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Universitatea din Cernăuţi a fost inaugurată la 4 octombrie 1875 în capitala 
Ducatului Bucovina din fosta Monarhie austro-ungară. Căpătând numele patronului său, 
împăratul Francisc Iosef I, "Alma Mater Francisco-Josephina", noua instituţie de 
învăţământ superior era destinată.. tuturor naţionalităţilor din acea vreme şi, ca 
"Deutschsprachige Nationalităten-Universităt", avea gennana ca limbă de predare. 

Caracterul "multinaţional" al Universităţii se explică prin structura etnică a 
populaţiei Bucovinei, ca rezultat al istoriei provinciei în cei o sută de ani (1775-1875) de 
stăpânire habsburgică. 

La înfiinţare, Universitatea avea două facultăţi: Drept şi Filosofie (aici intrau şi 
ştiinţele exacte), cărora li s-a adăugat facultatea de Teologie (greco-orientală), aceasta 
fiind preluată de la Institutul Teologic din Cernăuţi (înfiinţat în 1827). După 
"românizarea" Universităţii (1920), s-a mai înfiinţat facultatea de Ştiinţe, desprinsă de 
facultatea de Filosofie. Dacă în primul an de existenţă universitatea număra circa 200 
studenţi, în anul 1937/38 numărul acestora s-a ridicat la peste 2600. 

Din interesanta istorie a Almei Mater cernăuţene, vom desprinde numai capitolul 
societăţilor studenţeşti, care au avut, în întreaga lor perioadă de existenţă (l 875-1938), un 
rol deosebit de important. Nu se va reitera istoria lor; autorul se va referi numai la anii 
1933-1938 şi se va baza, în principal, pe propriile sale amintiri 1• 

Apărute în diferiţi ani ai Universităţii şi organizate pe criterii naţionale, fiecare 
societate a avut propria sa istorie. În perioada 1933-1938 existau unnătoarele societăţi: 
"Alemannia", "Anninia", "Teutonia" şi "Frankonia" (gennane): "Ognisko" şi "Lechia" 
(poloneze); "Ciornomore" şi "Zaporoje" (ucrainene); "Hasmonea", "Hebronia", "Zephir", 
"Emunah" şi "Heatid" (evreieşti) şi şase societăţi academice româneşti. În total, deci, 20 
societăţi la o universitate atât de mică. 

Modelul societăţilor studenţeşti a fost preluat· din tradiţia universitară gennană, 
existentă şi în Austria. Aici s-ar putea vorbi despre istoria lor multiseculară (dacă ne 
gândim numai la universităţile din Heidelberg şi Jena), dar nu este locul pentru o 
asemenea istorie. Fonna lor de organizare era de "Burschenschaft", "Verbindung" sau 

1 Autorul, născut în anul 1916, în satul Horecea-Mănăstirii (Cernăuţi), după 
terminarea Liceului "Aron Pumnul", în 1933, s-a înscris la Universitatea din Cernăuţi, 
absolvind în anul 1938 şi, respectiv, 1939 fac;;ultatea de Litere şi Filosofie şi facultatea 
de Drept. A fost membru al lntrunirii academice române "Bucovina", în semestrul de 
iarnă 1935/36 deţinând funcţia de "vulpan". 
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"Korps". Multe din ele practicau mensura (duel studenţesc), membrii lor erau obligaţi să 
dea satisfacţie în chestiuni de onoare, purtau semne distinctive (şepci de diferite culori, 
panglici), la ocazii solemne conducătorii unor asemenea societăţi purtau costume 
specifice, săbii ("rapiere"), respectau un anumit ritual (de pildă, festivitatea de deschidere 
a semestrului de iarnă se numea "Comers"), cu un program riguros, balurile, seratele etc. 
Modelul visat era viata studenţească de la Heidelberg. 

Societăţile din perioada 1933-1938 ale studenţilor români au fost şase la număr. 
Prima, "Junimea" (1878), era succesoarea glorioasei "Arboroasa", înfiinţată în 1875 şi 
desfiin-ţată de autorităţile austriece, în 1877, în urma celebrului proces intentat împotriva 
conducăto-rilor ei: Ciprian Porumbescu, Zaharia Voronca, Constantin Morariu, Eugen 
Siretean şi Orest (Ortisie) Popescu. Avea cel mai mare număr de membri - mulţi dintre 
aceştia au devenit personalităţi universitare sau administrative - şi desflşura cea mai bogată 
activitate. 

A doua, care avea denumirea "Întrunirea academică română «Bucovina»", a fost 
înfiinţată în anul 1880 de către un număr de junimeni. Modelul ei a fost "Burschen
schaft"-ul german. A treia în ordine cronologică a apărut "Academia Orotodoxă" (1884), 
ai cărei membri erau studenţii teologi. În anul 1905 a luat fiinţă Societatea academică 
română "Dacia", în 1910 a fost creată "Întrunirea academică română «Moldova»", soră a 
"Întrunirii academice române «Bucovina»", iar după primul război mondial a apărut 
Cercul studenţesc "Arboroasa" (1921) care îşi propunea să reunească pe toţi studenţii 
români. În perioada interbelică a luat fiinţă Centrul studenţesc Cernăuţi, afiliat la Uniunea 
Naţională a Studenţilor Creştini Români (U.N.S.C.R.). 

Din cele şase societăţi studenţeşti româneşti, numai două erau "conservative": 
"Bucovina" şi "Moldova''. CiJm am mai spus, modelul lor era cel al "Burschenschaft"-urilor 
germane: uniforme specifice, duelurile studenţeşti, ritualurile clasice, având la baz.ă 
regulamente ("Comment"). S-a discutat - în epocă - dacă era justificat modelul german 
pentru o societate studenţească românească. lnainte de a aborda această problemă, să 
spunem că societăţile germane, poloneze, ucrainene şi evreieşti (cu puţine excepţii) erau şi 
ele "conservative". Adoptarea unui asemenea model era dictată de grija de a feri pe studenţii 
români de a deveni membri ai societăţilor studenţeşti germane şi de a-şi pierde astfel 
identitatea naţională. La universităţile din Vechiul Regat (Universitatea din laşi, înfiinţată în 
1860, şi Universitatea din Bucureşti, înfiinţată în 1864) acest lucru era de neconceput. Dar 
asemenea societăţi nici nu erau necesare, deoarece toţi studenţii erau români. S-ar putea 
aminti tradiţia francez.ă care avea alte particularităţi. Judecând astăzi, putem spune că pentru 
studenţii români de la Universitatea din Cernăuţi această formă de organizare era una de 
apartenenţă la Europa Occidentală. Să reamintim că, pentru fiecare naţionalitate, societăţile 
studenţeşti erau forme de păstrare a identităţii naţionale, de formare a idealurilor naţionale. 
Intelectualitatea fiecărei naţionalităţi din Bucovina istorică datoreaz.ă mult acestor societăţi. 

Fiind organizate pe principii naţionale, societăţile studenţeşti stabileau relaţii între 
ele pe baza acestui criteriu. Trebuie spus - problema merită un examen aprofundat - că, în 
întreaga perioadă 1875-1938, societăţile· româneşti nu aveau legături cu cele ucrainene şi 
cele evreieşti. Explicaţia trebuie căutată în întreaga istorie a Bucovinei, în situaţia politică 
a acestei provincii. 

Cu privire la societăţile studenţeşti române se cuvine precizat faptul că între ele 
relaţiile erau de prietenie şi că existau declaraţii de recunoaştere reciproce, c~ unele 
excepţii efemere, cum a fost cazul Societăţii academice "Dacia", la înfiinţarea ac;steia, şi 
al Cercului studenţesc "Bucovina", diferende curând aplanate. Un principiu impor1ant era 
acela că politica era interzisă în interiorul societăţilor. 
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Ne vom referi la relaţiile dintre Întrunirile academice române "Bucovina" şi 
"Moldova" cu cele germane "Alemannia", "Anninia", "Teutonia" şi "Franconia". Primele 
trei erau "conservative", purtau Insemnele specifice, practicau mensura, dădeau satisfacţie 
necondiţionată, ritualul studenţesc se desftişura după "Komersbuch" - culegere de cântece 
studenţeşti -, ierarhia comporta un "senior", "consenior" (un maestru de scrimă) şi un 
"Fuchsmajor", care se ocupa de educaţia studenţilor din anul întâi. Primul grad era de 
"Fuchs" ("vulpoi"), după baterea mensurii regulamentare, un "Fuchs" devenea "Bursche" 
("fârtate"); după terminarea studiilor, după trecerea unui număr de ani, erai proclamat, în 
cadrul unei solemnităţi, "alter Herr" ("domn bătrân"). Ce mai, o organizare foarte riguroasă 
care ar aininti de celebrele societăţi ... secrete! Dar nu francmasonice. Fiecare student avea 
un "Leibbursche", expresie devenită în româneşte "fărtate de suflet", un fel de naş pe toată 
viaţa. Să mai adăugăm că fiecare societate studenţească avea sediul său, numit "cabinet" (în 
limba gennană "Bude"), unde se desftişurau cele mai multe activităţi. 

Cu aceste trei societăţi gennane - prima era "Korps", celelalte două erau 
"Burschenschaft"-uri - "Bucovina" şi "Moldova" aveau cele mai strânse legături. Dintre 
celelalte societăţi singura cu care existau asemenea relaţii era "Lechia" (poloneză). 
"Franconia", fiind o societate confesională (catolică), relaţiile erau doar prieteneşti: 
aceasta nu practica mensura. Membrilor săi li se spunea ironic "Milchtrinker"; la celelalte 
societăţi băutura oficială era berea, al cărei consum la ocaziile oficiale era prevăzut în 
"regulamentul" de bere. 

În ce constau, deci, relaţiile dintre "Bucovina" şi "Moldova" şi cele germane 
"Alemannia", "Arminia" şi "Teutonia"? Mai întâi ele s-au recunoscut reciproc, în care scop 
au fost bătute "mensurile de recunoaştere". În cazuri speciale, se băteau "mensurile pro 
Patria suite". Apoi, membrii acestor societăţi puteau bate între ei mensuri "regulamentare", 
mensuri "contrahate" - un fel de dueluri pe chestii de onoare - şi temutele "mensuri de 
pedeapsă". Un "Fuchs" de la "Bucovina", de exemplu, săvârşind o abatere de la 
regulamentele Întrunirii, trebuia pedepsit. În acest scop, conseniorul "Bucovinei" se adresa 
conseniorului de la "Alemannia", "Anninia" sau "Teutonia" ca să desemneze pe unul din cei 
mai buni mânuitori de rapieră să-I pedepsească pe "Fuchs"-ul vinovat. De obicei, mensura se 
încheia înainte de termen, prin părăsirea terenului de către "Fuchs"-ul pedepsit, la avizul 
medicului, când rana era periculoasă ("Abfuhr"). Alt tip de mensuri erau cele "contrahate". 
Cu membrii altor societăţi, neconservative, chestiunile de onoare se rezolvau pe calea 
duelului cu sabia. Aceeaşi soluţie se aplica şi în cazul ofiţerilor. 

Cel mai important eveniment studenţesc era "Comers"-ul, o întrunire organizată de 
fiecare societate la deschiderea anului universitar ("comersul de iarnă"). Iată cum s-a 
desP.işurat "Comers"-ul organizat de Întrunirile academice române "Bucovina" şi 
"Moldova" la deschiderea anului academic 1935/36. Acesta a avut loc la restaurantul 
"Astoria", cel mai elegant restaurant. Din timp, erau lansate invitaţii rectorului 
Universităţii, profesorilor, unor personalităţi politice şi, bineînţeles, societăţilor 
studenţeşti prietene: "Junimea", "Dacia", "Arboroasa", "Academia ortodoxă", 
"Alemannia", "Arminia", "Teutonia", "Franconia" şi "Lechia". Ţinuta era de mare 
protocol: cei de la societăţile "conservative" erau în costume specifice, cu rapiere ("in 
vollem Wicks", de unde românescul "a te îmbrăca la marele fix"); ceilalţi în frac sau 
smoking, haine negre. Costumul naţional românesc era şi el considerat de "gală". Masa 
banchetului' era împărţită în două: "masa de sus" şi "masa de jos" (aici erau fucşii). 
"Prezidiul" era deţinut de "senior", "contrariul" era de obicei "vulpanul". Ritualul 
cuprindea: disursuri omagiale la adresa rectorului şi altele, saluturile celorlalte societăţi 
studenţeşti (cele străine erau rostite în limbile respective). Cântecele studenţeşti erau 
executate de cei prezenţi după cartea cântecelor studenţeşti, întocmită de Filimon Taniac, 
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multe preluate din cartea întocmită de Ciprian Porumbescu, destinată studenţilor de la 
"România Jună". Printre acestea se numărau Tricolorul, Pe-al nostru steag e scris unire, 
Cântecul gintei latine şi, bineînţeles, Gaudeamus igitur şi O, trai ferice de student, 
preluat de la societătile gennane. Atmosfera devenea tot mai prietenească şi cordială: 
profesori şi studenti, români, germani şi polonezi fraternizau în această atmosferă 
tinerească. La aceasta contribuia şi ... berea! După partea oficială, când profesorii şi 
reprezentanţii autorităţilor se retrăgeau, unna dansul, care ţinea până în zori. 

Asemenea "Comers"-uri se organizau şi de către celelalte societăţi: cele gennane 
la "Deutsches Haus", cele poloneze, la "Dom Polski". 

Alte prilejuri erau marile baluri şi seratele dansante, uneori şezătorile culturale. 
Fiind vorba de relaţii interetnice, trebuie amintit că studenţii cernăuţeni proveneau, în cea 
mai mare parte, de la liceele din Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi, Storojineţ, Câmpulung 
Moldovenesc, unde elevii erau români, germani, polonezi. Prieteniile de pe băncile 
liceelor se continuau la Universitate, deci şi în cadrul societăţilor studenţeşti. 

Fiind vorba de baluri şi de serate, în cultivarea relaţiilor interetnice un rol 
important l-au avut ... studentele. Multe idile de pe vremea studenţiei s-au transformat în 
căsătorii mixte, despre care s-ar putea scrie un studiu special. Aş putea cita din memorie 
mai multe cazuri, inclusiv din propria familie. În anul 1938, prin decret regal, au fost 
desfiinţate toate societăţile studenţeşti. S-a dus frumoasa viaţă de student! În anul 1940, 
germanii din Bucovina au fost repatriaţi în Germania. 

S-a vorbit - se va vorbi şi în viitor - despre Bucovina ca model de convieţuire 
interetnică şi interconfesională. Societăţile studenţeşti amintite în această evocare pot fi 
citate ca exemple în acest sens, drept precursoare ale Europei de mâine. Fiind prin 
excelentă naţionale, ele împărtăşeau totodată valorile europene . 

... Astăzi, în 1996, foştii studenţi de pe vremuri de la Universitatea din Cernăuţi, 
membri ai "Arminiei", "Teutoniei", "Alemanniei" şi "Bucovinei", trăitori în Germania, se 
întâlnesc în fiecare an la Prien an der See, săvârşind acelaşi ritual studenţesc. Întâlnirea 
este organizată de "Asociaţia domnilor bătrâni" cuprinzând foştii studenţi cernăuţeni. 
Aceleaşi "Salamandre", aceleaşi "Kneipe", acelaşi ritual din care nu lipsesc Gaudeamus 
igitur şi, bineînţeles, nostalgicul O alte Burschenherr/ichkeit, wohin bist du 
verschwunden! ("O, trai ferice de student, din timpuri depărtate,/ Te-ai dus şi-n veci n-ai 
să revii cu scumpa-ţi libertate!"). 

Dar mai ales, aceeaşi prietenie şi colegialitate. Preşedintele are ... 93 ani, iar cel 
mai "tânăr", cu care sunt în corespondenţă, a împlinit şi el 85 ani ... 

Printre ei, cunoscutul istoric al Bucovinei, dr.Rudolf Wagner. 
"O, tempora, o, mores!" 
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