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Alis Niculicã  
 
Ion G. Sbiera este una dintre acele personalitãþi care, deºi respectate ºi apreciate de 

contemporani, este datã uitãrii dupã trecerea în nefiinþã. Nãscut în localitatea bucovineanã 
Horodnic de Jos, districtul Rãdãuþi, la 1 noiembrie 1836, într-o familie de þãrani înstãriþi, �care a 

pãstrat, în urmaºii sãi, mai bine de patru sute de ani conºtiinþa esistinþii sale particulare�
1, era al 

optulea din cei zece copii pe care i-au avut Ana ºi Gheorghe Sbiera. Primele noþiuni de scris ºi de 

citit le-a primit, în toamna 1943 � primãvara 1944, de la unul dintre învãþãtorii ambulanþi care 

cutreierau Bucovina ºi care, pentru un acoperiº, hranã ºi o micã sumã de bani, îi învãþau pe copii 
Bucoavna, Ceaslovul, Psaltirea ºi computul

2. La îndemnul cunoscuþilor ºi la stãruinþa soþiei sale, 

Gheorghe Sbiera ºi-a dus pe cei doi fii ai sãi, Nicolae ºi Ion, în toamna anului 1845, la ºcoala 

primarã din Rãdãuþi, unde vor învãþa timp de trei ani. �Pe timpurile acelea, scria peste ani 
cãrturarul I. G. Sbiera, Rãdãuþul era încã mai detot românesc (�). Tot negoþul se fãcea numai 

prin intermediul limbii româneºti; chiar în zilele de rând nu auzeai vorbindu-se decât româneºte. 
Înºiºi strãinilor li plãcea a vorbi româneºte ca sã se deprindã mai bine într-un graiu, de carele 
aveau mare trebuinþã pentru îndestularea trebuinþilor zilnice��

3. În ºcoalã, limba de predare era 

germana, învãþãtorii nu ºtiau româneºte, iar elevii români erau obligaþi sã înveþe pe de rost 
materiile. Acest sistem de învãþare avea un mare neajuns: copiii nu înþelegeau materiile predate, 

iar mai târziu, când puteau sã comunice corect în limba germanã, aveau acumulat deja un bagaj 
de noþiuni pe care le puteau exprima numai în limba germanã, ei neputându-le corela cu noþiuni 

similare din limba românã. �Întra-aceastã tristã posiþiune am ajuns mai ales din a treia clasã 

gimnasialã, de când începuseiu a ºti mai multe în graiul nemþesc decât în cel românesc!�
4. 

În anul 1848, I. G. Sbiera s-a înscris la ªcoala Normalã din Cernãuþi, iar un an mai 

târziu s-a transferat la Gimnaziul superior. Din lipsa mijloacelor financiare era nevoit sã dea 

lecþii particulare altor ºcolari. Distingându-se la învãþãturã prin rezultate excelente ºi pentru cã a 
manifestat dorinþa de a îmbrãþiºa cariera de preot, dupã absolvirea gimnaziului, Fondul 

Religionar Ortodox i-a acordat o bursã de 80 de florini. Era o practicã curentã a Bisericii 

Ortodoxe de a-i ajuta pe copiii dotaþi, care nu dispuneau de mijloace materiale. 
Încã de pe bãncile ºcolii, Sbiera se pregãteºte ca autodidact, procurându-ºi, cu puþinii 

bani, cãrþi de istorie, literaturã, filozofie º.a. Aºa a ajuns în posesia Istoriei Universale a lui W. 
Fr. Schlossen, a unui Compendiu de psihologie aparþinând lui Fr. Volkmar, a lucrãrii Spiritul 
naturii de Hans Cristian Orsted º.a.m.d., care au contribuit la lãrgirea considerabilã a zestrei sale 
de cunoºtinþe. Dupã cum avea sã mãrturiseascã peste ani, aceste lecturi au produs în mintea 

adolescentului �o revoluþie întreagã�
5. 

La gimnaziul cernãuþean, Sbiera a avut marea ºansã de a-l avea ca profesor pe Aron 
Pumnul, cãrturar ºi mare patriot român, originar din Transilvania. Acesta a avut o influenþã 

hotãrâtoare asupra carierei tânãrului elev, contribuind decisiv la formarea conºtiinþei ºi a 

caracterului sãu. �Convenirile mele din ce în ce mai dese ºi tot mai intime cu acest mare ºi iscusit 

învãþãtor au lãsat urme neºterse în sufletul meu ºi, pe nesimþite, m-au fãcut sã apuc calea ºi 

direcþia în care m-am miºcat în toatã viaþa ea ulterioarã�
6. Prin intermediul lui Aron Pumnul, 

Sbiera a ajuns sã-i cunoascã pe fraþii Hurmuzachi: Constantin, Eudoxiu, Gheorghe ºi Alexandru 

(Alecu). Ultimul îl va iniþia în �curentul autonomist ºi naþionalist�
7 din þarã ºi-l va ajuta, mai 

târziu, în multe din întreprinderile sale pe tãrâm cultural. 
La gimnaziul cernãuþean, Aron Pumnul avea o bibliotecã pe care a pus-o la dispoziþia 

gimnaziºtilor. Prin diverse donaþii, aceasta ºi-a mãrit substanþial zestrea, de ea rãspunzând, pe 

rând, câte unul din cei mai buni elevi. Primul ei �custode� a fost I. G. Sbiera. Dupã el au urmat ºi 
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alþii, între ei aflându-se ºi Mihai Eminescu. Putem vorbi, astfel, de o primã bibliotecã cu caracter 

public din Bucovina, care a avut un rol deosebit ºi prin faptul cã aici se gãseau cãrþi româneºti, 

care nu puteau fi procurate din altã parte. 
În anul 1857, Sbiera trece examenul de bacalaureat cu calificativul �excelent�, dupã 

care, la fel ca mulþi alþi tineri de vârsta lui, ia drumul Vienei, pentru a studia dreptul. În paralel va 
frecventa ºi cursurile Facultãþii de filozofie. În iulie 1861, Sbiera terminã studiile superioare ºi se 

întoarce în Bucovina. Este gata sã accepte o funcþie publicã în guvern, dar, la insistenþele fraþilor 

Alecu ºi Gheorghe Hurmuzachi renunþã la hotãrârea sa ºi primeºte sã-l suplineascã la gimnaziu 

pe fostul sãu profesor Aron Pumnul, grav bolnav8. În cei zece ani de profesorat, Sbiera s-a arãtat 

a fi un adevãrat urmaº al pedagogului ardelean. Realizând faptul cã elevilor le lipsesc elementare 

cunoºtinþe de istorie naþionalã, a încercat sã suplineascã aceastã lacunã, þinându-le prelegeri de 
istorie a românilor, în mãsura cunoºtinþelor de care dispunea. Lipsa unor manuale l-a determinat 
pe Sbiera sã dobândeascã din mers cunoºtinþe de istorie, studiind lucrãrile de specialitate ale unor 
reputaþi cercetãtori români ºi strãini, necesare pentru a-ºi îmbogãþi prelegerile cu cele mai noi 

descoperiri în domeniu. Aceste prelegeri erau completate în mod fericit cu manifestãrile 

(excursii, sãrbãtori religioase etc.), organizate împreunã cu elevii, ºi care deveneau adevãrate 

serbãri cu caracter naþional: se cântau cântece populare, se recitau poezii patriotice, se þineau 

discursuri9. 
În 1862, Sbiera s-a aflat în fruntea intelectualilor români care au pus bazele Reuniunii 

de Lepturã din Cernãuþi, devenitã, dupã numai trei ani, Societatea pentru Cultura ºi Literatura 

Românã în Bucovina. Aceasta, grupând în jurul sãu pe cele mai luminate minþi ale 

intelectualitãþii bucovinene, organizând filiale în oraºele ºi chiar localitãþile rurale mai mari, a 

jucat, pânã la unire, acelaºi rol pe care l-a avut surata sa transilvãneanã �Astra�10. Secretar al 
Societãþii a fost desemnat I. G. Sbiera, funcþia de preºedinte fiind ocupatã de Mihai Zotta, iar cea 

de vicepreºedinte de Alexandru Hurmuzachi. �Dacã Al. Hurmuzachi este cel dintâi conducãtor al 

Societãþii, I. G. Sbiera este întemeietorul ºi sufletul ei. De la dânsul a pornit iniþiativa înfiinþãrii, 

el a elaborat primul proiect de statut, el a intervenit pentru a obþine aprobarea lui. ªi dupã 

înfiinþare, I. G. Sbiera este cel mai important factor al ei, rãmânând în comitet, cu puþine 

întreruperi, pânã în anul 1896�
11. 

I. G. Sbiera s-a aflat, de asemenea, printre întemeietorii ºi principalii colaboratori ai 

revistei �Foaia Societãþii pentru Cultura ºi Literatura Românã în Bucovina�, dupã moartea 

redactorului acesteia, Ambroziu Dimitroviþã, revistã pe care a condus-o, din iulie 1866 pânã în 

decembrie 186912. El a publicat aici, dar ºi în �România Junã�, �Arhiva�, �Candela�, �Familia�, 
�Gazeta Transilvaniei�, �Vatra� etc., cronici, articole, necrologuri, studii de istorie, lingvisticã ºi 
folclor. 

Cunoscut ºi apreciat pentru activitatea sa, în 1866, este numit membru al Societãþii 
Literare Române (viitoarea Academie Românã), înfiinþatã în capitala tânãrului stat român, având 

drept scop principal întocmirea Dicþionarului ºi Glosarului limbii române, �acele douã mari 

coloane ale templului literar al naþiunii române�. Societatea transformându-se în Academia 
Românã, Sbiera a devenit membru fondator al acestui înalt forum ºtiinþific. La 8/20 august 1867 

el va fi ales secretar al Societãþii Literare
13. Câteva zile mai târziu este cooptat în comisia 

însãrcinatã cu alcãtuirea unui �Proiect de ortografie dupã principiu etimologic, cãutând a 

concilia, pe cât se poate, ºi fonetica limbii cu dânsul�. Ca membru al acestei comisii, I. G. Sbiera 
propune un punct de vedere propriu, pe care îl va prezenta ca pe �unicul naþional ºi 

corespunzãtor pentru scrierea limbii române�, dupã socotinþa sa, ºi singurul capabil sã unifice 

ortografiile tuturor provinciilor româneºti
14. Deºi respins de plenul academic, acest proiect 

conferã autorului meritul de a fi primul filolog care, în prima sesiune a Societãþii Academice 

Române, destinatã unificãrii ortografiilor române, s-a opus etimologismului ºi a prezentat prima 
variantã completã ºi unitarã a alfabetului latin al limbii române, având la bazã principiul 

fonetic15. 
Demisionând de la conducerea Foii Societãþii ºi apoi din învãþãmânt (1871), Sbiera se 

angajeazã custode la Biblioteca Bucovinei, instituþie înfiinþatã în 1851
16. Aici va lucra timp de 
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patru ani (pânã în 1875), dând dovadã de aceeaºi sârguinþã ºi conºtiinciozitate. Odatã cu 

înfiinþarea Universitãþii ºi trecerea Bibliotecii Þãrii sub patrimoniul acestei instituþii, Sbiera îºi 

menþine postul de custode. 
Activitatea sa pe tãrâm ºtiinþific ºi cultural i-a adus notorietate, în vreme, bucurându-se 

de un prestigiu cum puþini contemporani îl aveau. �Toatã viaþa mea � va scrie el � am petrecut-o 
cu ochii în carte ºi cu condeiul în mânã. Cãrþile erau prietenii mei cei mai buni ºi cititul lor 

conversarea cea mai plãcutã�
17. Acest lucru determinã autoritãþile sã-l propunã pentru Catedra de 

limba românã de la nou înfiinþata Universitate (1875). În ziua de 18 octombrie 1875, I. G. Sbiera 
îºi va susþine discursul de deschidere a cursurilor sale, intitulat: Educaþia veche ºi educaþia nouã. 
Acesta a fost primul �curs� rostit în limba românã la Universitatea cernãuþeanã. 

Pentru cã nu era profesor titular, Sbiera a fost nevoit sã pãstreze, un timp, ºi postul de 

custode de la Bibliotecã. În 1881, obþine titulatura asupra catedrei, iar în 1886, doctoratul în 

filozofie. Sbiera va rãmâne profesor pânã în anul 1906, când locul sãu va fi luat de Sextil 

Puºcariu
18. Bolnav ºi împovãrat de ani, venerabilul dascãl se va stinge din viaþã zece ani mai 

târziu, la 22 octombrie 1916, la Cernãuþi. 
Opera lui I. G. Sbiera trateazã probleme sociale ºi ideologico-culturale, istorice ºi 

didactice, de ortografie ºi filologie, memorialisticã, de istoria literaturii ºi folclor. Crescut ºi 

educat într-o societate condusã dupã regulile administraþiei strãine, Sbiera a promovat o anume 
ideologie naþionalã, în care un loc important îl ocupau problemele privitoare la conceptul de 
naþiune, la însemnãtatea ºi rolul graiului naþional, la ºcoalã ºi rolul ei în educarea tineretului sau 

cele de etnogeneza românilor precum ºi a spaþiului geografic în care aceºtia au apãrut ºi s-au 
manifestat ca naþiune. 

Dupã cum observa Pavel Þugui, criticul literar care i-a fãcut, poate, cel mai bun studiu 
critic, opera savantului poate fi împãrþitã cronologic în douã: cea din anii de tinereþe (1860-1875) 
ºi cea din anii maturitãþii (1875-1906). Dacã în prima etapã a fost preocupat de problemele legate 
de viaþa publicã din Bucovina, de învãþãmânt, de chestiuni de limbã ºi folclor, în cea de a doua se 

va ocupa de cercetarea trecutului istorico-cultural al poporului român, pentru a-ºi redacta 

cursurile de istorie veche destinate studenþilor sãi ºi va elabora monografii, precum ºi un studiu 

asupra Codicelui Voroneþian. 
Dupã cum am menþionat anterior, în prima etapã a activitãþii sale, Sbiera s-a ocupat mai 

mult de problemele ortografiei ºi limbii literare. În studiul intitulat În causa unificãrii 

ortografiilor române
19, se pronunþã împotriva �separatismului lingvistic�, respingând principiile 

etimologiste ºi susþinând principiile fonetismului. Aceste principii le va promova ºi în cadrul 

Comisiei filologice a Societãþii Academice Române, când va propune un alfabet român 

cuprinzând 27 de semne. Propunerea sa, deºi ascultatã, nu gãseºte, din pãcate, ecou favorabil20. 
Încã din vremea studenþiei dateazã o primã încercare, eºuatã de altfel, de a alcãtui o 

colecþie de Poveºti, Cântece, Descântece ºi Cimilituri. Între 1855 ºi 1856 Sbiera cerceteazã 
satele Horodnic de Jos ºi Voitinel, adunând un mare numãr de poveºti. Acestea vor fi publicate 
abia peste 30 de ani, în 1886, sub titlul Poveºti populare româneºti. Din popor luate ºi poporului 
date. Deºi autorul repovesteºte basmele ºi poveºtile culese, el nu denatureazã expresivitatea 

limbajului popular, reuºind cu iscusinþã sã reconstituie atmosfera fireascã a naraþiunii
21. Lucrarea 

este consideratã printre primele de acest gen din þarã, conþinând motive, anecdote ºi cliºee 

originale, cu caracter de unicitate, fapt care-i sporeºte valoarea istoricã ºi ºtiinþificã, iar autorul se 
dovedeºte un adevãrat folclorist. Ea se remarcã prin bogãþia ºi varietatea subiectelor pe care le 

conþin basmele, poveºtile ºi snoavele culese. În plus, limba popularã a Poveºtilor prezintã 
particularitatea graiului bucovinean. 

Al doilea volum, intitulat Colinde, cântece de stea ºi urãri la nunþi, apare peste doi ani. 
Este o lucrare prestigioasã, care se impune prin observaþii interesante privind datina colindatului, 

descrierea obiceiurilor Malanca ºi Irozii º.a. Oraþiile de nuntã sunt însoþite de note explicative, 

alcãtuind o �succintã schiþã monograficã a acestui ceremonial�
22. 

Alãturi de fraþii Hurmuzachi, V. Alecsandri, D. Petrino, D. Paicu º.a., Sbiera devine, din 
1865, colaborator al �Foii Societãþii�� . Chiar din primul numãr al acestei publicaþii îi apare 
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studiul �Despre însãmânþa refrenului de O Lere Doamne din colindele româneºti, despre timpul 

ivirii ºi despre însemnãtatea lor�. Devenind apoi redactor al �Foii Societãþii��, dupã cum am 

mai menþionat, va impune sistemul lingvistic preconizat de Aron Pumnul, ceea ce va conduce la 
o rupturã a relaþiilor cu Vasile Alecsandri, acesta din urmã fiind revoltat de transcrierea lucrãrilor 

sale de cãtre Sbiera
23 ºi, în final, la apunerea publicaþiei. 

Una dintre cele mai mari întreprinderi ale Societãþii culturale �Astra� din Sibiu a fost 
elaborarea Enciclopediei româneºti. Cel care a primit aceastã grea misiune a fost dr. Corneliu 
Diaconovici. Acesta va apela la colaboratori din toate provinciile româneºti. Din Bucovina, cel 

mai avizat colaborator s-a dovedit a fi I. G. Sbiera, care a furnizat relaþii pertinente referitoare la 

persoane, denumiri de locuri geografice ºi localitãþi, apãrute în toate cele trei volume (Sibiu 

1889, 1900 ºi 1904)
24. 

Lucrãrile memorialistice Familia Sbiera� ºi Aron Pumnul. Voci asupra vieþii ºi 
însemnãtãþii lui�, constituie un capitol însemnat din activitatea savantului. Prima, structuratã în 

trei pãrþi (Tradiþia familiarã, Familia Sbiera în istorie ºi Amintiri din viaþa mea) reprezintã o 

mare valoare documentarã, mai ales prin informaþiile de istorie a vieþii politice ºi culturale a 

Bucovinei, corelate cu evenimentele din întreg Imperiul. Valoroasã sub aspect documentar este 

ºi monografia Aron Pumnul. Voci asupra vieþii ºi însemnãtãþii lui�. Lucrarea � o colecþie de 

cuvântãri ºi articole � include în anexã broºura Lãcrãmioarele învãþãceilor gimnasiaºti la 

mormântul prea-iubitului lor profesor Arune Pumnul, rãpãusat într-a 12/14 ianuarie, Cernãuþi, 
1866. În aceastã broºurã se aflã ºi poezia de debut a lui Mihai Eminescu. 

În 1885 I. G. Sbiera publicã Codicele Voroneþian, un manuscris care, dupã pãrerea sa, 

dateazã din sec. al XVI-lea, reprezentând copia unei traduceri româneºti a unor texte religioase 

(faptele apostolilor ºi trei episoade soborniceºti, una a apostolului Iacob ºi douã ale apostolului 

Petru). El face o analizã ºtiinþificã, care a stârnit multe controverse asupra vechimii acestui 

document ºi a locului scrierii sale. 
Ca profesor universitar, Sbiera a þinut la Universitatea din Cernãuþi cursuri de limbã ºi 

literaturã românã, pe baza unor documentaþii riguroase. O parte din cursurile universitare au 

vãzut lumina tiparului sub titlurile: Miºcãri culturale ºi literare a românilor din stânga Dunãrii 

între 1504-1714 (Cernãuþi, 1897) ºi Contribuiri pentru o istorie socialã-cetãþeneascã, 

religioasã-bisericeascã ºi culturalã a românilor de la originea lor încoace, pânã la 1504 
(Cernãuþi, 1906). Aceste douã lucrãri monumentale, alãturi de monografia Familia Sbiera�, 
reprezintã partea cea mai importantã ºi trainicã a operei lui I. G. Sbiera. El a încercatã sã 

gãseascã rãspunsuri la o serie de probleme majore cum ar fi: originea poporului ºi a limbii 
române, ce se înþelege prin literatura naþionalã ºi care sunt elementele definitorii ale �literaturii 

frumoase ºi artistice�. Ca disciplinã de studiu, considera Istoria literaturii ca fiind �cea mai 

importantã, pentru cã literatura este motorul cel mai puternic ºi cel mai eficaciu al culturii în 

general�25. Folosind toate sursele de informaþii apãrute pânã la scrierea acestor opere, Sbiera le 

va consemna conºtiincios, alcãtuind astfel o �primã bibliografie generalã� privitoare la istoria 

limbii române
26. Lucrãrilor de mai sus li se adaugã monografiile despre Grigore Ureche ºi Miron 

Costin, ultima fiind cea dintâi lucrare de acest fel dedicatã cronicarului moldovean. 
Opera acestui cãrturar bucovinean, deºi nu are o mare întindere, prezintã un interes 

deosebit, având o valoare documentarã de necontestat. Ea a avut partea sa de contribuþie la 

deºteptarea sentimentelor naþionale din Bucovina ºi a pus bazele dezvoltãrii ulterioare a catedrei 

de limbã românã de la Universitatea cernãuþeanã. 
 

 
Résumé 

 
L'�uvre de I. G. Sbiera traite des problèmes sociales et idéologiques-culturelles, 

historiques et des Mémoires, d'orthographie et de philologie, de l'histoire de la littérature et du 

folklore. Motivé par sa évolution et éducation dans une société gouvernée par les règles d'une 
administration étrangère, Sbiera était le promoteur d'une certaine idéologie nationale dont un 
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place particulier était concédé aux problèmes concernant le concept du nation, la signification et 

le rôle de langage national, l'école et sa destination face a l'éducation de la jeunesse, aussi que 

des thèmes de l'ethnogenèse des Roumains et de leur espace géographiques, berceau de 

naissance et territoire ou ils s�exprime comme nation. 
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