
ASPECTE PRIVIND INV AŢAMîNTUL SUPERIOR DIN BUCUREŞTI" 
INTRE CELE DOUA RAZBOAIE MONDIALE 

de CLAUDIA CLEJA GIRBEA.. 

Invăţămîntul superior bucureştean, ca parte integrantă a vieţii cul
turale a Capitalei, a fost influenţat în mod firesc de condiţiile social
economice şi evenimentele politice care au marcat etape definitorii în 
evoluţia sa. 

Incepînd cu anul 1694, prin crearea „Academiei domneşti" care· 
pune bazele învăţămîntului superior bucureştean, acesta a cunoscut o 
dezvoltare ascendentă, neîntreruptă nici în cele mai grele momente· 
ale istoriei capitalei. 

Universitatea din Bucureşti, ca şi cea de la Iaşi, şi mai apoi cele
lalte institute de învăţămînt superior din ţară, s-au dezvoltat chiar de· 
la înfiinţa/rea lor pe baza unor legi ale instrucţiunii publice, care au 
reglementat organizarea învăţămîntului superior. 

Legea instrucţiunii publice din 1864, cea dintîi lege şcolară a sta-· 
tului român, a rămas în vigoare pînă în 1898, cînd Spiru Haret a ela
borat Legea asupra învăţămîntului secundar şi superior, intrată în an-· 
samblu în vigoare la 1 septembrie a aceluiaşi an. 1) 

In 1912, Legea Arion a înlocuit pe cea aflat.<\ în vigoare şi a adus. 
o valoroasă contribuţie în evoluţia învăţămîntului superior, prin legife-· 
rarea posibilităţii de a se crea pe lîngă facultăţi cursuri superioare cu 
profil teoretic sau practic strict specializat în ramurile : agronomie, co
merţ, igienă, drept, electrotehnică ş.a. 

Incă înainte de intr~ea în vigoare a Legii Arion au fost înfiinţate· 
o serie de secţii, catedre noi şi chiar institute care să fie în pas cu pro~ 
gresele realizate de ştiinţă şi tehnică şi să contribuie la !rîndul lor la 
dezvoltarea acestora. 

Pe această linie eforturile au continuat în spiritul prevederii amin
tite de Legea Arion prin crearea în Bucureşti a Academiei de Inalte 
Studii Comerciale şi Industriale în 1913, prin înfiinţarea în 1914 a Insti
tutului electrotehnic, prin transformarea în 1920 a Şcolii de Poduri 

1) Universitatea din Bucureşti, 1864-1964, Buc„ 1964, p. 26 
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şi Şosele în Şcoală Politehnică cu 4 secţii de specializare, prin crearea-,.. 
faaultăţii de medicină veterinară în 1921 şi a facultăţii de farnnacie 
in 1923. 

Ţara noastră, ieşind din primul război mondial cu dezideratul 
naţional realizat, era firesc ca cercurile guvernamentale să fie preocu
pate de problema complexă a unificării sistemelor administrative şi eul· 
tm'<lle din teritoriile care au cunoscut sisteme de guvernămînt diferite 
şi s-au dezvoiltat ca atare. 

In acest sens s-au luat o serie de măsuri nu numai în domeniul' 
învăţămîntul!ui superior ci şi pentru celelalte forme de învăţămînt. 

Problema unificării sistemului de învătămînt superior a început 
prin extinderea prevederilor legii din 1912 în întreaga ţară, ca urmare· 
a legii din 16 n'oîem'brie 1922, şi a celor din 12 iunie 1925 şi 25 iunie 
1925. 2) Prin acestea se introduceau unele prevederi ale Legii Arion la 
Universităţile din Cernăuţi şi Cluj. Au existat de asemenea încercări 
de a înlocui legea din 1912 printr-o nouă lege care să corespundă con
diţiilor de după 1918 şi în acest scop au fost elaborate o serie de proiecte~ 
în 1920 (Proiectul Borcea), în 1922 (Proiectul Negulescu), proiectele Uni
versităţii din Bucureşti şi Cluj, proiectul din 1928 (dr. C. Angelescu) şi 'în 
1922-1931 proiectul Costăchescu. 3) 

Dar numai în 1931 se alcătuieşte de către reprezentanţii Senatelor 
Universitare, împreună cu decanul Fooultăţii de drept din Oradea -
un proiect de lege care intră în vigoare în 1932. Legea Iorga sau „Legea 
autonomiei universitare" a fost cea mai însemnată legiuire din epoca de· 
care ne ocupăm. Ea urmărea să deschidă o nouă etapă în istoria învăţă-
mîntului, prin întărirea autonomiei universitare şi prin „efortul de a: 
scoate universitatea românească de sub puterea inf1uenţelor şi oportu
nităţilor politice în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea învăţă
rnintu:lui". 4) 

Autonomia universitară îngrădea ministrultti posibilitatea de a numi 
profesori dintre partizanii politici ai partidului său. Prin Legea Iorga, 
universităţile devin nu numai „aşezăminte de învăţămînt teoretic şi apli
cat" dar şi importante . .instituţiuni de cercetări pentru progresul şti
inţei şi răspîndirea culturii".") 

Ca o consecinţă a legii din 1932 s-a întă.rit rolul Senatului Uni
versitar, a Consiliilor universitare şi a fac~tăţilor. Acestora din urmă 
li se conferă dreptul de a recomanda cadre pentru catedrele vacante 
- la concursuri urmînd a se prezenta acei candidaţi care se remarcau 
prin lucrări deosebite sau activitate ştiinţifică de valoare. După intra
rea legii în vigoare, viaţa ştiinţifică din facultăţi începe să joace un rol 

2) Legea învăţămîntului Superior din 1930, Proiectul de Lege prezentat îno 
Senat la 1930-1931, Biblioteca Academiei R.S.R. (Cota III, 104.957). 

3) George Sofronie, Reforma invăţămîntului universitar .:<i modificarea orga
nizării Ministerului de Instrucţie. (Două cuvîntări în Adunarea deputaţilor, Buc. 
1932, p. 10. 

4) George Sofronie, op. cit., p. 12. 
5) Legea pentru autonomia universitară. Anuarul Universităţii din Bucureşti, 

1931-1932, Buc., 1933, art. nr. 2, p. 36, 
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important. S-a dus lupta împotriva falşilor oameni de ştiinţă, acele 
cadre didactice ajunse la catedre prin politică de partid şi s-a instituit 
concursul ca principiu normativ de selecţie şi încadrare. 

Dezvoltarea „extensivă" de pînă atunci a învăţămîntului superior 
se orientează acum, tot mai mult, către perfecţionarea organizării şi 
.structurii sale. 
~ Această lege care aducea o serie de elemente pozitive în organi

zarea învăţămîntului superior a cunoscut mai multe modificări şi com
pletări menite să-i limiteze conţinutul şi să ştirbească principiul auto
nomiei universitare. 

Legea din 1942 a constituit punctul o-.Jlminant al acestor măsuri. 
îngrădind mult autonomia universitară şi pre2izînd acea pregătire „a 
elitelor, prin orientarea teoretica a viitorilor profesionişti şi formarea 
·oamenilor de ştiinţă". 6) 

lnvăţămîntul nostru l.miversitar a fost între cele două războaie 
mondiale unul dintre cele mai bine organizate din Europa, fapt remar
cat atît de opinia publică din ţară cît şi de aceea din străinătate. 

!n aceste condiţii Universitatea din Bucureşti a evoluat pe o linie 
ascendentă în spiritul legilor mai sus amintite, legi care au fost aplicate 
p:rintr-o serie de regulamente ale fiecărei facuiltăţi în parte şi prin dis
poziţii de ordine interioară. Dar evo1uţia învăţărnintrului superior de 
după primul război mondial a înregistrat modificări nu numai în privinţa 
organizării, ci şi în structura, caracterul şi orientarea sa. 

Imediat după război, ca urmare a unor condiţii obiective, printre 
-care amintim realizarea reformei agrare şi acordarea votului universal, 
s-a produs o ridicare materială şi morală a unor pături sociale şi în pri
mul rînd a ţărănimii. Aceasta a determinat o creştere vertiginoasă a 
numărului celor ce se îndrept.au spre şcoala secundară şi universitate. 
Una dintre cauzele principale ale creşterii numărului elevilor şi studen
ţilor a fost desigur şi creşterea populaţiei ţării de la 15.541.424 în 1920, la 
19.078.770 în 1935. 7) 

ln 1afară de a<'leasta exodul spre şcoală a avut şi cauze de ordin 
naţional mai ales în provinciile în care populaţia românească fusese 
ţinută departe de cultură în general şi de cultura naţională în special. 
1n aceeaşi ordine de idei mai trebuia amintit încă un alt factor nu mai 
puţin însemnat. Statul a sprijinit cu fonduri dezvoltarea învăţămîntului, 
avînd o mare nevoie de cadre oare urmau să s·atisfacă necesitatea creie
rii unui aparat economic şi administrativ românesc în provinciile noi şi 
reorganizarea aparatului existent în conformitate cu stadiul capitalist 
de dezvoltare a ţării. 

6) Legea nr. 386. Decret lege relativ la organizcrea învăţămîntului superior, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 118, partea I-a (1942). 28 mai, Buc-„ p. 3, art. 1. 

7) Anuarul Statistic al României 1935-1936, Buc., 1936, p. 31. 
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ln total, în România înainte de 1918 existau 12 instituţii de· învă
ţărnînt superior, dintre oare în Buoure.şti : Universitatea cu 5 facultăţi 
(teologie, drept, litere, ştiinţe, medicină), o şooală de medicină veteri
nară, „Şcoala de Poduri şi Şosele", Academia de Comerţ~ şi Industrie 
(întemeiată în anul 1913), Şcoala Superioară de Agronomie şi Şcoala 
Superioară de Arhitectură. 

După 1918 Universitaitea din Bucureşti a funcţionat cu 7 facultăţi 
prin înfiinţarea în 1921 a Facultăţii de Medicină veterinară în locul 
Şcoalei Veterinare de mai înainte, şi a Facultăţii de Farmacie în 192:3. 
De as2'menea, învăţămîntul tehnic se adaptează la noile nevoi şi înce
piln.d dm 1920 8) „Şooala de Poduri şi Şosele" se tnmsformă în Şooală 
Politehnică cu 4 secţii de specializare : construcţii, electromecanică, mine 
:şi metalurgie, chimie industrială. !n 1923 s-a înfiinţat a 5-a secţie. --
.Silvicultura - şi apoi treptat s...,au creat subsecţii de telegrafie şi tele
fonie, aviaţie, ingineri hotarnici şi cadastrali. !n 1938 Şcoala Politehnică 
•este încadrată în sistemul general al învăţămîntului superior sub J'lJUmele 
-Oe Politehnica din Bucureşti". In acelaşi timp Institutul electrotehnic 
~i Institutul de chimie industrială 9) de pe lingă Universitate care şi-a 
deschis cursurile ca institut la 8 noiembrie 1930, deşi funcţiona ca sec
-ţie a facultăţii încă din 1922, preoum şi Academia de Arhitectură şi Aca
<demia de studii agronomice devin facultăţi ale Politehnicii din Bucureşti. 
J\.cac:Lemia de Arhitectură continua să-şi desfăşoare activitatea. de ase-· 
menea şi Academia de studii agronomice. Incepînd din 1922 ia fiinţă uri 
1nstitut naţional de educaţie fizică. 

Universitatea din Bucureşti .,este cea care participă cu cel mai 
Tidicat procent nu numai la totalul general al studenţilor, fiind cuprins 
'între -i;.2 - 2/ 3 din numărul total, dar p1~ezentînd şi cea mai ridicată raţie 
progresiva de creştere. In 8 ani de la 1921 pînă la 1929 cînd a atins 
dfra record, Universitatea din Bucureşti a trecut de la 8.9] 1 la 20.598 
de studenţi, adică a crescut cu 1380/o" 10• 

Deci, în compariaţie cu celelalte centre universitare din ţară, Uni
-versitatea şi institutele de învăţămînt superior din Bucureşti sînt cele 
-mai populate, avînd în 1921„-8.911 studenţi, în 1924-B.228 studenţi, 
'în 1926-18.407 studenţi, iar după 1927 peste 20.000 de stiudenţi. Ur
mează apoi o descreştere, populaţia studenţească oscilînd între : 16.593 
In 1'930-31 ; 18.070 în 1931-32 ; 15.689 în 1932-33 ; 18.237 în 1933-34 
şi 17.753 în 1934-35. 11) 

B) Decret lege relativ la înfiinţarea şi organizarea şcoalelor politelmice din 
Româ::iia publicat în Monil<lrv.l Oficial 1920, nr. 61, 19 iunie Buc„ 1920, p. 3. 

9) Institutul de chimie industrială, extras din Anuarul universităţii Bucureşti 
1929-30, Buc„ 1931, p. 3. 

10) C. Kiriţescu, Problema educaţiei dirijate... (Extras din Arhiva pentru 
::-_,tiinţă şi reforma socială, anul XIII, Buc„ 1936, p. 13. 

11) C. Kiriţescu Suprapopulaţia universitară. Proporţii - cauze - remedii. 
<Extras din Revista generală a învăţămîntului, anul XXIII, nr. 5-6, (mai-iunie), 
1935, p. 4. 
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După o statistică generală a studenţilor Universităţii din Bucureşti~ 
î.n anul şcolar 1938-39 situaţia numărului studenţilor era următoarea : 

I 
sexul 

I Facult.atea I General 
Băieţi Fete 

Teologie 950 17 967 
Drept 4511 564 5075 
Litere 1047 1472 2519 
Ştiinţe 542 562 1104 
Medicină 771 377 1148 
Medicină veterinară 394 31 425 

Farmacie 214 354 568 

Total: I 8429 I 3377 11806 12 

Numărul studenţilor de la alte institute superioare din Bucureşti 
era: la Academia Comercială în 1929/1930 - 2894 studenţi ajungînd 
in 1934 - la 3634 studenţi, iar la Şcoala Politehnică numărul studen,... 
ţilor creşte de la 869 în 1924 la 1054 în 1934. 1:l) 

Raportat la numărul total al populaţiei ţării, datele ştiinţifice stu
diate dau un coeficient de 2,2 studenţi la 1.000 locuit.ori, proporţie ce
nu o întîlnim la nici o ţară din Europa, Universitatea din Bucureşti 
fiind printre cele mai populate din lume. 

Din date,le statistice rezultă şi numărul destul de mare de licen
ţiaţi ai Universităţii şi celorlalte institute de învăţămînt superior din 
Bucureşti, deşi numai o parte din cei înscrişi reuşeau să termine facul
tatea. Facultatea de Litere a dat în 1927/1928 -- 578 licenţiaţi iar în 
1933/1934 - 725 licenţiaţi, deci în medie 280/o din nll.lmărul celor îns
crişi. Din anul 1921 pînă în 1935 Politehnica din Bucureşti a dat 1.441) 
de ingineri iar Academia de !nalte Sturlii Comerciale 2.436 [ilcenţilaţi 
în cei 15 ani de după primul război. 14) 

Tot din datele statistice se deduce şi o neconcordanţă între nevoile 
economiei şi culturii şi repartiţia numărnlui de loouri la diferite insti
tute superioare. Astfel, în anul universitar 1931-1932 se aflau înscrişi 
la Facultatea de Drept 8.862 studenţi, la Teologie 953, în timp ce Ia 
Facultatea de Ştiinţe urmau 3112 studenţi iar la Medicină doar 107 l 
studenţi. 15) Disproporţia s-a accentuat după 1935-36 (între 1921-1934). 
45,20/odin totalul studenţilor Universităţii bucureştene frecventau Facul
tatea de Drept) 16) 

12) Anuarul Universităţii din Bucureşti 1938-1939, Buc., 1940, p. 237. 
13) C. Kiriţescu, Problema educaţiei dirijate. (Extras din Arhiva pentru Ştiin-

ţe ş1 Reforma Socială, Anul XIII, 1936, II, p. 21). 
14) Idem, p. 30-33. 
15) Anuarul Universităţii din Bucureşti, 1931-32, Buc., 1933, p. 267. 
16) C. Kiriţescu, Problema educaţiei dirijate ... (Extras din Arhiv~ pentru ştiinţii: 

şi reformă socială, an. XIII, 1936, p. 14). 
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Din cele de mai sus rezultă oa o caracteristică a structurii învă
ţămîntului superior „faptul că ~i munără numai puţine şcoli cu carac
ter teoretic (universităţile) 83,870/o din totalul studenţilor înscrişi în şcoli 
superioare se grămădesc în genere în acestea şi în deosebi la cea din 
Bucureşti..." „Numai Academiile de înalte studii comerciale şi industriale 
care cuprind 100/o din totalul studenţilor se menţin pe lîngă ele. Celle
lalte şcoli superioare însumează nici o zecime din totalul studenţilor din 
învăţămîntul superior cu caracter academic. "17) 

In orice caz trebuie făoută distincţia între orientarea tineretului 
studios îndeosebi spre facultăţile cu caracter teoretic şi caracterul teo
retic al învăţămîntului universitar bucureştean din această peridadă, 
determinat în mare parte de lipsa unei baze materiale satisfăcătoare 
care să corespundă nevoilor de spaţiu mereu sporite. 

Astfel, imediat după primul război mondial. Universitatea bucureş
teană precum şi celelalte şcoli superioare s-au văzut în situatia de a face 
faţă ou acelaşi local, înzestrare şi personal unui număr de 3 ori sau 
chiar de 6 ori mai mare de studenţi decît puteau cuprinde. 

Lipsa unei baze materiale s-a făcut simţită îndeosebi la Facultă
ţile cu lucrări practice, ce presupuneau lucrări de laborator, şi la clini
cile Facultăţii de medicină. Săli de laborator utilate pentru 40-50 stu
denţi trebuiau să primească 200-300. 

Semnificativ este de asemenea şi schimbul de iadrese din anii 
1925-1926, între decanul Fooultăţii de Litere, Charles Drouhet, şi rec
torul Universităţii din Buoureşti, Emil. Pangrati. Din aceste adrese re
iese starea localn.tlui universităţii în 1926 şi nevoia de spaţiu pentru des
făşurarea în bune condiţii a cursuri.lor Facultăţii de Litere şi Filozofie. 
Din corespondenţa menţionată, aflată în Arhivele Statului, iB) se des -
prind etapele restructurării, clădirii universităţii construită în 1869 după 
planuriile arhitectului Alexandru Orăscu. Proiectul de lărgire al clădirii 
a fost definitivat abia în J 912 de către arhitectul Ghica Budeşti, dar 
numai în urma unor mari eforturi şi intervenţii din partea conducerii 
Universităţii s-a efectuat o parte din lucrările de supraetajare, iar în 
1928 s-au terminat şi celelalte lucrări menite să transforme ve
chiul local în funcţie de necesităţi. Tot din adresele respective reiese 
şi doleanţa ca Facultăţile de drept şi teologie să fie mutate în alt local. 
Aceasta se transpune în realitate abia în 1934, cind începe const:mirea 
Palatului Facultăţii de ştiinţe juridice, actualul local al Facultăţii de 
drept şi filozofie după plianurile arhitectului Petre Antonesou rectorul 
Scoalei de arhitectură. Facultatea de drept şi o Casă ai studenţilor făcea 
începutul unor proiectate planmi pentru o cetate universitară - un 
complex universitar ce trebuia să cuprindă terenul de pe ambele maluri 
ale Dîmbovf.Lei, de la Palartul studenţilor în medicină pînă mn!Cdlo de 

17) D. Gusti, Un an de activitate la Ministerul lnstructiei, Cultelor şi Arte
lor, 1932-33„ Buc., 1934, p. 311, 312. 

IFl) Arh. St., Fondu! Ministerului Instrucţiunii, dos. 441/1926, facs 90, f. 11. 
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Grozăveşti. In acest complex, pe lingă un palat aparte destinat Senatu
lui universitar, urmau să fie adunate toate Facultăţile grupate pe spe
cialităţi, după nevoile pe care le reclamă în comun. Facultatea de Teo
logie, Conservatorul de Muzică şi artă dramatică, amfiteatre si săli pentru 
Facultăţile de ştiinţe. despărţite de Facultăţile tehnice pînă la constru
irea unei Academii de arhitectură, Belle Arte şi Arte Decorative. Se pre
vedea de asemenea construirea în afara oraşului a Pavilionului Academiei 
de Agricultură cu teren experimental înconjurător. Dar mult discutatul 
:i:fl'cti,dct s...;a redus in ce1e din urmă la cele 2 oonst11ucţii amintitte, sta
tul nepunînd la dispoziţie fonduri pentru realizarea integrală a unei 
asemenea acţiuni cultui-ale de mari proporţii. 

Pînă şi la construirea primu1ui obiectiv din vasta ,.cetate univer
sitară" studenţii şi..'.au adus contribuţia plătind taxe de comtrucţie. Timp 
d~ 5 ani, 8000 studenţi de la Facultatea de Drept au plătit cîtJe '. 3.000 
lei, deci în total o sumă de 120 milioane pentru terminarea localului. 1'l) 
„Taxele de timbru" fo~oseau acelmaş scop. 

Aceste taxe ocazionale se adăugau la altele permanente şi obliga
torii, cc. taxele de frecvenţă, pentru laborator, biblioteci, unelte de disec
ţie, pentru fiecare examen ba chiar pentru fiecare seminar. Toate aces
tea îngreunau viaţa acelor studenţi siliţi să facă faţă unor obligaţii mate
riale ce le depăşeau de cele mai multe ori posibilităţile. In această 
privinţă sînt elocvente numai cîteva exemple de taxe plătite în anul uni
versitar 1931. Anual studenţii de la Drept plăteau 4.100 lei. la medi
cină 2.500 lei, la. Farmacie 7 .600 lei, la Matematică 1.500 lei, la Acade
mia comercială între 3.000 şi 6000 lei. 2o) 

Pentru a rezista în facultate, studenţimea săracă era silită să-~.i 
caute de lucru. Călăuza studentUJlui din 19:16-37 anunţa că „Oficiul 
universitar din Bucureşti are o secţie specială în cadrul căreia funcţio
nează un serviciu oare se ocupă cu găsirea de posturi pentru studenţii 
„meritoşi şi lipsiţi de mijloace". '.!1) 

Soarta „studenţilor funcţionari" a preocupat mult presa vremii. 
îndeosebi pe cea democrată, militînd pentru un orar redus de lucru al 
funcţionarilor care urmau învă\ămîntul superior. Găzduirea şi hrănirea 
unui ma:re număr de studenţi a fost de asemenea o problemă greu de 
rezolvat în condiţiile lipsei unor fonduri materiale suficiente destinate 
pentru aceasta. 

Cele dintîi cămine şi cantine au fost întemeiate de Ministerul 
de Instrucţiune Publică, iar apoi de cătPe Asociaţiile de asistenţă şi chiar 
de către particulari. Judeţele şi comunele au dus o luptă de concurenţă 
pentru înfiinţarea cantinelor şi căminelor rezervate resortanţilor. Dar 
multe din aceste cămine şi cantine au devenit improprii din cauza lipsei 
de fonduri pentru întreţinerea lor. In Bucureşti, la dispoziţia celor apro
ximativ 18.000 studenţi ai Universităţii, statul întreţinea 4 cămine : 

H!) Studenţimea no!iă an. I, (1931), nr. 7, (1 noiembrie), Control studenţesc 
c.;supra banului studenţesc. 

20) Studenţimea nouă, an I, (1931), nr. 2 (1 martie), Taxele universitare 
21) Călăuza studentu:ui, 1936-37, Buc., 1936, p. 165. 
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1,căminul Cantacuzino cu o capacitate de 230 de locuri, „că

minul Facultăţii de medicină veterinară cu 80 de locuri, căminul de pe 
str. Sfinţii Voie-vozi cu 140 locuri şi căminul de studente de pe str. Sf. 
Ştefan cu 88 de locuri. Reiese că doar 2,90/o din studenţii Universităţii 
se puteau adâposti în aceste cămine".'.!:!) 

ln incinta Şeolii Politehnice exista un cămin al şcolii care putea sa 
adăpostească 150 de studenţi şi o cantină la care luau mag.a 600 de stu
denţi. Cantina Politehnicii prezenta particularitatea de a fi condusă în 
baza unui statut şi a unui regulament sub supravegherea direcţiunii, 

de un comitet de elevi ai diferiţilor ani de studii aleşi în fiecare an de 
către colegii lor.2.1) 1n afară de căminele universităţii au mai existat şi 
o serie de cămine judeţene şi particulare care erau sub supravegherea 
şi contro1ul rectoratului. Din Ustele cu adrese ale acestor cămine publi
cate în Călăuza studentului 1935-36. reiese că în acel an erau la dis
poziţia studenţilor provinciali care studiu în Bucureşti 13 cămine de 
studenţi şi 5 cămine de studente. 

In căminele care, nefiind supravegheate de stat, erau la discre
ţia particularilor, exista o situaţie de veritabilă exploata.re, taxele de 
înscriere şi întreţinere fiind foarte mari. Este adevărat însă că au exis
tat şi o serie de iniţiative particulare în sprijinul ajutorării studenţilor 
săraci, spectacole gratuite pentru studenţi, sau spectacole de teatru în 
beneficiul studenţilor. ln a~t sens Oficiul universitar din Bucureşti 2") 
avea printre sarcinile sale şi împărţirea biletelor dei teatru acordate gra
tuit studenţiilor de către direcţiile teatrelor din capitală. Ca un exem
plu mai putem aminti una dintre reprezentaţiile Mariei Ventura din 
anul 1926 la Teatrul Naţional dată în beneficiul cantinelor şi cămine
lor UnîveT'Sităţii. In urma acestui spectacol s-a vărsat rectoratului suma 
de 44.697 lei, care a fost apoi împărţită de către Senatul universitar, 
administraţiei căminelor şi în specia.I căminului studenţesc Cobălcescu.21) 

In anuarele universităţii se pot urmări pagini întregi cu fonduri 
destinate studenţilor săraci, meritoşi, dar din cele 52 de funduri rezer
vate burselor au fost acordate studenţilor doar veniturilor a 8 fonduri, 
restul veniturilor fiind capitalizate. 26) 

Restrîngerea posibilităţilor de ajutor din partea statului, criza eco
nomică din ce în ce mai accentuată, lipsa de planificare atît în econo
mia naţională cit şi în repartizarea numărului de studenţi în facultăţi, 
condiţii specifice statului burghez au creat o problemă care a fost mult 
dezbătută în acei ani. Creşterea vertiginoasă a numărului de studenţi 
în condiţiile de după primul război mond[al, a dus la aceea „suprapopu-

22) TeJdor Caranfil, Din luptele studenţimii democrate, Buc„ 1956, p. 20. 
23) rlniversarea a 75 de ani de invăţămint tehnic in România, Buc., 1931, p. 11. 
24) Călăuza studenlultd, 1936-37, Buc„ 1936, p. 166. 
25) Arh. St. Buc., fond Ministerul Instrucţiunii Publice, dos. nr. 440/1926 

fasc. 90, f. 13. 
2G) T. Caranfil, Din luptele studenţimii democrate, Buc., 1956, p. 22. 
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laţie universitară", care s-ar fi datorat sponru excesive a numărului de 
.studenţi., pe oare la absolvirea facultăţii, stiaitul. nu-i putea absorbi. De 
aici numărml important de „şomeri. în haine negre" care veneu să în
groaşe numărul şomerilor proveniţi din industrie. Mai ales în perioada 
crizei economice 1929-1933. 

S-a discutat mult în Cameră, s-a scris în ziare şi în publicaţiile de 
specialitate despre această stare de lucruri: S-au încercat diverse expli
caţiî. - s-au căutat o serie de cauze generatoare, în afară bineînţeles 
de <maliza obiectiv istorică a condiţiilor statului burghez în sinul căruia 
izbucneau crizele de supraproducţie care avea repercusiuni şi în do
meniul cult.urii. 

Existenţa şomajului intelectual apărea paradoxală într-un stat în 
care era o nevoie acută de specialişti. Semnificativ este în sensul acesta 
un anunţ al rectoratului, datînd din anul 1931, care atrage atenţiunea 
asupra faptului că prin primirea studenţilor în facultăţi statul nu con
tractează nici o obligaţie de a le da un post după ce îşi vor fi luat di
ploma. ,27) Mai mult, s-au luat măsuri. pentru stăvilirea aflu.'<ului spre 
învăţămîntuJ. superior prin Regulamentul examenelor din 1932, care 
prevedea desfiinţarea sesiunilor, examenele dindu-se în bloc, cu ex
matricularea studentului cu mai mult de 1 corijenţă. Prin aceasta s-a 
lovit în primul rind în studenţii funcţionari care nu-şi puteau susţine 
examenele într-o singură sesiune din lipsă de timp pentru studiu. Jn 
J 932 s-a votat legea limitării numărului de studenţi, urmată de Legea 
concentrării învăţămîntului farmac1ilUtic la Bucureşti, cu limitarea nu
mărului de studenţi din anul I la 50. S-a procedat analog şi cu învăţă
mîntul tehnic. O altă serie de legi lovea în interesele studenţimii. Ca 
de pildă : Legea ahs:olvenţilor în medicină, care după 6 ani de stlu'dH, 
1 an pentru doctorat şi 4 ani de specializare nu dădea drept acestora 
să profeseze pe cont propriu. Legea avocaţilor din 1931, de asemenea 
fixa 4 ani de studii pentru licenţă, obligativitatea doctoratului încă 2 
ani şi prelungirea stagiului la 3 ani, cu suprimarea dreptului de a 
angaja procese şi de a redacta acte de notariat. Consecinţa acestor 
măsuri administrative şi legislative a fost scăderea numărului de stu
denţi după 1933-1934. 

În ciuda unor oondiţii grele de studiu au existat în ş~ala româ
nească elemente excepţionale care au adus contribuţii valoroase la 
dezvoltarea ştiinţei româneşti şi mondiale. Ele au constituit nucleul a
celor forţe progresiste care au luptat pe toate căile şi prin toate mijloa
cele pentru propăşirea învăţămîntului românesc. Au fost oameni care 
animaţi de un profund patriotism şi de o exemplară probitate profe
sională, au sesizat necesităţi~e obiective ale progresului i;;i au militat 
pentru evoluţia învăţămîntului de toate gradele. 

ln aceşti ani au luat fiinţă şcoli ştiinţifice româneşti conduse de 
savanţi cu r.enume mondial. Neexistenţa unor institute ştiinţifice de 
cercetare bine structurate organizatoric şi individualizate prin profil 
~tiinţific, a făcut ca în perioada de care ne ocupăm ''iaţa ştiinţifică să 

27) Studenţimea noaii, an. I (1931), nr. 1 (15 februarie). 
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:se desfăşoare aproape în întregime la catedrele facultăţilor din Bucu
reşti. Aşa se explică că profesorii Univers1tăţii şi a Faoultăţilor bucu
reştene desfăşurau paralel cu cercetările ştiinţifice o susţinută activitate 
didactică, formînd cadre de specialişti necesari nu numai nevoilor eoo

:nomice şi tehnice dar şi cercetărilor ştiinţifice în domeniul respectiv. 
Lro aceşti ani a luat fiinţă şcoala matematică românească care 

s-a impus prin afirmarea pe plan internaţional a celor 2 savanţi cu re
nume Spiru Haret şi David Emanuel, care au fost primii doctori ro
mâni în matematici. Ei au fost urmaţi de pleiada formată de Gheorghe 
Ţiţeica, Dumitru P.ompei, Traian Lalescu, Vasile Vîlcovici, Simion 
Stoilov savanţi cu renume mondial, autori de lucrări remarcabile care 
au reuşit să atragă spre munca de cercetare pe unii dintre tinerii lor 
studenţi. 

Şcoala de fi:?Jică a fost şi ea bine reprezentată în această perioadă 
pdn 2 pmfeoori savanţi iluştri care au pus bazele ei. Este vorba de 
Dragomir Hurmuzescu şi Constantin Miculescu, elevii lui Emanoil 
Bacalogu. 

Progresul şoolii de chimie întemeiată de Dr. Constantin I. Istrati 
.a fost asigurat prin activitatea profesorilor Gheorghe Spacu, Leonida, 
'Edeleanu, Dan Rădulescu, Niculae Dănăilă. 

In domeniul biologiei s-au remarcat în mod deosebit Emanoil Teo
tlorescu, primul profesor de fizioLogie vegetală din ţară, Dimitrie N. Voi
nov, creatorul şcolii româneşti de citologie, Traian Săvulescu fondato
rul şcolii româneşti de fitopatologie şi protecţia plante1or. 

In Universitatea din Bucureşti o bogată activitate ştiinţifică au 
:avut-o şi profesorii de la catedrele de geologie şi paleontologie. Astfel, 
pe lîngă meritele unor valoroase studii şi lucrări de sinteză lui Sabba 
:Ştefănescu îi revine aoela de a fi o.rganizat primul laborator modem 
·de paleontologie de la Universitate, Sava Atanasiu a fost în acest timp 
~eful Şcolii stratigrafice din România. Tot in domeniul geolog·iei au acti
vitat cu rezultate remarcabile: Ion Simionescu, Grigore Ştefănescu, Gri
gore Murgoci şi Ludovic Mrazec care a fost iniţiatorul înfiinţării Insti
tutului Geologic al României pe care l-a condus din 1906 pînă în 1927. 

De mare prestigiu s-a bucurat în această vreme profesorul Simion 
J\1ehedinţi organizatorul şi creatorul Şcolii geografice româneşti moderne, 
·şcoală care prin reprezentanţii săi a adus contribuţii valoroase la dez
voltarea geografiei ştiinţifice în ţară. 

La Facultatea de Litere şi Filozofie s-a desfăşurat activitatea unor 
iluştrii profesori şi savanţi, care şi-au înscris cu cinste numele în ana
lele ştiinţei romf..neşti. 

In domeniul istoriei numele lui Dimitrie Onciul, titularul catedrei 
de istorie a românilor din 1895 pînă în 1923, trebuie pus în legătură, 
pe lîngă studiile temeinice despre origina românilor şi formarea sta
telor feudale româneşti, cu crearea unei serioase şcoli de istorie unde 
·s-au format valomşi reprezentanţi ai istoriografiei româneşti, ca Vasile 
Pîrvan şi Constantin Giurescu. Vasile Pîrvan a creat o remarcabilă 
şcoală de arheologie şi istorie veche. Dintre istoricii noştri desigur că 
locul cel mai important îl ocupă Nicolae Iorga, care prin valoroasele 
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sale I ucrări, prin participarea sa la Congresele şi Conferinţele interna
ţionale de specialitate a fo":>t printrf; marile figuri de savanţi istorici 
ai vremii sale. Nicolae Iorga a deţinut înalte titluri ştiinţifice ale Uni-· 
versităţilor şi A(!ademiilor din străinătate. Ca profesor universitar a 
desfăşurat o activitate susţinută în ţară şi străinătate, fiind creatorul şî 
cor.ducătorul şcolii române de la Paris. 

Dintre profesorii de lingvistică şi literatură română s-au remarcat : 
Ovid Densuşia.n11, care a avut o activitate bogată în lingvistică, litera-
tură, critică şi istorie literară. I. A. Candrea, Ion Bianu, organizatoru! 
Bibliotecii Acarlemiei Rom;înc, si Nicolae Cartojan. 

In perioada aceasta, în sectia de filozofie a Facultăţii de Litere
şi Filozofie şi-au desfăşurat activitatea didactică şi ştiinţifică profesorii 
săvanti : Constantin Dumitrescu-Iaşi, primul profesor care a predat un 
curs de sociologi~ în ţara noastră, C. Rădulescu-Motru, profesor de psi
hologie, autor a numeroase lucrări filozofice concepute idealist. Un loc· 
de frunte îl oc-..ipă Dimitrie Gusti, creatorul şcolii sociologice de la· 
Bucureşti, iniţiatorul anchetelo.r sociologice la sate şi creator al Mu
zeului satului din Bucureşti. Pe lîngă o bogată activitate didactică des
făşurată între anii 1910-1948, Dimitrie Gusti a fost şi unul dintre
profesorii care şi-au adus contribuţia la problemele organizării învăţă
mîntului. El a fost ministrul al învăţ:lmîntului, şi a adunat rezultatul 
activităţii sale într-un amplu volum 28), în care prezintă situaţia diferi-
telor grade de 1nvăţămînt, propuneri de organizare şi interesante con
cepţii în legăturci cu crea."."eo unui învăţămînt strict legat de necesităţile· 
practice ale vieţii. Un alt profesor vestit de filozofie a fost Petre· 
P. Negulescu, care a predat „Enciclopedia filozofiei, gnoseologia", distin
gîndu-se deosebit prin cursurile sale de istoria filozofiei şi filozofia 
culturii. Interesante concepţii de organizare a învăţămîntului superior 
găsim şi în proiectul de lege din 1927 al lui Petre P. Negulescu. 

Prin' activitatea acestor renumiţi savanţi, in perioada 1918-1944 
Bucureştiul devine centrul unei vieţii ştiinţifice internaţionale. In timp· 
ce profesorii universităţilor noastre ţin cursuri în străinătate, fiind aleşi. 
membrii „honoris cauza" ale multor facultăţi„ o serie de savanţi străini 
vin să ne viziteze ţara avînd loc schimburi de idei cu oamenii de ştiinţă 
de la noi. Prestigiul ştiinţei româneşti peste hotare se datorează acestor 
profesori savanţi, care terminînd cu succes studiile la Paris, reuşeau 

să se facă cunoscuţi încă din timpul studiilor, şi apoi reîntorşi în ţară 
publicau lucrări valoroase cunoscute peste hotare. 

ln dosarele Ministerului Instrucţiunii de la Arhivele Statului se· 
află o serie de cereri, memorii şi schimburi de adrese între Ministerul 
Instrucţiunii şi Ministerul Afacerilor Externe, prin care profesori uni-
versitari cereau cheltuieli de reprezentare la congresele internaţionale· 

unde erau invitaţi. Astfel, dăm doar cîteva exemple. In 1926 Asociaţia 
medicilor de limbă franceză din America de Nord invită Guvernul ro-

2R) D. Gusti, Vn an de activitate la Ministerul Instrucţfri Cultelor şi Arte
ior, Hl32-33, Buc„ H134. 
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mân să participe, prin reprezentanţii săi, la al 9-lea Congres medical 
care avea loc între 21 şi 24 septembrie a aceluiaşi an. 29) 

Din iniţiativa Guvernului italian, în 1925 Vasile Pîrvan este in
vitat la săpăturile arheologice cin Libia 30), iar prof. Gheorghe :Marinescu, 
creatorul şcolii rie neurologie, invitat la o serie de congrese interna~io
nale de medicină. Bucurîndu-se de un mare prestigiu în Franţa, unde 
a studiat, este invitat în 1925 la serbările centenarului lui CharcoL. :ll) 

Aceste invitaţii se mu!ţesc în anii următori, cînd şi Bucureştiul 
găzduieşte o serie de congrese intE·rnaţionale. Un Congres de etnografie 
este pregătit prin intervenţia prof. Ovid Densuşianu 3~), care a primit 
din partea secretarului congreselor de etnografie însărcinarea de a mij
loci pe lîngă ministrul instrucţiei dorinţa etnografilor de a se întîlni 
la un congres internaţional în Bucureşti. 

La 15 iulit~ 1931 a avut loc la Bucureşti al 6-lea Congres geo
botanic, la care au participat un număr mare de savanţi străini, în 
1936-37 un Congres de neurologie, un Congres interbalcanic de matC'
matică, un Congres de ştiinţe istorice ş. a. 

Toate acPstea dovedesc că în Bucureştii acelor ani se desfăşura 
o viaţă ştiinţifici'i intensă, cu Bucureştiul devenise un sediu de întîlniri 
ştiinţifice interraţionale, bucurîndu-se de un bine meritat prestigiu în 
viaţa ştiinţifică internaţională. 

Desigur, că un subiect aşa de vast, fiind vorba de 20 de ani din 
viaţa culturală a Capitalei, ar putea fi tratat mult mai pe larg, mergînd 
cu analiza unor fenomene şi probleme în adîncime. Intenţia noastră. 
însă, n-a fost o sinteză a desfăşurării procesului de învăţămînt, ci doar 
surprinderea şi enunţarea unor aspecte ale problemei. 

RESUME 

L'auteur s'est limitee ă surprendre quelques aspects du probleme de l'enseig
nement superieur t>ucarestois entre les deux guerres mondiales. C'est ainsi que sont 
presentes Ies moments Ies plus importants de l'organisation de l'enseignement su
perieur tels qu'1ls se refletent dans la legislation de la periode 1918-1944, le ca
ractere et la structure de l'enseignement superieur illustres par l'augmentation du 
nombre de facultE'~. d'etudiants et de licencies ainsi que par la vie estudiantine 
bucarestoise. 

Un probleme ă part est constitue par la vie scientifique universitaire, dont 
on ne presente que quelques realisations des ecoles de science roumaines et l'activite 
scientifique de plusieurs cadres didactiques universitaires telle qu'elle etait deployee
ă l'epoque, notamment dans le cadre des chaires des facultes. 

2'1) Arh. St. Fondul Ministerului lnstrucţiunei Publice, dos. 455/1926, f. 11. 
30) Arh. St„ Fondul Ministerului lnstrucţiunei Publice, dos. 478/1925, f. 4. 
31) Jhidem, dos. 4î8/1925, f. 6. 
32) Hem, dos. 417/HJ26, f. 80. 
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