
Lietuvi˜ kalbos, o vòliau ir lietuvi‰kos savimonòs Ïmoni˜ gyvenama

teritorija rytuose ir pietuose siauròjo, o Lietuvos vardas – prie‰ingai: kartu

su Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tijos ribomis i‰plito labai toli ∞ rytus,

apimdamas plaãias ryt˜ slav˜ Ïemes. Visa ‰ios valstybòs teritorija (ne tik

‰iandieninò Lietuva, bet ir Baltarusija) ilgainiui pradòta vadinti Lietuva, o

‰iandien jà vadiname istorine Lietuva. XVI–XVII a. LDK bajorai, nesvarbu,

kokios etninòs kilmòs, laikò save lietuviais. Net oficialioji valstybòs ra‰t˜

kalba (ja para‰yti Lietuvos statutai ir kt.), savo i‰takomis siekianti dabartini˜

ukrainieãi˜ ir baltarusi˜ protòvi˜ kalbà, to meto Rusijoje vadinta lietuvi˜

kalba. Istorinòs Lietuvos dainiumi tapo Ïymusis XIX a. lenk˜ poetas

Adomas Mickeviãius, o paskutiniuoju jos Ïmogumi ir paskutiniuoju LDK

pilieãiu save laikò Nobelio premijos laureatas Czes∏awas Mi∏oszas. Lietuvos

vardas tapo ir Ïyd˜ savastimi. Visà istorinòs Lietuvos erdv´ joje gyven´ Ïydai

bent jau nuo XIX a. vadino „Lite“, o save – „litvakais“. Taigi Lietuvos vardà

i‰platino senoji Lietuvos valstybò – Lietuvos DidÏioji Kunigaik‰tija.

Bta ir kito Lietuvos vardo plitimo kelio. Ø dykra paverstas jotvingi˜,

skalvi˜, nadruvi˜ Ïemes i‰ Lietuvos XV a. pradòjo gr∞Ïti ‰i˜ genãi˜

palikuonys, o dar gausiau kòlòsi lietuviai. Jie apsigyveno ne tik Lietuvos

pusòje esanãioje dykroje, bet ir anapus sienos (1422 m. tarp Lietuvos ir

Vokieãi˜ ordino nustaãius sienà, Lietuvai atiteko tik dalis sen˜j˜ jotvingi˜

teritorijos – UÏnemunò). Ilgainiui lietuvius Vokieãi˜ ordino valstybòje

(vòliau pasivadinusioje Prsijos hercogija, o dar vòliau – Prsijos karalyste)

pradòta vadinti lietuvininkais, o j˜ Ïemes – Prs˜ Lietuva, arba MaÏàja

Lietuva (visa kita Lietuva vòliau – atrodo, XIX a. – pradòta vadinti

DidÏiosios Lietuvos vardu). Nors XVIII a. Prsijoje buvo net oficialiai

vartojamas Lietuvos vardas – ∞steigtas Lietuvos departamentas su centru

Gumbinòje, – ilgainiui dòl germanizacijos ir savaiminio lietuvi˜ vokietòjimo

lietuvi˜ kalbos vartojimas siauròjo. Po II pasaulinio karo i‰ Prsijos

pasitraukus seniesiems gyventojams lietuvi‰kai kalbanãi˜ nebeliko.

Kitaip klostòsi istorija DidÏiojoje Lietuvoje. Po III Lietuvos ir Lenkijos

padalijimo Rusijai atitekusioje LDK teritorijoje  ∞kurtos Vilniaus ir Slanimo

gubernijos. Po met˜ jos abi sujungtos ∞ vienà Lietuvos gubernijà. Taãiau ‰i

gubernija gyvavo neilgai: 1801 m. buvo padalyta ∞ Lietuvos Vilniaus ir

Lietuvos Gardino gubernijas. Lietuvos vardas i‰liko iki 1840 m. – tada

uÏdraustas oficialiai vartoti. Økrus dar Kauno gubernijà, visi trys Rusijos

administraciniai padaliniai pavadinti „·iauròs vakar˜ kra‰tu“. Lietuvos

vardas ∞gijo nauj˜ prasmi˜. ·alia istorinòs Lietuvos (buvusios LDK)

sampratos vis stipròjo modernioji, Lietuvos vardà siejanti su lietuvi˜ kalbos

vartojimu. ·ia samprata ròmòsi naujosios Lietuvos valstybòs – Lietuvos

Respublikos kròjai, siek´ prie Lietuvos prijungti MaÏàjà Lietuvà, bet

atsisak´ pretenzij˜ ∞ nelietuvi‰kas istorinòs Lietuvos Ïemes.

Lietuvos vardo likimas 
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Modernioji Lietuvos samprata susidrò su
didÏiule problema – etninòs Lietuvos
pietryãiuose XX a. pr. lietuvi˜ kalba buvo
uÏleidusi vietà lenk˜ ir baltarusi˜ (Ïmoni˜
vadinamai „tutei‰˜“) kalboms. Tiesa,
nutautòjusioje Lietuvos dalyje kai kurie
bajorai dar tebesivadino „litvinais“, taãiau
dauguma j˜ vis labiau integravosi ∞ lenk˜
tautà, o Lietuvà laikò Lenkijos dalimi. Btent
‰i samprata i‰kilo 1920 m. Lenkijos ir Lietuvos
konflikto dòl Vilniaus metu, kai Vilniaus
kra‰te buvo suformuota „Vidurio Lietuva“.
Tokia samprata remiantis, Lietuvos Respublika
buvo vadinama „Kauno Lietuva“, o Ïemaiãi˜
tarmò – lietuvi˜ kalba. „Vidurio Lietuvos“
prasm´ galima suvokti tik turint omeny, jog
Ïemòs, esanãios ∞ rytus nuo jos senosios
rusòni‰kosios LDK, vadinamos „Minsko“, arba
„rusòn˜“, Lietuva. ·i trij˜ dali˜ Lietuvos
samprata, pasitelkiama neva siekiant atkurti
LDK tradicijà, buvo tik deklaracija,
neatitinkanti istorinòs tikrovòs. I‰ tikr˜j˜ tai
buvo lenki‰ka Lietuvos samprata: pagal
1922 m. ∞vykus∞ referendumà, „Vidurio
Lietuva“ su Vilniumi apsisprendò tapti
Lenkijos dalimi. Savo ruoÏtu lietuviai buvo
apsisprend´ kurti Lietuvos valstyb´ etniniais
pagrindais, nebepretendavo ∞ „Minsko
Lietuvà“, taãiau ne∞sivaizdavo savo valstybòs 
be Vilniaus. Be to, moderniosios Lietuvos
valstybòs kròjai siekò ir MaÏosios Lietuvos
Ïemi˜. Tiesa, Versalio taikos konferencija
(1919) nuo Vokietijos atskyrò tik dal∞
MaÏosios Lietuvos – Klaipòdos kra‰tà, taãiau
jo neatidavò Lietuvai. Beje, dalis paãi˜ 
klaipòdi‰ki˜ lietuvinink˜ nenoròjo jungtis 
prie Lietuvos: siekò „laisvojo miesto“ statuso
(pana‰aus ∞ Gdansko).
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