
Lietuvos vardo kilmė 
Žmogus, nepažįstantis savo tautos namų – Tėvynės žemės, 

kurioje nuo seno tėvai ir protėviai gyveno, - nėra savo 
krašto pilietis! Įsisąmoninkime – pilietis. Pilies žmogus. 

Statęs ją, turintis ją, ginantis ją, savo pilį... Mes save laikome 
lietuviais. Latviai mus vadina lietuviečiais. Taigi, iš kur kilo 

šis pavadinimas?  

                                                       Č.Kudaba 





   Nors Lietuvos vardas yra senos kilmės, tačiau į istorinius 

šaltinius jis pateko daug vėliau nei prūsų ir kuršių. 

Pirmą kartą Lietuvos vardas buvo paminėtas 1009m. 

Kvedlinburgo metraščiuose. Lietuvos vardas paminėtas 

kilmininko linksniu  –  Lituae. Vardininkas butų Litua. 

Pavadinimą galima perskaityti Litva, nes tuo metu u 

atitiko v. 

 



XV–XVI a. romantinės teorijos, esą 
lietuviai kilę iš romėnų ir kaip jų 

palikuonys į Lietuvą atsikraustė iš 
Italijos. Lietuva buvo laikomas 
iškreiptu L’Italia pavadinimu.  



 

        “Čia Lietuva  –  čia lietūs lyja” 
 
   Po nesėkmingų Lietuvos vardo paieškų  

svetimuose kraštuose ir kitose kalbose,  

pradėta jį kildinti iš lietuviško žodžio  

lietus. Pirminė forma Lieta – tai priesagos  

t vedinys nuo veiksmažodžio lieti šaknies,  

kuri yra labai sena. Tarp kitko, 

dar XVIII a. pradžioje etnonimą  

Lietuva su veiksmažodžiu 

lieti siejo Pilypas Ruigys savo darbe  

,,Lietuvių kalbos meletema”  

(lotynų k.), kuris išleistas tik 1986 m. 



Atkreipkime dėmesį į senžodį lietas. S. Daukantas “lietos 
vyrą” aiškino kaip valstybės, valdžios vyrą. Lieta, matyt, 

buvo valstybės užuomazga, savotiška rinktinių vyrų 
taryba, turėjusi pastovią rinkimosi vietą – po lietos 

ąžuolu – aptarti bendriems reikalams – lietams, turėjo ir 
valdžios regalijas – lietos lazdą, vadinamą dar krivūle. 

Tad žodis Lietuva nėra kokios nors genties 
pavadinimas, bet yra tiesiog pati valstybė, lietų sąjunga.  



 Lietuvos vardas kildinamas iš 11 km ilgio upelės Lietauka. 

Manoma, kad Lietuvos žemės pavadinimu teritorija buvusi 
tarp Nemuno vidurupio ir 

Neries, kur šiandien Kernavė. Ten būta Mindaugo valdos, ten 

tekėjo Lietauka, aukščiau Šventosios įtekanti į Nerį. Spėjama, 
kad upelė davusi vardą Lietuvos žemei, o ši – Lietuvos 
valstybei. Tačiau reikia pastebėti ,kad Lietavos upelis 

neilgas (11km),prie jo nėra jokių archeologijos paminklų ,ir 
vargu ar galėjo kas ten būti, nes vietovė buvo pelkėta. 

Sunku būtų paaiškinti kodėl Lietuvos vardas būtų kilęs 
būtent nuo šio upelio taigi šitą išvedžiojimą reiktų atmesti. 



  Rusų metraščiuose vardu Litva vadinamas ne 

tik kraštas, bet ir karių būriai, dažniausiai 

ginkluota kunigaikščio palyda. Štai viena 

ištrauka: “...krikštijo Lietuvos kunigaikštį Jaunutį 

ir jo kariauną lietuvą (litvu)” . Metraščiuose 

minima ir kitų kariaunų: Mindaugo lietuva, 

Karijoto lietuva ir kt. Ilgainiui kariaunos galėjo 

tapti valstybės vardu. 



  Lietuvos vardas galėjo kilti ir iš senovinio 

arklių augintojų pavadinimo. Rusų metraščiuose 

minimi leiti, leicy – valstiečiai, prižiūrintys 

Lietuvos valdovų žirgus. Taip rusai užrašė 

lietuvišką žodį leičiai. Manoma, kad leičiais 

vadinti kunigaikščiui tarnaujantys žmonės. 

Tyrinėtojų manymu, leičiai sudarydavo 

kunigaikščio kavaleriją, kuri vadinta lietuva. 



Kraštas, kurį iš savo protėvių 

paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį 

Lietuva ir norim, kad šis žodis iš 

pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių 

neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su 

kitais nemažiau vertais, garbingais tautų 

ir valstybių vardais, norim, kad su 

pagarba mus ištartų. 

 

                   J.Marcinkevičius 


