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Dar kartą dėl Lietuvos vardo  
ir lietuvių etnogenezės

Maždaug prieš metus pasirodė istorikų Alfredo Bumblausko, Alfonso Eidinto, 
Antano Kulakausko, Mindaugo Tamošaičio knyga „Lietuvos istorija kiekvienam“. 
Šis veikalas skirtas ypatingai datai – Vasario 16-osios šimtmečiui. Man, filològui, 
pirmiausia rūpi, kaip čia aiškinamas Lietuvos vardas ir su juo susijusios realijos. 

Rūpimas klausimas apžvelgiamas knygos skyriuje „Lietuvos vardo kilmė ir 
sampratos likimas“, parašytame Alfredo Bumblausko (p. 13). Dėl ankstesnės šio 
teksto redakcijos jau buvo pasakyta kritinių pastabų (Garliauskas 2013: 3–12). Per-
skaičius tekstą, susidaro įspūdis, kad istorikas nežino, kur ir kada ėmė formuo-
tis lietuvių etnosas, kur ir kada atsirado Lietuvos vardas, kokia to vardo kilmė 
ir reikšmė. Tókius rezultatus lemia atitinkamos metodologinės nuostatos. Gana 
taikliai lietuvių tautos praeities tyrimų esamą būklę yra apibūdinęs Vytautas Na-
vaitis: „Kadangi nei archeologai, nei istorikai, nei kalbininkai grynos pirminės 
lietuvių genties neaptinka, neatseka priežasčių, dėl kurių gretimos gentys galėtų 
asimiliuotis, išsižadėdamos savo vardo, bet pateikia įvairius mišrius ar net prieš-
taringus niekuo nepagrindžiamus spėjimus, tai rodo, kaip sakė Rimantas Matulis, 
kad dabartinis oficialusis mokslas apie mūsų tautos kilmę yra apimtas stagnaci-
jos“ (Navaitis 2019: 85). Toliau cituojama Liudo Jovaišos mintis: „Mįslė, susijusi su 
lietuvių genties kilme, glūdi kur kas gilesnėje praeityje, bet istorijos mokslui ji 
nepasiekiama – trūksta ir šaltinių, ir [tyrimo] metodų“ (Navaitis, ten pat). Ne vi-
sai galima sutikti su tokiais teiginiais, nes dar prieš šimtmetį Kazimieras Būga 
buvo rašęs, kad „tautystės klausymas tegali būti išspręstas tiktai kalbos duome-
nimis“ (Būga RR II 13). Tókia nuostata, nagrinėdami priešistorinius baltų ir slavų 
santykius, rėmėsi rusų kalbininkai Viačeslavas Ivanovas ir Vladimiras Toporo-
vas: „Ne viename darbe baltų–slavų problemos sprendimas iš esmės apribojamas 
istorijos, archeologijos ir antropologijos duomenimis. Bet seniausių baltų–slavų 
kalbų santykių klausimas yra išimtinai kalbinis ir jo sprendimą galima pasiekti tik 
kalbos priemonėmis“ (Ivanov, Toporov 1958: 4). Prisimintina, kad Būga vien kalbos 
duomenimis atkūrė baltų genčių priešistorę. Sekdamas Būga, bandysiu aptarti 
Lietuvos vardą ir kai kurias su juo susijusias realijas.

„Kad nuo upės vardą gali gauti apylinkė, kraštas, šalis bei valstybė, tai visiems 
kalbininkams seniai yra žinoma“,  – rašė Vytautas Mažiulis (Mažiulis 1964:  169). 
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Ne vienas kalbos tyrėjas laikėsi krašto vardo atsiradimo modelio upėvardis → 
tautovardis → kraštovardis (Būga RR III 737; Kuzavinis 1964: 8; Salys 1983: 695; Zin-
kevičius 2007: 29). Todėl pirmiausia aptartini upėvardžiai, sietini su Lietuvos vardu 
ir lietuvių etnogeneze.

Būta tokių vandenvardžių Lietuva: 1) dab. Lietáuka, dešinysis Neries intakas 
(Jonavõs r.); 2) baltar. Лiтока1, Valovkos intakas (Naugardùko r., Baltarusija); 
3) yra kaimas liet. Lietuva2 / Litvyčià, baltar. ЛiтвPца (Varanãvo r., Baltarusija) 
(LTV 2002: 33): jo lietuviškas vardas kilęs iš upelės vardo *Lietuva3; 4) Лeтовка, 
Cnos intakas (на Литовѣ 1209 metai, PSRL VII 116; Maskvos sr.) < praliet. *Ltuvā4; 
5) Лeтовo ež. iš praliet. *Leituva (Riazanės sr.) (abu Rusijoje, Smolnickaja 1976: 123, 
130). Kol kas nenustatyta, kaip du vandenvardžių Lietuva arealai, nutolę vienas 
nuo kito per tūkstantį kilometrų, yra susiję su lietuvių etnoso praeitimi.

Toliau aptartinos kraštovardžio Lietuva atsiradimo aplinkybės. Nėra žinoma, 
kókiu tautovardžiu tautų kraustymosi laikais vadinosi lietuviai. Todėl mūsų protė-
viai iki tautovardžio lietuvis atsiradimo čia vadinami pralietuviais. Remiantis Būga, 
pralietuviai į Lietuvą nuo Dniepro ėmė keltis VI a. pabaigoje. Jie, stumiami slavų, 
Pripetės upe ir jos šiauriniais intakais atsidūrė Nemuno aukštupyje. Iš ten pralietu-
vių migracijos kryptis rodo upėvardžiai su dėmeniu -uva (jie būdingi tik lietuviams, 
žr. Būga RR III 257; Mažiulis 1967: 41). Pralietuvių keltasi dviem pagrindiniais keliais: 
a) Nemunu ir jo intakais; b) nuo Nemuno į šiaurę – Gauja, Žižma, Merkiu – maž-
daug ties Turgẽliais ir Rgdninkais, toliau – Voke ir Nerimi, paskui Šventąja.

Esama tokių Nemuno intakų su dėmeniu -uva: Lankuvà / Lankavà (SeirOjai), 
Valčiuvà (Sasnavà), Sobuva (Jiẽznas), Váiguva / Vaiguvà (Plókščiai), MOtuva (Jùr-
barkas). (Kitas neišvardytas Žemaitijos ir Vidurio bei Šiaurės Lietuvos upes su dėmeniu 
-uva žr. Vanagas 1970: 211–213). Kalbamame plote neaptinkame upės Lietuva. Pralie-
tuvių kėlimąsi Nemunu rodo ir ZPetelos šnekta, giminiška kauniškių šnektai5. 

Palei kitą migracijos kelią (nuo Naugardùko į šiaurę Gauja, Voke ir Nerimi) 
būta trijų upių Lietuva (prie Naugardùko, prie Benekáinių ir ties Gegužinè). Jos 

1 Iš sl. *Литва < sl. *Litъvā < liet. *Ltuvā (Būga II 151).
2 „Vilniaus krašte ir Gudijoje yra kaimų Litwa, Litvá. Viename iš jų dar gyvena lietuvių ir pačių gyventojų kaimas 
vadinamas Lietuva“ (Salys 1983: 689). 
3 Plg. liet. Klevyčià, baltar. KлевPца k. (Ašmenõs r., Baltarusija) iš liet. Klevà up. (Dievẽniškės).
4 Į šį vandenvardį yra atkreiptas tyrėjų dėmesys: „Tolimiausioje rytinėje Maskvos srities dalyje yra upė Letovka 
(intakas [upės] Tsna /Cna/ < *Tusna, plg. prūsų tusnan „ramus“), žinoma kaip Litova 1209 metais ir Litvanka 
1616-aisiais; jos pakrantėje kaimas Letva, vėliau vadinamas Letowo – šie vardai etimologiškai greičiausiai sietini su 
vardu Lietuvà ‘Lithuania’“ (Poljakov 2015: 450–451).
5 ZPetelos šnektoje vakarinėms lietuvių tarmėms (ypač pietinių kauniškių) būdingas sluoksnis, kalbininkų nuomo-
ne, yra senesnis už rytų aukštaičiams būdingas šnektos ypatybes (Mikulėnienė 2012: 52).
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yra piet rytiniame -uva upėvardžių arealo pakraštyje. Tuos vardus Lietuva pra-
lietuviai atsinešė iš protėvynės. Kad jie kėlėsi šia kryptimi, rodo ir kiti upių, Ne-
ries intakų, vardai su dėmeniu -uva: Raišuvà / RaišuvN / Raišulà (Žãsliai), Šešuvà 
(Jonavà), taip pat tokios darybos upių vardai Šventosios, Neries intako, baseine 
(žr. Vanagas, ten pat).

Pasibaigus migracijai ir gyventojams tapus sėsliems, iš upės vardo Lietuva (Jo-
navõs r.) apie VII a. pabaigą atsirado gyventojų pavadinimas lietùviai. Pamažu jis 
virto tautovardžiu, o iš jo atsirado kraštovardis. Taigi Lietuvos vardo kilmės mo-
delis toks: Lietuva (upės vardas) → lietuviai (iš pradžių gyventojai prie Lietuvõs 
upės, vėliau – tautovardis) → Lietuva (krašto vardas didesnei teritorijai pavadinti). 
Tautovardis lietùvis, atsiradęs maždaug VIII a., išplito ir jau „[n]uo XI a. rusų met-
raščiuose platus kraštas dešinėje vidurinio ir aukštutinio Nemuno pusėje ir beveik 
visas Neries baseinas su Šventąja buvo vadinamas Lietuva (Litva)“ (Jonikas 1987: 32). 
Atitinkamai iš upės vardo balt. *Latvā6 gerokai prieš VI a. buvo pasidarytas tauto-
vardis lãtvis. Kraštovardžio *Latvā neatsirado, nes iš Nemuno aukštupio pralietuvių 
išstumti latviai jau apie 700 m. atsidūrė už Dauguvos Vidžemėje (Būga RR III 100). 
Akivaizdu, kad upėvardinės kilmės kraštovardžio modelį7 galima pagrįsti. 

Mokslinę Lietuvõs vardo etimologiją išdėstė Kazimieras Kuzãvinis (Kuzavi-
nis 1964). Ją patikslino Vytautas Mažiulis: krašto vardas Lietuva yra atsiradęs iš 
upės vardo balt. *Lēit(u)vā, o ši – iš būdvardžio lyties balt.–sl. *lēit(u)vā „turinti 
liejimo ypatybę“ ir toliau sietina su veiksmažodžiu ide. *lēi- „lieti“8. Dar „paste-
bėta, kad ši [t. y. Lietauka] ir kitos tokios *Liet- (Leit-) šaknies vardus turinčios 
upės teka žemose vietose, turi neaukštus krantus ir plačius klonius, todėl lengvai 
išsilieja iš krantų“ (Zinkevičius, 2007: 33). Tai vienintelė patikima Lietuvõs vardo 
etimologija: ji remiasi darybos bei žodžio reikšmės istorija ir realijomis. 

Kur atsirado krašto vardas Lietuvà ir tautovardis lietùvis? Į Nerį įtekanti upelė 
Lietáuka, anksčiau *Lietuva, yra upėvardžių su dėmeniu -uva areale. Tautovardis 
lietùvis atsiduria jį atitinkančių vietovardinių asmenų pavadinimų (katoiko nO-
mų) arealo pietiniame pakraštyje, plg. deltùvis (iš Déltuva), dotnùvis (iš Dotnu-

6 Plg. Лотва up., prie jos Лотвичи k. Baranovičių r. iš *Latvjai „Latviai“, Лотва up., prie jos Лотвины / 
Лотвяны k. Kapyliaus r. < *Latvēnai „Latvos žmonės“, Лотва ež. (iš upės vardo), prie jo Лотвины *Latvēnai 
„Latvos žmonės“ k. Medilo r. ir kt. – visi Baltarusijoje. „Latviai bus sau gavę vardą tame žemės gale (lat. galā), 
per kurį tekėjo Lat(v)os arba Let(v)os upė“ (Būga RR III 737). Tautovardžio latvis atsiradimas plačiau aptartinas 
atskirame darbe.
7 Tokiam modeliui nepritarė Simas Karaliūnas. Tačiau daugelis jo pasiūlytų baltų tautovardžių etimologijų, taip pat 
lietuvio etimologija (Karaliūnas 2015: 329–352), nėra patikimos, plg. jų vertinimą išsamioje Rolando Kregždžio 
recenzijoje (Kregždys 2015: 143–170).
8 Plačiau žr. Mažiulis 2013: 288–289.
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và), linkùvis (iš Linkuvà), ragùvis (iš Raguvà), šedùvis (iš Šeduvà) (Norkaitienė 
2011 XV). Šių kalbos duomenų geografija rodo, kad tautovardis lietùvis yra atsira-
dęs būtent prie Neries intako *Lietuva (dab. Lietáuka). Dėl to galima kelti hipo-
tezę, kad pirminė Lietuvõs žemė, matyt, ieškotina į šiaurę nuo Neries, maždaug 
prie Lietáukos.

Ne visi pralietuvių etnoso, VI–VII a. sandūroje atsikėlusio į Nemuno baseiną, 
atstovai vėliau ėmė vadintis tautovardžiu lietùviai. Pralietuviai, atsidūrę į vakarus 
nuo Nevėžio, maždaug nuo VIII a. vadinosi žemaičiais.

Pralietuvių tėvynė, kaip rodo vandenvardžiai, ieškotina Desnos ir Seimo ba-
seinuose. Ši teritorija yra į pietryčius nuo Būgos lokalizuotos lietuvių–latvių pro-
tėvynės (Būga RR III 744). Vienas svarbiausių Desnos–Seimo pralietuvių protėvy-
nės įrodymų – upės vardas sl. Дягова (Menos intakas Desnos baseine, Ukraina), 
tapatintas su liet. Dẽguva / Deguvà up. (Rietãvas) (Būga RR III 521). Todėl spėtina, 
kad vandenvardžiai su dėmeniu -uva bus atsiradę prie Desnos upės (Černigovo, 
Briansko srityse) pirmaisiais amžiais po Kristaus. Iš ten maždaug III–IV a. sandū-
roje dalis pralietuvių tókius vandenvardžius nusinešė į Okos baseino vi dur upį, ki-
ta dalis – VI a. pabaigoje į Nemuno aukštupį, o iš ten – į Lietuvą. Iš Desnos krašto 
į abi puses nusinešti ir vandenvardžiai *Lēituv. Spėjamõs pralietuvių protėvynės 
ir Lietuvos vandenvardžių atitikmenys toliau tyrinėtini etnogenezės aspektu. 

Vandenvardžių su dėmeniu -uva neaptikta į rytus nuo Naugardùko, Benekái-
nių, Žãslių, Anykščic ir Skãpiškio (plg. Vanagas 1970 214, 422). Plotą į rytus nuo 
Šventosios upės jau VI a. pirmoje pusėje buvo užėmę latgãliai, migravę iš Vilei-
kos, Lepelio (Baltarusija) ir kitų vietų. VI a. antroje pusėje latgalius į vakarus už 
Šventõsios išstūmė nuo Dniepro aukštupio atsikėlęs baltų etnosas, kuris atsinešė 
vandenvardžius su dėmeniu Limin-9. Į Neries baseino šiaurinę dalį lietuviai ėmė 
keltis iš pietvakarių maždaug VII a. pabaigoje.

Vandenvardžių su dėmeniu Limin- (LOminas, LiminNlis, Liminė ir pan.) Aukš-
taitijoje daugiau nei 20 (LUEV 1963: 92–93). Į juos buvo atkreipęs dėmesį Aleksan-
dras Vanagas (Vanagas 1981: 191; dar žr. Latgale 2016: 28 B3). Jis teigė, kad praeityje 
būta fiziografinio termino *liminas (Vanagas 1970: 155). Vandenvardžių su -uva ir 
Limin- arealai Lietuvoje susieina, bet nesutampa: pastarasis yra į rytus nuo upių su 
-uva ploto. Limin- atsinešęs etnosas, matyt, buvo artimas latgaliams ir lietuviams10. 

9 Maždaug Dniepro aukštupyje apie Smolenską, Vitebską yra upėvardžių *Limin- sankaupa (tai aptartina atskirai).
10 Plg. išvadas: „latvių kalbos duomenimis dažniau įrodomas ne viso lietuvių kalbos ploto, o tik rytų aukštaičių kir-
čiavimo variantų senumas ir senoviškumas“ (Mikulėnienė 2005: 198); „[…] nemaža dalis bendrų lietuvių ir latvių 
darybos inovacijų apima ne visas, o daugiausia rytines lietuvių tarmes“ (Ambrazas 2006: 67). 
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Aptariamas etnosas su lietuviais susiliejo maždaug I tūkstantmečio pabaigoje. Iš 
to mišinio atsirado rytų aukštaičių tarmės pagrindas (tai tyrinėtina).

Vardo Lietuva neįmanoma kildinti iš leitis11: toks žodis nepaliudytas lietuvių 
kalbos tarmėse. Patys lietuviai niekada nesivadino leičiais. Kad I tūkstantmetyje 
būta baltų etnoso leičių, rodytų tautovardis lat. leitis (dgs. leiši) „lietuvis“, Lietuvos 
kaimų vardai Leičiai ir pan. Greičiausiai leičiai tapatintini su Limin- vandenvar-
džių etnosu. Leičiai yra buvę pietiniai latvių kaimynai. Su leičiais latviai susipa-
žino po to, kai jų kalboje /ei/ jau buvo išvirtęs į /ie/. Lietuviai nuo VII–VIII a. 
sandūros, matyt, per leičių gyvenamą kraštą Drisos–Egluonos ruože ėmė brautis 
į latvių žemes (Būga RR III 738). Tada latviai leičių vardu ėmė vadinti lietuvius12: 
tautovardis lietuvis buvo tik beatsirandąs. Bet II tūkstantmečio pradžioje latga-
liai jau žinojo tautovardį lietuvis, plg. Lãtgalos kaimus Lītaunieki „lietuv(in)inkai“ 
(Bėrzgalė), Mazie Lītaunīki, Lielie Lītaunīki (Zvirgzdenė). Lat.  leiši ir lītaunieki 
rodo, kad būta skirtingų etnosų. Tautovardis lietùvis dėl šaknies -ei- ir dėl skirtin-
go kamieno negalėjo atsirasti iš tautovardžio leitis ar atvirkščiai. Tai du skirtingos 
darybos žodžiai: juos sieja bendra šaknis.

Maždaug tokia būtų kalbos duomenimis Lietuvos vardo kilmė. Apmaudu, kad 
vienas Lietuvos istorijos autorių, remdamasis netinkamais tyrimo metòdais, dar 
kartą nuvertino lietuvių kalbininkus, išaiškinusius, kaip atsirado Lietuvos vardas. 
Istorikams patarčiau atidžiai studijuoti Būgą (jo neskaitymas ar nesupratimas ty-
rėją pasmerkia nesėkmei) ir dar kartą peržvelgti baltų filologijos įvadą. O šiaip 
džiaugiuosi nauja Lietuvos istorijos knyga.
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