
Lietuvos istorijoje itin svarbi 1921-øjø metø kovo 30-oji. Tada
1921 m. kovo 20 d. darbà uþbaigusios tarptautinës arbitraþo ko-
misijos, kurios uþdavinys buvo nustatyti sienà tarp Lietuvos ir Latvi-
jos, superarbitro Dþeimso Jango Simpsono sprendimu Lietuva ið
Latvijos atgavo 19 105 deðimtiniø Lietuvos pajûrio teritorijos – pa-
jûrio ruoþà nuo buvusios Prûsijos sienos iki dabartinës Latvijos.
Ðiame ruoþe buvo ir dabartinis Palangos miests, kuriam priklauso
ir Ðventoji, Bûtingë, Nemirseta, keletas kitø gyvenvieèiø.
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Viena ið svarbiausiø prieþasèiø, kodël ði teritorija gràþinta Lietu-
vai, buvo ta, jog tada Palangoje ir jos apylinkëse didþiàjà gyventojø
dalá sudarë lietuviai. Jø buvo dauguma, bet kartu su jais daugelá
amþiø èia gyveno ir kitø tautybiø þmonës. 1920 m. birþelio 14 d.
Latvijos gyventojø suraðymo duomenimis, Palangoje gyveno 808
lietuviai, 452 þydai, 100 latviø, 39 vokieèiai ir tiek pat lenkø. Palan-
gos valsèiuje lietuviø buvo 1032, latviø – 673. Pagal Lietuvos duome-
nis, 1920 m. Palangos–Šventosios rajone ið viso buvo 2 896 gyven-
tojai, ið jø 1 724 lietuviai, 550 þydø, 514 latviø, 73 lenkai bei 35
vokieèiai.

Kokia situacija èia dabar?
2011 m. suraðymo duomenimis, Palangos mieste, á kurá yra

ájungta ne tik Ðventoji, bet ir kiti 1921 m. Lietuvai atitekusiame
pajûrio ruoþe buvæ kaimai, ið viso buvo 15 732 nuolat gyvenanèiø
þmoniø. Ið jø lietuviai sudarë 94,32% (jø èia buvo 14 839), rusai –
2,75% (433), latviai – 0,97% (152), ukrainieèiai – 0,61% (96), bal-
tarusiai – 0,25% (39), lenkai – 0,21% (33), kitø tautybiø þmonës –
0,89% (140).

Skirtumas didþiulis. Kaip ðie rodikliai keièiasi Lietuvai atkûrus
nepriklausomybæ (nuo 1990 m.)? Kad skaièiai neiðvargintø, paly-
ginkime tik 2001-øjø ir 2011 m. duomenis. (2001 m. Palangoje
nuolatiniø gyventojø buvo 17 623, o 2011 m. – 15 732). Skir tu-
mas – beveik 2 tûkstanèiai. Maþëjo tiek lietuviø, tiek ir kitø tauty-
biø þmoniø (2001 m. Palangoje gyveno 16 574 lietuviai, o tai su-
darë 94,04% visø kurorto gyventojø, 480 rusø (2,72%), 220 latviø
(1,25%), 104 ukrainieèiai (0,59%), 53 baltarusiai (0,3%), 42 lenkai
( 0,23%), likusieji – kitø tautybiø þmonës.

Kalbëdami apie tautines maþumas kuror te, ðá kar tà
pasiþiûrësime, kokia èia situacija su latviais. Lyginant lietuviø ir
latviø tautybiø þmonø skaièiø pakitimus ðiame kraðte, kyla klausi-
mas, kodël èia nuo 1920 m. iki  2011 m. latviø sumaþëjo net 362, o
lietuviø per tà laikà gerokai padaugëjo. Neþinome paskutiniøjø metø
statistikos. Tikëtina, jog latviø èia dar labiau sumaþëjo. Taigi,
savaime kyla klausimas, ar tai nëra susijæ su ðioje savivaldybëje
esanèiomis blogomis tautiniø maþumø gyvenimo sàlygomis?

Keliame ðá klausimà, nors atsakymas, bent jau patiems pa-
langiðkiams aiðkus – niekas èia latviø neskriaudþia, nebent kai
kas pagal senà tradicijà juos ne latviais, o kurðininkais pavadina, o
tai latviams nelabai patinka, nors daþnai juos ir Latvijoje kurszem-
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niekais (lietuviai tà þodá, nieko blogo nenorëdami, verèia  ne á kurðiø
þemës gyventojus, o á kurðininkus).

Akivaizdu, jog tokie gyventojø skaièiø pakitimai èia – dël pasku-
tiniojo ðimtmeèio istoriniø ávykiø (prie Kurðo gubernijos 1819 m.
priskir ta Palanga ir jos apylinkës 1921 m. buvo sugràþintos Lietu-
vai, daug pajûrio kraðto ðeimø nukentëjo Antrojo pasaulinio karo ir
pokario metais, sovietmeèiu nemaþai Lietuvos þmoniø persikëlë
gyventi á Latvijà, nes ten ilgà laikà buvo lengviau susirasti darbà ir
prasigyventi, ten veikë ir latviðkos mokyklos, kuriose latviø tauty-
bës vaikai galëjo mokytis latviø kalba, ko Lietuvoje nebuvo), ðio
kraðto geografinës padëties, maþëjanèio gyventojø gimstamumo,
ekonominiø sàlygø pasikeitimø. Daug kà net ir ðiandien lemia tai,
jog netoli Palangos – svarbus Latvijos uostas, pramonës ir kultûros
centras Liepoja, nemaþai dideliais tiek latviø, tiek ir lietuviø traukos
centrais vis dar esantys tokie Latvijos pasienio miesteliai kaip Ru-
cava. Ten latviams ir ásikurti, ir ásidarbinti nesudëtinga. Na o tie
latviai, kurie gyvena Palangoje, jau yra pilnai integravæsi á kraðto
gyvenimà. Didþioji jø dalis graþiai kalba lietuviðkai, jie èia turi
tokias pat galimybes kaip ir lietuviai ásidarbinti ir ásitvir tinti. Nëra
tik latviø mokyklos Palangoje. Jei ir atsirastø, vargu ar ðiandien
bûtø kas joje dirbta ir kas jà lanko. 1890 m. Bûtingëje buvo atidaryta
pradþios mokykla, kurioje vaikus mokë latviø ir rusø kalbomis,
taèiau jos èia seniai jau nebëra. Nebëra èia ir poreikio tokiai
mokyklai, nes ir tikro kaimo nebëra – 2011 m. Bûtingëje gyveno tik
3 þmonës. Ðio kaimo teritorijoje stovi mûrinë liuteronø evangelikø
baþnyèia, buvusio Bûtingës dvaro sodyboje veikia restoranas
„Birutës uostas“, bet tai ir viskas. Dabar Palangoje gyvenanèios
latviø ðeimos daþnai miðrios, vaikø jose gimsta nedaug, jie dar
bûdami maþi, bendraudami su savo bendraamþiais, tëvais, gerai
iðmoksta lietuviðkai, tad jiems nëra problemø ir lietuviðkà mokyklà
lankyti. Daugelis tëvø, norëdami, kad jø vaikai ir ateityje Lietuvoje
gyventø, dirbtø, alternatyvos tam ir neieðko.

Kalbame apie latviø integracijà, taèiau tai nereiðkia, kad jie jau
tiek integravosi á èionykðtæ lietuviø bendruomenæ, kad jø nei matosi,
nei girdisi. Faktas tas, kad latviai èia – ryðki ir þinoma bendruomenës
dalis. Ji nevienalytë, taèiau nesusiprieðinusi nei tarpusavyje, nei su
kitomis Palangos kraðte gyvuojanèiomis tautinëmis bendrijomis.
Vieni ðios bendrijos nariai save vadina latviais, kiti – kurðiø pa-
likuonimis, o daþnas vietinis lietuvis pagal senà ápratimà – latviais
arba kurðininkais.

1990 m. Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ, save kurðiams
priskiriantys latviai èia jau veikusios Þemaièiø kultûros draugijos
pavyzdþiu susivienijo ir 1992 m. ákûrë Kurðiø kultûros draugijà.
Pirmuoju jos veiklos laikotarpiu draugijai priklausë apie 70 þmoniø.
Nuo pat pradþiø jai vadovauja Ðventojoje gyvenantis archeologas,
ðio kraðto istorijos tyrinëtojas, Palangos miesto garbës pilietis Mike-
lis Balèius. 2001 m. jis uþ kurðiø tradicijø puoselëjimà Latvijos
prezidentës Vairos Vykës Freibergos dekretu apdovanotas Latvijos
trijø þvaigþdþiø ordinu. Beje, seniau (1932 m.) uþ nuopelnus puoselë-
jant ðio kraðto etninæ kultûrà yra buvusios apdovanotos dar dvi
ðventojiðkës – Margieta Piparienë ir Marinkë Ukselis.

Taigi, M. Balèius Palangos kraðte ðiandien – tikra þvaigþdë. Já
myli ir gerbia, aukðtai vertina tiek lietuviai, tiek ir latviai. Jis èia
þinomas kaip „vaikðèiojanti enciklopedija“, didþiausias ðio kraðto
istorijos þinovas, Ðventàjà ir jos apylinkes tyrinëjantis archeolo-
gas, ðio kraðto etninës kultûros puoselëtojas. Savo tëvø name jis

yra ákûræs ir privatø muziejukà, priima atvykstanèius.
M. Balèius save vadina kurðiø palikuonimi. Pasak jo, „Kurðiai yra

Ðventosios latviai, o mûsø tarmë – kaip Rucavos regiono. Tokiø latviø,
kaip mes, yra pilna Latvija. Kai susibûrëme á draugijà, mûsø þmoniø
amþiaus vidurkis buvo per 55-erius metus. Senoji karta iðmirðta, o
naujoji karta kalba lietuviðkai. Todël ði tarmë baigia iðnykti“.

Pagrindinis ðios draugijos tikslas – gaivinti ir puoselëti bei
populiarinti Palangos kurðiø kultûros tradicijas, tyrinëti ðio kraðto
istorijà, skleisti mokslo þinias apie já. Draugija savo veiklos pradþioje
uþmezgë ryðius su Vilniaus ir Klaipëdos universitetø bei Liepojos
pedagoginës akademijos dëstytojais, studentais. Pasitelkusi ne tik
juos, bet ir vietos gyventojø pajëgas, Ðventosios seniûnijos
bendruomenæ, kaimyninëje Latvijos Rucavos seniûnijoje veikianèias
kultûros draugijas, ji rengë etnografines ekspedicijas, jø metu surink-
tà medþiagà sistemino, rengë sklaidai. Ekspedicijose ásigyti ekspo-
natai papildë muziejø rinkinius. Draugijos iniciatyva buvo surengta
ir ávairiø su kurðiø istorija ir Ðventosios pajûrio kultûros tradicijo-
mis susijusiø renginiø.

Šiuo atveju daugeliui, tikriausiai, kyla noras suþinoti iðsamiau,
kas tie kurðiai yra.

Á ðá klausimà bandysime atsakyti taip, kaip tai paskelbta 2015–
2016 m. kuriant meninës dokumentikos filmà „Vëjø þemë“ (prieiga
internete https://www.youtube.com/watch?v=cT1pUHCgbc8)
uþgimusioje tokio pat pavadinimo kaip ir filmas interneto svetainëje
http://vejuzeme.lt/. Joje skelbiama:

„Kurðiai – istorinë pereinamoji gentis tarp vakarø ir rytø baltø,
gyvenusi rytinëje Baltijos jûros pakrantëje. Kaip atskiras etninis
vienetas minimi iki XVII a. pradþios. Daugiausiai vertësi
þemdirbyste bei þvejyba. Dël savo karingø þygiø kartais pavadi-
nami baltø vikingais. Nesudaræ valstybës, kurðiai 1229–1231 m.
turëjo pripaþinti Kalavijuoèiø, 1242 m. – Livonijos ordino valdþià.
Pralaimëjæ kovas, daugelis kurðiø pasitraukë á Lietuvà, kur asi-
miliavosi su vietiniais gyventojais. Vëliau ðiuo etnonimu pasiva-
dino Latvijos Kurðo, Maþosios Lietuvos latviai, áskaitant Kurðiø
nerijos ir Lietuvos pajûrio latvius, dar pavadinamus kurðinin-
kais. Ðventojoje kurðiø gyvenvietës ëmë rastis XIV a. pabaigoje.

(Nukelta á 34 p.)
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(Atkelta ið 33 p.)

Nuo tada susiformavo jø vietinë kalba, þvejø tradicijos ir paproèiai.“
Taigi, yra latviai ir kurðiø palikuonys – Lietuvos ir Latvijos kurðiai.

Ne visi ir bûdami kurðiø palikuonys þino, kad jie tiems palikuonims
priklauso, kiti gi traukia ið skryniø vokieèiø ar rusø kalbomis suraðy-
tus dokumentus, pagal kuriuos jie save priskiria kurðiams.

Ðventosios latviai daþniausiai save kurðiø palikuonimis vadina,
nes èia nuo seno buvo viena didþiausiø jø bendruomeniø. Didþioji jø
dalis, kaip patys sako, „eidavo á jûrà“. Igno Konèiaus ir Viktoro
Ruokio 1926 m. Kaune iðleistoje knygoje „Palangos kraðtas“ raðo-
ma, kad tiek Bûtingëje, tiek ir Ðventojoje XX a. 3 deð. pradþioje
daugiausiai gyveno latviø, kurie iðpaþino liuteronø tikëjimà. Daugu-
ma jø, pasak knygos autoriø, buvo pajûrininkai – beþemiai arba
maþaþemiai. Kai veikë Ðventosios uostas, didelë jø dalis þvejodavo
ir þuvá apdorodavo. Uostui sunykus, kas kur ásidarbino, taèiau didþioji
dalis senøjø vietos gyventojø, sulaukæ garbaus amþiaus, darbo ki-
tur ir nebeieðkojo. Kasmet ðio kraðto senbuviø èia vis maþiau. Á
bûrelá susirenka tik M. Balèiaus, vietos kultûros darbuotojø pa-
kviesti ar kai gauna þinià, kad kuris nors ið jø bendraamþiø, to
paties likimo draugø á Anapilá pasitraukë.

Istorikø, etnografø dëmesys Ðventosios latviams, o ypaè
kurðiams, laikui einant, nemaþëja. Sulaukia jie ir Palangos kultûros
ir jaunimo centro, su kuriuo Kurðiø kultûros draugija bendra-
darbiauja, dëmesio, nes ðio centro viena ið pagrindiniø veiklos
srièiø yra puoselëti viso Palangos kraðto etninæ kultûrà, tenkinti
bendruomenës kultûrinius poreikius. Nuo 2013 m. jis plëtoja savo
veiklà ir Ðventojoje. Palangos kultûros ir jaunimo centras inicijavo
bei koordinavo ir projekto, kurio metu Šventojoje apie ðio kraðto
kurðius buvo kuriamas minëtas filmas „Vëjø þemë“, ágyvendinimà.

2013 m. rugpjûèio 29 d. Palangos miesto savivaldybës Taryba
priëmë sprendimà, kurá vykdant ákurtas „Anapilio“ viloje veikiantis
Palangos kurorto muziejus. Èia taip pat nemaþai dëmesio skiriama
Palangoje bei jos apylinkëse gyvenusioms ir gyvenanèioms
tautinëms maþumoms. Kuriant ðá muziejø daug prisidëjo ir
M. Balèius. Filmas „Vëjø þemë“ yra tapæs Palangos kurorto istori-
jos ekspozicijos sudëtine dalimi. Pagrindiniai ðio filmo veikëjai –
Ðventojoje vis dar gyvenantys, èia pas tëvus sugráþtantys Lietuvos
pajûrio latviai ir kurðiai. Filme aktualiais ðio kraðto latviø, kurðiø
gyvenimo klausimais kalba 15 þmoniø. Pirmiausiai tai, be abejo,
jau mums paþástamas M. Balèius. Filmo metu susipaþástame ir su
liaudies dainø atlikëja, etnografiniø pirðtiniø mezgëja Alma
Flaksiene, jos anûku – ávairiø kultûriniø projektø dalyviu Evaldu
Jaloninu, garsiu Švenosios þveju, buvusiu kapitonu Mikeliu Piparu,
laivo savininku Konstantu Dejumi. Kalba ir Palangos þvejø pa-
likuonys Valdis ir Ernestas Flaksai, Klaipëdoje ásteigtos Latviø draugi-
jos kûrëjas Edvinas Freimanis, Bûtingës evangelikø liuteronø parapi-
jos pirmininkas, Bûtingës evangelikø liuteronø baþnyèios raktinin-
kas Edvardas Brigmanas, kurðiðkoje sodyboje (ðurini) gyvenanti
bitininkë Milda Freimanienë, latviai Jonas Vindigis, jo draugë  Na-
talija Pirktinytë, Janio Vindigio pusseserë Diana Bagdonienë, kurðiø
istorijos ir paveldo tyrinëtojas Kriðas Kapeniekas, Rucavos kultûros
namø bei Rucavos etnografinio ansamblio vadovë Stanislava
Skudikë.

Filmas „Vëjø þemë“ daugelyje Lietuvos vietø buvo pristatytas
2016–2018 metais, o dabar já jau galima perþiûtëti ir YouTube
kanale – filmo adresas internete – https://www.youtube.com/
watch?v=cT1pUHCgbc8.

Palangos latviai, kuriø dalis, kaip jau minëta, save kurðiais va-
dina, ðiandien sumaiðties dël to, kad metams einant jø vis maþëja,
nekelia. Daugelis jø ðiandien, kaip minëta, jau gyvena miðriose
ðeimose ir tai jie patys nelaiko problema. Retas kuris jø ir „á jûrà“
vis dar eina. Þvejyba Palangos pajûryje nëra mirusi, tikimasi, kad
pavyks atgaivinti Ðventosios uostà (tam paskutiniais metais jau
milijonai skiriami), kad èia bus iðlaikytos ir þvejybos, þuvies ap-
dirbimo tradicijos. Kaip bus su latviø, kurðiø kalba, tradiciniu
gyvenimo bûdu? Daug kas tø paèiø kurðiø dëka bus uþraðyta, ið-
tyrinëta. Eisime á pajûrá ir dainuosime jø dainas, virsime pagal jø
receptus arbatas ir þuvienes, taip, kaip ir jie, mëginsime rûkyti arba
dþiovinti þuvá, auginti bites. Toliau Bûtingëje veiks Liuteronø evan-
gelikø baþnyèia, tad turës kur pasimelsti Palangoje gyvenantys ar
ið kitur á Palangà, Ðventàjà, Bûtingæ atkakæ ðá tikëjimà iðpaþástantys
þmonës. Tuo, kad bent jau Ðventosios kurðiø bendruomenë at-
sinaujintø, kad jos nariø amþius jaunëtø, patys kurðiai netiki. Pasak
M. Balèiaus, bendruomenëje turëtø bûti ne maþiau kaip tûkstantis
þmoniø, kad tai ávyktø, o èia dabar jø gerokai maþiau – kaip jau
raðyta, 2011 m. visame Palangos kurorte gyveno tik 152 latviai.

Taigi, mylim, gerbiam, draugaujam, bendradarbiaujam, kar tu
dirbam, integruojamës, bet tø prcesø, kurie vyksta savaime, o juo
labiau prabëganèiø metø sustabdyti neámanoma...
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