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Denumire webinar: Diferențe

și asemănări între culturile lumii

Descriere: Dacă nu ar exista diferențe și asemănări între culturi, viața nu ar mai fi atât de interesantă și de
fascinantă. De la tradiții, limbă, religie, până la artă, mass-media și cunoștințe teoretice, oamenii se
deosebesc între ei în funcție de zona din care provin. Haideți să le cercetăm și să aflăm noutăți despre
culturile ce ne înconjoară, mai îndepărtate sau mai apropiate.
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Autori: Ştefan Adriana, Moşneagu Mihnea, Ferariu Vasile
Clasa: a XI-a A, a X-a A, a X-a D
Coordonator: Prof. Truşcan Magdalena- Simona
Școala: Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni
Județ, localitate: Suceava, Fălticeni

Mozaicul etno-cultural
al Bucovinei
Bucovina, una dintre cele mai
frumoase provincii carpatice, este un ţinut
fascinant prin istoria locului şi a oamenilor,
prin armonia peisajului cu cele mai
miraculoase culori. Privită pe hartă,
regiunea istorică Bucovina cuprinde spaţiul
acoperind astăzi zona adiacentă oraşelor
Suceava,
Câmpulung
Moldovenesc,
Rădăuţi, Siret şi Vicovu de Sus din
România, precum şi partea centrală şi de
vest a regiunii Cernăuţi din Ucraina.

Un
farmec
indiscutabil
conferă
ţinutului
bucovinean
mozaicul etno-cultural ce şi-a pus
amprenta inconfundabilă asupra
populaţiei în ultimele secole.
Astăzi,
alături
de
românii
majoritari în partea de sud a
provinciei şi de ucrainenii
majoritari în partea ei nordică,
Bucovina este locuită de ruşi,
polonezi, germani, evrei, italieni
şi reprezentanţi ai altor etnii
(huţuli, secui), reproducând - în
miniatură - mozaicul Europei
unite.

Ucrainenii
Ucrainenii sunt cea mai numeroasă minoritate
etnică din Bucovina.
Convieţuirea ucrainenilor alături de români pe a
ceste meleaguri, este documentată încă din
secolul al VI-lea, cele două popoare
influenţându-se reciproc în decursul timpului.
Religia ortodoxă şi caracterul ocupaţional prepo
nderent agrar la românişi ucraineni a favorizat ap
ropierea şi întemeierea de căsătorii mixte.
Ucrainenii bucovineni au avut reprezentanţi în
Dieta Bucovinei precum şi în Parlamentul de la
Viena, limba ucraineană fiind una dintre cele
patru limbi oficiale în Ducat alături de româna,
germana şi polona.

După 1990, odată cu înfiinţarea Uniunii Ucrainenilor
din Bucovina, minoritatea naţională ucraineană a fost
reprezentată la nivel parlamentar de către Ştefan
Tcaciuc şi Vichentie Nicolaiciuc originari din Bucovina
care au acţionat şi acţionează în favoarea cultivării,
dezvoltării şi promovării etnice şi lingvistice a
ucrainenilor din România în baza reglementărilor şi
posibilităţilor oferite de către legislaţia românească.
Un rol aparte au legăturile cu patria-mamă prin
intermediul Consultatului General al Republicii
Ucraina de la Suceava, un partener de nădejde în
toate acţiunile şi activităţile desfăşurate de către
minoritatea ucraineană din judeţul Suceava.

Minoritatea naţională ucraineană din judeţul Suceava reprezintă o parte
semnificativă a atrimoniului etnic şi spiritual al Bucovinei istorice, fiind
implicată activ în promovarea identităţii multiculturale, plurilingvistice şi
multiconfesionale a acestei zone de convergenţă etno-naţională şi
culturală.

Ruşii-lipoveni
Ruşii-lipoveni din România sunt credincioşi ortodocşi de rit vechi,
cunoscuţi în întreaga lume sub denumirea de staroveri („de credinţă
veche”). Schisma religioasă care a avut loc în Rusia în sec. al XVII-lea şi
prigoana ce s-a declanşat asupra celor care se împotriveau reformei a
determinat sute de mii de ruşi staroveri să-şi părăsească patria natală şi
să migreze în diferite colţuri ale lumii.
Numeroşi staroveri s-au stabilit
începând cu secolul al XVIII-lea şi pe
teritoriile româneşti, fiind cunoscuţi aici
sub denumirea de lipoveni. Se pare că
denumirea de lipoveni vine din cuvântul
rusesc “LIPA” care înseamnă “TEI” din
lemnul căruia sunt fabricate numeroase
obiecte gospodăreşti.

Primele aşezări cunoscute ale ruşilor-lipoveni sunt cele
din Bucovina. Cele mai multe păreri nominalizează satul Lipoveni sau
Sokolinti (cum este numit de către localnici) din judeţul Suceava ca fiind
cea dintâi localitate înfiinţată de ruşii-lipoveni în 1724 . O altă localitate
lipovenească este Climăuţi din judeţul Suceava, atestată în 1780,
printr-un act de donaţie semnat de egumenul mănăstirii Putna - Ioasaf,
prin care li se permitea staroverilor ruşi aşezarea pe moşia mănăstirii.
Activităţile specifice ale ruşilorlipoveni din Bucovina sunt cele
legate de agricultură, albinărit,
morărit, etc. Mulţi lipoveni din
Bucovina sunt cunoscuti drept
buni grădinari.

Costumul bărbătesc lipovenesc tradiţional era compus din cizme, pantaloni largi şi
„rubaska” - cămaşă fără guler legată la mijloc cu un brâu de lână colorată cu ciucuri
la capete, numit „pois”. Piesa de bază a costumului femeiesc este fusta („iubca”) largă
şi lungă până la glezne. Ca şi la bărbaţi, mijlocul este încins cu un „pois”. Capul femeilor
este acoperit obligatoriu cu batic. Fetele nemăritate îşi împletesc părul într-o singură
coadă, în care îşi prind o panglică.

Germanii
Germanii bucovineni (în germană
Bukowinadeutsche sau Buchenlanddeutsche)
au reprezentat o populație de origine germană
care a trăit în Bucovina între 1780 şi 1940.
Germanii imigraţi nu s-au răspândit uniform în
toată Bucovina, ci au fondat localități proprii
sau cartiere proprii în localitățile existente.
Astfel de localități au fost Gura Putnei (în
germană Karlsberg), Voievodeasa (în germană
Fürstenthal) și Poiana Micului (în germană
Buchenhain). În alte sate s-au așezat pe lângă
locuitorii români, preluând numele românesc al
localității, ca la Bădeuți (în germană DeutschBadeutz).

Bukowinadeutsche

Conform ultimului recensământ
realizat în anul 2002, în zona
Sucevei trăiau 1801 etnici
germani.
Astăzi, germanii trăitori în
Bucovina s-au constituit
în Forumul Regional “Bucovina”
Suceava şi îşi exercită liber
dreptul la păstrarea, dezvoltarea
si transmiterea culturii şi tradiţiilor
proprii, limba germană este
predată în școli, în unele chiar ca
limbă maternă.

Foarte interesant este faptul că cei
care au dezvoltat şi ridicat cultura de
limbă germană, în marea lor majoritate
au fost meşteşugari, muncitori în fabrici,
ţărani, funcţionari.
Germanii bucovineni au fost, în
majoritate, agricultori.
Până la strămutarea lor în Al
Treilea Reich, ce a avut loc în 1940,
germanii reprezentau o minoritate
naţională cu pondere de circa 21 % din
totalul populaţiei, valoare stabilită la
recensământul din 1910.

Italienii
Italienii au ajuns în număr mare, chiar
în grupuri compacte, începând cu secolul al
XVIII-lea şi mai ales de la jumătatea secolului
al XIX-lea, emigrând în Transilvania,
Bucovina, Banat și Basarabia. Motivul a fost
în principal cel economic. S-au stabilit și
au întemeiat comunități în locuri diferite din
țară. S-au așezat acolo unde au găsit de
lucru corespunzător pregătirii și profesiei lor.
În 1902, italienii aşezaţi în Bucovina au
început amenajarea drumului Mălini –
Stânişoara – Borca, pentru a realiza legătura
strategică între valea Moldovei şi valea
Bistriţei la Borca.

În anul 1993, la Suceava, din iniţiativa unui grup de
descendenţi ai emigranţilor italieni stabiliţi în zona Bucovinei,
s-a constituit Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT care este o
asociaţie etnică de drept privat, cu statut de utilitate publică.
Asociaţia are drept principal scop menţinerea identităţii entice,
religioase, lingvistice şi culturale a unei comunităţi de care
pe români îi leagă atât de multe.

Polonezii
Primii polonezi care au ajuns în Bucovina s-au stabilit în zonele miniere.Cei mai
multi s-au stabilit în anii 1790-1791 în zona minei de sare Cacica, dând şi numele localităţii.
Al doilea val de polonezi au fost muntenii din ţinutul Czadea care au părăsit locurile natale
pe la 1803 şi s-au asezat în Bucovina de nord, ca apoi să se stabilească în sud şi, astfel, şiau întemeiat, în 1836-1842, localităţile Soloneţu Nou, Pleşa şi Poiana Micului. Al treilea val
a venit la sfârşitul sec.XIX şi au întemeiat localităţile Bulai (azi Moara) şi Ruda (azi Vicşani).
Polonezii au simtit nevoia să se organizeze, iar la 21 mai 1903, la Suceava, a luat fiinţă
Asociaţia Polonă de Ajutor Frăţesc şi de Lectură, ca filială a celei din Cernăuţi.

Casa Polonă din Suceava
(Dom Polski w Suczawie), construită
între 1903-1907.

Zestrea preluată de la înaintaşi şi transmisă din generaţie
în generaţie este păstrată cu sfinţenie şi dovadă sunt cele două
ansambluri folclorice “MalaPojana” din Poiana Micului şi
“Solonczanka” din Soloneţu Nou.

După evenimentele din 1989,
renaşterea polonezilor se face
simţită, când ia fiinţă UPR (Uniunea
Polonezilor din Romania). La cel de
al II-lea Congres al UPR din aprilie
1991, s-a decis mutarea sediului
central al organizaţiei la Suceava,
deoarece în Bucovina trăiesc peste
80% dintre polonezii din România.
Formaţiile diasporei polone participă
în fiecare an la festivalul ,,Intâlniri
Bucovinene” din Jastrow, Câmpulung
Moldovenesc, precum şi la festivaluri
folclorice din Polonia, România şi
Moldova.

Evreii
Una dintre cele mai vechi minorităţi etnice din
Bucovina este cea a evreilor. Prima atestare documentară
a evreilor în zona de care ne ocupăm, datează încă din anul
1473 într-o scrisoare trimisă de un localnic, cuiva din
Bistriţa. Înainte de 1940 existau în judeţ mii de evrei care au
contribuit din plin la dezvoltarea oraşelor şi care deţineau
fabrici, şcoli , ateliere, depozite, prăvălii. Se spune că o
dovadă istorică de necontestat este şi Şmil, unul dintre
medicii lui Ştefan cel Mare, tot evreu.
Cuvântul „evreu”, însă, a apărut în documente în
1630, când s-a pomenit înscris de un anume Abraham,
dregător care era scutit din porunca domnească de plata
unor dări. Oraşele în care au existat un număr mai mare de
evrei au fost: Câmpulung Moldovenesc, Dorneşti, Burdujeni,
Gura Humorului, Siret, Iţcani, Rădăuţi, Solca, Vatra Dornei
şi Suceava.

Comunităţile de evrei au ajuns până şi în Fălticeni, aceştia
implicându-se foarte mult în viaţa socială, economică şi culturală
a oraşului. Ei au lăsat în urmă Cimitirul Evreiesc şi Sinagoga
Mare, acestea fiind monumente de mare valoare pentru
patrimoniul cultural al oraşului.

O importantă comunitate evreiască s-a înfiinţat la Iţcani, în
secolul XIX, comunitate ce s-a oficializat în această structură în
anul 1928, la 4 ani după ce evreii din Bucovina au căpătat dreptul
de a fi cetăţeni români. Iţcaniul a avut primari evrei, cel mai
reprezentativ fiind Josef Goldstein.

Sinagoga Gah din Suceava
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Bucovina este una din regiunile cu cea mai mare diversitate etnică din ţară. Prin manifestări
cultural-artistice de amploare, elevii noştri învaţă să cunoască, să respecte şi să preţuiască
aceste nestemate etno-culturale, menite să îmbogăţească specificul nostru bucovinean.

