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Parodysiu, kad šie  žodžiai, kurie atrodo visai nesusiję (neturi bendros šaknies), turi daug 
istorinio panašumo savo kilmėje, laike ir vietoje. 

Iš senovės mūsų sutinkamų žodžių perlai yra kaimų, vienkiemių, upelių, ežerėlių pava-
dinimai bei pavardės. Ką jie reiškia, kodėl tokie buvo duoti? Kai kuriose vietose lengva susi-
gaudyti. Štai kaimas Kubiliai. 

Didiesiems Globėjams pavyko nutylėti tą faktą, kad itin daug genčių atsirado čia, Rytų 
Europos Šiaurėje. Gal tai jiems ir nebuvo svarbu, svarbiausia buvo palenkti jas naujiems die-
vams, parodyti, kad tikroji kultūra buvo atnešta iš Pietų, kad baltai savo natūraliais pojūčiais 
nieko nebuvo pasiekę, kad tai buvo tamsus kraštas Bet kad visai ne taip buvo. Štai pažiūrėki-
te: Biržų girios pakraštyje užusienis Kugine - Kuginiai ( galima ir Kugieniai). Sėlių genčiai 
kugis – tai laivas. Čia buvo pakankamai tinkamų medžių nedideliems laivams daryti. Kai 
pasakėme, kur buvo tų laivų prieplaukos, paslaugios Globėjams moterytės atrėžė: netinka, 
žmonių pasakojimai nepatikimi, netinka. O kad baltai buvo nelinkę meluoti, tokia buvo jų 
kultūra, joms nė motais.

Iš visų pašalių suropoję pataikūnai  stengėsi įtikti Didžiajai jėgai, miestelį Popel‘ pra-
dėjo vadinti Papiliu. Tai kas, kad tokio žodžio pilis šiame krašte nebuvo. Buvo jis toliau 
(Daugavpils. Jekabpils), o čia ne, Čia buvo zamek, zomkėlis. Nepastebėjo pataikūnai, kad ir 
kalba, taikiai susiliejus gentims, kitokia čia iškilo. 
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Jeigu Popel‘ jiems – tai Papilys, tai kas tuomet Popeleviči? Papiliečiai?

 

Ne tokia buvo šių žodžių prasmė. Popel‘ – tai pelenai, Popeleviči – Pelaniai. Pelaniai gami-
no pelenus, pylė juos į Kubilių padarytus kubilus, šiuos statė į Kugienių statytus laivus ir kažkas 
plukdė Apaščios, Rovėjos, Aukštosios Gervės upėmis tolyn, gal būt net į Rygą. Tik pataikūnai 
stengėsi parodyti,kad čia buvo tamsus kraštas. Apie kalbą jie, aišku, taip pat nutylėjo.

TAI  PAMINKLAS  IŠNYKUSIAI SENAJAI KALBAI,
APIE  TŪKSTANTĮ  METŲ GYVAVUSIAI

NUO SAUGINIŲ, GARŠVŲ  IKI  PANDĖLIO,  
NUO KALPOKŲ, KVETKŲ  IKI  KUPIŠKIO,  

KURI   BUVO  NE  KAS  KITA, 
KAIP   SAVOTIŠKA   BENDRUOSE  DARBUOSE

SUSILIEJUSIŲ  GENČIŲ KALBA.
SĖLIAI,  GUDAI, LATGALIAI,  KRIVIČIAI, LIETUVIAI, RUSINAI.

AR   DO   ATOMANUM   SANOJŲ   KALBŲ ?

LOBU DIENŲ,   PAJIMK   DIDASNY  GOBONŲ
JIAKNOS,   SMOGENOS,  LOPAS  DUNTYS

KORVA,   KUMALA,  KIAULA,  AVALA,
 VOBOLUS,   VOGULIS,  POMEČIAU GALVALY

GRYČĖLA,   MERGĖLA,  GRYČIALA,  MERGIALA
PASIMIERAVAU SMERTINY SUKNALY

MONO  TATA  SKONŲ  OLŲ  PADARYDAVO
KIAKŠTUS,  VOIKŠTO,  ROIBUS,  NIAR,  OŠEI
KOILIS,  BOILA,  LOIMA,  DOIGUS,  ŽOIBUS

PONDĖLIO  MARGOS,  LIEKNAGALA,  ŠILAGALA
GAVANOIČIA,   ŽALDOKOIČIA,   VAITOITIS
APLUNKIAU   TATULY,   KADARŲ   APUŠIA

ILGABRADŲ   AGLA,   KAJUGALIO   ŪŽOLUS
TRAUK  PARKŪNAI   PANIALA  JAUNOJI...
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Vien dvigarsis ‚oi‘ ko vertas. Bet išsigimimas Lietuvoje tęsiaisi toliau. Prieš kelis metus 
iš interneto buvo ištrintas tekstas, pavadintas kaip PANDĖLIO BAUDŽIAUNINKŲ HIM-
NAS. Kai publika nusiramins, bus perrašoma Lietuvos istorija.

Dar daugiau, siekė kuo greičiau ištrinti iš žmonių atminties apie unikalias sąlygas, leidu-
sias natūraliai vystytis didžiuliam genčių skaičiui, prikaišiojo kliedėjimų apie Bogorodicas, 
Šventąsias Mergeles. O patys galingieji taip ir liko neatsiprašę už sukeltą psichinę epidemiją, 
už inkviziciją, pagrįstą pramanais apie šėtono pinkles ir pėdsakus. Nauji šėtono išvarinėtojai 
tabaluoja kojomis ir laukia darbo.

Parodyta, kad Kubiliai turi 15 kiemų (dūmų) ir yra kažkur prie upės Rovėjos. Apačioje ki-
tas toks pat užrašas, jo kairėje ženklas, pasakantis, kad čia pat yra tsip pat vadinamos  kapinės.

Įsivaizduojant senovę, susigaudome, kad taip kaimas buvo pradėtas vadinti todėl, kad 
kažkada čia būta žmonių, kurie mokėjo pagaminti kubilus. Vėliau kaimą papildė žmonės, 
vadinti Chodorovičiais, vėliau virtę Kvedaravičiais. 

29 kiemų kaimas Chodory – Ėjikai (chodit‘).

Šitam vienkiemiui (antra eilutė nuo apačios) žmonės iš Didžiųjų Melagių ordino drūčiai 
prigrūdo šnypščiančiųjų raidžių, kurios nereikalingos latvių – lietuvių tariamiems garsams 
atspindėti, jis tapo sunkiau atpažįstamas.
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Dar labiau į šiaurę (lapas 7–9) šis vietovardis išliko atėjūnų neišdarkytas. Kadangi žodis 
chodit‘  reiškia eiti, galima susigaudyti, kad Chodorovičiai, Chodyniai buvo ėjikai. Neturėjo 
arklių, nereikėjo jiems jų, kitaip buvo įpratę gyventi, neturėjo savo žemės, kurią kiti jau buvo 
spėję pasisavinti, tad trobeles statydavosi prie pradžiūstančių pelkių, užsitraukiančių ežerėlių. 
Ėjikai – eidukai kartais aukštai žmonių tarpe iškildavo. Buvęs ėjikas Jonas Karolis Chodkevi-
čius išgarsėjo, kai jo vedama Lietuvos kariuomenė sumušė žymiai didesnę švedų kariuomenę.  
Vengrijoje, Ukrainoje, Moldovoje  atsirado pėsčiųjų būriai, kurie buvo vadinami haidukais, 
užsiėmė didžiūnų apsauga. Kadangi Jonušo Radvilos žmona buvo iš Moldovos, tai haidukų 
atsirado ir Papilio dvare. Biržų girioje jų buvo daugiausia, čia jie buvo vadinami Aidukais, 
Eidukais.  

Senoviniame piešinyje parodyta, kaip du haidukai lydi kažkokį poną jo kelionės metu. Ir 
kituose  piešiniuose matyti, kad haidukų galvos dangalai buvo tokie, kad ten gali matyti savo-
tiškas skiauteres. Tai buvo jų uniformos sudėtinė dalis. Papilio krašte valstiečiai šiuos žmones 
ėmė vadinti Skiauteraniais, Skiauterėmis. Ta pravardė prigijo ir tapo pavarde.
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Garsas apie  ėjikus (o gal tie patys?) pasiekė net Kroatiją. Paklausykite Ėjikų ansamblio 
Hajdani bend dainos Cvetličanka – gėlių mergina. Įsiklausykite, argi ne lietuviški motyvai čia 
girdisi?

[you tube: hajdani bend cvetličanka]

O žodyje Kėdainiai argi ne Hajdani girdisi? Tik atrodo, kad istoriją jau gerai žinome, per-
pratome.Tie ėjikai, kurie apsistojo Kroatijoje (Hrvatijoje), ėjo pro būsimus Kėdainius?

O štai kaimas Kiseli:

Kitas:

Aname 5 kiemai, šiame 19 (taip būta prieš 150 metų). O kas kituose, kurie to nesuge-
bėdavo? Nemokėdavo net kisieliaus išsivirti? Šituose išvirdavo skaniausią? O kas vertin-
tojai buvo? Pagaliau kraštotyrininkai suprato, kad taip galvodami atsiduria aklavierėje, kad 
generolo Šuberto vadovaujami topografai užrašė ne žmonių kulinarinius sugebėjimus, o 
apibūdino pačią kaimo bendruomenę: tai buvo kisieliai – skysti žmonės, nelinkę užsispirti, 
peštis, kariauti. Kaip ir šiandien kad mėgstame skirstyti žmones į skystus ir kietus Taigi, 
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toks skirstymas atėjo iš senovės. Kitas skirstymas – tai menkų, minkštų žmonių užfiksavi-
mas. Štai generolo Šuberto žemėlapių tinklo 7 eilutėje 8 kolonoje galime rasti tokią vietą:

Čia, žemai, trečioje eilutėje skaitome: Myza Miagkovo – iš slavų verčiant (kitaip neiš-
versi) – Minkštojo žmogaus vienkiemis. Minkštas tai beveik toks pat, kaip skystas. Minkštas 
– tai toks menkas. 

Dar šiauriau (lapas 3-8), latvių – lietuvių lopšyje žodis ‚menkas‘ jau buvo:
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Pažiūrėkime kitur:

Dešinėje aukštai skaitome: nedidelis, 4 kiemų menkųjų kaimas (lapas 7 – 8) Minki.

Kita vieta:

Čia jie pavadinti beveik lietuviškai – Menki (tai prie Lydos, lapas 16 – 3).
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Prie Minsko skaitome (dešinėje apačioje): Menkovki – Menkųjų žmonių kaimas.

Minską pastatė Polocko kunigaikštystės žmonės ir pradžioje jis buvo vadinamas MENSK. 
Prisiminus, ką parodėme, Menską reikia suprasti kaip menkų žmonių tarpe buvusį miestą

Avangardinio kino kūrėjo  Jono Meko pavardę Mekas irgi kitaip neišeina suprasti kaip 
menkas, minkštas. Kadangi kai kuriose parapijose ši pavardė buvo užrašoma kaip Mekienis, 
bet yra likę jo giminių, bei gerai jį pažinojusių, tai buvo tikrinta, ar giminėje nebuvo paplitęs 
mikčiojimo, mekenimo defektas. Krašto tyrinėtojai tokių žmonių neaptiko. Tų menkų, minkš-
tų žmonių apibūdinimų įvairovė buvo nemaža. Štai pavyzdys:

Skaitome: mz - tai sutrumpintai  užrašytas žodis myza – vienkiemis. Kieno? Mekso. Ne-
toli didelis vandens telkinys.

 Mekai atėjo ne tik iki Semeniškių, bet nuėjo net iki Kroatijos. Ten jis užrašytas kaip 
Grugor Mekinič „svečenik i gradiščanskij pisatelj“ – šventikas ir gradiščanų krašto rašyto-
jas.
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Kažkada atsirado kaimai tokiais pavadinimais kaip Zechina:  

Zehny:

Rusai tokių žodžių neturi. Lietuviai irgi neturi. Bet biržiečiai gerai žino tą žodį. Tai latvių 
žodis. Zenkiai – jauni žmonės. Zenkis – vaikinas, zėnas – vaikėzas. Kaip atsirado tokie kai-
mai? Naujų vietų užsiimti eidavo jaunimas. Pilni ryžto, jėgų. Net ir šiose žemėlapių iškarpose 
matyti, kad aplink plyti neapgyvendintos vietos. Jauni žmonės – zenkiai įkūrė, taip ir liko jų 
vardais vadinami. Pvz., kaimelis Zehny viso labo buvo trijų kiemų.

O praeities tyrinėtojai tegu aiškinasi, koks auklėjimas, koks muštras neleido akademikui 
Zinkevičiui, buvusiam švietimo ministrui  prisipažinti, kad ir jis iš zenkių kilęs...
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Dar vienas kaimas, kurio pavadinimas arti zenkių – Zencova. Šalia jo Žary – Karštieji. 
Žmonės dabar neįvertina, ką reiškia gauti šilumą iš Žemės, nors gal ir nebėra tiek prietaringi, 
juos nebebaugina šėtono duodama šiluma iš gelmių, kuo taip baugino bažnyčia ilgą laiką.

 
  

Šis 6 kiemų kaimas (lapas 10 – 7) vadintas dvejopai: Mukoviatica arba Zenki – Zenkiai. 
Neabejotina, kad čia sėliai, jų jaunimas kaimą pradėjo.



13

 O štai kitokie kaimai: 

Lape 3–10 skaitome Bol‘šije Zelency ir Malyje Zelency – Didieji ir mažieji Zelenkiai, 
Žalieji kažkodėl. Negi kitur aplink nebuvo žalumos? Ne ten reikia kreipti mintis.

Zelenina (lapas 5–11). Reikėtų versti kaip Žalioji, Žaliuojančioji. Tai jau kitų genčių šalia 
zenkių veikla.
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Arba (lapas 10-6) kaimas Zelenki - Zelenkiai:

Zelenki – tai Žalieji. Ežerą Lunino – Mėnulinį matyt garbindavo visos gentys. Už ką? 
Kas vykdavo? Kažkas lieka neišsakyta. Apačioje kairėje Mylinki –  mielieji, mylimieji. Mila 
– tai latvių žodis. Reiškia, šalia buvo latvių gentys. Senovėje slavai sakydavo: molodo – ze-
leno. Jaunas tai dar žalias. 

Kartais matome nedaug atsiskyrusius,  Zeleneviči, čia pat Zenoviči:

Zenkiai patraukė pagal Daugavą, o Zelenkiai, Zelenskiai, Zelinskiai Dniepru.
Ar teko girdėti apie dujokaukės išradėją prof. Zelinskį? 
Kad ir atsiskyrė, bet juos visus vienija vienas žodis – jaunumė.
Pabaigai daina. Tri momka šetaju – Ėjo trys berneliai.

[ you tube:  https://youtu.be/lkAgtBXhPqQ

Kokią dainą jums primena ši melodija? – tai klausimas vyresniems. Kas tą melodiją nu-
nešė 2 000 km? Latviams ir mums Mamertas, pas juos (kroatus) Momak. Abiem atvejais 
reiškia tą patį – mamytės sūnelis, mamytės numylėtinis.Žmonės sako, kad primena „išėjau aš 
vandravot, sau laimės paieškot...“
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Zeleneckij monastyr’ - Zelenkių - Zelenskių vienuolynas.
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