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Lietuvos etnografinių regionų apibrėžimas yra

sąlyginis ir nevienareikšmis, kadangi laiko tėkmėje
Lietuvos subetnosų (potaučių) gyvenamų arealų (žemių)
ribos ir jų pavadinimai kito.

Lietuvos, sudarytos iš penkių lietuvių tautos
potaučių gyvenamų žemių koncepcija itin susijusi su
etnokultūrinės ir regioninės savimonės brendimu. Aktualu
pažvelgti, kokius atgarsius XIX – XX a. moksle, spaudoje ir
kitoje viešojoje reprezentacijoje paliko Lietuvos regioninio
skirtingumo ir subetninės savimonės sampratos plėtra,
kurioje dalyvavo mokslininkai, kultūrininkai ir plačioji
visuomenė.



Penkių Lietuvos etnoregionų sampratos raida

pastaraisiais šimtmečiais rodo, kad lietuvių sudėties ir jų

etninės kultūros skirstymo potaučių pagrindu (suvalkiečių,

aukštaičių, dzūkų, žemaičių, lietuvininkų) idėja, kaip ir

regioninė subetninė savimonė, plėtojosi kaimo kultūros,

kultūrininkų, publicistų bei mokslininkų idėjų sąveikos terpėje.

Apie XIX a. pab. – XX a. pr. subrendusią subetninės

savimonės reikšmę visuomenėje byloja populiarūs iki šių

dienų tautosakos anekdotai apie 4 skirtingų lietuvių potaučių

būdą – tai liudija populiariajame, liaudies kultūros diskurse

subrendusį itin sisteminį, beveik kosmologinį požiūrį į potaučių

skirtumus: žemaitis-–lėtas, aukštaitis–pirmaujantis; žemaitis –

uždaras, aukštaitis – atviras, dzūkas – pats draugiškiausias;

suvalkietis – šykštus, dzūkas – dosnus; dzūkas – estetas,

suvalkietis – praktiškas. Svarbu pastebėti, kad šių anekdotų

dėmesio lauke nebuvo lietuvininkų. Vadinasi tautosakoje

išreikšta savaime besiplėtojanti liaudiškoji lietuvių potaučių

koncepcija turėjo „sisteminių“ trūkumų.



Senuosiuose lotyniškuose istoriniuose dokumentuose
Lietuvos regionai buvo vadinami skirtingomis žemėmis.
Pvz., Austechiam, terram regis Lethowie – Aukštaičiai,
Lietuvos karaliaus žemė. Žemių vardai pateikiami su
sulotynintomis galūnėmis –ia, -ie arba –iae, yam ir kt.
Pvz., Sūduva vadinama Sudowia, Lietuva – Lethowie,
Lituaniae. XIX a. apibūdinimuose vyravo genčių bei tautų
žemių terminai. XX a. pasirodė Lietuvos sričių terminas.
Ilgainiui Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją, Mažąją
Lietuvą (Klaipėdos kraštą) tapo įprasta vadinti
etnografinių sričių, etnografinių regionų ar etnoregionų
arba žemių bei kraštų terminais.



LDK teritorija administraciškai buvo apibrėžiama 
nesistemiškais pavadinimais. Jų sandaroje buvo suplakti į 
vieną ir etnoniminiai potaučių žemių vardai ir miestų 
pavadinimai, kaip antai: Vilniaus, Trakų, Žemaičių, 
Naugarduko vaivadijos.

Todėl akivaizdu, jog lietuvių kilčių ar subetnosų ir jų 
gyvenamų kelerių žemių (etnografinių regionų) šiuolaikiniai 
vardai ir samprata išsirutuliojo ne remiantis LDK 
administracinio padalinimo tradicija, o liaudies kultūros, 
publicistikos ir etnologijos koncepcijų sąveikos lauke.



Lietuvių kilčių ar subetnosų ir jų gyvenamų kelerių 
žemių (etnografinių regionų) šiuolaikiniai vardai ir sisteminė 
samprata pradėjo bręsti XIX a. Antai Ksaveras Bogušas 
pačioje XIX a. pradžioje nusprendė išskyrti keturias lietuvių 
kiltis: aukštaičius, žemaičius, prūsus ir sūduvius 
(jotvingius).

S. Daukantas išskyrė tik dvi lietuvių kiltis –
aukštaičius (kalnėnus) ir žemaičius, bet jų teritorinės ribos 
aiškaiu nenusakė.

Istorikas J. Lelevelis, nagrinėdamas lietuvių tautos 
kilmę ir sandarą, kalbėdamas apie visus baltus, išskyrė 6 
tautas: prūsus, sūduvius arba jotvingius, žemaičius, 
lietuvius, kuršius ir latvius (1808; 1859). 

Panašiai ir lenkų kalbininkas, mitologas Aleksandras 
Brukneris gerokai vėliau išskyrė 6 senovės Lietuvos kiltis: 
jotvingius, prūsus, latvius ir lietuvius: žemaičius ir 
aukštaičius (1904). 



Žymiai išsamiau lietuvių žemių ir potaučių kilmę 
nagrinėjo Jonas Basanvičius. Jis, remdamasis 1862 m. 
archyviniu šaltiniu iš Vilniaus, pastebėjo, kad lietuvių 
sritinių vardų būta labai daug – jais vieno krašto lietuviai 
vadina kito krašto lietuvius. J. Basanavičius vardina šiuos 
lietuvių kilčių ir pokilčių vardus: cikai, bukai, burai, puzai, 
dzakai, vižūčiai, baudžiai, dartininkai, kopininkai, 
muižininkai, girininkai, laukininkai, gironaičiai, šilininkai, 
žemaičiai, aukštečiai, aukštapineriai, gugai arba gūgai, 
vangiai, kapsai, zanavykai ir kt. Antanas Smetona 
straipsnyje ,,Lietuvos etnografijos ribos“ kalba apie šiuos 
Lietuvos kraštus: Prūsų Lietuvą (Mažąją Lietuvą), 
žemaičius, augštaičius, suvalkiečius, Lietuvos rytus 
(Vilniaus guberniją) ir pietus. Jis pamini ir Pakuršį bei 
lietuvių apgyventą Suvalkų žemės dalį (Smetona 1914).



Visi Lietuvos etnografiniai regionai, kaip sisteminė 
visuma, apimanti dabartinę subetninę tapatybę (lietuvių kiltis) 
ir apytikrię teritoriją, naujaisiais laikais moksliškai pirmą kartą 
buvo apibrėžti, kaip Lietuvos sritys dailėtyrininko ir etnologo 
Pauliaus Galaunės (1930.

Liaudies dailės klasifikavimo subetniniu pagrindu 
aktualumą muziejininkystei parodė IV deš. pradžioje 
pasirodęs dailininko Kazio Šimonio straipsnis lietuvių tautinių 
rūbų rinkimo klausimu (1934). Jis, nebūdamas mokslininku, 
liaudies dailės reiškinį – tautinį kostiumą – vienas pirmųjų 
suskirstė pagal visuomenėje gyvavusią populiarią 
subetniškumo sampratą (į aukštaičių, žemaičių, dzūkų ir 
Mažosios Lietuvos drabužius), kuriai artima, išlaikiusi laiko 
išbandymus, yra naudojama šiandienos etninės dailės 
moksluose bei visoje etnologijoje.

Reikšmingą indėlį apibrėžiant lietuvių subetnosus atliko 
ir folkloro bei tautosakos tyrėja J. Čiurlionytė-Karužienė: ji 
tipologizavo aukštaičių, dzūkų, žemaičių, suvalkiečių ir 
lietuvininkų dainas (1938).



Panašiai klaipėdiškių, aukštaičių, žemaičių, suvalkiečių 
(zanavykų, kapsų ir dzūkų) kostiumus išskyrė ir M. Glemžaitė 
(1939).

Esminį proveržį, siekiant tiksliai apibrėžti skirtingų lietuvių 
kilčių gyvenamų žemių ribas, ženklino A. Tamošaičio (1939) 
išplėtotas etnoregioninio Lietuvos padalijimo, lietuvių kilčių 
pasiskirstymo žemėlapis su apskričių tikslumo ribomis. Žemėlapio 
samprata buvo kompleksinė, paremta ne tik lietuvių tautinio 
kostiumo, bet ir tarmių, tautodailės ir kt. duomenų 
apibendrinimais. Regioninius savitumus tyrinėtojas siejo su 
lietuvių potautėmis ir jų gyvenamomis žemėmis. Pastarųjų 
sampratoje jis komplikuotai mėgino suderinti etnologinį ir istorinį-
administracinį požiūrį, remdamasis nevienalaikiais žemėlapiais. 



Be to jis autoritetingiausiai įtvirtino naujoviškus 
lotynizuotus Lietuvos etnografinių regionų vardus, 
atsisakydamas pvz., Žemaičių, Aukštaičių žemių pavadinimų. 
Lietuvą jis skirstė į tokias apylinkes: Aukštaitiją, Vilniaus 
kraštą, Žemaitiją, Suvalkiją ir Klaipėdos kraštą. Skirtingai nuo 
šiandienos etnologijos požiūrio, jis vietoj Dzūkijos naudojo 
sąvoką dzūkai ir juos priskyrė Suvalkijai, kurios plotą gerokai 
padidino už istorinių kairiakrantės Sūduvos-Suvalkijos ribų į 
dzūkų gyvenamą teritoriją Rytuose. Suvalkijoje jis dar išskyrė 
kapsų ir zanavykų gyvenamus arealus. Naujai išskirdamas 
vilniečių, kapsų, zanavykų drabužius jis, matyt, drauge siekė 
ir didesnio detalumo. Tačiau posričių išskyrimas tik suvalkiečių
potautėje liudija nesisteminį požiūrį, nes sritinį-teritorinį 
susiskirstymą turi ir kitos potautės – dzūkai ir lietuvininkai. Be 
to, okupuoto Vilniaus krašto nepriskyrimas nei dzūkams, nei 
Aukštaitijai, bet tiesmukas siejimas su naujoviška laikina 
administracine teritorija, neturėjo etnologinio pagrindo.





Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje lietuvių subetninių
žemių samprata pagaliau buvo konkretizuota ir parodyta 
įvairiuose žemėlapiuose, sudarytuose etnologų S. 
Cimermanio ir J. Morkūno (Cimermanis 1977; Cimermanis
1980), V. Kulikauskienės, M. Miliuvienės (Maslova 1986) 
(Pav. 1) remiantis kostiumo, architektūros, žemdirbystės ir 
ūkinės veiklos tyrimų, atliktų 1951-1979 m., duomenimis (I. 
Butkevičius, A. Vyšniauskaitė, V. Milius, J. Laniauskaitė, R. 
Merkienė, P. Dundulienė) bei koreliuojant su istoriniais 
administracinio padalijimo, tarmių ir kt. duomenimis 
(Cimermanis 1980). Tačiau tikslių ribų negalinti turėti 
moksliškai objektyvi etnokulturinių regionų samprata 
tikrumoje diplomatiškai balansavo tarp dviejų skirtingų 
koncepcijų: subetninių žemių sąlygiškai konkretaus 
žemėlapio ir apytikrių pereinančių regioninių reiškinių ribų 
schemų, neturinčių tikslumo, būtino praktiniam taikymui.





Gerokai reikšmingesnis praktiniam taikymui tapo J. 
Kudirkos (Kudirka 1986) paskelbtas lietuvių penkių 
subetninių žemių žemėlapis. Apibrėžiamų regionų ribų 
„tikslumas“ yra ginčytinas daugialypių komplikuotų mokslo 
duomenų požiūriu. Tačiau jis nepalyginamai aiškesnis 
praktiniam taikymui tiek moksle, tiek kultūroje. Šiuose 
žemėlapiuose – simbolinėje - taikomojoje Lietuvių 
subetninių žemių schemoje, autoriui pavyko optimaliai 
sukonkretinti žemių ribas. ,,Etnografinės liaudies meno 
sričių ir LMD zonų” žemėlapyje, deja, pamiršta vakarinį 
regioną įvardinti ,,Lietuvininkais”. Šį žemėlapį autorius 
sudarė atsižvelgdamas į pirmtakų variantus ir 
koreliuodamas su naujesniais architektūros, tautinio 
kostiumo bei tekstilės tyrimų duomenimis. Pastarieji tyrimai 
tapo atspirties tašku tolimesniam etnografinių regionų ribų 
apibrėžimo tikslinimui ir praktiniam taikymui XXI a.





Pravartu atkreipti dėmesį į aplinkybes, kuriomis
Vytautas Didysis su Jogaila nustatinėjo savo valstybių sienas
su kryžiuočių Ordinu. Kai juodu Dauguose sulaukė 1420 m.
Brėslaujos sprendimų rezultatų, pagal kuriuos Žemaičių dalis
ir beveik visa Sūduva priteisiama Ordinui, abu ėmė garsiai
verkti taip, jog jųdviejų.verksmas ir vaitojimas „lyg dviejų liūtų
staugimas, iš tolo buvo girdėti“. Vytautas, pareikšdamas
drauge su Jogaila imperatoriui Zigmantui, jog su tokiu
sprendimu nesutiksią ir teisės ieškosią karu, taip pat aikškino:
„Išsprendėte iš mūsų atimti Žemaičių žemę, kuri yra mūsų
veldėmė ir tėviškė [...], kuri visados buvo ir yra viena ir ta
pati su Lietuvos žeme, nes viena kalba ir tie patys žmonės.
Žemaičiai Lietuvą vadina Aukštaičiais, nes žemė yra aukščiau
už Žemaičius, žemaičių žemė yra žemiau, ir dėl to Žemaičiais
vadinasi. Žemaičiai žmonės taip pat save lietuviais vadina nuo
senų laikų ir niekad nesivadina žemaičiais...“. Taigi, sūduvių ir
(arba) jotvingių žemės, Vytauto nuomone, yra labai artimos.



Su dzūkais siejamas regionas pradėtas minėti tik XIX 
a. antrojoje pusėje (Zinkevičius 2006: 44-57). Dzūkai, 
gyvenantys Užnemunėje - Seinų ir Kalvarijos apskrityse, 
rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą buvo paminėti tik XIX 
a. vidurio etnologiniame A. Polujanskio veikale „Kelionių po 
Augustavo guberniją išbaigtas tyrimas“ (Polujanski 1859). 
A. Polujanskis dzūkus (originale lenk. dziuki) priskiria vienai 
iš keturių pagrindinių Užnemunės lietuvių atšakų. 
Remdamasis 1862 m. šaltiniu, J. Basanavičius mini čia 
gyvenusius dzakus (Basanáviţius 1893: 31). Beje, tame 
pačiame leidinyje jo sudarytame senųjų baltų genčių 
žemėlapyje dakams (dzakams?) jis priskyrė visą dabartinę 
Suvalkiją (Basanáviţius 1893: 33) 



Vėliau dzūkų vardas, pasirodo populiarioje spaudoje 
publicisto J. Radziukyno, pasirašiusio Dzūko slapyvardžiu, 
straipsnyje „Iš Dzūkijos“, paskelbtame „Varpo“ laikraštyje 
(Dzūkas 1889). Ši publikacija itin reikšmingas ir tuo, jog 
autorius perteikia autentišką liaudišką dzūkų gyvenamos 
teritorijos (apimančios Seinų, Kalvarijos, Ūdrijos, 
Krokialaukio ir Krosnos apylinkes) sampratą. Dzūkų
(originale vok. Dsuken) srities ir senosios Sūduvos krašto 
(vok. alten Sudauerlandes) dainas vienas pirmųjų 1897 m. 
paskelbė rūsų etnologas E. Volteris (Wolter Eduard. 1897. 
Lieder aus dem Gebiete der Dsuken und des alten
Sudauerlandes und ein geistliches Lied aus Kupischken, 
mitgeteilt von E. Wolter. Heidelberg: Carl-Winter-
Universitätsbuchhandlung, Tilžė: O. Von Mauderodės sp.).



Panašiu metu dzūkus, kaip Merkinės parapijos 
(kurios dalį apima istorinė Sūduva ar XIX a. Suvalkija) 
gyventojus mini ir J. Šimtakojis „Trakiečių dzūkų dainų“ 
rinkinyje (Šimtakojis 1899). J. Radziukynas vėlesniuose 
1900-1904 m. rašiniuose, panašiai, kaip ir ankstesnėse 
savo publikacijose, preciziškai nusakydamas dzūkų 
gyvenamas vietoves, dzūkus matė tik pietinėse Suvalkų 
gubernijos teritorijose nuo Balbieriškio, Alytaus, 
Rudaminos, Krosnos iki Augustavo kanalo ir Seinų 
apskrities. Todėl tikėtina, jog ir A. Polujanskis, ir J. 
Radziukynas, ir J. Šimtakojis, ir E. Volteris, laikydamiesi 
liaudiškos autentiškos sampratos ir tradicijos, dzūkais 
vadino tik Užnemunės dzūkus. Tikėtina, jog J. Šimtakojo 
minimų Merkinės parapijos dzūkų vardas galėjo būti paties 
autoriaus lengvai pritaikytas ir dešinkrančiams tos pačios 
tarmės gyventojams. Taigi, taip ir lieka neaišku, kaip XIX a. 
save vadino ar buvo kitų vadinami panašios dzūkų tarmės 
gyventojai tarp Nemuno ir Neries. 



Gerokai vėliau, 1928 m. straipsnyje apie latakinių
dzūkų dainas, J. Basanavičius iškėlė prielaidą, jog dzūkai
gali būti kilę iš senovės trakų tautos dalies dakų (sen. graik. 
djakoi), vėliausiai paminėtų II a. pr. Transilvanijoje 
(Rumunija), kurių vardas galėjo būti tariamas ir kaip 
dzakai. Jo teigimu ,,Dzakų arba dzūkų, kaip ir kitų Lietuvos 
kraštų dainose dažnai randame minėta Dunojaus, kaip 
atsiminimo liekana iš gilios senovės, kuomet lietuvių tautos 
palei tą upę gyventa“.





Dzūkų vardo kilmės sąsają su Užnemune liudija ir 
Dzūkų kaimas esantis Būdviečio apyl., Lazdijų rajone.

Nors kai kurie mokslininkai teigia, jog dzūkų
etnonimas sietinas su dzūkavimo savybe (panašiai, kaip 
kapsų su tarimu kap vietoj kaip), tačiau neaišku ar turima 
omenyje liaudiška ar mokslinė lingvistinė dzūkų termino 
kilmė. Liaudišką šio vardo kilmės aiškinimą, grindžiamą 
dzūkavimo savybe, aptinkame tik Petro Tumasonio
(pasirašinėjusio Petro Branduko slapyvardžiu) straipsnyje 
„Dzūkija“ (išspausdintame 1903 m. ,,Žvaigždės“ žurnale, 
JAV). Jis rašo: ,,Visoj parapijoj prigimta kalba dzūkiška. 
Dzūkiškąja praminta likose todėl, juog gyventojai […] savo 
kalboj […] kai kuriuos žodžius ištaria prispausdami liežuviu 
prie viršutinių dantų su dz(d) ir c(t). […] Lietuviui kalnėnui 
ir žemaičiui toji jų kalba pasirodo labai keista ir tarytum kad 
yra pasaulėj prasčiausia, bet aš, būdamas prigimtu dzūku, 
visuomet privalau už savo brangią, numylėtą, prigimtą 
kalbą užtarti” (Brandukas 1903).



Tolimesnė Dzūkijos teritorinės aprėpties samprata 
labiau buvo grindžiama mokslo išvadomis. Dzūkų arealas 
pradėtas sieti su dzūkavimo, dzetakcizmo (anot J. 
Basanavičiaus, kuris aptinkamas ir Šiaurės rytų Lietuvoje) 
paplitimu. Taip dzūkų arealą į rytus nuo Nemuno net iki 
Tverečiaus apylinkių už Neries aiškino dar J. Basanavičius 
(1928). Įdomiausia tai, kad ši J. Basanavičiaus įžvalga dėl 
dzūkų arealo pakraščio Šiaurės rytų Lietuvoje atitiko K. 
Jauniaus ir A. Salio lietuvių tarmių klasifikaciją (senosios 
versijos), pagal kurią dzūkų tarmė girdima visoje rytinėje 
Lietuvoje. Minėtą J. Basanavičiaus nuomonę patvirtino ir 
nuo XX a. II – os pusės vidurio plėtojama dalies etnologų ir 
dailėtyrininkų nuostata, jog šiaurinė Dzūkijos riba eina per 
Švenčionių kraštą (Kudirka 1986).



A. Polujanskis etnologiniame veikale apie savo 
keliones po Augustavo guberniją, vien Užnemunės krašte
(kraina zaniemeńska) išskiria daugybę lietuvių kilčių, kurių 
pavadinimai šiais laikais jau ne visi išlikę, tai: guogai
(Gogi), stakai (Staki), dzūkai (Dziuki), šakiai (Szaki), 
zanavykai (Zanavyki), jotvingiai ir užvingiai (Jadźwingowie i 
Użwingi). Jis atskleidžia, jog Vaiguvių (kilusių iš Žemaitijos) 
ar Vaiguvos krašte (krainą Wejgów) dabar gyvena kiltis 
vadinama guogais. Remdamasis savo meto administraciniu 
skirstymu, jis nurodo, kad guogai gyvena Marijampolės 
pavieto/apygardos Šiaurės rytuose; o į pietus nuo 
Marijampolės gyvena stakai, Kalvarijos apygardoje ir Seinų 
apygardos šiaurėje gyvena dzūkai, Seinų apygardos 
pietuose – šakiai; tarp Vilkaviškio ir Pilviškių gyvena 
zanavykai (Połujański 1859: 133–134). (Galimas dalykas, 
jog kalbėdamas apie šakių lokalizaciją – vietoves 
supainiojo).



Kita vertus archaiško Dainavos vardo tradiciškumą, 
gyvybingumą ir paplitimo geografiją, besidriekiančią 
gerokai ryčiau, nei istorinė Sūduvos žemė, liudija 9 
Dainavos vardo gyvenvietės: a) gyvenvietė Šalčininkų raj., 
b) kaimas Šalčininkų apylinkėse, c) kaimas Vydenių 
seniūnijoje, Varėnos raj., d) kaimas Medininkų sen., 
Vilniaus r., e) kaimas Paparčių sen., Kaišiadorių r., f) 
Dainova I (baltarus. Дайнова) kaimas Lydos r., 
Baltarusijoje, g) Dainova II (Дайнова) kaimas Lydos r., 
Baltarusijoje, h) Dainova (Дайнова) km., Ibeneco apyl., 
Voložino raj., Minsko srit., Baltarusija, i) Dainavos kaimas 
Ukmergės rajone (tai gali liudyti Dainavos vardo ryšį su 
Mindaugine Lietuva, kurios branduolys apėmė ir šį kraštą). 
Be to, 2 Dainaviškių kaimai žinomi: a) Veisiejų apyl., 
Lazdijų r. ir b) Seredžiaus apyl. Jurbarko raj. 3 Dainavėlės
kaimai yra: a) Kaišiadorių r., Paparčių sen.; b) Lazdijų r.; c) 
Šalčininkų r. 



Nemažai duomenų apie Dainavos vardo vietovardžių 
paplitimą XIX a. teikia „Geografinis Lenkijos karalystės ir kitų 
slavų kraštų žodynas“ (1880-1902 m. išleistas Varšuvoje): 
Daidziškės(ių) (lenk. Dajdziszki) km. 1886 m. minimas Vilniaus 
vaivadijoje (powiat), Dainiškės(iai) (lenk. Dajniszki) – Švenčionių 
vaiv. Be to Dainopolio (lenk. Dajnopol) palivarkas minimas Trakų 
vaiv., prie Žižmos upės (lenk. Źiźmorka) miškuose. XIX a. 
viduryje buvo žinomi du Dainaviškių? (lenk. Dajnowce) kaimai 
Ašmenos ir Vilniaus vaiv. Du kaimai Dainavėlė? (lenk. Dajnowka) 
minimi Vilniaus vaiv., kiti du – Trakų vaivadijoje. Dainavos (lenk. 
Dajnowo) gyvenvietė ir kaimas buvo žinomi Lydos vaiv.(dabar tai 
aukščiau minėtieji kaimai Дайнова I ir Дайнова II, Lydos r.). 
Dajnowo kaimas taip pat buvo žinomas Novoselsko vlsč., Minsko 
vaiv. Taip pat galima pridurti, jog Dajnowa (prūsiškai Deine, 
Dejne ar Dene) buvo vadinama upė prie Rėšliaus, Varmijos
Mozūruose (Sulimierski 1880: 893). Vadinasi gausūs ir plačiai 
paplitę vietovardžiai byloja ne tik apie žemės vardo tradiciją, bet 
teikia užuominų ir apie galimą jų gyventojų etnonimą -
dainaviškiai.



Pagal karaliaus Mindaugo raštą Livonijos Ordinui (1259 
m.), kuris antrą kartą mini žemę Dainava, aiškėja, kad ji 
sinonimiškai buvo vadinama ir Jotva/Jotvingiais: „visa Dainava, 
kurią taip pat Jotva vadina” („Denowe tota, quam eciam quidam
Jetwesen vocant”). Jotvingių vardo sinonimiškumą su Dainava
visiškai patvirtina ir neseni kalbiniai duomenys: vienas Zietelos 
apylinkių kaimas (Slonimo aps., Baltarusija), žinomas iš XVI a., 
baltarusių yra vadinamas Jatviež, o vietos lietuvių - Dainava
(Būga 1924. XII - XV a. Rusios metraščiuose (,,Povest
vremenyvch let“, ,,Laurentijaus metraštyje“, ,,Ipatijaus
metraštyje“) jotvingiai ir jų žemė vadinami: Jatviagi, Jatviagy, 
Jatviezie, Jatveze, Jatviazie, Jatviazi, Jatviaz', Iatviazie, Iatviazi, 
Iatviažin, zemlia Iatviaskaja, na zemliu Iatviaz'skouju, na Iat-
viaziech. Jotvos ir Jotvingių vardo pirmąją dalį galima sieti su 
Jotijos ir Jotupio upėmis, tekančiomis Šakių r. Z. Zinkevičius taip 
pat mano, jog Jotvos žemės vardas greičiausiai yra hidroniminės
kilmės (pvz., Jotijos upė), o Jotvos upės (Jatfa), 1516 m. minima 
Lydos apylinkėse galėjo duoti pradžią jotvingių vardui 
(Zinkevičius 2009). 



Jotvingių vardo paplitimo geografija didele dalimi 
sutampa su aptartu Dainavos vardo paplitimu. Jotvingių vardo 
gyvybingumą pietų Sūduvoje akivaizdžiai liudija ir kaimų 
dabartinės Lenkijos teritorijoje pavadinimai: Jatwieź, Jatwieź
Duża, Jatwieź Mała, Balstogės r. Taip pat kaimas Ятвезь, Bresto 
srityje, Baltarusijoje. XIX a. II pusės „Lenkijos geografiniame 
žodyne“ minimas Jaćwieź kaimas, Jadźwingi gyvenvietės 
apylinkėje, ir Jatwieź kaimai a) prie Šalčininkų – Miratycz kelio, 
Switez ežero paylinkėse, Naugarduko valsčiuje, b) Snovsko vlsč., 
c) kaimas ir dvaras Augustavo vaiv., Balla Wielka vlsč. Lenkijos 
Šiaurės Rytuose ir Baltarusijos Šiaurės Vakaruose minimi ir kiti 
panašių pavadinimų kaimai: lenk. Jadwięgi, Jatwięgi, Jadźwięgi, 
baltarus. Jatviahy, Jatwychy. Vadinasi, šie gausūs vietovardžiai 
liudija jotvingių etnonimo gyvybingumą ir paplitimą. Kita vertus, 
panašių vietovardžių ar vandenvardžių, galimai susijusių su 
jotvingių žemių vardu dabartinės Lietuvos teritorijoje yra 
mažoka.



Kiti šaltiniai nurodo, kad Jotvingių žemė buvo 
tapatinama su Sūduva. Antai Vytautas Didysis ir Jogaila 
laiške imperatoriui Zigmantui aiškino, kad Sūduvių ir Getvų
(Jotvų) žemė, nusidriekusi tarp Lietuvos ir Prūsų, yra tikra 
jų tėviškė, iš protėvių paveldėta... („Preterea licet terra
Sudorum sive Gettarum, que mediat inter terram
Lythwaniam et Prussiam, sit verum patrimonium
nostrum...“). 1420 m. kryžiuočių rašte išsireiškiama: „per 
žemę, vadinamą Sūduvos žemė, kitaip – Jotva“ („terram
vocatam Suderland alias Jettuen“). Panašiai ir 1422 m. 
imperatoriaus Zigmanto laiške didžiajam Ordino magistrui 
išsireiškiama: „…žemę vadinamą Sūduva ir Jotva/Jotvingija, 
o tai yra tas pats“ (,,terram vocatam Sudarum et 
Jatuitarum, quod idem est”)



Senovės Sūdavijos vardą bene pirmasis „prikėlė“ J. 
Basanvičius. 1907 m. almanache „Gabija“ jis rašė, jog 1878 
m. apie Sūdaviją pasakojęs Antanui Baranausku. Kitame 
straipsnyje jis nurodo, jog Sūdavija vadinosi žemės 
senoviškųjų prūsų. Jis teigė, jog Sūduvija šiandien yra 
slovėniškai kalbančių mozūrų ir vokiečių apgyventa. 
Sūdavijos gyventojų palikuonys, jo nuomone, tautosakoje 
vadinami sūdaunykais (Basanavičius 1885: 243-244). 
Vėliau Sūduvos vardą garsino ir J. Tysliava 1924 m. 
leidinyje ,,Sūduva: suvalkiečių poezijos antologija“.



Sūduvos ar sūduvių vietovardžių ar etnonimų tradiciją liudija 
archaiškos kilmės Sūduonios upelio vardas (teka Marijampolės ir 
Kalvarijos apylinkėmis). Upėvardis, nuo kurio galimai kilo Sūduvos
pavadinimas, reiškia klampynę raiste, akį, garmalą (Vanagas 1981: 
319). Aukštaičiai sūduva vadina pelkėtą vietą (Savukynas). Sūduvos
vardą primena ir kiti vietovardžiai. Tai Sūdvajų miškas Dzūkijoje, 
Alytaus r. Be to Vyžainio valsč. 1890 m. yra minimas Sūdaviškių, 
Sūdauskų (Sudawskie) kaimas ir dvaras, seniūnija (Sulimierski 1890: 
549; Basanavičius 1885: 243). Sūdavos kaimas yra ir Klausučių apyl., 
Vilkaviškio raj.

XIX a. įsivyravo kiti istorinės Sūduvos teritorijos pavadinimai –
Augustavo gubernija, Suvalkų gubernija, Užnemunė, Suvalkų žemė, 
Suvalkija. Šios tradicijos gyvavimą akivaizdžiai liudija B. K. Balučio 
sudarytas „Suvalkijos žemlapis“, publikuotas 1915 m. JAV (Balutis 
1915) ir liudijantis to meto visuomenėje gyvavusį pavadinimą ir jo 
sampratą. Žemėlapis apima visą Suvalkų gubernijos teritoriją (Šakių, 
Vilkaviškio, Kalvarijos, Marijampolės, Seinų, Suvalkų ir Augustavo 
pavietus) – dzūkų, suvalkiečių ir lenkų mozūrų gyvenamus kraštus.





IŠVADOS

1) Dabartiniai Lietuvos etnografinių regionų 
pavadinimai ir jų samprata subrendo tik pastaraisiais 
šimtmečias. Subetninis regionavimas artimesnis 
senovinei tradicijai skirstyti Lietuvą į etnonimiškai
vadinamas žemes. Penkių Lietuvos etnoregionų
(lietuvių potaučių žemių) sampratos raida rodo, kad 
jos plėtra rėmėsi ne valstybinio administracinio 
padalijimo tradicija, o kilo iš kaimo gyvenimo 
kasdienybės, publicistinės ir literatūrinės kūrybos bei 
mokslinės minties tarpusavio sąveikos.



2) Visų Lietuvos etnografinių žemių 
teritorijos, drauge su jų pavadinimais ir jų kultūros 
savitumą lemiančių potaučiųįvardijimais, kaip 
sisteminė visuma, pradėtos klasifikuoti tautodailės, 
folkloro, architektūros ir papročių tyrėjų. Buvo 
svyruojama tarp dviejų požiūrių: a) konkretaus 
subetninių žemių ribų brėžimo, b) plačiomis 
pereinamųjų zonų ribomis, kai į jas žvelgiama 
„moksliškai korektišku“, atsargiu apytikriu 
žvilgsniu. J. Kudirkos pateiktas supaprastintas 
lietuvių potaučių žemių žemėlapis (1986 m.), 
neturintis dviprasmiškų pereinamųjų zonų, 
paskatino tolimesnius konkretesnius šių ribų 
tikslinimus.



4) Senesnius Aukštaičių ir Žemaičių žemių
pavadinimus XX a. išstumė naujadarai: Aukštaitija ir 
Žemaitija. Suvalkijos, kaip Užnemunės/istorinės Sūduvos
sinonimo samprata dabartyje pakito – jos teritorinė apimtis 
sumažėjusi ir siejama tik su Užnemunės šiaurine dalimi, 
kurioje yra suvalkiečių žemė. Nuo XIX a. vidurio pietinėje 
Užnemunėje/ buvusioje Sūduvoje lokalizuojami Dzūkai. 
Todėl tikslesnis galėtų būti Sūduvos Suvalkijos terminas 
(kaip nuoroda į tai, kad už jos driekiasi Sūduvos Dzūkija). 
Labiau istoriškai-geografiškai reliatyvūs, todėl daugiau 
simboliniai, yra tradiciniais tapę dzūkų gyvenamos 
Dainavos bei suvalkiečių gyvenamos Sūduvos pavadinimai.
Siekiant išsaugoti visus didžiųjų istorinių žemių 
pavadinimus, vertėtų atgaivinti ir dzūkų Jotvos, bei labiau 
populiarinti lietuvininkų Prūsos vardus. Beje, etnografinius 
regionus sistemiškai nagrinėję autoriai iki šiol neišskyrė 
Žemaitijos pajūrio Šventosios krašto kuršininkų/kuršių ir 
Mažosios Lietuvos Kuršių Nerijos kuršininkų-kopininkų
(kadaise atsikėlusių iš Latvijos) potaučių.



5) Siekiant išsaugoti populiarius senesnius 
istorinių Lietuvos žemių vardus bei tęsti XIX – XX a. 
susiklosčiusią naujesnę etnografinių regionų 
pavadinimų tradiciją, korektiška būtų Lietuvos 
potaučių kraštus-žemes skirstyti nurodant abu 
dvejopus pavadinimus (dabartinį etnografinį bei 
senesnį apytikrį istorinį): Auštaitija (Aukštaičiai), 
Žemaitija (Žemaičiai), Suvalkija (Sūduva), Dzūkija 
(Dainava), Mažoji Lietuva (Prūsa).


