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Cuvânt către cititor

Dragă cititorule,

Ai în mână o nouă carte de istorie.
Ai în mână PRIMA carte de istorie a Lituaniei în limba română.
Ai în mână o lucrare comună a istoricilor din Lituania şi România.

Consider că este un eveniment important nu doar pentru istoricii profesionişti,
dar şi pentru un larg cerc de cititori. Cred că nu este un factor puţin important
pentru conştientizarea locului nostru în Casa Europeană comună.

Cartea vede lumina tiparului în anul în care se împlinesc 20 de ani de la
restabilirea relaţiilor diplomatice între Lituania şi România, jubileu important
pentru istoria noastră.

Sper că cititorul român va avea suficiente motive pentru a se interesa de cele
petrecute în partea nordică a continentului european. Popoarele noastre sunt
autohtone pe continentul european, fiind mai degrabă conlocuitoare. Au vieţuit
veacuri întregi alături, posibil, împreună, într-o Europă comună. Trebuie să
recunoaştem faptul că ştim destul de puţin unii despre alţii. Nu mă îndoiesc de faptul
că lucrarea publicată va putea îmbunătăţi această stare de lucruri.

În perioada contemporană multe „perioade întunecate” ale istoriei devin mai
clare. Este posibil ca această carte să contribuie la creşterea interesului pentru istoria
contemporană comună a Europei.

Succint se poate spune că Lituania a fost, este şi va fi parte integrantă a istoriei
şi culturii Europei creştine. Cartea confirmă acest lucru. Dezvoltarea Lituaniei pe
parcursul istoriei sale deloc simple a fost întreruptă de multe ori în mod brutal.
Însângerată fiind, ea suferea consecinţele acestor intervenţii violente. Prin forţa
împrejurărilor, Lituania s-a aflat în acel spaţiu al Europei în care au interacţionat, s-
au luptat, s-au îmbogăţit şi au comunicat civilizaţiile, popoarele şi culturile. Lituania,
poporul lituanian (lietuvių tauta) nu au avut un parcurs istoric simplu. Limba,
cultura acestuia aduc un exemplu, de altfel plin de dramatism, al modului în care a
avut loc acest proces, păstrarea identităţii naţionale la răscruce (sankirta) de
drumuri ale istoriei nefiind deloc simplă.

Între secolele I şi XI pe paginile istoriei Europei apar una după alta numele
triburilor baltice. Ar fi interesant să se cunoască mai multe despre posibilele legături
ale geto-dacilor cu triburile care locuiau pe malurile împădurite ale Mării Baltice.
Este posibil ca istoria Lituaniei să deschidă pagini noi pentru cea a României. Noi,
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lituanienii şi românii suntem „oameni ai pădurii”. Aparţinem culturii europene a
pădurii. E posibil ca în viitor să reuşim să înţelegem şi să aflăm mai multe despre
vechii noştri zei şi credinţele noastre, despre modul de viaţă şi tradiţii. Probabil că în
trecutul nostru vor fi găsite multe lucruri comune. Dinamica cercetărilor istorice de
astăzi e atât de puternică, încât pot afirma cu încredere că după publicarea acestei
cărţi descoperirile istorice comune ale trecutului nostru vor avansa considerabil.

Mă preocupă în mod constant coincidenţele lingvistice identificate în cele două
limbi, româna şi lituaniana, (deocamdată folosesc, cu grijă, termenul de
„coincidenţe”), ce ne aruncă undeva înapoi în timp în anul 1247. Regele ungur Bela
IV „împarte” pământ Ordinului Ioaniţilor în zona râurilor Jiu şi Olt. În acel
document sunt menţionate următoarele cuvinte: LYTUOY, LINIOY, LYTUA. Oare
cum se poate explica această coincidenţă?! Sper că se va găsi un istoric care să
citească aceste cuvinte în manuscrisul original. Posibil atunci vom înţelege ce se are
în vedere, şi anume, dacă e vorba despre numele unui cneaz, denumirea teritoriului
cnezatului sau altceva. Aş dori să se găsească răspunsul corect. E posibil ca termenul
Lytua să fie, într-adevăr o menţiune a numelui Lituaniei. Terra Lytua, apare astfel
aici lângă Dunăre, care  nu e nici chiar aşa departe de râul Nemunas (ce trece prin
Lituania). În ce fel se aseamănă acest cuvânt cu LITUAE, cuvânt menţionat în
Annales Quedlinburgenses?!

Publicarea cărţii, sper, va stimula direcţionarea cercetărilor lingvistice
comune. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe coincidenţe lingvistice, cuvinte
comune, poate astăzi de neînţeles. Nu putem vorbi, în limba română contemporană
despre existenţa unui substrat lingvistic lituanian (baltic), dar sunt prezente cel puţin
nişte inserţii. Pe hărţile contemporane şi mai vechi ale României şi Lituaniei există
mai multe coincidenţe toponimice interesante. Spre exemplu, în România avem
toponimele Palanga, Pasaga. Semnificaţia lor pentru lituanieni este evidentă. Poate
că anterior ele erau înţelese şi de geto-daci sau români. Timpul a şters, posibil, acea
semnificaţie. Cred că multe dintre cuvintele care au rădăcina balt nu fac parte din
aceeaşi familie lexicală ca şi cuvântul baltă, ci mai degrabă desemnează culoarea, în
limba lituaniană baltas însemnând alb. Din punct de vedere istoric există oraşe,
cetăţi albe. Pornind de la această interpretare a rădăcinii balt şi de la faptul că
termenul kalnai se traduce din lituaniană munţi, mă întreb dacă Balcani (Bal-kanai)
nu a semnificat la origine, de fapt, munţi albi, în neconcordanţă cu explicaţia
consacrată a originii acestui nume propriu ca fiind din turcescul „Balkan”,
însemnând lanţ de munţi împăduriţi. La fel, se poate reconsidera şi originea numelui
oraşului Bălţi1. Este oare posibil aceasta să fie explicaţia? Aş vrea să cred. Scepticii ar
spune: „Da, e posibil să fi existat anumite contacte, nu există însă hidronime
comune. Unde sunt?” La o astfel de obiecţie nu pot decât reacţiona spunând că

1 Oraşul a fost fondat în 1421 de Ringalia de Mazovia, sora regelui Poloniei Wladyslaw II
Jagiellon (de origine lituaniană), soţie a lui Alexandru cel Bun.
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popoarele care au venit au găsit hidronime existente deja. Toponimele baltice apar
mai târziu.

Lituania este un tărâm al chihlimbarului. Din antichitate chihlimbarul a fost
„aurul nostru nordic”, denumire folosită pentru acesta în Roma antică. În vechea
Eladă chihlimbarul era mai scump decât aurul. Ar fi interesant de parcurs aşa-
numitul drum al chihlimbarului din Lituania, prin Carpaţi, până la vechea Eladă.
Chihlimbarul e o piatră fragilă, cu forţă de atracţie, la propriu, dar şi care necesită
atenţie atunci când e atinsă. Acest drum trebuie parcurs, folosind, atent şi delicat,
metodologia lingvisticii comparative.

Istoria Lituaniei reflectă un mozaic al istoriei europene comune. Sper că
cititorul va găsi în aceasta bogatul colorit al steagurilor din perioada medievală, care
se împletesc armonios cu culorile naţionale ale drapelelor României şi Lituaniei.
Istoria Lituaniei şi a României s-au întrepătruns de-a lungul veacurilor. Îmi exprim
încrederea că multe pagini ale acestei cărţi vor fi o adevărată descoperire pentru
cititorul român. Sper că semnificaţia evenimentelor din istoria Lituaniei, a Marelui
Ducat al Lituaniei (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė), a Uniunii celor două naţiuni
(Abiejų Tautų Respublika), precum şi a Republicii Lituania vor contribui la
înţelegerea unor pagini din istoria românilor.

Sper că pe viitor aria de cuprindere a cercetărilor istorice în acest sens va
depăşi graniţele ţărilor noastre. Vom putea căuta, cu un efort comun, găsi şi recrea
ISTORIA noastră comună.

Cândva un vestit interpret de origine belgiană Jaques Brel a compus şi
interpretat D'atteindre l'inaccessible étoile.

Cred că în cercetările noastre comune vom reuşi să  refacem traseul vizigoţilor
de la malurile Mării Baltice, prin Carpaţi, până la Peninsula Iberică. Vom ajunge
atunci la capul Finisterrae2. Acest lucru se va întâmpla pentru că de acolo stelele se
văd mai bine.

Până la acea dată, cred, istoricii români vor găsi «steaua cu nouă colţuri şi
crucea» ordinului lui Vitautas cel Mare de Gradul I. Cu acest ordin a fost decorat în
perioada interbelică marele istoric român Nicolae Iorga.

Da, uneori e pur şi simplu necesar de atins, de obţinut o stea inaccesibilă.
Stelele istoriei sunt cele care trebuie căutate. Prima Stea de acest gen s-a putut
obţine, e cea de faţă, cartea “Istoria Lituaniei”. Mulţumită unei munci asidue a
autorilor, cartea e acum în mâinile Dumneavoastră. Autorii români ai cărţii au
încercat să privească istoria Lituaniei dintr-un alt punct de vedere. Se deosebeşte de
cel obişnuit pe care îl are cititorul lituanian asupra Estului, asupra lumii slave,
asupra Moscoviei şi asupra Vestului (care include ordinul teutonilor, Polonia,
teritoriile germane). În consecinţă cred că lucrarea propusă spre lectură se

2 Capul Finisterre este unul dintre punctele vestice ale Spaniei (Galisija). În limba lituaniană
cuvântul galas înseamnă ţinut, capăt. Denumirea capului vine de la lat. finisterrae, adică capăt
al Pământului.
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deosebeşte de alte cărţi de istorie a Lituaniei prin perspectiva uitată ce se vrea a fi
dinspre Dunăre. Le mulţumesc sincer istoricilor care au transformat în realitate un
vis, cel de publicare a unei cărţi de istorie a Lituaniei în limba română.

În limba lituaniană există cuvântul sąjūdis, tradus mişcare, sau mai degrabă
mişcare în paralel. Important e ca această mişcare să fie comună, atunci cuvântul
poate căpăta o dimensiune politică, sau poate chiar istorică, devenind în lituaniană
Sąjūdis. A avut loc o transformare (virsmas) calitativă, trecându-se de la Lietuvos
persitvarkymo Sąjūdis, adică mişcarea lituaniană pentru restructurare
(perestroika), la Lietuvos Sąjūdis, adică mişcarea comună a întregii Lituanii. Scopul
acestei transformări a fost obţinerea independenţei Lituaniei. A fost atins. Sunt paşi
ai Istoriei. În continuare trebuie să fim împreună în Europa.

Înainte, dragă cititorule, să pornim la drum! Să purcedem la o citire în comun
pentru a înţelege mai mult!

Vladimir Jarmolenko
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Lituania în România
Bucureşti, 2011


