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Summary. At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, primary education in Bukovina
progressed remarkably, the number of schools and those enrolled grew significantly, the number of illiterate people
decreased, the socio-economic status of teaching staff improved. A majority of the mixed primary schools were closed,
educators of different ethnic backgrounds created new pedagogic associations. In Bukovina pedagogic magazines were
published in German, Romanian and Ukrainian. Just before the Great War Bukovina had 564 primary schools in operation (219 Ukrainian, 190 Romanian, 97 German, 15 Polish, 4 Hungarian and 39 mixed), with enrollment at approx.
110 000 students. At that time, in Bukovina, there were 13 high schools for boys consisting of 6 108 students, two profil
real schools with 806 students, two vocational schools, a few state owned high schools as well as private high schools
for girls with approx. 1 400 students. Education in the mother tongue helped diminish the share of illiterate population
and national awakening of Romanians in Bukovina.
Keywords: Bukovina, primary education, Provincial School Boards, School for Male Educators, secondary schools,
high schools for boys, profil real schools, high schools for girls, vocational schools.
Rezumat. La sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea, învăţământul primar din Bucovina a cunoscut un
progres remarcabil: a crescut semnificativ numărul şcolilor şi al copiilor şcolarizaţi, s-a diminuat ponderea populaţiei
analfabete, s-a îmbunătăţit starea materială şi socială a cadrelor didactice. Majoritatea şcolilor primare mixte au fost desfiinţate, învăţători de diferite etnii au constituit asociaţii pedagogice proprii. Se editau reviste pedagogice în germană,
română şi ucraineană. În ajunul războiului, în Bucovina funcţionau 564 de şcoli primare (219 ucrainene, 190 româneşti,
97 germane, 15 poloneze, 4 maghiare şi 39 mixte), frecventate de cca 110 000 de elevi. Mai existau 13 gimnazii pentru
băieţi cu un număr de 6 108 elevi, două şcoli reale cu 806 elevi, două şcoli de meserii, câteva licee oficiale sau particulare
pentru fete cu cca 1 400 de eleve. Învăţământul în limba maternă a contribuit la diminuarea ponderii populaţiei analfabete şi deşteptarea naţională a românilor bucovineni.
Cuvinte-cheie: Bucovina, învăţământ primar, Consiliul Şcolar Provincial, Şcoala Normală de Învăţători, şcoli secundare, gimnazii, şcoli reale, licee pentru fete, şcoli de meserii.

INTRODUCERE
Anul acesta s-au împlinit 240 de ani de la anexarea nordului Moldovei de către Imperiul Habsburgic,
teritoriu care avea să se numească Bucovina. Pe parcursul a 144 de ani de stăpânire austriacă, Bucovina a
cunoscut o dezvoltarea social-economică şi politicoculturală deosebită, mai ales după anul 1861, când a
devenit Ducat autonom. Modificarea radicală a structurii etnice şi înstrăinarea populaţiei din acest ţinut a
fost consecinţa cea mai gravă a stăpânirii austriece în
Bucovina.
După anul 1869, în Bucovina s-a dezvoltat rapid
sistemul de învăţământ, fiind deschise şcoli primare
cu diferite limbi de instruire şi mai multe şcoli secundare în principalele localităţi urbane. Elaborarea unui
studiu despre învăţământul primar şi secundar din
Bucovina în perioada 1869–1918 este foarte actual şi
ne-ar permite să apreciem mai obiectiv politica Imperiului Habsburgic promovată în domeniul educaţiei şi
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instruirii populaţiei din această provincie în perioada
când Bucovina devenise Ducat autonom. În acest studiu ne propunem să remarcăm măsurile pozitive, luate
de autorităţile şcolare în direcţia modernizării sistemului de învăţământ, dar să menţionăm şi problemele
sau neajunsurile existente atunci în şcolile primare şi
secundare din Bucovina.
Legislaţia, consiliile şcolare şi inspectorii şcolilor primare
În anii ’60-’70 ai sec. al XIX-lea, Parlamentul
austriac a adoptat mai multe legi importante menite
să modernizeze economia şi societatea, inclusiv cea
referitoare la învăţământ, care a fost promulgată la
14 mai 1869. Prin adoptarea acestei legi se conferea un
caracter uniform organizării şcolare din Austria, fiind
proclamată independenţa învăţământului faţă de autoritatea bisericească.
Dieta Bucovinei a votat o lege privitoare la controlul şcolilor, autorizată la 8 februarie 1869. La 26 martie
1869 fusese aprobată legea cu privire la organizarea
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consiliului şcolar provincial şi a celor districtuale. La
30 ianuarie 1873, s-a votat legea provincială a învăţământului care reglementa modalitatea de înfiinţare,
întreţinere şi frecventare a şcolilor primare. În baza
acestui act au funcţionat şcolile primare din Bucovina
până la izbucnirea Primului Război Mondial [1].
Legile şcolare imperiale şi provinciale au acordat
un rol important consiliilor şcolare provinciale, districtuale şi locale, care erau împuternicite să conducă şi să controleze învăţământul primar pe plan local.
Autoritatea supremă de control şcolar în Bucovina a
fost Consiliul Şcolar Provincial. Membrii Consiliului
Şcolar provincial şi ai consiliilor şcolare districtuale
erau numiţi prin rezoluţie imperială pentru o perioadă de activitate de 6 ani. La sfârşitul stăpânirii austriece, fiecare consiliu şcolar districtual avea cca 9-11
membri, iar Consiliul Şcolar Provincial era constituit
din 16 persoane.
La începutul sec. al XX-lea, românii şi ucrainenii
din Bucovina au cerut separarea pe criterii etnice a
Consiliului Şcolar Provincial, a celor districtuale şi locale. Însă aceste revendicări nu au fost realizate. Consiliile şcolare din Bucovina au avut un rol hotărâtor
în dezvoltarea şi modernizarea învăţământului primar
din provincie.
Un rol extrem de important în învăţământul primar din Bucovina l-au jucat inspectorii şcolari provinciali şi districtuali, care erau membri ai Consiliului
Şcolar Provincial al Bucovinei, respectiv al consiliilor
şcolare districtuale, şi erau obligaţi să verifice şcolile
primare aflate în subordinea lor. Până la sfârşitul stăpânirii austriece procedura de inspectare şi evaluare
a şcolilor primare din Bucovina fusese în totalitate
naţionalizată. În ajunul declanşării războiului şcolile
primare germane, româneşti, ucrainene, poloneze şi
maghiare dispuneau de inspectori şcolari provinciali
şi districtuali proprii, care aveau dreptul să verifice
doar şcolile sau clasele cu limba respectivă de instruire. În oraşul Cernăuţi erau câte un inspector german,
român, ucrainean şi polonez, iar în celelalte districte
şcolare activau cinci inspectori germani, şapte români,
opt ucraineni, doi polonezi şi un maghiar [2]. De asemenea, Comisia pentru examinarea şcolilor primare
fusese reorganizată pe criterii etnice, fiind create patru
comisii autonome care erau obligate să evalueze numai şcolile cu limba respectivă de instruire.
Frecvenţa în şcolile primare şi ştiinţa de carte
La momentul adoptării noii legi a învăţământului,
frecvenţa în şcolile primare din Bucovina era cea mai
redusă din toate provinciile austriece. În 1871 doar cca
12-13% din copiii de vârstă şcolară erau şcolarizaţi. În
deceniile următoare s-a dezvoltat rapid sistemul de
învăţământ primar din Bucovina, sporind atât numă-

rul de şcoli oficiale şi particulare, cât şi cel al copiilor
şcolarizaţi. La începutul sec. al XX-lea, din totalul de
96 973 de copii de vârstă şcolară, 75 836 (78,2% din
total) erau şcolarizaţi, iar în anul de învăţământ 1912–
1913, frecvenţa se ridicase la 96,1%.
În ultimii ani de stăpânire austriacă s-a modificat
contingentul de elevi după limba de instruire, crescând numărul elevilor care studiau în şcolile cu limbile de instruire română şi polonă. La finele anului
1913, şcolile primare publice şi cursurile de repetiţie
frecventau 117 009 elevi, inclusiv 44 246 (37,8%) –
şcolile româneşti, 40 700 (34,8%) – şcolile ucrainene,
18 972 (16,2%) – cele germane, 1 709 (1,5%) – maghiare,
1 470 (1,2%) – polone şi 9 912 – şcolile mixte [3].
În 1913, la şcolile primare publice şi private din
Bucovina erau şcolarizaţi 109 441 de copii, dintre
care 41 635 (38%) români, 38 081 (34,8%) ucraineni,
23 072 (21,1%) germani şi evrei, 4 791 (4,4%) poloni
şi 1 510 (1,4%) maghiari. În localităţile urbane peste
50% din elevi erau vorbitori de germană, cca 20-21%
români, cca 17-18% ucraineni şi cca 10% polonezi. În
schimb la sate cei mai mulţi elevi erau de origine română sau ucraineană, germanii constituiau cca 13%, maghiarii – cca 2%, iar polonezii – mai puţin de 2% [4].
În preajma declanşării Primului Război Mondial,
sistemul de învăţământ din Bucovina era superior celui din Basarabia, din Vechiul Regat, şi chiar din Transilvania şi Banat. Atunci cca 62% din copiii de vârstă
şcolară din România, cca 2/3 din copiii de români din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş şi cca 9597% din copiii români din Bucovina erau înscrişi la o
şcoală primară oficială, confesională sau particulară.
În Basarabia însă marea majoritate a copiilor nu frecventau nicio şcoală şi erau neştiutori de carte.
Pentru învăţământul primar din Bucovina prob
lema cea mai delicată era alegerea limbii de predare.
Iniţial au fost deschise multe şcoli primare mixte cu
două, trei şi chiar patru limbi de instruire. Treptat,
odată cu dezvoltarea reţelei şcolare, o parte din aceste instituţii de învăţământ au fost separate pe criterii
etnice. Dacă în 1900 în Bucovina existau 362 de şcoli
primare oficiale, dintre care 147 ucrainene, 121 româneşti, 42 germane, trei maghiare, una poloneză şi 48
cu mai multe limbi de instruire, în anul şcolar 1912 –
1913 deja activau 564 de şcoli primare oficiale, inclusiv 219 ucrainene, 190 româneşti, 97 germane, 15
poloneze, patru maghiare şi 39 mixte [5]. În perioada
1900 – 1913 în Bucovina s-a produs o reducere rapidă a elevilor de la şcolile mixte – de la cca 22 de mii
(31,6% din total) în 1900, la cca 10 mii (8,6%) în 1913.
În unele cazuri însă autorităţile şcolare au neglijat
nenumăratele revendicări ale locuitorilor de a avea învăţământ public în limba română. De aceea, după anul
Akademos 4/2015| 119

ISTORIE
1910 într-un şir de sate mixte româno-ucrainene din
nord-vestul Bucovinei au fost deschise 14 şcoli private
româneşti, în care au fost instruiţi cca 1 400 de copii.
Aceste şcoli particulare erau susţinute financiar de
către societăţile culturale româneşti din Bucovina şi de
către diferite persoane particulare.
Dezvoltarea rapidă a învăţământului primar din
Bucovina în ultimele decenii de stăpânire austriacă
a contribuit la diminuarea semnificativă a populaţiei
necărturare din acest teritoriu (de la 87,5% în 1880, la
53,9% în 1910). La începutul sec. al XX-lea erau ştiutori de carte 46,1% din locuitorii de peste 10 ani din
Bucovina (în 1910), 43,5% din totalul populaţiei din
Transilvania şi Banat (în 1910), 39,3% din locuitorii
de peste 8 ani din România (în 1912) şi doar 15,6% din
totalul populaţiei Basarabiei (în 1897) [6]. În Bucovina, în 1910, puteau să scrie şi să citească 39,6% din românii în vârstă de peste 10 ani. În Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş ponderea locuitorilor cărturari
la români era mai joasă decât la alte popoare, precum
germani şi maghiari. Astfel, în ajunul izbucnirii războiului, nivelul de instruire a românilor bucovineni
era ceva mai bun decât la românii din Transilvania şi
Vechiul Regat, dar incomparabil mai bun decât la românii basarabeni.
Pregătirea şi activitatea cadrelor didactice din
învăţământul primar
Una din priorităţile autorităţilor şcolare din Bucovina a fost pregătirea unor învăţători calificaţi. La
1 octombrie 1870 a fost deschisă la Cernăuţi Şcoala
Normală de Învăţători, iar în toamna anului 1872 s-a
înfiinţat şi Şcoala Normală de Învăţătoare. În perioada
1870–1895, la Şcoala Normală, la cele două şcoli de
aplicaţie şi la grădiniţa de copii au activat în total 108
cadre didactice [7]. Dimitrie Isopescul a fost director
al acestei instituţii mai bine de 30 de ani, până în 1901.
Până la începutul sec. al XX-lea, limba de instruire
la Şcoala Normală a fost germana, dar s-au predat unele discipline în română şi ucraineană. Odată cu naţionalizarea învăţământului primar, s-a cerut ca la Şcoala
Normală elevii români şi ucraineni să studieze toate
obiectele în română, respectiv în ucraineană. Această
doleanţa s-a realizat parţial în 1909, când Şcoala Normală de Învăţători a fost separată în trei secţii naţionale (germană, română şi ucraineană). Fiecare secţie
naţională a fost condusă de către un coadiutor subordonat directorului.
Viitoarele învăţătoare însă au continuat să fie instruite în germană, cu excepţia religiei, limbii materne şi a orelor practice, care erau predate în română,
respectiv, în ucraineană. De aceea, după 1910 s-au
deschis la Cernăuţi câteva şcoli normale private pentru fete, dintre care două germane, una română şi una
120 |Akademos 4/2015

ucraineană. Şcoală normală privată românească a fost
fondată la Cernăuţi în septembrie 1912.
Cadrele didactice din Bucovina s-au organizat în
societăţi profesionale şi au participat activ la conferinţe şi discuţii privind îmbunătăţirea procesului de
instruire în învăţământul primar. Conferinţele provinciale ale învăţătorilor au jucat un rol determinant
în dezvoltarea sistemului de învăţământ, în cadrul
acestor manifestări fiind dezbătute cele mai actuale
probleme ale învăţământului şi propuse soluţii pentru
îmbunătăţirea situaţiei existente.
În 1872 a fost creată Societatea învăţătorilor din
Bucovina, care a întrunit învăţători de diferite etnii
şi confesiuni. Organul de presă al acestei societăţi,
Bukowiner Pädagogische Blätter, s-a publicat pe parcursul a 30 de ani, din 1873 până în 1902. În fiecare
vară, în diferite localităţi din Bucovina se organiza
adunarea generală a acestei asociaţii.
La începutul sec. al XX-lea, cadrele didactice şi-au
manifestat tot mai hotărât dorinţa de a se organiza şi
activa în societăţi pedagogice naţionale. Astfel de societăţi au fondat învăţătorii ucraineni, români, germani,
evrei. La 27 august 1905, a avut loc adunarea de constituire a Reuniunii Şcolare Române din Bucovina.
La 31 ianuarie 1909, Reuniunea a fost transformată
în Asociaţia Corpului Didactic Român din Bucovina. Preşedinte al Asociaţiei a fost ales George Tofan.
Organul de presă al Asociaţiei a fost revista Şcoala.
Pe 7-8 iunie 1914 s-a desfăşurat la Suceava primul congres al Corpului Didactic Român, la care au participat
peste 500 din totalul de cca 700-800 de învăţători români bucovineni [8]. Congresul învăţătorilor români
s-a bucurat de un mare succes, fiind, totodată, ultima
mare manifestare naţională a românilor din Bucovina
sub Monarhia Habsburgică.
Gimnaziile pentru băieţi din Bucovina
Până la mijlocul sec. al XIX-lea, în Imperiul
Habsburgic au existat gimnazii cu şase clase, o mare
importanţă fiind acordată studierii limbilor clasice,
latină şi greacă. Revoluţia din 1848 a contribuit la
reorganizarea învăţământului secundar, fiind create
gimnazii inferioare şi superioare, cu câte patru clase
fiecare. În Monarhia Habsburgică, şcolile secundare
pentru băieţi se numeau gimnazii cu cele două trepte: „Untergymnasium” (cursul inferior cu patru clase,
echivalent cu denumirea de gimnaziu în prezent) şi
„Obergymnasium” (cursul superior mai întâi cu două,
apoi cu patru clase, echivalent cu clasele de liceu în
prezent). Termenul de „Lyzeum” se utiliza atunci în
limba germană numai pentru liceele de fete.
În ajunul izbucnirii războiului, numărul gimnaziilor din partea austriacă a Monarhiei a ajuns la 324,
dintre care 138 germane, 72 poloneze, 68 cehe, 10
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ucrainene, 9 italiene, 7 sârbo-croate, două slovene şi 18
mixte. În anul şcolar 1913–1914, la toate gimnaziile din
provinciile austriece erau înscrişi circa 103 mii de elevi,
dintre care, după limba maternă, 36,9% erau germani,
26,8% polonezi, 17,5% cehi, 8,9% ruteni, 3,6% sloveni,
3,3% italieni, 1,6% sârbo-croaţi, 1,3% români [9].
Primul gimnaziu din Bucovina s-a deschis la 16
decembrie 1808. În 1849, Gimnaziul din Cernăuţi a
devenit superior, de opt clase. În timpul revoluţiei s-a
realizat şi dorinţa românilor bucovineni de a obţine o
catedră de limba şi literatura română, al cărei titular a
fost desemnat profesorul Aron Pumnul. Elevii români
au dispus după 1858 de o bibliotecă a gimnaziştilor,
unde timp de două decenii au fost colectate aproape
900 de cărţi şi reviste, majoritatea în limba română [10].
Gimnaziul din Cernăuţi a cunoscut o dezvoltare
deosebită în perioada 1859–1887, pe când director al
instituţiei a fost profesorul Stefan Wolf. Următorii directori ai gimnaziului au fost Christoph Würfl (1887–
1892), Karl Tumlirz (1892–1894), Heinrich Klauser
(1895–1909) şi Karl Wolf (1909–1918) [11]. Până în
1914 la acest gimnaziu au activat în total 299 de cadre
didactice, inclusiv mai mulţi profesori români, care au
predat în principal limba şi literatura română sau religia ortodoxă.
În a doua jumătate a sec. al XIX-lea a crescut semnificativ numărul elevilor de la Gimnaziul Superior
din Cernăuţi. Majoritatea elevilor, vorbitori de limbă
germană, erau de confesiune mozaică. În perioada
1808–1908, aici au învăţat 11 191 de elevi, iar 3 824
(34%) au absolvit gimnaziul complet [12].
Al doilea gimnaziu din Bucovina a fost fondat
abia în anul 1860, la Suceava. În perioada 1870–1883
s-a produs românizarea treptată a corpului didactic
şi s-au deschis primele clase paralele româneşti. În
anul şcolar 1870–1871, din 15 profesori de la gimnaziu numai doi erau români, iar în anul de învăţământ
1883–1884, deja 14 profesori erau români şi numai trei
de alte etnii. După 1884, Gimnaziul din Suceava a fost
condus de directori de naţionalitate română: Ştefan
Dracinschi (1884–1895), Ştefan Repta (1895–1906),
Constantin Cosovici (1907–1910) şi Constantin Procopovici (1910–1918) [13].
La sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea,
Gimnaziul din Suceava a dispus de un corp didactic
remarcabil, constituit din multe personalităţi bine cunoscute atunci în Bucovina, majoritatea fiind de naţionalitate română. Datorită străduinţelor profesorilor de
la această instituţie de învăţământ, în anii 1881–1884
s-au înfiinţat secţii române în clasele inferioare, iar în
1902–1905 şi în clasele a V-a – a VIII-a. În perioada
1860–1918, în această şcoală secundară au fost angajaţi
şi au activat în total 173 de cadre didactice, mai mult de
jumătate fiind de naţionalitate română [14].

În 1872, a fost deschis un gimnaziu german la
Rădăuţi. În perioada 1872–1914, Gimnaziul din Rădăuţi a avut trei directori de naţionalitate germană: Ernst Rudolf Neubauer (1872–1883), Heinrich
Klauser (1883–1895) şi Gabriel von Mor (1895–1914).
În perioada 1872–1897, la acest gimnaziu au activat 45
de profesori şi învăţători titulari şi suplinitori, numai 14
fiind originari din Bucovina [15]. În perioada respectivă, la Gimnaziul din Rădăuţi au predat doar câţiva profesori şi învăţători de etnie română. Numărul elevilor
români de la această instituţie şcolară a fost destul de
redus. Anual aici îşi făceau studiile cca 50-60 de elevi de
naţionalitate română. În perioada 1872–1914, la Gimnaziul din Rădăuţi s-au înscris 12 676 de elevi, adică în
medie câte aproximativ 300 de elevi pe an. Din totalul
acestor elevi, 5 445 (43%) au fost evrei, 3 783 (29,8%)
etnici germani, 2 234 (17,6%) români, 704 (5,5%) polonezi, 438 (3,5%) ruteni, restul de alte etnii [16].
Până în 1910, elevii români de la Gimnaziul din Rădăuţi au fost obligaţi să studieze toate obiectele în limba germană, cu excepţia lecţiilor de română şi religie
ortodoxă. În anul şcolar 1910–1911, printr-un decret
din 4 iulie 1910, s-a decis înfiinţarea claselor paralele
cu limba de instruire germană şi română la Gimnaziul
Superior din Rădăuţi. Clasele româneşti de la acest gimnaziu au fost conduse de Leonida Bodnarescu şi apoi,
de Emanoil Isopescu. Cu toate că toţi elevii din secţia
paralelă a gimnaziului erau etnici români, doar o parte
din obiecte au fost predate în română.
În septembrie 1899, s-a deschis Gimnaziul „Franz
Josef ” din Siret. Deşi a activat în partea centrală a
Bucovinei, unde marea majoritate a locuitorilor erau
români şi ucraineni, limba de instruire a fost doar germana. În decursul anilor 1899–1919, Gimnaziul de
Stat din Siret a avut şase directori şi 71 de profesori
[17]. În ajunul declanşării războiului, românii şi ucrainenii din zona Siretului au revendicat înfiinţarea unor
secţii paralele române, respectiv ucrainene, la Gimnaziul de Stat din Siret, dar aceste solicitări nu au fost
aprobate de autorităţi.
În anul şcolar 1898–1899, la Gimnaziul nr.1 din
Cernăuţi s-a deschis prima clasă paralelă românească, în care aproape toţi elevii erau români, dar majoritatea obiectelor erau predate în limba germană. În
1900–1901 deja existau trei grupe paralele româneşti
la acest gimnaziu. În următorii cinci ani şcolari, din
1901–1902 până în 1905–1906, la Cernăuţi a activat
o filială şcolară germano-română. La 29 aprilie 1906
a fost emisă o ordonanţă împărătească, prin care se
decidea transformarea filialei germano-române în
Gimnaziul de Stat nr. 3 din Cernăuţi. Director al acestei şcoli medii a fost profesorul Teodor Bujor. În anul
şcolar 1913–1914, la gimnaziu activau 20 de profesori
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şi învăţători titulari, dintre care 10 erau români [18].
La Gimnaziul germano-român din Cernăuţi veneau la
studii şi tineri români din sate ucrainizate din nordul
Bucovinei. Astfel, în 1913, la Gimnaziul nr. 3 învăţau
406 elevi români, inclusiv 29 originari din diferite sate
ucrainizate din nord-vestul Bucovinei, unde nu existau şcoli primare în limba română [19].
La 27 septembrie 1907 a fost emis un decret împărătesc de înfiinţare a unui gimnaziu de stat bilingv
la Câmpulung. În anul şcolar 1912–1913 existau deja
6 clase germano-române la acest gimnaziu, frecventate
de 245 de elevi. Circa 70% din elevi erau români ortodocşi şi aproximativ 30% germani şi evrei [20]. Gimnaziul din Câmpulung a fost organizat conform planului
de învăţământ al claselor germano-române de la Gimnaziul nr. 3 din Cernăuţi. Pe parcursul activităţii Gimnaziului de Stat din Câmpulung, aproape toţi profesorii
şi învăţătorii de la această instituţie au fost de naţionalitate română. Până la izbucnirea războiului, director al
gimnaziului a fost profesorul Daniel Verenca.
La începutul sec. al XX-lea au fost înfiinţate câteva
gimnazii pentru băieţi, în care instruirea s-a realizat
parţial şi în ucraineană. În anul şcolar 1896–1897 a
fost deschis un gimnaziu germano-rutean la Cernăuţi.
La această şcoală secundară au existat clase germane
şi clase paralele germano-rutene, în care o parte din
obiecte s-au predat în ucraineană, restul în germană.
În 1904 s-a înfiinţat al doilea gimnaziu germanorutean la Coţmani, în care au existat doar clase de
bază germano-rutene. Majoritatea absolută a elevilor
acestui gimnaziu au fost de naţionalitate ucraineană,
o bună parte fiind greco-catolici, originari din Galiţia. În ultimii ani de stăpânire austriacă au mai fost
fondate două gimnazii în nordul Bucovinei, în care
instruirea s-a realizat în limba ucraineană. În 1908 s-a
deschis un gimnaziu în oraşul Vijniţa, situat la hotar
cu Galiţia. Peste jumătate din elevii acestei şcoli secundare şi majoritatea profesorilor erau veniţi din Galiţia.
În anul şcolar 1912–1913, ucrainenii au obţinut încă
un gimnaziu cu instruire în ucraineană, la Vaşcăuţi.
Autorităţile şcolare din Bucovina au urmărit să
păstreze echilibrul între români şi ucraineni, inclusiv în domeniul învăţământului secundar. În ajunul
declanşării războiului, în Bucovina funcţionau patru
gimnazii mixte germano-române (la Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi şi Câmpulung), două gimnazii germanorutene (la Cernăuţi şi Coţmani) şi două gimnazii cu
instruire în ucraineană, la Vijniţa şi Vaşcăuţi. În anul
şcolar 1913–1914, în Bucovina activau 13 gimnazii
pentru băieţi, care erau frecventate de 6 108 elevi.
După limba maternă, 3 136 (51,3%) de elevi erau vorbitori de germană, 1 393 (22,8%) ruteni, 1 268 (20,8%)
români, 292 (4,8%) polonezi şi 19 de alte naţionalităţi,
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iar după confesiuni, cei mai mulţi elevi erau mozaici
(2 422 – 39,6%) şi ortodocşi (2 107 – 34,5%), urmaţi de
romano-catolici (815 – 13,3%), greco-catolici (510 –
8,3%) şi protestanţi (218 – 3,6%) [21].
Deşi limba germană încă era dominantă în gimnaziile pentru băieţi, totuşi marea majoritate a elevilor de naţionalitate română şi ucraineană învăţau în
clase sau secţii paralele, în care aproape toţi elevii şi
profesorii erau români, respectiv ucraineni. În anul
şcolar 1912–1913, în patru gimnazii germano-române
din Bucovina existau 25 de clase paralele române sau
germano-române, în care învăţau 1 209 elevi, inclusiv
1 126 (93,1%) români, 69 germani şi evrei, 5 ruteni,
3 polonezi. Tot atunci, ucrainenii dispuneau de 22 de
clase rutene sau germano-rutene la patru gimnazii,
care erau frecventate de 1 482 de elevi, dintre care,
după limba maternă, 1 411 (95,2%) erau ucraineni,
48 germani, 21 polonezi [22]. Astfel, în anul şcolar
1912–1913, din totalul de 1 290 de elevi români de la
13 gimnazii din Bucovina, 1 126 (87,3%) erau concentraţi în 25 de clase naţionale, iar din 1 490 de vorbitori
de ucraineană, 1 411 (94,7%) studiau în 22 de clase cu
instruire parţială în ucraineană.
Şcolile reale din Bucovina
Până la mijlocul sec. al XIX-lea, în Imperiul Habsburgic au existat puţine şcoli reale. Dezvoltarea industriei, comerţului şi a căilor de comunicaţii, după
revoluţia din 1848, a necesitat tot mai mulţi specialişti
şi muncitori cu pregătire tehnică, de aceea a crescut
interesul pentru înfiinţarea mai multor şcoli reale.
În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, a crescut atât
numărul şcolilor reale, cât şi al elevilor de la aceste
instituţii şcolare. În ajunul declanşării Primului Război Mondial, în provinciile austriece ale Monarhiei
Austro-Ungare funcţionau 148 de şcoli reale, dintre
care 83 în limba germană, 43 cehe, 14 poloneze, 6
italiene. În anul şcolar 1913–1914, în şcolile reale din
provinciile austriece erau instruiţi 47 730 de elevi, dintre care 52,3% erau vorbitori de germană, 31,7% cehi,
7,6% polonezi, 4,3% italieni, 1,7% sloveni, 0,9% sârbi
şi croaţi, doar 0,7% ruteni şi 0,2% români [23].
Reprezentanţii românilor bucovineni încă în timpul revoluţiei din 1848 au cerut înfiinţarea unei şcoli
reale inferioare separate la Cernăuţi, dar abia peste
mai bine de un deceniu avea să se realizeze această
doleanţă. La 4 septembrie 1862 a fost emisă o rezoluţie împărătească care prevedea înfiinţarea în capitala
Bucovinei a unei şcoli reale superioare de șase clase.
În 1863 au fost deschise concomitent patru clase. În
conformitate cu prevederile legii imperiale din 19 septembrie 1868, Şcoala Reală Superioară ortodoxă din
Cernăuţi s-a transformat într-o instituţie şcolară cu
șapte clase.
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Potrivit unor estimări, în intervalul 1863–1888,
la această instituţie au învăţat anual în total 5 773 de
copii germani şi evrei, 2 064 de polonezi, 683 români,
488 ucraineni, restul de alte etnii [24]. Numărul elevilor de la Şcoala Reală Superioară a crescut constant la
începutul sec. al XX-lea, ajungând la peste 600 în anul
şcolar 1905–1906. Primul director al acestei şcoli a fost
Hermann Tausch, urmat de Wenzel Korn şi românul
Constantin Mandicevschi (din 1896 până în 1918).
În 1914, la Şcoala Reală Superioară ortodoxă din
Cernăuţi activau 22 de profesori şi învăţători titulari,
18 fiind originari din Bucovina, dintre care 12 români.
Astfel, după 50 de ani de la înfiinţare, se împlinise parţial dorinţa românilor bucovineni ca la această şcoală
secundară să fie angajaţi preponderent bucovineni de
confesiune ortodoxă şi de naţionalitate română. Nu
s-a realizat însă pledoaria lor ca instruirea la această
şcoală să se efectueze în română.
Pe parcursul stăpânirii austriece, în Bucovina au
funcţionat doar câteva şcoli secundare cu profil real.
Gimnaziul inferior din Rădăuţi în primii ani a activat
ca o şcoală secundară reală, dar în anul şcolar 1878–
879 a fost transformat în gimnaziu clasic. În perioada
1873–1889, o Şcoală Reală inferioară a existat în oraşul Siret, condusă de 3 profesori. În această perioadă,
la Şcoala Reală din Siret au activat 26 de cadre didactice, iar 175 de elevi au absolvit şcoala [25].
În 1908 s-a fondat un gimnaziu cu profil real în
oraşul Gura Humorului. În ultimii ani de stăpânire
austriacă au mai fost deschise câteva gimnazii particulare cu profil real la Storojineţ, Vaşcăuţi şi Cernăuţi. Gimnaziul Real Privat din Storojineţ, susţinut de
comunitatea evreiască din oraş, a funcţionat în limba
germană, dar elevii au avut în programul de învăţământ şi şase ore pe săptămână de limbă ebraică. La
Gimnaziul Real Privat germano-polonez din Cernăuţi, deschis în 1911, practic toţi elevii erau de naţionalitate poloneză.
La 31 iulie 1911 a fost emisă o decizie împărătească de înfiinţare a Şcolii Reale de Stat din Cernăuţi, cu
limba germană de instruire. Deschiderea acestei şcoli
a permis începerea procesului de naţionalizare a Şcolii
Reale Superioare ortodoxe, unde în ajunul războiului
s-a atestat creşterea ponderii elevilor ortodocşi de naţionalitate română.
Şcolile reale din Bucovina, deşi în număr foarte
mic, au avut o contribuţie importantă la dezvoltarea
învăţământului secundar şi la pregătirea tinerilor specialişti pentru a profesa o meserie sau pentru a-şi continua studiile la o universitate tehnică. Fiind o provincie cu o economie preponderent agrară, învăţământul
cu profil real nu a cunoscut o dezvoltare atât de importantă ca în alte provincii austriece mai industrializate

din partea de vest a Monarhiei Austro-Ungare. Instruirea în limba germană a constituit totuşi o piedică serioasă pentru copiii români şi ucraineni din Bucovina,
care nu posedau suficient de bine germana pentru a
învăţa şi absolvi o şcoală secundară cu profil real.
Liceele pentru fete
La sfârşitul sec. al XIX-lea, s-au deschis licee pentru fete în cele mai importante oraşe din Austria. La
11 decembrie 1900 a fost emis un ordin ministerial,
prin care se aproba statutul acestor şcoli secundare şi
programul de învăţământ. Liceele de fete urmau să fie
de şase clase, iar absolventele să susţină examene de
maturitate. Programa de învăţământ era mai apropiată
de şcolile reale, o atenţie mai mare acordându-se studierii limbilor moderne, precum şi unor obiecte practice.
La începutul sec. al XX-lea a crescut rapid atât numărul liceelor pentru fete, cât şi a elevelor din aceste
şcoli. Dacă în 1901, în provinciile austriece din AustroUngaria existau doar nouă licee de fete cu 1 700 de
eleve, atunci în anul şcolar 1911 – 1912 deja erau 66 de
licee, frecventate de 11 286 de eleve [26].
În Bucovina, abia în 1871 s-a deschis la Cernăuţi o
şcoală superioară de fete cu limba germană de instruire. La 14 aprilie 1898, Consiliul local din Cernăuţi a
decis transformarea acestei şcoli într-un liceu cu şase
clase. Mai bine de 20 de ani, director al acestui liceu a
fost profesorul Josef Frank. Limba de instruire la Liceul municipal de fete din Cernăuţi a fost germana, iar
româna, ucraineana şi poloneza s-au predat ca obiecte
facultative, în principal pentru elevele de etnie res
pectivă. Până la sfârşitul stăpânirii austriece, numărul
elevelor de la Liceul municipal din Cernăuţi a crescut
constant, trecând de 500 în ultimii ani din ajunul războiului. Fiind un liceu cu limba germană de instruire,
majoritatea elevelor au fost germance şi evreice.
La începutul sec. al XX-lea a fost înfiinţat un liceu
pentru fete şi în oraşul Suceava din partea de sud a Bucovinei. Deşi Liceul orăşenesc din Suceava era cu limba
germană de instruire, o bună parte din corpul didactic era de naţionalitate română. Pe parcursul stăpânirii austriece, liceul a fost condus de Samuel Isopescul
(1904–1911) şi Eusebie Popovici (1911–1918). În anul
şcolar 1912–1913, Liceul orăşenesc pentru fete din
Suceava a fost frecventat de 380 de eleve, dintre care
217 (57,1%) vorbitoare de germană şi 147 (38,7%) de
română [27].
La 1 octombrie 1905 s-a deschis un liceu privat de
fete în oraşul Rădăuţi, în primii ani fiind susţinut de
surorile Karoline şi Natalie Brichze. Director al acestui
liceu a fost profesorul Valeriu Serfas. În vara anului
1909, liceul a trecut în subordinea autorităţilor locale,
devenind oficial Liceul orăşenesc de fete din Rădăuţi.
Instituţia a avut un profund caracter german, aproape
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toţi profesorii şi majoritatea elevelor fiind vorbitoare de germană. Peste 80% din elevele liceului au fost
evreice şi germance, elevele de naţionalitate română
constituind doar cca 13-14% din total [28].
Prin decizia ministerială din 3 martie 1902 s-a
aprobat înfiinţarea unei Școli ortodoxe superioare de
fete la Cernăuţi. Cursul inferior de 5 clase era divizat
în două secţii – română şi ruteană. În cursul superior,
de trei clase, majoritatea obiectelor se predau în germană, cu excepţia orelor de istorie, religie, muzică şi
limbile naţionale, care se învăţau în secţii separate, în
română sau ucraineană.
Încă la 23 septembrie 1908, corpul didactic al
Școlii ortodoxe superioare de fete din Cernăuţi a revendicat transformarea şcolii în liceu. Însă, deşi toate
condiţiile erau respectate, iar costurile urmau să fie
suportate de Fondul Bisericesc, abia la 21 octombrie
1912 a fost emis un ordin ministerial prin care se permitea transformarea acestei şcoli în Liceu ortodox de
fete. Cu toate că elevele erau românce şi ucrainence,
limba de instruire în şcoală a fost germana. În română
sau ucraineană s-au predat numai obiectele de istorie,
religie şi limba română, respectiv ucraineană. În anul
şcolar 1912–1913, Liceul ortodox de fete din Cernăuţi
a fost frecventat de 148 de eleve ortodoxe, inclusiv 111
românce şi 37 de ucrainence [29]. Directoare a Liceului ortodox de fete din Cernăuţi a fost Ştefania Jemna.
La începutul sec. al XX-lea, în oraşul Cernăuţi şi
în alte oraşe importante din Bucovina au mai fost fondate câteva licee pentru fete. În 1907 s-a deschis un
liceu particular de fete în oraşul Siret. Însă, din cauza
refuzului autorităţilor statului sau a consiliului local
de a prelua în subordine această şcoală, liceul privat
din Siret a activat cu mare dificultate, iar la 22 septembrie 1913 a fost desfiinţat.
În 1910 s-a deschis un liceu particular de fete la
Gura Humorului, care ulterior a trecut în subordinea
autorităţilor locale. Tot în 1910 s-a înfiinţat la Cernăuţi un liceu particular de fete, dar care a activat după
un program de învăţământ apropiat gimnaziilor clasice pentru băieţi. În 1912 a fost deschis un liceu particular de fete în oraşul Câmpulung. Programul de învăţământ de la acest liceu s-a deosebit faţă de liceele
similare prin obiectele sale obligatorii – limbile germană şi română.
În anul şcolar 1913–1914, la șase licee pentru fete
din Bucovina activau 147 de cadre didactice şi învăţau
1 388 de eleve. Majoritatea elevelor de la aceste şcoli
secundare erau vorbitoare de germană (953), urmate
de românce (308), ucrainence (51) şi poloneze (48).
După confesiuni, 707 eleve erau mozaice, 359 ortodoxe, 221 romano-catolice, 54 evanghelice şi 15 grecocatolice [30].
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Comparativ cu gimnaziile pentru băieţi din Bucovina, unde deja demarase procesul de naţionalizare,
iar majoritatea elevilor români şi ucraineni învăţau în
secţii naţionale, liceele pentru fete aveau ca limbă de
instruire doar germana, româna sau ucraineana, predându-se numai elevelor de naţionalitate respectivă.
Procesul de instruire era parţial naţionalizat doar la
Liceul confesional ortodox din Cernăuţi. O altă deosebire a învăţământului secundar pentru băieţi şi fete
consta în faptul că majoritatea gimnaziilor pentru băieţi erau susţinute de către stat, în timp ce liceele pentru fete se aflau în subordinea autorităţilor locale sau a
unor persoane particulare.
Şcolile de meserii
La finele sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea,
în Bucovina s-a dezvoltat şi învăţământul profesional,
dar numărul şcolilor de meserii a fost foarte mic comparativ cu provinciile mai industrializate din vestul
Monarhiei Austro-Ungare. Şcoala Tehnică medie de
Stat din Cernăuţi a fost cea mai valoroasă instituţie
şcolară profesională, în cadrul căreia au activat câteva
secţii, cele mai importante fiind Școala comercială şi
Secţia de construcţii. Însă predarea tuturor obiectelor
doar în limba germană a îngrădit venirea într-un număr mai mare la studii a copiilor români sau ucraineni.
Cei mai mulţi elevi de la această şcoală de meserii au
fost germani şi evrei. În perioada 1876–1914, Şcoala
Tehnică medie de Stat din Cernăuţi a fost absolvită de
1 734 de elevi, inclusiv 1 078 de la Secţia comercială, 576 de la Secţia de construcţii şi 80 de la Secţia de
tâmplărie şi mobilă. După naţionalităţi, 1 225 (70,6%)
de absolvenţi ai acestei şcoli au fost evrei, 261 (15,1%)
germani, 123 (7,1%) polonezi, 65 (3,7%) ruteni, doar
49 (2,8%) români şi 11 de alte etnii [31].
Pentru românii bucovineni, cea mai importantă
şcoală de meserii a fost Şcoala specială pentru lucrarea
lemnului din Câmpulung. Graţie curajului şi consecvenţei profesorilor, instruirea s-a realizat aici în limba
română, ceea ce a stimulat venirea la studii a multor tineri din satele româneşti din sud-vestul Bucovinei. În
anul şcolar 1909–1910, la Şcoala pentru lucrarea lemnului din Câmpulung au învăţat 192 de elevi, inclusiv
119 români şi 68 vorbitori de germană [32].
Deşi era o provincie cu o economie predominant
agrară, în Bucovina a activat o singură şcoală medie
de agricultură la Cernăuţi, dar şi aceasta cu limba germană de instruire, care a fost închisă în 1908 din cauza
numărului mic de elevi. În ajunul declanşării războiului, în Bucovina funcţionau doar două şcoli agricole
inferioare (la Rădăuţi şi Coţmani) şi trei şcoli agricole
elementare cu studiul pe timp de iarnă, dar care erau
frecventate numai de câteva zeci de elevi.
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Cele mai numeroase şi mai bine frecventate au fost
cursurile de perfecţionare profesională sau şcolile de
ucenici meseriaşi. Aceste cursuri se organizau pe lângă
şcolile secundare cu profil tehnic sau pe lângă gimnazii,
activau de obicei seara sau în zilele de odihnă şi erau
destinate atât tinerilor, cât şi adulţilor care deja erau
angajaţi la serviciu şi necesitau perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi practice. În ultima fază a stăpânirii
austriece, astfel de cursuri de perfecţionare pentru meseriaşi activau în toate localităţile urbane mai importante din Bucovina, iar numărul elevilor de la aceste şcoli
a crescut continuu, trecând de 1 000 după anul 1909.
Cum instruirea se realiza aproape exclusiv în
germană, şcolile pentru ucenicii meseriaşi au fost de
puţin folos pentru românii şi ucrainenii din Bucovina, cei mai mulţi elevi fiind de confesiune mozaică
şi romano-catolică, vorbitori de limbă germană. În
anul şcolar 1912–1913, la 12 cursuri de perfecţionare profesională s-au înscris în total 1 535 de persoane,
inclusiv 604 catolici, 585 evrei, 215 ortodocşi şi 130
protestanţi. După limba maternă, 1 093 (71,2%) erau
germani, 163 (10,6%) români, 153 (10%) polonezi şi
118 (7,7%) ruteni [33].
Învăţământul primar şi secundar din Bucovina
la începutul secolului XX
La sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XXlea, învăţământul primar din Bucovina a înregistrat
progrese evidente: a crescut semnificativ numărul şcolilor şi al copiilor şcolarizaţi, s-a diminuat ponderea
populaţiei analfabete, s-a îmbunătăţit starea materială
a cadrelor didactice. În Bucovina s-a produs naţionalizarea învăţământului primar, majoritatea şcolilor mixte fiind desfiinţate, marea majoritate a copiilor având
posibilitatea să fie instruiţi în limba maternă; au fost
numiţi inspectori şcolari provinciali şi districtuali naţionali; învăţători de diferite etnii au înfiinţat asociaţii
pedagogice proprii; erau editate reviste pedagogice în
limbile germană, română şi ucraineană.
În anul de învăţământ 1912–1913, din cei 127 472 de
copii de vârstă şcolară, 103 901 frecventau şcolile primare oficiale, 10 965 – un curs repetat de instruire, 3 128 –
şcoli primare particulare, 3 609 – şcoli superioare, 927
erau instruiţi acasă, 1 116 copii nu erau instruiţi din cauza anumitor deficienţe corporale şi, în sfârşit, 3 826 de copii încă mai rămâneau în afara sistemului de învăţământ
[34], adică numai cca 3% din copiii de vârstă şcolară nu
erau încadraţi în sistemul de învăţământ al Bucovinei.
La începutul sec. al XX-lea, învăţământul secundar şi profesional din Bucovina a cunoscut de asemenea o dezvoltare importantă, fiind deschise mai multe
gimnazii pentru băieţi şi licee pentru fete, precum şi
câteva şcoli secundare cu profil real. Deşi germana
continua să domine în şcolile secundare, totuşi ro-

mânii, ucrainenii şi polonii au obţinut noi drepturi
în sistemul de învăţământ. În multe dintre gimnaziile
pentru băieţi au fost deschise clase paralele cu limbile
română şi ucraineană de predare.
În anul şcolar 1913–1914, în Bucovina funcţionau 13 gimnazii pentru băieţi, dintre care şapte erau
complete, cu opt clase, iar în alte patru erau deschise
deja câteva clase superioare, adică liceale. După limba de instruire, patru gimnazii erau germane, patru
germano-române, două germano-ucrainene, două
ucrainene şi unul polonez. Mai existau două şcoli reale, o şcoală de meserii, câteva licee oficiale sau particulare pentru fete, două instituţii pentru pregătirea
învăţătorilor şi învăţătoarelor.
Sistemul de învăţământ în mai multe limbi, cum
a existat până în 1918 în Bucovina, a permis instruirea în limba maternă a copiilor de diferite etnii, iar
în localităţile cu populaţie mixtă au funcţionat şcoli
primare şi secundare cu două, trei şi chiar patru limbi
de predare. Odată cu creşterea numărului de şcoli primare s-a diminuat simţitor numărul instituţiilor cu
mai multe limbi de instruire. Concomitent, pe măsura
dezvoltării reţelei de şcoli, avea loc o decădere treptată
a influenţei limbii germane în sistemul de învăţământ,
îndeosebi în ultimii ani de stăpânire austriacă.
Instruirea în limba maternă în şcolile primare şi
parţial, în şcolile secundare, a avut o mare importanţă
pentru modernizarea societăţii, diminuarea ponderii
populaţiei analfabete şi deşteptarea naţională a românilor bucovineni. Graţie învăţământului în limba
română, a funcţionării unui şir de societăţi culturale
naţionale, a publicării mai multor ziare şi reviste în
limba română, a legăturilor existente cu românii din
Vechiul Regat, din Transilvania şi Banat, la începutul
sec. al XX-lea, românii din Bucovina aveau formată
o puternică conştiinţă naţională şi erau conştienţi de
apartenenţa la naţiunea română.
În Basarabia, dimpotrivă, în perioada respectivă
au funcţionat doar şcoli primare şi secundare cu instruirea în limba rusă, românii basarabeni nu au avut
posibilitate să activeze în societăţi culturale naţionale,
să publice ziare şi reviste în limba română (cu foarte
mici excepţii), doar un număr foarte restrâns de locuitori din această provincie au avut careva legături cu
conaţionalii lor din România, Bucovina sau Transilvania. Din această cauză, în Basarabia a fost frânat procesul firesc de formare a conştiinţei naţionale, în acest
spaţiu conservându-se o conştiinţă regională, caracteristică pentru începutul sec. al XIX-lea. Urmările acestei politici se resimt şi în prezent. Dacă în Bucovina,
locuitorii se declarau români şi vorbitori de română
încă la sfârşitul sec. al XIX-lea, atunci în Basarabia şi
acum sunt mulţi locuitori, care se declară moldoveni şi
nu sunt conştienţi de apartenenţa la naţiunea română.
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