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JUOZAS L E 8 I 0 N K A

POLONIZACIJOS PROCESAS SIRVINTU KRA§TE XIX A.
AINTROJOJE PUSEJE

Pla6iai  Zinoma  nemaza  istoriografiniu  §altiniu lietuviu,  lenku,  rusu  ir kitomis
kalbomis, patvirtinan6iu bei irodan6iu, jog Vilnija (Vilniaus gubernija) net XIX a.
pabaigoje buvo daugiausia gyvenama ne lenku, o lietuviu. Mnsu nuomone, pats pa-
tikimiausias §i fakta patvirtinantis §altinis yra  1897 in.  ivykdyto visuotinio min6tos
gubernijos gyventoju  suratymo  duomenys,  i5  kuriu  matyti, jog  tu  metu vasario  9
(sausio 28) diena joje kartu su tarn tikru kitu tautybiu Zmoniu skai6iumi gyveno 279
7001ietuviu ir 129 751 lenkas], o gubernijos apskrityse (vien kaimi§kosiose vietov6-
se) lietuviu skai6iaus prana§umas buvo dar didesnis:  276  120 lietuviu ir tik 77 034
lenkai2.  Be  to,  prie  lietuviu  reiketu  prideti  157  Zmones,  uzsira§iusius  Zemai6iais3.
Taigi pa6ioje XIX a. pabaigoje Vilniaus gubernijos kaimi§kosiose vietov6se lietuviu
buvo net tris su vir5um kartu daugiau negu lenku ir sulenkejusiu Zmoniu.

Ta6iau neilgai trukus po Cia min6to gyventoju sura§ymo daugelyje Vilniaus gu-
bernijos vietoviu lietuviu vartojamoje kalboje prad6jo reik§tis dideli pakitimai. Vys-
kupijos administratoriams pa5alinus lietuviu kalba i§ daugumos bazny6iu, lietuviai
buvo priversti melstis lenki§kai. Be to, kelis spaudos draudimo de5imtme6ius ra§to
jie tegalejo mokytis i5 lengvai gaunamu lenki§kuju elementoriu ir maldaknygiu. Sio-
mis aplinkyb6mis ypa6 jaunoji lietuviu karta pradejo spar6iai tolti nuo savo gimto-
sios  kalbos  ir  namuose  bei  vie§ajame  gyvenime  §neketi  lenki§kai.  Tuo  atzvilgiu
buvo  labai  btidingas  Sirvintu kra§tas,  kur  XX  a.  pradzioje  lietuvi5kai  tarpusavyje
tekalbejo  tik vyriausios kartos Zmones; ju vaikai dar mokejo  §ia kalba,  ta6iau  na-
muose ir su kitais Zmon6mis jau dazniausiai kalbedavo lenkiskai; vaikai6iai, 1930 in.
ivedus Ukmerges apskrityje, kuriai priklaus6 ir Sirvintu kra§tas, privaloma pradini

\  IIepBan Bceo6uiafi nepenucb Hacenellufz PoccuficKofi uMnepuu  1897  1`.,  HOE pep,.  H.  A. Tpofi-

HHI|Koro,  t.  IV:  BuneHCKafl ry6epHujz,  TeTp,  2,   1901,  c.  68.
2 Ten pat.
3 Ten pat, p. 69.
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mokyma, i mokyklas ateidavo visai nesuprasdami lietuviskai, ir Cia prot6viu kalbos
mokydavosi nuo pradzios. Ta6iau net ir taip sulenkej? §irvintie6iai, su labai mazo-
mis i§imtimis, laik6 save lietuviais ir per trumpa laika mokyklose ir po to Lietuvos
kariuomeneje i§mokdavo lietuviu kalbos. Kalbant apie polonizacijos procesa Lietu-
voje, Sirvintu kra§to patirtis idomi bei reik§minga ir tod61, kad §i provincija priklau-
so centriniam Lietuvos regionui (Vilnijai); jos apylinkese buvo viena pirmuju mtlsu
valstybes sostiniu - Kernave.

Lietuvos valstyb6s istorijos archyve yra i§likusi 1897 in. visuotinio gyventoju su-
radymo Sirvintu vals6iuje dokumentacijos dalis4, leidzianti atkurti ne tik 5io kra§to,
bet ir visos to meto Vilniaus apskrities polonizacijos proceso vaizda.

IS sura§ymo metu Sirvintu vals6iuje buvusiu 320 gyvenvie6iu5 min6tame archyve
i§liko  tik 70  gyvenvie6iu  suradymo  duomenys,  apimantys  apie  22  proc.  visu  tame
vals6iuje  buvusiu  vietoviu.  Ta6iau  nera  i§1ikusiu  paties  kra§to  centro  -  Sirvintu
miestelio, taip pat polonizacijos i§vengusios ir net ligi §iol lietuvi§kiausios FLaukliu
apylink6s gyventoju sura§ymo lapu. Trdksta taip pat sura§ymo duomenu ir Gelvonu
bei Musninku vals6iu, kurie tuo metu kartu su 5irvintu vals6iumi sudar6 viena kra§-

Y

ta, o dabar ir viena rajona. Nepaisant to, i§liko sura§ymo dokumentacija tu Sirvintu
kra§to gyvenvie6iu,  kurios  supo  Sirvintu miesteli,  to  kra§to  polonizacijos  Zidini,  i§
visu pusiu, todel iivados, padarytos ju gyventoju sura5ymo duomenu pagrindu, be
abejo, yra labai objektyvios ir vertingos istoriniu pozitiriu.

rl

1897  in.  gyventoju  sura§ymo  diena  Sirvintu  kra§te  buvo  du  miesteliai,  tur6je
daugiau negu 500 gyventoju:  Sirvintose gyveno  1861  Zmogus ir Gelvonuose - 523
Zmones6.  Pirmojo  miestelio  gyventoju  dauguma  sudar6  dydai  prekybininkai  bei
amatininkai, rusai - valdi§ku istaigu tarnautojai, kuriems pa6ioje XX a.  pradzioje
buvo pastatyta net cerkve, ir sulenk6j? miestelenai.  Polonizacijos centras pa6iame
Sirvintu miestelyje ir vals6iuje buvo kataliku bazny6ia (Sirvintu parapijos ribos be-
veik sutapo su vals6iaus ribomis).

V

Nuo senesniu laiky Sirvintu miestelis turi du ,,priemies6ius" - Sirvintu kaima
(Ukmerges kryptimi) ir Kabelda (Vilniaus bei Musninky kryptimis). Visuotinio su-
ra§ymo metu pirmajame „priemiestyje" gyveno 332 asmenys, i5 kuriu tik 20 Zmoniu
gimtoji kalba buvo lietuviu ir net 276 -lenku. Be to, Cia gyveno 17 dydu,11 rusu, 5
vokie6iai ir 3  totoriai. Kad Sirvintu kaimo gyventoju dauguma sudar6 ne tikri len-
kai, o polonizuoti lietuviai, itikina ju pavardes: septynios Kojalu, penkios Me§kuta-
vi6iu, keturios Didzioku ir dvi Dyku §eimos, po viena Voveriu, Bruzguliu, Vai6eniu,
Andriukai6iu ir Rudoniu §eima. Kaip spar6iai vyko polonizacija 5iame kaime, matyti

4  1897 in. visuotinio gyventoju sura§ymo Sirvintu vals6iaus  lapai, LJ.cfLlvas v¢/b`tybGLJ !.s/orz/.as c[rc.dy-

v&s (toliau -Ly44), f. 768, ap.1, ry§.13 ir 14.
5 M.  H.  I o Ill K e a H TI,   BUAeHortajl ry6epHujl,  BH^bHo,1905,  c.  77 -81.

6 J7epBafl Bceo6uiajl nepenucb HaceAeHu.ft..„  TeTp.1,1900,  c.  8-11.
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i§ gyventoju surafymo duomenu. Pavyzdziui, Povilo Dyko ir jo Zmonos gimtoji kal-
ba buvo lietuviu, o ju triju vaiky -jau lenku. Arba: Nikodemas Dykas pats buvo lie-
tuvis, bet jo Zmona kalbejo lenki§kai, tai ir ju triju vaiku gimtata tapo lenku kalba.
Bdta ir prie5ingai: antai Vinco Kojalos, kaip ir beveik visu §ios gyvenviet6s Kojalu,
gimtoji kalba jau buvo lenku, bet jo Zmona - lietuv6, tod6l ir septyni ju vaikai nuo
mazens kalb6jo lietuvi§kai. 15 penkiasde§imt Sirvintu kaime buvusiu §eimu tik ketu-
rios (Ulindu, Vinco ir Aleksandro Kojalu ir Visocku) tebekalbejo lietuvi§kai.

Antras Sirvintu „priemiestis" - Kabelda - buvo daug mazesnis: jame tebuvo 8
kiemai, kuriuose gyveno  12 Zmoniu su gimtar.a lietuviu ir 44 - su lenku kalbomis.
Tarp lenki5kai kalban6iu buvo ir Matuliu 5eima. 15 sura5ymo lapu matyti, jog tree-
dalis Kabeldos k. Seimu dar tebekalbejo lietuvi§kai.

Nors turimi nepilni Sirvintu vals6iaus gyventoju sura§ymo duomenys byloja, jog
tuo metu §iame kra§te vyko intensyvi polonizacija, ta6iau reikia padym6ti ir tai, kad
i§ ju  matyti,  jog  apylinkese,  artimose  Sirvintu  miesteliui,  i5  kur  daugiausia  plito
kra5to lenkinimas, buvo net 30 gyvenvie6iu, kuriu visi gyventojai parei5k6 lietuviu
kalba esant ju gimtar.a kalba,  tai yra kad jie laiko save lietuviais  (Motiejtinuose -
270, Avizonyse -238,  Ne6ionyse -  170,  Rama§konyse -  160,  Barzdziuose -  131,
RIeliuose - 120, Zinduliuose - 88 gyventojai ir t. t. - Zr.  Sirvintu kra5to gyventoju
tautin6s sud6ties lentele, sudaryta, pagal 1897 in. visuotinio sura§ymo duomenis, i§-
likusius Lietuvos valstyb6s istorijos archyve, f. 768, ap.  1, ry5.  13,  14).  Kai kuriuose
kituose stambiuose ir lietuviu gyvenamuosiuose kaimuose tebuvo vos po keleta jau
sulenk6jusiu Zmoniu (Degu6iuose 114 asmenu kalbejo lietuvi5kai ir tik 3 lenki§kai,
Druzuose -  109 liet.  ir 3  lenk.,  Sniponyse -  106  liet.  ir  12 lenk.,  Surgeliuose - 62
liet.  ir 2 lenk., Dacitinuose -64 liet. ir 6 lenk., ir t.  t.). Tik penkiose smulkiose gy-
venviet6se (viens6dziuose, vadinamuose rizusieniais) sura5ymo metu nebtita ne vie-
no  lietuvio  (tJly6ninkuose,  Kyvonyse,  Kviedziuose,  Citeiki§kiuose  ir  Groztuv6je).
Du pastarieji uZusieniai jau seniai i§nyk?.

Dvarus ir viensedzius daugiausia vald6 bei juos nuomojo dvarininkai ir bajorai,
kuriu i§likusiuose sura§ymo lapuose nurodyti 106 asmenys. Centrini, Sirvintu, dva-
ra, kuriame gyveno 17 lietuviu ir 45 1enkai, valde bajoras Peseckis, o gretima Pa§ir-
vin6io dvara su 26 1ietuviais ir 23 1enkais, be to, Salkov§6iznos dvara (34 liet.  ir  10
lenku) bei keliolika uZusieniu valde grafas Leduchovskis. Ta6iau net kai kuriuose
§io kra§to dvaruose ir bajoru valdomuose viensedziuose gyventoju dauguma sudare
lietuviai. Pavyzdziui, bajoro Montvilos Dailidzioniu dvare gyveno 117 lietuviu ir 51
lenki§kai kalbantysis, grafo Leduchovskio Sirvinteliu palivarke - 15 lietuviu ir tik 1
1enkas, o jo Puoriu palivarke visi gyventojai (29 Zmones, tarp ju ir 3 bajorai) buvo
lietuviai ir t. t.

Archyve  i§likusiuose  Sirvintu  vals6iaus  gyventoju  surasymo  lapuose  padym6ti
3797 asmenys, i§ kuriu 2753 lietuviai ¢u gimtoji kalba - lietuviu) ir 944 Zmon6s su
gimtap.a lenku kalba. Taigi lietuviu buvo beveik trigubai daugiau negu sulenk6jusiu
(lietuviai  sudar6  72,5  proc.  visu  sara5uose  i§likusiu  gyventoju).  Kadangi  Vilniaus
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apskrities, kuriai priklause ir Sirvintu kra5tas, kaimi5kosiose vietovese (be Vilniaus in.)
surasymo metu gyveno 208 781 Zmogus, tarp kuriu buvo 72 894 lietuviai7, tai pasta-
rieji sudar6 34,92 proc. visu apskrities gyventoju. Vadinasi, XIX a. pabaigoje, imant
apytikriai, Sirvintu kra§te lietuviu buvo net apie 37,5 proc. daugiau negu visose Vil-
niaus apskrities kaimi5kosiose vietov6se. Ta6iau i§ tikruju gyventoju sura§ymo metu
Sirvintu kra§to lietuviai tur6jo sudaryti daugiau procentu visu gyventoju, nes Lietu-
vos valstybes istorijos archyve yra i§lik? suratymo lapai tik tu vietoviu, kurios buvo
ar6iausiai Sirvintu miestelio - §io kra§to lenkinimo Zidinio. Yra Zinoma, jog toliau
nuo Sirvintu ir ypa6 5io kra5to pakra56iuose lietuviai polonizacijos proceso buvo pa-
liesti daug maziau. Tai pirmiausia pasakytina apie Gelvonu vals6iu ir RIaukliu bei
Bagaslavi§kio parapijas.

Nepaisant to, gyventoju sura§ymo duomenys byloja, kad XIX a. pabaigoje polo-
nizacija §irvintu kra§te per6jo i nauja etapa ir gr6smingai stipr6jo. Sura§ymo metu
Cia konstatuotas naujas rei§kinys -per6jimas i§ lietuviu kalbos i dvikalbyste, tai yra
i lygiagretu lietuviu ir lenku kalbu vartojima.  Stai Vi6itlnu kaime  (dab.  Sirvintu r.
Alioniu senidnija), kur gyveno 16 §eimu ir, sprendziant is ju pavardziu (Pilypai6iai,
Mu6iniai,  Astikai. . .), visos jos buvo  grynai lietuvi5kos  kilmes,  sura§ymo  metu visi
Zmones,  i5skyrus viena,  nurod6, kad ju gimtosios  kalbos  esan6ios  dvi - lietuviu ir
lenku.  Atkreiptinas d6mesys  ir i tai, kad pirmoje vietoje buvo  nurodoma lietuviu
kalba. Btldingas dar ir toks faktas: min6to kaimo Chmieliu §eimoje visi kiti jos na-
riai nurod6 dvi gimtasias kalbas, o vyriausiasis, 22 metu, stinus - tik viena lietuviu.
Tai rodytu, kad pries 20 metu §ioje §eimoje ir visame Vil6idnu kaime buvo kalbama
tik lietuvi§kai.

Btita  ir  daugiau  pana5iu  kontrastu.  Antai  Sniponiu  kaime  gyveno  du  broliai
Blusevi6iai - Matas ir Baltrus. Gyventoju sura5ymo metu visi §esi Mato §eimos na-
riai parei§k6, kad ju gimtoji yra lietuviu kalba, o Baltraus visa §eima (7 Zmones) nu-
rode lenku kalba.  Ai§ku, jog Cia nuleme Zmonos ir vaiku motinos; pirmojo brolio
Zmona auklejo savo 5eima lietuvi§ka, antroji -lenki§ka dvasia.

Sura§ymo  metu  pavieniu  dvikalbiu  5eimu  dar  uztikta  Poki5kiu  ir  Surgeli5kiu
viens6dziuose  bei  Sirvintu  dvare.  Kad  nuo  dvieju  kalbu vartojimo  netrukus  buvo
pereinama prie vienos, lenku, kalbos, bene geriausiai rodo Mikniakalnio viens6dzio
pavyzdys.  Sios vietov6s gyventojas  Julius  Mu6inis  dar  tebevartojo  dvi  kalbas,  o jo
penki §eimos nariai jau kalb6jo tik lenki5kai. Perejimo nuo dvikalbystes prie lenku
kalbos bdta ir kitokiu pavyzdziu. To paties viensedzio  Grodavi6iaus §eimoje 6  na-
riai laike savo gimtosiomis kalbomis lietuviu ir lenku, o kiti 3 nariai -jau lenku ir
lietuviu, nukeldami pastaraja kalba i§ buvusios pirmos i antra vieta.

Beveik visi Sirvintu krasto bajorai savo gimtaja kalba laike lenku. Daugiausia ju
gyveno Dailidzioniu dvare (22), Juodeliu palivarke (17),  Pikdnu dv.  (12),  Sirvintu

7 Ten pat, sas. 1, p. 2-3; sas. 2, p. 68.

167



dv.  (9) ir kitur. I§like sura§ymo duomenys rodo, kad ju gyventa penkiolikoje vieto-
viu. Suprantama, visame Sirvintu kra§te bajoru bdta daug daugiau.

Nagrin6jant polonizacijos procesa Sirvintu kra§te ir Vilnijos regione, kyla klau-
simas, kas ji ypa6 paspartino pa6ioje XIX a. pabaigoje. Ligi §iol dazniausiai bddavo
pabreziama, jog pagrindinis Vilnijos lenkinimas vyko per kataliku bazny6ias. Ta6iau
jeigu  ta  polonizacija  bdtu  lemiama,  tai  po  puses  ttikstan6io  metu  nuo  Lietuvos
krik§to  §iame  regione jau  nebtitu  like  n6 vieno  lietuvio.  Taip,  kataliku  bazny6ios
lenkino Vilnijos lietuvius,  ta6iau ju itaka labiau veik6 gyvenan6ius miesteliuose ir
miesteliuose.  Kaimuose  gyvenantieji  Zemdirbiai  ir  Vilnijoje  i51aike  savo  lietuvyb?
net iki baudziavos panaikinimo.

Panaikinus baudziava Rusijos imperijoje, Vilnijoje valstie6iams irgi kilo noras
5viestis, visu pirma i§mokti skaityti.  Sis mokejimas buvo tiesiogiai susij?s su religi-
niais poreikiais: mokantieji skaityti galejo aktyviau dalyvauti §v. Mi§iu metu ir ypa6
pridetin6se  pamaldose,  atliekamose  ne  lotynu  kalba,  kuriu  tekstai  buvo  pateikti
maldaknyg6se. Sprendziant i§ 1897 in. gyventoju suradymo lapuose esan6ios skilties
„Ra§tingumas" bei jos poskyrio „Ar moka skaityti? ", matyti, jog ra5tingumo savo-
ka §iuo atveju buvo labai siaurai suprantama: ra5tingu jau buvo laikomas tas Zmo-
gus, kuris temokejo skaityti. Sura§ymo duomenimis, gyventoju ra§tingumas Sirvintu
vals6iuje buvo mazdaug  tokio  pat lygio,  kaip ir visoje Vilniaus gubernijoje  ar ap-
skrityje.  15lik? Sirvintu kra§to suratymo duomenys akivaizdziai byloja apie tai, jog
Cia bdta labai daug bera56iu, tai yra nemokan6iu ne skaityti. Antai Kyvoniu viens6-
dzio gyventojo lenko Volosevi6iaus §eimoje, kurioje buvo 11 Zmoniu, net 6 asmenys
nemokejo skaityti. Dailidzioniu dvaro lietuvio Savanausko §eimoje, susidedan6ioje
i§ 12 Zmoniu, -7 bera56iai, Piknnu dvaro bajoro Juozapo Senkevi6iaus §eima buvo
i§tisai bera5te.  Bilotu  dvaro  lietuvio Jatkausko  penkiu  Zmoniu  §eimoje  tik Zmona
mok6jo lenkiskai skaityti. Ypa6 daug bera§6iu btita kai kuriuose kaimuose.  Pavyz-
dziui, Dubeliu gyvenviet6je visa Me§ku §eima (7 Zm.) `nemokejo skaityti, tokia pat
bera5te buvo Petroniu 5eima (4 Zm.), o Svabu net 11 Zmoniu Seima buvo nera5tin-

r2

ga. Tokiu ar pana§iu pavyzdziu Sirvintu kra5to kaimuose btita labai  daug.  Turint
galvoje, kad per gyventoju suratyma ne vienas visi§kas bera§tis gedijosi apie tai pa-
sakyti sura§inetojui ir buvo uzra§ytas „mokan6iu skaityti", susidaro tikresnis XIX a.
pabaigos mineto kra§to gyventoju ra5tingumo (tikriau - nera§tingumo) vaizdas.

15 Cia aptariamu gyventoju suratymo Sirvintu vals6iuje lapp matyti, jog Zmoniu
ra§tingumo pad6tis §iame vals6iuje buvo mazdaug tokia pat, kaip ir kitose Vilniaus
apskrities provincijos vietov6se. Baigusiu kelis skyrius vals6iu centruose (Sirvintose,
Gelvonuose ir Musninkuose) buvusiose pradinese ,,liaudies mokyklose" d6stomaja
rusu kalba buvo tik labai reti vienetai. Nedaug bdta ir tokiu, kurie rusiskai skaityti
i§moko btidami kariuomen6je arba namuose. ,,Ra§tingu", tai yra mokan6iu skaityti,
§irvintie6iu absoliuti dauguma mokesi ra§to ,,namuose", vadinasi, juos moke patys
§iek tick ra§tingi t6vai arba kaimuose samdomi mazara§6iai „daraktoriai". Lietuviu
spaudos  draudimo  metu  Sirvintu  kraste  pagrindinis vadov6lis  buvo  lenki§kas  ele-
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mentorius alba, jo nesant, maldaknyg6 lenku kalba.  Tod6l  ir gyventoju  sura§ymo
lapai mirga irasais „mokesi skaityti lenki§kai" ir ,,namuose". 1§ 2753 mineto kra5to
gyventoju, suralymo metu pareiskusiu, kad ju gimtoji yra lietuviu kalba, tik kelioli-
ka temokejo skaityti lietuviskai ir to i5moko namuose. Tokie Zmon6s buvo tik dvie-
juose -Barzdziu ir Degu6iu -kaimuose. Barzdziuose gyveno 21 §eima; tarp 131 §io
kaimo gyventojo nebuvo ne vieno lenko ar sulenkejusio lietuvio, beveik pus? gyven-
toju (10 §eimu) sudar6 Katinai. Ta6iau tik triju Katinu §eimose kai kurie nariai bu-
vo mok?si namie skaityti lietuvi§kai: vienoje §eimoje mok6si 4 asmenys i§ 7 §eimoje
buvusiu, kitoje - 3 i§ 9 ir tre6ioje -3 i§ 5 §eimos nariu. Tame pa6iame Barzdziu kai-
me dar mok6si lietuvi§kai skaityti 2 (i§ 5 §eimos nariu) Cerniausku vaikai. Labai bti-
dinga  kalbin6  pad6tis  buvo  Antano  Katino  §eimoje,  susidedan6ioje  i§  4  nariu  -
abieju  t6vu  ir dvieju vaiku.  Pats Katinas buvo bera5tis, jo 50 in.  Zmona vaikyst6je
mok6si skaityti lietuvi§kai, ta6iau savo vaikus tikriausiai pati jau moke skaityti len-
ki§kai. Mokan6iu lietuvi§kai skaityti dar buvo dviejose Degu6iu k. §eimose: Blusevi-
6iu Seimoje 3 is 7 jos nariu ir Matuku §eimoje 3 i§ 6 nariu buvo namie mokomi skai-
tyti lietuviu kalba. Absoliuti dauguma  „ra5tingu"  Zmoniu,  itrauktu i i§likusius  Sir-
vintu vls. gyventoju sura§ymo lapus, mok6si skaityti jau lenki5kai. Taigi akivaizdziai
matyti, kad lietuviu spaudos uzdraudimu caro valdzia per 40 metu Zenkliai paspar-
tino Vilnijos regiono polonizacijos procesa, kuri Vilniaus vyskupijos lenki§koji ad-
ministracija jau vykde i§tisus penkis §imtus metu.

Suprantama, kad jeigu lietuviu spaudos draudimo metu Vilniaus vyskupija btitu
rl

valde tokie vyskupai kaip Zemai6iu vysk. Motiejus Valan6ius, kuris rtipinosi lietu-
vi§ku maldaknygiu ir kitu leidiniu spausdinimu Prisuose ir ju gabenimu i Lietuva
bei platinimu parapijose, tokio polonizacijos spart6jimo visoje Vilnijoje ir Sirvintu
kra§te XIX a. antrojoje puseje nebdtu buv?.

Kalbant apie Sirvintu kra§to lietuviu sulenk6jima XIX a. pabaigoje, daznai di-
dziausia  kalte  btidavo  metama  buvusiam  to  meto  Sirvintu  parapijos  klebonui  ir
Giedrai6iu dekanui kun. Viktorui Lupeikai, dirbusiam §iame kra§te net apie 40 me-
tu. Pavyzdziui, korespondencijoje i§ Sirvintu (autoriaus pavadintu Sirvint6liais) taip
buvo  apibtidinta  ilgamete  §io  dvasininko veikla  toje  parapijoje:  „Siandien,  tai yra
geg.  19 d.  1897 in., btidamas Verkiuose, susiddriau su Sirvinteliu parapijos Zmon6-
mis,  atejusiais  aplankyti  Kalvarijas...<...>.  Nor6damas  Zinoti,  ar  Lupeika  buvo
vertas pagyrimo, paklausiau anuos apie tai. Tare, kad buvo geras: degtines neginda-
ves gerti, lenki5kai pramokes §neketi, o lietuvi§kos kalbos neuzk?sdav?s; su vyriau-
sybe mokej?s gyventi: viena syki pri6m?s arkirieju savo bazny6ioje su tokiomis pat
apeigomis, kaip darosi tiktai kataliky vyskupams"8. Po poros m6nesiu tame pa6ia-
me  laikra§tyje  buvo  paskelbta  Keleivio  korespondencija  i§  Sirvintu,  kurioje  dar
griez6iau pasmerktas buv. klebono V. Lupeikos atliktas §ios parapijos lenkinimas.

8 |vairios Zinios,12. Isz Szirvint6liu., rgvy#Gs s&rg¢s,1899, Nr.10, p. 27, 39.
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„Sirvintu  par.  <...>  7  ttikstan6iai  dn5iu,  visa  parapija  lietuvi§ka.  Buves  Sirvintu
klebonas  Lupeika,  kick  tik galejes,  lenkin?s  5irvintie6ius.  Sirvintu  poneliai  apie ji
sakydave:  „Jako ksiadz i czlowiek -nic wart, ale rna t? zasfuge, Ze parafi? spoloni-
Zowa|"9.

Kun. Viktoras Lupeika buvo gimes apie  1823 in. Zemaitijoje, valstie6iu Seimo-
je.  1838-1841 in. mokesi Tel§iu apskrities mokykloje.  1843 in. istojo i Vilniaus die-
cezijos  dvasine  seminarija,  kuria baige  1847  in.  ir buvo  i§ventintas  kunigu.  Dirbo
vikaru Vepriuose ir Semeli§k6se bei Konstantinavo  (Svyriu dek.)  bazny6ios  admi-
nistratoriumi, o nuo 1854 in. -Sirvintu parapijos klebonu[°, v6liau dar ir Giedrai6iu
dekanu;  buvo garb6s kanauninkas, mire  1893  in. Taigi kun.  V.  Lupeika, Zemaitis,
Sirvintu parapijai vadovavo i§tisus 39 metus, ir todel ano meto spaudos balsai, tvir-
tinantieji, kad jis ne puosel6jo lietuviu kalba Sirvintu bazny6ioje ir parapijoje, o ja
gujo i§ religinio ir visuomen6s gyvenimo, be abejo, turi pagrindo. Maza to, kaip bu-
ves dekanas, jis buvo atsakingas ir uZ lietuviu kalbos 5alinima i§ daugelio Giedrai6iu
dekanato bazny6iu. Ta6iau keletas objektyviu aplinkybiu kick su§velnina amzininku
keliamus kaltinimus kun.  V.  Lupeikai.  Reiketu visu pirma  tur6ti omenyje tai, jog
pagal  savo  kilm? jis  buvo  „balta varna"  tarp  savo  dekanato  dvasininku:  1873  in.
Giedrai6iu dekanate dirbo  17 kunigu, i§ kuriu tik V. Lupeika ir Giedrai6iu vikaras
Pranci5kus Grigalitinavi6ius buvo kil? i§ valstie6iu, o visi kiti -i§ bajoru]].

Be  to,  dideleje  Sirvintu parapijoje,  be klebono,  beveik visuomet dar dirbdavo
bent vienas vikaras, labai daznai kiles i§ bajoru ir nemokas lietuviu kalbos.  Pavyz-
dziui, XIX a.  antrojoje pus6je Sirvintose kuri laika dirbo kun.  Laurynas Ostanovi-
6ius,  bajoras,  kiles  nuo  Balstoges,  mok?sis jos  gimnazijoje  ir  studijav?s  Vilniaus
universitete, kur gavo teologijos magistro laipsniL2. Ai§ku, jog tokie kunigai, nemo-
kantys  lietuviu  kalbos,  lenkino  parapija  nepalyginti  daugiau  negu  pats  klebonas.
Yra taip pat archyviniu duomenu, kad kun.  Lupeika nebuvo argus lietuviu kalbos
prie§as bent savo kunigavimo Sirvintose pradzioje. Pavyzdziui,  1874 metais, tai yra
jam Cia i§dirbus lygiai 20 metu, prid6tin6s pamaldos vietineje bazny6ioje dar tebe-
buvo atliekamos lietuvi5kait3.  Be to, yra i§lik?s kun. V.  Lupeikos rastas, bylojantis
apie jo rdpinimasi, kad 5irvintu pradineje „liaudies mokykloje", kur jis moke tiky-
bos, vaikams lietuviams, nesuprantantiems rusi5kai, §i disciplina btitu d6stoma mo-

9 Kclcivis, Isz Vilniaus vyskupijos, 4. Szirvintai, ten pat,1900, Nr. 1, p. 20, 22.

10 Vilniaus vyskupijos Gicdrai6iu dckanato dvasininku 1873 in. formuliarinis sara§as, sudarytas dc-

kano Mackcvi6iaus, LL/rL4, f. 694, ap.1, b. 3261,I.149 atv. -150.
[]  Ten pat,I.148 atv. -149.

t2 Ten pat,I. atv. -150.

"  Vilniaus  gubernijos  baznyciu,  kuriosc  pridetin6s  pamaldos  atliekamos  lictuvi§kai,  sara§as,  pri-

statytas  Vilniaus  gubcrnatoriui  su  Vilniaus  vyskupijos  1874  in.  gcguz6s  3  d.  ra§tu  Nr.  707,  ten  pat,  b.
2362,I.12.
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kiniu gimtala kalba]4. Nepaisant viso to, tenka vis d6lto objektyviai konstatuoti, jog
V.  Lupeikos  kunigavimo  Sirvintose  pabaigoje  lietuviu  kalba  i5  §ios  bazny6ios jau
buvo visi§kai pasalinta.  Tai matyti i5  Cia cituotos korespondencijos,  kur pasakyta:
Po Lupeikai kun. Zinkus buvo ivedes lietuvi§kus pamokslus, ale dabartinis Sirvin-

tu klebonas Navickis Jonas, Zemaitis, tel5ietis, vel viska panaikines"15.
Bddinga ir tai, kad Vilniaus vyskupijos administracijos lenkinimo politikos uo-

lds vykdytojai buvo net nemaza kunigu Zemai6iu. Tai ypa6 akivaizdziai rodo Sirvin-
tu parapijos pavyzdys. Cia XIX a. antrojoje pus6je dirbe trys klebonai (V. Lupeika,
J.  Murnikas ir J.  Novickis)  iejo i §io kra5to istorija kaip jo lenkintojai.  Tiesa,  caro
valdziai at§aukus lietuviu spaudos draudima, kun. J. Novickis 6me isitraukti i lietu-
vi5ka veikla.  1911  metais  lietuviams  kunigams  nutarus  gaivinti  tautini  Zmoniu  sa-
moninguma Rytu Lietuvoje ir iktirus „|sitik6jimo draugija „Mironas, Petrulis, No-
vickis  ir  B-v6",  5ios  draugijos valdytoju  kunigai  i5rinko  ir  J.  Novickit6.  Paskelbus
Lietuvos nepriklausomyb? ir Sirvintu kra5te paa§tr6jus lietuviu ir lenku santykiams,
Sis kunigas galutinai apsisprend6 esas lietuvis.  Jis ypa6 daug nuveik6 Lietuvai,  kai
Sirvintu parapija  1921-1923  metais buvo  atsidtirusi  „neutralioje zonoje".  UZ savo
lietuvi§ka veikla jis buvo persekiojamas lenku ginkluotu gauju ir vietiniu lenkoma-
nu. Pastarieji ji net skund6 popieziaus nuncijui, akredituotam VarsuvojeL7.

XIX a. pabaigoje aktyvi polonizacija buvo vykdoma ir per kitas Sirvintu kra§to
bazny6ias, ypa6 per Gelvonu ir Kernav6s. Apie tai vaizdziai byloja ano meto lietu-
vi§kosios spaudos publikacijos. Pavyzdziui, §tai ka prane§6 korespondentas, pasiva-
dines Er§k66iu, i5 Gelvonu parapijos:

Lenkomanai kunigai i§ Gelvonu bazny6ios i§vare lietuvi§ka kalba.  Garbingas
kun.  Mironas,  tapes  Gelvonu  klebonu,  vel  pradejo  retkar6iais  laikyti  lietuvi§kz!
dievmeldyste  ir  sakyti  i§alkusiems  lietuviams  lietuvi§kus  pamokslus,  rtipindamos
apie didesne Dievo garb? kaip apie lenku politika. Lietuviai i§ dziaugsmo net a§a-
ras liejo ir nezinojo, kaip i§5lovint savo taip didi geradeja, kurs d6l Dievo garb6s ir
Zmoniu gero paniekino visas apkalbas ir rngojima lenku fanatiku.  Tada tiktai gali
kunigas vesti Zmones prie doros ir Dievui tarnavimo, kada yra gerai permanomas.
Rodos, tiesa ai§kesn6 uZ §viesa, o vienok ne visiems ai5ki. Naujas Vilniaus vyskupas
Zvierovi6ius  kaip griausma  is  debesu  atmet6 kun.  Mironui  ra5ta,  atimanti  nuo jo

14 Sirvintu klcbono V. Lupeikos  1874 in.  balandzio 8 d.  raportas Nr.  51  Giedrai6iu. dckanui  Mar-

kcvi6iui  d6l  tikybos  d6stymo  Sirvintu  „liaudies  mokykloje"  lietuviu.  kalba  vaikams,  ncsuprantanticms
rusi§kai, ten pat,I.  16.

15 Kcleivis, Isz Vilniaus vyskupijos, 4. Szirvintai, 7ljvy#GL9 s¢ng¢J,190(). Nr.1, p. 22.

16 L. M i r o n a s, A. P c t r u I i s, J. N o v i c k i s, |sitik6jimo draugijos „Mironas, Petrulis, Novic-

kis ir B-v6" Zodelis, ,4Lifrtz,1911, Nr.1, p. 2.
t7 §irvintu lcnku skundo popieziaus nuncijui Var5uvoje d6l klebono J.  Novickio ir vikaro antilen-

kjj3shos verkhos nuo[ats!as  (be  da;tos),  Lietuvos  mokslu  akademijos  bibliotekos  Rankra§Eiu  skyrius, i.  43,
b.18131.
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klebonija uZ taip baisu nusidejima ir paskirianti i kamendorius. Kad tai btitu pada-
res koksai lenkuojantis dziakonas ar pralotas, nesant vyskupui, kaip tai atsitiko per-

Y

nai su kun. Sopara, i5mestu i§ Kalviu klebonu i kamendorius taip pat uZ lietuvi§kus
pamokslus, tai dar gal6tum6m Siaip taip sutikti, bet kad taip btitu pradej?s valdyti
vyskupyste Auk§6iausis piemuo, kurs ant pirmos vietos tik Dievo garbe teturi rtip6-
ti, tai mums nesuprantama. Beg tai tiesa? Jei btitu tiesa, tai per karti del nelaimin-
gu vilnie6iu lietuviu, per amzius visokiu audru dauzomu, kol nei5barstys savo lietu-
vystes, o paskui ir katalikystes"18.

Po pusantru metu korespondentas, pasira§?s Keleivio slapyvardziu, jau prane§6
apie visi§ka lietuviu kalbos pa§alinima i5 Gelvonu bazny6ios:

Gelvonai, < . . . > parapija, turinti apie 5 ttikst. dd§iu, atskyrus gr. Plioterio ran-
dauninkus, beveik visa lietuviska. Tuo tarpu Gelvonu klebonu paskirtas tapo kun.
Jonas Krynskis, lenkas, suvis lietuvi§kai nemokas. Krynskio pranokejai, kunigai La-
bokas,  Deksnis,  Mironas  sakydave  Gelvonuos  lietuvi§kus  pamokslus;  dabar  gi,
Krynskiui atvykus, jau treti metai, kaip neb6r nei lietuvi§ku giedojimu, nei pamoks-
lu, lenki§ka kalba pati viena Gelvonu bazny6ioj vie§patauja.  Lietuviai gelvonie6iai
buvo  nusiunt?  Vilniun  deputacija prie vyskupo.  Vyskupas  liep?s  savo  sekretoriui
nura§yti Krynskiui, kad mokytusi lietuvi§kai. Ale tas paraginimas, Zinoma, ant nie-
ko nuejo. Negal6dami savo bazny6ioje nei issispaviedoti dorai, nei Dievo Zodzio i§-
girsti,  gelvonie6iai  slankioja  dabar kaip na§1ai6iai  po  aplinkines  lietuvi§kas  bazny-V

6ias: vieni eina i Ciobi§ki, kiti i Pabaiska, treti i Bagaslavi§ki. 0 Gelvonu popas tuo
tarpu, i§mok?s lietuvi§kai, visaip gerinasi prie lietuviu, 1ietuviskai juos 5nekina ir ju
vaikus i cerkve patraukti stengiasi. Kunigui gi Krynskiui tai visai nertipi"19.

Drasti§komis priemonemis Vilniaus vysk. Zvierovi6ius i§gujo lietuviu kalba ir dar i§
vienos Sirvintu kra§to bazny6ios - Kemav6s. Apie tai tame pa6iame Prdsuose leidziama-
jame laikra5tyje ir tuo pat metu ra§6 jau min6tas korespondentas Keleivis:

Kernave, vieta, Lietuvos istorijoje pagarsejusi. Cia taip pat puss parapijos lie-
tuvi§ka. Dabartinis Kernav6s klebonas kun. Miskinis buvo palengv61, parapijonams
nesiprie§inant, ivedes lietuvi§kus pamokslus ir giedojimus, bet, kazkokiam lenkpa-
laikiui liezuvi paki§us, vysk. Zvierovi6ius prisak?s po suspensai, kad vel viskas btitu
Kernav6s bazny6ioj lenki§kai.

Pasiutimas lenku ir bajor6lpalaikiu Vilniaus vyskupijoje yra neapsakomas. Kils-
tan6iai lietuvystei sutramdyti griebiasi visokiu irankiu:  melagys6iu, bauginimu,  ne-
teisingu skundu ir t. t. Pagaliau nesigedi net Zandarus talkon kviesti. 15 lenkpalaikiu
uzsiundijimo buvo kratos Zasliu parapijoje. Dabar vel pries Kal6das pasklides pa-
skalas,  btik neuzilgo btisia kratos  Kernav6j,  Ciobi§kyje  ir Musninkuose.  Bet ir su
Zandarais vargiai bau pavyks lenkams lietuvius Vilniaus vyskupijos i lenkus perdirb-

!8 E r s z k i e t y s, |vairios Zinios i§ Gclvoniu„ rjvy"G`g .T#ng¢b`,1898, Nr. 7, p.13, 25.

19 K e I c i v i s, Isz Vilniaus vyskupijos, I. Gclvonai, ten pat, 1900, Nr.  1, p. 20-21.
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ti.  Per didis kasnis,  kad greit galetu praryti.  <...>.  Giedrai6iu  dekonijoje  randas
lietuviu apie 45 tnkst."20

Taigi pa6ioje XIX a.  pabaigoje  (1900)  Sirvintu kra§te lietuviu kalba jau buvo
pa§alinta i§  Sirvintu,  Gelvonu,  Kernaves ir Musninky bazny6iu ir dar tebevartota
triju nedideliu parapiju -Kiaukliu, Ciobi§kio bei Bagaslavi§kio -bazny6iose. Kovo-
dami su lietuviu kalba §iame kraste, lenkai ir sulenk6je dvasininkai greta kitu prie-
moniu pla6iai vartojo valstie6iu itikinejima, jog toji kalba esanti pagoni§ka ir todel
netinkanti  melstis  nei  bazny6iose,  nei  namie.  Reikia  konstatuoti,  kad  §i  amorali
propaganda susilaukdavo nemazo pasisekimo tarp ano meto tamsiu lietuviu valstie-
6iu. Cia galima pateikti viena pavyzdi, §iu eilu6iu autoriaus dar vaikyst6je patirta t6-
vi5k6je, buvusioje Sirvintu kra5te ir parapijoje.  Viena senyva moteris,  gimusi  apie
1860  metus  Sioje  parapijoje,  1ietuviu  baudziauninku  Griniu  §eimoje,  ir visa  laika
lankiusi Sirvintu bazny5ia, keliasde§imt metu veikiama klebono V. Lupeikos ir kitu
kunigu lenkintoju,  pasisakydavo  neapken6ianti lietuviu kalbos,  nes ji  esanti  pago-
ni§ka, nors,  antra vertus,  toji moteris iki savo gyvenimo galo  (mire  1940 in.)  savo
gimtosios kalbos neuzmir§o ir iki vyro mirties  (1929) kalb6davo su juo lietuvi§kai.
|domu ir tai, kad §i moteris dar laikydavosi kai kuriu senoves lietuviu pagoni5ku pa-
pro6iu (pavyzdziui, garbino ugni ir Zeme). Ji i§augino keleta vaiku, dar mok6jusiu kal-
beti lietuvi§kai, nors §eimoje ir vie§ajame gyvenime jie jau vartodavo lenku kalba.

Sios moters istorija - tai visu Sirvintu kra5to Zmoniu, patyrusiu ypa6 agresyvia
polonizacija XIX a.  antrojoje  puseje,  istorijos  ir kartu  nacionalin6s  tragedijos  at-
spindys.

Netrukus po 1897 in. gyventoju sura§ymo, XX a. pradzioje, i aktyvu visuomeni-
ni gyvenima isitrauke nauja 5irvintie6iu karta, kuri mokesi skaityti i5 lenki§ku ele-
mentoriu  ir  maldaknygiu,  gird6jo  bazny6iose  i5  kunigu  ldpu,  jog  Dievui  Zenkliai
mielesn6 lenku kalba, toji karta, kuri buvo tik lenki§kai rengiama eiti prie pirmo-
sios i§pazinties.  Beveik visi tos kartos atstovai gerai Zinojo, kad jie kil? i§ lietuviu,
dar suprato lietuvi§kai, ta6iau patys tarpusavyje ir su savo vaikais dazniausiai kalb6-
davo lenki5kai. Labai daznai to kartos lietuviai, ypa6 ver6iami lenki§ku veiksniu bei
aplinkos, XX a. pradzioje savo tautybe nurodydavo esant lenku. Tik susiktirus ne-
priklausomai Lietuvai,  tos kartos 5irvintie6iai eme  tauti5kai  samoneti,  absoliuti ju
dauguma grizo prie savo tautos - ra§6si lietuviais, nors kai kurie i§ ju net iki §iol „i§ pa-
pratimo" dar namuose kalba lenki§kai.  Sios kartos Zmoniu vaikai visu pirma nepri-
klausomos Lietuvos mokyklos d6ka palyginti labai greitai tapo i§aukleti lietuviais.

RItoks likimas istiko ta Sirvintu kra§to dali, kuri 1920 in. buvo lenku okupuota
ir kuria administracijos linija skyr6 nuo nepriklausomos Lietuvos iki 1939 in. spalio.
Okupuotu kaimu gyventojai, tarp kuriu XIX a. pabaigoje tebebuvo nemaza ir lietu-
vi§kai kalban6iu, per 19 lenku valdzios metu liko galutinai polonizuoti. Po Antrojo

20 K c I e i v i s, Isz Vilniaus vyskupijos, 5. Kernava, ten pat, p. 22-23.
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pasaulinio karo iste;gus Sirvintu apskriti, tie kaimai vel buvo grazinti Siam kra§tui.
1950 metais iknrus Sirvintu rajona, §io kra§to teritorija Zenkliai i§augo: prie jos bu-
vo prijungta buvusiu Paberz6s ir Mai§iagalos vals6iu teritoriju dalis. Dabar Sirvintu
kra§to riba prieina prie pat Mai5iagalos miestelio.

Grazintosios senos to kra§to gyvenviet6s ir prie jo prijungtosios palyginti greitai
i ji integravosi tikiniu ir kulttlriniu ativilgiu. Nors nutautintu §iu apylinkiu Zmon6s
daugiausia kalba dar lenki5kai, ta6iau beveik visi ju vaikai mokosi lietuvi5kose mo-
kyklose,  todel buvusios lenku okupuotos  Sirvintu kra§to  dalies pilie6iai vis labiau
orientuojasi i lietuviu tauta, i5 kurios ju dauguma yra kilusi.

Sirvintu kra§to gyventoju tautine sudetis

Eiles Gyvenvietes pavadini- Lietuviu Lenku
VZydu

Rusu Kitu tautybiu If viso
Nr. mas

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Astikai, uZs. 26 - - - - 26
2. Avizonys, k. 244 - 7 - - 251

3. Barzdziai, k. 131 - - 3 - 134

4. Berza I, uZs. 56 6 - - - 62

5. Berza 11, uZs. 15 - - - - 15

6. Berza Ill, uZs. 24 - - - - 24
7. Berza, uZs. 13 3 - - - 16

8. Bilotai, dv. 16 17 9 - 1 43
9. ¢erni§kes uZs. 7 - - - - 7
10. ¢erni§kiai, uZs. 11 - - - - 11

11. Citeiki§kiai, uZs. - 5 - - - 5
12. Dacitinai, k. 64 6 - - - 70
13. Dacitinai, uZs. 15 - - - - 15

14. Dailidzionys, dv. 117 51 - - - 168

15. Degu6iai, k. 114 3 - 3 - 120

16. Druzai, k. 109 3 - - - 112

17. Dubeliai, gyvenv. 51 8 - - - 59
18. Girelka, uZs. 5 - - - - 5

19. Gojus, uZs. 11 - - - - 11

20. Groble, uZs. 17 - - - - 17

21. Groztuv6, uZs. - 9 - - - 9
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Lenteles tesinys

1 2 3 4 5 6 7 8

22. Joni§kis, palv. 3 - - 5 - 8

23. Juodeliai, palv. 26 24 - - - 50

24. Kabalda, k. 12 44 - - - 56

25. Kan6itinai, palv. 9 16 8 - - 33

26. Kantrimi5kis, k. 48 41 - - - 89

27. Kazli5kiai, palv. 19 4 4 1 - 28

28. Kieliai, k. 120 - 4 - - 124

29. Kyvonys, uZs. 5 25 - - - 30

30. Kyvonys, uZs. - 5 - - - 5

31. Kolionija, uZs. 7 66 - - - 73

32. Kontkai, uZs. 2 13 - - - 15

33. Kviedziai, uZs. - 7 - - - 7

34. Lap§iai, uZs. 14 20 - - - 34

35. Lidnai, uZs. 36 - - - - 36

36. Maltinelis. uZs. 12 13 - - - 25

37. Mikniakalnis, uZs. 7 8 - - - 15

38. Motiejtinai, k. 270 - 4 - - 274

39. Muravnikas, uZs. 3 - - - - 3

40. Ne6ionys, k. 170 - - - - 170

41. Nugarai, uZs. 8 - - - - 8

42. Pablendys, uZs. 27 - - - - 27

43. Pail8iai, uZs. 18 - - - - 18

44. Pa§irvintis, dv. 26 23 - - - 49

45. Pa§irvintis, uZs. 2 3 - 3 - 8

46. Peli§kiai, uZs. 37 - - - - 37

47. Piktinai, dv. 2 61 - - - 63

48. Paki§kiai, uZs. 10 - - - - 10

49. poki§kes, uzs. 18 - - - - 18

50. Puoriai, palv. 29 - - - - 29

51. Rama§konys, k. 160 - - - - 160

52. Rimu6iai, dv. 2 12 - - - 14

53. Rimu6iai, k. 50 37 - - - 87

54. Rosko§ne, uZs. 1 6 - - - 7

55. Surgeliai, k. 62 2 - - - 64

56. Surgeli§kiai, uZs. 11 - - - - 11

57. Sargeli§kiai, uZs. 41 6 - - - 47
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Lentel6s t€siny`s

1 2 3 4 5 6 7 8

58. Salkov§6izna, dv. 34 10 - - - 44
59. §ildeiki§kiai, uZs. 1 14 - 8 - 23
60. Sirvinteles, palv. 15 1 - - - 16

61. Sirvintos, dv. 17 45 - - - 62
62. §irvintos, k. 20 276 17 11 8 332
63. Sniponys, k. 106 12 - - - 118

64. Trejokai, uZs. 10 - - - - 10

65. Uly6ninkai, uZs. - 14 - - - 14

66. Verbili§kiai I, uZs. 10 - - - - 10

67. Verbili5kiai 11, uZs. 20 11 - - - 31

68. Vi6itinai, k. 101 - 4 - - 105

69' Vi§uni5kiai, uZs. 18 14 - - - 32
70. Zinduliai, k. 88 - - - - 88

1§ viso 2753 944 57 34 9 3797

Trumpiniai: kaimas -k., uZusienis -uZs., dvaras -dv., palivarkas -palv.

Summary

JUOZAS  L E 8 I 0 N K A

THE PROCESS 0F POLONIZATION IN SIRVINTOS REGION DURING
THE SECOND IIALF OF THE 19th CENTURY

After christening of Lithuania  in  1387  a new established  Vilnius  diocese was  annexcd  to  Polish
church province of Gniczno archdioccsc. That formed propitious conditions to Polish priests for polo-
nization of this region.  They forccd bclievcrs  to pray in  Polish,  because they could  not speak Lithua-
nian themselves.

The proce`ss of polonization  had zichicvcd the highest point in  1865-19()4, when  Lithuanian press
in  Latin  lcttcrs was  forbidden  by czar's  government.  Lithuanians were  forced  to  teach  their childrcn
reading from Polish ABC books and praycrbooks.

The central Lithuanian region, called Vilnija (Vilnius land), after exccuted polonization during six
hundred years, was considerably assimilated at the end of the  19th century. This gave the reas()in for
polonisators to allege, that this region was `for ages' Polish ant that it ought tt) belong to Poland.

Beside other historical sources, written in various languages, this version was ncgatcd by the data
of general census of the population, which was made in Vilnius province in  1897. A part of the docu-
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ments  about the census  in Sirvintos region  had survived  in  the  Lithuanian  State  History  archives  (f.
768, b.  13  and  14).  (Kernave, one of the first capitals of Lithuania, was founded in Sirvintos region).
Survived pages had showed, that during the mentioned census the following data was fixed: 3797 habi-
tants, among them - 2753 Lithuanians and 944 persons, whose native language was Polish. After the
surnames, their origin seemed to be Lithuanian too. Thus, there were three times more not denationali-
sed Lithuanians than assimilated with Poles at the very end of the 19th century in the region of Sirvintos.

During the period between two wars, the absolute majority of the „Polcs" from this region had re-
turned to their nation and began to speak Lithuanian and to sign themselves as Lithuanians.

Trumpai apie autorit}

Juozas L e b i o n k a   (g.  1918 in.), humanitariniu mokslu daktaras.  Paskelbe darbu  apie  V.  Ku-
dirka, S. Rapolioni, L. Gucevi6iu, A. Strazda, S. Validna, S. Stanevi6iu, A. Baranauska, romantinius li-
teratdros pirmtakus Lietuvoje, keliasde§imt straipsniu kra§totyros temomis, kelis darbus i§ vilni5k6s Ar-
mijos krajovos istorijos ir kt.


