CONSIDERAÞII PRIVIND ATITUDINEA LUI IANCU FLONDOR FAÞÃ
DE CLASELE SOCIALE DIN BUCOVINA
(sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea)
Vlad Gafiþa
Emanciparea politicã a românilor bucovineni a devenit în ultimele douã decenii ale
secolului al XIX-lea o necesitate stringentã, înþeleasã din fericire la timp, de tânãra generaþie a
intelectualilor ºi politicienilor autohtoni. Reprezentanþii acesteia, proveniþi mai ales din mediul
rural, s-au dovedit a fi foarte activi ºi eficienþi în crearea unei miºcãri naþionale puternice a
românilor din Bucovina.
Astfel, adresându-se unui spectru social larg, elita politicã ºi intelectualã cu origini sau
legãturi în lumea þãrãneascã, a redactat ºi difuzat o serie de publicaþii precum: „Revista politicã”,
„Gazeta Bucovinei”, „Deºteptarea”, „Patria” etc. Pentru emanciparea culturalã a românilor
bucovineni au fost editate patru cicluri de cãrþi ºi broºuri, dupã cum urmeazã: în 1885 –
Biblioteca de popularizare; între 1886-1892 – Biblioteca poporului bucovinean; între 1886-1893
– Biblioteca de petrecere ºi învãþãturã pentru tineret; între 1886-1897 – Biblioteca pentru
tinerimea românã. Societatea politicã „Concordia” ºi Clubul Român înfiinþau ºi ele biblioteci,
sãli de lecturã, cabinete de lecturã la sate, organizând conferinþe ºi rãspândind publicaþii
româneºti ºi strãine1 .
Un moment important în dezvoltarea miºcãrii naþionale a românilor bucovineni l-a
reprezentat transformarea în 1892 a Societãþii politice „Concordia” în Partidul Naþional Român
„Concordia”. Acesta îºi propunea atragerea unui numãr cât mai mare de reprezentanþi ai claselor
sociale din Bucovina. Astfel încep sã se afirme pe scena politicã tineri intelectuali ca George
Popovici sau boieri precum Modest Grigorcea, Iancu Flondor.
Tânãrul Iancu cavaler de Flondor începea sã se implice în viaþa politicã a Bucovinei în
anul 1894, dupã ce îºi lua la Viena doctoratul în drept. În luna martie a acelui an, Iancu Zotta,
preºedintele Societãþii politice „Concordia”, îi cerea în numele adunãrii generale sã contribuie cu
suma de 25 de florini pentru redactarea „Gazetei Bucovinei”; suma totalã necesarã apariþiei
ziarului era de 1500 de florini2. Nemulþumit de pasivismul politicienilor din cadrul P.N.R –
„Concordia”, Iancu Flondor, alãturi de George Popovici, va da un nou sens politicii româneºti
din Bucovina dupã 1897. Datoritã celor doi tineri politicieni, activitatea în plan naþional-politic a
românilor bucovineni capãtã noi repere: preocupare mai intensã pentru îmbunãtãþirea situaþiei
þãrãnimii, repunerea în drepturi a limbii române în Bucovina, dezvoltarea ºcolilor sãteºti, a
cabinetelor de lecturã, a bãncilor populare. „Politica româneascã începea sã se sprijine mai
conºtient pe masele poporului, începea sã devinã mai democratã3.”
Democratizarea vieþii politice a fost un obiectiv mereu prezent, în atenþia sa ºi a lui
George Popovici. Acest deziderat s-a reflectat prin consolidarea grupãrii radicale din cadrul
Partidului Naþional Român din Bucovina, conduse de cei doi politicieni. Gruparea amintitã a fost
numitã deseori Partidul Naþional Radical Român din Bucovina. Ideile programatice ale acestui
partid, s-au regãsit în rândurile ziarului „Patria”, generând un nou curent politic4, ºi o miºcare
naþionalã puternicã a românilor bucovineni.
Partidul Naþional Radical Român din Bucovina a dus o politicã caracterizatã prin
susþinerea unor categorii cât mai largi ale populaþiei româneºti, mai ales a þãrãnimii, a cãrei
participare la viaþa politicã era consideratã o treaptã necesarã, nu însã ºi suficientã, spre
emancipare. Atitudinea sfidãtoare faþã de români a guvernatorului Bourguignon, trebuia
contracaratã prin sprijinirea realã a românilor pe toate palierele (naþional, politic, social,
economic, cultural). În ºedinþa din 4 iulie 1898, a comitetului Partidului Naþional Român din
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Bucovina, erau puse în discuþie probleme ca: numirea românilor în funcþii publice sau
concordanþa între linia partidului ºi atitudinea deputaþilor români din Camera Imperialã. Iancu
Flondor ºi George Popovici propuneau comitetului votarea a cinci rezoluþii, ce exprimau liniile
concrete de acþiune faþã de abuzurile administraþiei provinciale ºi centrale:
I. Comitetul P.N.R din Bucovina, întrunit în ºedinþa din 4 iulie 1898, aprobã ºi susþine
atitudinea deputaþilor români din Camera Imperialã, ce respectã programul naþional al partidului.
II. Este aprobat protestul baronului George Wassilco faþã de abuzurile de putere ale
politicii ungare, ce nesocoteºte relaþiile de bunã vecinãtate cu regatul României.
III. Comitetul naþional îºi aratã nemulþumirea faþã de decizia Comitetului þãrii, de a
numi un medic, de altã naþionalitate decât cea românã, la conducerea Spitalului þãrii. Sunt
criticaþi membrii români ai Comitetului þãrii, ce nu au fost suficient de deciºi în apãrarea
intereselor naþionale.
IV. Comitetul naþional cere membrilor români ai Consiliului ºcolar al þãrii sã susþinã
fãrã ºovãire principiul naþional, în toate problemele ce þin de învãþãmântul în limba românã. În
particular, se face demersul creãrii de clase paralele româneºti la Gimnaziul de Stat Superior din
Cernãuþi.
V. Organizarea unei adunãri naþionale sub conducerea comitetului naþional5.
Continuatorul Partidului Naþional Radical Român din Bucovina, dupã 1900, a fost
Partidul Poporal Naþional. Aceastã fracþiune politicã a P.N.R a elaborat ºi adoptat, la 2
septembrie 1900, un program axat pe revendicãri naþional-politice radicale. Cadrul programatic
al partidului avea în atenþie domeniile: ºcolar, bisericesc, administrativ, economic, politic.
Caracterul acestuia era unul în esenþã democratic, prezentându-se în planul revendicãrilor astfel:
1. în plan bisericesc erau susþinute: „deplina autonomie a bisericii, convocarea ºi
instituirea definitivã a congresului bisericesc, înzestrat cu toate drepturile cuvenite, dupã canoane
ºi legile statului”; întrebuinþarea averii bisericeºti doar în scopuri religioase; conservarea
caracterului românesc al bisericii, pace confesionalã în condiþiile respectãrii drepturilor bisericii
naþionale.
2. în plan ºcolar – învãþãmânt naþional în limba românã în ºcolile poporale, medii,
universitare; eliminarea din ºcoli a propagandei politice ºi a mãsurilor de deznaþionalizare
îndreptate împotriva românilor.
3. în plan administrativ – ocuparea funcþiilor administrative doar dupã criteriul
competenþei, promovarea românilor în aceste funcþii, separarea Bucovinei de influenþa galiþianã,
în toate treburile publice, înfiinþarea în ducat a unei Curþi de apel ºi a unei direcþii a cãilor ferate.
4. în plan economic – împroprietãrirea þãranilor, instituþii de credit agricol pentru clasa
þãrãneascã, crearea de asociaþii agricole, instituþii de asigurare ale averii mobile ºi imobile a
þãranilor; regularizarea râurilor din Bucovina, tarife vamale excepþionale în comerþul exterior.
5. în plan politic – autonomia þãrii, condiþionatã de garantarea existenþei naþionale a
românilor, reprezentare proporþionalã în corpurile legislative, vot universal ºi direct6.
Eforturile elitelor româneºti din Bucovina pentru emanciparea clasei þãrãneºti, din punct
de vedere politic, economic ºi cultural, au fost, de cele mai multe ori, oscilante ºi lipsite de
consistenþã. Boierii români conservatori (Alt Rumänen) afirmau acest deziderat doar în plan
teoretic, mãsurile efective în acest sens, lipsind în majoritatea cazurilor. Sprijinul slab al boierilor
români bucovineni faþã de lumea satelor, ºi corupþia din rândul acestei clase privilegiate, au fost
aspru criticate de învãþãtorii români din mediul rural. Aceºtia lansau la Cernãuþi, în 1902,
manifestul „Cãtre poporul þãrãnesc român. Un apel de la învãþãtorime”. Protestul virulent, din
manifestul mai sus amintit, era îndreptat împotriva pasivitãþii manifestate de boierimea
româneascã, faþã de starea mizerabilã a satelor, lãsate pradã sãrãciei, ignoranþei ºi întunericului
inculturii: „Nu Românii au stãpânit puterea þãrii prin zeci de ani, ci boierii, care, dupã cum le
prieºte pungii lor, se þin ºi de români, au stãpânit ºi stãpânesc ºi în ziua de azi, dar nu precum o
spun gazetele româneºti, pentru a ferici þara ºi îmbogãþi þãrãnimea,ci pentru a hrãni pungile lor.
ªcoalele sãteºti îs uitate de puternicii zilei (...); pentru aceste ºcoale, boerimea stãpânitoare ºi
lingãii lor, nu-ºi bat capul”7.
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Totuºi, nu trebuie sã generalizãm ºi sã absolutizãm opacitatea elitelor româneºti
bucovinene, faþã de nevoile clasei þãrãneºti. Tineri politicieni, ca: Iancu cavaler de Flondor,
George Popovici ºi Aurel cavaler de Onciul, sunt excepþii ce dovedesc cã, noua clasã politicã
româneascã începea sã manifeste voinþa politicã necesarã ameliorãrii situaþiei þãrãnimii, dar ºi a
învãþãtorilor ºi preoþilor de la sate. Dacã Iancu Flondor ºi George Popovici erau animaþi în
acþiunile lor de cele mai profunde sentimente naþionale, Aurel Onciul ºi-a atras de partea sa un
eºantion semnificativ al clasei þãrãneºti, prin promisiuni electorale, lipsite de aportul principiului
naþional. Servil faþã de autoritãþile austriece, ºi bazându-se pe o inteligenþã speculativã, pe care
nu o putem nega, acesta a obþinut funcþii publice, colaborând ºi sprijinindu-i pe ruteni, din
pãcate, în defavoare propriilor conaþionali. De departe, sprijinul ce mai consistent, l-a oferit
þãrãnimii, Iancu cavaler de Flondor, a cãrui generozitate ºi pragmatism, au reprezentat constante
ale personalitãþii sale.
Societatea de citire „Crai nou” din Storojineþ, înfiinþatã în anul 1896, a beneficiat din
plin de suportul material ºi moral a lui Iancu Flondor. Societatea avea ca deziderate: „plãcerea
cititului cãrþilor ºi gazetelor, sprijinirea ºcolarilor din Storojineþ”, utilizând mijloace diverse
precum: donaþii de cãrþi ºi manuale ºcolare în limba românã, înzestrarea cabinetului de citire cu
lucrãri despre agriculturã ºi meºteºuguri, organizarea de concerte, prelegeri, în scopul
culturalizãrii þãranilor români. Iancu Flondor a mai fost implicat ºi în societãþi cu caracter
cultural, ce promovau valorile romîneºti, în interiorul, dar ºi în afara graniþelor Bucovinei.
Astfel, amintim: Societatea pentru limba ºi literatura românã în Bucovina, Societatea „Clubul
român” din Viena - înfiinþatã în 19048.
Adeziunea ºi simpatia intelectualilor români din mediul rural (preoþi, învãþãtori) faþã de
Iancu Flondor, sunt dovezi de necontestat ale politicii acestuia, favorabile clasei þãrãneºti. La 6
noiembrie 1902, „boierul din Storojineþ” primea o scrisoare din partea comitetului bisericesc al
satului Broscãuþi, care îi mulþumea pentru intervenþia sa, în sensul aducerii în localitate a unui
preot român. Sãtenii români din Broscãuþi se confruntau cu sãrãcia ºi pericolul rutenizãrii,
cãutându-ºi salvarea la conducãtorul Partidului Naþional. Consistoriul votase o subvenþie de 1600
de coroane pentru construirea unei case parohiale în localitatea amintitã. Bazându-se pe acest
sprijin, nematerializat în practicã, comitetul bisericesc a contractat împrumuturi cu dobânzi mari;
datoria, fiind imposibil de restituit, sãtenii din comitet îl rugau pe Iancu Flondor sã le acrde
sprijin financiar. De asemenea, îi cereau în mod imperativ, sã le trimitã un învãþãtor român, dat
fiind faptul cã, ºcoala din Broscãuþii Noi era aproape rutenizatã9.
Abuzurile la care erau supuºi preoþii români din mediul rural, se aflau permanent în
atenþia lui Iancu Flondor. Clericii români vedeau în persoana sa ultima soluþie pentru ameliorarea
situaþiei lor economice, sociale, ºi nu în ultimul rând, naþionale. De cele mai multe ori însã,
liderul românilor bucovineni se lovea de ignoranþã, corupþie sau rea voinþã din partea episcopului
gr.or. al Bucovinei sau a membrilor Consistoriului. Înaltele feþe bisericeºti preferau sã colaboreze
cu autoritãþile provinciale pentru foloase materiale ori pentru a-ºi menþine funcþiile ºi privilegiile.
Averile Fondului Bisericesc erau în permanenþã secãtuite, iar preoþii români de la sate se
confruntau cu un proces accelerat ºi aproape ireversibil de pauperizare. Dacã aceºtia încercau sã
apere caracterul românesc al bisericii ºi sã susþinã interesele naþionale în parohiile lor, li se
aduceau învinuiri false, sau erau mutaþi disciplinar in alte comune rurale. Din nefericire, chiar
unii locuitori români ai satelor le fãceau greutãþi preoþilor, care încercau sã ridice nivelul moral,
naþional ºi economic al comunitãþilor pãstorite de ei.
Spre exemplificare vã oferim un caz tipic pentru situaþia grea a preoþimii române din
Bucovina. Preotul Constantin Mercheº a fost mutat disciplinar de cãtre Consistoriu ºi episcopul
Vladimir Repta, de cinci ori pe parcursul a ºapte ani (între 1902-1909)10.
În 1902 Constantin Mercheº era preot în comuna Pârteºtii de Jos, unde a pus bazele
Cabinetului de lecturã „Unirea” ºi a filialei bãncii Raiffaissen, sprijinind material ºi contribuind
la emanciparea sãtenilor din comuna amintitã11. Deºi majoritatea þãranilor români îl acceptau ºi îl
susþineau, parohul din comunã împreunã cu un grup de presiune, alcãtuit din români ºi
comercianþi evrei, îl considerau un adversar politic ºi un concurent incomod pentru afacerile lor.
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Ei cereau episcopului alungarea lui din localitate. Aderenþa preotului Mercheº la programul
partidului naþional condus de Iancu Flondor, ºi la principiile promovate de acesta, periclita
afacerile veroase ale evreului Chaim Rosenstreich ºi ale unor români asociaþi cu el. Deºi
episcopul Repta a vizitat comuna Pârteºtii de Jos, rãmânând aici timp de douã zile (13, 14
septembrie 1902), încercând sã aplaneze conflictul, corupþia din rândul membrilor Consistoriului
a fost decisivã în mutarea disciplinarã a preotului român12. În 1909, acelaºi Constantin Mercheº a
avut de înfruntat nedreptãþi ºi suferinþe în parohia sa din comuna Rus-Mãnãstioara. Greutãþile cu
care se confrunta aici erau: lipsa unei locuinþe adecvate, recoltele slabe de pe domeniul parohial,
pierderile de ºeptel, în valoare de 800 de florini, moralitatea îndoielnicã ºi invidia unor sãteni, în
frunte cu vornicul din Rus-Mãnãstioara, Nicolae Bumbu. Acesta îl reclamase la Consistoriu,
acuzându-l cã ar fi ultragiat ºi adus injurii tuturor sãtenilor din comunã. Preotul Mercheº îl ruga
pe Iancu Flondor sã intervinã pe lângã autoritãþile bisericeºti, pentru a nu fi mutat disciplinar a
ºasea oarã.
Politica de deznaþionalizare promovatã de austrieci faþã de românii bucovineni, a
determinat o eterogenizare etnicã ºi confesionalã în ducat, mai ales dupã 1910, când Curtea de la
Viena aplica aºa numitul „Ausgleich”(compromis electoral). Corpul electoral al Bucovinei era
rupt în 5 fracþiuni: românã, ruteanã, germanã, polonezã, evreiascã. Aceastã mãsurã s-a reflectat
în mod nefast pentru români, atât în plan politic, cât ºi bisericesc13. Românilor li se reducea astfel
ponderea în Dietã ºi în funcþiile publice, fiind dezavantajaþi faþã de ruteni, a cãror ascensiune
politicã era mereu susþinutã de autoritãþi. Lipsa de coeziune a partidului naþional, permanenta lui
fracþionare, ºi imposibilitatea coagulãrii unei formaþiuni politice româneºti unice, l-au dezguztat
profund pe Iancu Flondor. Dupã mai multe retrageri temporare din partid, el a preferat sã nu mai
participe la viaþa politicã, dupã 1910, pânã la unirea Bucovinei. Aceastã atitudine nu a
reprezentat însã, abandonarea luptei naþionale a românilor bucovineni. Faptul cã, din 1909 a
acceptat sã conducã Partidul Creºtin Social Român, trebuie privit, nu ca un compromis, ci ca pe
o încercare a sa de a îmbunãtãþi situaþia românilor bucovineni, datã fiind colaborarea
politicienilor români cu Partidul Creºtin Social din Viena. Un rol important în aceastã asociere,
desigur de circumstanþã, l-a avut Aurel Onciul, al cãrui oportunism l-a ghidat mereu în viaþa
politicã. Disensiunile între „democraþii” lui Onciul ºi naþionaliºtii lui Flondor au devenit
ireconciliabile, impunând destrãmarea P.C.S.R. Iancu Flondor nu putea sã rãmânã indiferent la
degradarea statutului politic ºi naþional al românilor, ºi la metamorfoza bisericii romãneºti din
Bucovina într-una ruteanã.
Într-o scrisoare din 16/29 iulie, Comitetul executiv al Adunãrii Naþionale Bisericeºti din
Cernãuþi, îl informa cã trimisese împãratului o petiþie, prin care protesta faþã de procesul de
rutenizare ºi deznaþionalizare a bisericii ortodoxe din Bucovina. Comitetul îi cerea „boierului din
Storojineþ” sã sprijine acest document ºi sã adune în jurul sãu pe toþi românii bucovineni, pentru
a determina ameliorarea stãrii acestei vechi instituþii româneºti. Ca membri ai comitetului
semnau scrisoarea cãtre Flondor Eusebie Popovici ºi O. Þurcanu14. Constantin Hurmuzachi,
preocupat ºi el de gravele probleme ale bisericii naþionale, îi trimitea cavalerului Iancu Flondor
studiul Chestia delimitãrii dieceselor naþionale gr.or. din Bucovina, pe care îl considerãm
pertinent ºi bine documentat.
Autorul argumenta cã, „raporturile etnografice din Bucovina nu sunt apte pentru o
delimitare teritorialã” a diocezelor românã ºi ruteanã. Compoziþia eterogenã din punct de vedere
etnic ºi confesional, în multe zone din Bucovina, nu permis o împãrþire clarã a diocezelor
naþionale grec-ortodoxe. Mai mult, românii, minoritari în raport cu rutenii într-o serie de districte
ºi comune, ar fi fost înglobaþi în biserica ruteanã fãrã voinþa lor. Aceastã situaþie exista în
„întregul district al Cernãuþilor cu Boian, o parte din districtul Storojineþului, districtul Siret,
nordul districtului Suceava, mai multe comune din districtul Câmpulung”. În opinia lui
Constantin Hurmuzachi, consecinþele unui asemenea proces de delimitare teritorialã se reflectau
prin neconcordanþa „între împãrþirea electoralã ºi cea bisericeascã”. Astfel, mii de români ce
fãceau parte din cadastrul electoral românesc ar fi fost consideraþi, dupã împãrþirea diocezanã,
drept ruteni. În comune mixte cu majoritate ruteanã ca: Banila, Cuciurmare, Ceahor, Corceºti,
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Volcineþ, Camena, Clit etc, ei îºi pierdeau propriile ºcoli, fiindu-le atins dreptul legal de a avea
instituþii de învãþãmânt cu predare în limba maternã15.
Efectele în plan politic ale proiectului de împãrþire a diocezei grec-ortodoxe în românã
ºi ruteanã, erau total nefavorabile românilor, deoarece numãrul mandatelor rutene pentru Dietã,
creºtea substanþial, în vreme ce ponderea mandatelor româneºti se micºora îngrijorãtor.
„Mandatele proprietarilor mari Români, însã mai ales mandatele rurale ºi orãºeneºti române, vor
fi reduse la un numãr minimal”. Exista aºadar pericolul, ca rutenii sã administreze singuri o
importantã parte a Bucovinei, atât la nivel politic cât ºi bisericesc. Autorul studiului concluziona
cã: „Teritoriul istoric al Bucovinei va fi rupt în douã pãrþi, una curat ruteanã, cealaltã-nu
româneascã, ci o amestecãturã de diferite naþionalitãþi”. În zonele în care erau majoritari, rutenii
puteau cere „introducerea limbei de oficiu rutene”, iar în regiunile locuite de români, ar fi rãmas
ca înainte, germana ca limbã oficialã, în chestiuni adminisrative16. Constantin Hurmuzachi cerea,
ca fiecare naþionalitate din Bucovina sã-ºi poatã alege în mod liber apartenenþa la propria diocezã
naþionalã, fãrã a fi constrânsã sã facã parte din cealaltã17.
Energia cu care Iancu cavaler de Flondor a susþinut ºi apãrat interesele românilor
bucovineni, ne îndreptãþeºte sã afirmãm cã el a fost stâlpul miºcãrii naþionale a acestora. Efortul
sãu în crearea ºi dezvoltarea unui curent naþional-politic în Bucovina, la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea, a fost însoþit în mod fericit de latura pragmaticã a
personalitãþii sale. Constant în acþiunea politicã, el a câºtigat încrederea conaþionalilor sãi prin
refuzul compromisului ºi colaborãrii cu adversarii politici ai românilor. ªi-a pus la dispoziþie
inteligenþa, energia, dar ºi averea, pentru succesul luptei naþionale; din pãcate a fost „rãsplãtit”
pentru sacrificiile sale cu indiferenþã, nerecunoºtinþã, invidie, adversitate sau chiar urã. Impunea
respect, atât faþã de prieteni cât ºi faþã de inamicii politici ori personali. A sprijinit material ºi
moral cu generozitate partidul naþional, gazetele româneºti, ºi mai ales pe românii bucovineni de
rând. Fondul sãu personal ne oferã numeroase exemple în acest sens, noi însã vom aminti doar
câteva dintre ele.
La 28 iulie 1899, Adunarea Cooperatorilor Români din Cernãuþi îi mulþumea pentru
ajutorul financiar acordat preoþimii române din Bucovina.18 În ianuarie 1902, D. Popovici,
absolvent al Facultãþii de Teologie, îi scria lui Iancu cavaler de Flondor în numele preºedintelui
Soicetãþii „Însoþirea orãºenilor români din Suceava”, dr. G. Mihuþã, rugându-l sã acorde suma de
4000 de florini pentru construcþia sediului acestei asociaþii economice; menþionãm cã Flondor
era membru de onoare al ei19. Ipolit Tarnovschi îi aducea mulþumiri în numele comitetului de
redacþie al ziarului „Viaþa Nouã” din Cernãuþi, pentru donaþia de 1000 de coroane20. Efortul
financiar al politicianului Flondor în sensul susþinerii gazetelor româneºti, ce promovau curentul
naþional, a fost vital pentru apariþia unor ziare ca: „Patria”, „Deºteptarea”, „Viaþa nouã”.
Formarea ºi dezvoltarea unei intelectualitãþi naþionale bine pregãtite, numeroase ºi
dedicate emancipãrii românilor bucovineni, atât în plan cultural, cât ºi politic, au fost obiective
ce au stat mereu în atenþia „boierului din Storojineþ”. Concepþia sa era cã, doar elitele ºi
intelectualii pot impune o direcþie în evoluþia naþional-politicã a românilor bucovineni. Flondor
considera cã masa þãrãneascã era incapabilã, cel puþin pentru moment, sã se implice singurã în
viaþa politicã. Atitudinea sa faþã de cea mai numeroasã clasã socialã din Bucovina nu era una de
desconsiderare, aºa cum ar pãrea la prima vedere. În concepþia sa, clasa þãrãneascã trebuia mai
întâi educatã ºi ridicatã la un nivel cultural superior, ºi abia dupã aceea, implicatã în viaþa
politicã, sub îndrumarea preoþilor ºi învãþãtorilor români. ªeful partidului naþional îºi cristalizase
o asemenea concepþie, fiind conºtient de lipsa de receptivitate ºi opacitatea faþã de educaþie
manifestate de multe ori de pãtura þãrãneascã din Bucovina. Sprijinindu-i financiar pe studenþii ºi
absolvenþii de universitãþi, Flondor preconiza crearea unei clase politice pregãtite sã repunã în
drepturi populaþia româneascã a Bucovinei21.
Atitudinea lui Iancu Flondor faþã de clasele sociale din Bucovina s-a caracterizat prin
onestitate, dar ºi prin intransigenþã, în cazul boierimii româneºti conservatoare, lipsitã în multe
situaþii de simþãmânt naþional. Învãþãtorii ºi preoþii de la sate au gãsit în persoana sa sprijin
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necondiþionat, dar ºi îndrumare în plan naþional – politic. Emanciparea þãrãnimii române din
Bucovina a fost una din principalele direcþii sale direcþii de acþiune.
Résumé
L'attitude de Iancu Flondor envers les classes sociales de la Bucovine s'est caracterisée
par honnêteté, mais aussi par intransigeance, surtout dans le cas des boyards roumains
conservateurs, assez souvent, manqués de sentiments nationaux. Les instituteurs et les prêtres de
campagne ont trouvé en lui appui inconditionné, mais aussi un véritable guide en plan nationalpolitique. L'émancipation des paysans roumains de Bucovine a réprésenté l' une des pincipales
directions d'action.
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