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Įvadas
Vienas pagrindinių ir išsamiausių gyvosios kalbos vietovardžių šaltinių yra tar-

pukario Lietuvos žemės vardyno anketos1, kurios pradėtos pildyti praėjusio amžiaus 
ketvirtajame dešimtmetyje Švietimo ministerijos Valstybės archeologijos komisijos2 
iniciatyva. Pagal 1934 m. sudarytą Kazimiero Almino (Alminauskio) instrukciją buvo 
parengti specialūs žemėvardžių surašymo lapai, pavadinti „Žemės vardų“ anketomis. 
Jos išsiuntinėtos pradinių mokyklų mokytojams ir girininkams, kurie kelerius metus 
(daugiausiai 1935–1937 m.), vietos gyventojų padedami, užrašinėjo vietovardžius – 
ežerų, upių, pelkių, balų, laukų, dirvų, pievų, kalnų, kalvų, kelių ir kitų objektų vardus. 
Anketose pateikta ir papildomos informacijos apie pačius objektus, jų lokalizaciją, 
archeologinių, istorinių, tautosakinių žinių, vardų kilmės aiškinimų.

Vietų vardai rinkti iš visos Lietuvos miestų, miestelių, bažnytkaimių, kaimų, vien-
sėdžių, dvarų, palivarkų, girininkijų pagal tuometinį administracinį suskirstymą – apskritis 
ir valsčius, todėl anketų duomenys yra ypač parankūs analizuojant atskirų regionų vietų 
vardus. Arealiniai vietovardžių tyrimai leidžia išryškinti vietų varduose atspindimą tam 
tikram plotui (administraciniam, tarminiam ar kt.) būdingą geografinę, lingvistinę būklę, 
morfologijos (pvz., produktyviausi darybos būdai) ir leksikos (pvz., tarminės leksikos, 
skolinių vartosena) ypatybes, tiksliau nustatyti toponimų tarpusavio ryšius. Vietų vardai 
taip pat teikia žinių apie asmenvardžių paplitimą, istorinius, socialinius, kultūrinius tam 
tikrų regionų aspektus. Žemės vardyno anketos yra vienas vertingiausių šaltinių moks-
liniu požiūriu, nes jose atsispindi melioracijos, kolektyvizacijos, gyventojų migracijos, 
slavinimo ir kitų reiškinių nepaveikta vietovardžių būklė. Svarbu ir tai, kad jose daug dė-
mesio skirta smulkiesiems žemėvardžiams, kurie dėl minėtų reiškinių nyksta sparčiausiai.

Arealinių lietuvių toponimikos 
tyrimų paskelbta jau nemažai, tačiau 
išsamiau nagrinėti dar ne visų Lietuvos 
regionų vietovardžiai. Iš per pastaruosius 
penkerius metus publikuotų regioninės 
onomastikos darbų galima paminėti ko-
lektyvinę monografiją Litauische Orts-, 
Flur- und Gewässernamen im europäi-
schen Kontext3 (2019), D. Kiseliūnaitės 
monografiją Klaipėdos krašto toponimai. 
Istorinis ir etimologinis registras (2020), 
straipsnius: D. Sviderskienės „Utenos aps-
krities Anykščių valsčiaus (1935–1937)  
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1 Anketos yra išlikusios ir saugomos Lietuvių kalbos 
instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro fon-
duose.

2 Tuo metu ji priklausė Kauno Vytauto Didžiojo mu-
ziejui.

3 Atskiruose monografijos straipsniuose nagrinėjami 
vakarinių pietų aukštaičių kalbinio ploto vietovardžiai.
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helonimų motyvacija“ (2022), „Priesaginių Marijampolės apskrities helonimų motyva-
cija“ (2019), „Sudėtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija“ (2017), D. Tamu-
laitienės „Seirijų valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai“ (2021), „Seirijų krašto vietovardžiai 
(tarpukario duomenys)“ (2021), P. Skorupos „Footprints of language contacts in the 
present-day Vilnius County hydronyms and oikonyms: the impact of Slavic languages 
on Lithuanian toponymy“ (2021), „Motivation and semantics of the present-day Vilnius 
county toponym oppositions: the concept of the object’s position in space“ (2021), „Se-
mantic Oppositions in Vilnius County Toponyms“ (2019), I. Mickienės ir R. Baranaus-
kienės „Pietų Aukštaitijos toponimai, kilę iš asmenų pavadinimų“ (2019), I. Mickienės 
„Asmenvardinės kilmės miškų vardai: vakarinių pietų aukštaičių regionas“ (2019)4. 

Straipsnio objektas – Vilkavškio apskrities Gražškių valsčiaus žemės vardyno 
anketose užrašyti žemėvardžiai5 – pievų, kalnų, laukų, arimų, žemių, balų ir kitų objek-
tų vardai6. Remiantis tarpukariu sudarytomis vietovardžių (gyvenamųjų vietų) bylo-
mis7, Gražiškių valsčiui priklausė 36 gyvenamosios vietos. Užpildytos 32 šio valsčiaus 
gyvenviečių8 žemės vardyno anketos (visos 1935 m.): Armùdiškių k., Aštriãkalnio k., 
Aukštãkalnio k., Babinių k., Béržinių k., Dotam k., Duoneláičių k., Dúoniškių k., 
Gráužinių k., Gražškių bk., Gražùpių k., Kapiejų k., Kaunškių k., Kregždži k., 
Lañkupėnų k., Malakãvo k., Naujãsodžio k., Nendrnės vs.9, Olgino k., Pãširvinčio vs., 
Ragožnų k., Ramóvietės k., Rūkštnų k., Skadupių k., Strazdnės k., Šlsodžio k., Tupkų k., 
Vatkabalių k., Vartẽlių k., Vdgirių k., Vygrẽlių k., Žiogẽlių k. Anketose užrašyta daugiau 
negu 500 įvairių objektų vardų.

Straipsnio tikslas – kilmės ir dary-
bos atžvilgiais ištirti ir aprašyti Gražiškių 
valsčiaus vietų vardus. Straipsnyje anali-
zuojami 486 šio valsčiaus žemėvardžiai 
(įskaitant variantus), iš kurių 336 leksiniai 
vienetai yra nesikartojantys. Kalbamojo 
regiono vietų vardai mokslinėje literatū-
roje išsamiai nenagrinėti, bet atskiri vie-
tovardžiai yra patekę į bendresnio pobū-
džio veikalus, pvz., Lietuvos vietovardžių 
žodyną10. Tikimasi, kad pateikta medžiaga 
bei atlikta darybinė ir kilmės analizė leis 
pagausinti vardyno tyrimų duomenis, 
atskleisti tiriamam plotui būdingus vie-
tovardžių darybos bruožus, kitas kalbi-
nes ypatybes, bus vertingi įvairių sričių 
tyrėjams (kalbininkams, geografams, 
kraštotyrininkams, istorikams ir kt.) bei 
plačiajai visuomenei. 

Straipsnyje pateikti vietovardžiai 
autorės buvo norminami pagal mokslinė-
je literatūroje nusistovėjusius principus11, 
t. y. vietų varduose pasitaikantys dėsningi 
vakarų aukštaičių kauniškių šnektų fo-

4 Paminėta tik dalis publikuotų tyrimų. Išsamius anks-
tesnių arealinių toponimikos darbų literatūros sąrašus 
galima rasti Lietuvių kalbos instituto interneto svetai-
nėje ir Lietuvos vietovardžių žodyno (t. 1–4, Vilnius, 
2008–2021) literatūros sąrašuose. Galima paminėti, 
kad nemaža dalis regioninės onomastikos tyrimų 
yra paskelbta atskirą esantį ar buvusį administracinį 
vienetą aprašančiuose straipsnių rinkiniuose.

5 Terminas žemėvardis vartojamas kaip terminų vie-
tovardis, vietos vardas sinonimas, siekiant išvengti 
dažno jų pasikartojimo tekste. Dėl termino vartosenos 
plačiau žr. Sviderskienė D. Termino žemvardis 
klausimu, Acta Linguistica Lithuanica, t. 83, 2020, 
p. 310–328.

6 Išskyrus vandenvardžius (upių, upelių, ežerų, jų dalių 
vardus), kurie aptariami atskirame straipsnyje.

7 Plačiau apie bylas žr. Vanagas A. Įvadas, Lietuvos 
vietovardžių žodynas, t. 1, Vilnius, 2008 (1992), 
XVII–XVIII.

8 Pavadinimai kirčiuojami remiantis tarpukariu sudary-
tomis bylomis. Jeigu jose vietovardis pateiktas nekir-
čiuotas, pasitelkiamas vėlesnis šaltinis – Lietuvos TSR 
administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, d. 2, 
parengė Z. Noreika, V. Stravinskas,Vilnius, 1976.

9 Bylose nurodytas kaip kaimas.
10 Lietuvos vietovardžių žodynas, t. 1–4, Vilnius, 

2008–2021 (toliau – LVŽ).
11 Plačiau žr. Vanagas A. Vietovardžių norminimo 

principai, Gimtoji kalba, t. 4, Vilnius, 1991, p. 11–14; 
t. 5, Vilnius, 1991, p. 4–7.
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netiniai pakitimai keisti bendrinės kalbos atitikmenimis. Anketose užrašytos tarminės 
vietovardžių formos straipsnyje nurodomos skliaustuose po sunormintų jų lyčių. Jeigu 
anketoje žemėvardis nekirčiuotas arba jo kirčiavimas nepatikimas, neaiškus, straipsnyje 
jis paliktas nekirčiuotas12. Kai pateiktas vietovardis turi variantų, jie atskiriami ‖ ženklu. 

Kilmės požiūriu vietovardžiai skiriami į tris grupes13: 1) apeliatyvinės (kilusius iš 
bendrinių žodžių), 2) asmenvardinės (kilusius iš asmenvardžių (pavardžių, vardų, pra-
vardžių14) ir bendrinių asmenų pavadinimų15) ir 3) vietovardinės (kilusius iš kitų vietų 
vardų) kilmės. Taip pat išskirta ketvirta grupė vietų vardų, kurių ryšys su bendriniais 
ar tikriniais žodžiais yra ne visai aiškus. Pagal tai išdėstyti ir straipsnio skyriai. Toliau 
kiekvienos grupės vietovardžiai skirstomi pagal darybos būdą, nurodant jo numanomą 
pamatinį žodį (etimoną). Analizuojant medžiagą darybos požiūriu daugiausiai remtasi 
Aleksandro Vanago vandenvardžių tyrimams naudota struktūrine-gramatine klasifi-
kacija, pagal kurią vietų vardai yra pirminiai ir antriniai16. Pirminiais vietovardžiais 
laikytini tokie pavadinimai, kurie darybos proceso metu nėra įgiję darybos požymių 
(formantų). Antriniai vietovardžiai sudaryti panaudojant papildomas darybos priemones, 
jie dar skirstomi į vedinius (priešdėlių, priesagų, galūnių), sudurtinius (arba dūrinius) ir 
sudėtinius vietovardžius. Straipsnyje, remiantis naujausiais onomastikos tyrimais, prie 
antrinių vietovardžių priskiriami ir daugiskaitiniai (pluralia tantum formos) vietų vardai17.

Straipsnyje nurodant pamatinį žodį (etimoną), remiamasi keliais šaltiniais. Lietuvių 
kalboje vartojami bendriniai žodžiai (įskaitant skolinius: slavizmus, germanizmus) bei 
jų reikšmės pateikiami iš Lietuvių kalbos žodyno18 elektroninio varianto. Nenurodomos 
dažniau kalboje vartojamų, aiškių žodžių reikšmės, pvz., kálnas, ẽžeras, béržas, pranczas, 
lgas, -à ir pan. Lietuvių asmenvardžiai teikiami iš šių šaltinių: pavardės – iš Lietuvių 
pavardžių žodyno (t. 1–2, 1985–1989) ir jo pagrindu parengtos internetinės Pavardžių 
duomenų bazės, vardai – iš K. Kuzavinio ir B. Savukyno Lietuvių vardų kilmės žodyno 
(2007), pravardės – iš A. Butkaus veikalo 
Lietuvių pravardės (1995), pasinaudota ir 
Z. Zinkevičiaus darbu Lietuvių asmenvar-
džiai (2008). Siekiant išvengti dažno pa-
sikartojimo, nuorodos į minėtus šaltinius 
straipsnyje atskirai paprastai nepateikia-
mos. Kitų kalbų bendrinių ir tikrinių žo-
džių šaltiniai nurodyti išnašose. Ženklas 
* prieš tikrinį ar bendrinį žodį žymi, kad 
jis yra rekonstruotas, nes nėra užfiksuotas 
autorei žinomuose šaltiniuose. 

1. Apeliatyvinės kilmės 
vietovardžiai
Iš bendrinių žodžių kildinamų vie-

tovardžių Gražiškių valsčiuje rasta dau-
giausia – net 399. Iš jų 256 vietų vardai 
yra nesikartojantys.

12 Dalis vietų vardų (pvz., priesagas -ynas, -ynė turin-
tys žemėvardžiai) sukirčiuota remiantis bendraisiais 
kirčiavimo dėsningumais.

13 Išdėstyta pagal vietų vardų gausumą, pradedant nuo 
gausiausios grupės.

14 Kai ne visai aišku, kuriai asmenvardžių klasei tam 
tikras asmenvardis priklauso, tokiu atveju vartojamas 
apibendrintas terminas asmenvardis (avd.).

15 Iš apeliatyvinių asmenų pavadinimų kilę vietovardžiai 
skiriami prie asmenvardinės kilmės vietų vardų, nes 
šiems vietovardžiams kaip ir iš tikrinių asmenvardžių 
sudarytiems vietų vardams paprastai yra būdingi tie 
patys darybos būdai ir priemonės bei posesyvinė 
reikšmė, taip pat kartais sudėtinga pasakyti, ku-
ris – tikrinis ar bendrinis – asmens pavadinimas yra 
vietovardžio pamatas (pvz., pvd. Kálvis ar lie. kálvis).

16 Plačiau žr. Vanagas  A. Lietuvos TSR hidronimų 
daryba, Vilnius, 1970, p. 25.

17 A. Vanago klasifikacijoje pluralia tantum formos 
vandenvardžiai laikomi pirminiais.

18 Lietuvių kalbos žodynas, autoriai G. Naktinienė, 
J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas, J. Za-
barskaitė, vyr. red. G. Naktinienė, Vilnius, 2008, 
prieiga internete: http://www.lkz.lt/startas.htm.
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1.1. Pirminiai vietovardžiai
Dauguma pirminių vietovardžių sietini su daiktavardžiais (79 leksiniai vienetai). 

Kiek daugiau negu trečdalį jų sudaro vietų vardai, turintys priesagas -ynė, -ynas (29 
leksiniai vienetai). Pastebėtina, kad bent dalis tokių vietovardžių gali būti kilę ir iš ne-
priesaginių žodžių bei laikomi priesagų vediniais19, todėl paprastai prie jų nurodomos 
abi kilmės ir darybos galimybės. 

Akuliõriai pv. : sl. akuliõriai ‘akiniai’ (pagal formos panašumą20); Alksnýnas 3 pv., 
Alksnýnas (‖ Pastauniñkas) pv. : lie. alksnýnas, kita vertus, gali būti priesagos -ynas 
vediniai iš lie. aksnis; Alksnỹnė pv. : lie. alksnỹnė, kita vertus, gali būti priesagos -ynė 
vedinys iš lie. aksnis; Balà pv. : lie. balà; Beržýnas 4 pv. : lie. beržýnas, kita vertus, gali 
būti priesagos -ynas vediniai iš lie. béržas; Beržỹnė pv. : lie. beržỹnė, kita vertus, gali 
būti priesagos -ynė vedinys iš lie. béržas; Blidas pv. : sl. blidas ‘dubuo’; Brantỹnė pv. 
: germ. (hibr.) *brantỹnė, plg. germ. brántas ‘toks parazitinis vijoklinių šeimos augalas 
(Cuscuta)’21, kita vertus, gali būti priesagos -ynė vedinys iš pastarojo daiktavardžio, taip 
pat neatmestina kilmės iš pvd. Bránta, Brántas galimybė22; Brzgai ar. : lie. brzgai ‘tan-
kūs, menki krūmai, krūmokšniai’; Brūzgỹnė pv. : lie. *brūzgỹnė, plg. brūzgýnas ‘krūmais, 
brūzgais apaugusi vieta, kūlynas’, kita vertus, gali būti priesagos -ynė vedinys iš lie. 
brzgai; Buktà ar., pv. : skol. buktà ‘upės, ežero ar pelkės įlanka, užtakys; žemės plotas, 
apsuptas iš trijų pusių vandens arba miško’; Daubà ar., 4 pv. : lie. daubà; Degsn pv. : 
lie. degsn ‘degimas, išdegusi vieta; degėsis’; Dobilỹnė pv. : lie. dobilỹnė, kita vertus, gali 
būti priesagos -ynė vedinys iš lie. dóbilas; Drebulỹnė pv. : lie. drebulỹnė, kita vertus, gali 
būti priesagos -ynė vedinys iš lie. drebul; Dūburỹs 3 pv. : lie. dūburỹs ‘įdubimas žemėje, 
duobė, dauba’; Duburỹs pv. : lie. duburỹs ‘t. p.’; Dumblỹnė pv. : lie. dumblỹnė, kita vertus, 
gali būti priesagos -ynė vedinys iš lie. dublas; Duob pv. : lie. duob; Dvárvietė ar. : lie. 
dvárvietė ‘vieta, kur seniau buvo dvaras, dvaro centras’; Eglýnas (t. Aglynas) mš.23 : lie. 
eglýnas; Elksnýnas pv. : lie. elksnýnas ‘alksnynas’, kita vertus, gali būti priesagos -ynas 
vedinys iš lie. eksnis ‘alksnis’; Esiūklỹnė pv. : lie. *esiūklỹnė, plg. lie. asiūklỹnė ‘vieta, kur 
asiūkliai augaʼ, kita vertus, gali būti priesagos -ynė vedinys iš lie. esiklis ‘asiūklis’; Gõjus 
2 pv. : sl. gõjus ‘nedidelis, gražus miškelis, giraitė’; Grãbė 2 pv. : germ. grãbė ‘griovys’; 
Grañdas 2 l. : lie. grañdas ‘aukštesnė žemės vieta tarp pelkių; kalniukas (ppr. pievose)’; 
Guldyklà l. : lie. guldyklà ‘gyvulių gulima vieta ganyklose, stovynė’; Ìšdega 2 pv. : lie. 
*šdega, plg. lie. šdegas, šdaga ‘išdegusi ar saulės išdeginta vieta pievoje, miške, durpy-
ne, degimas’; Kalmỹnė b., 3 pv. : germ. 
(hibr.) kalmỹnė ‘ajerynas’, kita vertus, gali 
būti priesagos -ynė vediniai iš germ. kamė 
‘ajeras (Acorus calamus)’; Kapinaitės kp. : 
lie. kapináitės, kapinatės ‘kaimo kapinės, 
kapeliai’; Karklýnas pv. : lie. karklýnas, 
kita vertus, gali būti priesagos -ynas ve-
dinys iš lie. kaklas; Kélnės 2 pv. : lie. 
kélnės (pagal formos panašumą24); Kylỹs 
kln., pkrnt. : lie. kylỹs ‘smaili geležinė ar 
medinė pakala kam skelti ar pleišyti, pleiš-
tas; smailus sklypas’; Klpa pv. : lie. klpa 
(pagal formos panašumą25); Klonis pv. : 

19 Plačiau apie priesaginių vietovardžių skyrimo proble-
mą žr. Bilkis L. Lietuvių helonimų daryba. Priesaginiai 
ir priesagėtieji helonimai, Vilnius, 2008, p. 31–32.

20 Duonelaičių kaimo anketoje užrašyta: „Pieva panaši 
į akinius“.

21 Beržinių kaimo anketoje užrašyta: „Brantynė, Bran-
tynės kalnas. Ant šio kalno seniau labai augo brantai. 
Dėl to kalnas ir prie jo pieva gavę vardus“.

22 Tik pastaroji kilmės prielaida nurodyta LVŽ, t. 1, 
p. 523.

23 Tiksliau – eglynas.
24 Gražupių kaimo anketoje užrašyta: „Pieva panaši į 

kelnes“.
25 Paširvinčio viensėdžio anketoje užrašyta: „Panaši į 

kilpą“.
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lie. klónis, klõnis ‘slėni vieta, slėnys, lenkė, loma, dauba’; Kmynỹnė pv. : lie. kmynỹnė, 
kita vertus, gali būti priesagos -ynė vedinys iš lie. kmỹnas; Kriaũšius kln. : lie. kriaũšius 
‘status, skardingas krantas, staigiai pakili vieta’; Kupstỹnė b., 5 pv. : lie. kupstỹnė ‘kups-
tuota vieta, pieva’; Lankà 4 pv. : lie. lankà ‘didelė lygi pieva, dažniausiai prie upės, po-
tvynio metu užliejama vandens’; Lendrỹnė pv. : lie. lendrỹnė ‘lendrėmis apaugęs plotas, 
nendrynas’, kita vertus, gali būti priesagos -ynė vedinys iš lie. léndrė, lendr ‘varpinių 
šeimos augalas ilgu tuščiaviduriu stiebu, paprastoji nendrė’; Mólmedis d. : lie. mólmedis 
‘molduobė; apsemta duobė molio dirvojeʼ; Nendrỹnė 2 pv. : lie. nendrỹnė, kita vertus, 
gali būti priesagos -ynė vediniai iš lie. néndrė; Padkavà pv. : sl. padkavà ‘pasaga’; Paežer 
3 pv. : lie. paežer, kita vertus, gali būti priešdėlio pa- vediniai iš lie. ẽžeras; Pakalnė 
2 pv. : lie. pakanė, pakálnė, kita vertus, gali būti priešdėlio pa- vediniai iš lie. kálnas; 
Pakrantė ar. : lie. pakrántė, pakrañtė; Pastauniñkas pv., Pastauniñkas (‖ Alksnýnas) 
(t. Pastaunỹkas) pv. : sl. pastauniñkas (t. pastaunỹkas) ‘aptvertas plotas gyvuliams pasi-
ganyti’; Peklà pv., glm. : sl. peklà ‘pragaras; labai nuošali, tolima vieta’26; Pieskỹnė l. : sl. 
(hibr.) pieskỹnė ‘smėlio žemė, smiltynė’, kita vertus, gali būti priesagos -ynė vedinys iš 
sl. pieskà, piẽskas ‘smėlis’; Pliakalnis kln. : lie. pliakalnis; Plýnė 4 pv. : lie. plýnė ‘plyna 
vieta, lyguma; pelkė, raistas’; Plỹtinyčia ‖ Plỹtnyčia pv. : sl. *plỹtinyčia, plỹtnyčia ‘plytų 
gamykla’27; Põšnios ž. : sl. põšnios ‘laukas, dirvaʼ; Pupỹnė plk. : lie. *pupỹnė, plg. lie. 
pupà28, kita vertus, gali būti priesagos -ynė vedinys iš lie. pupà; Pūstỹnė pv. : sl. (hibr.) 
pūstỹnė ‘tyrlaukis, dykuma; nuniokota, sugriauta, apleista vieta’, kita vertus, gali būti 
priesagos -ynė vedinys iš sl. pstas, -à ‘dykas, be nieko, tuščias’; Rẽtis ndrb. ž., pv. : lie. 
rẽtis ‘apleistas, nesėtas laukas, dirvonas, sena dobiliena’; Rūdỹnė 2 pv. : lie. rūdỹnė ‘pelkė 
su rudu vandeniu, durpynas; žemė su durpių priemaiša’; Rùzgardis pv., Rùzgardis (‖Bra-
vorinė) pv. : germ. rùzgardis ‘diendaržis, žardis’; Siūklỹnė29 3 pv. : lie. siūklỹnė ‘vieta, kur 
daug siūkliųʼ, kita vertus, gali būti priesagos -ynė vediniai iš lie. siklis, siūklỹs ‘asiūklinių 
šeimos sporinis augalas smulkiais žvyniškais lapeliais, triaušis (Equisetum)ʼ; Skestukis 
l. : lie. skestukis ‘skersinis laukasʼ; Skruzdỹnė pv. : lie. skruzdỹnė ‘vieta, kur daug skruz-
dėlių’; Smičlas pv. (t. Smyčėlas) : sl. smičlas ‘strykas, griežiklis’ (matyt, pagal formos 
panašumą); Smilgỹnė 2 pv. : lie. smilgỹnė, kita vertus, gali būti priesagos -ynė vediniai iš 
lie. smlga, smilgà; Spanguolỹnė b., 2 pv. : lie. spanguolỹnė, kita vertus, gali būti priesagos 
-ynė vediniai iš lie. spañguolė, spanguol; Šaltnis 2 pv. : lie. šaltnis; Šlatas db., drb. ž., 
l., l. dalis : lie. šlatas; Šunkelis kl. : lie. šùnkelis, šuñkelis; Trūbà pv. : sl. trūbà ‘vamzdžio 
formos medinis arba metalinis pučiama-
sis muzikos instrumentas, dūda, ragas, 
trimitas; vamzdisʼ (matyt, pagal formos 
panašumą); Upẽlis 3 pv. : lie. upẽlis ‘maža 
upė; nuotaki ir siaura pieva’; Ùžkalnė gn., 
Ùžkalnis ar. : lie. ùžkalnė, ùžkalnis ‘vieta 
už kalnoʼ, kita vertus, gali būti priešdėlio 
už- vediniai iš lie. kálnas; Varlỹnė pv. : 
lie. varlỹnė, kita vertus, gali būti priesagos 
-ynė vedinys iš lie. varl; Vikapievė pv. 
: lie. vikapievė ‘prasta pieva’30; Vyšnýnas 
kln. : lie. vyšnýnas, kita vertus, gali būti 
priesagos -ynas vedinys iš lie. vyšnià; Žar-

26 Duonelaičių kaimo anketoje užrašyta: „Gylė, kurios 
dugną maudantis niekas nepasiekė“.

27 Bambinių kaimo anketoje užrašyta: „Toje vietoje yra 
daug akmenų. Statant Gražiškių bažnyčią iš ten vežė 
akmenis. Be to iš ten ėmė akmenis ir akmeninėms 
troboms statyti. Dėl to ir pavadinta Plytinyčia“.

28 Dar žr. Bilkis L. Lietuvių helonimų daryba. Priesa-
giniai ir priesagėtieji helonimai, Vilnius, 2008, p. 287. 
Šilsodžio kaimo anketoje pavadinimas siejamas su 
augalu puplaiškiu: „Pasakojama, kad toje baloje augo 
daug puplaiškių. Nuo to ir pramintas jai vardas“.

29 Dotamų kaimo anketoje pievos vardas užrašytas 
netiksliai – Suklynė.

30 Vartelių kaimo anketoje užrašyta: „Auga bloga žolė“.
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dis 5 pv. : lie. žadis, žárdis ‘aptvaras gyvuliamsʼ; Žiógis pv. : lie. žiógis ‘užlietas upės 
pakraštys, užutekis, vadaksnis’; Žvigždės l. : lie. žvigždės ‘smėlio, žvirgždo ir gargždo 
mišinys; žemė, dirva, kurioje daug gargždo’, kita vertus, gali būti galūnės -ės vedinys iš 
lie. žvigždas ‘stambesnis žvyras; dirva prie žvyro’; Žvirgždýnas kln., l. : lie. žvirgždýnas 
‘vieta, kur daug žvirgždo; žvirgždo dirva, laukas, žemė; žvirgždė’, kita vertus, gali būti 
priesagos -ynas vediniai iš lie. žvigždas, žvrgždas; Žvyrýnas (‖ Žvỹrkalnis) ndrb. ž. 
: lie. žvyrýnas ‘vieta, kur daug žvyro; žvyro dirva, laukas, žemė’, kita vertus, gali būti 
priesagos -ynas vedinys iš lie. žvỹras, žvỹrius. 

Nedidelė dalis pirminių vietovardžių (10 leksinių vienetų) yra sudaryta iš būdvar-
džių (paprastai iš įvardžiuotinių): Apskričióji pv. : lie. apskričióji, plg. ãpskritas, -à ‘kuris 
apskritimo, rato, žiedo formos’; Didji pv. : iš lie. tarminės įvardžiuotinės būdvardžio 
formos didji, plg. ddis, -ė (-, -) ‘žymus savo apimtimi, stambus’; Dubióji 4 pv. : lie. 
dubióji, plg. dubùs, -; Dvšakė pv. : lie. dvšakis, -ė ‘su dviem šakomis, dvišakas’; Gra-
žióji pv. : lie. gražióji, plg. gražùs, -; Ilgóji 4 pv. : lie. ilgóji, plg. lgas, -à; Keturkampė 
pv. : lie. keturkapis, -ė; Kreivoji pv. : lie. kreivoji, plg. krevas, -à; Lygióji 3 pv. : lie. 
lygióji, plg. lýgus, -i, lygùs, -; Trikapė l. : lie. trikapis, -ė. 

1.2. Antriniai vietovardžiai 
1.2.1. Vediniai 
1.2.1.1. Priešdėlio vedinys 
Rastas vienas priešdėlio pa- vedinys: Pa-beržỹnė pv. : lie. beržýnas, beržỹnė ‘beržų 

miškas’. 

1.2.1.2. Priesagų vediniai31 
-aitė: Gir-aitė kln. : lie. girià; Kanop-aitė pv. : lie. kanópa ‘arklio kojos naga’ 

(pagal formos panašumą); Skaurad-aitė pv. : sl. skauradà ‘keptuvė’. 
-aitis: Katil-aitis pv. : lie. kãtilas ‘didelis metalinis indas virti’ (matyt, pagal for-

mos panašumą32). 
-antas: Graũd-antas drb. ž.: galbūt iš lie. graudùs ‘kietas, nelankstus, trapus, 

gruzdus, traškus’; kita vertus, gali būti sietina su lie. graudėti ‘griausti’, graudénti ‘truputį 
griausti, griaudinėti’33. 

-ėlė: Išdẽg-ėlė b. : lie. išdègti (šdega, šdegė) ‘išnykti nuo ugnies, sudegti; pražūti 
nuo kaitros, išdžiūti’. 

-eliai: Apãtk-eliai pv. : sietina su le. opatka, opatki ‘karpažolių šeimos augalas’34. 
-elis: Bruk-ẽlis kl. : sl. brùkas ‘akmenų grindinys’35; Darž-ẽlis pv. : lie. dažas; 

Uos-elis (t. Vuoselis) kln. : lie. úosis. 
-inė: Bravor-inė (‖ Rùzgardis) pv. : sl. brãvoras ‘spirito ar alaus darykla’; Deg-

inė pv. : lie. dègti (dẽga, dẽgė) ‘būti ugnies veikiamam, nykti ugnyje, liepsnoti; kais-
ti nuo saulės, džiūti’; Gal-nė pv. : lie. 
gãlas; Kamp-nė 2 pv., Kamp-inė 2 pv. 
: lie. kapas; Karkl-nė pv. : lie. kaklas; 
Kupst-nė pv. : lie. kùpstas ‘koks nors 
nedidelis iškilimas, kaupas, kemsas, ku-
purna’; Ožk-nė pv. : lie. ožkà; Pup-nė 
pv. : lie. pupà; Šer-nė pv., Šer-inė 3 pv. : 

31 Vietovardžiai suskirstyti pagal priesagą.
32 Aukštakalnio kaimo anketoje pateiktas pievos išvaiz-

dos apibūdinimas: „apvali, aukštais krantais“.
33 Dar žr. LVŽ, t. 3, p. 348–349.
34 Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa, 1904, p. 791.
35 Beržinių kaimo anketoje užrašyta: „Akmenuotas 

kelelis“.
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lie. šerỹs ‘prasta, kieta žolė’; Vikšr-nė pv. : lie. vkšrė, vkšris, vikšrỹs, vkšrius ‘vikšrinių 
šeimos žiedinis drėgnų vietų augalas (Juncus); viksva (Carex); šis augalas kaip žolė ar 
šienasʼ; Žagar-nė pv. : lie. žãgaras ‘augalo stiebas be lapų, stambas; be lapų šakutė (ppr. 
sausa), žabaras; krūmas’. 

-ininkas: Bt-ininkas (t. Btinykas) kln. : lie. btė. 
-iškė: Bãkan-iškė pv. : sl. bãkanas ‘kepalas’, kita vertus, gali būti iš pvd. Bãkanas; 

Rūgšt-iškė pv. : lie. rgštė, rūgšt ‘tokia dirvos žolė su gelsvu pailgu žiedu’36. 
-onis: Jev-ónis drp. : galbūt tai antrinė lytis iš *Ievónis, kuri kildintina iš lie. ievà37. 
-tinė: Kas-tinė 2 pv. : lie. kàsti (kãsa, kãsė) ‘kapstyti; rausti duobę, griovį; bedžioti, 

vartyti kastuvu žemę; daryti ežiasʼ. 
-ukas: Alksnyn-ùkas b. : lie. alksnýnas; Bliūd-ùkas pv. : sl. blidas ‘dubuo’; 

Lazdyn-ùkas ndrb. l.38 : lie. lazdýnas ‘krūmas ar medis, ant kurio auga riešutai (Corylus 
avellana); šių augalų miškas, riešutynas’; Smail-ukas kln. : lie. smalas, -à, smailùs, -; 
Šaltin-ùkas pv. : lie. šaltnis. 

-ukė: Kupstyn-ùkė pv. : lie. kupstỹnė ‘kupstuota vieta, pieva’. 
-utė: Band-ùtė kln. : lie. bandà ‘nedidokas kepalas, kepaliukasʼ (pagal formos 

panašumą39); Daub-ùtė 2 pv. : lie. daubà; Dub-ùtė pv. : lie. dùbti (dùbo), dubùs, -; 
Geld-ùtė pv. : lie. gélda ‘iš vieno medžio išskobtas pailgas indas, niekotė’ (pagal formos 
panašumą); Ilg-ùtė pv. : lie. lgas, -à; Lank-ùtė 5 pv. : lie. lankà; Plyn-ùtė 3 pv. : lie. 
plýnas, -à ‘plikas, be jokio augalo ar statinio, tuščias; lygus’, lie. plýnė ‘plyna vieta, 
lyguma; pelkė, raistas’. 

Vartelių kaimo anketoje užrašyti pievų vardai su slaviškomis priesagomis -ulka, 
-elka: Kriv-ùlka pv. : lie. krvas, -à ‘kreivas’; Raũs-elka pv. : galbūt iš lie. raũsas, raũsis 
‘išrausta duobė; išknaisiota žemė’, plg. lie. raũsti (raũsia, raũsė) ‘ardyti žemės paviršių, 
knisti; kasant žemes daryti (duobę, griovį, urvą ir pan.); ir kt.’; kita vertus, remiantis 
anketos duomenimis, galima sieti su lie. raũsti (raũsta, raũdo) ‘būti raudonam, raudo-
nuoti’, lie. raũsvas, -à ‘šviesiai raudonas, apyraudonis’40. 

1.2.1.3. Galūnių vediniai41 
-ė: Plk-ė 3 pv. : lie. plkas, -à; Rd-ė pv. : lie. rūdà ‘gamtinė mineralinė medžiaga, 

iš kurios gaminami metalai; žemė su rūdos priemaiša; ruda spalva, rudumasʼ; Stint-ė 
pv. : galbūt iš lie. stnta ‘stintinių šeimos 
nedidelė kvapi ežerų ir Kuršių marių žuvis 
(Osmerus eperlanus); bet kokia maža žuvis’ 
(matyt, pagal formos panašumą); Šiùr-ė 2 
pv. : greičiausiai iš lie. šiùrti (šiùro) ‘apirti, 
nušepti; sumenkėti, nuskurstiʼ; Vigod-ė 
pv. : sietina su br. выгода ‘patogumas; pla-
tybė, platumos, platumas’42, le. wygoda 
‘patogumas’43. 

-ės: Šlýn-ės ar., drb. ž., gn., kln., 
4 l., pv. : lie. šlýnas, šlýna ‘pilkšvai mels-
vas arba balkšvas glitus molis su organi-
nių medžiagų priemaišomis; tokio mo - 
lio dirvaʼ. 

36 Vidgirių kaimo anketoje užrašyta: „Rūgšti žolė auga“.
37 Dar žr. LVŽ, t. 4, p. 152.
38 Anketoje kaip objektas nurodytas rẽtis.
39 Bambinių kaimo anketoje užrašyta: „Kalnelis panašus 

į apskritų kepaluką duonos“.
40 Anketoje užrašyta: „Pieva drėgna, vanduo rausvas, 

rūdžiuotas“.
41 Vietovardžiai suskirstyti pagal galūnę.
42 Слонiк беларускiх гаворак паночна-заходняй 

Беларусi i яе паграничча, t. 1, Мiнск, 1979; Stan-
kevič L., Petkevičius R. Baltarusių–lietuvių kalbų 
žodynas, Vilnius, 2014, prieiga internete: www.bylt.
lki.lt.

43 Vaitkevičiūtė V. Didysis lenkų–lietuvių kalbų žody-
nas. Wielki słownik polsko-litewski, t. 2, Marijampolė, 
2003, p. 522.
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1.2.2. Dūriniai44 
Antrieji sandai sudaryti iš geografinių nomenklatūrinių terminų (balà, daubà, 

ẽžeras, kálnas, peva, ùpė) ir kitų vietų pavadinimų (dažas, sódas). Pirmieji sandai daž-
niausiai kildinami iš daiktavardžių, rečiau – iš būdvardžių ir veiksmažodžių. 

-bal-: Av-balis pv. : lie. avs; Bd-balė 2 pv. : lie. būdà ‘palapinė, pastogė, na-
melis (sargo, piemens ar kt.)’; Ẽžer-balė (t. Ažerbalė) pv. : lie. ẽžeras; Juod-balė b. : lie. 
júodas, -à; Kapinýn-balė pv. : lie. kapinýnas ‘kapinės’; Kumél-balė b., 2 pv. : lie. kumẽlė 
‘naminis darbinis gyvulys – patelė (Equa)’, kumelỹs ‘paaugęs arklys; eržilas; paaugęs 
kumeliukas, kumeliokas’; Melnỹč-balis pv. : sl. mélnyčia ‘malūnas’; Pémp-a-balė 2 
pv. : lie. pémpė; Plk-balė 2 pv. : lie. plkas, -à; Prd-balė pv. : sl. prdas ‘tvenkinys’; 
Raudón-balė b. : lie. raudónas, -à; Rùd-balė pv. : lie. rùdas, -à; Saũs-balė 2 pv. : lie. 
saũsas, -à; Skers-balė pv. : lie. skesas, -à; Šárk-a-balė pv. : lie. šárka, kita vertus, galima 
pirmojo sando kilmė iš pvd. Šárka; Šėtón-balė pv. : sl. šėtõnas ‘piktoji dvasia; velnias’; 
Trimt-balė pv. : germ. trimtas ‘varinis arba medinis pučiamasis muzikos instrumentas, 
turintis skardų tembrą’. 

-darž-: Škál-daržis ar. : sl. škalà ‘mokykla’. 
-daub-: Kéln-ia-daubė pv. : lie. kélnės (pagal formos panašumą45); Kumél-daubė 

pv. : lie. kumẽlė, kumelỹs; Mšk-a-daubė db. : lie. mškas; Tarp-ù-daubis l. : lie. tárpas. 
-ežer-: Pst-ežeris db. : sl. pstas ‘dykas, be nieko, tuščiasʼ. 
-kaln-: Balnot-kalnis kln. : pirmasis sandas greičiausiai sietinas su lie. balnóti 

‘dėti arkliui balną’; Berž-kalnis kln. : lie. béržas; Beržýn-kalnis 2 kln. : lie. beržýnas; 
Bzn-ia-kalnis kln. : lie. bznas, -à ‘trumpas, striukas; plikas’, kita vertus, gali būti iš 
pvd. Biznà; Duob-kalnis ndrb. ž. : lie. duob; Dvár-kalnis kln. : lie. dvãras; Grỹb-kalnis 
2 kln. : lie. grỹbas; Ìlg-a-kalnis kln. : lie. lgas, -à; Júod-kalnis ar., 2 kln. : lie. júodas, 
-à ‘anglies spalvos, tamsus; nesėtas (apie dirvą)’; Kapinýn-kalnis kp. : lie. kapinýnas; 
Kárt-a-kalnis kln. : lie. kártas, -à, plg. kárti ‘atimti gyvybę, užneriant ant kaklo ar 
kojų virvę ir pakabinantʼ; Klevn-kalnis kln. : lie. klevnis, plg. klẽvas; Kreiv-a-kalnis 
2 kln. : lie. krevas, -à; Kūč-kalnis (‖ Rskalnis) kln. : pirmasis sandas sietinas su br. 
кýча ‘krūvà’46, dar plg. sl. kūčkà (br. кучка, le. kuczka) ‘kupeta, krūva’; Lazdyn-kalnis 
ar. : lie. lazdýnas ‘krūmas ar medis, ant kurio auga riešutai (Corylus avellana); šių augalų 
miškas, riešutynas’; Melnỹč-kalnis 4 kln., Melnyt-kalnis kln. : sl. mélnyčia ‘malūnas’; 
Mól-ia-kalnis 3 kln., Mol-ia-kalnis drb. ž. : lie. mólis; Óž-ia-kalnis kln., Ož-ia-
kalnis kln. : lie. ožỹs; Pasiùt-kalnis kln. : lie. pasiùtęs ‘kuris šėlsta, nerimsta, siautėja, 
smarkauja’, lie. pasiutỹs, pasiuts ‘pasiutimas, pašėlimas, dūkimas’; Peld-kalnis kln. : 
lie. pelda; Piẽsk-a-kalnis 2 ar., 2 kln., Piesk-a-kalnis ar. : sl. pieskà, piẽskas ‘smėlis; 
smėlinga dirva, smėlinga žemė’; Piẽt-kalnis kln. : lie. piẽtūs ‘pasaulio šalis, kur vidurdie-
nyje būna saulė’47; Rùd-kalnis kln. : lie. 
rùdas, -à; Rs-kalnis 2 kln., Rs-kalnis 
(‖ Kūčkalnis) kln. : lie. rūsỹs ‘specialus 
pastatas daržovėms laikyti; duobė bul-
vėms, daržovėms laikyti’; Sõd-a-kalnis 
kln. : lie. sõdas; Šált-a-kalnis kln. : lie. 
šáltas, -à48; Šárk-a-kalnis kln. : lie. šárka, 
kita vertus, galima pirmojo sando kilmė 
iš pvd. Šárka; Šik-a-kalnis kln. : lie. škti 

44 Vietovardžiai suskirstyti pagal antrąjį sandą.
45 Beržinių kaimo anketoje užrašyta: „Pieva panaši į 

kelnes“.
46 Stankevič L., Petkevičius R. Baltarusių–lietuvių 

kalbų žodynas, Vilnius, 2014, prieiga internete: www.
bylt.lki.lt.

47 Duonelaičių kaimo anketoje užrašyta: „Nuo buvusio 
dvaro pietų krašte“.

48 Beržinių kaimo anketoje užrašyta: „Žemės rūšis ant 
šio kalno vad. šaltžemis“.
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(ška, ško) ‘tuštintis, laukinėtisʼ, dar plg. škis ‘prastas, menkos vertės dalykas, niekis’; 
Šlat-kalnis pklm. : lie. šlatas; Špc-kalnis kln. : germ. špcas ‘smailusis galas, smai-
lagalys’, špicùs, - ‘smailus’; Vaik--kalnis kln. : lie. vakas49; Žrn-ia-kalnis kln. : lie. 
žrnis; Žvỹr-kalnis drb. ž., kln., Žvỹr-kalnis (‖ Žvyrýnas) ndrb. ž. : lie. žvỹras, žvỹrius. 

-piev-: Beržyn-pievė pv. : lie. beržýnas; Brùk-a-pievė pv. : sl. brùkas ‘akmenų 
grindinys’; Būd-pievė pv. : lie. būdà ‘palapinė, pastogė, namelis (sargo, piemens ar kt.)’; 
Doš-pievė pv. : lie. dõšyti ‘dūkinti, varginti; smarkiai dirbti, pluštiʼ; Draũs-pievė pv. : lie. 
draũsti ‘sakyti, kad ko nedarytų, neleisti, įspėti, ginti; neleisti naudotis (kuo), užgintiʼ; 
Dvár-pievė 2 pv. : lie. dvãras; Eksn-ia-pievė pv. : lie. eksnis ‘alksnis’; Kiẽm-a-pievė 
pv. : lie. kiẽmas; Kupst-a-pievė pv. : lie. kùpstas ‘koks nors nedidelis iškilimas, kau-
pas, kemsas, kupurna’; Maln-pievė pv. : lie. malnas; Melnyč-pievė pv. : sl. mélnyčia 
‘malūnas’; Pird-ã-pievė pv. : lie. pidė ‘užpakalis, subinėʼ, lie. pirdà, prda ‘garsus oro 
gadinimasʼ; Prov-a-pievė b. : pirmasis sandas galbūt sietinas su sl. provà ‘teismo procesas, 
byla; bylinėjimasis, ginčas, vaidasʼ; Šaltn-pievė pv. : lie. šaltnis; Šlat-pievė pv. : lie. 
šlatas; Šlýn-a-pievė pv. : lie. šlýnas, šlýna ‘pilkšvai melsvas arba balkšvas glitus molis 
su organinių medžiagų priemaišomis; tokio molio dirvaʼ; Val-ia-pievė pv. : lie. varl. 

-sod-: Gal--sodė l., 2 pv. : lie. gãlas. 
-up-: Nendr-ùpės 2 pv. : lie. néndrė. 
Kelių vietų vardų antrieji sandai ne tokie įprasti geografiniai terminai, rečiau 

vartojami daiktavardžiai: Kaz-a-guras ndrb. ž., kln. : iš br. kazá ‘ožkà’50 ir lie. gùras 
‘kauburys, išsikišimas; kalno viršūnė; atskiras kalnelis kalnuose’; Kaz-a-bagnė pv., Kaž-
ia-bagnė pv., plk. : iš br. kazá ‘ožkà’51 ir sl. bagnà (le. bagno, br. багна) ‘pelkė, liūnas, 
armuo; didelis purvas, klampynė’. 

1.2.3. Daugiskaitiniai (pluralia tantum formos) 
vietovardžiai 
Akmenyčios ndrb. ž., 2 ž.: lie. (hibr.) akmenyčià, akmenýčia ‘akmenų krūva; akme-

nynė’, kita vertus, gali būti priesagos -yčios vedinys iš lie. akmuõ, ãkmenas; Alksnýnai 
pv. : lie. alksnýnas; Berža l. : lie. béržas; Daũbos 2 pv. : lie. daubà; Durpynės drp. : 
germ. (hibr.) durpỹnė ‘šlapia, prie durpių žemė’; Ìšdegos pv. : lie.*šdega, plg. šdegas 
‘išdegusi ar saulės išdeginta vieta pievoje, miške, durpyne, degimas’; Kálkiapečiai kln. 
: skol. (hibr.) *kálkiapečius, plg. kálkpečius ‘kalkėms degti krosnis’52; Krósnys 2 l. : lie. 
krósnis ‘(akmenų) krūva, krūsnis’; Krmai ž. : lie. krmas; Lañkos 4 pv. : lie. lankà; 
Pakalnės pv. : lie. pakanė, pakálnė; Pieskỹnės pklm. : sl. (hibr.) pieskỹnė ‘smėlio žemė, 
smiltynė’; Plýnės pv. : lie. plýnė ‘plyna vieta, lyguma; pelkė, raistas’; Prdai 4 pv. : sl. 
prdas ‘tvenkinys’; Rẽčiai 3 ndrb. l. : lie. rẽtis ‘apleistas, nesėtas laukas, dirvonas, sena 
dobiliena’; Rūdỹnės pv. : lie. rūdỹnė ‘pel-
kė su rudu vandeniu, durpynas’; Rūsẽliai 
kln., ndrb. ž. : lie. rūsẽlis, plg. rūsỹs ‘spe-
cialus pastatas daržovėms laikyti; duo-
bė bulvėms, daržovėms laikyti’; Rūsiai 
ndrb. ž. : lie. rūsỹs ‘t. p.’; Šaltniai pv. : lie. 
šaltnis; Vilkinýčios kln. : lie. vilkinýčia 
‘vilkų buveinė; vilkduobėʼ; Žardžiai pv. 
: lie. žadis, žárdis ‘aptvaras gyvuliams’. 

49 Bambinių kaimo anketoje užrašyta: „Bambinių 
gyventojams gyvenant sodžiuje, ant to kalno vaikai 
mėgdavo žaisti. Dėl to ir pavadintas Vaikikalniu“.

50 Stankevič L., Petkevičius R. Baltarusių–lietuvių 
kalbų žodynas, Vilnius, 2014, prieiga internete: www.
bylt.lki.lt.

51 Ten pat.
52 Karpiejų kaimo anketoje užrašyta: „Seniau ant jo 

degdavo kalkes“.
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Keli daugiskaitiniai vietovardžiai yra slaviškos kilmės: Džélkos, Džekos gn., 2 
drp., 3 pv. : sietina su br. дзялка ‘rėžis, atmatuotas pievos, pasėlių, miško plotas; dirbamas 
miško plotasʼ53, le. działka ‘dalisʼ54. 

1.2.4. Sudėtiniai vietovardžiai 
1.2.4.1. Sudėtiniai kilmininkiniai vietovardžiai
Didesnė dalis sudėtinių vietovardžių sudaryta iš dviejų daiktavardžių. Antrasis 

dėmuo žymi gamtos (balà, daubà, kálnas, lankà, laũkas, plýnė) ar kitą objektą (dažas, 
maldỹnė, rūsẽliai), kurį pirmasis dėmuo apibrėžia, išskiria iš kitų vienodų objektų. 

Egli laũkas (t. Agli laũkas) l. : lie. egl daugiskaitos ir lie. laũkas; Erškčių 
daubà pv. : lie. eršktis daugiskaitos ir lie. daubà; Kamių peva pv. : germ. kamė ‘ajeras 
(Acorus calamus)’ daugiskaitos ir lie. peva; Kálvės dažas l.: lie. kálvė ir lie. dažas55; 
Karčemõs dažas l. : sl. karčemà ‘smuklė’ ir lie. dažas56; Maldynių kalnas kln. : pir-
masis dėmuo greičiausiai iš lie. maldỹnė ‘maldos namai’ daugiskaitos, antrasis dėmuo 
iš lie. kálnas; Pẽtnyčių daubà db. : pirmasis dėmuo galbūt iš sl. pẽtnyčia ‘penktadienis’ 
daugiskaitos, antrasis dėmuo iš lie. daubà; Rẽčių plýnė drp. : lie. rẽtis ‘apleistas, nesėtas 
laukas, dirvonas, sena dobiliena’ daugiskaitos ir lie. plýnė ‘pelkė, raistas’; Rūsi kálnas 
kln. : lie. rūsỹs ‘specialus pastatas daržovėms laikyti; duobė bulvėms, daržovėms laikyti’ 
daugiskaitos ir lie. kálnas; Šlýnų lankà pv. : lie. šlýnas, šlýna ‘pilkšvai melsvas arba 
balkšvas glitus molis su organinių medžiagų priemaišomis; tokio molio dirvaʼ daugis-
kaitos ir lie. lankà; Strnų rūsẽliai kln. : lie. strna daugiskaitos ir lie. rūsẽliai, plg. rūsỹs 
‘specialus pastatas daržovėms laikyti; duobė bulvėms, daržovėms laikyti’ (metaforinės 
reikšmės vietovardis); Žirgẽlių kálnas kln. : pirmasis dėmuo greičiausiai iš lie. žirgẽliai, 
plg. žigės, žrgės ‘stebėjimo bokštasʼ, kita vertus, jis gali būti kilęs iš lie. žirgẽlis ‘stogo 
galų pagražinimas (sukryžiuotos žirgų galvos); ketursparnis plėšrus, prie vandens gy-
venantis vabzdys, laumžirgis, avižė (Libellula)ʼ, antrasis dėmuo iš lie. kálnas. 

1.2.4.2. Sudėtiniai kvalifikaciniai vietovardžiai
Mažiau esama sudėtinių vietovardžių, sudarytų iš būdvardžio ir daiktavardžio. 

Antrasis dėmuo nurodo gamtos (balà, kálnas, kalnẽlis, kalniùkas, upẽlis) ar kitą objektą 
(kelẽlis), o pirmasis dėmuo nusako tam tikrą jo ypatybę. 

Auksnis kalniùkas l. : lie. auksnis, plg. áuksas, ir lie. kalniùkas, plg. kálnas 
(metaforinės reikšmės vietovardis); Didji balà pv. : lie. didji, plg. ddis, -ė (-, -) 
‘žymus savo apimtimi, stambus’, ir lie. balà; Didỹsis kálnas kln. : lie. didỹsis, plg. 
ddis, -ė (-, -) ‘t. p.’, ir lie. kálnas; Didžiáusias kálnas kln. : lie. didžiáusias, plg. 
ddis, -ė (-, -) ‘t. p.’, ir lie. kálnas; Ilgóji balà pv. : lie. ilgóji, plg. lgas, -à, ir lie. balà; 
Klampùsis upẽlis db. : lie. klampùsis, plg. klampùs, -, ir lie. upẽlis ‘maža upė; nuotaki 
ir siaura pieva’; Ruñdinas kalnẽlis ar. : 
germ. (hibr.) ruñdinas, -à ‘kuris rutulio 
pavidalo, apvalus; kuris apskritimo pavi-
dalo, apskritas’ ir lie. kalnẽlis; Žaliàsis 
kelẽlis kl. : lie. žaliàsis, plg. žãlias, -ià, ir 
lie. kelẽlis, plg. kẽlias.

53 Яшкiн I. Я. Беларускiя геаграфiчныя назвы, Мiнск, 
1971, p. 59.

54 Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa, 1900, p. 633.
55 Žr. išn. 56.
56 Beržinių kaimo anketoje užrašyta: „Šie laukai pri-

klausė karčiamai ir kalvei. Skaitėsi Beržinių km. visų 
gyventojų nuosavybe. Dabar nupirkę atskiri ūkininkai 
ir tie laukai dėl to taip vadinami“.
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2. Asmenvardinės kilmės žemėvardžiai 
Gražiškių valsčiaus anketose užrašyti 73 vietovardžiai (66 leksiniai vienetai), sietini 

su tikriniais ar bendriniais asmenų pavadinimais. Didesnė jų dalis, t. y. 50 (45 leksiniai 
vienetai), kildinama iš pavardžių. Galima paminėti, kad maždaug pusė pavardžių, su 
kuriomis siejami vietų vardai, yra žinomos Gražiškių apylinkėse. 

Asmenvardinės kilmės vietų vardams būdinga posesyvinė (priklausymo) reikšmė, 
paprastai pamatinis asmenvardis nurodo įvardyto objekto buvusį (-ius) savininką (-us) 
arba kitaip su tuo objektu susijusį (-ius) asmenį (-is). 

2.1. Pirminiai vietovardžiai 
Asmenvardinės kilmės vietų vardų be papildomų darybos priemonių Gražiškių 

valsčiuje nerasta. 

2.2. Antriniai vietovardžiai 
2.2.1. Vediniai 
2.2.1.1. Priesagų vediniai 
-inė: Karõs-inė pv. : pvd. ar prvd. Karõsas; Totor-nė pv. : lie. totõrius, -ė ‘totorių 

tautų ar genčių žmogus’; Žirniausk-inė pv. : pvd. Žirniáuskas, Žirniaũskas. 
-inis: Majausk-nis (užr. Majauskinis kalnas) kln. : pvd. Majáuskas, Majaũskas.
-ynė: Baranavič-ỹnė ar. : pvd. Baranãvičius; Bereck-ỹnė l. : pvd. Berèckis; Čir-

vinsk-ỹnė ar. : pvd. Čirvnskas; Kalinausk-ỹnė l. : pvd. Kalináuskas, Kalinaũskas; 
Kerevič-ỹnė ž. : pvd. Kerẽvičius; Kynait-ỹnė l. : avd. *Kynaitis57, plg. pvd. Kýnas; Kmiel-
ỹnė l. : pvd. Kmiẽlis; Lenk-ỹnė ar. : pvd. Lénkas58; Majausk-ỹnė pv. : pvd. Majáuskas, 
Majaũskas; Merkevič-ỹnė drb. ž. : pvd. Merkẽvičius; Miklaus-ỹnė plk. : avd. Mklausas59; 
Miliausk-ỹnė ž. : pvd. Miliáuskas, Miliaũskas; Murausk-ỹnė ar. : pvd. Muráuskas, 
Muraũskas; Subat-ỹnė ar. : pvd. Sùbata, Sùbatas, Sùbatis, Subatỹs; Surm-ỹnė ar., l. : 
pvd. Surmà; Šinkor-ỹnė ar. : sl. šiñkorius, -ė, šinkõrius ‘smuklininkas’; Šmitk-ỹnė l. : 
pvd. Šmtkė, Šmtkis; Verbyl-ỹnė l. : pvd. Verbylà.

-iškė: Ilgūn-iškė l. : pvd. Ilgnas; Juodkój-iškė pv. : pvd. Juodkójis; Paliõk-iškė 
pv. : pvd. Paliõkas; Struñg-iškė l. : pvd. Strungỹs; Šmit-iškė kln. : pvd. Šmtas; Ùmer-
iškė sklp. : avd. *Ùmeris60, plg. pvd. Ùmaras; Žyd-iškė l. : lie. žỹdas, -ė.

-iškis: Nol-iškis pv. : pvd. Nòlius ar pan.

2.2.1.2. Galūnių vediniai
Užrašyti du galūnės -ė vediniai: 

Verbick-ė ar., pv. : pvd. Verbckas.

2.2.2. Dūriniai
Pirmieji sandai yra kilę iš asmen-

vardžių ar bendrinių asmenų pavadinimų, 
antrieji sandai yra iš bendrinių žodžių, 
t. y. geografinių nomenklatūrinių termi-
nų (balà, kálnas, peva) ir kitų objektų 
pavadinimų (dažas, plýnė, vietà):

57 Strazdinės kaimo anketoje užrašyta: „Šį lauką valdė 
Kynaitis“.

58 Olgino kaimo anketoje užrašyta: „Lenkyne“ vadinama 
del to, kad pirmiau šį sklypą valdė K. Lenkas gyv. 
Aukštikalnio km.“.

59 Dar žr. Bi lkis  L. Lietuvių helonimų daryba. Prie-
saginiai ir priesagėtieji helonimai, Vilnius, 2008, p. 
179. Dėl asmenvardžio žr. Zinkevičius Z. Lietuvių 
asmenvardžiai, Vilnius, 2008, p. 115, 221.

60 Vartelių kaimo anketoje užrašyta: „Seniau gyveno 
Umeris“.
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-bal-: Čiùčk-a-balė (Didžióji, Mažóji) pv. : pvd. Čiučkà, Čiùčkis, dar plg. čiučkà 
‘šuoʼ; Gùd-balė pv. : lie. gùdas, -ė ‘baltarusis (kartais lenkas ar rusas); kitos tarmės 
žmogus’; Jokb-a-balė pv. : v. Jokbas; Skrpk-a-balė pv. : pvd. Skripkà, nors plg. sl. 
skripkà ‘smuikas’; Vaišvl-balė b., kp. : pvd. Vaišvilà, Vašvila; Žaldar-balis pv. : pvd. 
Žaldarỹs, Žáldaris; Žỹd-balė pv. : lie. žỹdas, -ė.

-darž-: Žyd-aržis (< *Žyd-daržis) pv. : lie. žỹdas, -ė ir lie. dažas.
-kaln-: Balčin-kalnis kln. : pvd. Balčinas; Jon-ã-kalnis kln. : avd. Jõnas; 

Kaz-ia-kalnis ž. : v. Kazỹs; Mertin-kalnis kln. : pvd. Mértinas; Sim-a-kalnis kln. 
: v. Smas; Svr-kalnis (< *Svrk-kalnis) kln. : pvd. Svrka, Svirkus; Tabár-kalnis 
(‖ Tãbaro kálnas) kln. : pvd. Tãbaras ir lie. kálnas, kita vertus, pirmasis sandas gali 
būti susijęs su br. табар ‘lauko stovykla (ppr. klajoklių, kariuomenės ir pan.)ʼ; Vain-a-
kalnis kln. : pvd. Vainà, kita vertus, neatmestina kilmės iš sl. vainà ‘karasʼ galimybė61; 
Vyskùp-kalnis kln. : lie. výskupas.

-piev-: Bañdž-ia-pievė pv. : avd. Bañdžius ar pan., kita vertus, galėtų būti kildi-
nama iš lie. bañdžius ‘bandelių kepėjas ar pardavėjas; bandų (tarkuotų bulvių paplotėlių) 
mėgėjas, bandinis’; Brok-pievė pv. : pvd. Brõkas, kita vertus, neatmestina kilmės iš lie. 
brõkas ‘burokas’ galimybė; Cigõn-pievė pv. : lie. cigõnas, -ė ‘čigonų tautybės žmogus’; 
Gùd-a-pievė pv., Gùd-pievė 2 pv. : lie. gùdas, -ė ‘baltarusis (kartais lenkas ar rusas); kitos 
tarmės žmogus’; Keidoš-pievė pv. : pvd. Keidõšius; Skrpk-a-pievė pv. : pvd. Skripkà, kita 
vertus, pirmasis sandas gali būti iš sl. skripkà ‘smuikas’; Žỹd-pievė 2 pv. : lie. žỹdas, -ė.

-plyn-: Kirv-a-plynė b. : pirmasis sandas greičiausiai sietinas su pvd. Kirvà62, 
antrasis sandas iš lie. plýnė ‘pelkė, raistas’.

-viet-: Pašk-a-vietỹs pv. : pvd. Paškà ar pan.; Šiõp-vietė l. : pvd. Šiopỹs.

2.2.3. Sudėtiniai (kilmininkiniai) vietovardžiai
Pirmuoju dėmeniu eina asmenvardžio ar bendrinio asmens pavadinimo (vienas-

kaitos arba daugiskaitos) kilmininkas, antrasis dėmuo – geografinis nomenklatūrinis 
terminas (kálnas), deminutyvinė jo forma (pievùtė, baláitė) ar kitas objekto pavadinimas 
(kãpinės, lepa).

Bajor kálnas kln. : pvd. Bajõras63 daugiskaitos ir lie. kálnas; Brólių lepa md. : 
lie. brólis64 daugiskaitos ir lie. lepa; Pranczų kãpinės ar. : lie. pranczas daugiskaitos 
ir lie. kãpinės; Ragažinsko kalnas kln. : pvd. Ragažnskas, Ragažiñskas ir lie. kálnas; 
Staupeck pievùtė pv. : pvd. Staupẽckas ir lie. pievùtė, plg. peva; Šmtkio kálnas kln. 
: pvd. Šmtkis ir lie. kálnas; Tãbaro kálnas (‖ Tabárkalnis) kln. : pvd. Tãbaras ir lie. 
kálnas, kita vertus, pirmasis dėmuo gali būti susijęs su br. табар ‘lauko stovykla (ppr. 
klajoklių, kariuomenės ir pan.)ʼ; Tingini baláitė pv. : lie. tinginỹs daugiskaitos ir lie. 
baláitė, plg. balà.

3. Vietovardinės kilmės 
vietovardžiai
Iš kitų objektų – kaimų, upių, pie-

vų – vardų yra kilę tik keletas Gražiškių 
valsčiaus vietovardžių, t. y. 8. Šiems že-
mėvardžiams būdinga lokalinė (vietos) 
reikšmė. 

61 Skardupių kaimo anketoje užrašyta: „Žmonės pasako-
ja, kad ant to kalno Krakusmečiu sukilėliai darydavo 
karo pratimus. Nuo to kalnas ir vardą gavo“.

62 Ši pavardė Gražiškių apylinkėse neužrašyta, tačiau 
plg. pvd. Kirváitis Graž (žr. Pavardžių duomenų bazė).

63 Vartelių kaimo anketoje užrašyta: „priklausė ūkinin-
kui Bajorui“.

64 Bambinių kaimo anketoje užrašyta: „Pasakojama, kad 
palaidojus brolį ir seserį vienoje duobėje, ant jų kapo 
išaugo liepa. Dėl to ir vardą gavus Brolių liepa“.
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3.1. Pirminiai vietovardžiai
Be papildomų darybos priemonių sudarytas vienas vietovardinės kilmės že-

mėvardis: 
Širvintà pv: Širvintà up. Kbr65.

3.2. Antriniai vietovardžiai
3.2.1. Vediniai
3.2.1.1. Priešdėlio vedinys
pa-: Pa-sausbalỹs pv. : Saũsbalė pv.66

3.2.1.2. Priesagos vedinys
-yčia: Dotam-ýčia67pv. : Dótamas, Dotamà up. Graž68.

3.2.2. Dūriniai
Pirmieji sandai yra kilę iš kaimų vardų, antrieji sandai sudaryti iš geografinių 

nomenklatūrinių terminų kálnas ir lankà.
-kaln-: Graužn-kalnis kln. : Gráužiniai k.; Malakãv-kalnis kln. : Malakãvas k.; 

Skardup-kalnis kln. : Skadupiai k.
-lank-: Graužn-lankė pv. : Gráužiniai k.

3.2.3. Sudėtinis (kilmininkinis) vietovardis
Pirmasis dėmuo yra iš pievos vardo kilmininko, antrasis dėmuo – iš geografinio 

nomenklatūrinio termino kálnas.
Brantỹnės kálnas kln. : Brantỹnė pv.69 ir lie. kálnas.

4. Neaiškios kilmės vietovardžiai
Nedidelės dalies žemėvardžių ryšys su bendriniais ar tikriniais žodžiais yra ne 

visai aiškus. 

4.1. Dūriniai
Kalno vardo Meln-ia-kalnis pir-

masis sandas galbūt sietinas su pr. melne 
‘mėlynė (nuo sumušimo)’= ‘(tamsi) mė-
lynė ’<pr.-lie.-la. mēlinē ‘(tamsi) mėly-
numa (mėlynumas)’70, dar plg. la. mȩns 
‘juodas’71; antrasis sandas iš lie. kálnas.

Sudurtinių pievų vardų Stravink-
balė, Vecem-balė pirmųjų sandų kilmė 
neaiški, antrieji sandai kilę iš lie. balà. 

4.2. Neaiškios darybos  
vietovardžiai
Pievos vardas Byzdonė galbūt yra 

priesagos -onė vedinys, kurio šaknis byzd- 
(su e/ i / y balsių kaita) sietina su lie. 

65 Upių lokalizacijos nuorodos pateikiamos pagal Lie-
tuvos TSR upių ir ežerų vardyną, ats. red. E. Gr ina-
veckienė, Vilnius, 1963. Ramovietės kaimo anketos 
duomenimis upė (anketoje – upelis) Širvinta teka per 
šią pievą.

66 Gražiškių kaimo anketoje nurodant Pasausbalio pievos 
lokalizaciją užrašyta: „Žiemių krašte Sausbalės“.

67 LVŽ, t. 2, p. 310 fiksuotas ir vardo variantas Dota-
mýčios.

68 Rūkštėnų kaimo anketos duomenimis šis upelis teka 
per pievą (iš Dotamų ežero).

69 Objektai yra vienas šalia kito. Dar žr. 21 išn.
70 Mažiulis V. Prūsų kalbos etimologijos žodynas, t. 3, 

Vilnius, 1996, p. 123–125.
71 Mǖlenbacha K. Latviešu valodas vārdnīca, t. 2, 

rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns, Rīgā, 
1925–1927, p. 598.
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bezdti (bẽzda) ‘smirdinti, smirsti, „orą gadinti“’, lie. bẽzdas ‘vidurių dujos’, dar plg. lie. 
bzdė ‘bezdalė’, bzdžius ‘bezdalius’, lie. bzdas ‘užpakalis’ ir kt. Motyvacijos požiūriu, 
tai būtų blogą kvapą skleidžianti, smirdinti ar pan. pieva.

Vietovardis Vinka ar. galbūt kildintinas iš pvd. Vinkà, tačiau ši pavardė užrašyta tik 
Kretingos apylinkėse72; žemėvardis gali būti siejamas ir su vo. avd. Wink, Win ke73 ar pan.

Vietovardžio Paandžiakinė (užr. Paandžiakinė dauba) db. neaiški tiek struktūra, 
tiek kilmė.

Išvados
Straipsnyje išnagrinėti 486 Vilkaviškio apskrities Gražiškių valsčiaus žemėvar-

džiai (336 nesikartojantys leksiniai vienetai). Daugiausia šio valsčiaus žemės vardyno 
anketose užrašyta pievų ir kalnų vardų, atitinkamai 281 ir 82. Kitų objektų pavadinimų 
rasta mažiau: laukų – 37, arimų – 23, žemių– 21, balų – 11, daubų, durpynų, pelkių – 
po 5, ganyklų, kelių, kapinių – po 3, pakilumų – 2.Taip pat užrašyta po vieną miško, 
lauko dalies, pakrantės, sklypo ir medžio vardą. 

Atlikus Gražiškių valsčiaus vietovardžių kilmės ir darybinę analizę nustatyta:
1. Kilmės požiūriu vyrauja apeliatyvinės kilmės žemėvardžiai: su bendriniais 

žodžiais sietini 399 vietų vardai (256 leksiniai vienetai), tai sudaro ~82 proc. visų tirtų 
vietovardžių (~76 proc. leksinių vienetų). Dažniausiai pamatiniais žodžiais (etimonais) 
laikytini lietuvių kalboje vartojami vardažodžiai (daugiausia daiktavardžiai), įskaitant 
skolinius iš slavų ir germanų kalbų (~92 proc. leksinių vienetų). Labai retai žemėvardžiai 
kildinami iš veiksmažodžių (~3 proc. leksinių vienetų). Kai kuriais atvejais pamatiniu žo-
džiu gali būti laikomas tiek vardažodis, tiek veiksmažodis. Esama nedaug slaviškos kilmės 
vietų vardų, sietinų su lenkų, baltarusių kalbų vardažodžiais (~2 proc. leksinių vienetų). 

2. Asmenvardinės kilmės žemėvardžių nustatyta penktadaliu mažiau: su tikri -
niais ar bendriniais asmenų pavadinimais sietini 73 vietų vardai (66 leksiniai vienetai), tai 
sudaro ~15 proc. visų nagrinėtų vietovardžių (~20 proc. leksinių vienetų). Dauguma jų 
(56 leksiniai vienetai ir ~85 proc.) kildintina iš tikrinių asmenų pavadinimų, paprastai iš 
pavardžių (48 leksiniai vienetai). Kiek mažiau negu pusė pavardžių, su kuriomis siejami 
žemėvardžiai, yra paplitusios Gražiškių apylinkėse. Iš bendrinių asmenų pavadinimų 
kildintina 10 (~15 proc.) leksinių vienetų. Daugiausia jų (6 leksiniai vienetai) sudaryta 
iš tautybę reiškiančių žodžių (cigõnas, -ė, gùdas, -ė, pranczas, totõrius, -ė, žỹdas, -ė), 
likusieji pamatiniai asmenų pavadinimai žymi žmogaus veiklą (šiñkorius, -ė, šinkõrius, 
výskupas), giminystės ryšį (brólis), būdo savybes (tinginỹs). Asmenvardiniams vietovar-
džiams paprastai būdinga posesyvinė (priklausymo) reikšmė.

3. Labai nedidelė dalis žemėvardžių yra vietovardinės kilmės: iš kitų objektų – 
kaimų, upių, pievų – vardų yra kilę 8 (mažiau negu 2 proc.) vietovardžiai. Jie laikytini 
lokalinės (vietos) reikšmės vietovardžiais. 

4. Taip pat nedidelės dalies, t. y. 6 (mažiau negu 2 proc.), vietų vardų kilmė (kai 
kuriais atvejais ir struktūra) yra ne visai aiški. 

5. Darybos požiūriu vyrauja an-
triniai vietovardžiai, kurių nustatyta 
327 (243 leksiniai vienetai), tai sudaro  
~ 67 proc. visų tirtų vietovardžių (~72 proc. 
leksinių vienetų). 

72 Žr. Pavardžių duomenų bazė.
73 Gottschald M. Deutsche Namenkunde. Unsere Fa-

miliennamen nach ihrer Entstehung unci Bedeutung, 
Berlin, 1954, р. 613.
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5.1. Daugiausia iš antrinių vietovardžių yra dūrinių – 150 (111 leksinių vienetų): 
111 (77 leksiniai vienetai) apeliatyvinės kilmės, 32 (27 leksiniai vienetai) asmenvardinės 
kilmės, 4 vietovardinės kilmės ir 3 neaiškios kilmės; jie sudaro ~46 proc. antrinių ir 
~31 proc. visų tirtų vietų vardų (atitinkamai ~46 proc. ir ~33 proc. leksinių vienetų). 
Sandūra itin būdinga kalnų vardams: tokiu būdu sudaryta daugiau negu pusė visų kalnų 
vardų (56 iš 82, ~68 proc.). Antrieji dūrinių sandai paprastai kildinami iš geografinių 
nomenklatūrinių terminų, dažniausi iš jų yra kálnas, peva ir balà.

5.2. Antroje vietoje pagal gausumą yra vediniai, jų užrašyta 108 (81 leksinis 
vienetas), tai sudaro ~33 proc. antrinių ir ~22 proc. visų tirtų vietų vardų (atitinkamai 
~33 proc. ir ~24 proc. leksinių vienetų).

5.2.1. Iš jų didžioji dalis yra priesagų vediniai, kurių nustatyta 87 (72 leksiniai 
vienetai): 55 (41 leksinis vienetas) apeliatyvinės kilmės, 31 (30 leksinių vienetų) as-
menvardinės kilmės ir 1 vietovardinės kilmės; tai sudaro ~80 proc. vedinių ir ~18 proc. 
visų tirtų vietovardžių (~89 proc. ir ~21 proc. leksinių vienetų). Populiariausios iš 
bendrinių žodžių kilusių vedinių priesagos yra -inė (17 vedinių; 11 leksinių vienetų) ir 
deminutyvinės priesagos (-aitė, -aitis, -eliai, -elis, -ukas, -ukė, -utė), kilusių iš asmen-
vardžių – priesaga -ynė (18 vedinių; 17 leksinių vienetų).

5.2.2. Labai negausūs yra galūnių vediniai, kurių rasta 19 (7 leksiniai vienetai): 
17 (6 leksiniai vienetai) apeliatyvinės ir 2 (1 leksinis vienetas) asmenvardinės kilmės; 
tai sudaro ~18 proc. vedinių ir tik ~4 proc. visų tirtų vietovardžių (atitinkamai ~9 proc. 
ir 2 proc. leksinių vienetų). Vietų vardai išvesti su galūnėmis -ė ir -ės.

5.2.3. Priešdėlių vediniai užrašyti tik 2 (apeliatyvinės ir vietovardinės kilmės); 
abu jie sudaryti su priešdėliu pa-. Jie tesudaro mažiau negu 2 proc. vedinių ir 1 proc. 
visų tirtų vietovardžių.

5.3. Daugiskaitinių vietų vardų (plurala tantum formų) nustatyta 40 (22 leksi -
niai vienetai), tai sudaro ~12 proc. antrinių ir ~8 proc. visų tirtų vietovardžių (atitinka - 
mai ~9 proc. ir ~7 proc. leksinių vienetų). Visi jie kildinami iš bendrinių žodžių (pa-
prastai iš vartojamų lietuvių kalboje). 

5.4. Sudėtinių vietovardžių užrašyta 29 (tiek pat leksinių vienetų): 20 apelia-
tyvinės kilmės, 8 asmenvardinės kilmės ir 1 vietovardinės kilmės; tai sudaro ~9 proc. 
antrinių ir ~6 proc. visų tirtų vietovardžių (atitinkamai ~12 proc. leksinių ir ~8 proc. 
vienetų). Antrieji dėmenys paprastai yra geografiniai nomenklatūriniai terminai, iš jų 
dažniausia leksema yra kálnas. Daugiau esama sudėtinių kilmininkinių negu kvalifika-
cinių vietovardžių, atitinkamai 21 ir 8.

6. Pirminiai žemėvardžiai sudaro apie trečdalį visų tirtų vietovardžių, jų užrašyta 
156 (~32 proc.) (89 leksiniai vienetai ir ~27 proc.). Beveik visi jie sudaryti iš bendrinių 
žodžių (daugiausia iš daiktavardžių – 78 leksiniai vienetai). 

7. Keturi vietų vardai yra ne visai aiškios struktūros.
Išsamesnė viso vakarų aukštaičių kauniškių tarmės ploto vardyno analizė, taip pat 

lyginamieji atskirų regionų vietovardžių tyrimai galėtų būti jau kitų straipsnių uždaviniai.

Post scriptum
Be mokytojų, tarpukariu užpildžiusių žemės vardyno anketas, ir informaciją pa-

teikusių vietos gyventojų nebūtų ir straipsnyje skelbiamos vertingos medžiagos. Norint 
bent simboliškai juos įamžinti, toliau nurodyti jų vardai ir pavardės.
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Informaciją užrašę mokytojai (užpildytų anketų skaičius): Juozas Liutkevičius 
(10), Jonas Inkrata (9), Jonas Hiršas (4), Zusana Ignatavičiūtė-Eidukevičienė (3), Teresė 
Karaliūtė (2), Angelė Bulotaitė (3), Uršulė Liutkevičiūtė (1). 

Informaciją pateikę Gražiškių apylinkių gyventojai: Armùdiškio k. – Ona Hausie-
nė, Pranas Vaičiulionis; Aštriãkalnio k. – Jonas Jerešiūnas, Marė Murauskienė, Antanas 
Gajauskas, Stanislovas Bernotaitis, Jonas Lisauskas; Aukštãkalnio k. – Mėta Dočkytė, 
Adelė Lenkaitė, Simas Ribinskas, Kazys Lenkas, Jonas Kunas, Motiejus Zykis, Jo-
nas Adomaitis; Babinių k. – Motiejus Snapkauskas, Vincas Bukaveckas, Magdelena 
Barkauskienė, Baleslovas Eidukaitis; Béržinių k. – Motiejus Arendarčikas, Motiejus 
Keršteinas, Sergiejus Snabaitis, Kazys Mačiulskas; Dotam k. – Jonas Belizdis, Jo-
nas Starkevičius, Dzidorius Ryckis, Jonas Saukaitis; Duoneláičių k. – Marija Šiugž-
dienė, Vincas Černauskas, Kazys Griškaitis, Juozas Liutkevičius, Jonas Kazlauskas; 
Dúoniškių k. – Jurgis Skripkaitis, Juozas Jakubauskas, Augustas Kunas, Juozas Lisauskas, 
Vladas Sochockis, Petras Merkevičius, Pranas Jakubauskas, Mikas Sabaliauskas, Jonas 
Lisauskas; Gráužinių k. – Juozas Žiurinskas, Kostancija Žiurinskienė, Petras Pajau-
jis, Adelė Ridikaitė; Gražškių bk. – Magdėlena Valinskienė, Juozas Prasauskas, Jonas 
Snapkauskas, Petrė Martinkaitienė, Motiejus Paulavičius, Jonas Valinskas; Gražùpių k. – 
Magdelena Barkauskienė, Sabestijonas Barkauskas, Jonas Tamašauskas, Motiejus Paula-
vičius; Kapiejų k. – Petras Šitkauskas, Petras Snabaitis, Antanas Kriaučiūnas, Antanas 
Kasperaitis, Vincas Kirvaitis, Juozas Kijauskas, Jonas Kasperskas; Kaunškių k. – Vincas 
Durneika, Tridr. Capteris, Rudolfas Vėgneris, Jz. Stankevičius, Ad. Švandtas, Edvardas 
Gerulaitis, Juozas Majauskas; Kregždži k. – Motiejus Martinkaitis, Mykolas Jaudegis, 
Liudvikas Derenčius; Lañkupėnų k. – Jokūbas Galinis, Jonas Žemaitis, Martynas Do-
vydaitis; Malakãvo k. – Gustavas Ilgeris, Antanas Gajauskas, Juozas Lisauskas, Pranas 
Jakubauskas; Naujãsodžio k. – Petras Skauronas, Marija Matulevičienė, Petras Pajaujis; 
Nendrnės vs. – Motiejus Vaičialionis; Olgino k. – Stasys Pamatauskas, Adolfas Eizelis, 
Kazys Lenkas, Marė Skauronienė, Augustas Junkas, Martynas Eizelis, Pranas Jakubaus-
kas; Pãširvinčio vs. – Gustavas Glecoberis; Ragožnų k. – Motiejus Vaičialionis, Petras 
Vaičialionis; Ramóvietės k. – Antanas Skamaras, Augustas Heizelis; Rūkštnų k. – Mu-
rauskas, Subalkis; Skadupių k. – Kostancija Strungienė, Jurgis Šmitas; Strazdnės k. – 
Uršulė Liutkevičiūtė, Petrė Arendarcikienė, Pranas Veinšneideris, Bėmkienė, Kebelienė, 
Armonas Švantas; Šlsodžio k. – Jonas Mikelskas, Motiejus Martinkaitis, Mykolas Jau-
degis, Kazys Povilaika, Petronėlė Mikelskienė; Tupkų k. – Adolfas Kimleris, Gustavas 
Klėsas, Jonas Rudzevičius; Vatkabalių k. – Mikas Vaučaskas, Kazys Verbyla, Pranas 
Eidukaitis, Juozas Liutkevičius; Vartẽlių k. – Vincas Kmelskas, Jurgis Zlatarinskas, Petras 
Pajaujis, Agota Zlatarinskienė, Augustas Taufenbakas, Sakalauskas, Idalija Elertaitė, 
Adelė Šmulkštytė; Vdgirių k. – Gelumbauskas, Lenkas, Majauskas; Vygrẽlių k. – Simas 
Ribinskas, Jonas Verbyla, Vincas Verbyla, Jonas Vieraitis; Žiogẽlių k. – Vincas Adomaitis.

Objektų sutrumpinimai
ar. – arimas, ariama žemė
b. – bala
db. – dauba
drb. ž. – dirbama žemė
gn. – ganykla
kl. – kelias
kln. – kalnas
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kp. – kapai, kapinės
l. – laukas
md. – medis
mš. – miškas
ndrb. l. – nedirbamas laukas
ndrb. ž. – nedirbama žemė
pklm. – pakiluma
pkrnt. – pakrantė 
plk. – pelkė
pv. – pieva
sklp. – sklypas
ž. – žemė
up. – upė, upelis

Lokalizacijos nuorodų sutrumpinimai
Graž – Gražškiai (Vilkavškio r.)
Kbr – Kybártai (Vilkavškio r.)

Kiti sutrumpinimai
ats. red. – atsakingas redaktorius
avd. – asmenvardis
bk. – bažnytkaimis
br. – baltarusių
germ. – germanizmas
hibr. – hidridinis (darinys)
išn. – išnaša
k. – kaimas
la. – latvių
le. – lenkų
lie. – lietuvių
m. – metai
nr. – numeris
pan. – panašiai
plg. – palygink
plv. – palivarkas
pr. – prūsų
prvd. – pravardė
pvd. – pavardė
red. – redaktorius
skol. – skolinys
sl. – slavizmas 
sud. – sudarytojas 
t. – tarmiškai
t. y. – tai yra
užr. – užrašyta
v. – vardas 
vo. – vokiečių
vs. – viensėdis
žr. – žiūrėk

Sutartiniai ženklai
~ - apytiksliai
‖ - atskiria vietovardžių variantus 
* - žymi rekonstruotą žodį (bendrinį žodį, asmenvardį, vietovardį) ar jo formą
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