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Kodėl imu ne kurį nors lietuvių, estų ar latvių dievą?
Todėl, kad šio suomių dievo atsiradimas, tai retas pavyzdys, kai gamtos mokslų
pasiekimai leidžia pažvelgti į daugelį amžių atgal ir daug ką suprasti.
Artimi šiam yra vėlesni suomių dangaus deivė Ilmatara, pirmykštė kūrybinė dvasia ir
dangaus dievas, Didysis Kalvis Ilmarinen. Užbėgdamas į temos pabaigą, pasakysiu, kad estai turi
kelis vardus, atėjusius iš tos žilos senovės, kuriuos šiandien suteikia savo kūdikiams. Vyrai gauna
vardus Ilmar ir Ilmatar, moterys – Ilme ir Ilmi.
Nesigilindami į senųjų dievų tarpusavio santykius, pažymėsime, kad dievas Ilme,
kaip sako mums logika ir intuicija, tikriausiai atsirado kur nors netoli ežero, vadinto Il‘men‘
(šiandieniniams suomiams ilmen – įkūnijantis siekius, Ilma järvi – dangiškas ežeras, ilma – oras).
Ilmen‘ nėra mažytis vandens telkinys. Šiandien tai maždaug 34 km x 22km.
Kodėl čia? Mat, formuojantis Žemės paviršiui, susidūrė Rytų Europos plokštuma su
Uralo kalnų plokštuma. Tektoniniai lūžiai ėjo kažkur arti Il‘menio ežero. Belieka įsivaizduoti
karštas dujas, einančias iš Žemės gilumos pro šituos lūžius. Ką jautė ir matė žmonės?
A) Šiomis dujomis neįmanoma kvėpuoti.
B) Pakilusios į didelį aukštį, jos su kitomis ten esančiomis dujomis sukelia pakitusias (kitokių
atspalvių) dangaus (Šiaurės) pašvaistes, ką lengvai galima buvo pamatyti. To (A ir B) pilnai
pakanka, kad pirmykščių žmonių sąmonėje susiformuotų naujos dievybės vaizdas. Fizikams dabar
čia viskas suprantama. Šiaurės pašvaisčių atspalviai priklauso nuo dujų sąstato, kuris
bombarduojamas kosminiais spinduliais.
C) Šių iš Žemės gelmių einančių dujų priemaiša galėjo sukelti kitokį perkūnijų dažnį , palyginus su
tolimesnėmis vietomis. Tai kol kas teorinė prielaida, nes, norint procesą sumodeliuoti, reikia žinoti
visą eilę parametrų, pvz, kokios dujos išsiverždavo, koks buvo jų jonizacijos laipsnis, kokia jų
koncentracija susidarydavo, kokia buvo oro drėgmė elektros iškrovos metu.
Netoli Il‘menio ežero susiformavo keli sūrieji ežerėliai. Prieš 200 metų toje vietovėje
(Staraja Rusa) buvo įsteigtas druskingo vandens ir purvo vonių kurortas, per eilę metų pagarsėjęs,
nes suteikiamos procedūros padėdavo negaluojantiems žmonėms. Kokiu būdu druskos čia išėjo į
Žemės paviršių, galime tik spėlioti. Tikriausiai vanduo pro Žemės plutos lūžius kažkur patekdavo į
gilesnius Žemės sluoksnius. Prisisotinęs druskomis ir įkaitintas, kitoje vietoje vėl būdavo išmetamas
į paviršių. Prie Staraja Rusa buvo trys druskingi ežerėliai. Buvo netgi bandyta pradėti pramoninę
valgomosios druskos gavybą.
Vietovę, vadinamą Ilme aptikome ir kitoje vietoje, maždaug už 200 km į šiaurės
vakarus nuo Ilmenio ežero, prie dabartinės Karelijos – Suomijos sienos, nustatytos po 1940 metų
karo. Ji ir upelis Ilmenijoki mums nepasirodė tiek reikšmingi, kiek geologiniai procesai netoli
Ilmenio ežero, nors žodžių sutapimas ir įdomus. Kitaip pasakius, tikėjimo dievu Ilme apimta
teritorija kažkuriuo metu buvo apie 300 km skersmens.
Iš Žemės gelmių einančios karštos dujos ir druskingas vanduo savo šilumą atiduodavo
purvu ar vandeniu užpildytiems duburiams. Susidarydavo palankios sąlygos žmonijai vystytis. Čia,
Šiaurėje, susidarė ištisas genčių lopšys: karelai, suomiai, ugrosuomiai, rusinai, mariai ir tikriausiai
sėliai ir kiti [apie sėlius: J. A. Naktinis, Sėliai Rytuose ir jų senieji papročiai,KRANTAI, 2018, Nr.
1, p. 74 - 79].
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GENČIŲ LOPŠYS
Aina Vaičiulėnaitė, VGTU stud.

Maždaug per 100 km į pietus nuo Ilmenio ežero (lapas 7 – 9, 1888 m žemėlapyje dar matyti sėlių
gyvenimo priminimas. Kaimas Seliachi, 33 kiemai.
Pateikiau XIX a. vidurio carinį karinį žemėlapį Trechverstovka. Jį galite palaipsniui išsikviesti taip:
Google – eto mesto – trechverstovka (arba karty Šuberta) – reikiamas lapas.
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Arba beveik tame pačiame nuotolyje, daugiau į Pskovo pusę (lapas 6 – 7), upelis Selka, ežerėlis
Selkino - sėlių palikti vandenvardžiai. [ Jeigu Juodųjų jėgų pirštai pasiektų, šis lapas jau būtų
ištrintas, tiek jis juos neramina. Kaip kad internete buvo ištrintas Pandėlio baudžiauninkų himnas,
su kuriuo jie eidavo į sukilimus Pabandykite dabar jį rasti.] Selka įteka į upę Pskova. Seniau šis
žodis buvo Pihkva. Kokia gentis taip pavadino, jei ne estai (pihkva jiems – medus)? Ežerėlis
Selkino čia apie 0.8 km ilgio. Įsivaizduokite, kas buvo dar seniau. Visi šie ežerėliai susiliejo į didelę
purvo jūrą. Už kokių 200 km aptikome žemėlapyje netgi vietovę, pavadintą Žižica – Purvynė. Kada
atsirado tokie vandenvardžiai? Kai paskutinis ledynas tirpo? Tai buvo apie 20 – 25 tūkstančius metų
atgal, kaip tvirtina specialistai. 3 km storio ledynas Karelijoje ir Suomijoje paliko duburius, kurie
vėliau, prasausėjus, virto ežerėliais, pelkėmis.
Kad žmonės čia atėjo anksti, lyg ir vydamiesi atsitraukiančius ledynus, liudija išlikę
pavadinimai Mamontova, Mamutina (pastarasis žodis tai jau sėliškas, lietuviškas), Mel‘nikovy
Liady (sumalti ledai), Ledišče, Liadina.
Kodėl sėliai, kurių daugybę paliktų pėdsakų matome, išnyko? Todėl, kad atėjo
agresyvesni, kurie juos pavergė, kur galėdami. Ne veltui rašoma, kad Polocke ilgus metus veikė
vergų turgus. O sėliai labai tiko į vergus. Nedideli, ištvermingi, nesugebantys meluoti, kerštauti.
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?
Ne taip toli nuo vietovės Staraja Rusa, kur minėjome apie druskingo vandens
išmetimą į žemės paviršių, yra ir kitų vietovių, liudijančių, kad čia būta rusinų. 8 kiemų kaimas
Rusina, iškarpa iš lapo 7 – 8.
Tverės kunigaikštystės (kurią mes kažkaip prisimename) gyventojų dalį sudarė karelai
ir sėliai. Tai iš karelų arba suomių sėliai tikriausiai pasiskolino dvigarsį –oi-, kurį atnešė į
kupiškėnų tarmę. Boila, loima, koilis, moigyt, doigus, roibus, doiktus, kunigoikštis, įsipoiniojo,
voikšto, troiško, žoibus, loibus, kloidžiot, Gavanoičia Žaldokoičia ir kt.. Tverės žemėje, kurioje
Didysis kunigaikštis Algirdas susirado sau antrąją žmoną, pirmajai mirus, aptikome padavimą apie
pasaulio pradžią, kuris gerai derinasi su geologiniais įvykiais prie Ilmenio ežero. Pasaulio pradžia,
sakoma jame, - tai pelkė, kurioje pradžioje nieko daugiau nėra, tik purvas ir vanduo. Ir tik
vėliau, Šviesai besirungiant su Tamsa, iškyla grumstai, pasirodo žolytės, gėlytės, uogos... Jos
didenybė Uoga, kurią ir šiandien vertiname už polifenolų sankaupą (avietės, bruknės, mėlynės, (gal
ten augdavo ir medliava?), spalgenos, šermukšniai, vaivorai, žemuogės) prasausėjusiose pelkėse
buvo svarbus mitybos šaltinis ankstyviesiems žmonėms. Prie pelkių daug vietų, kurias mėgsta
pagrindinis priešuždegiminis vaistas – vingirai. Tie patys, kurių arbatą liaudies daktarė Eugenija
Šimkūnaitė rekomenduodavo pagerti.
Tas žodis Il‘men‘ tiek buvo svarbus keliaujančioms Karpatų link gentims
(ugrosuomiams, rusinams –rutenams), kad jį randame kaip ežero arba kaimo pavadinimą iki pat
Karpatų kalnų. Nuo (6-9) iki lapų (22-15), (22-20), (23-20). Sprendžiant iš vietovardžių, panašu,
kad su jomis keliavo ir nedidelė sėlių dalis.
Rašoma kad lietuviams būdingų genų randama Šiaurės Rytuose, net netoli Uralo
kalnų. Iš pateiktų faktų jaučiame, kad vertėtų iš to buvusio genčių lopšio patikrinti rusinus, kurie
šiuo metu yra įsitaisę Prieškarpatėje tarp Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos ir Ukrainos. Visų pirma
reikėtų paimti kupiškėnų tarme kalbančius, besituokiančius tarpusavyje (ne su kitomis gentimis), o
iš rusinų lemkų pogrupę.
Kaip pernešdami stalą į kitą vietą, mes jo kitaip nepavadiname, taip ir gentys,
persikraustydamos kitur, panaudojo dalį tų pačių vietovardžių. Palyginome cariniame XIX a.
vidurio topografiniame žemėlapyje tik lape 11-8 (Ozerišče) užsilikusius vietovardžius,
vandenvardžius (maždaug 50x70 km) su Prieškarpatėje dabar esančiais. Pilna sutapimų. Reiškia
rusinai iš tikrųjų ėjo pro vietoves, atvaizduotas žemėlapyje lape 11 – 8.

KARPATAI Čia (11 - 8)
babyn
bielianka

AUKŠTAITIJA

KARPATAI čia (11 - 8)

Bielinis,
Bieliakas

kralovski

AUKŠT

babenki
bieliajev

Koroli
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buda
černovicy
duby
golovenko
golovina
golubina
ivaškovica
kliačanovo
kolčino
lešna
liuta
martinka
mihalki
palota
smolovica
stefanovice
sviatkova
vasyliv
vojevodina

budnica
černaja
dubinina
golovinec
golubovaja
ivašni
Kliancy
Koly
Lešaji
Liuti
marciniata
michalkina
Polota
smolova
stepanova
sviatcy
vasilevo

Būda
Černius
Galvanauskas
Galvala
Ivoška

Leišis

Mikaliai
Smaliečiai
Staponiškis
Šventoji
Vosylius
Vaivadyna

krivotuli
lobačev
lobino
luboviec
matysava
pohorilivka
uklyn
užok
volica
lemko
zavoloka
zozulincy
žukotin
žukovo

Kriveleva
lobani
lobanevka
lubaščeva
matyčino
pogorelyje
ukleino
užica
volica
lemeši
valki
zeziuli
žukoviči
žukoviči
vekšina
lešaji
pernova
dudiški
korsaki

krivičius

Matišius

Užlas

valkiškiai
žukas
žukas
veikšė
leišis
parnavas
duderis
korsakas

Su Aukštaitija (čia daugiausia buvo imtas Papilio – Biržų kraštas ) ryšys žymiai silpnesnis.
Tolyn nuo lopšio
Kodėl prisireikė nuo Ilmenio traukti į pietus? Darėsi vis šalčiau? Išlikę vietovardžiai padeda atsekti
tą kelią. Nuo Ežeryno (Ozerišče, 11-8), kur vietovardžių, primenančių rusinus, kaip matėme, ypač
daug, pasukta dešinėn ir keliauta palei Daugavą. 15 – 5 lape matome Rusaki, Rusino, Rusanovo,
Bolki, Sely, Navgorodcy. Čia prasidėdavo latgalių žemės. Latygova, Zen‘kova, Isakova. Ką reiškia
Polovica? Polovcų likučius? Na ir , žinoma, Seliane, Selišče, Seliba. Kai Daugava sukasi dešinėn,
šių eita tiesiai Švenčionių link, bent jau iki Vydžių, Tverečiaus. Rusaki, Svilely, Latyšovščizna (visi
jie 1865 metų). Ruciniški, Rusališki, Latvin, Eicmiany, Chodovce. Ne jodamos, bet eidamos gentys
stūmėsi į priekį.
Tuomet sukta kairėn Svirių pusėn. Buika, Buiki, Bujancy, Seliacki, Zenonova
(zenkiai, jaunimas). Vietovė Bujaki tebėra čia ir šiandien. Tai šių dienų genties prie Karpatų –
Boikų – kelio priminimas.
[Tai, kad pagal kai kurių kaimų pavadinimus išeina, kad keliavo zenkiai – jaunimas,
iškart sukelia klausimą – o kur senieji dėjosi? Liko buvusiuose kaimuose, nes senus keliavimas
vargina, ar įvyko taip, kaip rašo kai kurie slavų kraštotyrininkai, kažkas baisesnio – jie buvo
išnaikinti. Mat Kijevo kunigaikščio Vladimiro Kruvinojo kariauna apie 990 metus suprato, kad
įdiegti naująjį dievą yra labai sunku. Senieji niekaip nenorėjo skirtis su senaisiais dievais. Todėl
buvo nutarta besispyriojančius senuosius sukapoti, subadyti, dievų statulas sudeginti, sumėtyti į
upes. Kaip paaiškinti, kodėl gentys pradėjo keliauti? Klimatas vėl darėsi šaltesmis, ar buvo klaiku
gyventi toliau ten, kur buvo sukapoti tėvai, seneliai, kaimynai. Istorija mums šiandien pateikiama
išvirkščia: sėdėjo žmonės, kojomis makalavo ir laukė Kristaus atėjimo. Tuo tarpu masiškai niekas
nenorėjo priimti naujojo dievo.]
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Tuomet - į Ašmenos apylinkes. Čia ne tik kaimeliai Buika, Buiki, Bujaki, bet ir
Lotyšiški, Seliacki, Selišče, Sel‘cy. Minimas ponas Latygol‘, palivarkas Zenanova. Chodaki,
Chodzkovy. Čia sutinkamos lietuvių gentys , užrašytos kaip Doinevicy, Dainova, Dainovka. Gal būt
Dainavos žmonės įtakojo rusinų meninį išsivystymą
Dar į pietus ir pasiekta Lyda. Slavency, Kriviči. Čia ir latviai- sėliai: Zenoviči,
Zeniviči. Į rytus nuo Lydos, kur prasideda Nemunas, prie jo 20 kiemų kaimas Lotevka, upelis
Chodosa. Čia netikėtai aptinkame 93 kiemų gyvenvietę Koreliči:

Taigi, ne tik rusinai, visas genčių mišinys –sėliai, latviai, karelai - lydėjo juos. Ne visi, kažkokia
dalis. Reiškia priešiškumo tarp šių genčių nebuvo. Lydos apylinkėse pasitinka kaimai Doinovo,
Dudory.
Prie Gardino 1865 metais buvo kaimai Rusinovcy. Rusanovcy. Rusački, Bicevsy.
Buiviči, Doliniany, Chodiloci, Zenianiški.
13 Biržų mokytojų dalyvavo liaudies muzikos kurios buvo duodama paklausyti,
vertinime. Didele persvara (12:1) mokytojai geriau vertino šiuolaikinę tų genčių muziką, kurių
protėviai Karpatų link keliavo per Lietuvą (lemkos, boikos).
Dievo Ilme vardo nebesutinkame. Užtat pasirodo kažkas iš pavadinimų panašaus į
deivę Indrą. Indra – senovės indų lietaus ir griaustinio deivė. Tie radiniai prasideda Sebežo
apylinkėse. Sebežą išsiverčiau taip: Se + Bež – Čia Susibėgę.
10—7 Sebežas, upė Idrica.
11—6 Kraslava, kaimas Indrica prie Daugavos.
11—5 ties Daugpiliu kaimai Indry, Antadrėja.
11—4 ? Indrajai – ežeras Šventosios baseine.
13—5 Sviriai, kaimas Indrup.
14—5 Ašmena, upė Indrnia.
15—3 Gardinas upelis Indurka, miestelis Indura (270 gyv., 1865 metais).
Kodėl deivės Indros kelias (vandenvardžių ir vietovardžių su šaknimi indr,- virtinė)
ėjo tomis vietomis, kuriomis Karpatų link ėjo rusinai - rutenai? Kokia gentis buvo šio vardo
nešėja?
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1865 metais kaimas Indrup buvo netoli tos vietos, kur dabar Astravo atominė elektrinė (lapas 13 –
5). 23 kiemai kaime. Tai nemažai. Kodėl jis taip pavadintas? Seniau čia buvo upė Indrica?
Atrodo, jau XIX amžius, o kiek dar pėdsakų likę. Kaip atsitiko, kad Ilme pakeitė
Indra, gal kada nors kam nors pavyks suprasti.
Kad estai iš suomių perėmė vardą Ilme, lengviau galime suprasti. Estų kalba priklauso
ugrosuomių kalbų grupei. O iš kur pas latvius atėjo vardas Ilmars, kurį šiandien nešioja apie 3500
latvių? Rašoma, kad irgi iš ugrosuomių, kur jis skambėjo kaip Hilmar. Kas pernešėjai? O pernešėjai
tai sėliai, kurių buvimo įrodymą netoli Ilmenio ežero matėme žemėlapio iškarpose. Sėlių buvimo
pėdsakus pamatėme pagal visą Daugavos upę, pradedant nuo jos ištakų. Nuo Ilmenio ežero iki
Daugavos ištakų ne tiek jau toli (apie 200 km). Taigi, prie genčių lopšio, susidariusio netoli
tektoninių lūžių, netoli Ilmenio ežero, reikia priskirti ir sėlius. Didžioji sėlių kalbos dalis, kaip
žinome, nusėdo pas latvius.
Lyg ir nestebina, kad 11 – 8 lape pamatome lietuviškus ir latviškus kaimų pavadinimus (ar lietuvių
ir latvių dar buvo likę žemėlapio sudarymo metu, ar tik pavadinimai likę?):
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Kas ir kada vieną iš ežerėlių pavadino Litvinovo? (Patys matote iškarpos centre), Golyni – tai
Galiniai? (nors mėgėjai klaidinti gali siūlyti kitaip galvoti – kad tai Nuogaliai, bet slavai tuomet
turėtų sakyti Golyje). O Staiki – kas tokie? Ar ne iš jų vėliau išsirutuliojo Stakioniai? Korsaki vėliau
pasirodė prie Biržų girios kaip Korsakai. Dar keisčiau, kad šiame maždaug 50x70 km plote yra keli
lyg ir lenkų kaimai. Kodėl jie čia? Kartu su latviais ir lietuviais užėmė laisvas vietas, rusinams
išėjus? (Liachi 2, Lachalete 5, Lechova 5, Lachi 9, Lechovka 13, skaičiai reiškia kiemų skaičių). Ar
aš taip pat darau klaidą, Lachi, Lechi, Liachi – tai visai kita gentis, ne lenkai? Gal tai buvo žmonės
iš pandžabų genties – LAACHI? Kaip jie iki čia atėjo? Per Uralo kalnus, kol buvo šilta, kaip sako
kai kurie genčių keliavimų tyrinėtojai.. Tuomet jau galima būtų suprasti, kas buvo deivės Indros
vardo nešėjai.
Iš rusinų lemkų genties radome tik du užsilikusius jų kaimus kaip priminimus: Lemeši
5, Lemešovka 6.
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Platesnės teritorijos vaizdas toks:
Didžiojo Novgorodo žemių pietinė dalis

ež. ILMEN’ 34x22 km
Pskovo žemės
100 km

200 km
ež. SELIGER 11x6 km

Volgos pradžia
110 km
Žižica
Tverės kunigaikštystė
TOROPEC
SITKINA

Daugavos pradžia
Aukščiau schematiškai parodyti trys objektai: ežeras Ilmen’, ežeras Seliger, netoli kurio prasideda
Volga ir vietovė Toropec, prie kurios prasideda Daugava. Viskas, kaip sakoma, beveik vienoje
vietoje. Prie Sitkinos likę pavadinimų, kurie rodo, kad šiose apylinkėse iš Žemės ėjo karštis.
Nuotoliai nedideli. Seliger tai aiškiai ne slavų žodis. Kažkas bandė aiškinti kažkokiu tai senoviniu
žodžiu iš suomių, bet galų taip ir nesurankiojau. Ar negalėjo atsitikti taip, kad vietoje Selizer
kažkodėl atsirado Seliger? Mažąsias raides ‘g’ ir ‘z’ juk labai panašiai rašo slavai. Ar aš perdaug
įtarus? Mat kaip pavyzdį žinau, kad vietoje žodžio Tolminkemen (1938 metai) po 10 metų toje
žemėlapio vietoje atsirado žodžiai Čistyje Prudy. O galimas ankstesnis Selizer jau reikštų sėlių
ežerą.
Mat visai kitoje vietoje, tolokai nuo čia, susidūrėme su pavadinimu Sezer. Čia buvo
aiškiau, čia gal ir vietiniai gyventojai (ne kartografai) taip sutrumpino senąjį pavadinimą, kuris iš
tikrųjų reiškė Selu azers. Galima kitaip bandyti paaiškinti ir Seliger. Kadangi žodis ģērēt reiškia
mušti, lupti, tai šis sudurtinis žodis seliger įgyja prasmę ‘išmušti sėliai’. Kas besužinos, kaip buvo iš
tikrųjų?
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Jei prie dabartinių pastebėjimų pridėsime duomenis, aprašytus straipsnyje Sėliai
Rytuose, žurnale Krantai 2018 Nr. 1 (apie vietovardžių ir vandenvardžių su šaknimi „sel-„
pasiskirstymą teritorijose), mūsų išvada, kad sėlių gentis susiformavo Pskovo žemėse ir Tverės
kunigaikštystės vakarinėje dalyje, nebeatrodys keista.
Lietuvių varduose taip pat galime įtarti senųjų dievų palikimą. Štai Papilio valsčiuje
kai kurios mergaitės buvo vadintos vardais Elma (pvz., Gavėnaitė). Vienoje Jonavos mokykloje
prieš 50 metų mokėsi mergaitė vardu Ilma, Prie Anykščių yra kaimas Elmininkai. Latvijoje, kur
sėliai daugiau pėdsakų paliko, vardą Elma šiandien turi 55 moterys.
Ne tik suomių dalis yra rudaplaukiai. Rusinai taip pat turėjo polinkį į rudus plaukus (
recesyvinis genas). Pastarųjų įžvelgiamas centras (Staraja Rusa) buvo prie Ilmenio ežero.
Daugiausia rudaplaukiai kentėjo nuo inkvizitorių, mat išsikerojo prietaras, kad rudi plaukai liudija
apie nelabojo paliktą pėdsaką.Kaip rašoma, iš viso jų sudeginta ne šimtai., bet tūkstančiai. Tuo
tarpu rudi plaukai buvo prie tektoninių lūžių susidarančios atmosferos, debesuotumo ir Saulės
spindulių sąveikos su žmonių plaukais rezultatas, šimtus metų žmonėms gyvenant tokioje aplinkoje.
Kaimų pavadinimai tik apie 100 km į pietus nuo Ilmenio ežero leidžia įtarti kad čia
būta rudaplaukių (lapas 10-9), kaimas Ryžkova, 20 kiemų:

O senieji žmonės matomą Šiaurės pašvaisčių įvairovę, kuri buvo apspręsta
išsiveržiančiomis dujomis ties tektoniniais lūžiais iš Žemės gelmių, ir gal dar kitus reiškinius
paaiškino oro ir dangaus ugnies dievo Ilme buvimu. Geologiniai procesai nulėmė ištiso genčių
lopšio atsiradimą šiame regione. Dievo Ilme vardas primena tuos ankstyvus laikus, kai, ištirpus
paskutiniam ledynui, klimatas čia buvo šiltas, buvo šilti purvo duburiai.
Šiltą laikotarpį patvirtina per 100 km į pietus nuo Ilmenio ežero užsilikę iki 1866
metų vietovardžiai (lapas 9-9).

Nebūtų žmonės pavadinę kaimo Tiaplova (Šiltasis), jei ten nebūtų buvę šilčiau, nei aplinkinėse
vietovėse. Beveik ten pat liko prisiminimas iš Žemės gelmių dar besiveržusio karščio pėdsakų,
matomų svilėsių pavidalu (tas pats 9-9 lapas, Belaja Gar‘):
:
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Argi tokie reiškiniai negalėjo dirginti žmonių vaizduotės, ir žmonės sugalvojo paaiškinimą.
Išliko, kaip vadino save senieji šios žemės gyventojai:

Tai karelai. Nevengdavo jie žemų vietų. Kaip matome, 1866 metais šiame kaime buvo likusi tik
viena jų sodyba.

O šiame kaime Karelkina (lapas 8-9), kurį galime priskirti karelams, buvo 6 sodybos. Netoliese
glaudėsi sėliai:
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ir kiti, kuriuos priskirtume seniesiems sėliams:

Ne per toliausia nuo jų būdavo kitokie kaimai (lapas 10-9):

Iškarpos kairėje žemai matome 8 kiemų kaimą, vadintą Litvinicha. Ar tai buvo tie lietuviai,
kurie, pabuvę šalia karelų, vėliau atėjo į Kvetkų, Papilio, Pandėlio, Kupiškio žemes?

-

Jei manote, kad Garšvose atsiradęs Mitras ir vienkiemis (myza) Mitrovka (lapas 8-9)
niekada nieko bendro neturėjo, susimąstykite,, dar kartą apgalvokite tai.
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Truputį toliau (lapas 9 – 5) - Mitrai (3 kiemai) ir Plepai (10 kiemų). Jei pasakyti tiksliau,
karelų krašte (Tverės kunigaiktystėje) buvo Pleppe, kurie čia, Šiaurės Rytų Lietuvoje,
Rovėjos, Apaščios, Gervės apylinkėse buvo vadinami Pliapais. Plepais, Plepiais.

Per keliolika km nuo karelų kaimelio Karelkina buvo Tumasų kaimelis iš 5 sodybų. Jei galvojate,
kad Kubiliuose buvę Tumasai nieko bendro su Tumasova neturėjo, reiškia netikite, kad praeitis ir
genčių lopšys yra čia pat. Tai kas tuomet atnešė iš karelų skolintą dvigarsį –oi- į Papilio kraštą, jei
ne Tumasų, Gavėnų, Mitrų, Plepų protėviai?

Lapo 7 -8 iškarpoje parodytas kaimas Govena, lape 8-9 Gavkina:
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Analogiškai kaip Perkūnkiemis už Medeikių čia irgi buvo 10 kiemų Perkūnų kaimas (lapas 8-9):

Dievui Perkūnui buvo priskirti pagrindiniai gerai pajaučiami dievo Ilme bruožai – žaibai ir
griaustiniai.
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UGNIS IŠ DANGAUS.
ILME? INDRA? PERKŪNAS?
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Dailės skyrius
Piešė Sofija Stambrauskaitė
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Susirinkę mokytojai, lyg būtų susitarę, geriau vertino (palyginus su kontrole) rusinų
genčių (lemkų, boikų, dolynianų) dabartinę liaudies muziką. Šie kažkada traukė Karpatų link per
Lietuvą. Palei Daugavą, po to tiesiai Vidžių link, pasisuko į Svirius, po to ėjo į Ašmeną, Lydą,
Gardiną. Nežinia, kokio lygio buvo tas bendravimas su vietiniais, bet mokytojų pajautimas parodė,
kad po tiek amžių kažkokie mums mieli niuansai yra likę jų liaudies muzikoje. LEM – lemko folk
music, SLO – slovakian folk music.

Rusinai dainuoja:

Červena ruža trojaka (2 k.),
Miala ja muža,
Muža ja miala pijaka...

Aš girdžiu:

Pamuistė žirgas galvelę,
Išlaužė uosio tvorelę...

Taip yra dėl to, kad ta pačia gaida traukiamos abi dainos. Man sunku pasakyti, kurie tai padarė
vėliau – apvilko tą pačią melodiją kitais žodžiais.
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Ozerišče
Tverečius
Sviriai
Ašmena
Lyda

Sebežas
Kraslava

Gardinas
Rusinų kelias per Latviją - Lietuvą Karpatų link.

Poliarinė pašvaistė. Žalią spalvą sukelia atominis deguonis, esąs 100 – 200 km aukštyje, veikiamas
Saulės vėjo ( dideliu greičiu atlekiančioms nuo Saulės elektringoms dalelėms).
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