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Music and Folk Dances in Bucovina in the XIXXth Century 

Yaryna VYSHPINSKA1 

Abstract 
The aim of the research is to emphasize important aspects of the development and 

interconnectivity of national cultures in Bucovina, in the field of music in the XIX century. 
This period became known as a center of national and cultural development in the field of 
dance, music, national traditions, songs, customs, national costumes, fairs or other arts.  

In the field of music there was a great interest of musiciens, composers and 
researchers such as Vorobchevici S., Miculici A., Norst A., Leviţkii M. in the research 
of folk music and traditional music culture of Ukranians, Romanians, Germans or Polish 
from Bucovina.  

The cultural context in Cernăuţi and Bucovina developed owing to the existence 
of more music organizations, which in the second half of the XIX-the century covered more 
socio-cultural and educational activity fields.  

It should be mentioned the importance of the Music National Society in the 
orgatization of charitable and educational concerts, meant to promote clasical and national 
music; the organization of literary and musical events, art courses for the youth or the 
functioning of the youth amateurs theatre. The cultural life in the XIX century was rich in 
art events: cultural and musical public events, cultural weeks dedicated to different 
composers such as Şubert, Moţart, Bethoven and much more.  
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Introducere 

Bucovina secolului al XIX-lea a fost un fenomen destul de unic în 
privinţa stării social-culturale şi politice a Austro-Ungariei.Pe parcursul a unei 
perioade îndelungate de pătrundere în infrastructura imperiului în ţinutul 
Bucovinei ”n-a avut loc nici-un proces de asimilare, nici-o întrepătrundere a 
culturilor autohtone” (Оsaciuk S., 1993, p. 7). O trăsătură pozitivă care a 
caracterizat procesele dezvoltării naţional-culturale a populaţiei Bucovinei 
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din perioada dominaţiei austro-ungare a fost îndreptarea atât spre 
consolidarea bazei internea mişcării de formare naţională în adâncurile 
poporului, cât şi ieşirea la suprafaţa curentului care întărea influienţele 
reciproce din afară între etnosurile ţinutului, ceea ce a favorizat îmbogăţirea 
şi recrearea fondului spiritual al tuturor participanţilor la acest proces şi a 
permis formarea unui fenomen socio-cultural şi public cum este toleranţa 
bucovineană. 

Revizuire literatura 

Cercetătorii trecutului istoric şi cultural al Bucovinei menţionează că 
bazele formării şi dezvoltării învăţământului muzical din ţinut se aflau în 
tradiţia culturală multinaţională şi policonfesională a regiunii, ce a 
condiţionat elaborarea de către locuitorii Bucovinei a unui model de 
conlocuire, unde domina înţelegerea reciprocă, respectul faţă de tradiţiile 
străine şi dorinţa de dezvoltare în comun, unde cultura muizicală şi 
învăţământul se interpretau ca izvor de informaţie, ce apropia diferite 
popoare prin înţelegere şi muncă prolifică (Meliniciuc I. М., 2009, p. 20). 

Dispunând de o cultură muzicală bogată, populaţia autohtonă din 
ţinut - ucrainenii şi românii - dezvoltau şi cultivau genurile muzicale 
naţionale, care în întreaga măsură reflectau felul lor de trai, cultura, caracterul 
etnic, temperamentul muzical şi firea individuală.  

În lucrarea ştiinţifică a cercetătorului german despre cultura muzicală 
a Bucovineidin perioada anilor 1775-1862, Adalibert Miculici, se subliniază 
că “muzica populară din Bucovina este de fapt punctul de plecare în 
formarea artei muzicale din ţinut” (Zaluţkii A. V., 2004, p. 4). 

Caracterizând deosebirile naţionale în arta muzicală a românilor şi 
ucrainenilor, cercetătorul pune-n evidenţă că cultura muzicală a ambelor 
etnosuri cel mai mult a fost influienţată de caracterul teritorial al felului de 
trai, de temperamentul naţional, care se manifesta în alcătuirea ladotonală a 
cântecelor şi dansurilor, a ritmicii, a genurilor muzicale şi instrumentelor 
naţionale, care formându-se în tradiţia muzicală a popoarelor, aveau rădăcini 
adânci, care atingeau soclurile constructului creativ naţional-cultural, de 
procesele migratoare a ambelor etnosuri, aparţinerea lor la diferite grupuri de 
limbă şi ceea ce este cel mai important, şi la tradiţiile muzicale alterne, care 
au predominat în ţările de Est şi în Ucraina - toate acestea au şi creat 
deosebirile naţionale în arta muzicală a românilor şi ucrainenilor din 
Bucovina de atunci (Zaluţkii A. V., 2004, p. 4-7).  

Muzica populară, cântecul şi dansul au fost aproape mijloace unice şi 
apropiate de comunicare, care n-aveau nevoie de traducere, dezvăluind 
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spiritualitatea fiecărui popor. Aspectul menţionat a dobândit foma extinsă de 
comunicare socio-culturală anume în perioada integrării Bucovinei în 
componenţa imperiului Austro-Ungar. E clar că cultura germană n-a reuşit 
să schimbe substanţial relaţiile sociale create de secole în interiorul grupurilor 
etnice, să strice genotipul naţiunilor, dar totuşi a influenţat accelerarea 
proceselor de adaptare a românilor şi ucrainenilor Bucovinei la noua cultură 
marcată de ideile progresiste a Europei de Vest, care s-a stratificat pe tradiţia 
păgână sloveno-română deja formată, dar arhaică la baza sa cu trăsături 
creştine din evul mediu (Meliniciuc I. М., 2009, p. 25).  

Originală şi bogată, cultura materială şi spirituală a popoarelor 
autohtone din ţinut s-a structurat pe cea adusă din vest, mult mai civilizată, 
desăvârşită tradiţie social-culturală, care dezvoltându-se paralel, a influienţat 
ridicarea nivelului general al culturii şi învăţământului în ţinut. 

Discuţii 

Printre altele, cercetătorul austriac a culturii muzicale din Bucovina, 
A.Miculici analizând pătrunderea muzicii străine în Bucovina, confirmă 
faptul că marea majoritate a emigranţilor-funcţionari, meşteşugari, lucrători 
ai gospodăriilor săteşti posedau cele mai simple deprinderi de a cânta la 
instrumente muzicale şi aveau culegeri de cântece (ZaluţkiiA. V., 2004, p. 8). 
Aceasta a dat imbold la introducerea în uzul casnic a modului tradiţional de 
organizare a timpului liber, care se prezenta ca formă curentă a felului de trai 
după modelul german. 

Răspândirea şi întărirea înfluienţei diferitor culturi asupra condiţiilor 
şi caracterului orânduirii vieţii muzicale în ţinut, în acelaşi timp cu prezentul 
şi de mare intensitate componentul german a creat premizele pentru 
dezvoltarea unei componente destul de importante a culturii muzicale şi 
învăţământului, ca facerea de muzică la domiciliu, care a mărit dorinţa în 
multe familii “de a da copiilor săi cunoştinţe muzicale” (Zaluţkii A. V., 2004, 
p. 11). 

Este necesar de accentuat că în anii 30-40 ai secolului al XIX-lea în 
Austria este timpul dezvoltării înflăcărate a muzicii de dans (Ţâtovici T. E., 
1990, p. 27).  

Marea parte a adunărilor festive, distractive, de sărbători populare, a 
măsurilor culturale în masă a favorizat dezvoltarea genurilor muzicii de dans. 
La fel ca şi Viena, şi alte oraşe a imperiului încercau reproducerea cultului de 
artă al capitalei de muzică a Europei. Excepţie n-au făcut nici Praga, 
Budapesta, Insbruc, Graţ, iar în estul imperiului - Lvov, Peremâşli, Cernăuţi. 

Aceste oraşe au jucat un rol considerabil la dezvoltarea de mai 

Vyshpinska, Y. (2015). Music and Folk Dances in Bucovina in the XIXXth Century. In O. Clipa & G. Cramariuc (eds.),
Educatia in societatea contemporana. Aplicatii (pp. 175-179). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



Otilia CLIPA, Gabriel CRAMARIUC (coord.) 

178 

departe a artei muzicale şi învăţământului pe pământurile vest-ucrainene 
(Zaluţkii A. V., 2004, p. 16).  

Dezvoltarea învăţământului muzical în Cernăuţi, delimitarea 
genurilor în arta muzicală, cum adeveresc izvoarele austriece, s-a început 
numai în anii 30 ai secolului al XIX-lea (Mikulicz A., 1903, p. 9-34; Norst A., 
1903, p. 37-68).  

O dovadă vorbită a rezultatelor învăţământului muzical, pe care au 
avut posibilitate să o primească acasă la ei copiii nobililor, a fost nu numai 
perfecţionarea deprinderilor de a cânta la instrumentele cu clavişe şi la 
instrumentele cu strune şi de arcuş, dar şi sistematizarea cunoştinţelor 
teoretice şi posibilitatea aplicării lor în practică, ce şi-a găsit expresia sa în 
încercările destul de reuşite a talentului de compozitor.  

Spre exemplu, baronul Oleksandr Petrino a compus cadrilul, folosind 
melodiile româneşti, ce a văzut lumina tiparului la Viena. Peste un timp 
oarecare surorile Carolina şi Emilia Miculici, care şi-au făcut studile în Praga, 
la editura “Alita” au ediat albumul bucovinean de dansuri şi melodii, cu 
elemente de rutină (ucrainene) şi române. O mare însemnătate a avut şi ediţia 
muzicală a moşierului Iogan Mustaţă din Sadgora, care s-a editat în o mie de 
exemplare (Democico C., 1990, p. 9, 12).  

Concluzii 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, datorită mişcării culturale 
tovărăşeşti în Bucovina, au fost create condiţii pentru cultivarea culturii 
muzicale naţionale a popoarelor din Bucovina. Muzica populară, cântecul 
popular întotdeauna au fost unul din factorii de bază în înţelegerea reciprocă 
între etnosuri. Fiecare grup naţional avea asociaţiile muzicale ale sale, care 
popularizau deosebirile folclorice a diferitor popoare în timpul concertelor, a 
festivităţilor, a sărbătorilor muzicale şi a altor sărbători (Оsaciuk S., 2002, p. 
76-77). 

Sub influienţa ideilor umanismului şi dezvoltării romantismului în 
multe ramuri artistice şi literare în societate se extind considerabil procesele 
de studiere a culturii poporului propriu. Astfel, la începutul secolului al XX-
lea de către Ministerul de învăţământ şi religios al Austro-Ungariei, a fost 
începută campania de înregistrare şi selectare a creaţiei orale a popoarelor 
care trăiau pe pământurile imperiului, deoarece se pregătea de tipar lucrarea 
monumentală “Cântecele populare în Austria”. De către administraţia 
ţinutului Bucovinei a fost iniţiat o vastă campanie de publicitate, la care s-au 
alăturat artişti celebri şi inteligenţia ţinutului, printre care Sâdir Vorobkevâci, 
Stepan Smali-Stoţikâi, Modest Leviţkâi. Înafară de ucraineni, la proectul dat 
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s-a alăturat şi comunitatea română, polecii şi evreii (Cântecele populare 
evreieşti, 1907, p. 3).  

În biblioteca ştiinţifică a universităţii naţionale de stat Iurii Fedicovici 
din Cernăuţi se păstrează culegerea de cântece populare româneşti, editată în 
cadrul organizării acestei acţiuni (Das Volkslied in Osterreich (Rumänisches 
Volkslied in der Bukowina).  

Deci Bucovina, ocupând un loc unic în Europa, n-a râmas faţă de 
procesele răspândirii ideilor umanismului şi romantismului, dezvoltării 
naţionale şi transformării învăţământului artistic, ce reflecta chipul 
policultural în ramurile literaturii, a artei muzicale şi picturale, a arhitecturii şi 
relaţiilor sociale. 
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