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1.

Praeities pėdsakų yra tik reikia netingėti apsidairyti. Kokius pėdsakus paliko latgaliai?  Tur būt 
jie kai kam atrodo kaip menka gentis, nes  genties pavadinimas rimuojasi su žodžiu vaikigaliai... 

Visų pirma, vietoves kurias jie yra pasiekę, įvaldę jie papildydavo priedėliu  „-gola“. Gustogola, 
Saudogola, Daukšogola. Dobuzgola. Kurioje vietoje buvo Dobuzgola, galėtų pasakyti nebent Krinčino, 
Pasvalio ir kitų vietovių senųjų raštų tyrinėtojas, mokytojas, pasivadinęs Algimantu Krinčiumi. Visos 
pavardės paimtos iš titaniškų Algimanto Krinčiaus darbų, Krinčino, Pasvalio, Vabalninko bažnyčių 
įrašų perskaitytų iki didžiojo 1709 m. maro, nes po maro pavardžių maišymasis išplito.

Dobuzgoloje senokai (prieš kokius 300 metų) gyveno Dobožinskiai. Kur nuklydo ši pavardė, 
kokios buvo jos ištakos, jei šiandien Budapešto  centre turime Dobozi gatvę? Kas yra įšėjęs tikimybių 
teorijos pradžiamokslį, nujaučia, kad atsitiktinai toks žodis negalėjo atsirasti. Vien kad paimtum 
raidelę ‚d‘ atsitiktinai iš 30, esančių raidyne, turi pasisekti rasti, pataikyti tą vieną iš 30. Sekančią 
raidę pataikyti vėl panaši tikimybė – 1 iš 30. Kad pataikytum ir vieną ir kitą (teorija sako, kad čia 
tikimybės dauginamos), turime šansą 1 iš 900. O kur dar kitos raidės? Taip kad daug ko ir nebežinome, 
nebeatsekame šiandien.

Priedėlis ‚-gola‘ budavo pridedamas visur, ne tik prie Pasvalio. Štai, Latygola Papilio valsčiuje, 
vėliau virtusi Latvygala, ‚Latygol‘ – netoli Smolensko:

Kaip matome, nemažo kaimo būta, 28 kiemai. Jei kaimas turėjo tik vieną gatvę, kiemai buvo 
abiejose pusėse, kiti pastatai toliau nuo gatvės, o vienas kiemas užėmė 10 metrų, gauname, kad 
kaimas turėjo užimti apie 150 metrų.

Latvių kaimai atsekami iš kitokių pavadinimų. Dažniausiai tai būdavo Laty. Arba, pvz.:
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Arba: 

Šis vadintas Lotevka ir prieš 150 metų buvo prie Nemuno, netoli Gardino.

2.
Kiti verti dėmesio vietovardžiai yra Daukšogola ir tie trys: Daučkėnai, Daukniūnai, Daukšiai. 

Atrodytų, pamatinis žodis jiems yra ‚daug‘, viskas prasideda nuo ‚daug‘: Daugava, daugavietis, 
Daukšty Latvijoje, netoli Latgalos:

Žodis Daugšty užrašytas čia iškarpos pabaigoje apie 1865 metus (lapas 9-5 rusų kariniame 
topografiniame žemėlapyje  ‚Karty Šuberta‘. Geriau nepavyko šios iškarpos padaryti. Nebent tai būtų
žodis ‚Dauginvy“. Tame pačiame žemėlapio lape ežeras:

Ežerėlis Dauzing, dviejų kiemų kaimelis Dauzing, viduryje galimai buvusi įkaitimo (sakarst 
– įkaisti) vieta (irgi Dauzing). Iš Žemės čia ėjo šiluma? Atrodytų ‚‘Dauzing‘ ne į temą, bet argi ne 
panašus pagal prasmę žodis ‚Daučkėnai‘ ?
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Parodysime dar vieną gerai žinomą vietovardį Lietuvoje. Tai Dukštas:

Ar kai kas seniau nevadino šios vietos Daukšty?

3.

Dabar parodysiu, kad pavardės, kurios buvo paplitusios Latgaloje, atkeliavo ir iki Pasvalio. 
Nesitikėkite griežtų ribų. Senovės baltų gentys nebuvo priešiškos kad labai atsiribotų vienos nuo 
kitų. Gavėnai.

LATGALOJE prie PASVALIO
Gaveiki (kaimas) gavenėlis kristophor Daukšišiki 1698

gaviena gavėnas Jonas Daučkėnai
gavienia elzbieta Daučkėnai
gavienionis stanislav Daukšiai 1699

gaveikova gavėnas Janis Daučkėnai
gavenis Jonas Daukniūnai 1716

gavinovna gavenienia Daučkėnai
gavienaičia marianna Berčiūny
gavenienia agnieška Daukšiai

gavonovna govienas stanislav Daukšiai 1704
Geršvany (kaimas

Pavardė buvo paplitusi didelėje teritorijoje, pradedant Tverės kunigaikštyste:

Iškarpa iš lapo 8-9.

Verti dėmesio yra Valkiškių (Valkiūnų?) gyventojo Arvydo Kalninio atsiminimai apie Gavėnų 
giminę.  Labai vieningi, sako, gerai sutariantys. Ypač tuomet, jei atsitinka kokia nelaimė. Pavyzdžiui, 
vėtra sugriauna klojimą. Tuoj sulekia visi, kas gali, kas turi laiko. Susineša, susiveža viską, ko reikia. 
Kimba į darbą. Dvi savaitės, ir stovi naujas klojimas. O viena šeima kiek laiko statytų?
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4.
 Pavardės tų, kurie galėjo išlaikyti arklį ir juo naudotis. Visų pirma jojikai.

LATGALOJE prie PASVALIO
jadzon jodzianis Golmini
jačan jačenienia eufrozina Raubonys
Jozini jodakas Simon Levoniški
Jušky
Jaškuny jaškienia mariana Berčiuny

janilenia Stasiški
jodikis andrej Daniliški 1699

jananis jonienia Dorota Jodziany
janusis Janis Daukšiai

janon jononis andrej Jodziany
jononis Simon Trečiany
janolaičia sofija Jutiški
gianonis andrej Daukšiai

jaska jasionas Šunkiškiai
jaškan
jonik jonėnas georgij Jodziany

jonienia apolonija Papyvesiai
jonelonis stefan Kirdoniai
jonėnas foma Berciuny

jozesinski jodėnas stanislav Berciuny
joziūnas jonas Sodeliai

Jozini jodzionis janis Bartašiūnai

Tai nereiškia, kad kitur jojikų nebuvo. Jozėnas Stefan, Šimaniai; Jozėnas Gregorij, Girsūdai; 
Jozonis Kristophor, Girsūdai; Jozaičia Dorota, Levoniškis; Jonelonis Jakob, Varža; Jozaitis, 
Levoniškis; Jozaitis, Posvol‘; Jozenienia Sofija, Kaupeliai; Jodkienas, Girniūnai; Jononis Girniūnai;
Jononis Georgij, Nara ir t.t. Net kaimas, kurį šiandien vadiname Juodžioniais, senovėje turėjo kitą 
prasmę. Nieko juodo čia nebuvo. Tiesiog tai buvo Juodzianiai, Jodzionys – jojikai. Netgi Jodmaciai 
– ir tie jojikai. O Juodeliai atsirado iš žodžio jādelēt – jodinėti, prajodinti.

5.
 Nekyla jokių įtarimų, perskaičius vardus Lavrentij, Stanislav, Georgij, Katerina? Istorijos 

obliuotojas išaiškins jums, kad tai Laurynas, Katrė, Jurgis, nieko ypatingo.  Gal jam ir pasiseks jus 
apdumti. Bet tokio vardo kaip Laurynas tuo metu nebuvo. Buvo Lavrentij, Jekaterina, Sofija ir kiti.
Apolonija, Dorota, Eufrozina Gregorij, Andrej, Foma, Nikolaj, Ambrozij. Foma buvo bandoma 
padaryti Tomu:



7

 Šovė į galvą mintis, kad čia yra  ne tas vardas (Tomas), kuris greitomis perskaitomas ir  užrašomas, 
o visai kas kita. Tai Fomá Urblonis iš Berciūnų, 1678. Taigi, Urblonio vardas slaviškas. Vardas Tomas 
pasitaikydavo retai ir būdavo užrašomas visai kitaip:

Čia Tomas Kudomintanus.
Taigi, iš kur Sofija, Eufrozina, Nikolajus, Foma, Varfolomej? Jei kalbėti trumpai, mūsų unijos

broliams ir jų draugams pavyko prisimeilinti Rusijos valdžiai (net gauti carienės Jekaterinos II 
sutikimą), kad leistų prisiglausti Rusijos teritorijoje. Buvo įkurtos naudingų gyventojų ugdymo 
kontoros tokiose vietose kaip Polotskas, Orša ir kitur. Kai būdavo nusprendžiama, kad žmogus jau 
tinkamai paruoštas, jis būdavo pakviečiamas visam laikui apsigyventi Krinčino, Pasvalio, Vabalninko 
žemėse. Kurį laiką dalis atvykusiųjų netgi duodavo savo vaikams senuosius vardus. Kitaip pasakius, 
nebuvo kam apginti Rytuose LDK. Praradome dideles teritorijas, bet gavome truputį žmonių. Daugiau 
žmonių, didesnė genetinė įvairovė, jei susidaro palankios sąlygos tai įvairovei pasireikšti.

6.

LATGALOJE prie PASVALIO
jakoban jakubaičia agnieška Trečiany
jakubionek jakubienia sofija Jodziany
jakuban jakubonis stanislav Paiešmenė

jakubonis martynas Trečiany
Jakubone jakubonis Daniūnai

jakubonis jonas Jodmaciai 1698
jakubaičia sofija Paiešmenė
jakubienia justina Daniliški
jakubonis andrej Lučiuny

Jekabpils jakubonis nikolaj Treciany

Jakubonis Andrej iš Baluškių panorėjo savo sūnui duoti Nikolajaus vardą. Vardas Jekabs ir iš jo 
kilusi pavardė Jakuban buvo populiarūs Latgaloje.
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7.
 
Ne viena gentis atėjo, senovėje gentys sugyveno geriau, nei mes manome šiandien. Perimdavo 

vienos kitų kalbą.

LATGALOJE prie PASVALIO
gudakov gudonis Jonas daukšiai
gudaliovski gudonis Janis daukšiai
guden gudonis Janis jodmaciai
gudon gudonis Jozef raubonys

gudėnas mykolas jodmaciai
gudanis Nikolaj jodmaciai
gudoniova Anna trečiany
gudevičiana papyvesai
gudaicia Sofija jodmaciai 1698
gudonis tetirvinai
gudėnas Jakob tetirvinai
gudenia mariana tetirvinai

O Gudėno Jokūbo (bažnyčios knygoje rašoma Jakob) giminėje kažkas panorėjo, kad jo dukrelei 
būtų duotas Sofijos vardas.

8.

 Caro kartografai kartais pagudraudavo. Pavyzdžiui, Varėną jie pavadino Orany. Atspėk, kad 
gudrus, kaip ta vieta iš tikrųjų vadinosi. O su Markūnais prie Saločių, išliko objektyvūs:

Dešinėje žemai nukirptas užrašas rodo Gudiškių kaimelį. Jame 1865 metais buvo  6 kiemai, 
Markūnuose – 4, o Buiviškiuose (kaime) – 12. Ar jaučiate dvelksmą nuo Buiviškių? Pavadinimas 
primena mums rusinų gentį boikas. Didesnis kiekis jų gyvena dabar prie Karpatų kartu su lemkais 
ir dolynianais. Ar senovėje vietiniai gyventojai skyrė gudus ir rusinus (kad ir boikas) ? Tik kaimų 
pavadinimai mums to nepasakys. Kokiu keliu rusinai galėjo eiti į čia, jei šios genties gimtinė yra 
maždaug prie Ilmenio ežero? Iškarpoje matyti,  kad Buiviškės yra arti Mūšos upės. I pietryčius nuo 
Markūnų kaimelio, taip pat prie Mūšos upės  buvo Saudogola, anuo žemėlapio sudarymo laiku turėjusi 
31 kiemą. Ką toks vietovės pavadinimas galėtų pasakyti? Manau, kad tikriausiai tai susiję su žodžiu 
saudzēt, kas mūsų kalboje reiškia sergėti rūpintis, globoti. 

 O dabar apie Markūnus:
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9.

LATGALOJE prie PASVALIO
markievičova markievič jakob šimaniai

markūnas stefan šunkiškiai
markūnėlis janis paiešmenė 1707
markevičiova voidziuny
markūnas gabriel miežuny 1709
markūnas janis trečiany 1702
markevičovna anna papyvesiai
markūnėlis franc jodmacie
markūnas šunkiški
markielūnas trečiany 1702
markievič nikolaj Posvol‘
markievič jakob Posvol‘

Mūsų popieriniai kalbininkai, pamatę m-r-k, iškart sumojo, kad čia bus m-o-r-k-a. Pažiūrėkite 
į Pasvalio rajono žemėlapį. Toje vietoje, kur buvo Markūnai, dabar Morkūnai. Kaip gražu. Primena 
daržovę, skanią, turinčią vertingų mums medžiagų. Jiems neatėjo į galvą, kad čia galėtų būti buvęs 
tikrasis žodis m-a-r-k-s, kas, papiliečių kalba pasakius, reiškia žmogų, kuris dažnai būna markotnus 
– tai yra liūdnas.

Tie popieriniai kalbininkai  visur taip elgiasi. Štai buvo kaimas Godziai, kaip mat padarė iš 
jo Guodžiai, nors godoti ir guosti yra ne tas pats. Istorija jiems nesvarbu. Svarbu žodžių žaismas. 
Nematė, kad ir pavardė panaši buvo – Godzianis:

Pavardė kalba apie žmogų, kuris kažką gerbia, garbina. O ir vardas iš tų senųjų, už ką vertindavo 
žmones. Už tai, kad gerai joja, gerai mato ir sugeba pavelti kitą. Todėl ir Valul. Po to atėjo kiti, 
plėšresni, tarp kurių buvo vertinami tie, kurie sugeba kitą uždaužyti lazda…

Žmonės, gyvenantys Markūnuos ir gyvenantys Saudogoloje buvo panašūs. Paklauskite 
psichologų, kas labiau sugebės jus globoti, jumis rūpintis: ar tas, kuris dažnai būna liūdnesnis, ar tas, 
kuris strikinėja linksmas ir nerūpestingas.

 
Pavardės rodo, kad buvo žmonių, kurie dėl daug ko susigraudindavo:

LATGALOJE prie PASVALIO
ravdzan raudanėlis janis daujėnai 1708

ravdovyčia anna daukšiai 1701
raudanis elas našlėnai
roudanikis janis daujėnai

Iš jų matomai iškilo tokie, kuriuos prašydavo padėti apraudoti mirusįjį. Senovėje, kada vaidybos 
ir melo buvo mažiau, apraudojimas su žodžiais stipriai veikdavo. Gal į tokią būseną žmonės būdavo 
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įvedami natūraliai, tam, kad pergyventų katarsį ir greičiau užsibaigtų užtrukęs mirties sukeliamo 
streso žalingas poveikis. Matyt todėl ir ankstyvieji  oratorinio meno mokytojai sakydavo: jei nori, kad 
verktų klausytojai, verk pats. Mačiau kartą natūralią, nesuvaidintą apraudojimo sceną. Sukrečiantis 
vaizdas.

Rastų atvejų mažoka, bet žmonių vardai rodo į tai, kad raudaniai greičiausiai buvo iš sėlių 
genties.

10.

O čia Morkūnai:

LATGALOJE prie PASVALIO
Morkovič morkūnėlis jodziany

morkūnas povilas jodziany
Morkovinova morkūnėlis simon trečiany

morkūnas foma voidziuny
morkūnas nikolaj trečiany
morkūnovna anastazija miežuny 1701
morkūnas andrej golmini
morkūnas girsūdai
morkūnas petras mekšriai
morkūnas ližai
morkūnienia agota nargeliai
morkūnas janis šunkiški

Morki morkučia sofija treciany 1704
(kaimas) morkucia anna daukniūnai

morkucia šunkiški
murkūnas janis paiešmenė 1702
morkūnas foma girsūdai
morkūnas martynas ustukiai?
morkucia sofija ustukiai 
morkūnas jakob treciany
markevičovna anna papyvesiai
morkūnas golmini 1697
morkūnas stefan šunkiški
morkūnas georgij mekšulis
morkūnas janis posvol
morkūnas janis veidziunis

Kažin ar tikrai ši pavardė susijusi  tik su morkomis? Pastebėjau, kad dažniau taip būdavo 
užrašomi krikštynų dalyviai Pasvalio bažnyčioje. M-o-r-k  vietoje M-a-r-k ? Ar negalėjo būti 
ir tuomet taip, kaip su kalbininkais šiandien? Prisiminkime: vos spėjo Lietuvos karvedys Jonas 
Chodkevičius (kilimo iš gudų) prie Salaspilio sumušti švedų armiją, kaip į Latgalą bemat 
susikraustė mūsų unijos broliai su savo draugeliais. Kiek jie ten spėjo nuveikti? Pažymėdavo 
vietoves, kuriose pasisekdavo suveikti? O tai iškart pamatoma. Mat joms pridėdavo galūnes 
–ščizna. Kas čia mano per prigimtis kad , kai Latgalos žemėlapiuose pamatau vietoje Litovcy 
užrašytą Litovščizna, mane iškart pradeda tąsyti ir verčia vemti:
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Įtarimai remiasi visa eile įvykių, kurie tęsiasi ir šiandien.
Kokios jėgos metė iš švietimo ir mokslo ministrų akademiką Z. Zinkevičių, ar ne todėl, kad 

jis abejingai žiūrėjo į raideles ‚W‘ir ‚X‘ ? O anksčiau? Kas nužudė vyskupą I.J. Masalskį? Kas 
sutrukdė Vytauto karūnacijai? Kas pasmaugė savo dėdę, Didijį Lietuvos kunigaikštį Kęstutį? 

Neseniai pamačiau kad internete nebėra Liaudies kūrybos, pavadintos Pandėlio baudžiauninkų 
himnu. Ištrintas. Patikimai, visam laikui. Užsakovai aiškūs. Kas vykdytojai? Ogi mūsų LĖPAI (čia 
naujadaras : LĖP -lengvai paperkami istorikai, kalbininkai, politikai). Kodėl reikėjo ištrinti? Todėl, 
kad ponas turi būti perdažytas, nulakuotas, be dėmelių. Juk tai pono pulkas iš kitos pusės, pirmiau 
nei Pilsudskio pulkai įjojo į Vilnių. Ne į Vilnių o w Wilno. Kam čia tie baudžiauninkų murmėjimai? 
Kaip jau nuo pat pradžių pastebėjo akylesni, unija buvo didelė nelaimė Lietuvai, sulyginama nebent 
su didelėmis epidemijomis, baudžiavos įvedimu. Šiandien bandoma šlovinti uniją, sakyti, kad ji 
tebegalioja. Tebegalioja? Reiškia, taip niekas ir neatsiprašys už Seinų krašto okupaciją? Negrąžins 
jo. Už genocidą Šalčininkų krašte, už buvusį Vilniaus atplėšimą taip pat nėra atsakingų. Unija, 
unija, unija. Nuo Latgalos iki Pasvalio netoli. Ar neišgirsime vieną dieną, kad Pasvalys jau ne 
kraštas, rajonas, o vaivadija, kaip ir Punskas?

11.

LATGALOJE Prie PASVALIO
rutkovska rutkonis aleks Luciuny

rutkienis jakob Krinicin
rutenis simon Bisliai
rutėnas lavrentij Girsūdai
rutėnas kristophor Daučkėnai
rutėnas bartolomiejus Godziai
rutkus janis Posvol‘
rutkienas petras Posvol‘

Rutėnais dar kitaip buvo vadinami rusinai (arba rusėnai kaip sako šiandien istorikai). Anksčiau 
parodžiau (knygelėje „Iš kur dalis mūsų atėjo“. Panevėžys, 2018)  suradęs vieną jų kelių Karpatų 
link. Krasluova, Tverečius, Sviriai, Ašmena, Lyda, Gardinas. Reiškia, kad kažkokie likučiai pasirodė 
ir čia. 

Klausytojai (mokytojai), specialiai neagituoti, vertino, kaip jiems patinka dabar Karpatuose 
gyvenančių buvusių praeivių per Lietuvą (rusinų – rutenų) liaudies muzika. Buvo paskaičiuota, kiek 
yra patikimi gauti rezultatai.

Mokytojai sėdėjo po vieną, nesikalbėdami,  stengdamiesi pasinerti į atsipalaidavimo, ramybės, 
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meditacijos būseną (Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla). Po vieną, tai reiškia, kad nematė, 
kokius įvertinimus rašo tuo metu kitas ir tai nepaliko pėdsakų pasąmonėje. Nebuvo pasakoma jiems, 
kokios tautos liaudies muzikos ištraukas klauso, galėjo tik nujausti, vertino už tai, kiek kūrinėlio 
melodijos per pusę minutės sukeliamas įspūdis patinka. Pasibaigus vertinimui, girdėtos ištraukos buvo 
suskirtytos į dvi grupes:: rusinų – rutenų ir kitų tautų. Kiekvienam dalyviui buvo skaičiuojami grupių 
vidurkiai. Taigi, pagal parašytus įvertinimus asmuo atsidurdavo tam tikroje plokštumos  LEMKO 
– KITI vietoje. Priede (AIKSTE)  galite pamatyti, kaip konkretūs rezultatai atrodo.
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Šešiolikos asmenų Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos  mokytojų grupė muzikai iš 
Lemko folk vidutiniškai skyrė 59 balus, muzikai iš Other folk – vidutiniškai 47 balus. 

Kaip matome iš sekančios, žemiau parodytos rezultatų analizės,  statistiškai patikimai Lemko 
folk music buvo įvertinta geriau.

              OTHER—LEMKO

Kokie niuansai čia slypi? Rusinai (lemkos, boikos) ėjo tai ne pro Nemunėlio Radviliškį. Kada 
išsivystė trauka panašiems garsams? Dar seniau, kai šios gentys (sėlių, latgalių ir rusėnų) dar gyveno 
kartu genčių lopšyje? Ar kai praėjo pro Lydą, kur buvo kaimai, vadinami Dainava? Patys kažką gavo 
iš mūsų ir nusinešė į Karpatus?

12.

LATGALA prie PASVALIO
svilaicia Dorota golmini

svilan svilycia Anna sintautai
svilova svilolaičia Mariana miežuny

svilaicia Sofija daukniūny 1697
svilonis Andrej daniliški
svilova Marianna borkloniai

Jei prie Apaščios Gervės, Rovėjos vyrauja Pelaniai, tai prie Pasvalio Svilai. Pelanio pavardė 
aiškesnė. Svilo dviprasmiška, mat galima suprasti ir taip: “...įkišau trumpam ranką į ugnį ir nusvilau 
ant jos augančius plaukus...“ Susvilinti iki pelenų – toks matyt buvo šių žmonių užsiėmimas, Pelenų 
kelias gerai matyti minėtomis upėmis. Ar ir čia jis taip pat ėjo upėmis (Tatula, Upyta, Ringužia), ar 
buvo pelenams greit pagaminti tinkamų medžių, kaip ir ten (žilvičiai)?
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13.
O štai Šimonys:

LATGAL A prie PASVALIO
šym šimonis Stefan Daniliški

šimoni nikolaj trečiany?
šimanaitis lavrentij Mikieliai
šimonis stanislav Šukiany 1697
šimonis bartolomiej Mikieliai 1697
šimoniova mariana trečiany 

šymaškova šimokas motiejus Berciuny
šimaškus andrej Migoniai
šimėnenia Sofija Šlamai
pietronis Šimas Girsūdai
šimonis Rajūnai
šimaičia Sofija posvol’
šimaitis Jonas posvol’
šimaitis stanislav posvol’
šimaitis georgij Skrabaciški
šimaitis nikolaj Skrabaciški
uparnaitis Stefan Šimaniai
(on že upornyj

Dauguma aptiktų Šimonių jau nebegyveno vietovėje, kuri buvo pavadinta jų vardu. Ten gyveno 
kiti. Jie čia nesurašyti, užrašytas tik vienas, Uparnaitis, kurio pavardės prasmė aiški.

14.

Skrabotiškiai už Pasvalio – šis vietovardis panašus į kitus, esančius arčiau Nemunėlio (Skrebiškiai, 
Skrėbiškis),  Skrėbiškiai už Astravo dvaro. Šlamuose aptikau  Stefaną Skrebelą. Latgaloje kaimas 
Skrebi, tame krašte pavardės Skraba, Skraban, Skrabia, Skrabis, Skrebaks, Skrebelovna. Žodžiai, 
kuriems pirminis yra skribināt – krebždėti, graužti, tinka ne tik pelių gyvenimui apibūdinti. Skrebėti 
– tai svarbus žodis, baudžiavą gerai atspindintis. Skrebėti – tai dirbti šiek tiek, šiaip taip, kaip kad 
skreba, krebžda pelytė...

Dar pasakysiu ištrauką iš J. Skeberdžio (skābardis – skroblas) eilėraščio „Skrėbiškio 
nevidonas“(185...): 

„Nukunkino vargšų Baltramų, kom sovo počių užstojo
Ir šunim aplaida Jonieny, kom šili uogus runkiojo...“ Šios kalbos iliustracijos tikriausiai  

prireiks.
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15.
Kad jau užsiminėme apie baudžiavą, gal vertėtų pažiūrėti, kiek turėjome pareigūnų esamai 

tvarkai prižiūrėti:

LATGALA prie PASVALIO
voiciuls voiciulonis načanių

vaičiulonis motiejus palavėnis
vaičiulonis andrej putriai
vaičelėnas suntautai 1697
voičiulūnas stanislav pamiškė
vaiciūnas adam rowbonis
vaiciuliūnas stanislav šimaniai

voyčuk vaičiulyčia katerina kriničin 1697
vaičunova suntautai
vaičolova sofija sintovty 1697
voiciūnas adam raubonys 1698
voičiūčia dorota borodziški
vaičiulūnas paulius ragujai
vaičiulūnas motiejus skietery
vaičulova anna sintovty
vaičivyčia sofija našlėnai
vaičionis samuel tetirvinai
voičiulova anna skietery 1698
veičulycia apolonija šunkiški 1699
vaičiulonis kazimir golmini
vaičiukienis kazimir jutiški

voitan voitonis foma šukiany
voitonis petras raubonys 1698
vaitiekunonis jonas raubonys

Ar jų buvo tiek, kiek reikėjo  Pasvalio kraštui anuo metu (prieš didijį 1709 metų marą)? Pasiskirstę 
beveik tolygiai. O čia matote 1865 metų žemėlapio iškarpą prie Daugavos upės (maždaug 200 km 
nuo Pasvalio):

Vienkiemis Voitiulova, kaimas iš 8 kiemų Vaiteleva, palivarkas Voitelevo. Norite patys pamatyti 
tą vietą žemėlapyje? Kvieskite Google, - rašykite ‚eto mesto‘ – kai pasiūlys pasirinkti, rinkitės 
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‚Trechverstovka‘ arba ‚Karty Šuberta‘ – kai pasiūlys žemėlapių visumą, pasirinkite reikiamą lapą. 
Šis lapas, kuriame yra Vaiteliai, Vaičiuliai, turi numerį 11-6.

 Kai kurie tėvų vardai (Apolonija Sofija, Foma, Stanislav, Andrej) parodo, kad dalis galėjo
ateiti ir iš toliau? Vis dar netikite? Tada kaip paaiškinsite, kad krikštynose dalyvavo tokie žmonės:

Podberezka Feliciana, Smolensko rūmai, kūma Kazimiero Janio Micevičiaus(Mstislavlio 
taurininko) ir Marcelės Pomarnackos dukrelėms; kartu su Barbara Unichovska ( ši iš Krinčino? Iš 
Smolensko?); 1698,1,19. [ Algimantas Krinčius. Senosios Krinčino bažnyčios knygos, III d., 1697-
1703 m. krikšto knyga. Krinčinas, Savilaida, 2005, p. 17.] Negi vežė žiemos vidury tiek kilometrų iš 
Mstislavlio vaikelius krikštyti į Krinčiną?

1699,1,18:  kūmas - Oršos Thesaurius (iždininkas) Georgij  Lyko, kiti kūmai: Vladislav Grigiecki, 
Anna Prošynska, Konstancija Chmielevska [ toje pačioje Algimanto Krinčiaus knygelėje, p. 23]. Tie 
kiti kūmai irgi buvę Oršos gyventojai?

1699,2,16: kūmas - Minsko Dapifer (stalininkas) Georgij Sreders, dabar Golminių gyventojas.
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1699.04.27. Krikštyti Onufrijaus Janio Podberezkio, Upytės distrikto maršalkos dvynukai. Kas 
ir kur jam davė Onufrijaus vardą? Kas  suteikė maršalkos titulą? Kas Lietuvą suskirstė į distriktus? 

1699.10.21. Krinčine krikštytos kilniojo pono Oršos Thesauriaus (iždininko) Georgijaus Lyko 
dukrelės. Tur būt ir jums dabar jau aišku, kad Georgijus – tai ne Jurgis, kad Georgijumi jis buvo 
krikštytas Oršos žemėje, kad dukrelių krikštyti nevežė arkliais vėlyvą rudenį tiek kilometrų iki 
Krinčino. Titulas, kurį gavo Oršoje, liko galioti ir čia. Kam atiteko Oršos auksas?

Nesiveldami į smulkmenas, pažymėsime, su kuriose žemėse gautais titulais atvykdavo žmonės 
į Pasvalį ir Krinčiną. Iš Ašmenos – Voločko Mykolas, iš   Braslavo (Brėslauja) – Pučinski Jonas, iš 
Minsko – Georgij Sreders, iš Mstislavlio – Micevič Janis, iš Naugarduko – Lazurovič Andrej, Jonas 
Bohuš, iš Oršos – Lyko Georgijus, iš district Potumsensis – Jucevič Anton, iš Smolensko – Podberezka 
Feliciana, iš Upytės (trumpam, tik krikštynoms) – Onufrij Janis Podberezki. Gal kas žino, kur buvo 
district Potumsensis?

 Jeigu Oršos iždininkas kažkuriam vaikui buvo kūmas, tai gal ir tie tėvai buvo iš Oršos žemių 
atėję? Ar atvažiuodavo, kas tuo metu galėdavo ir kūmu būdavo tam vaikui, kurį tuo metu atnešdavo į 
bažnyčią? Kodėl iš minėtų vietų suvažiuodavo į Krinčino arba Pasvalio bažnyčias?

16.

Galėjau iš pat pradžių pasakyti. bet gerai ir dabar. Pasidarykite Pasvalio krašto kaimų schemą, arba 
paimkite mažai reikalingą rajono žemėlapį. Jei kaime pasirodė įtariamai  iš Latgalos atėjusi pavardė 
(o jos visos, nuo pat pirmo puslapio čia išvardintos, yra įtariamos, nes panašios aptiktos Latgaloje), 
ties tuo kaimu pieškite apskritimuką arba paukščiuką. Dabar nrbesvarbu, kokios pavardės, bet svarbu, 
kokiuose kaimuose jos buvo. Gausite paukščiukų debesį, kuris rodys latgaliečių pasiskirstymo 
tankumą.

 Einame toliau, darome dar vieną pjūvį:

LATGALA prie PASVALIO
Miekinova mekienas janis jodziany

miekielėnas povilas daukniūnai
Meykovna mekienis adalbert miežuny 1702

miekienas daniuny
mekienėlis jonas miežuny
mekis stanislav baluški
mikinelis jonas miežuny
miekienis jozef petriški 1697
mikieniova anna krinicin

Jau vienas šis nedidelis sąrašėlis (o čia yra visi iki maro paminėti bažnyčių gimimo knygose 
Mekieniai) parodys jums, kad jūsų nupiešti paukščiukai išsidėsto tam tikroje zonoje, ne bet kur. 
Ar matėte, kaip sutupia pailsėti pulkas žąsiukų? Dar ne? Tuomet pastebėkite, jei bus proga, kaip 
jie tai daro ir suprasite, kaip įsitaisydavo gentys vienos šalia kitų, kai vietos būdavo pakankamai ir 
neprisireikdavo muštynių.
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17.

Paverskite paukščiukais žemėlapyje dar vieną nedidelį sąrąšėlį:

LATGALA prie PASVALIO
možeiko treciany

mozilan mažalen stanislav jutiški
malulonis nikolaj ?
malulonis daniliški
mazuchno andrej raubonys
mozuchno martynas posvol

mozul mazylonis bisliai
mozukonis lavrentij miežuny 1702
mazialycia anastazija zoliški 1709
mazeika jonas trečiany 1699

Kai knygelės pabaigoje viską padarysite, įdomu, kokios išvados apie mažus žmones prieisite?

18.

Apie žmones, sugebančius pavelti kitą:

LATGALOJE prie PASVALIO
valūnas stanislav Šunkiški

valovna valaitas lavrentij Trečiany
valenia dorota Daniuny
valulyčia agnieška Golmini
valušaičia dorota Daniliški
valulova sofija Borkloniai
valulonis nikolaj Posvol

19.
Na, dar vieną trumpą sąrašėlį. Apie žmones kurie mūsų supratimu brazdinasi, o tikrumoje žodžio 

prasmė yra kitokia. Brāzties – dumti, nerti ( pvz., su arkliu per brūzgynus).

LATGALOJE prie PASVALIO
brozyul brazdzionis georgij golmini

brazdziovna sofija papyvesiai
brazdziūnas georgij trečiany
brazdziūnas stasiški
brazdziūnas foma graziuny 1698
brazdziunova sofija leliškiai 1701
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20.
O dabar imamės vienos svarbios ir paslaptingos pavardės (kodėl ji ypatinga, gal kada vėliau ir 

suprasite), nesvarbu, kaip buvusių įvykių ji nebūtų buvusi iškraipyta:

LATGALOJE prie PASVALIO
Indran andrenia jodziany

indrulėnas georgij daukniūnai
indrulienė borkloniai
indrulienia sofija toločkani
indrulycia anna voidziuny
indras georgij treciany
sindrunis sindruny
iendrukonis treciany

Indryk indrukaičia justina berciuny
indružkuris foma ustuki

Indriks indrušaičia marianna treciany
Indričanova indrušyčia žydanų

indrosonis dovienių
indrusiūnas jonas šimaniai
indrusiūnas stanislav šimaniai

Indronovna indrusienia anastazija daukniūnai
indrejūnas varfolomiej daukniuny 1709
indrejūnas daučkienų
jendrulienia anna kirdoniai
indrulonis kazimir podziai
indrulūnas georgij girniuny
indrulūnas motiejus voidziuny
indrušonis doviany
indrusionis kazimir miežuny
undručiūnas vilhelm viensėdžiai 1697

Indričany indrešienia mariana bisliai
indrienia mariana indrėniški

Indričy endrušene anastazija daniliški
endrunionis kazimir miežuny 1717

Dar ne viskas, dar yra nemažai šių pavardžių, daugiau nei kitų, galimai turėjusių ryšį su 
Latgala:

LATGALOJE prie PASVALIO
andrašova magdalena miežuny

andran andrevenia katerina purvai
andrūnas daučkėnai
andrėnas kazimir bisliai
andriunionis jonas daukniūnai
andrulyčia mariana daukšiai
andralonis borkloniai
andrėnas repšiai
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andrukonis jakob padvariečiai
andrišonis georgij miežuny
andrene kazimir bartošiūnai

andrejova andrėnas kazimir jutiški
andrulova anna dobužiai
andrusionis kazimir miežuny
andrulonis meilūnai
andrejonas motiejus sintautai
andrasienas kazimir jutiški
andrejūnas kazimir daukniūnai
andrejunova marianna borkloniai
andrejūnas simon ragujai
andrykaičiova barbara petriški
andrušenia mariana daučkėnai
andrusiova anastazija daniuny
andryčova anna jodmaciai
undrušenėlis andrej miežuny 1704
andrejūnas berciuny
andrejūnas stanislav pervalki
andrejūčia anna golmini 1709
andrejūnas kazimir trečiany 1708
andriviena anna daukšiai
undrusiova katerina miežuny 1717
undrėnas stanislav daukšiai 1704
undrolėnas jozej ragujai
undralonis gaspar raubany 1704
undrūnas stanislav dobuzgola
undrėnas varfolomiej daniliški
undrėnas varfolomiej jutiški 1698
undraičia mariana trečiany
undralunova golmini
undrusionis mykolas paiešmenė
undrusiūnas andrej miežuny 1702
undrusiūnas foma šniukšteliai
undrūnas treciany
undrušaičia agnieška paiešmenė
undrulonas janis daukšiškiai 1698
undrulyčia anna voidziuny
undrakonis kaspar raubonys 1697
undrelūnas motiejus voidziuny
undralūnas kazimir trečiany 1701
undrūnas stanislav raubonys 1697
undrušyčia katerina žydany 1697
andrušyčia mariana žydany 1697
undrukyčia katerina treciany 1697
undrošenia agata sereiki
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Vienoje bažnyčioje kažkodėl dažniau ‚I‘ buvo pakeista į ‚U‘. Kitur šalia kūmos Agotos 
Undrošienės atsirado kūmas keista pavarde Imbrokonis, taip pat iš Sereikių. Tesiaiškina kiti, mums 
esmė nuo to nesikeičia. 

21.

 Pabaikite savo schemoje prie kaimų piešti paukščiukus. Man paukščiukų buvo tankiausiai 
ovale, kurį parodžiau knygelės viršelyje. Ar sutapo? Toje teritorijoje daugiausia būta žmonių su 
pavardėmis, panašiomis į Latgaloje aptiktas.
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 Skeptikas gali pasakyti: daug ką galima nupiešti per debesėlį: ir ovalą ir keturkampį, o ar tas 
piešinys turi kokį kitą geografinį pagrindą, ne tik kaimus? Taip, turi. Pažiūrėkite į upes:

Dabar įsivaizduokite, kad šitų upių susiliejime (ypač Pyvesos ir Tatulos) nutūpę daug paukštelių, 
kurie klausia vienas kito: „ Ar liksime šiame aptvare, ar skrisime toliau?“ Taip VGTU stud. Aina 
Vaičiulėnaitė įsivaizdavo genčių judėjimą ir maišymąsi anais senaisiais laikais. Jos piešinio 
nesugebėjau perduoti, barjerai tarp programų sutrukdė.
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22.

1865 metų žemėlapio iškarpose aiškiai matyti, kad cariniai kartografai nuo pat Vobol‘niki [1] iki 
Mūšos [ 2] Tatulą užrašinėjo  vienodai – Tatola (lapas 10 – 4):

 
[1]

Kurios genties čia taip tariamas žodis? TATOLA. Ar sunku atspėti?

 [2]

Dar matyti iškarpoje [2], kad Dobužių palivarko būta pačioje Mūšos ir Tatolos santakoje. Čia 
reikia ieškoti ir Dobužgolos. Pridedu paveiksliuką:
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Paveiksliukas vadinasi ‚Kaimas‘. Svarbiausia čia ne paveiksliuko grožis, o tai, kad jį nupiešė 
dailininkas Mstislavas Dobužinskis 1933 metais.

Taigi, kokią gauname išvadą, aiškiai matyti: kažkada žmonės iš Latgalos nukeliavo pagal 
Pyvesą ir Tatulą iki Mūšos ir bandė slinktis toliau į šiaurę ir į vakarus. 

23.

Eidami atgal pagal Pyvesą ir Tatulą, prieitume regioną, kuriame žmonės kalbėjo taip vadinama 
kupiškėnų tarme. Čia pavardžių ryšys su pavardėmis Latgaloje dar didesnis:
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Schema vadinasi: Giminingų rytinės Latgalos kraštui vardažodžių dažnis (proc.) kupiškėnų 
tarmės (K) regione ir aplink jį. Tai mūsų duomenys. Juos gavome, lygindami parodytų vietovių 
žmonių pavardes kapuose su rytinės Latgalos žmonių XVIII a. pavardėmis.

Iš viso aptikome per 500 panašių (į Latgalos) pavardžių ir vietovardžių. Kupiškėnų tarmės 
apylinkėse maždaug pusė visų pavardžių  turi analogiškų vardažodžių latgalių krašte. Toks atėjusių 
(ar pasilikusių) skaičius, galėjo paveikti vietinių kalbą. Tą ir matome:

LATVIAI LIETUVIAI LATGALA Kupiškėnų tarmė
Medus Medus Mads Madus
Mazs Mažas Mozs Možus
Mans Manas Muns Mono
Pakulas Pakulos Pokolys Pokulos
Adata Adata Odota Odota
Tēvs Tėvas Tavs Tavus
Kaps Kapas Kops Kopus
Varpa Varpa vuorpa Vorpu
Puce Pelėda palada Palada
Ozols Ąžuolas Ūzuls Ūžolus
Labdien Laba diena Loba dīna Lobų dienų
Gals Galas Gols Golus
Tantiņa Tetulė Tatola ? tatula

Taigi, kupiškėnų tarmės regione latgalių pabuvojimas dar labiau darosi neabejotinas.

24.

Ten, kur stūmėsi latgaliai, net  žmonių mitybos ypatumai skyrėsi (jų stūmimasis parodytas 
rodykle): 

[blogai išsaugoti duomenys,autoriai neišliko, liko tik jų sudarytas žemėlapis]
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Eidami atgal pagal Pyvesą, prieisite jos pradžią ir kaimą, kuris tame latgaliečių kelyje buvo:

Kitur rašoma KODŽIOGALIE, čia KUDŽIOGALIE, taigi, kūdųjų arba ėjikų galas. Senovėje 
žodis ‚kūdas‘ reiškė ne tik liesą bet ir neturtingą, šiuo atveju neturintį arklio. Taigi, kaip negalvosi, 
ėjikų galas.

25.

Paskutinė to kaimo (Kučgalio dabar) gyventojų sąrašo iškarpos pavardė yra Stanislav 
Indrulanis.

O štai kaip Indrulanio pavardė užrašyta buvo Vabalninko bašnyčioje:

 

Jan Indrulonis.

Kučgalyje Indrulanio pavardė užrašyta taip, kaip save vadino sėlių genties žmonės, su gakūne  
‘-anis’, Vabalninke jau ‘-onis’. Kas pasikeitė? Čia kita gentis?
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O apie 1960- 1970 metus Indruloniai, Indruliūnai buvo paplitę (dar) plačiai:
Pavardžių su šaknimi INDR,-  pasiskirstymas (apie 1970 m.)

26.

Kažkoks kelias nuo toli prasideda, žymė – kaimas INDULI:

 Kaimelis Induli lape 9-6.
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 Nuo Sebežo (gal toks pavadinimas reiškia – Čia Susibėgę?):

Matome: upė Idrica (iškarpa iš lapo 10-7).
Toliau. Kaimas Indrica:

Krasluovos kraštas, iškarpa iš lapo 11-6. Žemiau po Indrica matote Smetanų palivarką. Iki kur 
atėjo Smetanos? Prezidento Smetonos gimtinę dar žinote?
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 Toliau:

Nelabai vykusi iškarpa iš lapo 11-5. Iškarpos apačioje matote kaimelį  Indry (Indros). Netoli 
Daugpilis. Šiek tiek į šiaurę nuo Indrų ežerėlis Andreilis? Sindreilis? Vakaruose upė Šventoji.

 Toliau:

Indrajų ežeras Šventosios baseine.



30

Ašmena, upė Indrinia. Gardinas, miestelis Indura, upelis Indurka:

Negalvokite, kad bet kuria kryptimi kitą tokį kelią galima rasti. Galite pabandyti.Nepasiseks.
Gal kai kada ir suprasime, kas už šito paslaptingo žodžio slypi. Toks tad buvo genčių judėjimas 

mus pasiekiančiais pėdsakais atsekamas.

 

Mstislavas Dobužinskis, 1933.

Sinagoga Jurbarke.

Ne tiek svarbu, kokia tema piešdavo M. Dobužinskis, daug svarbiau, kad Dobužių palivarkas 
buvo Mūšos ir Tatulos santakoje, taigi ten seniau turėjo būti  ir Dobuzgola. Nepamirškite, iš to, 
kas pasakyta knygelėje, Jums lengviau bus paaiškinti (iškelti versiją), kaip galėjo Budapešto centre 
atsirasti  gatvė Dobozi. Ypač po to, kai pabandysite paieškoti Dobužinskių giminės šaknų.
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26.

Toks tad buvo senovėje genčių judėjimas, maišymasis. Dar svarbu sužinoti, kurių genčių atstovus 
labiau guldė Didysis maras, bet tai jau kito darbo tema. Skirtingų genčių atstovai tuokdavosi laisvai, 
nekreipdami perdaug dėmesio kad kito kalba kitokia arba apimtas jis kitokių prietarų. Keli šiandien 
stebisi, kai lietuvaitė išteka už juodaodžio ar rudaplaukio? 

Seniau gentys daug geriau sugyveno, maišėsi tarpusavyje, atsirasdavo žmonės su naujomis 
savybėmis, charakteriais. Tik vėliau juos pradėta pjudyti. Iš kur atsirado malda “Perkūne, dievaiti, 
nemuški žemaitį, bet muški gudą, kaip šunį rudą...“? Iš prietarų, iš fanatizmo. Gudai dažniau buvo 
rudaplaukiai (ne tiek kaip suomiai, bet dažniau, nei mes). O žmonėms sėkmingai  buvo įteigta, kad 
rudi plaukai, tai velnio palikta žymė. Tokius reikia labai stebėti, ir jei kas – pranešti inkvizicijai. O 
ypač moteris akylai reikia stebėti ( kad ir ne rudaplaukes). Mat moteris – tai vėlnio uzbonas. Ir kai jis 
ten įsimeta, ji tampa ragana...Tuomet be inkvizicijos niekaip. Žmonių sankaupos (ordino) filosofijos
viršūnė. Kodėl šiandien tebeturimi velnių išvarinėtojai? Kas stengiasi, kad mes  tebegyventume XV 
amžiuje?

Atajo pas man Smertis
Ir dova žvakialy,
Sokia kad pria žvokias
Mirt bus gražiau.
O ašei pojamiau
Ir pria šimto vatų žvokias
Knygialy parašiau...
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