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Introducere

În urmă cu 20 de ani Lituania se afla în epicentrul ultimei zvârcoliri a unei
ideologii şi a unui imperiu care nu doreau să părăsească scena istoriei. Numele lui
Vytautas Landsbergis şi al Sąjūdis era pe buzele tuturor, chiar dacă puţini
înţelegeau cu adevărat miza confruntărilor pe care Uniunea Sovietică dorea să le
provoace pe ţărmul răsăritean al „mării păcii” – aşa cum îi plăcea Kremlinului să
denumească Marea Baltică, întindere de ape aflată la intersecţia intereselor
U.R.S.S., N.A.T.O. şi ale ţărilor neutre. The wind of change începuse însă să sufle,
iar lituanienii s-au numărat printre cei care au iniţiat această mişcare (sąjūdis).
Nu au fost numai beneficiari ai ei, ci au fost în primul rând iniţiatorii ei, cu toate
riscurile care decurg de aici. Mişcarea pornită de la Vilnius, de la Riga, de la
Tartu, de la Chişinău, din cercurile luptătorilor pentru drepturilor omului de la
Moscova etc. a făcut posibile evenimentele de la Timişoara, de la Bucureşti, din
întreaga Românie, a declanşat acele energii pozitive ale unui nou început în
destinul Europei Centrale şi de Răsărit. Tocmai de aceea, a citi astăzi despre
procesele şi evenimentele istorice desfăşurate în Lituania în urmă cu două decenii
reprezintă o meditaţie necesară pentru a înţelege firul logic al cauzalităţii unor
evenimente cu profunde consecinţe asupra istoriei noastre naţionale.

Lituania este situată între est şi vest, la răscruce (sankirta), mesaj pe care o
expoziţie din anul 2010 a artiştilor lituanieni Artūras Antanas Skučas (el însuşi
unul dintre eroii acestei cărţi) şi Danielius Sodlika a dorit să ni-l transmită. A fi
aşezat la răscruce aduce cu sine imense beneficii culturale, sinteze neaşteptate, o
bogăţie de forme şi culori, un sound al diversităţii. A fi aşezat la răscruce implică
şi costuri uneori împovărătoare, reduse, în cel mai fericit caz, la simple altercaţii
între est şi vest, dar extinse adeseori la confruntări ideologice şi geopolitice –
uneori mizele fiind chiar globale, aşa cum s-a întâmplat în sec. al XX-lea. În
asemenea cazuri diversitatea specifică răscrucii, lasă loc confruntării, luptei,
rezistenţei, încercării de a impune adevărul unic, în final chiar blazării, lipsei de
speranţe, nepăsării. Lituanienii au dovedit însă forţa de a fi un popor al răscrucii,
de a sintetiza valorile estului şi vestului, de a-şi apăra achiziţiile naţionale chiar cu
preţul a sute de mii de victime, şi în ciuda celor îndurate, în final, au găsit puterea
de a reconstrui o societate deschisă valorilor adevărate, diversităţii, comunităţii.
Legile cu privire la acordarea cetăţeniei lituaniene (adoptată încă din 1989) şi cu
privire la minorităţi sunt un bun exemplu în acest sens.

Lituania este astăzi o ţară relativ mică, cu un potenţial demografic redus,
care însă şi-a adus un aport pe scena istoriei europene care depăşeşte cu mult
prejudecăţile curente despre lipsa de însemnătate a naţiunilor mici. Ultimii păgâni
ai Europei (creştinarea celei mai mari părţi a lor a avut loc abia la 1387), lituanienii
au jucat un rol însemnat în istoria medievală a Europei Central-Răsăritene, de care
au toate motivele să fie mândri. Au cunoscut gloria militară în timpul marilor lor
duci, au reuşit să cucerească Moscova în a doua jumătate a sec. al XIV-lea, au
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constituit un Mare Ducat cu o întindere de circa 800.000 km2, şi-au extins
dominaţia asupra teritoriilor slavilor de răsărit până la Marea Neagră, au încheiat
cu succes conflictul ideologic îndelungat care i-a opus cavalerilor cruciaţi din
Livonia, au dat Poloniei unii dintre regii săi cei mai de seamă (aceştia fiind totodată
mari duci ai Lituaniei). Îmbrăţişând târziu creştinismul, lituanienii au fost capabili
să realizeze sinteze valoroase în cultura lor populară, în folclorul lor, dar în
momentul în care au preluat instituţiile şi valorile culturale occidentale, aceştia au
făcut-o prin medierea Poloniei şi al limbii poloneze. Încoronarea lui Jogaila ca rege
al Poloniei şi începutul unificării tronurilor Poloniei şi Lituaniei în anul 1386,
precum şi semnarea Uniunii de la Lublin din 1569 au fost definitorii în acest sens.
Deşi ataşaţi concepţiei autonomiei Marelui Ducat al Lituaniei şi adversari tenaci ai
extinderii domeniilor nobilimii poloneze în acest spaţiu, membrii elitei nobiliare
lituaniene nu au ezitat să-şi însuşească limba poloneză, să fondeze instituţii înalte
în această limbă (de exemplu Academia Jezuită de la Vilnius, cea pe baza căreia se
va constitui Universitatea din Vilnius, creată în perioada domniei lui Ştefan
Bathory), să lupte împreună cu polonezii pentru menţinerea sau renaşterea patriei
comune, Rzeczpospolita. Lituanienii s-au dovedit, totodată, capabili să creeze
instituţii juridice de o mare originalitate şi foarte avansate pentru vremea în care
au fost adoptate, precum a fost cazul cu cele trei statute lituaniene (1529, 1564-
1566 şi 1588).

Anexaţi de Rusia (şi parţial de Prusia) la finele sec. al XVIII-lea, lituanienii
au avut de îndurat, alături de polonezi, politicile de rusificare ale St.
Petersburgului. Astfel, în 1832 autorităţile ruse au închis Universitatea din Vilnius,
iar între 1864-1904 au ordonat interzicerea scrierilor lituaniene cu alfabet latin.
Autorităţile imperiale ruse au subapreciat însă semnificaţia renaşterii naţionale
lituaniene petrecută sub influenţa curentelor de idei care circulau în Europa şi a
transformărilor economico-sociale prin care trecea Imperiul Rus însuşi.

Independenţa recâştigată în anul 1918 de Lituania a pus această ţară într-o
poziţie dificilă datorită devoluţiei sale simultane din cadrul Rusiei şi al divorţului
faţă de conceptul polonez de Rzeczpospolita. Lituanienii nu doreau constituirea
unui stat federal polono-lituanian şi cu atât mai puţin a unuia naţional polonez. Ei
aveau în vedere crearea propriului lor stat independent cu capitala la Vilnius – oraş
cosmopolit, multietnic, în care constituiau doar o minoritate redusă numeric. În
plus, aceştia îşi doreau ieşire la mare, iar singura posibilitate aflată la îndemână era
oraşul Memel (Klaipėda). Aceste aspiraţii lituaniene se contrapuneau celor ale
marilor naţiuni vecine şi au generat războaie „fierbinţi” sau „reci” cu acestea.
Edificiul democratic construit în anii de după Primul Război Mondial nu a fost
capabil să reziste marilor conflicte ideologice ale timpului şi a fost înlocuit cu un
regim autoritar condus de Antanas Smetona. În ciuda a numeroase piedici ale
vecinilor şi a unor greşeli comise de liderii lituanieni înşişi, ţara a reuşit să
progreseze în perioada interbelică, să creeze o agricultură viabilă, instituţii sociale
şi de cultură recunoscute prin calitatea lor, să se menţină ca un spaţiu al
avangardei, precum şi să păstreze, în anumite limite, diversitatea unor oraşe
precum era capitala provizorie a statului, Kaunas.
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Ridicarea marilor puteri totalitare în anii 1930 şi ajungerea la o înţelegere

între acestea la 23 august 1939 au pecetluit însă soarta Lituaniei, situată, din nou,
la răscruce de vânturi. Anexată de Uniunea Sovietică între 1940-1941, aflată sub
dominaţia Germaniei Naziste între 1941-1944 (care a decimat întreaga minoritate
evreiască), apoi reocupată de Stalin pentru aproape o jumătate de secol, Lituania
independentă a rămas doar o amintire şi o aspiraţie a locuitorilor săi. Lupta
lituanienilor împotriva ocupaţiei sovietice între 1944 şi 1953 rămâne o epopee
evocată în toate manualele cu privire la rezistenţa oamenilor obişnuiţi împotriva
totalitarismului. Aceasta a contribuit la păstrarea vie a crezului naţional lituanian
care s-a reafirmat cu atâta forţă în a doua jumătate a anilor ’80. Acest filon s-a
dovedit suficient de viguros pentru a restabili statul independent lituanian în anul
1990, a înfrunta dificultăţile tranziţiei şi pentru a purta ţara către integrarea reuşită
în Uniunea Europeană şi în Alianţa Nord-Atlantică în anul 2004.

Lituania continuă să se afle astăzi, ca şi în trecut, la răscruce, iar
slăbiciunea dovedită recent de Uniunea Europeană în faţa crizei economice globale
sau incapacitatea acesteia de a avea o politică energetică comună coerentă, în
condiţiile dependenţei ţării faţă de piaţa de energie externă, mai ales a aceleia a
Federaţiei Ruse, nu poate decât să nască temeri la Vilnius. Lituania nu doreşte să
fie o sursă de conflicte pentru vecinii săi, ci vrea să fiu un catalizator al adâncirii
cooperării în cadrul Uniunii Europene, aspiraţii care sunt în mare măsură şi cele
ale României.

Românii şi lituanienii au venit de numeroase ori în contact începând încă din
Evul Mediu. Marele Ducat al Lituaniei şi Principatul Moldovei au fost vecine
nemijlocite, unii dintre voievozii români, precum Alexandru cel Bun al Moldovei
(1400-1431), au iniţiat căsătorii cu membri ai dinastiei iagelonă şi au fost vasali ai
acestor monarhi polono-lituanieni. Relaţiile dintre Moldova, Valahia, Transilvania
şi Lituania cuprind numeroase episoade de colaborare, inclusiv pe câmpul de luptă,
ca şi unele momente de conflict. Numai o parte a acestora sunt astăzi cunoscute iar
istoriografia are un câmp larg deschis de cercetare în vederea scoaterii la lumină a
unor noi aspecte ale relaţiilor dintre cele două naţiuni. Sperăm ca şi această carte
să-şi aducă o contribuţie în declanşarea unei emulaţii în acest sens.

Lucrarea de faţă reprezintă, ea însăşi, un bun exemplu al colaborării
româno-lituaniene, iar acceptul marelui istoric lituanian Zigmantas Kiaupa şi al
Editurii Baltos lankos de a se alătura acestui proiect şi de a permite preluarea în
limba română a două capitole şi a materialului cartografic aferent din opera
apărută iniţial în limba engleză sub denumirea The History of Lithuania ne fac să
le adresăm caldele noastre mulţumiri şi să ne exprimăm speranţa că publicul
românesc va aprecia generozitatea gestului colegilor noştri din Lituania.

Lucrarea de faţă reprezintă rodul iniţiativei Asociaţiei Române pentru Studii
Baltice şi Nordice, al Ambasadei Lituaniei la Bucureşti şi al Editurii Cetatea de
Scaun, fiind cea de-a doua carte dintr-o serie de monografii dedicate ţărilor baltice
şi nordice. Pe tot parcursul cercetărilor pentru redactarea acestei lucrări l-am
simţit alături de noi de Excelenţa Sa Dr. Vladimir Jarmolenko, Ambasadorul
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Lituaniei la Bucureşti. Ne exprimăm convingerea
că fără imboldul, sprijinul şi încurajările Domniei Sale apariţia acestei cărţi nu ar fi
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fost posibilă şi dorim să folosim acest prilej pentru a-i adresa gândurile noastre de
profundă recunoştinţă. Ne-a fost alături, în redactarea acestei cărţi, Tatiana
Drăguţan, fostă angajată a Ambasadei Lituaniei la Bucureşti, care a avut
bunăvoinţa de a citi şi de a corecta manuscrisul acestei lucrări, observaţiile sale
fiind întotdeauna pertinente şi la obiect. Dorim să-i adresăm mulţumirile autorilor
pe această cale. O contribuţie importantă a avut-o şi Andreea Andreescu, cea care
şi-a asumat sarcina dificilă de a tălmăci în limba română cele două capitole
redactate de Zigmantas Kiaupa, căreia îi adresăm pe această cale gândurile noastre
cele mai bune.

Aducerea la cunoştinţa publicului a oricărui act de cultură nu ar fi posibilă
fără susţinerea unor instituţii care au ca obiect de activitate îmbogăţirea
patrimoniului cultural naţional şi universal şi încurajarea cunoaşterii reciproce
dintre naţiuni. Acest proiect vede aşadar lumina tiparului cu sprijinul nemijlocit
acordat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, de Ministerul de Externe al
Lituaniei, de Ambasada Lituaniei la Bucureşti şi de Editura Cetatea de Scaun.
Tuturor acestor instituţii le adresăm mulţumirile noastre şi ne exprimăm speranţa
că rezultatul final îndreptăţeşte speranţele investite în acest proiect.

conf. univ. dr. Silviu Miloiu


