I.GIMNAZIUL GRECO – ORIENTAL
„Personalul didactic din Suceava este foarte bun, căci toţi profesorii
sunt ieşiţi de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe din Viena şi sunt români...;
liceul din Suceava ar fi menit să devină un foarte bun, dacă nu cel mai bun,
institut secundar românesc.”
Mihai Eminescu

Timpul a marcat deja scurgerea a 145 de ani de la deschiderea la 17 septembrie 1860
a cursurilor şcolare la primul lăcaş de învăţământ secundar din Suceava, devenit ulterior
singurul liceu cu predare în limba română în Bucovina anexată Imperiului Austro-Ungar.
Suceava, focar de tradiţie şi simţire românească, veche capitală Muşatină, legată de numele şi
faptele marelui voievod Ştefan, de ctitoriile reprezentative ale spiritualităţii ortodoxe
moldave, îşi adăuga prin liceul născut din energicele insistenţe ale oamenilor locului, o nouă
vatră de lumină. Merite incontestabile în formarea unei intelectualităţi româneşti animată de
spiritul naţionalităţii în acest colţ de ţară şi recunoştinţa generaţiilor viitoare şi-a câştigat acest
liceu cu cea mai mare longevitate din Bucovina.
Deşi noua stăpânire austriacă găsea în această parte a Moldovei şcoli domneşti în care
dascălii predau literatura greacă, istoria, filosofia, teologia, latina, matematica şi, mai nou,
germana, dublate prin existenţa şcolilor clericale, guvernatorul numit – generalul conte von
Spleny -, administrator eficient, dar şi om de cultură, a militat pentru reformarea şcolii, văzută
de el deocamdată ca ineficace în îndeplinirea misiunii de luminare a poporului; ea putea
deveni, restructurată, un instrument politic, consolidând în noua autoritate prin creşterea unei
intelectualităţi fidele imperiului. În memoriul adresat Consiliului Marţial de la Viena (1779),
îşi motiva demersul exprimându-şi dezamăgirea profundă faţă de lipsa de cultură a nobilimii
bucovinene. Reticenţa autorităţilor vieneze faţă de proiectul punctual transmis de guvernator
în sensul dezvoltării instituţiei şcolare l-a determinat a apela la Comandamentul general din
Galiţia pentru dirijarea dajdiei şcolii plătită de preoţime, spre ridicarea de noi clădiri şi
asigurarea salariilor dascălilor din Suceava şi Rădăuţi. Alte măsuri în acelaşi spirit iosefinist
vor fi luate ulterior de guvernatorul Enzenberg (1783); în nou înfiinţatele şcoli normale din
Suceava şi Cernăuţi, profesori aduşi din Transilvania vor preda limba germană, latina,
româna, filosofia, teologia.

Acest început promiţător va apune însă curând, în condiţiile arondării Bucovinei la
Galiţia şi a reacţiei oficiale la spiritul egalitar propagat de revoluţia franceză. Majoritatea
şcolilor devin institute romano-catolice, încadrate cu învăţători polonezi, necunoscători ai
limbii române. Nenumăratele proteste ale Consistoriului greco-ortodox din Cernăuţi vor
atrage, în sfârşit, prin rezoluţia imperială din 18 mai 1844, dreptul său de a supraveghea
şcolile naţionale, trecerea la predarea în şcolile triviale în limba maternă, iar limba germană
va înlocui polona. Revoluţia de la 1848, prin impunerea noului statut de Mare ducat autonom
Bucovinei, a modificat şi situaţia învăţământului ce intra sub supravegherea protopopilor
districtuali ortodocşi.
În buna tradiţie a făuririi unei civilizaţii de nivel european pe tot întinsul imperiului,
guvernul vienez a dispus înfiinţarea de şcoli secundare şi în Bucovina; cea din Cernăuţi
(1808), va deveni efectiv cu structură integrală liceu în 1848; aici limba română era inclusă ca
disciplină de predare, titular la catedra respectivă fiind Aaron Pumnul. Primele solicitări de a
se înfiinţa un liceu în Suceava, centru al zonei cu populaţie compact românească din
Bucovina, s-au manifestat din 1844. Aceste demersuri semnificau o adevărată revigorare a
spiritului naţional, dorinţa emancipării culturale, afirmarea prin personalităţi alături de
celelalte etnii din imperiu. Spinoasa problemă a finanţării s-a rezolvat ca o soluţie de stingere
a procesului privind dreptul de proprietate asupra domeniilor Tătăraşi şi Areni revendicat de
oraş şi principele Mihail Sturza. Întrând în posesia oraşului 1543 jugăre, Consiliul orăşenesc
va decide arendarea unei părţi contra a 2625 florini anual, cu destinaţia principală de a se
înfiinţa un gimnaziu inferior şi o şcoală reală inferioară. Consiliul local nu ascundea atunci
speranţa că, prin apariţia unei şcoli secundare, Suceava va cunoaşte o renaştere culturală
demnă de veche capitală a Moldovei. Îndelungatele tratative purtate între septembrie 1857 –
iunie 1859 între delegaţia guvernamentală şi cea a consiliului local s-au finalizat prin
angajamentul urbei de a folosi banii obţinuţi pentru închirierea şi întreţinerea unui edificiu,
dotarea cabinetelor şi bibliotecii, plata personalului de întreţinere; în schimb, se primea
asigurarea că în viitorul institut “Principele ereditar Rudolf” predarea se va face în limba
germană şi moldovenească, iar profesorii să fie salarizaţi de stat. În principiu de acord cu
rezoluţia guvernului provincial din 18 februarie 1860, autorităţile vieneze, pentru a nu încărca
bugetul cu salariile estimate la peste 5000 florini, au decis ca gimnaziul (care ar fi integrat şi
copii români) să fie un institut greco-ortodox, cu profesori prioritar de această religie, iar
cheltuielile să fie suportate din Fondul religionar. Absenţa de cadre calificate ortodoxe, urma
a fi temporar suplinită prin profesori catolici, până la apariţia viitorilor absolvenţi români ai
universităţilor din Viena sau Praga, bursieri ai bisericii ortodoxe bucovinene. În schimbul de

note dintre ministerul de resort şi episcopul Eugen Hacman, se obţine agrementul celor două
părţi. La 30 iunie 1860 guvernul central înainta suveranului uricul de fondare. Ministerul
transmitea guvernului provincial, la 13 iulie, instrucţiunile de funcţionare a noi şcoli:
1. “În anul şcolar 1860-1861 să se activeze numai două clase;
2. Pentru pregătirea profesorilor greco-orientali la Universitatea din Viena se vor crea
stipendiile trebuincioase de câte 500 florini anual;
3. În temeiul dispoziţiilor legale se va putea introduce limba română, ca limbă de
instrucţiune, în cele patru clase inferioare, la un număr mai mare sau mai mic de
obiecte, îndată ce profesorii vor cunoaşte pe deplin amândouă limbile, germană şi
română, şi după ce se vor întocmi şi cărţile didactice în această limbă.
4. Deocamdată, până ce se vor îndeplini condiţiile arătate, întrebuinţarea limbii
române se admite la instrucţiunea religiei greco-orientale şi a limbii române”
La 4 septembrie 1860, în baza ordinului nr. 14805 al Ministerului Învăţământului din
Austria, se inaugura la Suceava Gimnaziul Superior Greco-oriental, prima şi singura şcoală
românească secundară din această parte a ţării până la Marea Unire.
În primul an şcolar (1860 – 1861) urmau a funcţiona două clase (clasa I cu 60, clasa a
II-a cu 19 elevi), unii elevi fiind transferaţi de la liceul din Cernăuţi. Locul limbii române era
deocamdată modest, fiind inclusă la disciplinele religie şi limba română până când, venirea de
profesori cunoscători ai limbii şi elaborarea de manuale (desigur, tot prin efortul lor), ar
permite extinderea sa ca limbă de predare la mai multe obiecte de la ciclul inferior (clasele I –
IV).
Primul director al şcolii a fost profesor dr. Iosef Marek, transferat de la liceul din
Brünn; împreună cu dr. Blasius Knauer din Stiria şi Iosef Rohrmoser din Salzburg împărţea
predarea limbii latine, limbii germane, istoriei, geografiei, istoriei naturale şi matematicii;
catihet, profesor de religie şi limba română a fost preotul Constantin Morariu-Andrievici,
primul profesor al şcolii care a avut menirea şi chemarea de a instrui elevii în limba populaţiei
majoritare.
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la început de secol XIX făcea o prezentare succintă a interiorului: la parter locuinţa
directorului şi două săli de clasă, la etaj – cancelaria şi alte trei săli. În acest spaţiu, devenit
curând insuficient, va funcţiona un timp gimnaziul superior până la construirea noului ( şi
actualului) sediu în 1895.
Inaugurarea a avut loc la 4 septembrie 1860, fiind precedată de o liturghie specială
săvârşită în catedrala Sfântu Gheorghe de vicarul episcopal Teofil Bendela, şi de sfinţirea
şcolii de către un sobor de 30 de preoţi în prezenţa unui public numeros. Anul şcolar a
demarat efectiv însă pe 17 septembrie 1860. Într-un succint raport adresat Guvernământului
Galiţiei, directorul Marek făcea cunoscut debutul activităţii liceale la Suceava: „Cu respect,
iscălitul înştiinţează respectuos că la Gimnaziul din Suceava, la 17 septembrie 1860, a început
învăţământul regulat, după ce la 15 septembrie, atât pentru elevii gimnaziali romano-catolici
cât şi pentru cei ortodocşi, s-a ţinut în mod sărbătoresc înaltul serviciu divin şi după aceea a
fost publicată lega disciplinară. În acelaşi timp, respectuosul iscălit depune pentru aprobarea
înaltului guvernământ tabelele situaţiei personale a corpului profesoral din Suceava...”
(Arhivele Statului Suceava, Fond Liceul „Ştefan cel Mare”).
Începutul a fost grevat de lipsa manualelor, mobilierului, de slaba pregătire a elevilor
clasei a 2-a, transferaţi din Cernăuţi. Pepiniera clasei I a fost şcoala primară capitală din
Suceava care a oferit un prim lot de 29 elevi. Planul de învăţământ în vigoare în imperiu din
1856 şi unitar pe tot întinsul său, prevedea un număr săptămânal de 24 ore la clasele I, II,
ponderea căzând în liceu pe studiul limbilor clasice (latina şi greaca) ce însumau peste o
treime din numărul săptămânal de ore; urmau limba germană (3-4 ore), matematica (3-4 ore),

limbii române alocându-i-se doar două ore săptămânal. Aici se întâmpinau şi cele mai mari
dificultăţi, lipsind programa, manualele de gramatică şi literatură. Abia în 1864, Aron Pumnul
avea să pună la dispoziţia elevilor o gramatică a limbii române (Grammatik der Romänischen
Sprache für Mittel Schulen) revăzută şi republicată în 1882 de profesorul sucevean Dimitrie
Isopescul. Dovedind receptivitate, guvernul a îmbrăţişat insistenta propunere a profesorului
Constantin Andrievici de a se transfera o a treia oră disciplinei, prin preluarea de la limba
germană, cu atât mai mult cu cât limba de predare era cea germană. Acelaşi Constantin
Andrievici este şi primul autor de manuale în limba română pentru uzul predării religiei la
clasele I, II. În 1862, ciclul inferior era completat prin înfiinţarea claselor III, IV, adăugânduse corpului profesoral Ferdinand Gaspary şi Franz Novotny (de la liceul din Praga).
Supravegherea bunului mers al şcolii a fost încredinţată comisarului episcopal Teoctist
Blazevici, egumen al Mănăstirii Dragomirna, cu misiunea raportării periodice a constatărilor
făcute superiorilor săi, lucru firesc în condiţiile susţinerii financiare de către Biserică.
Sarcinile încredinţate acestuia se referau la întreaga paletă a activităţii gimnaziului:
1. „Să se încredinţeze despre sentimentele religioase şi morale ale junimii
studioase spre a putea raporta episcopului, fără întârziere, când ar observa o
oarecare scădere;
2. să aibă cunoştinţă de toate cărţile didactice;
3. să urmărească, cu prilejul hospităriilor, la diferite materii şi examene, ori de se
consideră îndeajuns principiul creştin şi neclintita iubire către stat şi împărat;
4. să îndrume şi supravegheze pe catihetul liceului în toate obligaţiile şcolare şi
bisericeşti;
5. să întreţină cu directorul liceului raportul dictat de respectul reciproc;
6. să facă la finele fiecărui an şcolar relaţiune amănunţită episcopului”.
Deschiderea cursurilor clasei a V-a (cu 19 elevi) în 1863, impunea venirea unui nou
profesor în persoana reputatului filolog Johann Kriz, până atunci în exerciţiu la liceul din
Pressburg; el îşi va dedica următorii 18 ani liceului din Suceava. Apreciat profesor de limbi
clasice, va crea preocuparea spre acest domeniu, abordat cu talent de viitorii profesori
Dracinschi, Muntean şi Vicol. În acelaşi an 1863, sporeşte numărul profesorilor români prin
Ştefan Nosievici (cel care va întemeia Societatea de Cântare), Ioan Beldian şi Dimitrie
Isopescul. Nosişevici, primul profesor laic român de la gimnaziu sucevean, a extins predarea
muzicii ca disciplină (avându-i elevi printre alţii şi pe Simion Florea Marian şi Ciprian
Porumbescu) şi a folosit în predarea matematicii şi a fizico-chimiei alături de germană, limba
română. Încurajaţi de el, tinerii suceveni constituiau orchestre, coruri care se produceau în

public, participând sub bagheta profesorului lor la animarea vieţii culturale şi muzicale a
oraşului. Printre puţinele sale compoziţii tipărite, „Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura
Poporului Român în Bucovina” publica corul Tătarul şi marşul „Drum bun” (1868-1869). De
altfel, însuşi directorul Gimnaziului Superior, Iosef Marek, patrona toate manifestările ce
implicau pe profesorii şcolii, fiind preşedinte al Sucyawaer Gensagverain.
După 1867, în rândul elevilor se dezvolta interesul pentru manifestările muzicale
româneşti prin colinde, serenade sau coruri bisericeşti. Apreciat era cvintetul de coarde
condus de Ciprian Porumbescu sprijinit în însuşirea de melodii populare de lăutarul sucevean
Grigore Vindireu. În egală măsură, bogăţia vestigiilor medievale existente în Suceava a trezit
preocuparea elevilor pentru cunoaşterea istoriei naţionale, inexistentă în paginile manualelor
aprobate de Ministerul austriac. Grigore Grigorovici, Gherasim Buliga, dar, mai presus,
Simeon Florea Marian, cultivau printre colegi entuziasmul istoricului. Acesta din urmă a fost,
de altfel, iniţiatorul şi preşedintele Societăţii Literare a Junimii Române Studioase din
Suceava.
În 1866, liceul va căpăta structura completă cu cele 8 clase, dând prima promoţie de
absolvenţi (9 elevi). Calitatea profesorilor suceveni a condus la promovarea unora în ierarhia
administrativă ca o recunoaştere a meritelor personale: prof. Dr. Iosef Marek va deveni
inspector general al Bucovinei, Constantin Morariu Andrievici va fi numit profesor la
Institutul teologic din Cernăuţi, Dimitrie Isopescul va fi director al Şcolii Normale din
Cernăuţi şi inspector şcolar…
După interimatul de 1 an al decanului de vârstă Johann Kriz, direcţia liceului a fost
preluată între 1871 – 1884 de profesorul Johann Limberger. Fire opacă, adept al respectării ad
literam a regulamentelor, el va sancţiona iniţiativele – de altfel lăudabile – ale unui grup de
zece absolvenţi ai clasei a şaptea în frunte cu Marian în 1870; fiind excluşi de la susţinerea
examenelor finale, ei vor porni spre şcoli transilvane spre a se întâlni cu spiritul naţional atât
de activ acolo. În drumul său, Marian a fost puternic impresionat de întâlnirea cu doi dintre
foştii prefecţi ai lui Avram Iancul: Axente Sever şi Simion Balint.
În 1870 – 1871, directorul Limberger era secondat de un colectiv modificat prin
transferul a 12 profesori noi. Aceşti ani se particularizează prin creşterea ponderei profesorilor
români ( de la 13 străini şi 2 români – la 3 străini şi 14 români), precum şi prin înfiinţarea
claselor cu predarea în limba română (clasele paralele). Programa şcolară se completează cu
discipline opţionale (obiecte libere) în dorinţa realizării unei personalităţi complexe a
tânărului (limba italiană, stenografia, desen, gimnastică). O încercare a directorului Limberger
de a transforma profilul claselor inferioare din umanist în real în 1871 a fost refuzată de către

minister ca fiind pripită; lipsa cadrelor de specialitate şi nevoile pregătirii de clerici români au
fost argumente de netăgăduit. De altfel, gimnaziul cunoştea o scădere temporară a calităţii
actului educativ tocmai datorită fluctuaţiei profesorilor şi a lipsei lor de exigenţă.
În 1872 revenea în şcoală ca profesor un bursier al Fondului religionar ortodox –
Ştefan de Repta, ceea ce transpunea în viaţă prevederea actului de fundaţie al liceului. Fără a
exagera, adevărată sevă a continuităţii, angajarea bisericii ortodoxe a fost suportul principal al
dăinuirii şcolii sucevene. Prilejul manifestării recunoştinţei pentru susţinerea financiară a
instituţiei de către biserica ortodoxă se va ivi la 11 noiembrie 1880, când vizita mitropolitului
Bucovinei, Silvestru Morariu Andrievici, a fost întâmpinată cu deosebită căldură de elevi şi
profesori.
Ideea de a oferi copiilor români profesori de aceeaşi etnie s-a regăsit în înlocuirea în
1875 a trei suplinitori germani cu cei de a căror nume se va lega efectiv prestigiul şcolii
sucevene: Ştefan Dracinschi, Vasile Bumbac, Ştefan Ştefureac, urmaţi în 1879 de Gherasim
Buliga.
Schimbările de acest gen au fost un cadru benefic pentru tinerii români, animaţi de
manifestări de voinţă naţională ca serbările pan româneşti de la Putna (1871), unde elevul
sucevean Porumbescu a cântat „Daciei întregi”, Războiul de independenţă sau acţiunile de
curaj ale societăţii studenţeşti Arboroasa de la Cernăuţi, condusă de acelaşi Ciprian
Porumbescu (1875-1877). Elevul Levescu a trecut chiar graniţa, încadrându-se voluntar în
armata română pentru scurt timp. Desigur că astfel de manifestări i-au creat lui Porumbescu
motivaţia viitoarelor compoziţii ca: Imnul Unirii, Imnul lui Ştefan cel Mare, Altarul
Mănăstirii Putna, Crai Nou, Tricolorul.
Un moment de referinţă în istoria liceului îl constituie decretarea înfiinţării claselor
paralele româneşti. Acest succes excepţional a fost rodul unor insistenţe de durată pentru
instruirea în limba naţională, în care s-au reunit petiţiile comunităţilor româneşti din localităţi
urbane şi rurale, intervenţiile deputaţilor români, atitudinea favorabilă a dietei provinciale.
Pornindu-se de la vechiul plan de învăământ aprobat de ministerul austriac în 1856, pe
fondul regimului liberal de guvernare din provinciile Cisleitaniene, „limba ţării” (în cazul
Bucovinei, limba română) câştiga teren; două ore săptămânal din 1860, trei din anul următor
(pentru scurt timp); religia se preda în limba română în alte două ore. Populaţia majoritară din
zonă demarase din 1876 demersuri pentru generalizarea predării în româneşte. În şedinţa
dietei provinciale din 12 aprilie 1876, deputatul Alexandru Vasilco susţinea legitimitatea
memoriului semnat de locuitori din nouă sate, recomandând spre decizie favorabilă
guvernului solicitarea. Acesta se exprimă favorabil în principiu (adresa nr.441 din 25 aprilie)

urmând ca liceul să evalueze posibilităţile transpunerii în practică a înfiinţării claselor
româneşti. Raportul din august întocmit de directorul Limberger era însă total negativ, de la
insuficienţa cadrelor şi lipsa manualelor, la relativa pondere a copiilor români în şcoală.
Numeroasele voci care contestau credibilitatea raportului au determinat intervenţia Consiliului
şcolar al povinciei. Concluziile sale rememorate în Anuarul şcolii din 1914 erau:
1. “avându-se în vedere că absolvenţii şcolilor poporale săteşti nu au cunoştinţe
îndestulătoare de limbă germană să se facă încercarea cu paralelizarea celor două
clase dintâi, astfel ca într-o secţie să se aplice limba germană, iar în a doua limba
română ca limbă de instrucţiune;
2. în clasele paralele româneşti să se numească numai profesori care cunosc pe deplin
amândouă limbile, germana şi româna;
3. la toate materiile să se deprindă terminologia germană şi totodată să se sporească
orele pentru învăţarea limbii germane, în aşa fel încât elevii români, înaintând în
clasele superioare, să nu întâmpine prea mari greutăţi”
Unica piedică majoră – finanţarea – îşi va găsi rezolvarea în urma demersurilor
făcute de Consiliul şcolar provincial pe lângă Consistoriul Mitropolitan Ortodox, la 23
februarie 1878.
Din nou, Fondul religionar ortodox, prin atitudinea sa angajantă în a susţine
financiar demersul, a convins ministerul care emite ordinul de înfiinţare a paralelelor
româneşti cu numărul 1404 pe 23 februarie 1881 şi emisul imperial nr. 6929 din 7 iunie 1881
(întărite prin emisul preşedintelui ţării nr. 651 şi cu sancţionarea imperială din 4 februarie
1882) privind intrarea în vigoare din anul şcolar 1881 – 1882. La aceste clase, examenul de
Admitere se va da din limba română, calcul matematic şi, uneori, religie, avându-se ca
fundament ordinul ministerial 2370/14 martie 1870, invocat în decizia consiliului şcolar nr.
980/4 august 1881.

Sprijinitor prin autoritatea morală şi susţinător financiar prin Fondul Bisericesc,
coautor al marii victorii de a fiinţa clase româneşti la Suceava, Mitropolitul Bucovinei
Silvestru Andrievici Morariu îşi alătura vocea la a celor ce îndemnau poporul român să-şi
trimită copiii la învăţătură mai înaltă. În „Foaia ordinăciunilor” (11/1881) adresa chemarea
spre o conlucrare benefică pentru toţi - profesori, părinţi, elevi: „Presupunem, şi nu suntem la
îndoială, că domnii profesori la Gimnaziul din Suceava, fiind mai toţi dintre fiii poporului...,
cunoscându-şi şi îndeplinindu-şi chemarea, vor dezvolta o lucraţivetate salutarie atât în
privinţa învăţământului în limba română cât şi a conducerii părinteşti a şcolerilor, ca lumina
ce se va aprinde să nu se stingă, ear plantele ce se vor adăposti pe stratul de învăţiemânt al
claselor paralele române să nu vestejască, ci să crească şi să înflorească spre lauda institutului
şi spre binele ţării şi al poporului acestei de Dumnezeu scutite Eparhii, din ale căria mijloace
acesta gimnaziu mai cu seamă se suţine.
Rămâne acuma ca părinţii... să trimită de-a rândul la Gimnaziul din Suceava pre
copiii lor ce au plinit şcoala poporală şi arată talente pentru învăţătura superioară. Şi dacă unii
din ei sunt lipsiţi de mijloace să nu se plângă pentru sărăcie deoarece sunt stipendii
sistemizate din Fondul Religionariu carile se vor acorda celor lipsiţi, eară afară de aceasta se
vor afla patrioţi de ţeară care, precum fac şi până acum, pre şcolerii cei sârguincioşi îi vor
ajutora cu cărţi, cu staie şi înseşi merinde...”.
Şase obiecte (limba română, limba latină, religie, matematică, geografie, istorie
naturală) urmau a se preda în limba română. Periodicul sucevean „Revista politică” marca în
1886 cu satisfacţie momentul „Am salutat cu bucurie paralelele române şi am început a lucra

pentru ele, desfăşurând şi arătând poporului însemnătatea lor... Este în interesul românilor
bucovineni să apărăm acest institut şi să lucrăm din răsputeri pentru el...”. În revista politică
11/1888 se afirma că „...la şcolile mijlocii greco-ortodoxe din Cernăuţi şi Suceava profesorii
de acuma îşi cunosc misiunea cea înaltă, încredinţată lor prin statutul de fundare. În zece ani
de zile au scris 20 de cărţi didactice, un lucru ce nici la o şcoală secundară din Bucovina nu-l
vom putea afla„.
Odată cu anul şcolar 1884 – 1885, predarea în limba română se va extinde la tot cursul
inferior, adoptarea sa în cel superior continuând abia din 1900. Venind în întâmpinarea
elevilor, profesorii s-au dedicat elaborării de manuale, inexistente în Cisleitania AustroUngară. Copii din familii modeste, necunoscători ai limbii germane vor avea astfel portiţa
accesului la cultură; efect firesc aspirau la clasa I-a, în septembrie 1881, din cei 47 elevi, 32
fii de agricultori sau meseriaşi români. Reţinerea unor familii de intelectuali îşi primea
sancţiunea meritată în paginile „Revistei politice” (6/1886): „Sfătuind deci pe cei slabi de
înger să-şi trimită copiii la Berlin unde de bună samă vor deveni germani perfecţi... iar de la
adevărata noastră inteligenţă care crede în geniul marelui Traian... aşteptăm cum că va şti a-şi
face datoria de români, nu îndemnând pe altul la un lucru şi făcând însăşi contrariu, ci dând
pildă bună şi insuflând curaj celor mai slabi”.
Ieşirea la pensie a directorului Limberger în 1883 a transferat şi la acest nivel
responsabilitatea asupra unui român – Ştefan Dracinschi (după un an de interimat a lui Ironim
Muntean). Vacantarea postului de catihet va facilita venirea la Suceava a celei mai
reprezentative personalităţi din colectivul didactic în toată istoria sa: preotul profesor Simion
Florea Marian, reputat folclorist şi etnolog, viitor membru al Academiei Române. Directorul
Ştefan Dracinschi, de al cărui nume se leagă istoria şcolii anilor 1884 – 1896, absolvent al
Universităţii Vieneze, a fost un erudit în cunoaşterea limbilor clasice, domeniu în care,
împreună cu profesorii Ironim Muntean şi Lazăr Vicol, va obţine succese profesionale
remarcabile. Misiunea sa va fi dificilă, surmontând disensiunile politice din colectiv între
grupul filoaustriac şi cel autonomist român, dar, încurajată de calitatea colegilor, de altfel
recunoscută de autorităţi, ce vor promova pe Toader Bujor ca director de liceu la Cernăuţi sau
Constantin Mandicevschi, inspector şcolar. Susţinând drepturile de manifestare naţională ale
românilor, inclusiv prin activitatea şcolară, inerent, Dracinschi a intrat în conflict cu
inflexibilul inspector pro-austriac Karl Tumlirz care va impune demisia directorului în 1895.
Desigur că a cântărit greu şi atitudinea lui Dracinschi de susţinere a muncii colegilor săi în
editarea de manuale româneşti, condiţie pentru buna desfăşurare a cursurilor la clasele
paralele; birocratismul voit al autorităţilor care amâna cu anii aprobarea intrării în vigoare a

manualelor nu a descurajat. „Tipărirea şi edarea acestor cărţi stagnează cu totul. Ca exemplu:
Istoria universală pentru clasele paralele s-a tipărit cu mare greu partea I încă prin august
1886, iar partea II şi III stau acum de mai bine de trei ani de zile prin guvernul din Cernăuţi şi
Ministerul din Viena şi nu se pun în tipar... Iar tineretul se luptă fără cărţi, şi se înţelege că nu
poate face propăşiri... Bietul autor al acestor cărţi de istorie, de unde va mai lua curajul să
lucre mai departe văzând munca sa aruncată dintr-un ungher în altul?” (Revista politică,
7/1888).
Vor apărea Istoria universală (Samuil Isopescul – 1886-1892), Citirea (Ştefan
Ştefureac – 1885-1890), Religia (Constantin Andrievici), Geografia (Samuil Isopescu –
1882), Matematica (Samuil Isopescu – 1881, Constantin Cosovici – 1887), Istoria naturală (G.
Bozdech, A. Daşchevici – 1885, C. Procopovici – 1887), Limba latină (L. Vicol, Euseb
Popovici – 1896).
Necesităţile de natură materială pentru aceleaşi clase româneşti şi-au găsit soluţii în
activitatea societăţii Şcoala Română, creată în 1883 de profesorul Ştefan Ştefureac împreună
cu Tudor Ştefanelli, din dorinţa afirmării spiritualităţii româneşti. Direcţiile sale de acţiune,
conform statutului, vor fi:
a) încurajarea, sprijinirea şi înfiinţarea de şcoli primare şi secundare;
b) petiţii şi adrese către înaltul guvern, către corporaţiunile şi persoanele competente şi
chemate de a lucra pentru înaintarea învăţământului; discutarea intereselor noastre
şcolare în foi şi în alte publicaţiuni;
c) stipendii, premii şi alte ajutoare materiale acordate şcolarilor sărmani, dar bravi, zeloşi
şi talentaţi;
d) cumpărarea de cărţi şi de ustensile, editarea de cărţi şi publicaţiuni didactice şi
folositoare pentru şcolile primare şi secundare (Revista politică 6/1890).
Societatea adresa apeluri repetate către “toţi românii distinşi, precum şi către preoţimea şi
învăţătorimea din ţară să pună toate mijloacele în mişcare, a nu lăsa copiii talentaţi din
poporul român în întunericul neştiinţei. Beneficiarii principali vor fi gimnaziştii suceveni, dar
şi elevi ai pedagogiului din Cernăuţi, studenţi din Cernăuţi sau Viena. Pentru a sensibiliza şi
mai mult pe învăţători în pregătirea şi îndrumarea copiilor spre clasele româneşti ale
gimnaziului sucevean, comitetul hotăra în 1886, premierea anuală cu sume între 15 -50 florini
a dascălilor ce au obţinut prin copii rezultate frumoase la admitere. Printre cei premiaţi s-au
aflat învăţătorii George Nicoară din Băişeşti, George Popovici din Suceava, Eugenie Siretean
din Boian, Alexandru Ţăran din Mitocul Dragomirnei (Revista politică 11/1886, 3/1887,
20/1888, 18/1889).

Merite deosebite în acţiunile societăţii au avut profesorii Ştefureac, Daşchevici, Cosovici,
Marian, Lazăr Vicol, Vasile Bumbac, învăţătorul Andrei Paşcan, marii proprietari Dimitrie
cav. D. Costin, George cav. D. Popovici, Constantin cav. D. Mârza, clericii Miron D.
Călinescu, Emanuil Ciuntureac, Vasile Cocârlă, Veniamin Jacotă, funcţionarii Anastasie
Pridie, Ilie Zopa, Ioan Luţă. Cele mai active filiale se recomandau a fi cea de la Rădăuţi –
preşedinte prof. Ilie Cărăuş, Storojineţ – V.Grigorovici, Câmpulung – T. Ştefanelli, Vatra
Dornei – C. Scânteiuţă, Cernăuţi – M.Pitei etc. (Revista politică 22/1889, Gazeta Bucovinei
59,76,82).” Cu ocazia jubileului de 10 ani, se aprecia că peste 40 de învăţători români şi-au
făcut studiile datorită ajutorului primit de la Şcoala română. Şaizeci şi doi tineri au putut urma
cursurile Universităţii din Cernăuţi şi Viena între 1884 – 1910 cu sprijinul său financiar.
Rolul major avut de Ştefan Ştefureac în funcţionarea societăţii până la moartea sa în 1894
îi va atrage curând acuza de iredentism românesc; în cadrul unei cercetări disciplinare iniţiată
de consilierul Magner era acuzat de „întemeierea şi colaborarea la Societatea ≪Şcoala
Română≫, care propagă românismul”. Faptul nu a scăpat publicaţiei „Revista politică”
(94/1993) care comenta: „Om liniştit ar fi fost dacă societăţi şcolare nu ar fi iniţiat, dacă
inteligenţa sa ar fi strâns-o în graniţele unui simplu „schulmann” şi nu ar fi gândit să
contribuie şi la apărarea şi altor interese ale naţiunii sale. Atunci ar fi fost pe placul
acuzatorului”.
Recunoscând meritele fondatorului Societăţii alături de a altor inimoşi români bucovineni,
marele istoric A.D.Xenopol transmitea prin telegraf de la Iaşi cuvinte de aleasă preţuire la
aflarea veştii despre moartea lui Ştefureac în 1893: „Şcoala a pierdut un eminent profesor, şi
mai mult decât atâta neamul românesc a pierdut un român plin de iubire, de râvnă şi
devotament pentru el”. La dezvelirea monumentului ridicat în cimitirul oraşului de către
admiratorii săi, pe 9 iunie 1896, studentul Ioan Cuparencu dădea glas recunoştinţei publice:
„Acest bărbat a fost acela, care, în dulcea noastră Bucovină a lucrat la plantarea pomului
conştiinţei şi culturii naţionale şi l-a crescut cu grija sa neadormită prin toată viaţa sa”.

Sprijinită şi de „Revista politică”, al cărei redactor responsabil era Simion Florea Marian,
Şcoala română s-a manifestat energic pentru generalizarea învăţământului în limba română la
liceul sucevean şi pregătirea de profesori, clerici, funcţionari în scopul ridicării gradului de
cultură al românilor. Între 1883-1903, societatea a tipărit circa 40 titluri de manuale didactice
în limba română pentru şcolile elementare şi licee. Prin intermediul lui Simon Florea Marian,
membru al Comisiei guvernamentale de cercetare al manualelor şcolare scrise în limba
română din Imperiu, responsabilii societăţii au contactat pentru colaborare şi schimb de opinii
autori de manuale şi oameni de ştiinţă din România (Petru Poni) şi Cehia (Jan Jarnik). După
discutata cumpărare a tipografiei Otto Binder de către preşedintele societăţii Constantin
Cosovici în 1903, preotul Marian reuşea în 1906 să inaugureze internatul elevilor, punând în
aplicare dispoziţiile testamenatre ale donatorului Vasile Cocârlă.
Un loc aparte în istoria societăţii - şi, desigur, a liceului -

l-a avut donaţia în cauză a

protopresviterului Vasile Cocîrlă; noul internat de la Suceava, urma să rezolve problema
cazării copiilor români; întreaga sa avere de peste 21500 florini a fost utilizată pentru
cumpărarea şi repararea unei clădiri aflată în bunăstare şi astăzi.
Gestul unic al protopresviterului primea o înaltă apreciere din partea Mitropolitului
Bucovinei care, prin scrisoarea datată 15 iunie 1893 spunea: „...prin fapta mărinimoasă şi
vrednică de urmare, aţi depus jertfa cea mai binecuvântată pe altarul cultural al neamului
nostru român”. Se alătura prin cuvinte de preţuire profesorul Vasile Bumbac în septembrie:
„..Protopresviterul şi-a ridicat un monument care covârşeşte jertfele noastre obişnuite. Poporul

român îl va glorifica în veci şi în veci îi va fi mulţumitor pentru această jertfă de rară
generozitate”. Recunoştinţa elevilor va fi şi ea exprimată în ianuarie 1894 la înmormântarea
de la Rădăuţi a lui Vasile Cocârlă, prin gimnazistul Prelici: „Imaginea acestui părinte, care nea iubit cu o iubire nemărginită, ne vom întipări-o adânc în inimile noastre, însuşirile şi
virtuţile lui alese le vom imita şi astfel îi vom crea un cult cuvenit în inimile noastre”.
Un vechi deziderat al sucevenilor a fost ridicarea unui edificiu corespunzător îndeplinirii
misiunii şcolii. Condiţiile de desfăşurare a cursurilor în primele decenii de la înfiinţarea
Gimnaziului Superior erau descurajante. „Revista politică” din 1 octombrie 1887 reflecta
starea de profundă nemulţumire faţă de inerţia forurilor responsabile: „Gazetele din Viena ne
aduc ştirea îmbucurătoare că ministrul de culte şi instrucţiune, d-l dr. Gautsch, în primele zile
ale lunii octombrie va vizita şi Bucovina... D-l ministru vizitează Cernăuţiul şi Rădăuţiul, iar
de suceveni nici habar n-are, pare că n-ar şti ce institut este în Suceava! Suntem în drept a fi
indignaţi... cine nu ştie în ce borţi ticăloase mizerează profesorii şi studenţii gimnaziului din
Suceava? Nu a fost însuşi guvernatorul ţării în anul trecut şi inspectând cu deamănuntul... a
recunoscut ... că mizeria e la culme? Şi ce s-a făcut?...nemică!”
Anul şcolar 1895/1896 se deschidea însă într-un nou local care impune şi astăzi în
arhitectura oraşului, renunţându-se după 35 de ani la vechea clădire mică şi insalubră. Prin
contribuţia colectivă a statului, primăriei şi, mai ales, a Fondului religionar, s-a colectat suma
impusă prin deviz, de 108 mii florini. Îşi reuneau eforturile Primăria (ce oferea locul şi 15.000
de florini), statul (cu o alocare de 15.000 florini) şi Fondul religionar ortodox-oriental (cu o
donaţie de 78.000 florini). Impresionantă prin aspectul ei, clădirea a fost însă amplasată întrun loc nepotrivit: cu frontul la o stradă îngustă (unde se va monta şi o cale ferată), cu spaţii
adiacente insuficiente (3588 m2), pe un teren aluvionar ce va face mai târziu mari probleme de
inundare a subsolului; consolidarea zidurilor cu bare metalice în 1906 a reuşit să oprească
fisurarea.
În imediata sa apropiere, pe locul parcului vecin casei memoriale „Simion Florea
Marian” se va amenaja grădina botanică a şcolii, arendată în 1900 de către Comuna Suceava
Fondului bisericesc ca susţinător al instituţiei pentru aprofundarea cunoştinţelor primite în
clasă. Amenajată de grădinarul Universităţii Cernăuţi dr. Baner, va fi întreţinută cu grijă 30 de
ani de profesorii C. Procopovici, L.Tomoioagă, dr. M. Guşuleac, M. Polocuşeriu.
Inaugurarea noului local a avut loc la 19 noiembrie 1895, în prezenţa guvernatorului
conte Göess, a consilierului consistorial George de Reus – Mîrza, a directorului interimar
Ironim Muntean. Construcţie masivă în stilul inconfundabil al secolului al XIX-lea ce a

modernizat aşezările urbane prin edificii grandioase, clădirea înălţată pe trei nivele
impresionează şi contribuie la a da Sucevei argumentul consistenţei trecutului citadin.
Primii zece ani de existenţă a liceului în noul local s-au derulat sub conducerea
directorului Ştefan Repta, bun administrator, dar şi susţinător al culturii naţionale prin
activitatea de instrucţie şi educaţie. În mod frecvent a intervenit pentru a demonta opoziţia
autorităţilor provinciale la participarea la şedinţele Academiei de la Bucureşti a savantului
Simion Florea Marian, profesor al liceului (cel despre care Haşdeu spunea: “Singurul
etnograf român… în adevăratul sens al cuvântului, care să fi răzbit în toate unghiuleţele, fie
cât de ascunse din traiul, din cugetul, din simţirea poporului român”). După 40 de ani de
serviciu la liceul sucevean, colegii au sărbătorit ieşirea la pensie în 1904 a inimoşilor profesori
în iluminarea tineretului românesc, Dimitrie şi Samuil Isopescu, urmaţi curând de Ironim
Muntean şi Vasile Bumbac. Un nume în devenire pe scena Întregirii de la 1918 şi a vieţii
politice interbelice se va alătura profesorilor şcolii: Ion Nistor, venit în august 1904 de la
liceul din Cernăuţi.
Noul director al şcolii numit prin pensionarea lui Ştefan Repta din 1907, Constantin
Cosovici, va stimula remarcabilul efort al profesorilor de editare de manuale. În 1913 aproape
toate manualele necesare claselor paralele apăruseră şi erau deja folosite în nou înfiinţatele
clase româneşti din Cernăuţi, Rădăuţi, Câmpulung. Alături de cele anterior apărute, în primii
ani ai secolului XX apăreau manualele de fizică (C. Cosovici), Botanică (C. Procopovici),
Aritmetică (D. Isopescu), Literatură germană şi latină (Gherasim Buliga), Gramatică şi
Dicţionar latin (Lazăr Vicol), Geometrie (Emanoil Antonovici), Limba latină şi Matematică
(Euseb Popovici). Majoritatea lor s-au tipărit în tipografia şi pe cheltuiala societăţii Şcoala
Română. Unele nu au văzut însă lumina tiparului, fiind interzise de cenzura imperială ca
materiale de subminare a fidelităţii imperiale; aceasta a fost soarta cărţilor de cetire ale lui
Euseb Popovici, axate pe texte din istoria românilor şi ilustrate prin citate din Nicolae Iorga,
cunoscut susţinător al idealului întregirii. Profesorii şcolii au înţeles că nu vor putea impune
integral şi imediat programul afirmării naţionale; erau însă încurajaţi de înscrierea periodică a
noi succese. O victorie obţinută în 1902 era predarea, şi în ciclul superior, deocamdată, a trei
obiecte în limba română (religia, limba latină, limba română) – cu un total de 10 din 27 ore
săptămânale. Societatea Şcoala română s-a axat în perioada imediat următoare pentru
extinderea în aceeaşi predare şi a limbii eline, deziderat, din păcate nerealizat.
Prilej de manifestare a sentimentelor naţionale de ataşament faţă de valorile afirmate
în statul român la care se simţeau parte inseparabilă, serbările bacalaureaţilor dădeau măsura
maturităţii politice a tinerilor. Revista „Patria” (80/1910) aprecia cadrul organizatoric

predilect: poziţia tutelară a trei tablouri decorate cu panglici tricolore – Mihai Eminescu,
Ciprian Porumbescu, Nicolae Iorga - cu încărcătură simbolică complementară în făurirea
profilului spiritual al absolvenţilor; chipurile luptătorilor pentru limba română – Constantin
Morariu, Grigore Filimon, a omului politic Ion Brătianu se asociau ca model de acţiune. „Iar
cei mai mari capi ai românilor: Ştefan şi Mihai, capii politici şi mitropolitul Silvestru, capul
bisericii, din al cărui sân se nutreşte Gimnaziul din Suceava, şopteau parcă într-un gând:
≪Copii, acum vă petreceţi, dar mâine să nu uitaţi, de datoria vieţii voastre, în voi e nădejdea
neamului şi a bisericii≫”.
Din 1912, profesorii români declanşează ofensiva împotriva învăţământului hibrid
româno-german; la 16 februarie 1913, reuniţi în aula liceului de stat din Cernăuţi, la iniţiativa
lui Eusebie Popovici, preşedinte al societăţii “Şcoala Română”, cer predarea exclusiv în limba
română la toate şcolile secundare bilingve. Abia unirea din 1918 va înfăptui însă acest vis.
Corpul profesoral sucevean, compus pentru prima dată doar din români, menţinea la
începutul secolului XX buna tradiţie a unei elite intelectuale din care trei au fost promovaţi ca
universitari (dr. Ion Nistor, dr. Victor Moraru, dr. Alexandru Ieşan), zece au devenit directori
(printre care: C. Procopovici, G. Tofan, V. Burduhos, E. Antonovici), iar Laurentie
Tomoioagă va deveni după Unire director general al învăţământului în Bucovina.
Anii primului război mondial au fost ani de speranţă în înfăptuirea Întregirii, iar
măsurile dictate de suspiciune asupra românilor din partea autorităţilor privind loialitatea faţă
de Imperiu erau justificate. Avantajele materiale şi dispensele oferite profesorilor şi elevilor
nu le-au cumpărat conştiinţa datoriei faţă de naţiune. Demni urmaşi ai lui Ciprian
Porumbescu, fost elev al liceului, care, în 1871 la Serbările panromâneşti de la Putna cântase
“Daciei întregi”, au fost întemniţaţi de către autorităţile austriece pentru activitate antistatală
Severian Procopovici, Gheorghe Palamarescu, Eusebie Cozmiuc, Simion Ivanovici. Trecând
ilegal graniţa în scopul angajării voluntare în armata română, vor muri pe câmpul de onoare
elevii eroi Ion Grămadă, Lascăr Luţia, Ambrosie şi Silvestru Micuţariu, Dumitru Mihalaş,
Vasile Popescu, Teodor Turtureanu, ale căror corpuri se odihnesc la loc de cinste în cimitirul
oarşului. Alţi foşti elevi s-au aflat în armata română, luptând pentru înfăptuirea idealului
naţional; printre ei, lt. Ion Hurjui, lt. Lazăr Ţibulcă, slt. Mihail Boca. Sugestivă este cererea de
obţinere a unui certificat adresată directorului de către dr. Vlad Bănăţeanul, conferenţiar la
Universitatea din Cernăuţi, eliminat în 1918 „fiindcă (spune el) m-am înrolat ca voluntar în
armata rusă, în urma cărui fapt am fost arestat şi judecat de Curtea Marţială din Lemberg”.

În contextul apariţiei trupelor ruse în oraş în 1915, din considerente tactice, a fost
numit director catihetul ortodox dr. Erast Tarangul,

exponent al aceleiaşi religii cu

invadatorii. La revenirea austriecilor, elevii au fost mobilizaţi la acţiuni publice de
manifestare a fidelităţii faţă de imperiu. Revenirea ruşilor provoacă noi schimbări la cârma
şcolii, iar intrarea României în război a permis, cu accept rus, o manifestare naţională la
Cetatea de Scaun, unde au vorbit mai mulţi profesori ai Gimnaziului.
La 1 decembrie 1916, noul director Gh. Palamarciuc a primit aprobarea rusă pentru
redeschidera cursurilor (numai în limba română); limba germnaă urma a fi înlocuită cu
franceza. Revenirea austriacă va aduce cu sine grave pedepse asupra profesorilor „trădători” şi
a elevilor.
Războiul a afectat bunul mers al învăţământului; datele se decalează, oraşul este
adesea sub ocupaţie militară, iar un an şcolar este suspendat; directorii sunt schimbaţi,
cazurile de colaboraţionism sunt pedepsite după schimbarea ocupantului, manualele sunt
cenzurate, clădirea devine temporar cazarmă pentru soldaţii ruşi.

