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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 (slav.  буковина, germ.  Buchenland,  „ţara 
fagilor”) 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.                                                                         

Cu o moştenire culturală Cucuteni-Tripolie, locuit apoi de traci şi daci, resimţind 
din plin efectele romanizării (în secolele II-VI) dar şi implicaţiile complexe ale valurilor 
de migratori (secolele VI-XIII), între care cel mai mare impact l-au avut slavii răsăriteni 
(strămoşii  ucrainenilor),  în secolele XIV-XVIII teritoriul  a fost parte integrantă a ţării 
Moldovei, fiind incorporat Austriei în anul 1775. Proclamată Ducat prin Constituţia din 
martie 1849, dar căpătându-şi statutul de provincie autonomă (Ţară a Coroanei) abia în 
anul 1861, Bucovina a fost conectată la pulsul şi ritmul de dezvoltare a Europei Centrale, 
înregistrând  o  evoluţie  care  i-a  impresionat  pe  mulţi  cercetători  ai  fenomenului 
bucovinean. Sfârşitul Primului Război Mondial a condus la destrămarea Austro-Ungariei, 
determinând  participarea  Bucovinei  la  reconfigurarea  Regatului  României.  Perioada 
interbelică a marcat o nouă etapă pe calea europenizării, chiar dacă s-au resimţit adeseori 
presiunile centraliste ale forţelor politice din Vechiul Regat. 

Al  Doilea  Război  Mondial  nu a  cruţat  ceea  ce  până  la  mijlocul  anilor  ’30 ai 
secolului XX unii numeau „Elveţia Orientului”. Înţelegerile secrete dintre Hitler şi Stalin 
s-au materializat,  pe  lângă  multe  alte  agresiuni  împotriva  unor  state  independente,  în 
anexarea de către U.R.S.S., în vara anului 1940, a părţii de nord a Bucovinei. Pe această 
cale  a  fost  deturnată  evoluţia  provinciei  spre  un  regim politic  totalitar,  cu  implicaţii 
negative  în  plan  politic,  social,  economic  şi  cultural.  Partea  de  sud  a  Bucovinei  a 
cunoscut  realităţile  sistemului  comunist  în  cadrul  României  „populare”  şi,  ulterior, 
„socialiste”.  Falimentul  modelului  sovietic  în  Europa  Centrală  şi  de  Est,  prăbuşirea 
U.R.S.S. au condus la perpetuarea divizării teritoriale, în contextul în care partea de sud a 
provinciei a devenit un teritoriu al Uniunii Europene iar partea de nord – moştenită în 
mod  automat  de  Ucraina  (care  şi-a  proclamat  independenţa  la  24  august  1991)  –  se 
regăseşte într-un spaţiu care cu greu şi lent se desparte de abordarea centralistă şi dirijistă.

În  pofida  vicisitudinilor  vremurilor  şi  schimbărilor  repetate  de  administraţii  şi 
regimuri politice, în toate timpurile bucovinenii au fost remarcaţi pentru toleranţa lor şi 
deschiderea spre nou şi schimbare. Zonă a interferenţelor culturale, cu un peisaj deosebit 
de  atractiv,  Bucovina  este  emblematică  pentru  ospitalitatea  oamenilor  care  poartă  un 
respect aparte – poate mai mult decât în orice alta parte a Europei – locului unde îşi duc 
traiul.  Ţara  Fagilor  este  prin  excelenţă  o  vatră  păstrătoare  a  unor  valori  spirituale  şi 
materiale unice prin specificul lor. 

Zona oferă privelişti de o rară frumuseţe, în mijlocul cărora se desfată splendidele 
mănăstiri construite de foştii domni şi boieri moldoveni (Bogdan I, Alexandru cel Bun, 
Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Ştefan Tomşa, Alexandru Lăpuşneanu, familia Movileştilor 



ş.a.), fiecare cu culoarea sa specifică: Voroneţ (albastru), Humor (roşu), Suceviţa (verde), 
Moldoviţa (galben), Arbore (combinaţie de culori) ...

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 
septentrională,  Bucovina  este  locuită  de  ruşi,  polonezi,  germani,  evrei,  romi  şi 
reprezentanţi ai altor etnii, reproducând – în miniatură – mozaicul Europei unite. 

Oriunde ai ajunge, vei avea nenumărate prilejuri de încântare şi vei găsi urmele 
unei  legături  strânse  între  splendoarea  Bucovinei  şi  dorinţa  oamenilor  locului  de  a-i 
sublinia această frumuseţe prin hărnicia lor.

Aceste  oportunităţi,  suprapuse  peste  un  potenţial  turistic  deosebit,  oferă 
Bucovinei, într-un context european favorabil, şanse reale in vederea creşterii economice, 
sporirii prosperităţii şi dezvoltării durabile. Acest ţinut de vis, adevărată „Ţară a fagilor şi 
munţilor”, are un imens potenţial nevalorificat, conferit de originalitatea sa geografică, 
istorică  şi  demografică,  ce  trebuie,  cu  muncă  şi  inventitate,  scos  la  lumină,  încadrat 
standardelor europene, pus în serviciul localnicilor şi vizitatorilor spre a aduce beneficii 
comunităţilor locale şi a asigura păstrarea şi conservarea a tot ceea ce este autentic şi 
original pentru generaţiile viitoare.  
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„Cobze” din păstrăvăriile bucvinene

Bucovina este cunoscută în toată lumea prin mănăstirile medievale
(Mănăstirea Suceviţa)



Cetatea de scaun a Sucevei

Sala Tronului cu Ştefan cel Mare
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