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 ĮVADAS 
Temos aptarimas. Visi turime vardus. Gimus vaikui sunkiausias ir tuo pačiu įdomiausias darbas 

tėvams ir giminaičiams yra suteikti naujam žmogui vardą, kuriuo jį visi aplinkiniai šauks ir vadins 

iki pat jo mirties.. Kiekvienas vardas yra unikalus ir savitas. Jį duodami vaikui atsižvelgiame į 

daugelį dalykų: populiarumą, skambumą, giminės tradicijas ir pan. Šiame darbe kalbėsime apie 

vardus ir jų reikšmę, tačiau visiškai nesigilinsime į jų suteikimo konkrečiam vaikui istoriją. 

Tyrimo problemos formulavimas. Rinkdami medžiagą apie Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos 

mokinių vardų įvairovę nutarėme išsiaiškinti, kokie vardai gimnazijoje yra patys populiariausi, 

kokie yra pasitaikantys rečiau, o taip pat aiškinomės jų kilmę. 

Temos aktualumas. Mokslininkai skaičiuoja, kad vardų turime gana daug, apie 4000; esam 

turtingesni už visas kaimynines tautas. Yra vardų, kurių pirminė reikšmė mums visai aiški, nes juos 

lengvai susiejame su bendriniais žodžiais. Tokie yra Audrius, Laimis, Gražina, Jūratė, Rasa ir pan. 

Mūsų vardai yra įvairios kilmės: lietuviški, prūsiški, latviški, lotyniški, graikiški, germaniški, 

slaviški... Žinoma kiekvienam būtų įdomu sužinoti, kokios kilmės yra jo vardas, koką reikšmę jis 

yra turėjęs prieš tapdamas vardu. 

Tyrimo objektas. Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos mokinių vardai. Laikotarpis 2015-2021m. ir 

amžius 1-12 klasės (6-19 m.). 

Darbo tikslas. Mūsų tikslas - išsamiai ištirti ir susipažinti su Linkuvos gimnazijos mokinių vardais, 

išsiaiškinti šių vardų kilmę ir reikšmę. 

Darbo uždaviniai: 

•surinkti informaciją ir šaltinius reikalingus šiam darbui; 

•susipažinti su internete ir bibliotekoje esančia medžiaga; 

•pakalbinti klasių auklėtojus ir surinkti reikiamą informaciją apie mus dominančius vardus; 

•apibendrinti surinktą medžiagą 
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I. SENIEJI LIETUVIŠKI (BALTŲ) VARDAI 
 

XIII-XV amžiais, kaip liudija rašytiniai istorijos šaltiniai, ir iki tol, priešistoriniais laikais, visos 

baltų gentys (lietuviai, latviai, prūsai, jotvingiai, kuršiai, žiemgaliai, sėliai), kaip ir kitos 

indoeuropiečių tautos, turėjo vienanarį įvardijimą - žmonės vadinosi vien vardais. Senieji baltų 

vardai, kaip ir kitų indoeuropiečių, yra keturių darybos tipų:  

1) Dvikamieniai (kartais trikamieniai) dūriniai,  

2) Iš jų padaryti trumpiniai,  

3) Priesaginiai trumpinių vediniai,  

4) Apeliatvviniai - tiesiog bendriniai žodžiai, virtę vardais. 

Dvikamienių vardų buvo daromasi suduriant tam tikrus vardinius žodžius. Pvz.:Būtginas - 

Gimbutas (iš G'inbutas), Gailiminas - Minigdila, Kontrimas - Rimkantas, Taūtvydas - Vytautas (iš 

Vydtautas), Tautvilas - Viltautas ir t.t Pavyzdžiui: Gintautas, Taūtginas „tautos (krašto) gynėjas“, 

Viskantas „visa pakenčiantis“, prus. Wissageide „visa geidžiantis“, latv. Talivaldis „toli, plačiai 

valdantis" ir kt. 

Senieji baltų vardai yra turėję taurią reikšmę, jais buvo linkima žmogui tam tikrų savybių, 

bendruomenės laikomų vertingomis ir svarbiomis. Dvikamienius vardus (ir jų trumpinius) vartojusi 

tik indoeuropiečių aristokratija, kilmingasis luomas; kas tam luomui nepriklausė, galėjo turėti tik 

apeliatyvinius vardus, tokius kaip liet. Briedis, Gaidys, Vilkas, Strazdas, Varnas, Uosis, Ąžuolas, 

Balčius, Juodis, Rudys ir pan. 

Vediniai iš trumpinių buvo padaromi su priesagomis, kurių būta gana daug. Dažniausiai iš tų 

priesagų lietuvių ir prūsų vardyne -enis, -ilas, -intas, -ytis, pvz.: Alg-ėnis, padarytas iš Algas, Algis; 

Bar- intas iš Barys; ir kt.  

 Apeliatyvinių vardų senovėje baltai, kaip ir kitos indoeuropiečių tautos, galėjo turėti didelę 

gausybę - jais galėjo tapti įvairiausių reikšmių bendriniai žodžiai, tiesiogine ar perkeltine reikšme 

nusakantys individualius įvardijamų žmonių bruožus. Pavyzdžiui, daugeliui indoeuropiečių tautų 

bendri yra vardai - žvėrių ir paukščių pavadinimai: liet. Vilkas, latv. Vilks, prus. Wilke, sen. lenk. 

Wilk, skand. Ulf, Visiems indoeuropiečiams bendri yra ir vardai iš būdvardžių, nusakančių 

žmogaus kūno ypatvbes: liet. Balčius, lot. Candidus; liet. Rūdis, Rudys, lot. Rufus; liet. Juodis, 

prūs. Kirsne; sulot, ųraik. Metanus, šen. ček. Cray; liet. Mažys, Maželis, prus. Masnyke, lot. Paulus; 

liet. Trumpa, prus. Trumpe ir pan. 

Senovėje tikėta magiška vardo galia, manyta, kad vardas gali suteikti atitinkamų kokio žvėries, 

paukščio, augalo, daikto ar gaivališkos gamtos jėgos ypatybių. Tokie vardai niekuo nesiskyrė nuo 

dabar plačiai paplitusių pravardinių pavardžių. Modernioje vartosenoje labiau paplitę tik tie vardai, 

kurie yra įgiję iš mitologijos, tautosakos ar literatūros naujų reikšmių: Eglė, Ąžuolas, Uosis 

(pasakos „Eglė Žalčių karalienė" personažų vardai); Putinas, Rūta (augalai, dažnai minimi liaudies 

dainose). 

Senųjų lietuviškų moterų vardų.Iš istorijos šaltinių žinome vos keletą. Beveik nieko tikra negalime 

pasakyti apie lietuviškus moterų vardus, vartotus iki krikščionybės įvedimo.  Tačiau sprendžiant iš 

keleto moterų pavardžių, kurios neabejotinai kilusios iš senųjų vardų, vėlesnių amžių dokumentuose 

(pavyzdžiui, XVII a. metrikų knygose: Kude, Raudė, Lokė. 

Derkiūtė iš vyr. pvd. Kedys, Raudys, Lokys, Derkintis), galima manyti, kad senieji moterų vardai 

nuo vyriškųjų tesiskyrę gramatine gimine, t. y. turėję moteriškosios giminės galūnes.  
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Vartojimo amžiumi senieji lietuviški vardai Lietuvoje yra seniausi. Paveldėti iš priešistorinių laikų, 

iki krikščionybės įvedimo (1387 m. - Aukštaičiuose, 1413 m. - Žemaičiuose) jie buvo vieninteliai 

žmonių įvardai (prievardžių ėmė rastis XIV a. pabaigoje, tėvavardžių ir pavardžių - tik į XV a. 

pabaigą).  

Lietuvių senieji vardai taip panašūs į prūsų ir jotvingių vardus. Įvedus krikščionybę, žmones ėmus 

krikštyti krikščioniškais vardais, dar ilgokai vartoti senieji lietuviškieji vardai. Antai Žemaičiuose, 

net praėjus daugiau kaip 100 metų nuo krikšto, kaip matyti iš 1537 m. Žemaičių valstiečių prievolių 

sąrašo, iš 3300 jame suminėtų didžiajam kunigaikščiui priklausančių valstiečių, įvardytų dviem 

asmenvardžiais, apie 31% iš jų turi tautinius vardus - dvikamienius: Buivydas, Butnoras, Butrimas, 

Butvilas, Daugilas, Daumantas, Einoras, Gediminas, Gedvilas, Gestautas, Ginvilas, Mingailas, 

Mintautas, Radvilas, Vismantas, Žadvainas ir kt. Dvikamienių trumpinius ir jų vedinius: Bilius, 

Daugšius, Dargis, Dargužis, Gailius, Kęsmys, Klausutis, Tautkus, Tolius, Vainius, Žadeika ir kt.; 

apeliatyvinius: Balčius, Budrys, Dobilas, Žvirblis ir kt. 

XVI a. antrojoje pusėje, po Tridento bažnytinio susirinkimo (1545-1563), kuris įsakė krikštyti tik 

šventųjų vardais, tautiniai vardai iš dokumentų išnyko, visuotinai įsigalėjo krikštavardžiai. XIX a. 

antrojoje pusėje, suaktyvėjus nacionaliniam sąjūdžiui, ėmus domėtis Lietuvos istorija, pradėta duoti 

vaikams ir senuosius lietuviškus vardus. Pirmiausia inteligentų šeimose imti vartoti iš istorijos 

žinomi kunigaikščių, kunigaikštienių ir kunigaikštyčių vardai: Algirdas, Gediminas, Kęstutis, 

Mindaugas, Vytautas, Aldona, Birutė, Danutė. 1870 m. savo sūnui Vytauto vardą davė kalbininkas 

Jonas Juška, o filosofas Ramonas Bytautas apie 1910 m. ėmė pasirašinėti Ramūno vardu. Vienas 

kitas iš senųjų lietuviškųjų vardų paplito iš grožinės literatūros - Algimantas iš V. Pietario istorinio 

romano „Algimantas", Mindaugas iš I. Kraševskio raštų. 

Kalendoriuose skelbti tautinius vardus pradėta tik nuo XX a. antrojo dešimtmečio vidurio, bet dalis 

jų dažnai būdavo pateikiama iškraipytų. 

Linkuvos gimnazijoje populiariausi vardai: 

Kęstutis – 10 

Mindaugas – 6 

Jonas – 17 

Nepopuliariausi vardai: 

Aldona – 2 

Algirdas – 4  
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II. KALENDORINIAI KRIKŠTAVARDŽIAI 
Krikštavardis (rus. krestnoje imia, vok. Taufname, angl. christian name) - tai krikštijamajam 

duodamas šventojo vardas. Iki 1940 m., kol Lietuvoje bažnyčia nebuvo atskirta nuo valstybės, 

krikštavardžius turėjo gauti visi naujagimiai, kurių tėvai katalikai, nes civilinės metrikacijos 

nebuvo. Tarp gimusių per XX a. pirmuosius keturis dešimtmečius daug dvivardžių: Jurgis Vytautas, 

Juozas Gediminas, Ona Birutė, ir pan. Nuo XVI a. pabaigos kalendoriuose imta rašyti šventųjų 

vardus jų mirties dieną. Lietuviškuose kalendoriuose būdavo kiekvieną dieną pateikiama nuo 2 iki 5 

krikštavardžių. Aišku, ne visi kalendorių teikiami krikštavardžiai yra prigiję  

Senovėje žmonės vadinosi vien vardais. Priimant krikštą, vardai paprastai nebūdavo keičiami. 

Plintant kankinių, šventųjų ir palaimintųjų kultui, įsigalėjo mada vartoti krikščioniškus vardus. 

Lietuvoje vartojamų krikštavardžių pagal kilmę galima skirti bent penkis gausesnius sluoksnius: 

hebrajišką, graikišką, lotynišką (romanišką), germanišką ir slavišką. Iš hebrajiškos kilmės 

krikštavardžių Lietuvoje dažniausi tokie: Adomas, Jonas, Tomas, Mykolas, Motiejus ir Matas, Ona, 

Ieva, Marija, Salomėja, ir kt. Graikiškos kilmės krikštavardžiai dažniausi yra tokie: Jurgis, Petras, 

Andriejus ir Andrius, Steponas, Zenonas, Irena, Jolanta, Kotryna  Agnė, Barbora ir kt. Iš lotyniškos 

kilmės krikštavardžių dažniau vartojami šie: Povilas ir Paulius, Augustinas ir Augustas, Julijus ir 

Julius, Justinas ir Justas, Martynas, Valentina, Valerija, Viktorija ir kt. Germaniškos kilmės 

krikštavardžių dažnesni yra šie: Edmundas, Karolis, Liudvikas ir Liudas, ir kt. Iš slaviškos kilmės 

krikštavardžių dažniau vartojami tokie: Boleslovas ir Balys, Bronislovas ir Bronius ir kt. Iš kitų 

kalbų (keltų, romanų) kilusių krikštavardžių Lietuvoje vartojama tik vienas kitas: Artūras ir Brigita 

(keltų), Ksaveras ir Elvyra (ispanų). Kalendoriniai krikštavardžiai įsivyravo tik po krikščionybės 

įvedimo (1387), bet visuotinai įsigalėjo tik XV a. pabaigoje. Tačiau, kaip matyti iš istorinių šaltinių, 

Lietuvoje jų vartota ir iki krikšto.  

Kokie vardai paplito per krikštą, tiesioginių duomenų nėra. Tik iš 1401-1437 m. bajorai rašėsi 

tokiais vardais: devyni Jonai (Johannes, Ivvanus, Hannus, Hannusch), keturi Mikalojui (Nicolaus, 

Micolaus), keturi Stanislovai (Stanislaus), trys Andriejui (Andreas, Andri), trys Jurgiai (Geor- gius, 

Jurij), trys Mykolai (Michael), trys Simeonai (Semeon), du Jokūbai (Jacobus), du Petrai (Petrus). 

Moterų valstiečių vardai: Ona, Sofija, Darata, Kotryna, Jadvyga, Agnietė, Barbora, Elena, 

Margarita, o 1612 m. Vilniaus miesto mergaitės krikštytos daugiausia tokiais vardais: Ona, Kristina, 

Kotryna, Morta, Ieva, Elzbieta, Darata, Marina, Raina (iš Regina), Sofija. Kadangi Lietuvoje, kur 

vyravo katalikybė, buvo įsigalėjęs paprotys duoti vaikui jo gimimo dieną kalendoriuje įrašytą 

šventojo vardą, tai ilgainiui imta vartoti didesniąją dalį visų kalendorinių krikštavardžių. 

Linkuvos gimnazijoje populiariausi vardai: 

Kotryna – 7 

Jonas – 9 

Nepopuliariausi vardai: 

Sofija – 1 

Darata – 0  

Mykolas – 1  
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III. NAUJIEJI LIETUVIŠKI VARDAI 
 

Naujų  lietuviškų vardų ėmė rastis XX a. pradžioje, daugiausia iš romantinės istorinės 

literatūros: Gražina iš A. Mickevičiaus, Nijolė ir Vytolis iš I. Kraševskio raštų. Tokių 

literatūrinių vardų atsirado ir vėliau, trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje: Daiva ir Grožvyda 

- iš Vydūno, Kunotas, Perlys, Šarūnas, Šviedrys - iš V. Krėvės, Živilė - iš Šatrijos Raganos 

raštų. Tuo pat metu paplito ir vienas kitas tikrų ir tariamų mitologinių būtybių vardas: Aušra, 

Aušrinė, Laima, Milda, Rasa ir kt. 

XX a. trečiajame dešimtmetyje staigiai ir plačiai imta vartoti senuosius lietuviškus vardus, 

atsirado labai daug vienodų vardų: Vytautų, Algirdų, Gediminų, Aldonų, Danučių. 

Esant tautinių vardų stygiui, jų parūpinti pasišovė viena organizacija, leisdama savo kalendorių 

bene 1925 metams. Visuomenė iš tos vardų gausybės atsijojo labiausiai netikusius vardus, bet 

šiek tiek tų dirbtinių vardų ir prigijo. 

Naujuosius lietuviškus vardus pagal darybą ir kilmę galima skirti į 6 sluoksnius: 1) Mitologiniai 

vardai - tai lietuvių mitologijos dievybių ir būtybių vardai: Aušra, Aušrinė, Austėja, Gabija, 

Gabėta, Laima, Laimė, Rasa, Žemyna, Vaižgantas ir kt. 2) Literatūriniai vardai – tai pasidaryti 

rašytojų ar jų paimti iš dabar neatsekamų šaltinių ir išpopuliarinti grožinės literatūros: Gražina, 

Daiva, Grožvyda, Živilė, Kunotas, Šarūnas ir kt. 3) vietovardiniai - (iš upių, ežerų vardų ir kitų 

vietovardžių): Alna, Deimena, Neringa, Nida, Stangė, Venta, Vilnius ir kt. 

4) Etnoniminiai - (iš senųjų baltų genčių ar sričių vardų): Aistis, Aistė, Jotvingas, Jotvingė, 

Notangas, Notangė ir kt. 5) nauji vardai - padaryti iš senųjų lietuviškų vardų sandų: Atginta ir 

Atgintas, Daugmintė ir Daugmintas, Kęsmantas ir Kęsmantė, Tautmantas ir Tautmantė ir kt. 

6) Nauji varda - padaryti iš bendrinių žodžių: Audrius, Audrė, Audronė, Audronius, Rytis, Ryte 

ir kt. 7) verstiniai vardai: Auksė (iš lot. Aurelio), Danguolė (iš lot. Coelestina), Laimis (iš lot. 

Felix) ir kt. 8) vartojimo amžiumi naujieji lietuviški vardai yra visai neseni – jie išplito tik XX 

amžiuje. 

 

Linkuvos gimnazijoje populiariausi vardai: 

Austėja – 8 

Mantas – 8 

Gabija – 9 

Nepopuliariausi vardai: 

Nida – 0 

Žemyna – 1  

Šarūnas - 2 

 

IV. NAUJIEJI SKOLINTINIAI VARDAI 
 

Vardyno kitimui turi įtakos kultūriniai mainai, verstinė grožinė literatūra, politiniai įvykiai, 

serialai, filmai ir vardų parinkimo mada. 
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XX a., atsiradus daugiau kultūrinių kontaktų su Europos tautomis, Lietuvoje ėmė plisti tų tautų 

vardai, Tokių vardų vienas kitas atsirado dar XIX a. Pavyzdžiui, Napoleonas, niekur Europoje, 

išskyrus Prancūziją, nevartotas, XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje atsiranda mada 

imti vardus, ypač moteriškus, iš operų, romanų ir filmų; paplito nauji moterų vardai: Violeta, 

Ilona ir kt. Ši mada gyvuoja ir šiandien. 

Kiekvienas vardas turi savo reikšmę ir yra unikalus, bei savitas. Kai tėvai renka vaikui vardą 

atsižvelgia į daugelį dalykų: populiarumą, skambumą, giminės tradicijas, kilmę. Pasidomėjau 

Pakruojo raj. Linkuvos gimnazijos mokyklos mokinių vardais ir sužinojau, jog populiariausi 

moteriški vardai yra Gabrielė ir Ugnė, o vyriški Lukas ir Erikas. Gabrielės vardo reikšmė - 

„dievo karys, dievas mano stiprybė “, kilmė - hebrajų. Ugnės vardo reikšmė -  

Ugnė iš liet. “ugnis”, kilmė lietuvių, tai vardas padarytas iš bendrinio žodžio. Luko vardo kilmė 

lotynų, stačiatikių, katalikų, graikų. Luko vardas grįžta prie graikiško vardo Lucas, kilusio iš 

lotyniško „lux “, reiškiančio „šviesa“. Pagal vieną versiją, vardas Lukas yra vardo Luciano 

santrumpa. Vardo Erikas kilmė: skandinavų. Reikšmė kilo iš senovės skandinavų vardo Eirikr, 

kurį sudaro elementai ei [= amžinas, visiems laikams] + rikr [= valdovas]. Yra versijų, kad 

vardo elementas ei gali būti kilęs iš žodžio einn [= vienas], tačiau tai mažiau tikėtina versija. 

Paanalizavus pastebėta, jog dar yra pavienių vardų, kaip Žemyna, Ingrida, Judita, Klaidas, 

Eitvydas. Vardo Žemyna kilmė – lietuvių, o reikšmė: Lietuvių mitologijoje Žemyna – žemės 

(žemės maitintojos) deivė. Vardo Ingrida kilmė skandinavų, o reikšmė iš skandinaviško vardo 

Ingiríðr (Ingirid), kurį sudaro du elementai: senovės skandinavų vaisingumo dievo vardas Ing 

(arba Yngvi – vaisingumo, derlingumo dievas) ir fríðr [=gražus, dailus]. Vardo Judita kilmė 

hebrajų, o reikšmė iš hebrajiško vardo ְיהּוִדית (Jehudit) [= moteris iš Judėjos]. Judėja – regionas 

senovės Izraelyje. Pavadinimas Judėja kilęs iš vardo Judah, kuris reiškia „garbinti (Viešpatį)". 

Vardo Klaidas kilmė škotų, o reikšmė iš Clyde (klaid) – nežinomos kilmės upėvardis Škotijoje. 

Vardo Eitvydas kilmė: lietuvių, o reikšmė: Lietuvių dvikamienis vardas, kur eit- [= eiti] ir vyd- 

[= (iš)vydo (pamatė)]. Taip pat pasidomėjau savo paties vardo Deividas kilme, tai hebrajų, o 

reikšmė baltų kilmės dvikamienis vardas, kur dei- [= deivas, deivė (dievas)] ir vyd- [= (iš)vydo 

(pamatė), prūsų widātun" (matyti)]. 

Iš angliškos hebrajų vardo David (tariama Deivid) versijos. David iš hebrajų ּדוד (david) 

[=mylimas]. Kiekvienas vardas yra savotiškas ir turintis savo reikšmę. 

 Taigi, galima teigti, jog vardų įvairovė yra plati. Tai gali būti literatūriniai vardai rašytojų 

iš grožinės literatūros paimti ir mitologiniai - tai mitologinių būtybių vardai.  Kiekvienas vardas 

moteriškas ir vyriškas sudarytas iš kažkokio junginio ar skiemens. Dar gali būti sudarytas iš 

senųjų vardų. Taip įgaunama vardo kilmė ir reikšmė.  

 

IŠVADOS 

 

• Išnagrinėjus vardų kilmę ir reikšmes, galiu teigti, jog populiariausi senieji lietuviški (baltų) 

vardai yra Kęstutis, Mindaugas ir Jonas, 

•  Nepopuliariausi Aldona ir Algirdas. 

•  Populiariausi kalendoriniai krikštavardžiai yra Kotryna ir Jonas. 

• Nepopuliariausi Sofija, Darata ir Mykolas. 
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•  Taip pat populiariausi naujieji lietuviški vardai yra Austėja ir Gabija. 

• Nepopuliariausi Nida, Žemyna ir Šarūnas. 

•  Ir populiariausi naujieji skolintiniai vardai yra Gabrielė, Ugnė, Lukas ir Erikas. 

Nepopuliariausi Ingrida, Klaidas, Judita ir Eitvydas 
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