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GARSVA

KALBINES SITUACIJOS RAIDA PAKRASCIU SNEKTOSE
Senasis lietuviy kalbos plotas (114000 km*) 1572-1861 m. sumazéjo 23000
km’, o per vélesnj Simtmetj — dar maZdaug 26 000 km? (PakStas 1968, 449). Kalbos asimiliacijos kryptis buvo i8 ploto periferijos j centra, ir ilgiau i8silaikiusios
lietuviu kalbos salos dabar daugiausia atsidtiré uz respublikos riby. Einant i8 vakary
i rytus ir pietus, Latvijoje galima nurodyti 10 autochtony lietuviy izoliuoty kalbos
ploteliy (jy centrai — Vadakstis, Ukrai, Skyrénys, Néretos, Aknysta, Garéviné,

Subacius,

Datigpilio

8 (Apsas,

pietinés

Kamdjys,

Gervétiai,

apylinkés,

Laziinai,

Ciskodas,
Zietela,

Uodegénai),

Varendvas,

Baltarusijoje —

Pelesds—Rédinios

apyl., Pérvalkas), Lenkijoje — 2 (Seinij—Punsko apyl. ir ViZain¥s). Dauguma MaZosios Lietuvos (Ryty Prisijos, 9000 km?) gyventojy

1944 m. pasitrauké arba bu-

taj.),

tol

vo iSkelti j dabarting VFR, taip pat VDR,
jos

Kaune

i8nyko.

yra

kalbandiy

lietuvininky

bet kol bent prie Smalinifiky (Jirbarko

Snektomis,

negalima

sakyti,

kad ir

Jau Simtmetis, kai jvairiy tauty kalbininkai domisi lietuviy kalbos pakrastiy
Snektomis. Dél savo geografinés padéties ir aktyvesniy kontakty su kitomis kalbomis jos turi tiek archai’ky ypatybiu, tiek ir naujoviy. Be to, periferinés Snektos tu-

réty biti tiriamos dél to, kad jos ,,sparéiai nyksta, daug kur lietuviSkai temoka tik
seneliai, todél lietuviy dialektologams yra iskiles svarbus uZdavinys — spéti uZraSyti mokslui labai reikalingy Siy Snekty duomeny“ ( Zinkevitius 1978, 82). Mazo-

sios Lietuvos Snektas dar 1843 m. apra¥inéjo F. KurSaitis ir 1882—1885 m. — A.

Becenbergeris (pirmieji tekstai — 1579 m. iSleisti J. Bretkiino raStai ir t. t.). Baltarusijos lietuvius — 1886, 1888, 1893—1896 m. E. Volteris. Latvijos lietuviai po
1911 m. K. Bugos Ciskodo apyl. uZra8yty teksty daugiau tyrinéti tik nuo 1977 m.,

Lenkijos lietuviai — nuo 1963 m. (A. Uzdilos diplominis darbas ir t. t.). Iki ¥iol

Baltarusijos lietuvius tyré apie 50 kalbininky,

Mazosios

Lietuvos

—

15,

Lenkijos

ir Latvijos — po 10.
Tarmiy apraSai maZdaug iki 1960 m. ne visai tikslis galéjo biti dél to, kad menkai

tepanaudoti jra8ai j magnetofono juosta, instrumentiniai, statistiniai tyrimai. Ne visi

snekty lygmenys iSsamiai aprayti, yra beveik ar visai netirty apylinkiy: lietuviy
tarmiy reliktai Latgaloje, Ainoje, Obdlcuose, Nariéio, AlSénu, Ziuprény, Smurgainiy, V¥Sniavo ir kitose apylinkése, dab. Kaliningrado sr., Gauri, Germandovitiy,
Dimanovos, Soféjsko, Litvinkos ir daugelis kity lietuviy koloniju. Mokanéiy klaipédiskiy tarme kol kas dar galima rasti Silutés raj. Zymiai daugiau biity padarvta,
jei Sias vietoves aktyviau tirty Klaipédos kalbininkai, o Latvijos lietuvius — Siau12

liu, Rygos, Daugpilio kalbininkai, studentai. Kol
juosta galéty jraSyti jvairiy specialybiy Zmonés.

nevélu,

teksty

j magnetofono

Apie kai kurias pakraStiy Snektas jau yra nemaza duomeny. Lietuviy spauda

apie jas ypaé daug ra8é 1905—1913 ir 1956—1967 m. Tiems iSsklaidytiems
smulkiems duomenims apibendrinti reikéty atskiro darbo.
Pagal lietuviy kalbos paplitima dabar galima skirti keturis periferiniy
snektu

tipus: lietuviSkai kalba 1) dauguma gyventojy (Pinskas, Gervétiai), 2) didelé dalis

gyventojy (Pelesa), 3) mazuma seny Zmoniy (Apso, Daitigpilio apyl., Subdaéius,
Aknysta, Néretos, Skyrénys, Laziinai) ir 4) vienas kitas dar gali pakalbéti
(Uode-

génai, Zietela, Ciskodas). Pirmojoje, i§ dalies antrojoje Snekty grupéje lietuyiskai
moka ir jauni Zmonés, vaikai; gimtoji kalba Gia, o kartais ir treciojoje grupéje, ge-

riau mokama

negu antroji kalba, dokumentuose

nurodoma lietuviy tautybé. Ket-

virtojo Snektuy tipo atstovai net namuose daZniausiai lietuviskai nebekalba jau ke-

liasdeSimt mety ir pasisako esantys lenky, baltarusiy, latviy tautybés.
Vis labiau siauréjant gimtosios kalbos vartojimo sferoms, senoji karta nebeperduoda savo kalbos jaunajai. I§ mazdaug 7000 senbuviy Latvijos lietuviy, mokéjusiy

gimtaja

kalba,

liko

apie 150: per 50 Daigpilio Pietinése apylinkése, po 10—20

apie Subatiu, Aknysta, Néretas, po 2—5 — Ciskodo, Kraslavos, Skyroniy, Ukru,
Vadakstiés apyl. Palyginus 1928—1933 m. O. Chominskio Zemélapio duomenis

su apytiksliais dabartiniais, matyti, kad per 50 mety lietuviskai kalbandiy vietiniy

Baltarusijos TSR gyventojy apie Apsa i§ 2000—4000 dabar liko mazdaug 300
asmeny, i§ 300—500 apie Kamdjis — 10, i§ 3000—5000 apie Gervétius — 1500,

i$ 1500—2000 apie Laziinus — 10, i8 390 apie Zietela — 2, vietoj
apie Rodiinia, Pélesa, Varendva — per 10001.

5000—7000

I. SVARBESNES LIETUVIU KALBOS PLOTO
MAZEJIMO PRIEZASTYS

1. MaiZosios

Lietuvos

vokietinimas

Svetimose valstybése lietuviams nebuvo salygy tautiskumui ir gimtajai
kalbai
palaikyti, administracija daznai net stengési ja sunaikinti. ValdZia ir
turtai daugiau-

sia

priklausé

kitatautiams

(lenkams,

vokieciams):

pavyzdZiui,

1919-1939

m,

Lenkijos okupuotame Vilniaus kraste 91 % dvaru (883 iS 969) valdé lenkai.
Lietu-

vis, isigijes palivarka, parduotuve ar maliina, ir pagal kalba nenoréjo skirtis nuo

daugumos

pony.

Lietuvi’kai

kalbéjo

vargingiausi,

nerastingi,

labiausiai uzguiti

sluoksniai, i$ kuriy maziau atsparis, gelbédamiesi nuo vargo, atsisakydavo
gimtosios kalbos. BaZnytioje pirmiausia irgi buvo kalbama »pony kalba“ — lenki8kai,
vokiSkai.
DidZiausi

lietuviy kalbos plotai sunyko

XVIT— XIX

2., ypaé

1861—1904

m.

(Vilnijoje — iki 1939 m.), dél kapitalistiniy santykiy yrant tradicinei bendruom
enei,
1865 m. Rusijos ir 1866, 1872 m. Vokietijos mokyklose uZdraudus déstyti
lietuviskai ir t. t.
* Remiamasi

Zymiausio

Baltarusijos

lietuviy

Snekty

tyrinétojo

A.

Vidugirio

duomenimis,
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MazZosios Lietuvos lietuviai per 300 mety (nuo XVI iki XIX a. vidurio) labiau-

siai i8ugdé savo kultira, kuri turéjo lemiamos jtakos miisy tautos raidai. MaZojoje
Lietuvoje lietuviy kalba i8éjo pirmoji knyga (1547 m.), gramatika (1653), giesmynas (1666), poema (1818), laikraStis (1823), dainynas (1825). Rusijoje uzdraudus

lietuviska spauda lotyniSkais raSmenimis, MaZojoje Lietuvoje iSleista 1840 lietuvi8ky leidiniy 5,5 milijono egzemplioriy tiraZu (visa tai padéjo lietuviams pasirinkti

tokia bendrine kalba, kokia dabar turime). Prisijos valdzia buvo vienintelé i8 sveti-

muyjy, net valstybinius raStus leidusi (be vokietiy) ir lietuviy kalba: vien 1578—

1831 m. tokiy ra8ty paskelbta maZiausiai 108. Lietuvos Didziosios Kunigaikstystés
raStvedyboje ir teismuose nuo 1697 m. vartota tik lenky kalba.
Vokietiy statistika lietuviais laiké tuos MazZosios Lietuvos gyventojus, kurie

lietuviy kalba laiké gimtaja (kuri ,.yra lengviausia vartoti* ir kuria galvojama).

Daug lietuviu, iSéjusiy vokiectiy mokyklas ir tarnavusiy kariuomenéje, vokieciy
kalba mokédavo ne blogiau uz lietuviy, todél lengva buvo jiems uZrasyti ,,gimtaja“

vokietiy kalbg. 1858 m. Prisijoje uzra%yta 139 780 lietuviy, 1861— 139 428, 1864—
152.000, 1867—146 000, 1890—117 637, 1900—106 230 (plg. Pakarklis 1935, 8—

10). Dar 1890 m. lietuviy kalba gimtaja laiké 237 kaimy ir 8 dvary dauguma gyven-

toju (vokietiu kalba — atitinkamai 45 ir 35) Klaipédos apskrityje, 124 kaimy ir
10 dvary (vokietiu kalba — 60 ir 13) — Silutés apskrityje, 126 kaimy ir 9 dvary
(vokieciy k. — 83 ir 35) — Tilzés apskrityje. Taigi minétose 3 apskrityse lietuvi8ky kaimy

buvo 2,6 karto daugiau,

o dvary

— 2,2 karto maziau:

dvaruose,

mies-

tuose grei¢iau buvo perimama pono, administracijos, baZnytios, mokyklos vartota vokietiy (rytuose — lenky) kalba. 1902 m. Tetznerio Zemélapyje prie lietuviy
kalbos ploto priskirtas Klaipédos kraStas ir Labguvos, Pakalnés, Til%és, Ragainés,

Pilkalnio, Stalupény, Isrucio apylinkés. Dar XX a. pradzZioje senesnieji Didziosios

Lietuvos gyventojai i kKlausima ,,kas esi”?, atsakydave ,,esu katalikas“, 0 Mazojoje Lietuvoje — ,,esu lietuvininkas“, esu lietuvi8kai Zegnotas ir j lietuviska Suile (mokykia} éjes“ (Pakarklis 1935, 6).
Zinoma, kad 1309 m. ordino magistro jsakymu prisams uZdrausta kalbéti gimtaja kalba, o nemokantiems vokiskai — tuoktis. Lietuviy socialiné ir politiné ne-

lygybeé patvirtinta XVII—XVIII

a.: jiems drausta apsigyventi miestuose, verstis

prekyba, mokytis amaty; maziau mokéta samdiniams,

lietuviai baudziauninkai tu-

karaliaus

turéjo biti ivesta

réjo 4 dienomis dirbti ilgiau negu vokietiai kolonistai ir t. t. Jau 1739 m. Prisijos
jsakymu j lietuviskas

ir lenki8kas

kalba. Kolonistams drausta mokytis
nima mokétos ,,paalpos“.
Vokietiy kunigai, mokytojai

mokyklas

lietuviikai kalbéti, mokytojams

ir valdininkai, nemokédami

vokietiy

uz vokieti-

lietuviy kalbos, kuri

jiems buvo svetima ir sunkino tinkamai atlikti darba, mané, kad lietuviy kalba
stabdo ,,kultiros pazanga“ ir dél to turi iSeiti is apyvartos. Nuo 1873 m. lietuviskai
begaléjo biti déstoma tik tikyba Zemesniojoje pradinés mokyklos klaséje, o 1876 m.
vokietiy kalba paskelbta vienintele valstybine Priisijos kalba, vartotina mokykly
posédZiuose ir susiraSinéjant, valstiy ir kaimy susirinkimuose.
Mazosios Lietuvos lietuviy kultira if esmés sunaikinta per a8tuonis deSimtmetius (1862—1944) m.). Jei dél 1709-1711 m. maro Mazojoje Lietuvoje ismiré
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apie puse (150000)

lietuviy, tai uzZdraudus

lietuviskas mokyklas

vien

1864— 1925

m. lietuviy skaitius oficialiais duomenimis sumazéjo daugiau kaip perpus (78 000)
(Kynmmmep 1951, 194—278). SprendZiant i§ lietuvisky pamaldy nykimo, 1719—
1902 m. didZia dalimi buvo suvokietinta mazdaug 100 km ilgio ir 50 km ploéio teritorija. Lietuvininky pra’ymai nepersekioti jy gimtosios kalbos, iki 1904 m. siysti
karaliui ir Svietimo ministrui (1869 m. pasirasé 27 773 zmonés) imperialistinés Vokietijos plany nepalenké (1879, 1895 m. vien TilZés apskrityje buvo surinkta daugiau paraSy negu Klaipédos, Silutés apskrityse).
1930 m. MaZojoje Lietuvoje buvo 450000 arba °/, lietuviy kilmés asmeny,
kuriy tik tretédalis jau 1825 m. bekalbéjo lietuviSkai. Siaurinéje dalyje (Klaipédos,

Silutés ir TilZés apskrityse, kur 1736 m. buvo 95% lietuviy) absoliutinis lietuviy
skai¢ius émé nykti nuo 1890 m. ir 1825—1910 m. sumazéjo nuo 50 iki 38% (1,3
karto), vidurinéje dalyje (Ragainés, Lankés, Labguvés, Pilkalnio apskrityse), krites nuo 1858 m., sumazéjo nuo 42 iki 10% (4,2 karto), o pietinéje dalyje (Gumbinés, Darkiemio, Stalupény, Isrutiés, Geldapés apskrityse) — nuo 15 iki 0,6%
(25 kartus) (Taryby Lietuvos enciklopedija 1987. T. 3. P. 27; Vilei8is 1935, 149—
153, 165). Seimoje lietuviskai kalbanéiy mokiniy skaitius Siaurinéje dalyje 1886—
1911 m. sumazéjo nuo 53 iki 47%, vidurinéje dalyje — nuo 22 iki 10%.
1736—1837 m. (per tris kartas) nutauto 36%

visu gyventojy.

Moterys vokie-

tédavo reciau, dél to 1890 m. 1000 gyventojy su gimtaja lietuviy kalba jy buvo
mazdaug 70 daugiau negu vyry (VileiSis 1935, 149—153).
2. Lenkinimas
a. Lenkinimas

1387 —1687 m. Krikstyti lietuviy vyko lenky kunigai, kurie ne-

mokéjo ir daZniausiai nenoréjo iSmokti lietuviy kalbos. Vilniaus vyskupai jau nuo
1408 m. daZniausiai buvo lenkai. 1526 m. pirmajame Vilniaus sinode jau buvo nuspresta, jog parapijos

lenkiSkai.

mokyklose

tikybos dalykai turi biti aiSkinami

lietuviSkai

ir

Visq laika buvo ir prieSinamasi polonizacijai (daugiausia dél to, kad nenukentéty déstomas dalykas). Ketvirtasis Vilniaus vyskupas, Traky Motiejus (1421—
1453) buvo jsakes kunigams iSmokti Zmoniy kalbos. Nuo XVI a. pradzios didikai,
statydami baZnyéias, neretai reikalaudavo, kad jose (ZieZmariuose, Alytujé, Eisikése ir kitur) bitty vartojama lietuviy kalba. 1593-1644 m. taip turéjo biti ir
Stakliskése, Pinske, Pajevonyjé, Prienuose, Ridninkuose, LavériSkése. 1685 <n.
Vilniuje buvo siilyta baZnyéios beneficijas davinéti tik lietuviams.
Tki 1569 m. (faktiSkai iki 1697 m.) LDK

vyriausybé lenky kolonistus, kaip ir

kitus svetimSalius, grieZtai ribojo: jsileisdavo tik dvasininky, kurie Seimy nekiré,
ir Siek tiek amatininky.

| Pirmojo Lietuvos Statuto (1529 m.) IV skyriy buvo jra-

Sytas specialus 9 straipsnis, kuris draudé giminaitiams, iSleidziantiems bajores uz
vyru i Lenkijq, skirti kraiti dvarais, kad jie nepatekty i lenky Slékty nuosavybe.
1588 m. priimtas Tretiasis Lietuvos Statutas (sk. III, § 12) dél to prie’taravo Liublino unijai (§ 14).
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Tarp suslavinty XVI a. Vilniaus, Traky, ASmenos, MaiSiagalos apyl. bajory
vardy dar maza tikry lenkisky. XVII— XVIII a. inventoriuose, 1828 m. baZnytiy
vizitacijy aktuose tebenurodoma, kad Saltininky, Médininku, Lavériskiy, Buivy-

dziy, Nemendinés, Dubingitj ir kitose (iki pat Nemuno) parapijose ,,Zmonés kalba

lietuviSkai, vaikai ir moterys nemoka lenkiSkai* (plg. Pakarklis 1987, 384).
b. Lenkinimas 1687—1863 m. Ilgainiui polonizacija vis labiau smelkési j baznycias. 1737—1900 m. lietuviy kalba i8 Vilniaus baZny¢iy buvo iSnykusi. Vilniaus
universitete iki 1812 m. paskaitos buvo skaitomos lotyni8kai, po to (iki uZdarymo
1832 m.) ir Si jstaiga 1803-1812 m. tapo lenky nacionalizmo Zidiniu. Universitetas priziiréjo daugeli krasto mokykly. | tas mokyklas prasmuke valstietiu vaikai

buvo vertiami prie savo pavardés ,,prisisegti lenki8kq galiine arba tiesiog prisiimti
svetima kitos giminés lenkiska pavarde* (VVLKB,

36;

18—42). Pradinéje mokyk-

loje netyéia lietuviSkai prabilusiems vaikams mokytojas ant kaklo uzkabindavo
specialia lenta, kuri rodé, jog nubaustasis vaikas lenkiSkai blogai kalba. Kunigai

ir bajorai Ziiréjo j lietuvius kaip i lenky valdinius, todél j aukStesnius sluoksnius
prasimuse valstietiai slépé savo ,,Zemaja“ kilme; ,,visi stengés lauzydami lieZuvius
lenki&kai repelioti ir tik tie, kurie visai nemokéjo, tyléjo susiciaupe “ (VVLKB, 18—

20,

28).

c. Lenkinimas 1863—1919 m. Natiirali ir prievartiné rytiniy ir pietiniy lietuviy
kalbos ploto pakrastiy asimiliacija dar suintensyvéjo po 1863 m. sukilimo, caro

valdininkams sustiprinus lietuviy rusinimo ir statiatikybés brukimo politika (plg.
GarSva, Gudavitius, NikZentaitis ir kt. 1987, 5). Svarbiausias lenky tvarkytos baz-

nytios uzZdavinys pasidaré platinti ne tikéjima, o lenkyste. Pagal prieSprieSa su ryty
slavy sta¢iatikybe kataliky tikyba imta vadinti polska wiara, lenky kalba — katolicki jezyk ir katalikus laikyti lenkais, nors didelé Lietuvos slenky* dalis lenkiSkai

nemokejo arba kalbéjo baltarusiy, lenky ir lietuviy kalby miSiniu (po prostu, po
prostemu). Vyskupas E. Ropas 1905 m. gruodzio mén. isteigé vad. kataliky demokraty partija, kuri ,,ripinosi paversti lenkais lietuvius ir gudus“, leido lenkiSkq dienraStj ir du savaitrastius (VVLKB, 56). Prasidéjusi kova dél jtakos tarp caro valdininky, brukusiy rusy kalba bei statiatikybe, ir lenki8kos orientacijos dvasininky
bei dvarininky lietuviy valstietius prislégé dvigubai. Tokioje situacijoje daug lietuviy vieSai vartoti pasirinko baltarusiy kalba, kuria kaip kontakty kalba galéjo
susikalbéti ir su lenkais kunigais, dvarininkais ir rusais valdininkais.
1906 m. daugelyje baZnytiy i rytus nuo Gélvonu, Jiézno (KliukS¢ionysé, Gervé-

Giuose, Laziinuose, Zirmtinuose,

Benekdinyse, tarp ASiuzids ir Pariééés) vartota

lenky kalba. Tada vyskupas Ropas jsaké, kad be jo ra&tiSko sutikimo niekas nekeisty baZnyCioje pamaldy tvarkos ir kalbos (iki tol lietuviai kunigai, esant reikalui,

vartodavo ir parapijietiy gimtajq kalba). Kai lenkai dvasininkai para’ydavo straipsnelj prie’ lietuvius kunigus j panpolonisty laikraStius, j buvusias lietuviskas Kai-

Siadoriij,

Gélvonu,

Kernavés,

Maisiagalos,

Butrimoniij,

Varénds,

KliukStioniq,

Benekainiy, Asavds, Rédinios parapijas buvo atkelti lenkai kunigai (VVLKB,
58-126).
Po 1904 m, lietuviams daugiau pradéjus ripintis gimtosios kalbos teisémis ir

pradéjus ja vartoti,
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lenkai

Asavojé,

Gervétiuose,

Butrimonysé,

Varenavé,

Bene-

kdinyse ir kitur kélé muStynes (1906, 1910, 1911, 1913,
1915, 1925 m.). Daugiausia
jas kursté lenkai kunigai ir dvarininkai, Sléktos.
PavyzdzZiui, Vidéniskio klebonas
lietuviams klausytojams iS sakyklos skelbé: »Jesli wy,
chamy, nie chcecie sluchaé

polskiej cywilizowanej mowy, to idzcie z kosciola“ (LKLB,
17, 23). Lietuviy kalba
vadinta ,,pagoniska“, ,,barbaru, be kultiros“, ,,chamy“,
kurios dievas neklausas;
dél to vieSai lietuviSkai kalbéti valstiediai gédijosi. Lenkom
anai paprastus Zmones
daug kur kursté raiytis lenkais, meluodami, jeigu ir toliau
paliksia lietuviski pamokslai, caro valdZia sugraZinsianti baudZiava, baZnytias paversi
anti cerkvemis (kaip
Sumske, Pabérzéje, DikStosé) ir t. t.
Sodietiai, vertiami pasirinkti arba savo tikyba, arba
tévy kalba, dél kunigu

itakos daugiau linko prie tikybos. Asavos

parapijonys

Giy ir 1000 subaltaruséjusiu — prisieké daugiau
namuose (VVLKB, 100, 112).
Rédinios

dekanas

Gintautas

(Gintowt)

— 3000 lietuviskai kalban-

lietuviskai nebekalbéti

paSalino

lietuviu kalba

Noéiés, Butrimonitj, Varenavo, Asavos baznyciu (VVLKB,

98). Minétose

apylinkése (taip pat EisiSkése,

Kernavéjé,

net savo

iS Rédinios,

92, 110, 114; 78, 82,

N. Vilnioje, Vileikoje

ir

kitur) nepadéjo ir 1909 m. Vilniaus vyskupystei duotas nurody
mas, kad misriose
parapijose bitty vartojamos abi kalbos. 1911 m. cirkuliaras jau
leido vartoti ne namuose Zmoniy vartojama kalba, bet ju pageidaujama.
Buvusioje Vilniaus gubernijoje lietuviy skaigius vis mazéjo

1897 m. — 24%,

1916 m. — 10%,

(1861

m. — 63 oh

1919 m. — 7 %), 0 ,,lenky — daugéjo (ati-

tinkamai 12, 8, 30, 54%) (Makowski 1986, 17—22).
1897 m. sura’ymo duomenimis Traky apskrityje lietuviy
buve 69 %, Svenéio-

nid — 43%,

Vilniaus — 32%,

Lydds — 14 %,

A&’mends — 7%.

Lenkai

domi-

navo tik Vilniaus mieste (83 %); likusioje tos apskrities
dalyje gyveno baltarusiai

(46 %) ir lietuviai (40%), lenky tebuvo 14% (plg. VVLKB, 48).
d. Lenkinimas 1919-1939 m. Syarbiausios polonizavimo
priemonés buvo baz-

nycia, dvaras; burZuazinés dvarininky Lenkijos okupac
ijos
valstybé, privaloma mokykla, kariuomené, spauda.

laikais dar prisidéjo

Lietuvos, Baltarusijos ir Latvijos pasienio lenkai atsirad
o daugiausia XIX a.

antroje puséje— XX a. pradZioje ik lietuviu, prie’ tai
jiems daZnai perimant baltarusiy kalba. Dél naujumo vietiné lenky kalba nespéjo
suskilti i tarmes: ji yra lenky
bendrinés kalbos atmaina su lietuviy, baltarusiy Snekty
elementais. Vietiniai lenkai

neturi ir savo (neiSsiverstos i3 pirminés kalbos) tautosakos,
jy pavardés daznai yra

lietuviy kilmés: Bolgdz, Boyvszis, Bumbul, Butrim,
Czywil,
nisz, Gintowt, Grazul, Norkun, Sabas, Songailo, Tarwid,
a

0p

ict.

Vietos lietuviy ir 8v. Kazimiero,

Dovwsgiallo, Gaidel, GarTrinkun, Voiszel, Vojsznis

»Ryto“ draugijy skyriy pastangomis po 1920

m. dab. Breslaujés raj. ikurta 12 lietuvisky privaéiy pradZio
s mokykly, Pastovu
raj. — 1, Astravo raj. — 12, ¥vijés raj. —3, Varenivo
raj. — 37, Zietelos ir Gatdino raj. — po 1 (i§ viso 67). Pilsudskininkai 1925—1938
m. (daugiausia 1927—
1936 m.) uzZdaré 195 Vilnijos Privacias lietuviskas mokykl
as.

1936 m. vietoj ju dar

buvo apie 150 lietuvisky skaitykly. ,,Ryto“ draugijos
Zabarninky kaimo (Breslaujos raj.) mokyklélé (kasmet buvo po 50 mokiniy) veiké
1925— 1932 m., Micitiny
2. 678
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(Astrayo raj., iki 80 vaiky) — 1912—1932

m., Pelegrindds (iki 40 vaiky) — ligi

1933 m., RimdZitiny — 1915-1932 m., Bielitiny (Varenavo raj., 20—25 mokiniai)
— 1926-1933 m., Bilij (daugiau kaip 25 mokiniai) — 1928-1931 m., Palitiny
(Suvalky vaivadija, 70 vaiky) ir Zagdriy (35 vaikai) mokyklos —, 1928-1933 m.
ir t. t. (Lietuviy mokyklos Vilniaus kraste 1934, VI— XI).

1934/35 m.m. Gervé¢iy valstiuje daugiausia 1 klasés privalomos valdi8kos lenky pradinés mokyklélés veiké Galtitinuose, Gélitinuose (2 klasés, 105 mokiniai),
GervéGiuose (3 kl., 185 mok.), Giriose, Pelegrindojé, Pétrikuose, RimdZitinuose,
apie

Rédinia

— Bilitinuose,

Sen.

Driskininkuose,

Dubiniuose,

Pelesojé

(2 kl.,

113 mok.), Plikiuose, Paditvyjé ir kitur, kuriy I skyriuje dar leista déstyti ir lietuviy

kalba (plg. Makowski

1983, 237240).

1936 m. Lyd6s apskrityje buvo 43 Sv. Kazi-

miero draugijos skyriai, Suvalky — 30, Breslaujds — 26, Gafdino — 19, kurie
dar i8laiké lietuviSkas skaityklas bei knygynélius. 1939 m. taryby valdzia atidaré
lietuvi8ka septynmete mokykla Pelesojé (150 vaiky, mokytojas V. Kretius), 4 klasiy mokyklas Dubiniuose, Pavalakéjé, Paditvyjé, Plikiuose, Rama%konysé ir 1. t.
ValdiSkose lenky mokyklose lietuviai buvo itikinéjami, kad jie esq lenkai, dél

to net nemokantys lenkiSkai apie Rédinia, Apsa ir kitur iki Siol da%nai uzZsiraSo
lenkais ir taip oficialioje statistikoje sumazZéja lietuviy bei lietuviskai kalbantiy
skai¢ius.
Stebétinai

gajas lenkinimo

tradicijas baZnytia

sugebéjo

jdiegti ir Latgaloje,

kuri Lenkijai nebepriklausé 200 mety ir buvo valdoma savos valdzios. Lietuviai pietryciy Latvijoje ir miestuose dazniau ne latvédavo, baltarusédayo ar

rusédavo, o pirmiausia sulenkédavo. Gyventojy sura8inétojai ne visada lietuvius
galédavo atskirti nuo lenky; 1925 m. tik 2,8 % Latvijos lenku buvo atvyke i8 Len-

kijos ir Lenkijai priklausiusios Vilnijés, o 13,4 % — i Lietuvos (daugiausia i8 lietuvisky Tel8it, Siauliit ir kity apskriciy). Kadaise ij Lietuvos—Lenkijos valstybe
iéjusiuose Datigpilio, Rézeknés ir [likStds valstiuose 1935 m. uZrasyta atitinkamai

11 579, 4655 ir 4148 lenky (1860 m. [likStos apskrityje uZra’yta 5023 lietuviai ir

3828

lenkai,

o 1897

m. — 6986 lietuviai ir jau

11 380 lenku).

e. Lenky kalbos palaikymas po 1939 m. Vilniaus kraStq isvadavus i8 dyarininky
Lenkijos, kai kurie lietuviai toliau ra¥ési lenkais ir kalbéjo ta kalba dél to, kad yra

»lenky tikybos“, anks¢iau gyveno_,,Lenkijoj“, mokési lenkiskose mokyklose,
noréjo iSlaikyti galimybe emigruoti j Lenkija, vengé aplinkiniy paSaipos ir t. t.

Tarp dalies jaunesniy lietuviy ir baltarusiy dél mokykly

ir aplinkos

jtakos lenky

kalba buityje émé daugiau prigyti tik dabar, dél to Siy dieny kalbininkai skiria ir

pokarinj
nit,

polonizacijos

perioda

(Zr. Vidugiris

1983,

58).

1942 m. dar daug lietuviy buye VidZiu (24 %), Kieméliskiy, Varnioniij, KucioGrauziskiy, Surviliskiy, Gerandiniy, Trakéliu, Zirminy valstiuose (PakStas

1968, 445). 1942-1947 m, tarp Gervétiy ir Pelesds lietuvius plésé, muSé ir Zudé
baltieji lenky _,,partizanai* (,,armija krajowa“). Uz lietuviy kalbos palaikyma nuzudytas ir buyes Gervétiy. kunigas A. Jakavonis. Nemazai terorizuojamy lietuviy
tada pradéjo kalbéti lenki8kai ar. bent baltarusi8kai, vadintis lenkais (plg. Uexmo-

Hac 1988, 45—52).
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1945-1958 m. i Lenkija emigravo apie 8000 lietuviskai kalbé-

jusiy

Zmoniy:

telos

raj.

i§ Laziny

Zasétiy

Vilniaus

apylinkiy — mazdaug pusé (400—500 asmeny), i§ Zie— apie 50 (liko 48) ir t. t.
iki Siol priklauso Lom%os arkivyskupijai. Lietuviy
— bal-

kaimo

vyskupija

tarusiy paribyje dalis kataliky fanatikai tebesilaiko lenky
Rodinioje), nors dauguma Parapijieciy jos nesupranta.
IS visy Taryby Sajungos respubliky lenky tautiné mazuma

salygas turi Lietuvos TSR.

Cia yra lenky mokyklos, radijo,

kalbos

(pavyzdiiui,

geriausias kultirines

TV laidos,

spauda,

tojy. PavyzdZiui, 1986 m. Baltarusijoje buvo prenumeruojami 289
zurnalo

,,Kobie-

literatira, VVPI Lenky kalbos ir literatiros fakultetas ir kitu
specialybiy grupés,
saviveiklos kolektyvai. Tai turi tam tikra reik8me ir daliai kity
tespubliky gyven-

ta radziecka“

ir 207

laikra8tio

»Czerwony

sztandar“

egzemplioriai,

1987

m. —
304 ir 265 egz.; i Latvija ju siusta atitinkamai 192 ir 31, 144 ir
25 egz.
1981/82 m.m. 54 grynai lenkiskose ir dalyje mi8riy mokykly lenky
kalba mokési 2,5 % visu respublikos moksleiviu (12 863). Vilniaus rajone
jy buvo 5411, Vilniaus mieste — 3111, Saléininky raj. — 2835, Traky raj. —
980, Svendioniij Taj.
— 406, Sirvinty raj. — 110, Varénds raj. — 10. Pokario metais
lenkikos mokyklos jkurtos ir kai kuriuose lietuviskuose kaimuose (pavyzdZiui,
Svenéioniy raj. ir

apyl. Jacitiny k., dab. Strinditio apyl. Ropiskés k. ir t. t.), kuriuos
e net burzuazinés Lenkijos okupacijos laikais (iki 1937 m.) veiké lietuviy mokykl
os ir skaityklos.

1953 m. Saléininky taj. pietiniame pakraStyje tarp Kalesnifiky ir
Milkiiny, lietuviskai ir baltarusi’kai kalbanéiame plote, vietoj lietuvisky atidarytos
lenkiskos mo-

kyklos:

dab.

Dainavés

apyl.

— Dainavés septynmeté ir Gilviniskiy, VéZionii
Gérviskiy apyl. — Gérviskiy septynmeté, Kanitky pradzios mokyklos, dab. Dauéiiiny apyl. — Dauéitiny, Didzitijy
Sély pradzios mokykpradzios

mokyklos,

dab.

los, Butrimonit’ septynmeté, Dievéniskiy apyl. — Jurgelionitt septynm
eté, Pabarés

apyl.

— MieZionit{’

pradiné,

Po’konitt

apyl.

— Dailidziy

pradiné,

Milkiny

apyl.

— Sarkaitiy septynmeté, Pagaujény pradiné®. Kai kurie moksleiviai
ignoruodavo

lietuviy kalbos pamokas: i§ dalies dél to ir 1979 m. laisvai
lietuviskai mokéjo tik
11,1 % respublikos lenky.
1979 m. Taryby Lietuvoje lenkais save laiké 247 000 (7,3 %)
gyventoju, Balta-

Tusijoje — 403 000 (4,2 %), o Latvijoje — 63 000 (2,5 %). Daugiausia
lenky gyveno

Vilniaus, Saléininky, Traku, Astravo, A’mends, Varenavo, taip pat pietinés
e Daiig-

pilio ir Kraslavos rajony dalyse. Lenky kalba kaip gimtoji
jau Simtmetis vartojama

Vilniaus ir Svengioniij raj. paribyje tarp Pabérzés, Nementinés

ji daZniausiai téra baltarusiy,

dia

nad

2 A.

polszezyzna

Vidugirio

kresowa

lietuviu, latviy antroji

1982,

19— 145).

ir Pabradés.

Kitur

kalba — interdialektas (Stu-

informacija.
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Il. GIMTOSIOS

KALBOS'

FUNKCIONAVIMAS

1. Latyijos lietuyiy Snektos
Jose rySkiausiai pasireiS8kia dvieju gyvujy balty kalby — lietuviy ir latviy —
kontaktai. Pietry¢iy Latvijoje lietuviy kalba galima tyrinéti ir maksimalios daugiakalbystés salygomis: tik ten misy kalba funkcionuoja iS karto tarp visu 4 respub-

likos kaimyny kalby — latviy, baltarusiy, rusy ir lenky.
Ilgai senbuviai (autochtonai) lietuviai Latvijoje buvo beveik netyrinéti, manant, kad éia telike neseni kolonistai. Mat daugiausia lietuviy ij R¥ga, Liepdja,
Jélgava ir kitas Latvijos vietoves kélési 1880—1914 m.: 1897 m. jy uzra8yta 26 033,

1914 — ~95000, 1920 — 25588, 1925 — 23 192, 1930 — 25 885, 1935 — 22913,
1959 — 32 383, 1970 — 40 589, 1979 — 37818, 1989-34 630. Dar 1925 m. pusé
Latvijos lietuviy buvo gime

Lietuvoje ir nelaikyti

kity buvo atsikéle tévai (plg. GarSva 1984, 83-91;

Latvijos pilietiais,

1985a, 118—126;

o

daugelio

1985b, 38).

A. BylenSteinas (1892, 13-459), apie 1924 m. K. Biiga (1961, 563—583) aprasé
daug vietoviu Latvijoje, kur lietuviy i8 seno gyventa ar tebegyvenama. 1921 m.

vedant respubliku siena, Iikstds, Aknystds, Skyréniy, Ukry ir kitos apylinkés
(290 km?), ankstiau priklausiusios Katino gubernijai, buvo iskeistos j Palanga ir
pajirio ruoZa (182 km?), 1819 m. caro valdZios priskirtg KurSo gubernijai.
Vakaruose

iki XVIII

a. lietuviu,

matyt,

gyventa

Liepdjos

raj. tarp

Rucavos

Nycos ir Bartos: latviams ty apylinkiy gyventojai buvo /eitisi, leitisnieki, t. y. lietuviai, tape latviais. XVII a. LDK siena éjusi Bartuvos upe (nuo Sventosios gyvenvietés 50 km j Siaure). Tarp Rucavos ir Bitingés lietuviy bita ir XX a. pradZioje.
Nuo

XIII a. Lietuvai

oficialiai

priklausé Ukrai (dab. Dudbelés raj.), nuo 1473

m. — Skyrénys ir gretimi kaimai Batiskés raj. Briinavos apylinkéje. Lietuvos Zemélapiuose iki 1914 m. Zymimi Breslaujos, Aknystos kySuliai j Siaure. Ukru, Skyréniyu, Aknystds ir kitos apylinkés priklausé Kauno gubernijai ir Vilniaus, po to
Zemaitiy vyskupystéms, nuo 1919 m. rugpjiitio iki 1920 m. spalio ménesio — Lietuvos respublikai.
1889 m. Aknystés valstiuje buvo 30 lietuviy akiy ir apie 100 po 1850 m. jsikii-

rusiy latviy akiy. Etnografiné riba éjusi Suséjos upe. Aknystds parapijai seniau
priklausiusi ir dalis Jéodupés apylinkés (ROkiSkio raj.). Dar apie 1913 m. rusy
kalba déstomoje Aknystés mokykloje buvo kelios lietuviy kalbos pamokos. Lietuvi8ka pradiné mokykla veiké ~ 1920—1944 m. Ma%daug tuo metu lietuvi3ky
draugiju ,,Sviesa“, ,,Riita“ skyriai rengdavo vakarélius, vaidinimus, turéjo chorus,
net laikrastélj.
Jaunesniajai

kartai iSsisklaidZius

ir vis silpniau

kalbant

lietuviSkai, dabar

tra-

diciné Snekta iSlaikyta tik keliuose Aknystos apyl. kaimuose: Litiobose (K. Urbona-

vitiaus, g. 1903 m., ir J. Matitko, g. 1902 m., vienkiemiai; anks¢iau Cia buvo septyni Ukiai), Ritikosé (P. Mikénas, P. Mikéniené, g. 1904 m.), Skafdupyje (L- Mi-

reliené, g. 1909 m.), Krafikaliuose (S. Mikéniené, S. Ceitis) ir apie Aknysta (A.

Urbonavitiené,
20

A. Gasiiiniené, g. 1906 m., O. Sinktiniené,

E. Neniskyté)
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SOrilTye

voor

Gar’va

1985,

119—123,

Masyté

1987).

Tai patiai uteniskiy

Snektai

priklauso

ir

toliau j rytus esan¢ios GarSvinés, Subatiaus apylinkés.
DidZiausia Latvijos lietuviy tarmé yra j pietvakarius nuo Daigpilio, tarp Kal-

kuonés, Kufcumo, Médumo, Grendzés. Daugiausia lietuviy buvo PapuSinéje (2 km
i pietus nuo Kalkuonés, 1979 m. i8 66—33 gyventojai: E. Baréiené, g. 1913 m.,
L. Baréyté-Lapkovska, g. 1926 m., H. {sédiené, gim. 1910 m., M.! Maliniené,

Traniené ir kt.), Vasari8kiuose (2 km nuo Médumo j Siaure: J. ir A. Smilginiai, g.
1926 ir 1932 m., Puranai), VanagiSkiuose (J. Bagdonavitiené, g. 1906 m., Juneliai,
Masénai, Vanagaité-Vasiliauskiené, g. 1914, R. Vanagas, g. 1928 ir kt.), Médume (V. Ciblaité, E. ir H. Jiinelienés, A. LiskinYs, g. 1911 m., A. Plugiené, E.

Svilpa, g. 1908, A. Vérdaniené, g. 1908 ir kiti), taip pat Kalni8kiy, Zyirbliskiy ir
kituose k. (plg. Vaicekauskaité 1988). PapuSinés gyvenvieté jkurta gal tik apie
XVIII a.: prisimenama, jog kaimo vardas kiles nuo augusios pusies.
Patios jdomiausios lietuviy kalbos salos yra pietrytiy Latvijos deSiniojoje Dauguv6s puséje. Rézeknés raj., Sakstagalio apyl. buvo tolimiausia lietuviy kalbos sala ar sena kolonija — Ciskodas: nuo jo iki LTSR sienos 110 km. 1851 m. Ciskodo
apylinkés kaimuose (64 sodybose) gyveno 300—400 lietuviy. 1977 m. lietuviSkai

galéjo pakalbéti

apie 10 seniausiy zmoniy,

1986 m. — 2.

Iki Uodegény (Kraslavos raj. Izvalto apyl.) nuo LTSR sienos yra 60 km. 1925
m. apylinkéje lietuviskai kalbéjo 300 senbuviy, 1988 m. — 3(5). 1883-1925 m.
greta Uodegény minimi dar 6—9 maZesni kaimai, kuriuose taip pat buvo lietuvis-

kai kalbantiy. Iki XIX a. vidurio lietuviSkai Snekéjo ir kairysis Dauguvés krantas
tarp Varnaviciy (Kraslavos raj.) ir [lik8t6s (Datigpilio raj.). Taip Datigpilio, Kras-

lavos apylinkés jungési su pagrindiniu lietuviu kalbos plotu.
K. Biga (1961, 565—569) Latvijoje suskaitiavo beveik 800 gyvenamyju

vietu

vardy su priesaga -iski*, kurie didziuliu kyliu (iki Rézeknés) isiterpia j ryty Latvija.
Manoma,

kad i8 visu balty genéiy vietovardzius su tokia priesaga turéjo tik lietu-

viai. |domu, kad -iskiy pédsakai daugiausia veda i plota

mazdaug tarp

ir Breslaujos: kuo aréiau Lietuva, tuo daugiau siy vietovardziy.
Didesné dabartinio Daiigpilio rajono dalis, i§ Siaurés ribojama

linijos

Obéliy
Suba-

Cius — Bebriné — Dviétas — Kalupé— Malinovka—K&plava (1912 m. joje buvo 20—

55 % priesagos -isk- oikonimu, plg. Biga 1961, 565) dar XVIII— XIX a. turéjo
biti gyvenama lietuviy. J. Safarevi¢iaus nuomone, kur vietovardziy su -isk- ne ma-

Ziau kaip 12%,

lietuviu kalba bus iSnykusi visai neseniai, o plotai su 4—12 a,

rodq senaja lietuviy kalbos riba (plg. Zinkevidius 1987, 58). Tada tarp neseniai lie-

tuviy Latgaloje gyventy viety bity kylys Kalupé—Silajaniai—Malinovka, einantis

palei Daiigpilio—Rézeknés kelia, ir Astinés apylinké Kraslavos raj. Siaurrydiuose;
i senaji lietuviy kalbos plotg jeity daugelis vietoviy iki Gar8vinés, Rubingj, Dviéto,

Ciskodo,
Apie

Uozuolmuizos,

XI— XIII

Izvalto,

Asiinés,

Piédrujos.

a. ir XVI bei XVII a. pradzioje

nemazai

lietuviy

apsigyveno

ir asimiliacijos bidu iSplito tarp Daiigpilio, Rézeknés ir Verchnedvinsko (Krasla* Dabartinés Baltarusijos TSR gretimoje dalyje, kur lietuviy gyventa seniau ir daugiau, suskaigiuota tik 570 (su pasikartojimais — 656) priesagos -isk- oikonimy (plg. Zinkeviéius 1987,

57).

22

vos, Ciskodo, Akrés, RudbeZnieky ir kitose apyl.). Tai rodo iki Siol iSlike Snéktos
ir lietuviy kilmés hidronimai (Gintuve, Subinaite ir kt.), oikonimai (Girnakaliai,
Mozowajki, Svedéliai), pavardés (Grazul, Matulunas, Zwirblis), skoliniai is senosios
latgaliy tarmés cprulis ,,vieversys“, stirjs »kampas“ ir kt., kuriuos dabar latgaliai

taria ¢’éiril’s’, stSur's'. 1259— 1261 m. 15 km j rytus nuo Daugpilio
Naujinio

pilj (latviskai Naujene,

ne *Jaunene).

Uikstds

lietuviai turéjo

apylinké, kuri dabar

yra

katalikiSka, dar XVI a., t. y. iki baZny¢ios reformos, buvo evangeliska (Médumo
dvaras — ir 1787 m.) (plg. Baga 1961, 567, 570—571).

Archyvuose yra duomeny, jog Livonijos ordinas KV—XVI a. piety Latgaloje
apgyvendino lietuviy belaisviy (Bpeiimax 1987, 19-29). Lietuviu emigracija j Cia

buvo skatinama ir 1561—1772 m., kai Latgala priklausé Lietuvos ir Lenkijos valstybei.
I deSiniajg

Dauguvés

puse

lietuviai,

matyt,

daugiausia

kélési trijose vietose:

ties Datigpiliu, Kraslava ir greitiausiai apie Drija. Toliau keliauta

dos—Andrupenés

Visky,

Dag-

ir RudbeZnieky link. Pagal i§silaikymo trukme ir paliktas Zinias

senieji lietivninkai yra trejopi: 1) asimiliuoti istorijoje tiksliau nepaliudytu laiku

(Akra, RudbeZniekai ir t.
duomeny), 2) asimiliuoti
vietoviy apie Kraslava, 6
apyl.) ir 3) i8like iki Siol

t. — Gia jietuviy egzistavimas numanomas tik i§ kalbos
zinomu laiku, daugiausia XIX a. pab.— XX a. pr. (11
—Ciskodo apyl., taip pat Jaunbornés, Laukesos ir kitos
(Datigpilio, Uodegény, Ciskodo apyl.).

1893—1906 m. Daugéliskio—Rim*és apyl. lietuviai isikiiré 5 kaimuose apie In-

drica (Kraslavos raj., KalnieSy apyl.). 1930 m. apylinkéje ju buvo 300, 1979 m. —
38 (2,3 %). Dabar lietuviskai kalbantys tebegyvena Indricoje (M. Valinskaité-Peciuleviciené, g. 1923 m.), Bindariuose (E. Matkevidiiité-Nariené, g. 1906 m., O.
Matkevitiité, g. 1927 m. ir kt.), KalnieSuose (M. ir A. Peciulevigiai, g. 1929 ir

1932.

m.,

bei ju

1880—1960

vaikai).

m. j Latvija atsikélus nemaZai

1979 m. atskirose Latvijos

dalyse buvo toks:

Skai¢ius

Procentas

1930 m.

Ziémgala 12627
Ryga
6817
KufZemé
Vidzemé

Latgala
IS viso

Lietuviy

4348
1140

953
25885

procentas

grupei

1979 m.

1930

15363
6777

4,4
1,8

11489
1461

1,5
0,3

2710
1930-1979

padidéjo

ir

(%)
1979

2,6
0,8

m.

0,6

1,4

m.

1930

33
0,5

0,2

37818

m.

lietuviy, jy skaitius

1,5

tik

KurZeméje

(buvusiame

Kure)

ir Latgaloje. Palyginus su 1930 m., 1897 m. Latgaloje buvo kiek daugiau (1290)
lietuviu.

Sezoniniams darbams j Latvija daugiau lietuviu atkeliaudavo 1929—1931 m.
(16 000-19 000, arba 74—87 % visy sezoniniy darbininky) ir i8 dalies — 1935—
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1936 m. (14000,
kiny

1938,

darbininky,

15000, arba 43-38 %).
VidZeméje

ir KufZzeméje

82, 130). 1930 m. Raudos

Elksniy — 22%,
lio, Vadakstiés

Ukry — 19%,

Ziémgaloje
— 19%,

lietuviai
Latgaloje

valstiuje uzra’yta 27 %

sudaré 61 %
— 0,7%

lai-

(Kopeé

lietuviy, Neretij, Rités,

Aknystds, Pruédés — 17 %, Snikeriy, Nemuné-

— 15 % ir t. t. 1979 m. daugiausia jy (484-182 gyventojai)
buvo
Kalety (37,1 %), Rubos (36,2 %), Gramzdés (33,1 %), Nereta (26,4 %), Pamhpaliy (26,1 %), N¥grandos (25,4 %), Ezérés
(23,8 %), PilskalVadakstiés

nés

(38 %),

(23,3 %), Kursyéiu (21,6 %),

1945—1960

Jéunaucés

(21,4%),

Ukry

(21,2 %) apyl.

m. daugiausia lietuviy apsigyveno tarp Liepdjos ir Batiskés.
1979
m. daugiausia jy buvo Rygés (8769, 0,8 %), Liepdjos (6630,
2,6 %), Batiskés (4281,

9,3 %), Saldaus (3176, 2,2 %), Jélgavos (2587, 1,5 %), Dudbelés
(2486, 1,8 %),
Daiigpilio (2140, 1 %) rajonuose. Pokario metais daugelis lietuviy
gia jsikiiré dél

geresniy pragyvenimo salygy, geresniy darby; ypaé daug
éia, kaip ir j Kaliningrado sritj, bégo nuo represijy asmenybés kulto metais.
Nuo XX

a. pradzios lietuviy kalba Latvijoje kiek palaiké susikiru
sios lietuviy

organizacijos, mokyklos.

1934 m. veiké 16 lietuvisky draugijy (su skyriais vietose)

ir Latvijos lietuviy sajunga, éjo 2 laikra8éiai, 1907— 1948
m. lietuviy kalbos oficialiai mokyta mafZiausiai 21 Latvijos mokykloje: 14-oje visi
dalykai déstyti gimtaja
kalba, o bent 7-iose buvo lietuviy kalbos pamokos. 1939
m. ig 3500 mokyklinio amziaus yaiky lietuyiskas mokyklas lanké mazdaug 700,
arba 20 %. 1907—1940 m.
vienas po kito pasirodé keliolika lietuvisky periodiniy
leidiniy.
Dél baznyéios, mokyklos, svetimos valstybés itakos daugelis
pakraétiniy lietuviy

spartiai nutausdavo. 1925 m. Latvijoje lietuviSkai kalbéjo
apie 7000 senbuviy, 1980
m. — mazdaug 150. Caro laikais Latvijoje buvo rusinama
, 1930—1940 m. —
latvinama. Latvijos lietuviy draugija vel organizuoja lietuvisk
as mokyklas ir t.t.
Neminint lietuviy tarpusavio bendravimo, dabar jy gimtoji
kalba vieSai pavar-

tojama tik mazdaug 10 Latvijos baznyéiu. Padaugéjus
lietuviy skaiéiui, pageidaujamos lietuviskos mokyklos ir gimtosios kalbos pamok
os buvo pranyke. I viena
Rygés kluba atvykdavo lietuviy teatro, savivei
klos kolektyvai.

NemazZai lietuviy klauso Lietuvos TSR radijo. 1987
m. prenumeruota 5600
lietuvisky laikraStiy_ ir zurnaly (,,Tarybiné moteri
s“ — 1985 egz., ,,Valstietiy
laikraStis“ — 1813 egz., .,.Musy sodai* — 378 egz.
ir t. t.), daugiausia Liepdjos
(1028 egz.), Rygés (996 egz.), Saldaus (676 egz.),
Batiskés (668 egz.) rajonuose.
Skirtingai nuo Baltarusijos TSR, Latvijoje lietuviai
neretai uzima atsakingus postus,
Ju kultiriniy poreikiy administracija neriboj
a.
1979 m. duomenimis, gimtaja kalba lietuviai geriaus
iai i8laiké Liepdjoje (88,4 vay
blogiausiai — Takume (59 %). Latviy kalbos kaip
antrosios mokéjimas svyravo
nuo 60,1 iki 18,1 % (Kuldingés ir Daigpilio raj.
kaimietiai), rusy kalbos — nuo
56 iki 13,4 % (Daiigpilio ir Liepdjos raj.’ kaimiet
iai), lietuviy kalbos — nuo 9,9
iki 1,2% (Saldaus ir Jélgavos raj. miestie
diai).
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1

lentelé.

Latvijos

gyventojy

TSR

Rajonas

Apylinké

Liepojos

Priekulés

Duobelés

Vytiniy

Bauskés

Svitenés

Saldaus
Bauskés
Liepojos

kaimai,

Pampaliy

kuriuose

1979

m.

Kaimas
Duobelzibaliai
Bungos
Kapiina

Akmentiniai

lietuviai

sudaré

cen

100—30%

| Lietuviy %

44

100

98

2

28

by

43

8c

Svitenés

Lygmaniai

33

~

Kalety

Uozuolai

126

70

Saldaus
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45

70
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e
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2. Siaurés vakary Baltarusijos
(buy. Vilniaus kraSto) lietuviai
Apie VII a. balty ir slavy kompaktisko ploto riba bus
éjusi prie Minsko, Polocko, Pskévo, XIV— XVI a. — prie Gafdino, Séiigin
o, Naugardiko, Voldzino,
Smurgainiu, Pastovy, Breslaujés, Drujés (plg. Zinkev
itius 1987, 54, 59). XIV—

XVII a. jau egzistavo daugelis dabartiniy periferiniy
Snekty centry ir jiems priklau-

sanciy kaimy: 1473 m. minima Rodinia, 1511 m. —
Gervédiai, 1553 m. — Pelesos

parapija,

1569

m. — Apsas.

XIX a. antrojoje puséje baigé slavéti rytiniai
lietuviu kalbos plotai apie Vosyliskes, Minaitius —Belytia, Lipniskes — Tokari
skes (i vakarus nuo Laziny), Astrava, Zodi’kes, Svyrius, Ikazne, Skrudélyne
—Jaunborne (plg. Taysac, BunyTupuc 1983, 26—78, 38, 48). 1905 m. kun.
S. Stakelés raportas rodo, jog tada dar
Siek tiek lietuvi8kai kalbantiy aptikta Karkaziskiy,
Sudervés, Rykanty, Senyjy ir
Naujujy Traky, Varnioniy, Ziuprény, A&meno
s, Trobu, Yvijos, Diidy, VySniavo,

Zabrezés, Gruzdovo—Oborsko,

Zirminu,

Uzbaliu

parapijose.

Dauguma

lietuviskai kalbéjo apie Lentupij (Sventioniy pavieta
s), Kazokiskes, Ridninkus, Vievj
(Traky pay.), Nemenéinés, Dubujy, Gervéc
iy, VideniSkiy, Kernavés parapijose

(Vilniaus pav.), apie Kauleliskes, Geranainis,
Subatninkus, Surviliskes, Grauziskes,
Laziinus (ASmenos pav.), Saléininkus,
Saléininkélius, EiSiskes, Benekainis,
Vare-

nava (Lydos pay.) (Vilniaus Zinios 1905.
Nr. 278; LKLB,
XX

a. pirmojoje puséje ypaé dideli lietuviy
plotai sunyko

55—57).

Breslau

jés, Varendvo, Astravo raj. Nuo 1890 m. lietuviskai kalban
éiy apie Laziinus per 15 mety sumazéjo tikstanéiu (dar liko 2000), apie Gervét
ius per 41 m. — dviem tikstan€iais
(liko apie 5000). MaZdaug iki 1920 m. daugia
usia lietuviSkai kalbéjo Jokinténys,
Sakalaitiai,

AZilauké, Kalionija, Valeikénys, Sniegi
énys, Gavutiai (Valeika 1988.
Nr. 7). Zietelos saloje 1886 m. aptikta
1156 lietuviai, 1906 m. — 500, 1916
m. —
600, 1933 m. — 390, 1957 m. — 40, 1986
m. — 2.

Manoma, kad prie pietiniy lietuviu Snekty
— Zietelos ir ypaé Pelesés— Rédii-

nios — substratiniy

elementy

i8likim

o prisidéjo prisai (skalviai, bartai,
pamedénai), Gardino srityje apsigyvene po 1276
m., taip pat jotvingiai, galéje paklitti
1280— 1283
m. (plg. Cynuux 1980,

186— 189; Lietuviy etnogenezé

Nuo XV iki XVIII a. pabaigos prie Pelesés
ir Ditvés upiy (dab.
minimas Barty valséius, i8siplétes j seniiinija,
kurioje 1765 m. buvo
Pamedés, Paditvio, Pavalakés, Pilitiny,
LelitSiy kaimai), Skdlvos

giniai, Dubiniai, Skireikiai, Varliai,
Paleiki8kiai, Kirkés,
(Sklodénys, Vaikiinai, Paraisté) ir tolime
sné Paneminés

kKituose Saltiniuose

minima, jog tarp Rédinios

ir

das greigiau bus kiles ne nuo pamedény
»miskas“,

Rédiinios raj.)
Pelesds (Pelesés,
(Vigénys, Smil-

Kargaudai),
vaitysté.

Z6balatés

skalviy (lietuviai paéme j nelaisve 1365
m. prie Ragainés).

1987, 225, 228).

1385,

Piliakalnio
1387 m. ir

apgyvendinta

800

Bet Pamedés kaimo var-

genties, o nuo tarminio Zodzio médzias

Jotvingiy substrata (priebalsio 2 virtima z)
gal bity galima jZiiréti net Gervétiy

apyl.
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2 schema. Pelesds—Rédiinios apylinkiy lingvistiné situacija. Kaimai, kuriuose 1987 m. lietuviskai galéjo kalbéti: 1 — 60-70 % gyventojy, 2 — 40-48%,
3— 27%, 4 — 10-18 %,

5 — 1-5 %, Lietuviskai nustoje kalbéti kaimai: 6 — XX a. pirmoje puséje, 7 — XIX a. Salti-

niai: Povilaityté

1890

m.

1970,

1-10,

Rédiinios

Vidugiris

apyl.

buvo

1988, 21-34

70 %

ir kt.

lietuviu,

Pelesds — 82 %

(1421

i8 1723

gyventojy). Iki 1914 m. Varendvo, Rédiinios, Notiés, Asavés, Arméniskiy parapijose lietuviskai kalbéjo 3/4—2/3 gyventoju, Benekdiniy, Gerandiniy, Kauléliskiy

— 1/3—1/2, Trakéliy, Zirmiiny,

Zdbalatés — 1/4—1/3 ir t. t. Pagrindine namu

kalba lietuviy kalba buvo maZdaug iki 1950 m. tarp Benekdiniy ir Arm6niskiu,
Varenavo ir Kauléliskiy, apie Asava, Nétia; atskiruose Rédiinios apyl. kaimuose
— iki 1975 m., o Pelesos apyl. (Pavalakéjé, Pelesojé, Dubiniuose, Sen. Driskinin=
kuose)

— iki Siol. 1970 m. Pelesoje buvo 340 gyventojy (1986 m. — 253), nelietu-
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vin — tik apie 35 (Povilaityté 1970, 3). Kai kur straip
snio autoriaus lietuviy daugiau
(a. schema) negu T. Sudnik (plg. Vidugiris 1988, 24)
aptikta, matyt, dél to, kad
vietiniai gyventojai atsiliepé ta kalba, kuria buvo kalbin
ami.
Rytinéje Varenavo raj. dalyje is 18 XX a. pradzioje lietuvi
skai kalbéjusiy kaimy
(plotas buvo mazdaug 13 km ilgio ir 7 km ploéio) ta
kalba geriau iSlaikyta StaniSiuose, Tisamonyse, Ramaskonysé, Navaséduose,
Bielitinuose, pavieniy asmeny
— Biliuosé, Parabikéje, Ceslitkiskéje, Dainavojé,
Romitiuose, Padvaridkése.

IS 1928-1933 m. lietuviskai mokéjusiy kalbéti
8000— 12000 zmoniy (plg. Vidugiris 1988, 29, 27—32) 1970 m. Varenavo raj.
oficialiai uzZra8yti 1234 lietuviai, 1979
m. — tik 939 (563 (60 %) gimtaja laiké savo
tautybés kalba, 351 (37 %) — balta-

tusiy kalba, 24 (3 %) — rusy kalba). Is ju 313 (33
%) kaip antraja laisvai mokéjo
baltarusiy kalba, 307 (32 %) — tusy kalba, 78 (8
%) — savo tautybés kalba.
Astravo raj. 1930 m. dar buvo bent 6000 lietuvi
y. 1970 m. ju uzra’yta 2120
(6 % visu gyventoju), 1979 m. — 1655. Lietuviy kalba
gimtaja laiké 1448 (87 %)
baltarusiu — 172 (10 %), rusy — 35 (2%), 0 1032
(62 %) laisvai mokéjo baltaru-

si8kai,

388 (23 %)

— rusiSkai, 80 (5%)

apslavéjusiy

— lietuviskai.

1970 m.

Gafdino taj. buve 177 lietuviai (1979 m. — 138,
Pastovy Taj. — 184), Smurgdiniy
taj. — 73, A’mends — 52, S&itéino — 42, Lydés
— 24, ¥vijos — 22, Zietelos
— 12, Slonimo, Naugardiko — 10 ir t. t. Daugiausia
Gia lietuviais uzsiraSé, matyt,
atsikéléliai.

Geriausiai lietuviy kalba TSRS teritorijoje uz
Lietuvos TSR riby iki Siol iSsilaiké Gervééiy apyl. Tai, matyt, lémé visuom
eninés salygos — kai kurie dvarininkai

XIX

a. ir mokykla, baznyéia, lietuviy kultiros draugi
jos, spauda

XX

a.

Dar caro laikais daug kur slaptai moké darakt
oriai. Apie 1923 m. lietuvika mokykla vieSai pradeda veikti Gervé%iuose,
1925 — Micitinuose (mokytojos — J.
Namins

kaité ir J. Kardelyté), Mockosé,

Giriose,

KnystiSkése,

RimdzZitinuose,

Gélitinuose,

Pétrikuose.

Galéitinuose, Pelegrindojé,

Lietuviskuose kaimuose

isikiiré
Sv. Kazimiero draugijos skyriai, kurie turéjo
ir nedidelius knygynélius (maZdaug
po 200 knygy ir Zurnalu). Tada labiausiai skaityt
as ,,Ukininko pataréjas“, ,,Kelias“,
»Dirva“, Maironio, K. Binkio ra8tai. Gélitinuose
yeiké ir Kultiros draugijos skytius (draugijos organas buvo »Vilniaus Zodis“
). Micitinuose vaidinta »Amerika
pirtyje“, ,,Akla pazins, kvaila supras“ ir t.
t. Lenkigkose valdzios mokyklose tada
budavo tik po 2~6 mokinius.
Iki 1933 m. uzdarius visas lietuviskas mokyklas,
1934—1936 m. vietoj ju veiké
»Ryto“ draugijos skaityklos. Skaitykly vedéja
is liko buve lietuviai mokytojai:
Micitinuose — A. Bubulis, Giriose — V.
Krétius, RimdZitinuose — Selyla ir
kiti (minétieji buvo aktyviausi). Skaitykly vedéjy
paraginti, Giriy kaimo tévai pataré
vaikams

privalomoje lenky mokykloje maziau
lenkixkai kalbéti ir negiedoti, 0 Micitiny vaikai 1934/35 m. m. sugebéjo
iSsireikalauti, kad Gervétiy mokykloje
tikyba
bity

déstoma lietuviskai (Valeika 1988. Nr.
1, 2).
Pelesoje lietuvigka mokykla veiké 1908—1917,
1922—1932 m. Mazdaug 1926
m. Vilniaus kra8to lietuviy Svietimo draugi
jos ,,Rytas“ (jos biistiné buyo dabartinese Lietuviy kalbos ir literatiiros institu
to patalpose) mokyklos jsteigtos Dubiniuose, Pavalakéjé, Pilitinuose, Driskininkuo
se, Paditvyjé, LelitiSiuose, Kargau28
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lentelé.

Eil,

Lietuviy skaitius didesniuose Gervétiy apyl. kaimuose

.

Neg

ey

one

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.

Gervédiai
Girios
Rimdzitinai
Galtiénai
Mockos
Micidinai
Gélifinai
Knystiskés
Gaigaliai
Pelegrinda
Gudinifikai
Mile&jos
Patrikai
Kerplagina
Gibifdé

16.

Uzupis
Duomenys

_I8 viso_gyventojy

by

imti if: Romanéiuk

| Lietuviy 1985 m.

1985 m. | 1987 m. | skaigius

| %

| sat

479
240
232
205
173
180
128
87
73
60
64
51
40
24
7

265
231
203
201
195
145
104
86
65
57
48
u
28
21

128
195
151
§
148
126
119
80
37
43
28
40
36
19
2

27
81
65
74
85
70
93
92
51
72
42
78
90
79
29

101
80
90
100
60
80
55
40
35
25
23
20
12

10

10

6

60

6

1986, 241, Valeika

1988

ir apylinkés Tarybos.

duosé, Vigonysé, Rackinuose, Plikiuose, Piliakalnyje, Sklodonysé, Smilginiuose.
Be lietuvisky mokykly, kiekviename kaime buvo ir lenkiSkos. 1933 m. lietuviy

kalba déstomos mokyklos ir ¢ia uzZdaromos, ju vietoje iki 1936 m. veiké lietuviskos
»Ryto“ skaityklos. Jose vaikai lietuvi8kai mokyti nelegaliai (Povilaityté 1970,
3-7).
BurZuazinés Lenkijos okupacijos laikais nacionaliniu poZitiriu sudétinga laikotarpi pergyveno ir baZnytia. Dar senojoje medinéje Gervétiu ba%nycioje apie

1898—1903 m. yra vargonave Mikas, Kipras Petrauskai ir jy tévas, ikiires chora
ir dudy orkestra. Po 1924 m. vysk. J. Matulevitiaus vizitacijos Gervétiy bazZnyéio-

je greta lenkiSky ivestos pamaldos ir lietuviy kalba, kurioms teko
dymy. Kunigus, dirbusius Gervétiy baZnytioje, galima suskirstyti
giu maZdaug neutralius, t. y. kalbéjusius ir lenkiSkai, ir lietuviSkai
tius, Buivys, S. Chodyga, dabartinis), lenkintojus (AlSiauskas ir

nemaza iSbani kalby atzvil(A. Dalinkeviypa¢é Romeika,

Malinauska
— ,,Edikas“,
s J. Trochimas ir kt.) ir lietuvintojus (A. Jakavonis, J. Gylys).

Lenkintojy dvasinis teroras neretai pereidavo j fizinj, ypaé 1927—1946 m. Sakalaitiy kaimas dvaro savininky Strucky nutautintas prievarta: jo ribose kalbéje

lietuviSkai plakti rykStémis. Dar 1928 m. 80 mety miciiinietis Atminis uz tai gavo
25 biziinus. Todél Sakalaitiy kaimo Zmonés Damuciai, Gudaitiai, Kurmeliai, Mau-

ciai, Skyruciai,

jmdavo

Sauliai,

Tvoragaliai

ir kiti peréjo

prie lenky

kalbos

ir sukurstyti

net musti lietuviSkai kalbandius (,,girginus“). Tam darbui Gervétiy vika29

ras ir policijos komendantas 1927 m. jkiiré lenky Sauliy karine
Sovinistine organizacija. 1927 m. spalio mén. naktj i 4 iS d.daug Vilniaus krasto
lietuviy veikéjy

(tame tarpe Gervétiy kun. A. Jakavonis) buvo suimti ir pateko
j kaléjima arba i8-

tremti j Lietuva. 1930 m. dél lietuvisko pamokslo lenky Sauliai
Gervétiy baznyéioje muSé lietuvius bambuko lazdomis ir nemazai ju uz pasiprieSinima
pasodino i
Vilniaus (LukiSkiy) ir Varnioniy kaléjimus. Tada 3 metams ivestas
interdiktas —

lenki8ki

Nr.

ir lietuvi8ki

1-2).

pamokslai

ir giedojimai

pakeisti

lotyniskais

(Valeika

1988.

Negalédami iSsireikalauti pamaldy gimtaja kalba, buvusio
s Rédiinios parapijos (ypaé 7 kaimy — Pelesds, Dubiniy, Pilitiny, Pavalakés,
Paditvio, Driskininky,
LelitiSiy) lietuviai 1917— 1918 m. ikiré atskira parapija,
0 1927 m. Pelesojé émé statytis atskira baZny¢ia, kuri veiké nuo 1935 m. iki 1950 m.
ir turéjo didele reiksme,
iSlaikant lietuviy kalba (1988 m. spalio 16 d. ji grazinta
tikintiesiems). Dabar BaltaTusijos TSR lietuviai gimtaja kalba gyvenamoje respubl
ikoje oficialiai gali biti

aptarnaujami vieninteléje baZnytioje — Gervé¢iuose, kurie nuo
Pelesés yra maZdaug

uz

200 km, ir Pelesoje (nuo 1989 m.).
1939—1941 m. Gervétiy apyl. mokyta rusiskai ir baltarus
i¥kai, 1942 m. pradéta

lietuviskai. 1940 m. birZelio mén. pirmoje puséje Apso, Gervé¢i
y, Pelesés ir kitiems lietuviams oficialiai buvo paskelbta, jog norintys bus
perkeliami i Lietuva.

Kai

dauguma

1942—1943

ju susikrové

m. buvo

manta

j veZimus,

repatriacija

buvo

atidaryta lietuviska progimnazija

Gitiny (mokyt. S. Steponavicius), Mécky

(mokyt.

atSaukta.

Gervé¢iuose

ir Gal-

B. Steponavicius), Giriy (mokyt.

J. Valeika-Véleika), Pétriky (mokyt. B. Laurinavitius),
Geélitiny, Rimdzitinu
pradzios mokyklos. Mokytojy labai triko, todél dirbti pakviest
i labiau isilavine

Vietiniai gyventojai (Vilniuje baige amaty mokykla
ir t. t.).
1939—1944 m. Pelesojé vietoj lenkiSkos taip pat veiké
lietuvixka mokykla.
Kituose kaimuose mokykly tada nebuvo, nes triko
mokytoju.

Praéjus frontui, buve Gervédiy apyl. lietuvisky mokykly mokytoj
ai (S. Steponavitius, J. Valeika, stud. A. Milei8is) nuvyko pas Astravo
vykdomojo komiteto

pirmininka Padelj (lietuyj, kilusj iS RimdZiinu

k., ir laikinai

tvarkiusj

Svietimo

reikalus). ISgirdes, jog buve mokytojai pageidauja toliau
mokyti lietuviskai, pirmininkas atsaké, kad tokius ,.fadistus“ reikia areStuoti, o
mokyti paskirti baltarusiai

ir rusai. Gervééiy ir Pelesés apyl. gyventojy delegac
ijoms dél lietuviskos mokyklos

ir baZnytios 9 kartus vazinéjus i Maskva, Vilniy ir Minska,
BTSR 8vietimo minis-

terijos ir kity istaigy atstovy vietiniams Zmonéms pirmiau
sia buvo pasiiilyta balsuo-

ti ne uZ déstyma mokykloje gimiaja kalba, o tik uz jos
pamokas (Valeika 1988.
Nr. 3). Taip 1956 m. Astravo raj. Gervétiy viduringje,
Giriy aStuonmetéje ir Rim-

dziiny, Géliiiny pradinése mokyklose ir 1957 m. Varenav
o taj. Pelesos ir Paditvio aStuonmetése bei Dubiniy, Pavalakés pradinése
mokyklose pradéta déstyti rusy

kalba ir nuo III klasés jvestos gimtosios kalbos (pasirin
ktinai — lietuviy arba bal-

tarusiy)

pamokos.

Gervétiuose

désté

A.

Sironas,

A.

Grikpédis,

A.

Vaitiuliené,

Giriose — B. Saknys, D. Kaltinaité, O. Augulyté, A. Ciulada,R. Greimai
té, Pele-

soje — J. Riauba, O. Babarskyté, R. Bugailigkyté,
Pavalakéje — O. Vileikyté ir kiti.
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Dubiniuose

— L. Grabauskas,

Mazéjant mokiniy skai¢iui, stambinant mokyklas, triikstant gimtosios kalbos
mokytojy, nepakankamai atsiZvelgiant j vietiniy gyventojy poreikius, Gélitiny,
Dubiniy ir Pavalakés mokyklos 1972—1984 m. panaikintos, o Paditvio (nuo 1981
m.) ir RimdZitiny (nuo 1987 m.) pradzios mokyklose lietuviy kalbos pamoky nebéra.
Neivestos jos taip pat Baléiskio,

Rédinios,

Varenavo

vidurinése mokyklose,

kur

mokosi lietuviy vaikai (ir dabar jy ten yra apie 10, o baltarusiy kalbos pamokos Giriose

bei

kitur

déstomos

ir vienam

=<—J VILNIL, e e ~50Km.

Varnionys

klasés

mokiniui).

As Griodiské

Morkonys 2S

Gaigaliai
6

AS Sakalaitiai

14

CaF niskesdy

_ Alginionyeas

A Mielaisianai

A Treigiat
4

ASTRAVAS
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o

@ Niciinai

Gervetiai
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?

Sudinipkal

@ ) Géliinai

Mackos ©

Galtiinai

é

Maz. Jokintonys

Pelegrista

Sirios
a

A&A

a

Nilcejos

Did. Jokintenys

©86

©2

Az

@3

A8

©,
65

Ag

Gaviciai A

3 schema. Gervétiy apylinkiy lingyistiné situacija. Kaimai, kuriuose 1985 m. buvo nuo 195 iki
19 lietuviy: 1 — 90-93%, 2 — 78-85 %, 3 — 70-54 %, 4 — 65 %; 5. — 42,51 %, 6 — 27%.
Gyvenvietés, apylinkés, nustojusios lietuviSkai kalbéti: 7 — XX a. Pirmojoje puséje, 8 — XX a.
pradzioje, 9 — XIX a. pabaigoje. Saltiniai: Romantiuk 1986, 241; Tayyac, Buayrupuc 1983,
38, 48; Benopyccxast CCP 1973.
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1978 m. Gervétiuose lietuviy kalbos ir literatiros pamokas

1987 — 74 (51%

II—X

klasiy mokiniy),

1970 m.

Pelesoje — 60,

(56 %). Giriy mokykloje 1943 m. buvo i§ viso 127 mokiniai,
130, 1987 — 48 (i8 jy 35 lietuviai; 30 mokiniy,

lanké

162 mokiniai,
1987

m. — 25

1962 — 156, 1965—

arba 88 %, nuo III klasés mokési

lietuviy kalbos). Vietos administracija lietuvikas klases tebedraudiia.
1970/71 m.m. Pelesds mokykloje lietuviy kalbos pamokas lankiusiy mokiniy
pavardés (tos patios Saknies nekartojamos)*: Adamonis, Balneviciiité, Caplyte,

Ciuika, Doda, Dudavidiité, Galvelé, Gelezinyté, Grielyté, Ivaika, Kaneviciiité, Kauzaité, Kratyté, Kruopys, Mindziulis, Ladisinté, Lingé, Pakulis, Rameika, Selyla,
StaniSauskas, Simelionyte, Simelevicius, Siskaité, Tunkelis, Valiukevicius, Varanauskas ir kt.
1976/77 m.m. Gervétiy mokyklos mokiniy pavardés: Aleksa, Atminis, Augulis,
Bazyté, Cepukaitis, Grazulyté, Gudaitis, Gulbinavicinté, Jankevicius, Jaskaitis, Karmazaité, Kiskelyté, LukSa, Lukoit, Mazeika, Meskys, Mileixa, Petravicius, Petrikaité, Pliauga, Puisa, PukStaité, Ravaityté, Reketis, Remys, Sysas, Skerla, Sémis,
TrepSys, Vaiciulyté, Valeika ir kt.

Devynmetés mokyklos mokymo plane numatytos 23 savaitinés gimtosios
(lietuviu) kalbos ir literatiiros pamokos Pelesojé 1987 m. mazintos iki 18 (planuota — iki 10, paSalinant lietuviy literatira, o lietuviy kalba pavadinant ,,uzsienio
kalba“), o Giriose — iki 22 (III—V klaséje liko po 4 savaitines pamokas, VI—
VIII kl. — po 3 pamokas). Pelesoje lietuviy kalbai déstyti terasta mokytoja, kilusi

i8 misrios Seimos ir tebaigusi Saléinifiky vidurine mokykla déstomaja rusy kalba.
Gervétiy vidurinéje mokykloje buvo likg 28 savaitinés gimtosios kalbos pamokos.
Norédami

igyti vidurinj iSsilavinima gimtaja

kalba, Astravo,

Varenivo,

Bres-

laujés raj. lietuviy vaikai stengdavosi jstoti j Vilniaus mokyklq-internata Dziky
gatvéje (dab. VLKJS 50-metio internata déstomaja rusy kalba), Vilniaus raj. Matijampolio, Ignalinos raj. Mielagény, Tverétiaus, Utends raj. Juknény ir kitas vidurines mokyklas. [ namus uz 100 ir daugiau km geriausiu atveju buvo galima parvaziuoti tik sekmadienj. Vien 1967 m. tokiy moksleiviy Lietuvos TSR buvo apie
300:

14 buvo

atvyke

i§ Giriy

mokyklos

ir t. t.

Daugelis Baltarusijos TSR lietuviy Zitiri Lietuvos TSR televizija, klausosi radi-

jo. Vien

Gafdino srityje 1987 m.

uZsiprenumeruota

135 egzemplioriai

,,Valstieciy

laikra8tio“ (Giriose — apie 30), 52 egz. ,,Tarybinés moteries“ ir t. t. 1956—1960
m. Giriose buvo vaidintojy sekcija, Sokiy ratelis, tebegyvuoja Sio ir Pavalakés kaimy etnografiniai ansambliai.
3. Lenkijos (Suvalky vaivadijos) lietuviai

Lenkijos pasienyje (prie Lazdijy ir Kapsiko raj.) yra apie 60 kompaktiSkiau
lietuviy gyvenamy vietoviy, kurias i$ vakary ir pietvakariy maZdaug riboja linija
Budziskas, Veselivas, Klevai, Morkiské (plg. Aleksaité 1985, 9). Tas plotas yra 40
km ilgio ir, ties viduriu platédamas, siekia 10—15 km plodio (jeina j Suvalky vaiva-

+ Duomenys tuometinés Pelesés
mokyklos mokytojo A. Grikpédzio.
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mokyklos mokytojos T. Povilaitytés, toliau — Gervétiy
Dar plg. »Atskirtoji Lietuva‘. V., 1985. D. 1,2.
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dijos Seing, Punsko ir Sipliskiy valstius). I8 maZdaug 850 Pinsko ir 4700 Seini
gyventojy apie 680 ir 800 (80 % ir 19 %) yra lietuviai. DidZiausi lietuviy kaimai,
kuriuose yra ne daugiau kaip po 1—2 lenky Seimas — Aguikiai, Burbiskés, Didziuliai, Kampudtiai, Naviniiikai, Vaitakiemis, Vidigiriai; 90—95 % lietuviy gyve-

na Dusny€ioje, Juodéliskéje, Kreivénuose, OZkiniuose, Pristavonysé, Zagariuose.

1919 m. rugpjiitio mén. vad. Suvalky trikampj atskyrus nuo Lietuvos, buve
dvikalbiai lietuviai tarp Bérzninko ir ViZainio (pietinéje Seiny kraSto dalyje) nutauto, o vienakalbiai dél mokyklu, po 1975 m. atsiradusiy televizoriy jtakos ir t.t.
daugiausia tapo dvikalbiai. Per hitlering okupacija apie puse Punsko ir jo apylinkiy lietuviy buvo iSkelti j Lietuva (i8 Bubeliy, BurbiSkiy, Buroki, Didzitliu, Palidiny k. — 72-90%); po karo ne visi begrizo.
Pinsko valstiuje lietuviy kalba kaip dalyka vél imta déstyti 1951/1952 mokslo
metais Navinifiky, Pristavonij, Vaitakiemio, Vidigiriy prad%ios mokyklose, o

1953—1959 m. pereita mokyti ta kalba. 1956 m. rudenj atidarytas didesne dalimi

lietuvi8kas Punsko

licéjus (lenki’kai

paraleliai déstoma

lenky kalba ir literatira, istorija, fizinis lavinimas,

kasmet baigia po 20—30

iki 8 klasés, toliau — tik

karinis parengimas).

absolventy (1985 m. jy buvo 525).

1967 m.

Licéjy

tame kraste

dar buvo 9 pradinés lietuviskos mokyklos, 1978 m. — 4 a’tuonmetés ir 2 pradinés:

dar 12 mokykly lietuviams déstyta gimtoji kalba kaip dalykas: Arddninkuose, Kle-

vuosé, Krasnagriidojé, Krasnavé, Pinsko Zemés ikio mokykloje, Seini licéjuje ir

2 aStuonmetése mokyklose, Smalénuose, Suvalkuose, Simanoviznoje, Zabariskése
(1967 m. dar déstyta Juodéliskéje, Lumbiuosé, Palitinuose, Radzitdiuose, Slynakie-

myje). Sustambinus mokyklas, be licéjaus, dabar yra 4 a8tuonmetés mokyklos déstomaja gimtaja kalba (Navinifikuose, Pristavonysé, Pinske, Vaitakiemyje) ir 4
klasiy mokykla Vidigiriuose.
'
1957 m. jkurta Lenkijos lietuviy visuomeniné kultiros draugija, kuri 1984 m.

turéjo 1800 nariy ir 48 skyrius: Suvalky vaivadijoje, taip pat Balstogéje, Gdanske,

Slipske, Séécine, VarSuvoje, Vroclave, kur 1945—1958 m. nusikélé dalis lietuviy
iS Lietuvos TSR. Draugija ripinasi tautietiy Svietimu, nuo 1960 m. leidzia Zurnala

Ausra“, tvarko bibliotekas, meno saviveikla, palaiko rySius su Lietuvos TSR ir
t. t. 1956 m. Punske jsteigti kulttiros namai, prie jy veikia choras ,,Dziikija“, vokalinis instrumentinis ansamblis ,,Punia“, kaimo kapela ,»Klumpé“, choreografinis
ansamblis ,,Jotva“, mergai¢iy ansamblis ,,Ulbuonélés“ (plg. Taryby Lietuvos en-

ciklopedija. 1986. T. 2. P. 512, 561; 1987. T. 3. P. 469, 644—655).
Lietuviy kalba placiai vartojama Punsko valstiaus visuomeniniame gyvenime,
taip pat Punsko, Seinj, Smalény, Zagariy baZnydiose. 1904 m. lietuvi8ki giedojimai kas antra sekmadienj trumpai gyvavo ir Bérzninke, nes tada dar puse tos pa-

rapijos (3000 gyventojy) sudaré lietuviai, gyvene toliau uz miestelio. Bet tada i lie-

tuviy kalba iS aukSto Zitiréjg moziirai pamané, jog ,,Litwa chce zgubié polska wiare“,
ir iSkart ,,suzeisty ir apluoSinty dziky ir dzikiy [...] suskaityta aStuoniolika, i8

kuriy keturios ypatos su skylétais pakauSiais vos gyvos teiSliko“ (LKLB, 38).
Dabar paplitusi nuomoné, jog Seinii—Pinsko kraSta kolonizavo Merkinés—
Puniés apylinkiy lietuviai ir gana vélai — XVI a. pabaigoje ir XVII a. Sj poziiri,
matyt, nemaZai stimuliavo 1921—1944 m. vokietiy mokslininkai, kuriems buvo pri-
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reike irodyti, jog ir MaZosios

Lietuvos

lietuviai — ne Zilos senovés

autochtonai,

bet po 1422 m. (Melno taikos) patiy vokietiy apgyvendinti kolonistai (plg. Pakarklis 1935, 44-68).
Galima

manyti, jog dalis lietuviy dabartinéje

Suvalky

vaivadijoje isliko bent

nuo X a. Mat Seinii—Punsko krasto lietuviy tarmé pietry¢iuose ir Siaurés vakaruose dabar skyla j dvi dalis: piety aukStaitiy, arba kitaip — vakariniy dziky (apie
40 kaimy), ir vakary aukStaitiy kauniskiu (9 kaimai, riba eina j pietus nuo Ra-

moni, Giluisiy). Pietrytinéje tarmés dalyje nuo punskiSkiy (per 30 kaimy) dar atsiskiria seiniSkiai (8 kaimai), kurie nekietina minkStyjy priebalsiy c, dz. Jeigu sie
lietuviai tik prieS 300 mety bity susikrauste vien if Merkinés—Punids apylinkiy,

jie kalbéty viena Snekta (ir tik ne ,,kapsy“).
Snéktos tarp Vizainio ir Sein yra lietuviy kalbos ploto (maZdaug tarp Vilkavi8-

kio ir Driskininky) tesinys. Daugelis minimy kaimy nutole tik per 1—5 km nuo
sienos, kuri iSvesta net per juos. Pietinés buvusios Suvalky gubernijos vietovés ir
gretima LomZos gubernijos kraSta lietuviai buvo apgyvene dar prie’ XI— XIII a.

lietuviy karus su lenkais (LKLB, 36). Ir XIII—XV a. pradZioje vokieciu ordino
laikytoje dykroje ,,buvo like gyventojy“ (Pakarklis 1935, 12). Tai gali liudyti ir
1418 m.

Jogailos

medZioklé

prie V¥griu:

jei girioje

nebity

gyvene

zmoniy

(uz

atlyginima tarnavusiy kryZiuotiams ir lietuviams), vargu ar j ten kryZiuogiai bity pateke, o lietuviai — apie juos suZinoje®. J. Totoraitio, V. Vileixio (1935,
104— 106) nuomone, nuo XVI a. vidurio j Siduva bégo MaiZosios Lietuvos gyventojai.
Daugybé lietuviskos kilmés oikonimy tarp Suvalku ir Baltijos jiros rodo, jog
Sis plotas dar apie 60 km j pietus iki XVIII— XIX a. buvo MaZosios Lietuvos tesi-

nys (maZdaug iki Augustavo—Ol8tyno kelio). Einant i§ ryty j vakarus, yra Szurpily, Klaipeda, Skaizgiry, Zytkiejmy, Mieruniszki, Motule, Dubeninki, Rogajny, Rogojny, Pluszkiejmy, Jurkiszki, Matucie, Juchnajcie, Surminy, Straduny, Meldze,
Szarejki, Kaliszki, Wydminy, Wierciejki, Grodzisko, Budry, Wajsznory, Galvuny,
Kiemlawki, Warnikajmy, Krelikiejmy, Moltainy, Gierkiny, Korsze, Lankiejmy,

Woztawki, Gatajny, Krykajny, Burdajny ir t. t. Vartojami ir panaSis gyvenamyju
viety pavadinimai (su antruoju komponentu -kiemis ,,-kaimis“ ir t. t.).
Lietuviai anksti apsigyveno Siaurinéje buvusios jotvingiy Zemés dalyje iki Bebro

upés aukStupio. Keliant lietuviu bajorus ir karius prie strateginiu poZitriu svarbes-

niy vietoviy, dabartinéje Balstogés vaivadijoje (iki Bugo) Raigardo, Goniondzo
(nuo 1501 m. baznydioje vartota lietuviy kalba), KniSino, Odelsko (1492 m. lietu-

viams jsteigta parapija), Tikocino, Supraslés, Balstogés, Sura%o, Bransko,
Belsko,
Drogigino, Kameneco ir kitose apylinkése atsirado lietuviy kalbos salos,
stipriau

laikesi iki 1520 m. ( Zinkevitius 1987, 229—230). Iki XX a. pradzZios lietuviskai kalbanéiy iSliko Suvalky vaivadijos’ Bérzninko, Gibtj, Krasndpolio, V¥griu, Suvalky,
Augustivo, Jeleniaivo, Vizainio ir kituose valstiuose (plg. LKLB, 36).
® Punsko muziejaus

3

vedéjo

J.

Vainos

duomenys.
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Il.

PERIFERINIU SNEKTU LINGVISTINES
SITUACIJOS PALYGINIMAS

IS visu periferiniy Snekty, esantiy uz Lietuvos TSR ribu, iki Siol geriausiai isilaiké Seiny—Punsko kraSto lietuviai. Tai daugiausia, matyt, leémé didesné jy kultiriné autonomija (mokyklos, draugijos, spauda, baZnyéia ir t. t.). Sio kra8to jauni-

mas Zymiai daZniau pasilieka tévy iikiuose ir tradici$kai perima kultira; migracija i Siaure ir rytus sulaiko valstybiy siena. Lietuviy kompaktiSkumu jiems kol kas

beveik prilygsta Gervé¢iy apylinké.
Geriausias salygas savo kultirai palaikyti iki 1865 m. turéjo MazZosios Lietuvos
lietuviai, 1921-1946 m. — Latvijos lietuviai (1919-1936 ir 1939-1944 m. —
ir Baltarusijos lietuviai), nuo 1953 m. — Lenkijos lietuviai. Tiek spaudos bei organizacijy, tiek Svietimo poZiiriu 9000 Seiny—Punsko kraSto lietuviy dabar turi panaSias salygas, kokias 1940 m. turéjo 23000 Latvijos lietuviu. Tada i8 mazdaug
3500 Latvijos lietuviy vaiky gimtosios kalbos pamokas lanké 674 (19 %): 107
vaikai mokési Rygos lietuviu gimnazijoje, 446 — vienuolikoje lietuviy pradZios
mokykly; 121 vaikas lanké lietuviy kalbos pamokas 6 latviskose pasienio pradzZios

mokyklose. Lenkijoje neprivalomos lietuviy kalbos pamokos taip pat yra tik kom-

paktiSkesniame autochtony plote, kuriame 1986 m. pamokas lanké 725 vaikai:
115 — Punsko licéjuje, 411 — keturiose aStuonmetése (ar pradinése) mokyklose

ir 159 — SeSiose pradinése mokyklose bei Punsko Zemés tikio mokykloje ir Seiny
licéjuje (plg. Paransevicius 1986, 9—12); Latvijoje prieS kara 43 vaikai dar lanké
du lietuviskus vaiky darZelius, o dabar Lenkijoje yra vienas). Kvalifikuoty lietuviy
kalbos pamoku, o kompaktiskai gyvenamose vietose (pvz. Giriose) — ir bent pradinio déstymo gimtaja kalba dabar pageidauja ir Astravo, Varenavo, Rygos, Liepojos, Bauskés, Saldaus, Sovetsko, Krasnoznamensko (Kaliningrado sr.) rajony
lietuviai. Lietuvos TSR ansambliai, poetai, net spauda j uZsienj — Lenkijos LR
— patenka taip pat daZniau negu j tos patios valstybés gretimy respubliky kai kuriuos rajonus.
Lietuviskai kalban¢iy skai¢iaus dinamikos priklausomybé nuo politiniy, kultiriniy, socialiniy, demografiniy aplinkybiy matyti, palyginus Pinsko, Rédinios
ir Apso apylinkiy raida nuo 1910 m. Pradzioje Siuose trijuose plotuose lietuviskai
kalbéjo maZdaug vienodas skai¢ius Zmoniy — po 10000. Mazdaug iki 1950 m.
kultirinés salygos Siuose plotuose i8 esmés nesiskyré — visi jie i§ pradziy priklausé

carinei Rusijai, pilsudskininky ir hitlerininky laikinai okupuotai teritorijai. Skirtingai nuo Apso, Rédiinios apylinkiy, Pinsko kraStas amZiaus pradzioje maziau
buvo pradéjes slavéti (i8imtj sudaré tik baigianti nutausti KadariSkiy apylinké,
taip pat ploteliai j vakarus ir pietvakarius nuo Punsko — iS viso apie 6500 gyventojy) (Kymmep 1951, 27—30). Pokario metais, vaikams pradéjus lankyti mokyklas

baltarusiy ar rusy déstomaja kalba, Apso, taip pat Rodiinios apylinkiy lietuviai masiSkai émé slavéti: lietuviSkai kalban¢iy (daugiau vyresnio amZiaus Zmoniy) ten

atitinkamai apie 1000 ir 300. Tuo tarpu Seiny—Punsko kraSte tebéra apie
lietuviy.

liko

9000

Buvusioje [likst6s apskrityje Latvijoje (tarp Daiigpilio ir Nerettj) lietuviSkai
kalbanéiuy per ta pati laika sumazéjo mazZdaug nuo 6 000 iki 100. Panaikinus zemés
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nuosavybe, Latvijoje, Baltarusijoje (kaip ir kitur Taryby Sajungoje) daug gyventoju (ypaé jaunesniy) kélési j miestus, maZéjo natiiralus prieaugis: pavyzdzZiui, amZiaus pradzioje Vaitakiemyje (Pinsko apyl.) ir Uodegénuose (Kraslavos apyl.)
gyveno

po 43 Seimas,

o dabar Vaitakiemyje

yra

110 gyventoju,

o Uodegénuose

(kurie 1935 m. iSsiskirst
j vienkiemius
é ir niekada nebuvo lietuviskos mokyklos) —
30

Zmoniy, lietuviskai moka tik 5.
Periferinés 8néktos — tarmiy tesinys uz respublikos

riby — labai

reikSmingos

lietuviy kalbos sandaros, istorijos, kalby kontakty, balty etnogenezés tyrinéjimams.
Dél to Siomis Snektomis doméjosi jvairiy Saliy kalbininkai: E. Volteris, O. Brochas,

K. Biga, J. Gerulis, Chr. Stangas, E. Frenkelis, J. Otrembskis, J. Baléikonis ir daugelis kity. ISsamiau aprasytos Gervétiy, Laziiny, Zietelos Snektos, o beveik netirtos

— Vadakstiés, Ukru, Neretij, GarSvinés, Subatiaus, Ciskodo, Kaméju, Pérvalko,
ViZainio Snektos. Spartiai nykstantias Snektas bitina toliau kruopS€iai ir iSsamiai
aprasinéti. Ilikusiems lietuviams reikia padéti iSlaikyti kultara.
SUTRUMPINIMAI
LKLB

—

VVLKB—

Apie lenky kalba Lietuvos baznyéiose. Lietuviy ra8tas, paduotas Jo Sventenybei Pijui
X. PopieZiui ir visiems S. R. Kataliky Baznyt¢ios Kardinolams. K., 1906.
Vilniaus vyskupijos lietuviy kataliky bitis ir panpolonisty i8dykimas. Lietuviy kataliku kunigy memorialas. Tilzé, 1913.
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CHTYALMM

B MOrPAHMYHbIX

TOBOPAX

Pesziome

KommaxtHaa TeppuTopus TMTOBCKOTO A3bIKa YMeHbINAacb 10 Mepe ycuMBaBUIelicA TepMaHH

aru Manoit JIutsst (8 Bocrounoit TIpyccuu) B 1864— 1876 rr. 1 ocobeHHO mo MpH4HHe NoNOAN3a-

UMM, TPOBOAMMOH KATONMYCCKHM KOCTesIOM, JBOPOM, UIKONOH, BacTaMH. BriensoTca YeTEIpe

TepHoya NomoKM3ayun: B 1387—1687 rr., mo 1863 r., 40 1919 r., 1919—1939 r. u mocune 1939 r.

Bonee OnaronpusTHste ycmoBus Wid pasBuTAA HALMOHAbHOH KyAbTYpsI THTOBULI, MpOxuBaIONUMe

B COCeqHAUX TOcyAapcTBax 3a Wpeweamu cBoelt pecnyOnuKu (Kpas), uMenu no 1864 r. B Manoii
Jiurse, 8 1921—1946 r. 8 Jlarsuiicxoit pecnyOnuxe u mocue 1953 r. 8 TonscKoit Hapoguoii Pecny6JiuKe (B oKpecTHoctax Ceituos—Tlynpcxa CysamkcKoro BOCBOJICTBA).

B apxamausix nepudbepuituerx AMaseKTax JMTOBCKOTO A3bIKa YHCMO ToBOpsAMAX NOMA Ha poyHOM A3bIKe MOCTeNeHHO YMeHbIlaeTca, OcoGeHHO cpeqM MJanMero NOKONeHHA, Mocematomero
TIKOMEI C MpelloyaBaneM Ha HePOAHOM sA3bIKe. OmpeseneHHoe McKIIOYeHHe B TOM MpeycTaBIAIOT
wml

OKpecTHoctu Ceii#os—Ilysscxa u yactuyno Tepsat. JIutoscxue Tepudepuitupie mHaneKTe1

UpeHCTaBAlOT WeHHEIK MaTepHall MJId U3y4eHHA CTpPyKTYypbI, HCTOpHH, KOHTAKTOB MHTOBCKOTO
sa3bIKA, ITHOTeHEIA OaNTOB, HOSTOMY H3Y4eHHe ITUX TOBOPOB ABMAeTCA AKTYANBHOM U HEOTIOXKHOIt
Banaue.

