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DIN ISTORIA ÞINUTULUI HERÞA

P

rin cartea sa Istoria þinutului
Herþa pînã în anul 1940,
apãrutã la editura Vicovia din
Bacãu, în 2010, prof. dr. Ioan Murariu
umple un gol, cãci, ne avertizeazã autorul,
„o istorie cuprinzãtoare a fostului þinut
Herþa, care pînã în anul 1940 a fost fãrã
întrerupere parte componentã a ?ãrii
Moldovei (1359 – 1859), a României Mici
(1859 – 1918) ºi a României Mari (1918 –
1940), încã nu a fost scrisã“ (p 15). E de
reþinut din afirmaþia aceasta un fapt de
mare importanþã, despre care puþinã lume
ºtie astãzi: „teritoriul þinutului Herþa nu a
fãcut parte nici din Basarabia româneascã,
stãpînitã de Rusia între anii 1812 – 1918,
ºi nici din Bucovina româneascã, stãpînitã
de Austria între anii 1775 – 1918. […] Prin urmare, în anul
1918 þinutul Herþa nu s-a unit cu România, deoarece unit a
fost dintotdeauna“ (p. 15-16).
Incursiunea în istoria locurilor, începînd cu epoca
strãveche ºi continuînd pînã în cea contemporanã, priveºte
satele care dupã 1776 vor forma micul þinut al Herþei ca
aparþinînd spaþiului moldovenesc din dreapta Prutului, aflate
în cuprinsul þinutului Cernãuþilor. ªase localitãþi, printre
care ºi Herþa, sînt atestate de documente de la cancelaria
Moldovei din sec. al XV-lea ºi opt din secolul al XVI-lea.
Trecerea teritoriului din nordul Moldovei, la 1774, în
stãpînirea Austriei, cu numele creat atunci, Bucovina, a
fãcut ca 20 de localitãþi ce aparþinuserã þinutului Cernãuþilor,
dar rãmase în Moldova, sã formeze un nou þinut, cel mai mic
din Moldova, þinutul Herþei. Prin reorganizãrile administrative ulterioare, þinutul Herþei a devenit ocolul Herþa ºi apoi
plasa Herþa din þinutul, apoi judeþul Dorohoi, extinzîndu-ºi
teritoriul ºi ajungînd ca la 1937 sã cuprindã 47 de sate.
Anexele completeazã în mod fericit lucrarea, oferind cititorului posibilitatea de a cunoaºte evoluþia þinutului Herþei,
pînã la 1940, din perspective multiple.
Nimic nu prevestea fractura ce avea sã se producã în
istoria þinutului Herþei la 1940, cînd armatele sovietice au
ocupat acest teritoriu. Nici prin Pactul Molotov –
Ribbentrop din 23 august 1939 ºi nici prin Nota ultimativã
trimisã Guvernului României teritoriul þinutului Herþa nu
fusese revendicat de sovietici. Doar la nivel de glumã se
afirmã cã ocuparea þinutului Herþei ar fi justificatã de linia
groasã trasã cu creion roºu pe harta înmînatã de Molotov
ministrului României la Moscova.
Revista românã nr. 2 (64) / 2011

Aºa se face cã detaºamentele militare
româneºti aflate în plasa Herþa la 28 iunie
1940 nu au primit ordin de retragere, cum
se întîmplase cu unitãþile din Basarabia ºi
Bucovina, iar pe 29 iunie tancurile sovietice au ajuns la Herþa. Înaintarea spre
Dorohoi a fost opritã prin barajul de mine
instalate de ostaºii români pe ºoseaua
dintre Herþa ºi Dorohoi ºi pe teritoriile
învecinate. Teritoriul fostului þinut al
Herþei fiind inclus în R.S.S. Ucraineanã,
populaþia de aici, procedînd ca ºi cea din
Basarabia ºi Bucovina, a început exodul
în România, atît în 1940, cît ºi în 1944.
Localitãþile din apropierea frontierei,
cum sînt Oroftiana, Suharãu, Cristineºti,
Ibãneºti etc., au primit numeroºi refugiaþi, care s-au stabilit aici definitiv, chiar dacã tînjesc
dupã vatra pãrinteascã, dupã rudele rãmase acolo.
Dramatismul acestor oameni este cã nu ºtiu dacã ei se aflã
în strãinãtate sau cei rãmaºi pe loc (cum ai putea fi în
strãinãtate în propria þarã sau cum ai putea fi în strãinãtate
locuind unde au locuit moºii ºi strãmoºii tãi?!)
Despre ce s-a întîmplat cu populaþia româneascã rãmasã
în teritoriul ocupat de sovietici ºi cuprinsã acum în raionul
Herþa din regiunea Cernãuþi autorul ne dã numai informaþii
lapidare; ne avertizase încã din titlu cã cercetarea se opreºte
la 1940, anul ocupãrii de cãtre sovietici. „[…]autoritãþile
sovietice au dus o politicã de deznaþionalizare ºi de rusificare forþatã a populaþiei româneºti, majoritarã, bãºtinaºã.
Români nevinovaþi au fost deportaþi în lagãrele din Siberia,
mulþi dintre ei murind acolo de foame, frig ºi boli. Au fost
închise biserici – cãrora li s-au dat alte destinaþii – ºi persecutaþi preoþii. Grafia latinã, adicã veºmîntul limbii române,
a fost înlocuitã în ºcoli ºi în administraþie cu grafia chirilicã. Au fost schimbate denumirile unor vechi localitãþi
româneºti, precum Pilipãuþi ºi altele. Satul Frunza de pe
malul drept al Prutului superior a fost demolat. În ºcoli s-a
studiat o istorie falsificatã“ (p. 111).
Situaþia românilor din raionul Herþa este aceeaºi cu a
celorlalþi români din regiunea Cernãuþi. Nu se pot plînge
cã legea le îngrãdeºte drepturile. Un proiect de lege din
1999 privind dezvoltarea ºi folosirea limbilor în Ucraina
prevedea: „Cînd numãrul de persoane ce þin de minoritãþile
naþionale este suficient [?!], limba de educare din
aºezãmintele preºcolare sau limba de studiere în
aºezãmintele din învãþãmîntul mediu general poate fi, alã! 33

turi de limba de stat, ºi limba minoritãþii respective“. ªi
totuºi numãrul ºcolilor în care se învaþã limba românã a
scãzut cu mult, cei ce doresc sã facã ºcoalã în limba
românã avînd de înfruntat fel de fel de vitregii. Dar în
ciuda condiþiilor grele pe care le au de suportat, afirmã o
profesoarã de limba ºi literatura românã din regiunea
Cernãuþi, românii din nordul Bucovinei „au pãstrat cu
sfinþenie tot ce þine de psihologia ºi spiritualitatea unui
popor: ºcoalã ºi bisericã. ªi poate din acest motiv acum se
loveºte tot mai vehement în tot ce avem mai scump – în
limbã ºi ºcoalã“ (Septentrion literar, 2002, nr. 1-2, p. 25).
În Colincãuþii Hotinului, 90% din cei 5500 de locuitori sînt
români, dar ºcoalã româneascã nu au. ªcoala medie din
Herþa, cu 90% din elevi ºi profesori români, avea ca limbã
de predare limba rusã, iar acum limba ucraineanã. În
raionul Herþa, aproape toþi locuitorii sînt români (excepþie
face Mamorniþa); cãrþile intrate în bibliotecile ºcolare,
între 1993 ºi 2000, erau numai din donaþii.
Rezultatele sînt pe mãsurã. În anul 1989 media persoanelor cu studii medii de specialitate pe regiunea
Cernãuþi era 194 la mia de locuitori. În raioanele cu populaþie româneascã media era cea mai scãzutã: Noua Suliþã –
150, Storojineþ – 142, Hliboca ºi Herþa – 132. Pentru studii
superioare media pe regiune era 106 la mia de locuitori;

raioanele cu populaþie româneascã aveau din nou media
cea mai scãzutã, spre jumãtate: Noua Suliþã – 56, Hliboca
ºi Herþa – 55, Storojineþ – 53.
Este mai mult decît merituos efortul dascãlilor de la
ºcolile româneºti cã reuºesc sã menþinã interesul copiilor
de „a face carte… fãrã carte, sã înveþe limba mamei numai
din dragostea ce i-o poartã“ (Septentrion literar, 2002, nr.
1-2, p. 25), cum merituos rãmîne ºi efortul presei în limba
românã de la Cernãuþi de a cultiva, în spiritul înaintaºilor,
credinþa în valorile tradiþiei. Prof. Ioan Murariu are dreptate: „în ciuda condiþiilor grele ºi îndelungatelor persecuþii,
mîndrii români herþeni, asemenea celor basarabeni ºi nordbucovineni, nu ºi-au uitat nici limba ºi credinþa
strãmoºeascã, nici obiceiurile, datinile ºi portul ºi nici
originea daco-românã (p. 111)“.
Meritã sã amintim aici un fapt de mare importanþã:
lansarea cãrþii s-a fãcut la ºcoala din comuna Cristineºti,
comuna natalã a autorului, aflatã chiar la graniþa cu
Ucraina, cu raionul Herþa, cu ocazia Zilelor Cristineºtilor.
La toatã urma, o parte din fostul þinut al Herþei a rãmas în
comuna Cristineºti; unul din satele componente este
Fundul-Herþei, despãrþit de Herþa prin frontiera de stat. E
adevãrat cã între Cristineºti ºi Herþa se întindeau cîndva
renumiþii codri ai Herþei.

Diana VRABIE

EMINESCU
SAU BRANDING-UL DE NAÞIUNE

D

upã un neostenit drum cu
escale prin universul lui Liviu
Rebreanu, Sorin Titel, Marin
Preda, Nichita Stãnescu, criticul ºi
istoricul literar Adrian Dinu Rachieru îºi
propune, prin cea mai recentã carte a
domniei sale, Eminescu dupã Eminescu
(texte ºi contexte), apãrutã la Editura
Augusta, în 2009, o odisee a receptãrii
critice a vieþii ºi operei lui Eminescu, o
subtilã replicã celor împãcaþi cu imaginea
unui Eminescu istovit, tocmai cã ar fi
„atît de studiat”, dosarul cãruia nu ar mai
avea ce releva ºi acceptînd ideea unei
„eminescologii blazate, neputincioase, în
retragere muzeisticã” (p. 13), dupã cum
susþine criticul.
Am trãit la prima lectura revelaþia con-vieþuirii cu
Eminescu, care se descoperã perpetuu altfel, devenind la
fiecare lecturã un altul, fiind el însuºi un revelator al
fiinþei, crescînd, cum sugereazã subtil Adrian Dinu
Rachieru, din el însuºi. În pofida tuturor speculaþiilor,
Eminescu este un mit, dar nu unul încremenit într-o admi! 34

raþie festivistã, consfinþit canonic ºi
îngropat în trecut. Chiar supus devenirii,
Eminescu rãmîne, ne avertizeazã criticul,
„un mit viu, nu o mistificare” (p. 34), nu
un „mit edulcorat, rozaliu, genialoid”
(Ruxandra Cesereanu).
Argumentul care escorteazã prezenta
lucrare este unul dintre cele mai punctuale pretexte literare pe care mi-a fost
dat sã le citesc în ultima vreme: limpede,
analitic ºi sintetic în acelaºi timp,
menþinînd un ton detaºat de polemicile
existente ºi implicat totodatã în aceastã
idee de Eminescu, reordonînd într-o
manierã interpretativã întreaga „poveste”
a receptãrii lui. Pornind de la consemnarea receptãrii frivole a poetului, ca poet al codrului,
criticul inventariazã analitic ºi celelalte perspective din
care s-a încercat perceperea abisalitãþii eminesciene,
amintind de vizionarismul poetului, de fiorul cosmogonic
ce îl împinge spre absolut (Rosa del Conte), descoperind
prin cãutarea Fiinþei chiar miezul ontologic (Svetlana
Paleologu-Matta). Calificînd dualismul eminescian ca
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