologie

[i Psihologie, câ[tigându-[i astfel acel larg orizont oferit de presti-

gioasele centre universitare europene.

~ntors `n ]ar\, este numit pe 9 septembrie 1873, `n urma con-

cursului, profesor titular la Catedra de Testamentul Nou a Institutului

Teologic din Cern\u]i. Dup\ transformarea Institutului Teologic `n

Facultate de Teologie, Vasile Repta r\mâne titular la aceea[i catedr\.

Unul dintre fo[tii s\i discipoli, profesorul Vasile G\in\2, aprecia `n

mod aparte blânde]ea caracterului, `n]elepciunea [i profunzimea cu-

vintelor pe care le rostea, tactul cel fin [i dib\cia pedagogic\3. 

~ntre 1875 [i 1895 a `ndeplinit [i func]ia de inspector al `nv\]\-

mântului primar `n Cern\u]i, perioad\ `n care a avut prilejul s\-[i

`mbog\]easc\ experien]a profesional\, mai ales cu privire la studiul

Religiei. ~n acest context, `n 1888, public\ lucrarea Psihologia `n

`nsemn\tatea ei pentru de[teptarea, cultivarea [i `naintarea vie]ii

religioase4. 

Tradi]ia academic\ cern\u]ean\ impunea ca la deschiderea anu-

lui universitar rectorul s\ ]in\ un discurs. Vasile Repta, `n aceast\

calitate, a ]inut discursul intitulat „Datinile, ceremoniile [i deprin-

derile religioase, `n `nsemn\tatea lor pentru dezvoltarea culturii”5.

2 Vasile G\in\, n\scut `n 1868 `n M\z\n\ie[ti, jud. Suceava, a f\cut studii teolo-

gice la Cern\u]i, apoi a beneficiat de burse de studii `n Bonn, Viena, Atena, Berlin. A

f\cut studii de doctorat `n Teologie, pe care le-a absolvit `n 1893, a fost profesor la

Facultatea de Teologie din Cern\u]i, din 1898, rector al Universit\]ii din Cern\u]i. Din

opera sa amintim Theorie der Offenbarung. Ein apoologetischer Versuch, Czerno-

witz, 1898; Universalitatea, fiin]a [i originea religiunii, Cern\u]i, 1898; Budismul [i

Cre[tinismul, Cern\u]i, 1906, precum [i numeroase studii [i articole `n „Candela”.
3 Vasile G\in\, Arhiepiscopul  [i mitropolitul Dr. Vladimir de Repta, `n „Candela”,

1907, p 423. 
4 Psihologia [i `nsemn\tatea ei pentru de[teptarea, cultivarea [i `naintarea

vie]ii religioase, `n „Candela”, 1888, pp. 1-53. Lucrarea a ap\rut [i `n limba ger-

man\: Psyhologie `n ihrer Bedeutung fur die Wierkung, Pflege und Forderung

des religiosen Lebes, Czernowitz, 1889.
5 Discursul a ap\rut `n limba german\ `n „Candela”, 1883, pp. 574-588.
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~n calitate de profesor, Vladimir Repta „a avut `ntotdeauna preocu-

p\ri [tiin]ifice de natur\ psihologic\. Din cauza aceasta, cursurile sale,

bazate pe alese cuno[tin]e din Sfânta Scriptur\ [i Sfin]ii P\rin]i [i fun-

damentate [i psihologe[te, erau deosebit de interesante [i deosebit de

rodnice pentru auditori”6. ~n tot acest timp s-a ocupat de „impor-

tan]a [tiin]ei psihologice pentru cultivarea [i mântuirea vie]ii reli-

gioase, o chestiune care `n teologia româneasc\, pe atunci, `nc\ nu

era atins\, [i fa]\ de care [i teologii occidentali erau `nc\ sceptici [i

rezerva]i, care `ns\ ast\zi s-a dezvoltat `n Apus `ntr-o `ntreag\ dis-

ciplin\, sub numele: Psihologia Religiunii”7.

Activitatea sa ca inspector [colar poate fi urm\rit\ [i `n con[ti-

incioasele rapoarte redactate `n limba german\ [i scrise `ntr-o fru-

moas\ caligrafie gotic\ – Jahresberichte, parte dintre ele p\strate `n

Arhivele din Cern\u]i. ~n aceea[i calitate de inspector [colar, Vasile

Repta s-a interesat mereu de soarta `nv\]\torilor, cerând permanent

autorit\]ilor m\rirea salariilor. De altfel, tot a[a de interesat a fost [i

mai târziu, `n calitate de mitropolit, de situa]ia material\ a clerului.

~n anii `n care a fost profesor la Facultatea de Teologie a `nde-

plinit [i func]ia de decan8, iar `n anul universitar 1883-1884 cea de

rector al Universit\]ii din Cern\u]i.

~ntre 1889 [i 1896 a `ndeplinit [i misiunea de vicepre[edinte al

Societ\]ii pentru cultur\ [i literatur\ român\, conducând chiar

aceast\ societate, `n lipsa pre[edintelui. 

~n 1885 intr\ `n cinul c\lug\resc, primind la M\n\stirea Sucevi]a

numele Vladimir, parcurgând, pe rând, toate treptele clericale [i

ierarhice: ierodiacon, ieromonah, protosinghel, arhimandrit stavro-

for, `n 1890. Pe 16 februarie 1896, Arhimandritul Vladimir Repta este

numit prin decret imperial arhimandrit consistorial [i vicar general.

~n acela[i an, Facultatea de Teologie din Cern\u]i i-a acordat titlul

de Doctor Honoris Causa.

Din momentul `n care a intrat `n administra]ia bisericeasc\, a

depus o munc\ titanic\ [i `n acela[i timp foarte rodnic\, f\r\ mult

zgomot, pornind de la dictonul „Zgomotul nu face bine, iar binele

6 Romulus Cândea, Mitropolitul Vladimir Repta, `n „Candela”, anul XXXV

(1924), nr. 11-12 (noiembrie-decembrie), p. 438.
7 Discursul D-lui decan N. Cotos, `n „Candela”, anul XXXVII (1926), nr. 5-7

(mai-iulie), p. 120.
8 ~n anii universitari 1878-1879, 1885-1886, 1888-1889, 1893-1894.
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nu face zgomot”. Munca acestuia s-a concretizat `n: reorganizarea

`nv\]\mântului religios, salarizarea decent\ a clerului, reorganiza-

rea epitropiilor [i restaurarea bisericilor [i a m\n\stirilor.

Pe 30 noiembrie 1898, Vladimir Repta a fost numit de `mp\rat
episcop de R\d\u]i. Pe 17 ianuarie 1899 a fost hirotonit episcop,
fiind cea dintâi hirotonie de arhiereu `n Catedrala din Cern\u]i. La

aceast\ slujb\ a asistat [i episcopul sârb al Zarei, Nicodim Mila[9.

 ~n aceast\ dreg\torie ecleziastic\ a trebuit s\ dea dovad\ de mult\

abilitate [i diploma]ie `n fa]a imixtiunilor `n treburile biserice[ti a

autorit\]ilor politice, sprijinite, din p\cate, de Mitropolitul Arcadie

Ciupercovici, considerat „cea mai plecat\ [i mai lipsit\ de demni-
tate slug\ a lor” (a autorit\]ilor austro-ungare, n.n.)10.

~n calitate de vicar general a c\utat `n Consistoriu s\ simplifice

birocratismul greoi [i `nvechit, c\utând s\ cunoasc\ „din intui]ie pro-
prie” situa]ia clerului. ~n acest scop a f\cut dese vizite canonice, care
i-au oferit prilejul s\ cunoasc\ mai bine `ntreaga situa]ie, moral\ [i

material\, a Bisericii.

Numit inspector diecezan pentru `nv\]\mântul religios din [colile

primare [i secundare, Vladimir Repta [i-a `mplinit responsabilitatea
aceasta cu con[tiin]a unui bun cre[tin [i cu meticulozitatea unui

vechi profesor. Prin inspec]iile dese a contribuit la intensificarea [i

eficientizarea `nv\]\mântului religios, lucru pe care l-a urm\rit [i

ca membru `n Consiliul {colar al }\rii, `ncepând cu 1900.

Bun cunosc\tor al rânduielilor biserice[ti, al organiz\rii vie]ii bi-

serice[ti, Vladimir Repta a elaborat un Statut al epitropiilor, `n

baza c\ruia epitropii aveau s\ fie ale[i prin vot secret de `ntreaga

parohie, o reform\ dintre cele mai potrivite, atât din punct de vedere
disciplinar-canonic, cât [i din punct de vedere moral, dup\ refor-

mele Sfântului Ierarh Andrei {aguna. Astfel, to]i cre[tinii erau mai

lega]i de soarta Bisericii `ntr-o eparhie, unde toate cheltuielile le su-

porta Fondul Bisericesc [i unde, prin urmare, cre[tinul nu era a[a de

strâns legat [i interesat de soarta Bisericii, cum era, spre exemplu,

Transilvania, unde cre[tinii `[i sus]ineau Biserica din s\r\cia lor.

Dup\ [ase ani de cârmuire a Mitropoliei Bucovinei, cu grija de a
nu sup\ra autorit\]ile austro-ungare, Mitropolitul Arcadie Ciupercovici

a trecut la cele ve[nice, pe 5 martie 1902, [i a fost `ngropat `n cripta

9 Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de R\d\u]i, cu un apendice de documente

slavone originale [i ilustra]iuni, Viena, 1912, prima edi]ie, pp. 128-129.
10 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, Editura Princeps Edit, Ia[i, 2004, p. 236.
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arhiereilor Bucovinei din cimitirul Horecea11. ~n acest context, pe

17 octombrie 1902, Vladimir Repta a fost numit, prin decret imperial,

Arhiepiscop al Cern\u]ilor [i Mitropolit al Bucovinei [i Dalma]iei.

Cu prilejul `ntroniz\rii sale, el a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\, din

care red\m un fragment, pentru frumuse]ea [i cur\]enia mesajului

transmis: „Fiindc\ pot spune cu con[tiin]a curat\ c\ nu m-am `ndesat

niciodat\ spre scaunul acesta [i c\ n-am `ntins niciodat\ mâinile

mele spre toiagul arhip\storesc; deci fiindc\ cred c\ Dumnezeu m-a

chemat la acest post, `mi plec capul `naintea voii Sale sfinte [i puter-

nice, lep\dând toat\ grija [i toat\ teama; voi purta toiagul arhip\s-

toresc cu b\rb\]ie [i cu `ncredere `n Dumnezeu [i voi c\uta a conduce

corabia Bisericii spre ]inta ei. Voi pune toate puterile `n serviciul

Bisericii. ~ns\ departe s\ fie de mine socotin]a c\ prosperarea Bise-

ricii va atârna numai de activitatea mea. Chiar dac\ a[ dispune de

alte puteri, decât cele cu care sunt `nzestrat, nu a[ putea izbuti cu

nimic `nsemnat, restrâns numai la puterile mele proprii”12.

~n momentul `n care a fost instalat mitropolit al Bucovinei avea

61 de ani. Anii [i experien]a `i albiser\ p\rul. Din cuvintele sale se

vede modestia sincer\ – `ntrucât Discursul s\u vibreaz\ parc\ `n

surdin\ – [i resemnarea omului, care mai bucuros nu ar pune mâna

pe toiagul greut\]ilor, dac\, `n con[tiin]a lui, nu s-ar sim]i obligat fa]\

de Dumnezeu. Au fost ani destul de grei pentru Mitropolitul Vladi-

mir, pentru c\ puterea politic\ aservit\ `mp\r\]iei austro-ungare `n-

cerca s\ umileasc\ Biserica, dar cu diploma]ie, cu blânde]e [i ati-

tudini `mp\ciuitoare norii grei au fost `nl\tura]i. 

~n anii de dinaintea Primului R\zboi Mondial guvernul austro-

ungar, `narmat cu cea mai perfid\ diploma]ie perfec]ionat\ secole

de-a rândul prin tendin]a de a st\pâni [i contopi elemente etnice

atât de disparate, a crezut c\ a sosit momentul pentru a da asaltul

decisiv `mpotriva ultimului bastion român din Bucovina: Biserica.

Se urm\rea din partea administra]iei politice o sl\bire a românilor

acolo unde erau mai tari, adic\ se urm\rea rutenizarea conducerii

biserice[ti, pentru „a bate p\storul [i a risipi astfel turma”13.

11 Pr. Dumitru Valenciuc, Ierarhii Bucovinei, Editura Mu[atinii, Suceava, 2001, p. 67.
12 Mesajul a fost publicat `n „Candela”, 1902, p. 432.
13 Despre situa]ia politic\ tensionat\ din ace[ti ani, a vedea: Ion Nistor, Ro-

mânii [i rutenii `n Bucovina; studiu istoric [i statistic, Bucure[ti, 1915; Idem, Istoria

bisericii din Bucovina s ̦i a rostului ei na]ional-cultural `n via]a românilor buco-

vineni, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, Bucures ̦ti, 1916.
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Mitropolitul Arcadie Ciupercovici, despre care presa vremii scria

ca a fost „o ciuperc\ otr\vitoare `n istoria Bucovinei”, a l\sat urma-

[ului s\u `n scaunul chiriarhal o mo[tenire grea: rutenizarea `n parte

a Consistoriului urm\rea sl\birea elementului românesc, ca nu cumva

s\ se poate ivi „urme de iredentism ce ar fi nelini[tit cercurile de la

Viena”14. Mitropolitul Vladimir era con[tient c\ trebuie s\-[i cheltu-

iasc\ toat\ energia, toate puterile [i toat\ iscusin]a pentru a salva

Biserica de lupta `nver[unat\ `mpotriva a dou\ fronturi: cel laic, al

Guvernului, [i cel ecleziastic, al rutenilor sprijini]i de Viena. ~n ace-

la[i timp, Mitropolitul Vladimir era con[tient [i de faptul c\ nu to]i

românii erau sinceri fa]\ de Biseric\, fa]\ de p\mântul Bucovinei.

Iat\ ce nota pe atunci istoricul bucovinean Ion Nistor: „De aceea,

vina pentru `nfrângerile noastre pe terenul bisericesc cade `n bun\

parte `n sarcina deputa]ilor [i politicienilor români, f\r\ deosebire

de partid, care lupt\ laolalt\ `n loc s\ se grupeze `n jurul mitropoli-

tului [i s\-[i `ntoarc\ arma contra n\v\litorilor ruteni”15. 

Lupta se deschise cu prilejul ocup\rii postului de vicar general.

Rutenii [i guvernul din Viena doreau un preot rutean `n acest post,

care s\ le asigure controlul `n zon\, `n vreme ce românii doreau un

preot român. La insisten]ele profesorului Eusebie Popovici, cunos-

cut istoric al vie]ii biserice[ti din Bucovina, s-a redactat un memoriu,

`n care se cerea ca `n acest post s\ fie numit Miron C\linescu. Memo-

riul a fost transmis la Viena. Trei ani s-a tergiversat numirea unui vicar

`n Bucovina. Rutenii au pornit atacuri nedemne la adresa venera-

bilului mitropolit. ~n tot acest timp, românii [i-au strâns rândurile,

ar\tându-i mitropolitului sus]inerea [i recuno[tin]a. Profesorul de

drept bisericesc Constantin Popovici a ]inut un frumos discurs `n Par-

lamentul de la Viena, ap\rând Biserica din Bucovina, urmat apoi de

`ntrunirile preo]ilor `n Bucovina anilor 1903-1905, ocazii `n care ar\-

tau necesitatea urgent\ a numirii unui preot român `n postul de vicar

general al Bucovinei.

Men]inându-[i propunerea, mitropolitul a reu[it s\ ob]in\ numi-

rea lui Miron C\linescu16 `n func]ia de vicar general, pe 27 martie 1905.

14 Romulus Cândea, op. cit., p. 443. 
15 Ion Nistor, Istoria Bisericii..., p. 127.
16 N\scut `n 1837, `n Cern\u]i, Miron C\linescu a urmat cursurile gimnaziale [i

teologice la Cern\u]i. A fost profesor de Moral\ la Facultatea de Teologie din Cer-

n\u]i, decan al Facult\]ii `n 1879-1880, arhimandrit din 1883, Doctor Honoris Causa
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Locul lui `n Consistoriu urma s\-l ocupe un rutean. Rutenii pre-

textau nemul]umiri, iar `ntr-o adunare ]inut\ la Co]mani au cerut

`nfiin]area unei episcopii rutene, deschizând iar\[i o discu]ie mali-

]ioas\. Efectul a fost o adunare a peste [ase mii de oameni `n Cer-

n\u]i, pe 13 aprilie 1906, cerând p\strarea mitropoliei nedivizat\.

A[adar, lupta se d\ acum pe chestiunea dezmembr\rii Mitropoliei

Bucovinei. Cu alte cuvinte, rutenii doreau [tergerea caracterului na]io-

nal românesc al Bisericii Ortodoxe din Bucovina, crearea unei epis-

copii rutene sus]inut\, desigur, din Fondul bisericesc17. 

~n aceast\ stare de tensiune, pe 7 ianuarie 1912, Miron C\linescu

moare, astfel c\ Mitropolitul Vladimir Repta a pierdut un sprijin im-

portant. Luptele au `nceput [i mai aprig, iar pentru a pre`ntâmpina

orice pericol românii s-au `ntrunit, pe 12 martie 1912, `ntr-o mare adu-

nare [i au `naintat `mp\ratului de la Viena un memoriu, purtând peste

45.000 de semn\turi. ~n acest memoriu se cerea s\ se p\streze carac-

terul românesc al „str\mo[e[tii arhiepiscopii greco-orientale; iar pen-

tru credincio[ii greco-orientali de na]ionalitate rutean\ s\ aib\ gra]ia

prea `nalt\ de a `ntemeia o episcopie rutean\ greco-oriental\; [i

s\ dea, ca [i pân\ acum, unui român greco-oriental postul vacant de

arhimandrit consistorial [i vicar general”18.

Este evident c\ `mp\ratul de la Viena nu avea de gând s\ dea

curs acestei cereri. De aceea românii, la `nceputul anului 1913, au

cerut s\ se `ntâlneasc\ cu rutenii, pe 1 martie, [i s\-[i comunice reci-

proc dorin]ele. Rutenii nu au admis aproape nimic din ce au cerut

românii, `n afar\ de cererea `nfiin]\rii episcopiei lor. Bucovina, din

punct de vedere bisericesc, avea s\ fie `mp\r]it\ `ntr-o arhiepiscopie

român\ [i o episcopie rutean\; arhiepiscopul român era totodat\ Mi-

tropolit al Bucovinei [i Dalma]iei. Episcopul rutean avea s\ fie supus

mitropolitului numai formal, iar `n ceea ce prive[te arondarea tere-

nului eparhial, rutenii au cerut M\n\stirea Sucevi]a, ctitorie a Movile[-

tilor, considera]i filopoloni19. 

16  Facult\]ii de Teologie din Cern\u]i. Cf. Arhimandritul de scaun dr. Miron C\-

linescu, `n „Candela”, nr. 2, 1912, pp. 108-111; Emil Satco, op. cit., p. 162. 
17 ~n 1907, rutenii visau chiar la o Mitropolie rutean\, cu un episcop român su-

fragan. A se vedea: Ion Nistor, Istoria Bisericii..., p. 178.
18 Ibidem. Memoriul este publicat `n `ntregime `n Anexa XV, pp. 272-288.
19 Ibidem, p. 181; C. Hurmuzachi, Chestia delimit\rii diecezelor na]ionale gr.-

or. din Bucovina, Societatea tipografic\ bucovinean\, Cern\u]i, 1913.

al
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Mitropolitul Vladimir [i-a dat toat\ silin]a s\ salveze caracterul

românesc al Bisericii, dorind s\ re`nvie pacea `n Biseric\, „s\ fie o

turm\ [i un p\stor”. Guvernul austro-ungar cerea `ns\ necontenit

Mitropolitului Vladimir s\ propun\ un nou vicar. Evitarea numirii unui

nou vicar este explicat\ de faptul c\ Mitropolitul Vladimir nu avea

`nc\ un candidat cu care s\ aib\ o unitate de vederi `n problemele

biserice[ti. ~n toat\ aceast\ perioad\, mitropolitul s-a folosit de sfatu-

rile consilierului s\u Vasile G\in\, cel care a publicat `n acea vreme

o lucrare `n limba german\ `ndreptat\ `mpotriva celor ce doreau s\

distrug\ mo[tenirea bisericeasc\20.

Mitropolitul Vladimir a[tepta convocarea unui Congres bisericesc,

dar `n zadar, pentru c\ existau vederi duplicitare [i `n cadrul clerului

bucovinean. Cu toate acestea, Mitropolitul Vladimir se hot\r` [i pro-

puse pentru postul de vicar general pe profesorul Eusebie Popovici21,

cunoscut [i respectat `n toat\ ]ara. ~n septembrie 1913, Ministerul

Cultelor numi pe Arhimandritul rutean Artemon Manastyrski vicar

general, iar pe profesorul Eusebie Popovici vicar ad personam. A[a-

dar, rutenii cu puterea, românii cu cinstea. 

O adunare de protest s-a ]inut `n toamna anului 1913, dar f\r\

efect. Se temeau ca nu cumva numirea s\ `nsemne „inten]ia de a pri-

mejdui caracterul românesc al str\mo[e[tii arhiepiscopii (…) [i c\

guvernul (…) s\ nu creeze prejudicii pentru viitoarea ocupare a scau-

nului arhiepiscopal”22. 

Mitropolitul Vladimir, ca vechi om de catedr\, nu s-a m\rginit doar

la controlul `nv\]\mântului religios prin inspectorii diecezani; a in-

sistat ca acest `nv\]\mânt s\ fie predat `n [coli de preo]i, cerând ast-

fel acestora s\-[i `nsu[easc\ o temeinic\ cultur\ pedagogic\. A in-

sistat ca s\ creasc\ salariile preo]ilor, acestea ajungând la 2800 de co-

roane pe an, preo]ii având dreptul la cinci grada]ii, din cinci `n cinci

ani, de câte 300 de coroane; dreptul la cas\ parohial\ [i la 24 de f\lci

20 Vasile G\in\, Die gr.-or. Kirchenfrage in der Bukowina und die Jungruthenen

von einem rumanischen Priester, Czernowitz, 1906.
21 Eusebie Popovici, preot [i profesor de Teologie, a urmat specializ\ri la Viena,

de [ase ori a fost decan al Facult\]ii de Teologie [i de dou\ ori rector al Univer-

sit\]ii. A vedea, pe larg: Petru Rezu[, Marele teolog ortodox Eusebiu Popovici, `n

„Altarul Banatului”, nr. 3, 1946, pp. 248-251; Milan {esan, Eusebiu Popovici, `n „Mi-

tropolia Ardealului”, nr. 2, 1967, pp. 883-885; Ioan Zugrav, Prof. Eusebiu Popo-

vici, `n „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, nr. 7, 1959, pp. 480-486. 
22 Romulus Cândea, op. cit.,  p. 449.
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de p\mânt. Prin purtarea de grij\ a Mitropolitului Vladimir au fost

construite peste 140 de case parohiale, mari, spa]ioase, p\strând toate

aceea[i arhitectur\, multe dintre ele p\strându-se [i ast\zi.

Mitropolitul s-a ocupat [i a urm\rit personal lucr\rile de restau-

rare de la M\n\stirea Putna – care `n 1904 serba 400 de ani de la tre-

cerea la cele ve[nice a ctitorului ei, Marele Voievod {tefan cel Mare

[i Sfânt – [i de la Biserica Mir\u]i, din Suceava23. 

Din activitatea sa filantropic\-social\ amintim faptul c\ s-a ocupat

de `ntemeierea unui orfelinat, atribuind, atât pentru copiii s\rmani

români, cât [i pentru cei ruteni, câte 10.000 de coroane anual. Milos-

tenia nu se `ntinde numai asupra s\racilor, ci [i asupra celor bolnavi.

{i c\tre ace[tia [i-a `ndreptat mitropolitul gândul, `ncât, din mijloace

proprii, a cump\rat o cas\ `n valoare de 260.000 coroane. Tot `n timpul

p\storirii sale a fost `nfiin]at\ o [coal\ ortodox\ de fete, sus]inut\ din

Fondul bisericesc, transformat\ `n 1911 `ntr-un fel de Mädchenly-

zeum24, cu [ase clase germane, de[i germanismul avea foarte pu]in

a face cu ortodoxismul.

~n anii Primului R\zboi Mondial, vremurile de restri[te i-au `nv\-

luit suferin]ele Mitropolitului Vladimir Repta. Purtat de `mprejur\ri,

ajunge `n ace[ti ani de la Cern\u]i la Vatra Dornei, la Cluj, la Praga,

la Viena. 

~n august 1918, Arhimandritul Ipolit Vorobchievici25 a fost numit

arhimandrit consistorial la Cern\u]i, `ncredin]ându-i-se conducerea

Mitropoliei Bucovinei pân\ la re`ntoarcerea Mitropolitului Vla-

dimir Repta din refugiu. Prin Decretul regal din 20 mai 1919 este

recunoscut ca arhimandrit consistorial [i vicar general al eparhiei,

23 Vasile M. Demciuc, Biserica Mir\u]i, `n Un Palladium al Moldovei – Sf. Ioan cel

Nou de la Suceava, Bac\u, 2004, pp. 69-91.
24 {coal\ echivalat\ cu liceul. 
25 N\scut pe 24 mai 1849 `n Dr\goie[ti, Ipolit Vorobchievici era fiul preotului

Constantin Vorobchievici [i al Mariei, n\scut\ Hurjui. Patru dintre fra]ii s\i vor

primi Sfânta Tain\ a preo]iei, iar altul intr\ `n cinul monahal al Dragomirnei, sfâr-

[indu-[i zilele la Muntele Athos. Absolv\ liceul la Suceava [i apoi studiile teologice

la Cern\u]i. ~ntre 1874 [i 1878 urmeaz\ cursurile Facult\]ii de Filosofie din Viena.

Se `ntoarce `n ]ar\ [i, c\s\torindu-se, a fost numit, dup\ hirotonie, `n 1878, catehet [i

cooperator la R\d\u]i. ~n 1894, mul]umindu-se de colaborarea cu preo]ii r\d\u]eni,

se transfer\ la Dorna Candreni, ca paroh, fiind distins cu brâu ro[u. ~n 1905 intr\

`n cinul monahal la M\n\stirea Sucevi]a, ajunge egumen la M\n\stirea Dragomirna,

iar din 1910 arhimandrit stavrofor al acestei m\n\stiri. A vedea: Dumitru Valenciuc,

op. cit., pp. 71-72.
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iar prin Decretul regal nr. 3257, din 14 septembrie 1919, este hirotonit

Episcop de R\d\u]i. Apoi, Sfântul Sinod a aprobat ca Episcopul Ipolit

s\ preia conducerea Mitropoliei `n timpul bolii Mitropolitului Vla-

dimir, activitate continuat\ pân\ pe 21 noiembrie 1924, când a avut

loc instalarea noului mitropolit dr. Nectarie Cotlarciuc. 

Pe 14 martie 1920, Episcopul Ipolit Vorobchievici ob]ine titlul de

Doctor `n Teologie al Facult\]ii de Teologie din Cern\u]i. El a lucrat

[i cu mitropoli]ii Nectarie [i Visarion, iar pe 5 august 1939 a trecut la

cele ve[nice26.

Dup\ ce armatele ]ariste au intrat `n Cern\u]i, i-au impus Mitro-

politului Vladimir s\ publice o circular\ c\tre cler prin care s\-l oblige

pe acesta s\ se roage pentru ]ar, pentru biruin]a o[tirii ruse[ti, mai

mult chiar, pentru unirea Bucovinei cu Rusia!? Aceast\ circular\ a fost

folosit\ de guvernul austriac, `n 1918, ca arm\ `mpotriva Mitropoli-

tului Vladimir. Aceasta a fost numai un pretext pentru a `nl\tura con-

ducerea româneasc\ a Bisericii, cum rezult\ chiar din cuvintele mi-

nistrului pre[edinte Seidler. Pe Mitropolitul Vladimir l-au amenin]at

din prim\vara pân\ `n toamna anului 191827. 

Dintr-o scrisoare a profesorului Eusebie Popovici28, publicat\ `n

Die Zeit, pe 20 septembrie 1918, afl\m `ncerc\rile ministrului Cultelor

Madeyski de a-l determina pe Mitropolitul Vladimir s\ se retrag\ din

scaunul mitropolitan. Mitropolitul Vladimir [tia c\ este pe „lista neagr\”

a ru[ilor [i, când respinse textul circularei trimis de guvernatorul rus,

[i-a `mpachetat lucrurile necesare, a[teptând s\ fie deportat `n Sibe-

ria, `ncredin]ându-i lui E. Ne[ciuc, secretarul s\u, propriul testament.

~n cele din urm\ a fost silit [i a consim]it s\ publice circulara, cu urm\-

toarea introducere: „Excelen]a Sa Domnul Guvernator, imperial rusesc

`n Cern\u]i, a trimis subsemnatului mitropolit urm\toarea ordina-

]iune, datat 16 Septembrie 1914, nr. 96, spre publicare preo]ilor din

26 A publicat Istoria Sfintei M\n\stiri Dragomirna, Suceava, 1908; Normele mo-

nahice pentru Dieceza Bucovinei, Cern\u]i, 1911; Starea m\n\stirilor din Arhidieceza

Ortodox\ a Bucovinei [i Legisla]iunea monastic\ de la 1784-1912, Suceava, 1913.
27 ~n arhiva mitropolitului se afla [i o adres\, datat\ pe 8 aprilie 1918, prin care

acesta `i aduce la cuno[tin]\ c\ ministrul i-a r\st\lm\cit cuvintele pe care le rostise

`n ultima audien]\.
28 Scrisoarea redactat\ `n limba german\ Aus der Leidenszeit von Czernowitz

a fost publicat\ `n iarna anului 1918 `n „Telegraful Român” `n traducerea f\cut\

de Romulus Cândea. 
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parohii”29. Mitropolitul a fost nevoit s\ convoace Consistoriul, pe 19 sep-

tembrie, care hot\r` tip\rirea circularei `n forma dorit\ de guvernator,

pentru a scuti cre[tinii de r\zbun\ri30. Iat\ textul românesc al aces-

tei circulare:

„Circular. Dup\ `nvoiala cu domnia sa, Guvernator rusesc `n Cer-
n\u]i, am f\cut eu, Mitropolit al Bucovinei [i Dalma]iei, prin Consis-
toriul, urm\toarea orânduire c\tre preo]imea parohial\ [i V\ trimit

pre dânsa spre strict\ urmare: Preotului Parohiei (N) V\ recomand ca
pe timpul plinirii serviciilor dumnezee[ti s\ ridica]i rug\ciuni pentru
s\n\tatea [i `ndelungata via]\ a dreptm\ritorului Singur St\pânito-
rului Marelui Domn `mp\ratului Nicolae Alexandrovici a toat\ Rusia,
a Maicei sale, Dreptm\ritoarei `mp\r\tese Maria Feodorovna, a So]iei

sale `mp\r\tesei Alexandra Feodorovna, a dreptm\ritorului }arevici
[i Mare Duce Alexie Nicolaeivici [i pentru biruin]a o[tirii dreptm\ri-

toare [i de Christos iubitoare a toat\ Rusia, iar `n cuvânt\ri s\ se invite
poporul ca pre mili]ia ruseasc\ [i pre oamenii ru[i s\-i primeasc\ ca
pe fra]i sosi]i s\-i elibereze de sub asuprirea [i ap\sarea din partea

altor confesiuni cu observarea, ca ei sub st\pânirea ]arului rusesc s\
se `mpreune `ntr-`nsa cu Marea Rusie”31.

Hot\rârea Mitropolitului Vladimir de a nu pleca din scaunul mitro-
politan cât\ vreme mai putea `mplini aceast\ responsabilitate a z\-
d\rnicit planul guvernului. Când ministrul de Culte Seidler `i ar\t\ mi-

tropolitului c\ au mai fost cazuri de retragere a episcopilor ortodoc[i,
Mitropolitul Vladimir `l l\muri: „Dispozi]iile, canoanele `n aceast\
privin]\ ale Bisericii noastre prev\d c\ episcopul este oprit s\-[i p\r\-

seasc\ turma; o excep]ie este numai `mboln\virea grav\ a episcopu-
lui (…), care `l pune `n imposibilitate de a-[i `ndeplini datoriile”32. 

Pe 24 august 1918, Mitropolitul Vladimir a fost demis de `mp\rat.

„Wiener Zeitung”, care public\ acest decret, are `n partea neoficial\
[i un comentariu, al a[a-zisei abdic\ri silite: a trebuit entsprechende

29 Circulara a fost tip\rit\ `n limba român\ [i rus\ `n „Foaia Ordin\ciunilor”,

nr. 12, 1914, cu data 19 septembrie (2 octombrie). ~nainte de a fi distribuit\ foaia

oficial\, guvernatorul reveni asupra textului, `l chem\ pe vicarul Manastyrski la

sine [i-i d\du textul a[a cum dorea s\ fie tip\rit, cu obliga]ia de a-l preda mitro-

politului, care-l va isc\li, altfel acesta din urm\ va fi pedepsit cu „cea mai sever\

pedeaps\”.
30 Circulara a ap\rut `n nr. 12 al „Foii Ordin\ciunilor”, cu data de 19 septem-

brie, `ntâi textul rusesc [i apoi cel românesc. 
31 Ibidem.
32 Romulus Cândea, op. cit., p. 457. 
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Sühne, dar demiterea s-a f\cut in huldvolister Weise. Guvernul numi

doi vicari noi, pe un român [i pe un rutean, atitudinea de perpetuu

refuz din partea mitropolitului se vede c\-l pusese pe gânduri, de

aceea nu `ndr\zni s\ treac\ peste români. 

Evenimentele `n contextul de final al Primului R\zboi Mondial

(1914-1918) se precipit\, a[a `ncât, `n câteva s\pt\mâni, din Imperiul

Austro-Ungar nu mai r\m\sese decât o ruin\. Astfel, pe 24 noiem-

brie 1918, pre[edintele „guvernului ]\rii Bucovina”, Iancu Flondor,

`l invit\ pe Mitropolitul Vladimir s\ reia conducerea eparhiei, iar pe

20 mai 1919, la interven]ia ministrului delegat Ion Nistor, a fost `nt\rit

prin decret regal, dat de regele Ferdinand (1914-1927), `n scaunul de

Arhiepiscop [i Mitropolit al Bucovinei, cu re[edin]a `n Cern\u]i. Pre-

tutindeni, mitropolitului i s-a dat cea mai mare considera]ie [i vene-

ra]ie sincer\ a credincio[ilor [i aceasta este cea mai bun\ dovad\ c\

omul nu uit\ faptele bune [i nu uit\ suferin]ele `ndurate, cu resem-

nare cre[tineasc\, de marele mitropolit. 

~n 1924, b\trânul mitropolit trecu cârja din bra]ul sl\bit de o boal\

`ndelungat\ [i mult\ nedreptate `n mâinile Mitropolitului Nectarie

Cotlarciuc, care a p\storit `ntre anii 1924 [i 1935. Guvernul român,

luând la cuno[tin]\ aceast\ dorin]\, `i exprim\ venerabilului ierarh

„via recuno[tin]\ pentru serviciile eminente aduse Bisericii `n decur-

sul `ndelungatei [i rodnicei arhip\storiri [i pentru partea ce a luat la

unele din cele mai mari [i mai `nsemnate acte din via]a na]ional\

a neamului”33.

Mul]i au recunoscut cu sinceritate c\ Mitropolitul Vladimir Repta

nu a f\cut din cârja vl\diceasc\ o sabie `nfrico[at\ `mpotriva tuturor

acelora ce `ncercau s\ zguduie temelia Bisericii noastre str\mo[e[ti,

dar a [tiut totu[i s\ fac\ din ea un toiagul `nflorit al unei p\storiri

drepte, blânde [i iert\toare.

Mitropolitul Vladimir Repta a trecut la cele ve[nice pe 24 aprilie

1926, `n Cern\u]i, fiind `nmormântat `n capela arhiereilor Bucovinei

din cimitirul Horecea34.

33 Ibidem, pp. 479-480. 
34 Din opera sa scris\ amintim: Datinile, ceremoniile [i deprinderile religioase

`n `nsemn\tatea lor pentru dezvoltarea culturii, `n „Candela”, 1883, pp. 574-588;

Religiöse Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten in ihrer Bedeutung für die Kultur,

Czernowitz, 1888; Psychologie und religiöses Leben, Czernowitz, 1888; A[ez\mân-

turi c\lug\re[ti, Cern\u]i, 1895.


