A bucha (Burschenchaft)

O que tem o Brasil com os Iluminati da Baviera?
Na Alemanha foi criado por Adam Weishaupt (1748-1830)
denominada os Illuminati ou em português, os iluminados, Tinham a
sigla Per me coeci vidunt (por mim os cegos vêem).

Daí nasceram nas universidades várias sociedades secretas
como Burschenchaft e Landsmannchaft.
Burschenchaft que na Faculdade de Direito de São Francisco
em São Paulo era denominado simplesmente de Bucha e os
participantes eram os bucheiros. Tinham rituais semelhantes a
maçonaria e eram até mais secretos que a maçonaria. A Bucha foi
criada em 1830 e em 1950 ainda havia suspeita de que ela existia na
Faculdade de Direito de São Francisco.
A Landsmannchaft foi criada na Politécnica de São Paulo em
1895. Em 1913 foi criado na Faculdade de Medicina de São Paulo a
Jungendschaft (União da mocidade) e em Pernambuco foi criada
também a Tugendbund (união e virtude).
Um alemão da Baviera chamado Julio Frank nascido em 1808
fundou a Bucha na Faculdade de Direito em São Paulo e ficou
professor até morrer em 19 de junho de 1841 com 32 anos de idade.
O interessante que os grandes nomes da Faculdade de Direito
São Francisco pertenceram a Bucha como: Castro Alves, Alvares de
Azevedo e outros. A admiração naquele tempo era pelo pessimismo
do poeta inglês Lord Byron. Isto está bem demonstrado no livro “Lira
dos 20 anos” de Alvares de Azevedo com o poema “Se eu morresse
amanhã de manhã”.

Li que Getúlio Vargas queria acabar com a Bucha e mandou a
polícia secreta pegar o nome de todos os bucheiros. Após ler disse:
mas são todos do meu governo. Deixa para lá não vou fazer nada.
Vários presidentes do Brasil pertencerem a Bucha.
Quem abria a Loja da Bucha era o chaveiro que deveria estar
no quinto ano e no final do ano em cerimônia passava a chave para
um aluno do quarto ano. Um dos Mesquitas chegou a ser o chaveiro
da Bucha.

Figura- Túmulo de Julio Frank dentro da Faculdade de Direito de São
Francisco em São Paulo.

