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LIETUVOS IR
LATVIJOS VIENYBË
P A R E N G Ë V I K T O R I J A JONKUTË

„Ai mâsa, Lietuva!“ (liet. Ai sese, Lietuva!) – dainuojama vienoje
Atgimimo metu itin iðpopuliarëjusioje Pëterio Zirnyèio (Pçteris
Zirnîtis) dainoje. Graþu, kad latviai ir lietuviai vieni kitus nuo seno
vadina sesëmis ar broliais. Taèiau liûdna, kad, nepaisant tokios
nuolat deklaruojamos vienybës, kuo toliau, tuo labiau jø bendrystæ
palaiko tik istoriniai ir kalbiniai ryðiai bei dëkingas geografinis artumas. Kai kas ðiø tautø brolybës idëjà jau vadina tik baltiðkos
vienybës nostalgija ar niekur nevedanèiu græþiojimusi atgal. Taèiau
akivaizdu tai, jog abiejø tautø istorinë ir kultûrinë atmintis per gili,
valstybiø ir þmoniø likimai per daug persipynæ, kad viskà bûtø galima taip greitai bei lengvai pamirðti. Laimei, vis dar atsiranda tø,
kurie ryþtasi tæsti ðià kultûrinæ baltiðkàjà tradicijà bei plëtoti dviðalá
bendravimà ir bendradarbiavimà. Prie to daugiausiai prisideda meno ar kultûros þmonës, politikai, sportininkai ir kiti suinteresuotieji.
Taèiau vien jø pastangø gali ir nepakakti, kad kaimyniniø ðaliø bendrystë bûtø iðsaugota ir plëtojama. Be to, jos visuomenei maþai
matomos, tad visiðko kaimyniø nutolimo pavojus nuolat iðlieka.
Lietuviø ir latviø vienybë anksèiau itin ryðkiai atsiskleisdavo ir
vis dar atsiskleidþia kritinëmis situacijomis, daþniausiai dël nepalankiø jas lemianèiø politiniø situacijø ar veiksniø. Pavyzdþiui, baltø vienybës idëja itin sustiprëjo XIX a. pradþioje, kai lietuviai ir latviai atsidûrë carinës Rusijos sudëtyje. Taèiau padëtis po 1918 m.
Lietuvos valstybës atkûrimo pasikeitë ir tarpukariu latviai jau ne
visada sulaukdavo lietuviø pagalbos. Sovietiniais metais lietuviø ir
latviø ryðiai vël sustiprëjo, ðiø tautø bendrumà ir tarpusavio supratimà akivaizdþiai ir áspûdingai parodë „Baltijos kelias“. Ðioká toká
lietuviø ir latviø solidarumà vis dar galima pajusti ir dabar. Pavyzdþiui, kai 2012 m. vasario mënesá Latvijoje vyko referendumas
dël rusø kalbos kaip antrosios valstybinës áteisinimo, nacionalinë
Lietuvos þiniasklaida ðiam ávykiui skyrë daugiau dëmesio nei áprastai skiriama kaimyninës valstybës aktualijoms. Laukiant referendumo rezultatø, Lietuvoje tvyrojo átampa, vyko diskusijos. Referendumas baigësi latviø naudai. Lietuvos parlamentarai oficialiai sveikino Latvijà.
Labiausiai dþiugina bendravimas ir bendradarbiavimas, atsirandantis veikiant sàmoningai, uþbëgant kritinëms ar krizinëms situacijoms uþ akiø. Itin sveikintinas ir viltingai nuteikiantis dalykas –
2012 m. pradþioje, ðvenèiant lietuviø ir latviø diplomatiniø santykiø
atkûrimo dvideðimtmetá, pasirodþiusios studijos apie Lietuvos ir
Latvijos bendradarbiavimo perspektyvas. Jos autoriai – Lietuvos
diplomatas Neris Germanas ir latviø ambasadorius Albertas Sarkanis (la. Alberts Sarkanis). Ðia studija siekta palyginti kaimyniniø
tautø istorines ir dabartines realijas, ávertinti jø dabartinio ir tolesnio bendradarbiavimo galimybes ávairiose srityse bei pateikti siûlymus tam bendradarbiavimui stiprinti. Jos autoriai rëmësi ne tik
savo þiniomis, Lietuvos ir Latvijos ministerijø siûlymais ar oficia-
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liais dokumentais, bet ir informacija, gauta susitikimuose su savivaldybiø atstovais, verslo, kultûros ir visuomenës veikëjais.
Joje labai tiksliai pastebëta, kad ðiø studijø sëkmë priklauso ir
nuo visuomenës aktyvumo, kurio pastaraisiais metais trûksta. Trûksta ir, atrodytø, tokio paprasto bei natûralaus dalyko kaip lietuviø ir
latviø noro bendrauti bei geriau paþinti vieniems kitus. Kita vertus,
tai neturëtø labai stebinti, nes oficialios gyvos bendravimo ar informacinës erdvës nëra ir niekada nebuvo.
N. Germanas ir A. Sarkanis savo studijoje ávardijo aðtuonis esminius veiksnius, kurie trukdo arba daro átakà lietuviø ir latviø bendradarbiavimui. Jie yra:
1. skirtinga istorinë atmintis;
2. skirtinga religinë konfesinë patirtis;
3. skirtinga ekonominë ir kultûrinë kaimyniniø valstybiø ir þmoniø átaka;
4. skirtinga vidinë nacionalinë sudëtis;
5. iðkraipyto pobûdþio ekonominës veiklos konkurencija;
6. nevienodo lygio mokesèiai ir akcizai, sukuriantys ekonominius barjerus;
7. maþai asmeniniø ryðiø, silpni ir daþnai formalûs ðaliø politinio, kultûrinio elito, jaunimo ir nevyriausybiniø organizacijø ryðiai;
8. seni ir naujai atsirandantys stereotipai, kartais sukeliantys
nepasitikëjimà ir átarumà.
Kai kurie ið paminëtø veiksniø yra savaiminiai ir ilgalaikiai, todël jø beveik neámanoma pakeisti. Be to, Lietuvos bei Latvijos bendradarbiavimui átakà daro ne tik dviðaliai veiksniai, bet ir bendra
Baltijos jûros regioninë, taip pat europinë bei pasaulinë politika.
N. Germano ir A. Sarkanio studijà sudaro dvi pagrindinës dalys.
Pirmojoje randame naudingø ir konkreèiø siûlymø apie bendros
informacinës, kultûrinës, ðvietimo ir mokslo erdvës sukûrimà. Joje
aptariamas ir ne kartà svarstytas, bet vis dar ne maþiau aktualus
klausimas dël Lietuvos ir Latvijos þiniasklaidos atstovø bendradarbiavimo. Siûloma uþtikrinti, kad nacionalinës televizijos bûtø matomos abiejose ðalyse, ir siekti, kad pasienio leidiniai, internetiniai
portalai, radijo stotys pateiktø daugiau informacijos apie kaimynø
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regionus, kad kuo intensyviau vyktø dviðalë informacijos sklaida:
laidø retransliacijos, bendros programos, laidos, pasikeitimai filmais,
kad bûtø naudojami subtitrai kaimynine kalba bei atsirastø kalbø
mokymo programos, kaimyninës ðalies korespondentai ir kiti bendradarbiavimo bûdai bei priemonës. Taip pat siûloma suaktyvinti
ávairiø þmoniø grupiø, organizacijø, ástaigø ryðius, skatinti jaunimo
bendradarbiavimà bei veiksmingiau panaudoti turizmà, kuris taip pat
galëtø padëti kaimynëms valstybëms geriau paþinti vienai kità.
Antrojoje studijos dalyje aptariami probleminiai ekonomikos,
transporto, energetikos ir aplinkosaugos klausimai. N. Germano ir
A. Sarkanio manymu, ðiose srityse pagrindiniai Lietuvos ir Latvijos
uþdaviniai vis dar tie patys – abiejø valstybiø ekonominë integracija, energetinis saugumas ir nepriklausomybë, transporto infrastruktûros tobulinimas, konkurencingumo didinimas, verslo sàlygø suvienodinimas. Jeigu pavyktø juos ágyvendinti, bûtø iðvengta ar sumaþëtø konfliktiniø situacijø ir dviðaliai santykiai taptø glaudesni.
Keletas minëtø autoriø siûlomø problemø sprendimø: „Via Baltica“,
„Rail Baltica“, Visagino regioninës elektrinës projektø ágyvendinimai, artimesnis abiejø ðaliø jûrø ir oro uostø, bendra karinë ir kita
specialioji technika, bendresnë viso Baltijos jûros regiono politika.
Pabrëþiamas pasienio regionø bendradarbiavimas, ypaè bendros
pastangos sprendþiant esmines Baltijos jûros problemas bei saugant
Þemaitijos ir Kurþemës regionø unikalià gamtà.
Nors ne visi siûlomi tikslai lengvai ir greitai pasiekiami, taèiau
tokia Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo perspektyvø studija –
tvirtas þingsnis á prieká abiejø valstybiø ir tautø vienybës link. Jau
vien dël to, jog ji fiksuoja ir iðryðkina bendradarbiavimo problemas,
siûlo jø sprendimus ir veiklos strategijas.
Ðiandien itin svarbu, kad lietuviø ir latviø bendradarbiavimas tampa
vyriausybiniu, valstybiniu mastu svarstomu klausimu. Galima pasidþiaugti, kad jis sulaukia vis daugiau dëmesio. Tai rodo ir 2012 m.
vasario mënesio pabaigoje Vilniaus knygø mugëje vykusi kultûrologo,
visuomenës veikëjo Dariaus Kuolio vadovaujama diskusija „Ar baltø
laikas jau praeityje?“ Nors diskusijos dalyviai buvo nusiteikæ gana
skeptiðkai, teigë, kad lietuviai ir latviai turi vis maþiau bendrø interesø,
nëra bendrø kultûriniø ir tautiniø idëjø, taèiau buvo pripaþinta, kad jos
bûtinos, jeigu siekiame dviðalio bendravimo ir bendradarbiavimo.
Dþiugu, kad didþiøjø ðalies miestø universitetuose ar kitose mokslo ástaigose vis dar ar jau yra baltistikos centrai, skyriai, vykdomi
baltistikos tyrimai, plëtojami ryðiai tarp baltistø ar baltistiniø interesø turinèiø tyrëjø. Pavyzdþiui, 2012 m. kovo mënesio pabaigoje
vyko dvi tarptautinës konferencijos, kuriose svarstyti aktualûs baltiðkos, tautinës ir regioninës savimonës klausimai literatûroje ir
kultûroje. Pirmoji – „Regionas: laikas, erdvë, þmonës“ – buvo su-
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rengta Ðiauliø universitete, antroji – „Dvi tautos ir aðtuoni regionai:
baltiðka, tautinë, regioninë savimonë literatûroje ir kultûroje“ – Lietuviø literatûros ir tautosakos institute. Jose bûta ir praneðimø apie
Þemaitijos regiono savitumus. Pavyzdþiui, Ðiauliuose vykusioje konferencijoje itin intrigavo doktorantës Giedrës Ðukytës (VDU) praneðimas apie suvalkieèio ir þemaièio ávaizdá ðiuolaikiniuose anekdotuose, ádomûs buvo ir dr. Salvijaus Kulevièiaus (ÐU) svarstymai
apie Þemaièiø tapatumà ir kultûriná paveldà.
Vilniuje vykusioje konferencijoje Dainora Batavièienë (KU) kalbëjo apie leksines ir darybines tarmybes ðiuolaikinëje þemaitiðkoje
kûryboje. Buvo perskaityti du praneðimai apie Kurðiø nerijà. Doc. dr.
Aurelija Mykolaitytë (VDU), remdamasi egzilio literatûra, kalbëjo apie
Kurðiø nerijà, kaip apie prisiminimø vietà, arba vietà, kuri galëjo bûti
patirta, bet nëra patiriama. Ádomu tai, kad vokiðkoje literatûroje Kurðiø nerija – nostalgiðkai ar net melancholiðkai prisimenama praeities vieta, o lietuviø iðeiviø prisiminimuose ji retesnë arba minima
kaip dabartyje patiriama ðiaurietiðka dvasiniø ieðkojimø vieta.
Ne maþiau intrigavo ir doc. dr. Vigmanto Butkaus (ÐU, LLTI) praneðimas apie Kurðiø nerijà latviø literatûroje. Jis akcentavo, kad
Kurðiø nerijoje ankstesniaisiais metais vyko intensyvus lietuviø ir
latviø bendravimas, joje vartotas ir latviø kalbos dialektas. Latviø
susidomëjimas ðiuo regionu prasidëjo XIX a. ir itin sustiprëjo tarpukariu: vyko ávairios jø ekspedicijos, net siûlyta steigti pradinæ mokyklà su dëstomàja latviø kalba, gabiems kurðininkø jaunuoliams
skirti stipendijas, kad ðie galëtø baigti mokslus Latvijoje, be to,
kurðininkø bendruomenëms buvo siunèiamos latviðkø knygø siuntos. Tam netrukdë net nepalankus tuometinës Lietuvos valdþios
poþiûris á ðiuos procesus. Visa tai yra apraðyta 1933 m. iðleistoje ir
gausiai iliustruotoje knygoje „Kurðiø þemëje ir pas jos þmones.
Stebëjimø ir atsiminimø knyga“ (la. Kurðu zemç un ïaudîs. Vçrojumu un atmiòu grâmata). Pasak V. Butkaus, latviø literatûroje Kurðiø
nerija daþnai tampa geopolitiniu simboliu arba þaidybiniu estetiniu
elementu ir neretai minima kaip ribinë daugiakultûrë erdvë.
Pabaigoje minëtinas dar vienas itin sveikintinas ir svarbus dalykas. Jau nuo 2011 metø svarstoma idëja Vilniuje ákurti nacionaliná baltistikos centrà – Baltø akademijà. Deja, kaip daþnai atsitinka,
dël finansiniø prieþasèiø ði idëja kol kas nëra realizuota. Jei pavyktø tai padaryti, toks centras uþtikrintø baltistikos tyrimø plëtrà ir
sklaidà, o Vilnius ateityje galëtø tapti tarptautiniu baltistikos centru.
Yra prasmingø ir daug þadanèiø idëjø. Lieka tik laukti ir kiekvienam pagal savo kompetencijà konkreèiais darbais prisidëti prie jø
realizavimo. Juk esame ar bent jau vis dar norime bûti „brâïu tautas“.
Tekste panaudota Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerijos informacija, skelbiama adresu http://www.urm.lt/umr/m/m_files/wfiles/file3719.pdf
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