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 Învăţământul primar
 La momentul ocupării Bucovinei de către Imperiul Habsburgic, în acest 
teritoriu existau 6 şcoli domneşti - la Suceava, Cernăuţi, Rădăuţi, Putna, Câmpu-
lung Moldovenesc şi Câmpulung Rusesc, care au fost înfiinţate după anul 1766, 
iar în perioada 1768-1774, practic, nu au funcţionat din cauza războiului 
ruso-turc. La Rădăuţi mai exista, încă din anul 1747, o şcoală episcopală, iar 
la Suceava, pe lângă şcoala românească, un învăţător grec şi altul pentru latină. 
La începutul stăpânirii austriece, nivelul de dezvoltare a învăţământului din 
Bucovina era mai avansat faţă de restul Moldovei, dar învăţământul primar se 
afla doar la etapa incipientă de dezvoltare, iar majoritatea absolută a populaţiei 
era analfabetă. Nivelul de dezvoltare a societăţii moldoveneşti era inferior faţă de 
statele occidentale, dar era comparabil cu cel al statelor vecine şi al provinciilor 
din estul Monarhiei Habsburgice.
 Principala instituţie de învăţământ din nord-vestul Moldovei era atunci 
Academia teologică de la Putna. Şcoala a fost oficial ridicată la rangul de Acade-
mie domnească prin hrisovul domnesc al lui Ioan Teodor Callimachi, din 
15 iunie 1759, şi a funcţionat în această calitate până în 1786. Organizarea şi 
funcţionarea acestei şcoli este legată mai ales de activitatea a doi mari cărturari 
ai timpului – Iacov Putneanul şi Vartolomeu Măzăreanul. La această instituţie 
superioară de învăţământ şi-au făcut studiile personalităţi bine cunoscute din 
acea perioadă, precum mitropoliţii Iacov Putneanul, Gavriil Calimah şi Leon 
Gheucă; episcopii Dositei Herescu, Isaia Baloşescu şi Amfilohie al Hotinului; ar-
himandritul Vartolomeu Măzăreanul; egumenii Venedict al Moldoviţei, Metodie 
de la Solca, Maca rie de la Voroneţ şi alţii1.
 În perioada administraţiei militare (1774-1786), în Bucovina s-a produs 
reorganizarea şi etatizarea învăţământului, au fost treptat desfiinţate vechile şcoli 
din perioada moldovenească şi au fost înfiinţate noi şcoli cu limbile de instruire 
română şi germană. Prin adoptarea Regulamentului şcolar din anul 1786 s-a 
urmă rit scopul de a laiciza procesul de învăţământ, de a diminua influenţa 

* Constantin Ungureanu, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de 
Istorie al AȘM.

1 Constantin C. Cojocaru, Daniil Vlahovici – episcop al Bucovinei (23 aprilie 1789 – 20 august 
1822), în Analele Bucovinei, anul VII, 1/2000, p. 59; Idem, Isaia Baloşescu, episcopul Bucovinei 
(17 iulie 1823 – 14 septembrie 1834), în Analele Bucovinei, anul VII, 2/2000, p. 360-361. 
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clerului asupra şcolii şi de a introduce obligativitatea învăţământului pentru toţi 
copiii de vârstă şcolară.   
 În perioada administraţiei galiţiene (1786-1848), în Bucovina s-a produs 
o stagnare a sistemului de învăţământ. După o perioadă scurtă de avânt (1786-
1793), a avut loc un regres şi o diminuare a numărului de şcoli primare, din 
cauza desfiinţării obligativităţii învăţământului în Bucovina. La începutul sec. 
al XIX-lea, cea mai importantă instituţie de învăţământ, cu limba română de 
predare, era şcoala clericală din Cernăuţi, care a funcţionat în perioada 1786-
1818. Pentru învăţământul românesc din Bucovina cea mai nefastă a fost peri-
oada 1815-1844, când şcolile primare au fost subordonate Consistoriului catolic 
din Lemberg. Către anul 1840, în 46 de şcoli primare învăţau 4.595 de elevi, 
adică mai puţin de 10% din cei cca. 50 mii de copii de vârstă şcolară2. Majoritatea 
acestor elevi erau germani, polonezi şi maghiari, de confesiune catolică şi protes-
tantă, pe când proporţia copiilor ortodocşi şcolarizaţi era mult mai mică.
 În intervalul 1848-1869 s-a îmbunătăţit semnificativ reţeaua de şcoli pri-
mare din Bucovina, numărul cărora s-a triplat faţă de anul 1850. Totuşi, nivelul 
de şcolarizare a copiilor continua să rămână foarte scăzut. La sfârşitul anilor ’60 
ai sec. al XIX-lea şcolile primare erau frecventate doar de cca. 7.300-8.300 de 
copii. În anii ’60-70 Parlamentul austriac a adoptat mai multe legi importante, 
inclusiv cea referitoare la învăţământ, care a fost promulgată la 14 mai 1869. Prin 
adoptarea acestei legi se conferea un caracter uniform organizării școlare din 
Austria, fiind proclamată independenţa învăţământului faţă de autoritatea bise-
ricească. La 30 ianuarie 1873, Dieta Bucovinei a votat legea provincială despre 
învăţământ, care reglementa modalitatea de înfiinţare, întreţinere și de frecven-
tare a școlilor primare. 
 Autoritatea supremă de control școlar în Bucovina a fost Consiliul Școlar 
provincial. La sfârșitul stăpânirii austriece, fiecare consiliu școlar districtual avea 
cca. 9-11 membri, iar Consiliul Școlar al Ţării era constituit din 16 persoane, 
dintre care 6 germani, 4 români, 4 ucraineni, un polonez și un evreu. 
 Un rol foarte important în învăţământul primar din Bucovina l-au jucat și 
inspectorii școlari provinciali și districtuali, care erau obligaţi să verifice școlile 
primare, aflate în subordinea lor. Până la sfârșitul stăpânirii austriece, procedura 
de inspectare a școlilor primare din Bucovina fusese naţionalizată. În ajunul 
declanșării războiului, școlile primare germane, românești, ucrainene, poloneze 
și maghiare dispuneau de inspectori școlari provinciali și districtuali proprii. 
Atunci în orașul Cernăuţi erau câte un inspector german, român, ucrainean 
și polonez, iar în celelalte districte școlare activau 8 inspectori ucraineni, 7 
români, 5 germani, doi polonezi și un maghiar3. De asemenea, Comisia pentru 
examinarea școlilor primare fusese reorganizată pe criterii etnice, fiind create 

2 Constantin Ungureanu, Învăţământul primar din Bucovina (1774-1918), Chişinău, Civitas 2007, 
p. 36.

3 Idem, Inspectorii şcolari din Bucovina în perioada 1869-1918, în Glasul Bucovinei, 2 / 2006, p. 
31-32. 
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4 comisii autonome, care erau obligate să examineze numai școlile cu limba 
respectivă de instruire. 
 La momentul adoptării noii legi a învăţământului, nivelul de școlarizare 
din Bucovina era cel mai jos în comparație cu celelalte provincii austriece. În 
1871, doar cca. 12-13% din copiii de vârstă școlară erau școlarizaţi. În deceniile 
următoare s-a dezvoltat rapid sistemul de învăţământ primar din Bucovina, 
înregistrându-se o creștere atât a numărului de școli oficiale și particulare, cât și 
a ratei copiilor școlarizaţi. Astfel, în anul școlar 1889/90 deja 54,5% din numărul 
total de copii frecventau o școală primară publică sau particulară, ori o altă 
școală. La începutul sec. al XX-lea, din totalul de 96.973 de copii de vârstă școlară, 
75.836 (78,2% din total) erau școlarizaţi, iar în anul de învăţământ 1912/13, rata 
școlarizării se ridicase la 96,1%4.  
 Pentru învăţământul primar din Bucovina problema cea mai delicată era 
alegerea limbii de instruire în școli, mai ales în localităţile cu populaţie mixtă: 
românească și ucraineană. Pentru a soluţiona cât mai judicios aceste probleme 
au fost deschise iniţial multe școli primare mixte cu două, trei și chiar patru limbi 
de instruire. În anul școlar 1889/90, din 285 școli oficiale, 99 erau rutene, 89 
românești, 20 germane, 3 maghiare și 74 mixte. Treptat, multe din școlile mixte 
au fost separate pe criterii etnice. Procesul de naţionalizare a învăţământului 
primar s-a intensificat mai ales la începutul sec. al XX-lea. Până în anul 1914, 
practic toate școlile mixte cu trei și patru limbi de instruire au fost desfiinţate, 
iar în multe școli mixte încă existente clasele au fost separate pe criterii etnice. În 
anul școlar 1912/13 în Bucovina au funcţionat 564 de școli oficiale, dintre care 
219 rutene, 190 românești, 97 germane, 15 poloneze, 4 maghiare și 39 mixte5. 
 Odată cu dezvoltarea sistemului de învăţământ şi îmbunătăţirea nivelului 
de şcolarizare a copiilor s-a modificat esenţial şi structura contingentului de 
elevi după confesiuni. În 1875, din totalul de 13.345 de elevi numai 40,3% erau 
ortodocşi, în schimb catolicii constituiau 32,7%, evanghelicii – 13,8% şi mozaicii 
– 12,9%. Până în anul 1900 ponderea elevilor de religie ortodoxă a ajuns la 
68,1%, în schimb s-a diminuat ponderea elevilor de confesiune romano-catolică 
(12,9%) şi evanghelică (3,7%)6. 
 În ultimii ani de stăpânire austriacă s-a modificat şi contingentul de elevi 
după limba de instruire, crescând mai ales numărul elevilor din şcolile româneşti. 
La sfârşitul anului 1913, şcolile primare publice şi cursurile de repetiţie erau 
frecventate de 117.009 elevi, inclusiv 44.246 (37,8%) la şcolile româneşti, 40.700 
(34,8%) – în şcolile ucrainene, 18.972 (16,2%) – în cele germane, 1.709 (1,5%) – 
în maghiare, 1.470 (1,2%) - în polone şi 9.912 – în şcoli mixte, inclusiv 4.816 în 
şcoli româno-germane şi 2.487, în ruteano-germane7.  

4 Idem, Învăţământul primar din Bucovina (1774-1918), p. 189.
5 Ibidem, p. 187. 
6 Ibidem, p. 191.
7  Statistische Nachweisung über den Stand der Volksschulen und Lehrerbildungsanstalten nebst 

einem Schematismus der Volksschulen und Lehrer in der Bukowina nach dem Stande vom 31. 
Dezember 1913, Czernowitz 1914, p. XIV-XV. 
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 Potrivit statisticilor oficiale, în anul 1913, la şcolile primare publice şi 
private din Bucovina erau şcolarizaţi 109.441 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%) maghiari8. În localităţile urbane, peste 50% din elevi erau 
vorbitori de germană, cca. 20-21% români, cca. 17-18% ucraineni şi cca. 10% 
poloni. În schimb, la sate cei mai mulţi elevi erau români sau ucraineni, germanii 
constituiau cca. 13%, maghiarii cca. 2%, iar polonezii mai puţin de 2%9.
 La sfârşitul anului 1913 şcolile primare din capitala Bucovinei erau frecven-
tate de 9.771 de elevi. Mai mult de jumătate din elevii din oraşul Cernăuţi erau 
germani şi evrei, urmaţi de români (16,3%), polonezi (15,1%) şi ucraineni 
(14,3%). După confesiune, cei mai mulţi elevi erau mozaici (32,7%) şi romano-
catolici (30,5%), urmaţi de ortodocşi (20,8%), greco-catolici (10%) şi evanghelici 
(5,7%). Şcolile primare publice din partea centrală a oraşului erau frecventate 
de 5.445 de elevi, dintre care 57,7% germani după limba maternă, 22,4% polo-
nezi, 16,5% ucraineni şi numai 3,1% români. În schimb, la şcolile din suburbii îşi 
făceau studiile 3.018 copii, inclusiv 41,4% români şi 40,4% germani şi evrei. Peste 
1.300 de copii frecventau diferite şcoli particulare din capitala Bucovinei10. 
 În perioada 1900-1913 în Bucovina s-a produs o reducere rapidă a numă-
rului elevi lor de la şcolile mixte – de la cca. 22 mii (31,6% din total) în 1900, la 
cca. 10 mii (8,6%) în 1913. Naţionalizarea învăţământului primar la începutul 
sec. al XX-lea a asigurat, în mare parte, instruirea în limba maternă a copiilor 
de diferite naţionalităţi şi a contribuit la îmbunătăţirea nivelului de şcolarizare 
a copiilor de vârstă şcolară, mai ales a celor de etnie română şi ucraineană. În 
unele cazuri, însă, autorităţile şcolare au neglijat revendicările locuitorilor de 
a avea învăţământ public în limba română. Iată de ce, după anul 1910, în mai 
multe sate mixte româno-ucrainene din nord-vestul Bucovinei au fost deschise 
14 şcoli private româneşti, în care au fost instruiţi cca. 1.400 de copii11. Aceste 
şcoli particulare erau susţinute financiar de societăţile culturale româneşti din 
Bucovina, de diferite persoane particulare. 
 Dezvoltarea rapidă a învăţământului primar din Bucovina, în ultimele de-
cenii 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), reducân-
du-se astfel şi decalajul dintre Bucovina şi alte provincii austriece în ce priveşte 
ponderea populaţiei analfabete. 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 

8 Calculat după Statistische Nachweisung über den Stand der Volksschulen … vom 31. Dezember 
1913.

9 Constantin Ungureanu, Învăţământul primar din Bucovina …, p. 193, 194.
10 Idem, Învăţământul primar din oraşul Cernăuţi (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolu-

lui al XX-lea), în Glasul Bucovinei, 1 / 2008, p. 75. 
11 Idem, Învăţământul particular românesc din Bucovina la sfârşitul stăpânirii austriece, în Revista 

de Istorie a Moldovei, nr.4 (64), Chișinău 2005, p.92. 
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din România (în 1912) şi doar 15,6% din totalul populaţiei Basarabiei (în 1897). 
În Bucovina, 39,6% din românii în vârstă de peste 10 ani puteau în 1910 să scrie 
şi să citească12. În Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, ponderea locuito-
rilor cărturari era la români mai joasă decât la alte popoare, precum germani şi 
maghiari. 
 Cadrele didactice din Bucovina s-au organizat în societăţi profesionale şi au 
participat activ la conferinţe districtuale şi provinciale ale învăţătorilor, care au 
jucat un rol important în dezvoltarea sistemului de învăţământ, în cadrul acestor 
manifestări fiind dezbătute cele mai actuale probleme ale învăţământului şi pro-
puse soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei existente. 
 În anul 1872 a fost înfiinţată Societatea învăţătorilor din Bucovina, în cadrul 
căreia au activat învăţători de diferite etnii şi confesiuni. În fiecare vară se orga-
niza adunarea generală a acestei asociaţii. La începutul sec. al XX-lea, cadrele di-
dactice şi-au manifestat dorinţa de a se organiza şi activa în societăţi pedagogice 
naţionale. Astfel de societăţi au înfiinţat învăţătorii ucraineni, români, germani, 
evrei. La 27 august 1905 a avut loc adunarea de constituire a Reuniunii Şcolare 
Române din Bucovina, care la 31 ianuarie 1909 s-a transformat în Asociaţia Cor-
pului Didactic Român din Bucovina. Preşedinte al Asociaţiei a fost ales George 
Tofan. La 7 şi 8 iunie 1914 s-a desfăşurat la Suceava primul congres al corpului 
didactic român, la care au participat peste 500 din cei cca. 700-800 de învăţători 
români bucovineni. 
 În preajma declanşării Primului Război Mondial, învăţământul primar din 
Bucovina era superior faţă de cel 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. 95-97% din copiii români din Bucovina erau înscrişi la o şcoală primară ofi-
cială, confesională sau particulară. În Basarabia, însă, marea majoritate a copiilor 
nu frecventau nicio şcoală şi erau neştiutori de carte.  

 Gimnaziile din Bucovina
 Până în 1818, în Monarhia Habsburgică au existat două categorii de 
gimnazii: cu 6 clase (4 clase gramaticale şi două umanitare), şi gimnazii cu 5 clase 
(3 clase gramaticale şi două umanitare). În 1848, gimnaziile au fost reformate, 
fiind împărţite în inferioare şi superioare, fiecare cu câte 4 clase. În Monarhia 
Hab sbur gică şcolile secundare pentru băieţi se numeau gimnazii cu cele două 
trepte: “Untergymnasium” (cursul inferior cu 4 clase) şi “Obergymnasium” 
(cursul superior cu 4 clase, echivalent cu clasele de liceu în prezent). Termenul 
de “Lyzeum” se utiliza atunci în limba germană numai pentru liceele de fete, 
reali  zându-se astfel o diferenţiere între şcolile secundare pentru băieţi şi pentru 
fete.

12 Idem, Ştiinţa de carte în teritoriile populate de români la începutul secolului XX, în Codrul Cosmi-
nului, nr. 11 (21), Suceava 2005, p. 95-101.
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 Până la izbucnirea Primului Război Mondial, numărul gimnaziilor din par-
tea austriacă a Monarhiei a ajuns la 324, dintre care 138 germane, 72 poloneze, 
68 cehe, 10 ucrainene, 9 italiene, 7 sârbo-croate, 2 slovene şi 18 mixte. În anul 
şcolar 1913/14, la toate gimnaziile din provinciile austriece erau înscrişi cca. 103 
mii de elevi, dintre care, după limba maternă, 36,9% erau germani, 26,8% polo-
nezi, 17,5% cehi, 8,9% ruteni, 3,6% sloveni, 3,3% italieni, 1,6% sârbo-croaţi, 1,3% 
români13.
 Primul gimnaziu din Bucovina s-a deschis la 16 decembrie 1808, la Cer-
năuţi. Până la mijlocul sec. al XIX-lea, majoritatea cadrelor didactice de la Gim-
naziul din Cernăuţi au fost originare din Galiţia. Deşi aproape 1/3 din elevii de 
la gimnaziu erau români, până în anul 1848 la această instituţie nu a activat nici 
un învăţător român, cu excepţia celor care au predat religia ortodoxă. În 1849, 
Gimnaziul din Cernăuţi a devenit superior, de 8 clase. În timpul revoluţiei din 
anul 1848 s-a realizat şi dorinţa românilor bucovineni de a obţine o catedră de 
limba şi literatura română, al cărei titular a devenit profesorul Aron Pumnul. 
Gimnaziul din Cernăuţi a cunoscut o dezvoltare deosebită în perioada 1859-
1887, cât timp director al instituţiei a fost profesorul Stefan Wolf.  
 Până în 1914, la acest gimnaziu au activat în total 299 de cadre didactice, 
inclusiv mai mulţi profesori români. Deşi la Gimnaziul din Cernăuţi majoritatea 
obiectelor s-au predat în limba germană, la această instituţie au studiat elevi de 
diferite etnii şi confesiuni. Elevii români au dispus, după anul 1858, de o biblio-
tecă a gimnaziştilor, unde timp de două decenii au fost colectate aproape 900 de 
cărţi şi reviste, majoritatea în limba română. 
 În a doua jumătate a sec. al XIX-lea a crescut semnificativ numărul elevilor 
de la Gimnaziul Superior din Cernăuţi, apropiindu-se de 1.000 la începutul sec. 
al XX-lea. Majoritatea elevilor, vorbitori de limbă germană, erau de confesiune 
mozaică. La începutul sec. al XX-lea s-a diminuat brusc numărul elevilor români 
şi ucraineni de la această şcoală, fiindcă atunci au fost deschise două gimnazii 
noi la Cernăuţi, cu predare parţială în română, respectiv în ucraineană.
 Gimnaziul de Stat nr. I din Cernăuţi a fost cea mai importantă şcoală se-
cundară din Bucovina în perioada austriacă, care a funcţionat mai bine de 100 
de ani. În perioada 1808 – 1908, la acest gimnaziu au învăţat 11.191 de elevi, iar 
3.824 (cca. 34% din total) au absolvit gimnaziul complet. În perioada 1849/50-
1907/08, 2.536 de absolvenţi ai claselor de liceu au susţinut examenele de baca-
laureat14.
 Al doilea gimnaziu din Bucovina a fost deschis în 1860, la Suceava. În anul 
şcolar 1865/66, Gimnaziul ortodox din Suceava a devenit complet, cu 8 clase. În 
perioada 1870-1883 s-a produs românizarea treptată a corpului didactic şi s-au 

13 Hannelore Burger, Sprachenrecht und Sprachgerechtigkeit im österreichischen Unterrichtswesen 
1867-1918, Wien 1995, p. 256, 258. 

14 Vladimir Trebici, Liceul “Aron Pumnul” din Cernăuţi (1918-1940 şi 1941-1944), în Almanahul 
Societăţii pentru Cultura românească “Mihai Eminescu” din Cernăuţi, București, 1993, p. 26. 
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deschis primele clase paralele româneşti. În anul şcolar 1870/71, din 15 profesori 
de la gimnaziu, numai doi erau români, iar în anul de învăţământ 1883/84, deja 
14 profesori erau români şi doar 3 de alte etnii15. 
 Ştefan Dracinschi a fost în perioada 1884-1895 primul conducător de etnie 
română al Gimnaziului din Suceava. Toţi directorii ulteriori ai acestui gimnaziu 
au fost, de asemenea, români: Ştefan Repta (1895-1906), Constantin Cosovici 
(1907-1910) şi Constantin Procopovici (1910-1918). 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 acest gimnaziu, în anii 1881-1884 s-au înfiinţat secţii române în clasele 
inferioare, iar în 1902-1905, şi în clasele a V-VIII-a de la Gimnaziul din Suceava. 
În perioada 1860-1918, în această instituţie secundară de învăţământ au fost 
angajaţi şi au activat în total 173 de cadre didactice, mai mult de jumătate fiind 
de naţionalitate română16.
 În 1872, a fost deschis un gimnaziu german la Rădăuţi. În primii ani de 
existenţă, Gimnaziul din Rădăuţi a activat ca o şcoală secundară reală, însă din 
anul şcolar 1878/79 a devenit gimnaziu clasic. În perioada 1872-1914, Gimna-
ziul din Rădăuţi a avut trei directori, toţi de naţionalitate germană: Ernst Rudolf 
Neubauer (1872-1883), Heinrich Klauser (1883-1895) şi Gabriel von Mor (1895-
1914).
 Marea majoritate a cadrelor didactice de la Gimnaziul din Rădăuţi erau 
din diferite provincii austriece. În perioada 1872-1897, din 45 de profesori şi 
învă ţători titulari şi suplinitori, 14 au fost originari din Bucovina, doar câţiva 
fiind de etnie română. Numărul elevilor români de la această instituţie şcolară 
a fost destul de redus. Anual, îşi făceau studiile la acest gimnaziu cca. 50-60 de 
elevi de naţionalitate română. În total, 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 etnii17. 
 Pe măsură ce se dezvolta învăţământul primar, şi românii din zona Rădău-
ţului au revendicat învăţământ secundar în limba maternă, dar abia în anul şco-
lar 1910/11 s-au deschis clase 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, apoi de Emanoil Isopescu. Deşi toţi elevii 
din secţia paralelă a gimnaziului erau români (în anul şcolar 1913/14, la această 

15 Eusebie Popovici, Din istoricul Liceului Ştefan cel Mare din Suceava 1860-1935, Suceava 1935, p. 35. 
16 Constantin Ungureanu, Gimnaziul Ortodox din Suceava (1860-1918), în Crezul istoriei. In hono-

rem prof. univ. dr. Mihai Iacobescu la 75 de ani, coordonatori Ștefan Purici, Dumitru Vitcu, Iași 
2013, p. 539. 

17 Emanoil Isopescu, Anuarul I al Liceului de Stat Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi pe anul şcolar 
1921-1922, Cernăuţi 1923, p. 72-73.
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secţie au studiat 179 elevi români de confesiune ortodoxă)18, doar o parte din 
obiecte au fost predate în română.  
 La 9 septembrie 1899 a fost înfiinţat Gimnaziul „Franz Josef ” din Siret, 
cu instruire doar în limba germană. În decursul anilor 1899-1919, Gimnaziul 
de Stat din Siret a avut 6 directori şi 71 de profesori. În ajunul declanşării răz-
boiului, românii şi ucrainenii din zona Siretului au revendicat înfiinţarea unor 
secţii paralele române şi ucrainene la acest gimnaziu, dar aceste solicitări nu a 
fost aprobate de autorităţi.   
 Începând cu anul şcolar 1898/99, la Gimnaziul nr.I din Cernăuţi s-au în-
fiinţat clase paralele româneşti, în care aproape toţi elevii erau români, dar ma-
joritatea obiectelor erau predate în limba germană. În anul şcolar 1900/01 deja 
existau trei grupe paralele româneşti la acest gimnaziu. În următorii cinci ani 
şcolari, din 1901/02 până în 1905/06, a funcţionat o filială germano-română la 
Cernăuţi.
 În 1906, filiala germano-română a fost transformată în Gimnaziul de Stat 
nr.III din Cernăuţi. Începând cu anul şcolar 1909/10, Gimnaziul nr.III ger-
mano-român din Cernăuţi a devenit complet, cu 8 clase germane şi 8 clase ger-
mano-române. Director al Gimnaziului germano-român din Cernăuţi a fost 
profesorul Teodor Bujor. La sfârşitul anului şcolar 1913/14, la acest gimnaziu 
activau 20 de profesori şi învăţători titulari, dintre care 10 erau de naţionalitate 
română. În 1913, la Gimnaziul nr.III din Cernăuţi învăţau 406 elevi români, in-
clusiv 29 originari din diferite sate ucrainizate din nord-vestul Bucovinei, unde 
nu existau şcoli primare în limba română19. După unirea Bucovinei cu România, 
acest gimnaziu a fost transformat în Liceul „Aron Pumnul”, devenind cel mai 
important liceu din Cernăuţi. 
 În 1907 a fost deschis un gimnaziu de stat bilingv la Câmpulung. În anul 
şcolar 1912/13 existau deja 6 clase germano-române la acest gimnaziu, frecven-
tate de 245 de elevi. Circa 70% din elevi erau români ortodocşi şi aproxima-
tiv 30%, germani şi evrei20. Pe parcursul funcţionării Gimnaziului de Stat din 
Câmpulung, aproape toţi profesorii şi învăţătorii de la această şcoală au fost de 
naţionalitate română. Totuşi, ca şi la alte gimnazii germano-române din Bu-
covina, elevii au studiat în limba română doar orele de română, limba latină, 
matematică şi religia ortodoxă, restul obiectelor fiind predate în germană. Până 
la izbucnirea războiului, director al acestul gimnaziu a fost profesorul Daniel 
Verenca.
 În anul şcolar 1896/97 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 

18 Constantin Ungureanu, Gimnaziul de Stat din Rădăuţi (1872-1918), în Analele Bucovinei, 
1/2013, p. 134. 

19 George Tofan, În ce măsură alimentează satele noastre şcolile secundare din ţară, în Şcoala, anul 
IV, nr. 7-8 / 1913, p. 178-181. 

20 Oesterreichische Statistik, ediţie nouă, vol. 14.3, p. 74-75.
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germană. La Gimnaziul de Stat nr. II germano-rutean din Cernăuţi au studiat 
mulţi elevi de etnie ucraineană din Bucovina, dar şi un număr însemnat, origi-
nari din Galiţia.  
 În 1904 s-a înfiinţat al doilea gimnaziu germano-rutean la Coţmani, în nor-
dul Bucovinei. La acest gimnaziu au existat doar clase de bază germano-rutene. 
Marea majoritate a elevilor de la acest gimnaziu au fost ucraineni, o bună parte 
fiind ruteni greco-catolici, originari din Galiţia. În 1914, la acest gimnaziu acti-
vau 12 profesori titulari, inclusiv 7 din Galiţia şi numai 5 din diferite localităţi 
bucovinene, precum şi 13 învăţători suplinitori, dintre care 7 din Galiţia şi 6 din 
Bucovina21.
 În ultimii ani de stăpânire austriacă au mai fost înfiinţate două gimnazii 
în nordul Bucovinei, în care instruirea s-a realizat în ucraineană. În 1908 a 
fost deschis un gimnaziu de stat în oraşul Vijniţa. Mai mult de jumătate din 
elevii acestei şcoli secundare şi majoritatea profesorilor erau veniţi din Galiţia. 
În anul şcolar 1912/13, ucrainenii au obţinut încă un gimnaziu cu instruire în 
ucraineană, la Vaşcăuţi. 
 Autorităţile şcolare din Bucovina au urmărit scopul de a păstra un echili-
bru între români şi ucraineni, inclusiv în domeniul învăţământului. În ajunul 
declanşării războiului, în Bucovina funcţionau 4 gimnazii germano-române (la 
Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi şi Câmpulung), două gimnazii germano-rutene (la 
Cernăuţi şi Coţmani) şi două gimnazii cu instruire în ucraineană, la Vijniţa şi 
Vaşcăuţi. În 1911 s-a realizat şi dezideratul polonezilor din Bucovina de a dispune 
de un gimnaziu cu predare parţială a obiectelor în limba polonă, la Cernăuţi.
 În anul şcolar 1913/14, în Bucovina existau 13 gimnazii pentru băieţi, 
frecventate de 6.108 elevi. După limba maternă, 3.136 (51,3%) de elevi erau vor-
bitori de germană, 1.393 (22,8%) ruteni, 1.268 (20,8%) români, 292 (4,8%) polo-
nezi, 19 de alte etnii, 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%)22. 
 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 1912/13, în 4 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. Tot atunci, ucrainenii dispuneau de 22 de 
clase rutene sau germano-rutene la 4 gimnazii, care erau frecventate de 1.482 de 
elevi, dintre care, după limba maternă, 1.411 (95,2%) erau ucraineni. Astfel, în 
anul şcolar 1912/13, din totalul de 1.290 de elevi români de la 13 gimnazii din 

21 Deutschsprachige Quellen zur Geschichte des Bildungswesens der Bukowina um 1900, Herausge-
geben von Galina Czeban und Elmar Lechner, vol. III, Klagenfurt 1994, p. 64-65. 

22 Constantin Ungureanu, Gimnaziile din Bucovina, în Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept, 
Chișinău 2012, p. 177.
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Bucovina, 1.126 (87,3% din total) erau concentraţi în 25 de clase naţionale, iar 
din 1.490 vorbitori de ucraineană, 1.411 (94,7%) studiau în 22 de clase cu instru-
ire parţială în ucraineană23.
 
 Liceele pentru fete
 Până la mijlocul sec. al XIX-lea, în Imperiul Habsburgic nu au existat şcoli 
secundare speciale pentru fete. Chiar şi după revoluţia din 1848, accesul fetelor 
la un nivel mai înalt de învăţământ era foarte limitat. Abia la sfârşitul sec. al XIX-
lea, au început să fie deschise licee pentru fete în cele mai importante oraşe din 
Austria, în rezultatul reorganizării şcolilor superioare de fete. La 11 decembrie 
1900 s-a aprobat statutul provizoriu al acestor şcoli secundare şi programul de 
învăţământ, potrivit căruia, liceele de fete urmau să fie de 6 clase, iar absolventele 
să susţină examene de maturitate. Liceele aveau dreptul să activeze ca instituţii 
oficiale sau particulare. 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. XX a crescut rapid atât numărul liceelor pentru fete, cât 
şi a elevelor din aceste şcoli. Dacă în 1901, în provinciile austriece ale Monarhiei 
Austro-Ungare existau doar 9 licee de fete cu 1.700 de eleve, atunci la începutul 
anului şcolar 1911/12 deja erau 66 de licee, care erau frecventate de 11.286 de 
eleve24. 
 În Bucovina, abia în 1871 era deschisă la Cernăuţi o şcoală superioară de fete, 
cu limba germană de instruire. În 1898, această şcoală a fost transformată într-un 
liceu cu 6 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. 
Numărul elevelor de la Liceul municipal din Cernăuţi a crescut constant, trecând 
de 500 în ultimii ani din ajunul războiului. Majoritatea elevelor au fost germance 
şi evreice, dar au învăţat şi multe eleve poloneze, românce sau ucrainence. 
 La începutul sec. al XX-lea a fost înfiinţat un liceu pentru fete, cu limba 
germană de instruire, în oraşul Suceava. O bună parte din corpul didactic al 
acestei şcoli au fost profesori şi profesoare de naţionalitate română. Pe parcursul 
stăpânirii austriece, acest liceu a fost condus de Samuel Isopescul (1904-1911) şi 
Eusebie Popovici (1911-1918). 
 La 1 octombrie 1905 s-a deschis un liceu privat de fete în oraşul Rădăuţi. 
Director al acestui liceu a fost profesorul Valeriu Serfas. În perioada 1905-1909, 
liceul din Rădăuţi a funcţionat ca instituţie particulară, apoi a trecut în subor-
dinea autorităţilor locale. Liceul orăşenesc de fete din Rădăuţi a avut un profund 
caracter german. Peste 80% din elevele liceului au fost evreice şi germance, ele-
vele românce constituind doar cca. 13-14% din total.

23 Calculat după Oesterreichische Statistik, ediţie nouă, vol. 14.3, p. 74-75. 
24 Anuarul I al Liceului de fete al Statului din Rădăuţi pe anii şcolari 1919-1923. Publicat de Maxi-

milian Ianovici, directorul liceului, Cernăuţi 1924, p. 5.
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 În 1902 s-a înfiinţat o şcoală ortodoxă superioară de fete la Cernăuţi. 
Cursul inferior de 5 clase era divizat în două secţii, una română şi alta ruteană, 
cu predare în aceste două limbi, dar cu utilizarea crescândă a limbii germane. 
În cursul superior, de 3 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. Abia peste 10 ani de la înfiinţare, în 
1912, s-a permis transformarea acestei şcoli în liceu ortodox de fete. Deşi toate 
elevele erau ortodoxe, de naţionalitate română sau ucraineană (la începutul 
anului şcolar 1913/14, la Liceul ortodox de fete din Cernăuţi, inclusiv clasele 
inferioare, erau înscrise în total 452 de eleve ortodoxe, dintre care 296 românce 
şi 156 ucrainence)25, limba de instruire şi la această şcoală a fost germana. În 
română sau ucraineană s-au predat numai obiectele de istorie, religie şi limba 
română, respectiv ucraineană. Până la sfârşitul stăpânirii austriece, 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 înfiinţate câteva licee pentru fete. În 1907 s-a deschis 
un liceu privat de fete în oraşul Siret, care însă a fost desfiinţat în 1913. În 1910 
s-a înfiinţat 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 
gim na ziilor clasice pentru băieţi. Din această cauză, această şcoală secundară 
se mai numea oficial şi Gimnaziul privat de fete din Cernăuţi. În 1912 a mai 
fost deschis un liceu particular de fete în oraşul Câmpulung. Programul de 
învăţământ de la acest liceu s-a deosebit faţă de alte licee similare, fiindcă obiecte 
obligatorii erau limbile germană şi română. 
 În anul şcolar 1913/14, la 6 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), ucrai-
nence (51) şi poloneze (48). După confesiuni, cele mai multe eleve erau mozaice 
(707), ortodoxe (359) şi romano-catolice (221), urmate de evanghelice (54) şi 
greco-catolice (15)26.
 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 încă erau doar cu limba germană de instruire, 
iar româna sau ucraineana se preda doar pentru elevele de naţionalitate 
respectivă. Procesul de instruire era parţial naţionalizat doar la liceul ortodox 
din Cernăuţi. O altă deosebire a învăţământului secundar pentru băieţi şi fete era 
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.

25 Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi, fond 211, inv. 1, dosar 12949, fila 19. 
26 Constantin Ungureanu, Liceele pentru fete din Bucovina, în Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi 

Drept, Chișinău 2013, p. 203. 
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 Şcolile reale şi de meserii din Bucovina
 Până la mijlocul sec. al XIX-lea, în Monarhia Habsburgică au existat puţine 
şcoli reale. În anul 1851, în întreaga Monarhie Habsburgică activau 38 de şcoli 
reale, inclusiv 16 cu predare în germană, 11 italiene, 5 într-o limbă slavă, 3 
maghia re, frecventate de 4.251 de elevi. În a doua jumătate a sec. al XIX-lea a 
crescut atât numărul şcolilor reale, cât şi a elevilor de la aceste instituţii şcolare. 
În ajunul declanşării războiului, 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 1913/14, în şcolile reale din provinciile 
austriece erau instruiţi 47.730 de elevi, dintre care 52,3% 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% români27. 
 În Bucovina, o şcoală reală superioară s-a înfiinţat abia în anul 1863, care 
din anul 1868 a devenit o instituţie şcolară cu 7 clase. 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 ucraineni28. Numărul elevilor de la Şcoala Reală 
Superioară a crescut constant la începutul sec. al XX-lea, trecând de 500, în 
1901, şi ajungând la peste 600, în anul şcolar 1905/06. Primul director al acestei 
şcoli a fost Hermann Tausch, urmat de Wenzel Korn şi românul Constantin 
Mandicevschi. În 1914, la Şcoala Reală Superioară ortodoxă din Cernăuţi acti-
vau 22 de profesori şi învăţători titulari, inclusiv 18 originari din Bucovina, 
dintre care 12 români. Deşi această şcoală a fost susţinută de Fondul Bisericesc 
ortodox, limba de instruire a fost germana.  
 Pe parcursul stăpânirii austriece, în Bucovina au funcţionat doar câteva 
şcoli secundare cu profil real. Gimnaziul inferior din Rădăuţi, în primii ani de 
existenţă, a activat ca o şcoală secundară reală, dar în anul şcolar 1878/79 a fost 
transformat în gimnaziu clasic. În perioada 1873-1889, o Şcoală Reală inferioară 
a existat în oraşul Siret. În această perioadă, la Şcoala Reală din Siret au activat 
26 de cadre didactice, iar 175 de elevi au absolvit şcoala. În 1911 a fost deschisă 
Şcoala Reală de Stat din Cernăuţi, cu limba germană de instruire.
 Fiind o provincie cu o economie preponderent agrară, învăţământul cu 
profil realist din Bucovina 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 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 realist. 
 La sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea, în Bucovina s-a dez-
voltat şi învăţământul profesional, dar numărul şcolilor de meserii a fost foarte 
mic comparativ cu provinciile mai industrializate din partea de vest a Monarhiei 

27 Idem, Şcolile reale din Bucovina, în Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4 (92), Chișinău 2012, p. 
12-13. 

28 Constantin Morariu, Părţi din istoria Românilor bucovineni, Cernăuţi 1893, p. 136. 
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Austro-Ungare. Şcoala medie Tehnică de Stat din Cernăuţi a fost cea mai impor-
tantă instituţie şcolară profesională, în cadrul căreea au existat câteva secţii, cele 
mai importante fiind şcoala comercială şi secţia de construcţii. Însă, predarea 
tuturor obiectelor doar în limba germană a îngrădit venirea într-un număr mai 
mare la studii la această şcoală a copiilor de români sau ucraineni. 
 Cei mai mulţi elevi de la această şcoală de meserii au fost germani şi evrei, 
iar la secţia comercială, peste 90% din elevi au fost de confesiune mozaică, foarte 
mulţi fiind originari din Galiţia. În perioada 1876-1914, Şcoala medie Tehnică 
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 mo-
bilă. 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, numai 49 (2,8%) 
români şi 11 de alte etnii29.
 Pentru românii bucovineni, cea mai importantă şcoală de meserii a fost 
Şcoala specială pentru lucrarea lemnului din Câmpulung. Graţie curajului şi 
consecvenţei profesorilor de la această şcoală, instruirea la această instituţie s-a 
realizat în limba română, ceea ce a stimulat venirea la studii a multor tineri din 
satele româneşti din sud-vestul Bucovinei. Deşi era o provincie cu o economie 
predominant agrară, în Bucovina a activat doar o singură şcoală medie de agri-
cultură la Cernăuţi, dar 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 3 şcoli 
agricole elementare cu studiul pe timp de iarnă, dar care erau frecventate doar 
de câteva zeci de elevi.
 Cele mai numeroase şi mai bine frecventate au fost cursurile de perfecţio-
nare 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 maturilor, care 
deja erau angajaţi la serviciu şi necesitau perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi 
practice. La sfârşitul stăpânirii austriece, astfel de cursuri de perfecţionare pen-
tru meseriaşi existau 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. Deoarece 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 1912/13, la 12 cursuri de perfecţio-
nare profesională studiau 1.535 de persoane (604 catolici, 585 mozaici, 215 orto-
docşi, 130 evanghelici), dintre care 1.093 erau vorbitori de germană, 163 români, 
153 polonezi, 118 ucraineni30. 

29 Traian Procopovici, Şcoala de Conductori de Lucrări Publice, Cernăuţi 1924, p. 131-134. 
30 Constantin Ungureanu, Şcolile de meserii din Bucovina la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. 

XX, în Anuarul Institutului de Istorie, Chișinău 2014, p. 200. 
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 Una din priorităţile autorităţilor școlare din Bucovina a fost pregătirea unor 
învăţători calificaţi. Încă la sfârșitul administraţiei militare au fost deschise două 
școli normale, la Cernăuţi și Suceava, la care urmau să fie pregătiţi și învăţători 
pentru școlile elementare din Bucovina. După revoluţia din 1848, s-a înfiinţat o 
preparandie ortodoxă la Cernăuţi. La 1 octombrie 1870 a fost deschisă la Cer-
năuţi Școala Normală de Învăţători. 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 de la Școala Normală a 
fost germana, dar s-au predat și unele discipline în română sau ucraineană. În 
septembrie 1909 s-a decis separarea Școlii Normale de Învăţători în trei secţii 
naţionale (germană, română și ucraineană), începând cu anul școlar 1909/10. 
Viitoarele învăţătoare, însă, au continuat să fie instruite în limba germană, cu 
excepţia religiei, limbii materne și a orelor practice, care erau predate în română, 
respectiv în ucraineană. De aceasta, după anul 1910 au fost înfiinţate la Cernăuţi 
câteva școli normale private pentru fete, din care două germane, una românească 
și una ucraineană. Școală normală privată românească a luat fiinţă în septembrie 
1912.
 La sfârșitul anului 1913, Școala Normală de Învăţători avea 334 de elevi, 
inclusiv 125 ruteni, 120 români, 73 germani, 15 polonezi. După confesiuni, 229 
erau ortodocși, 56 romano-catolici, 20 greco-catolici, 15 evanghelici și 14 mozaici. 
Tot atunci Școala Normală de Învăţătoare avea 151 de eleve (57 românce, 49 
rutene, 33 germane, 11 poloneze), dintre care 85 ortodoxe, 31 romano-catolice, 
19 greco-catolice, 13 mozaice și 3 evanghelice31.

 Universitatea din Cernăuţi
 După constituirea Monarhiei Austro-Ungare, în provinciile austriece acti-
vau doar 6 universităţi, dintre care 4 cu limba germană de instruire. La începutul 
anilor ’70 ai sec. al XIX-lea, reprezentanţii Bucovinei au solicitat deschiderea 
unei universităţi la Cernăuţi. În timp ce slovenii, cehii și italienii cereau înfiinţa-
rea unor universităţi cu limba maternă de instruire, elitele bucovinene au cerut 
deschiderea unei universităţi la Cernăuţi, cu instruire în germană.  
 Au fost câteva motive convingătoare pentru deschiderea unei universităţi 
anume la Cernăuţi. După constituirea Austro-Ungariei şi polonizarea univer-
sităţilor din Galiţia, crescuse necesitatea unei universităţi pentru minoritatea 
germană din estul monarhiei bicefale. Cernăuţiul era locul cel mai potrivit pen-
tru o astfel de instituţie, capitala Bucovinei devenind şi centrul Bisericii ortodoxe 
din Austria. A contat foarte mult şi faptul că, Cernăuţiul dispunea de o bibliotecă 
provincială importantă, iar Facultatea de Teologie ortodoxă urma să fie finanţată 
de către Fondul Bisericesc. A existat şi un important motiv de ordin propagan-
distic, prilejuit de aniversarea jubileului de 100 de ani de stăpânire austriacă în 
Bucovina.

31 Statistische Nachweisung … nach dem Stande vom 31. Dezember 1913, p. XVIII-XIX. 
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 În perioada 1875-1919, Universitatea din Cernăuţi cu limba germană de 
predare a funcţionat cu trei facultăţi: teologie ortodoxă, drept şi filozofie. Faţă de 
alte universităţi austriece, la Cernăuţi nu a fost deschisă o facultate de medicină. 
Anul de studii se împărţea tradiţional în două semestre, câte 5 luni fiecare. De 
la 1 octombrie până la sfârşitul lunii februarie avea loc semestrul de iarnă, iar în 
perioada 1 martie – 31 iulie – semestrul de vară.
 Pe parcursul activităţii Universităţii austriece la Cernăuţi, în fiecare an se 
alegea un nou rector şi decani ai facultăţilor, pentru o perioadă de activitate de 
un singur an. Primul Senat academic al universităţii a fost ales la 22 septem-
brie 1875 şi era constituit din 11 persoane, inclusiv 5 români, 5 germani şi un 
ucrainean. Rectorii şi decanii facultăţilor erau aleşi fără niciun fel de restricţie 
etnică sau confesională. Pe parcursul funcţionării Universităţii austriece, la 
Cernăuţi au activat 44 de rectori, dintre care 22 germani, 11 români (majoritatea 
de la Facultatea de Teologie), 9 evrei şi doi ucraineni32. 
 În perioada 1875-1918, la Universitatea din Cernăuţi au activat 127 de pro-
fesori titulari şi extraordinari, dintre care 15 la teologie, 44 – la drept şi 68 – la 
filozofie. Din aceşti profesori, 87 au fost germani, 20 români (13 la Teologie, 5 
la Filozofie şi doi la Facultatea de Drept), 12 evrei, 5 ucraineni, doi sloveni şi un 
ceh33. Marea majoritate a acestor profesori s-au angajat la Cernăuţi, fiind trans-
feraţi de la alte universităţi austriece. Doar la Facultatea de Teologie, toţi profe-
sorii au fost bucovineni, dintre care 13 români şi doi ucraineni. 
 Din cei 127 de profesori titulari şi extraordinari, 69 (54% din total) au 
lucrat mai puţin de 10 ani la universitate, 32 – de la 11 până la 20 de ani, 18 – 
de la 21 până la 30 de ani, iar 8 profesori s-au dedicat mai mult de trei decenii 
activităţii profesionale la Universitatea din Cernăuţi. Durata medie de activitate 
a unui profesor la Cernăuţi a fost de 13 ani34. Perioade îndelungate au lucrat la 
această universitate profesorii de teologie Constantin Popovici (42 ani), Eusebiu 
Popovici (33), Emilian Voiuţchi (31); profesorii de la Filozofie Emil Kaluzniacki 
(39 ani), Isidor Hilberg (37), Stephan Smal-Stocki (34), Richard Przibram (31), 
Alois Handl (30); profesorul de la drept Friedrich Kleinwächter (34 de ani)35.
 La momentul înfiinţării, Universitatea nu dispunea de o clădire proprie şi 
a fost plasată în localul Şcolii Normale. Obţinerea întregii clădiri de la Şcoala 
Normală (în 1888) şi construcţia localurilor pentru institutele de cercetare a re-
zolvat doar temporar problema asigurării universităţii cu spaţiu adecvat pentru 
instruire şi cercetare. Într-o situaţie mai privilegiată s-a aflat Facultatea de Te-
ologie ortodoxă, care chiar de la înfiinţare a fost plasată în corpul din stânga al 
Reşedinţei Mitropolitane din Cernăuţi. 

32 Emanuel Turczynski, Die Bukowina, în Deutsche Geschichte in Osten Europas. Galizien, editat de 
Isabel Röskau-Rydel, Berlin 1999, p. 259. 

33 Erich Prokopowitsch, Gründung, Entwicklung und Ende der Franz-Josephs-Universität in Czer-
nowitz, Clausthal-Zellerfeld 1955, p. 38-39. 

34 Ibidem, p. 61. 
35 Ibidem, p. 29-34. 
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 La începutul sec. al XX-lea, Senatul Universităţii, Dieta Bucovinei şi auto-
ri tăţile locale din Cernăuţi au solicitat de mai multe ori construcţia unei clădiri 
separate pentru Universitate. Deşi autorităţile centrale de la Viena au susţinut 
toate aceste iniţiative, în realitate până în 1914 nu s-a ajuns la luarea unei 
decizii concrete privind demararea lucrărilor de construcţie. Lipsa unui spaţiu 
corespunzător pentru instruire şi cercetare a constituit o piedică importantă, 
care a îngreunat dezvoltarea Universităţii din Cernăuţi în perioada stăpânirii 
austriece. 
 Prin decizie ministerială, Biblioteca provincială s-a transformat în Biblio-
tecă universitară, donând prin transfer 15.544 de volume şi broşuri36. Deja în 
1875, autorităţile de la Viena au aprobat pentru biblioteca universitară o sub-
venţie de 20.000 florini. Fondul de carte al Bibliotecii Universităţii a crescut con-
tinuu, atât datorită procurării de noi cărţi, cât şi donaţiilor sau schimburilor cu 
alte biblioteci. În 1918, Biblioteca Universităţii din Cernăuţi deţinea un fond de 
cărţi de 229.320 exemplare37. Facultatea de Teologie a dispus de o bibliotecă sepa-
rată, care se afla în clădirea Reşedinţei Mitropolitane. Către anul 1912, această 
bibliotecă dispunea de 12.830 de exemplare38. 
 Un rol aparte în cadrul Universităţii din Cernăuţi l-a îndeplinit Facultatea 
de Teologie ortodoxă. Prin transformarea Institutului de Teologie în facultate 
s-a asigurat o continuitate atât a cadrelor didactice, cât şi a disciplinelor studiate. 
Deşi oficial limba de instruire era germana, de facto la Facultatea de Teologie 
multe discipline au fost predate şi (sau numai) în română, cu excepţia celor de 
istorie bisericească universală şi de drept canonic.
 În perioada 1875-1919, la această facultate au activat în total 15 profesori 
titulari, dintre care 13 români şi doi ucraineni. Din 15 profesori titulari, trei au 
lucrat mai mult de trei decenii, trei – câte 22-23 de ani, cinci – câte 19-20 de ani. 
Profesorii teologi din Cernăuţi au desfăşurat şi o minuţioasă muncă ştiinţifică, 
majoritatea dintre ei şi-au publicat prelegerile lor, care şi-au păstrat valoarea 
până în prezent. Această facultate a contribuit mult la formarea intelectualităţii 
româneşti şi ucrainene din Bucovina.
 Pe parcursul activităţii Universităţii austriece la Cernăuţi, la Facultatea de 
Teologie ortodoxă şi-au făcut studiile doar tineri de confesiune ortodoxă, majori-
tatea fiind de naţionalitate română. La Facultatea de Teologie din Cernăuţi au 
studiat şi mulţi tineri din România, dar şi din alte state din Balcani. În anul de 
învăţământ 1911/12, la Facultatea de Teologie şi-au făcut studiile 204 studenţi, 
dintre care 99 (48,5%) din Bucovina, 72 (35,3%) din România şi 10 din Ungaria, 
135 fiind români şi 45 ruteni, iar restul de 24 studenţi proveneau din alte ţări 
ortodoxe din Balcani39. 

36 Die k.k. Franz-Josephs-Universität in Czernowitz im ersten Vierteljahrhundert ihres Bestandes. 
Festschrift hrsg. von Akademischen Senate, Czernowitz 1900, p. 127, 133. 

37 Чернiвецкий Унiверситет. 1875-1995. Сторiнки iсторii, Чернiвцi 1995, p. 20. 
38 Constantin Ungureanu, Înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi, în 1875, în Revista de Istorie a 

Moldovei, nr. 4 (100), Chișinău 2014, p.31-32.
39 Oesterreichische Statistik, ediţie nouă, vol. XI, 1915, caiet III, p. 2-5. 
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 În primul an de studii, la Facultatea de Drept și Știinţele Statului au fost 
create 10 catedre, treptat numărul acestora ajungând la 15. Din totalul de 44 
de profesori, care au funcţionat la această facultate, 35 au fost germani, 6 evrei, 
doi români și un sloven. Facultatea de Drept a fost cea mai bine frecventată, 
iar ponderea studenţilor de la juridică depăşea cu mult celelalte două facultăţi. 
Astfel, în anul de studii 1891/92, din totalul de 310 studenţi de la Universitatea 
din Cernăuţi, 206 (66%) studiau dreptul, iar peste un deceniu, în anul de studii 
1900/01, din cei 483 de studenţi, deja 373 (cca. 77% din total) studiau la Facul-
tatea de Drept. Marea majoritate a studenţilor de la această facultate au fost vor-
bitori de limbă germană, de confesiune mozaică sau romano-catolică. 
 Facultatea de Filozofie din Cernăuţi a cuprins mai multe secţii: filozofie, 
isto rie, filologie și lingvistică, matematică și știinţe naturale, limbi moderne, fizi-
că, chimie. În ajunul războiului, la această facultate activau 28 de catedre, dintre 
care 16 din domeniul știinţelor filologice și istorice, și 12 la știinţele naturale. O 
importanţă deosebită în cadrul acestei facultăţi au avut-o catedrele de romanis-
tică și slavistică, pentru limbile română și ucraineană, precum și pentru istoria 
estului și sud-estului Europei. Titulari la Catedra de limba și literatura română 
au fost profesorii Ioan Sbiera (până în 1906) și Sextil Pușcariu (1906-1919). La 
Facultatea de Filozofie au funcţionat 9 seminare știinţifice la diferite discipline. 
În perioada 1875-1919, la Facultatea de Filozofie au activat 68 de profesori ti-
tulari, dintre care 52 germani, 6 evrei, 5 români, 3 ucraineni. Până la sfârșitul 
sec. al XIX-lea, Facultatea de Filozofie a fost frecventată de un număr foarte mic 
de studenţi (doar 50-60 anual). Abia după anul 1900 a crescut rapid numărul 
studen ţilor de la filozofie, trecând de 300, după 1910. 
 În perioada 1876-1890, la Universitatea din Cernăuţi au studiat anual cca. 
220-280 de studenţi, marea majoritate fiind înscrişi la Facultatea de Drept. La 
începutul sec. XX a avut loc o creştere rapidă a studenţilor de la această universitate 
(de la cca. 400, în 1900, la peste 1.000, după anul 1910). Contingentul de studenţi 
a fost divers după limba maternă şi confesiuni. Majoritatea studenţilor au fost 
vorbitori de germană, o bună parte din aceştia fiind de confesiune mozaică. În 
semestrul de vară 1913, din 1.129 studenţi, 424 (37,5%) au recunoscut germana, 
302 (26,7%) – româna, 288 (25,5%) – ruteana şi 82 (7,3%) – poloneza drept 
limbă maternă. După confesiuni, 420 erau ortodocşi, 413 mozaici, 160 romano-
catolici, 99 greco-catolici, 28 protestanţi, 7 armeni catolici şi doi gregorieni40.
 Studiile la universitate erau cu plată, doar un număr mic de studenţi erau 
scutiţi parţial sau în întregime de plata taxelor de studii. La Universitatea din 
Cernăuţi s-au creat mai multe burse, pentru a-i stimula pe cei mai talentaţi stu-
denţi şi a ajuta pe cei cu venituri financiare modeste. Au fost alocate diferite 
burse studenţeşti, finanţate de stat, de autorităţile provinciale, de fundaţii şi per-
soane particulare, sau chiar de însuşi împăratul Franz Josif. 

40 Deutschsprachige Quellen …, Band XIII, p. 96. 
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 Universitatea din Cernăuţi s-a remarcat şi prin o viaţa studenţească intensă. 
În perioada 1875-1918, la Universitatea din Cernăuţi au funcţionat în total 25 de 
societăţi studenţeşti, dintre care 4 au avut un caracter supranaţional. Celelalte 
societăţi academice au funcţionat pe criterii etnice. Au existat 3 societăţi 
studenţeşti germane, 6 româneşti, 3 ucrainene, 2 poloneze şi 6 evreieşti. Mai 
multe societăţi studenţeşti (dintre cele româneşti numai Bucovina şi Moldova) 
au avut un caracter conservator de organizare, membrii fiecărei societăţi purtau 
uniforme specifice, şepci şi panglici distincte de diferite culori. Forma de 
organizare şi de colaborare a societăţilor studenţeşti din capitala Bucovinei s-a 
inspirat din viața universitară a Europei Occidentale şi a constituit un model de 
convieţuire interetnică şi interconfesională.
 Aşadar, la momentul anexării Bucovinei, învăţământul din acest terito-
riu era doar la etapa iniţială de dezvoltare, iar cea mai importantă şcoală era 
Academia teologică de la Putna. Până la mijlocul sec. al XIX-lea, învăţământul 
din Bucovina s-a dezvoltat anevoios, marea majoritate a copiilor ortodocşi, de 
naţionalitate română sau ucraineană, nu frecventau nicio şcoală, iar Gimnaziul 
din Cernăuţi era singura instituţie cu nivel secundar de instruire.
 Sistemul de învăţământ din Bucovina s-a dezvoltat mai rapid în ultimele 
decenii de stăpânire austriacă, când s-au deschis şcoli primare cu diferite limbi 
de instruire, practic, în toate localităţile bucovinene, au fost înfiinţate mai multe 
şcoli secundare în principalele oraşe, iar la Cernăuţi s-a creat, în 1875, o univer-
sitate cu limba germană de instruire.
 La începutul sec. al XX-lea, Bucovina dispunea de un sistem de învăţământ 
dezvoltat, iar cca. 96% din totalul copiilor de vârstă şcolară frecventau o şcoală. 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 mii de elevi. În Bucovina mai existau atunci 13 gimnazii pentru băieţi (4 
germane, 4 germano-române, 2 germano-rutene, 2 rutene şi unul germano-po-
lon) cu un număr de 6.108 elevi, două şcoli reale cu 806 elevi, o şcoală de me-
serii, câteva licee oficiale sau particulare pentru fete cu cca. 1.400 de eleve, două 
instituţii pentru pregătirea învăţătorilor şi învăţătoarelor. Cea mai importantă 
instituţie de învăţământ din Bucovina era Universitatea din Cernăuţi, care activa 
cu trei facultăţi, iar în 1913 era frecventată de 1.129 de studenţi.

Summary

 At the time of annexation of Bukovina, education in this territory was only at 
the initial stage of development, the most important school being the Theological 
Academy of Putna. The education system in Bukovina developed especially in the 
last decades of Austrian rule, when there were opened primary schools in almost 
all localities of Bukovina, were instituted several secondary schools in cities, and in 
Czernowitz was created a university in German language.
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At the beginning of the twentieth century, Bukovina had a developed education sys-
tem, and approx. 96% of school-age children were attending school. On the eve of 
the war, 564 primary schools were operating in Bucovina (219 Ukrainian, 190 Roma-
nian, 97 German, 15 Polish, 4 Hungarian and 39 mixed), attended by approx. 110 
thousand students. At that time in Bukovina there were also 13 secondary schools for 
boys with a number of 6,108 pupils, and several high-schools for girls, with approx. 
1,400 pupils, two real schools, a vocational school, two institutions for preparing of 
teachers for both sexes. The most important institution in Bukovina was the Univer-
sity of Czernowitz, which activated with three faculties, and in 1913 was attended by 
1,129 students.


