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Klaipėdos kraštas  

 Tai šiaurinė atskira administracinė 
buvusios Mažosios Lietuvos dalis.  

 Dėl palankių istorinių ir sociokultūrinių 
aplinkybių Mažoji Lietuva buvo tapusi 
kultūrinio ir ekonominio progreso šaltiniu, 
dariusiu didžiulį poveikį visos lietuvių 
tautos buičiai ir mentalitetui. 



Kodėl svarbu tirti šio krašto 
antkapinius įrašus? 

 Šio krašto kapinės 
sovietiniu laikotarpiu 
ypač suniokotos. 

 Įrašai suteikia 
informacijos apie 
krašto kultūrinius, 
istorinius ir religinius 
aspektus. 

 

 



Istoriniai faktai 
 ML nuo seno gyveno baltų gentys, iš kurių  

 VI– XV a. susiformavo kompaktiška etnografinė 
lietuvių grupė, save vadinanti lietùvininkais 
(Matulevičius 1995, 130). 

 Klaipėdos krašte germanizacijos plėtra buvo šiek 
tiek lėtesnė, nes čia, 1890 m. duomenimis, dar 
buvo apie 50 proc. lietuvių (Juška 1997, 17).  

 1923 m. Klaipėdos kraštas įrauktas į Lietuvos 
Respublikos sudėtį, tačiau tai menkai sustiprino 
lietuvių kalbos prestižą ir tautinę savimonę. 

 



Istoriniai faktai 

 1925 m. surašymo duomenimis, Klaipėdos krašte 
dvikalbių gyventojų skaičius išaugo iki 24,2 proc. 
nuo 1,4 proc., buvusių 1920 m. Kai kuriose 
administravimo srityse ir netgi mokyklose toliau 
buvo vartojama vokiečių kalba (Сhandavoine 
2003, 94).  

 Tad XX a. pr. čia fiksuotina dvikalbystė (žmonės 
save vadino tiesiog Klaipėdos krašto gyventojais 
(vo. Memelländer). 

 

 



Kodėl aktuali vyrų / moterų 
antkapinių įrašų kalbinė analizė? 

 Vyrų ir moterų charakterio bei elgesio skirtumų 
kalbinė raiška yra aktuali ir tirtina tema.  

 Šiame krašte paminklinių įrašų tematika nebuvo 
nei Bažnyčios, nei valstybės reglamentuojama 
jokiais teisiniais dokumentais, todėl galima 
tikėtis, kad juose užfiksuotas gana objektyvus 
XIX a. pab.–XX a. vid. vyro ir moters įvaizdis.  

 Senųjų šio krašto autochtonų beveik nebelikę, 
tad atlikti išsamų anketinį tyrimą ar 
psicholingvistinį eksperimentą neįmanoma.   
 



Pranešimo tikslas  

   Nustatyti vyrų ir moterų XIX–XX a. 
Klaipėdos krašto paminklinių įrašų 
skirtumus ir atskleisti stereotipinį šio 
krašto lietuvių ir vokiečių moters bei 
vyro paveikslą, t. y. nustatyti, kokios 
šių lyčių savybės buvo laikomos 
teigiamomis ar neigiamomis. 



Paminkliniai įrašai kilmės aspektu 
gali būti skiriami į du tipus:  

 1) autentiškuosius-senuosius (autentiški ar 
perstatyti, bet su tiksliai perrašytais 
įrašais, paminkliniai įrašai iki XX a. 
pradžios); 

 2) naujuosius (įrašai, datuojami nuo XX a. 
vidurio iki XX a. pabaigos).  



Struktūros aspektu jie taip pat 
gali būti dvejopi: 

 1) minimalieji (pateikiami tik 
pagrindiniai duomenys apie mirusįjį) ir  

 2) maksimalieji (fiksuojamas 
palinkėjimas, ištrauka iš giesmių ar 
Biblijos). 



ĮRAŠŲ KALBINĖ RAIŠKA 

 Minimaliosios struktūros paminkliniuose 
įrašuose lyčių skirtumai atsiskleidžia 
deminutyvų, sintaksinių konstrukcijų ir 
asmenvardžių raiškoje. 

 Maksimaliosios struktūros įrašuose – iš 
Biblijos, giesmių ištraukų tematikos 
pasirinkimo.  

 



Moteriškosios giminės 
deminutyvų vartosena  

 Lietuviškuose įrašuose moterų giminystės 
apibūdinimai daugiausia reiškiami 
deminutyvais – motinėlė, duktikė, duktelė, 
seselė, atskleidžiančiais, kad moteris-
motina, moteriškosios lyties vaikas 
(mergaitė) bei moteris-sesuo yra 
tapatinamos su švelnumu ir meilumu.  

 Nerasta nė vieno deminutyvinio žmona, 
pati vedinio.  



Pavyzdžiai 
 

 Czionai ilsis / mano miela / Moteriszkê / 
bey mûsû mylima / Motynelê / Anna 
Naujoks / gim. Storost / *9. Juli 1890 / 

27. Sept. 1913 (Liaunų kap.) 

   

 Czoin ilsis Deweje musu mielema Duktele 
/ Elsike Stubbra 

   24. 5. 1927 

        25. 1. 1928 

 



Vyriškosios giminės deminutyvų 
vartosena 

 

 Žodžio vyras mažybinių formų 
senuosiuose-autentiškuosiuose 
lietuviškuose įrašuose nepasitaiko nė 
vienos. 





XX a. epitafijų kalbiniai 
ypatumai 

 Rastos tik dvi naujiesiems  antkapiniams 
įrašams skirtinos epitafijos, kuriose 
fiksuojamas tėvo deminutyvinis vedinys 
tėvelis. 

 





Nesuaugusių vyriškų asmenų 
epitafijos 

 Akivaizdus vyriškųjų asmenų lietuviškų 
epitafijų skirtumas nuo moteriškųjų – 
nepaliudytas nė vienas brolio, sūnaus  
deminutyvinis vedinys. 

  Tai rodo, jog lietuvių pasaulėžiūroje 
požiūris į vyrą kaip į stipriosios lyties 
atstovą reiškėsi nuo pat berniuko 
vaikystės. 



 
Cia ilsis mūsų Sunus 

 Kurt Pranz Gerullis / 1924–1925 (Žydelių 
kap.) 

 



Vokiškos vaikų epitafijos  

 Nors pačios vokiečių kalbos sistemoje 
deminutyvai yra reti, bet vokiškose 
epitafijose mažybinės formos vartojamos 
abiejų lyčių vaikams apibūdinti Söhnchen 
‘sūnelis’, Töchterchen ‘dukrytė’.  

 Tai akivaizdus skirtumas nuo lietuviškųjų 
įrašų, nes jose požiūris į vaikų lyčių 
skirtumus neatsispindi.  



Sintaksinėmis 
konstrukcijomis reiškiami 

giminystės ryšiai  
 Dauguma sintaksinių konstrukcijų, 

fiksuojamų antkapiniuose įrašuose, yra 
būdingos abiems kalboms, nes dažniausiai 
lietuviškos kostrukcijos pažodžiui išverstos 
iš vokiečių kalbos. 

 Šios kostrukcijos dažniausiai būna trinarės 
(Czoin ilsis Deweje musu mielema 
Duktele<...>), rečiau – dvinarės (Cia 
ilsis mūsų Sunus<...>).  

 





Lietuviški įrašai su 

giminystės ryšio 

nuoroda 

Vokiški įrašai su giminystės ryšio 

nuoroda 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

13 (14%) 12 (13%) 22 (12%) 26 (15%) 

25 (27%) 46 (27%) 

Giminystės ryšio nuorodų 
koreliacija su lytimi 



 Taigi vyrų ir moterų antkapinius įrašus labiausiai 
sieja giminystės kategorija. Mirusiojo šeimyniniai 
ryšiai vienodai dažnai nurodomi ir vyrų, ir 
moterų antkapiuose. 

 Dažniausiai antkapiuose atspindimas vyro ir 
žmonos bei tiesiosios linijos gretimų kartų – 
tėvų ir vaikų – ryšys.  

 Antroje vietoje pagal dažnumą yra tiesiosios 
linijos tos pačios kartos – brolių ir seserų – 
ryšio atspindys. 

 



Kai lietuviškame įraše lytys neišskiriamos, 
vartotas žodžio tėvai deminutyvas tėveliai  



Giminystės ryšio kalbinės raiškos 
duomenys  

 Aptarus šiuos faktus akivaizdu, kad jokio 
lyčių nelygybės, išskirtinumo, susijusio su 
šeimos narių institucija, nei lietuviškuose, 
nei vokiškuose įrašuose, nėra.  

 Beje, tai rodo tam tikrus skirtumus nuo 
dabartinių tyrimų duomenų, kurie 
suponuoja menkesnę vyro sąsają su šeima 
lietuvių ir vokiečių sampratoje (Landweer 
1990, Steponavičienė, 1986).  

 



Moteriškųjų asmenvardžių 
rašymas 



Socialinė-visuomeninė 
padėtis, profesija 

 Tiriant antkapiniuose įrašuose fiksuotas 
mirusiojo profesijos ir veiklos nuorodas 
pastebėta, kad tokių nuorodų daug 
daugiau vyrų paminklų įrašuose nei 
moterų. Tai ypač ryšku vokiškuose 
įrašuose.  

 



Veiklos ir profesijos nuorodos 
antkapių įrašuose  

 Šie lietuviški ir vokiški įrašai atskleidžia, 
kad moteris buvo apibūdinama kaip 
pavaldi vyrui ir nuo jo priklausoma. Tai 
ypač gerai iliustruoja įrašai, kai prie 
moters pavardės pridėta vyro profesija 
„ponia mokytojas“: Hier ruhet in Gott Frau 
Lehrer Ida Mann geb. Staschull 
*19.3.1877 +13.1.1905 Žukai K062 



 Taigi ryškiausiai moters nelygybė prieš 
vyrą atsiskleidžia visuomeninio / socialinio 
gyvenimo sferoje.  

 Vertinant tautiniu aspektu, vokiečių ir 
lietuvių požiūris į moters visuomeninę 
padėtį iš esmės sutapo, pastebimi tik 
nežymūs skirtumai, greičiausiai susiję su 
geresne vokiečių tautos ekonomine 
situacija.  



Averso įrašuose fiksuojamų 
šv. Rašto ir giesmių ištraukų 

tematika 
 Moterų įrašams labiau būdingas vargo, 

skausmo motyvas. Jis aptinkamas ir 
lietuviškuose, ir vokiškuose įrašuose.  

 Vyrų įrašuose dažnos giesmių ištraukos, 
susijusios su kova, sunkumais, drąsa, 
garbingai ir dorai nugyventu gyvenimu 
ir jo apvainikavimu. 

 





 

 Tai iš esmės atspindi stereotipinius 
vyro ir moters skirtumus. 

 



Krikščionybės diegiamas požiūris 
į žmogų 

 

 Vis dėlto įrašuose akivaizdus krikščionybės 
diegiamas požiūris į žmogų kaip į Dievo 
tvarinį, Dievo mylimą vaiką, ar Bažnyčios 
kaip Kristaus sužadėtinės narį, nepaisant 
lyčių skirtumo.  



MOTERS EPITAFIJA VYRO EPITAFIJA 

 
Kristus, kurs ją išsirinko per 
marčią savają, 
mato, kas jai kenkia, linksmin jos 
karčias smūtnybes 
vesdams ją ant kelio saldžiausios 
linksmybės. 
                (Girininkai K048) 

 
Ak ger man, aš esmi danguj su jum 
jednotas, dabitas kaip marti, 
Gražiausiai vainikuotas, aptwitas su 
linksmybe, nespaus mane smūtnybė. 
 
(Laugaliai K041) 
 



Naujuose paminkluose rečiau 
fiksuojamos atskirai vyrui ar moteriai 

parinktos ištraukos iš šv. Rašto: 

 

  BARANAUSKAI 

  Kristina 1909 – 2001 

  Vladas 1894 – 1980 

 Laimingas aš žmogus, kurio viltis yra 
Viešpats. 

 



IŠVADA (1) 

 XIX–XX a. Klaipėdos krašto paminklinių 
įrašų kalbinė raiška rodo, kad 
stereotipinis moters paveikslas 
siejamas su švelnumu, emocingumu, 
jausmingumu, statusas – su moteris-
motina; moteris-žmona, moteris-sesuo / 
duktė.  

 Stereotipinis vyro paveikslas sietinas su 
jėga, kova, statusas – su ekonomine-
socialine padėtimi, šeima (vyras-tėvas).  

 



IŠVADA (2) 

 Moters nelygybė prieš vyrą ypač ryški 
įrašuose, fiksuojančiuose socialinę-
ekonominę informaciją, bet šio tipo lyčių 
nelygybės priežastimi negalima laikyti nei 
Klaipėdos krašte vyravusio liuteroniškojo 
tikėjimo, nei germanizacijos.  

 



IŠVADA (3) 

 Krikščionybė kaip tik moters statusą 
„pakelia“ į dieviškąjį lygmenį.  

 Moters nelygybė vyro atžvilgiu 
visuomeniniame gyvenime atspindi 
daugelyje Europos valstybių XVIII–XX a. 
pr. vyravusį požiūrį į moterį. 



IŠVADA (4) 

 Vokiškieji ir lietuviškieji vyrų ir moterų įrašai lyčių 
traktavimo aspektu yra panašūs (abi tautos 
akcentuoja šeimos ir jos ryšių svarbą tiek vyrui, 
tiek moteriai). 

 Ryškesni skirtumai pastebimi požiūryje į 
berniuką (vokiečių kalba nefiksuoja lyties 
dominantės ir pabrėžia berniukas-vaikas 
aspektą), o lietuvių kalba rodo dominuojantį 
požiūrį į berniuką kaip į būsimą vyrą. 

 




