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A. Girininkas K. Permino daktaro disertacijq 
ivardino kaip etnologini-archeologini darbq. Em
piriniai jo aspektai yra issamus. Lietuvos ir Latvi
jos luotai turi daugiau panasumq negu skirtumq. 
Matyt, tam itakos turejo panasi regiono socioeko
nomikos istorija. Socioekonominiai aspektai dar
be galejo buti labiau isryskinti. Disertacijoje yra 
netikslumq, ypac del luotq datavimo. Dendroch
ronologini datavimo budq galima naudoti ir ne
pjaustant dirbinio. Disertacijoje nepanaudoti 
paleogeografiniai duomenys, nes dabartinis hid
rografinis regiono vaizdas, palyginti su ankstes
niais laikais, yra nemazai pakitys. Reikejo pateikti 
medziagos, kokiais aspektais luotas buvo naudo
jamas per laidotuves. Visa tai galima patikslinti 
rengiant monografijq. 

G. Zabiela pabreze du disertacijos aspektus: 
kalbini - etimologini ir tipologini. Delluotq ivardq 
kq nors is esmes priestarauti ne filologui sunku, 0 

tipologinis aspektas savaime yra geras. Kyla klau
simas: kq si tipologija duoda? Galimas ats as 
nuskambejo is disertanto lupq gynimo metu - ti
pologija padeda datuoti ir plaCiau interpretuoti luo
tq dalis, kurios (0 ne sveiki luotai) ir sudaro 
didziqjq luotq dali. Atrodo, kad prie luotq temos 
Lietuvoje bus galima griZti anksCiau negu po 50 me-
14, nes dar yra nepanaudotq ikonografiniq saltiniq. 
Per pastaruosius 10-15 me14 akvalangininkai is de
rq nuolat iskelia naujq egzemplioriq. Luotas, ko 

LAURYNO KURU ,oS DAKTARO DISERTACIJA 
• 

"SOCIALINE ORGANIZACUA RYrQ LIETU-
VOJE III-XII A. (LAIDOJIMO PAMINKLQ 
DUOMENIMIS)" 

2009 m. lapkriCio 6 d. Vilniaus universitete, 
Istorijos fakultete, Laurynas Vytis Kurila apgyne 
humanitariniq mokslq daktaro disertacijq "Socia
line organizacija Rytq Lietuvoje III-XII a. (lai
dojimo parninklq duomenirnis)". Darbo vadovas
prof. hab. dr. Mykolas Michelbertas, mokslinis 
konsultantas - prof. dr. Rimantas Jankauskas, 

D1SERTAClJOS 

gero, yra pati seniausia trans porto priemone, tad 
joje vargu ar galima ieskoti kaZkokiq etniniq indi
katoriq ar kitokiq regioniniq skirtumq. 

Po kiekvieno tarybos nario pasis 0 K. Per-
minas atsakydavo i iskeltus klausimus, patikslin
davo diskutuotinas vietas, paaiskindavo savo 
pozicijq vienu ar kitu klausimu. Daugiau demesio 
jis skyre luotq chronologijos klausimams, vietai 
zmoniq dvasiniame gyvenime. Pabrezta, kad del 
luotq etimologijos konsultuotasi su viena geriau
siq Lietuvos etimologiq prof. Audrone Kaupie
ne. M. Bertasius ir A. Girininkas su disertantu dar 
diskutavo apie upiq luotus, laivo formos kapus. 

Disertantas sulauke ir klausytojq klausimq. 
Teirautasi del darbo chronologiniq ribq (I. Masiu
liene), ivardq ir radimvieCiq koreliacijos (E. Pranc
kenaite). Taciau bene issamiausiai pasisake dr. 
Vykintas VaitkeviCius. Jis iskele klausimus, ar dar
bo isvadas galima taikyti kitose kaimyninese saly
se (pirmiausia Baltarusijoje), kad luotq pazinimui 
labai svarbios yra upiq baseinq teritorijos. Luotai 
geriausiai issilaike archajinese kulturose, kuriq re
liktq daugiau yra Baltarusijoje, tad jq atskleidi
mui reikia plaCiau naudoti sio regiono luot\.! 
etimologijq ir tautosakq. 1 visus siuos klausimus 
disertantas irgi atsake. 

Po slapto balsavimo tarybos nariai vienbalsiai nu
tare Klaidui Perwinui suteikti humanitariniq moks
lq srities istorijos krypties daktaro mokslo laipsni. 

Gintautas ZA BIELA 

oponentai - doc. dr. Gintautas Velius, doc. dr. Val-
v 

demaras Simenas, gynimo tarybos nariai: prof. dr. 
Aleksiejus Luchtanas, doc. dr. Arunas Barkus, dr. 
Vykintas VaitkeviCius, dr. Andra Simniskyte. 

Disertacijos tikslas - socialiniq santyki\.! Ryt\.! 
Lietuvoje gel dies amziuje analize laidojimo pa
mink1q duomenirnis. Ja siekiama pateikti visuome
nes socialines organizacijos ir jos raid os studijq. 

Pagrindiniai darbe ginami teiginiai: laidojimo 
parninklo konstrukcija ir ikapes atspindi mirusio
jo gyvenime turetq socialini statusq; kiekvieno in
divido padeti sqlygojo amzius, lytis, igyta ir igimta 
padetis, 0 siq faktoriq reiksme buvo nevienoda at-
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skirais kulturos etapais; bendruomenes pagrindq 
sudan~ mazoji ir isplestine seima; visuomene bu
YO susiskaidziusi i socialines klases; aptariamoji 
socialine organizacija laikytina vadyste; socialines 
organizacijos kaitai itakos turejo isores veiksniai. 

Priesistorines sociaIines organizacijos tyrimai -
dar retokai girdima tema Lietuvoje, 0 L. Kurilos 
studija - pirmasis disertacijos pavidalq igavys dar
bas. Ii sudaro ivadine dalis, 4 skyriai: "Rytq 
Lietuvos pilkapiai: chronologija, teritorija, raida", 
"Istoriografija", "Duomenys ir tyrimq metodika", 
"Rezultatai", isvados, per 500 pozicijq saltiniq ir 
literaturos sqrasas, net 150 iliustracijq, lenteliq ir 
diagramq. 

v 

Sioje disertacijoje pirmq kartq Lietuvoje eks-
plikuojama "socialinio asmens" sqvoka ir ji for
muojantys veiksniai: lytis, amzius, igyta, igimta pa
detis bei konkretaus kulturos etapo realijos. Re
miantis jq rysiais su ivairiais laidosenos aspektais 
disertacijoje siekta atskleisti socialinio statuso dau
giasluoksniskumq bei jo kaitos niuansus. Kaip pri
pazista pats autorius, metodine ir teorine prasme 
tai nera absoliuciai novatoriskas darbas. Laidoji
mo paminklq, kaip socialines organizacijos indi
katoriaus, reiksme teoriniu lygmeniu jau 40 metq 
yra viena is labiausiai diskutuojamq temq archeo
logijoje. Disertacijoje pateikta issami poziuriq i 
socialiniq santykiq atspindzius laidosenoje ir jq rai
dq apZvalga pasaulio mastu galetq buti ivardinta 
metodine laidojimo archeologijos istorijos prie
mone lietuviq kalba. Ji neleidzia suklysti ir del pa
ties disertanto teorinio pagrindo - akivaizdu, jog 
dideli poveiki jam dare procesq mokyklos tyrejq 
idejos, poziuris i laidosenq kaip i socialinio statu
so atspindi. Nors disertantas teigia neignoruojan
tis ir posprocesualistiniq minciq del simboliniq 
reiksmiq ir ideologijos, iterptq tarp zmogaus ir jo 
materialines kulturos, ginamuose teiginiuose 
"Naujosios archeologijos" itaka juntama tiek te
oriniq prielaidq (disertacijos pristatyme buvo nu
rodytos keturios: visuotinis aukstesnio statu so sie
kis; statuso atspindys laidojimo paminkle; laidoji
mo sudetingumo rysys su laidojamo asmens sta
tusu; laidojimo paprociq ivairoves rysys su socia
lines organizacijos kompleksiskumu), tiek socia-
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lines organizacijos modeliq pagal E. R. Service ir 
M. H. Fried taikymo ir terminijos (diferencijuota 
visuomene, socialines klases, vadyste, ir pan.), tiek 
ir tyrimq principq (skaitiniq parametrq, statisti
niq metodq taO 0, desningumq ieskojimo) pras
me. Galima nutuokti, kad simpatijas procesiniam 
poziuriui Ierne "Naujajai archeologijai" budingas 
metodiskumas. xx a. 8 desimtm. apibrezta socia
liniq santykiq, visuomenes strukturos tyrinejimq 
metodine koncepcija, atskleistos statistiniq meto
dq taikymo galimybes adaptuojamos ir pletojamos 
L. Kurilos disertacijoje. 

Darbo metodu pasirinkys kapq archeologiniq 
ir osteologiniq duomenq koreliacijq, be archeo
loginio bagazo, disertantas ugde savo gebejimus 
fizineje antropologijoje - darbo autoriui teko per
prasti ne tik bendruosius osteologines medziagos 
tyrimo principus, bet ir kremacijos itakos jai sub
tilybes. Disertanto gebejimas suvaldyti gausiq, la
bai nevienalyty, ivairiai dokumentuotq medziagq 
ir paversti jq skaiCiais neliko nepastebetas ne vie
no darbq vertinusiqjq. 

Disertacijos gynimo metu bene daugiausia 
svarstymq buvo susijy su teorine prielaida, ar 
patikima kapq medZiagos pagrindu modeliuoti rea
liame pasaulyje egzistavusias socialines struktiiras, 

v 

ir metodinemis jos ispildymo galimybernis. Sia tema 
nuskambejy vertinimai bei diskusijos ir pateikiarni 
sioje disertacijos gynimo posedZio apZvalgoje. 

Laidojimo paminklq, kaip socialines organi
zacijos indikatoriaus, vaidmuo Lietuvoje, kaip ir 
pasaulyje, vertinama nevienareikSmiskai. Tai ga
lima buvo pajusti ir disertacijos gynimo metu. Pra
dedant issiskyrusiomis oponentq nuomonemis vie
ni pasisakiusiqjq laidosenos ir socialines organi-

v 

zacijos rysi vertino entuziastingai (V Simenas, 
A. Luchtanas, M. Michelbertas), kiti i jq Zvelge re
zervuotai (G. Velius, V VaitkeviCius, A. Simnis
kyte), treti laikesi neutralios pozicijos (A. Barkus). 

I prielaidq, jog sudetingesnis laidojimas atspin
di aukstesni statuSq, buvo nukreipti saltiniq kriti
kai skirti pastebejimai. Oponentas G. Velius at
kreipe demesi i salutinius faktorius, galejusius tu
reti itakos laidosenos sudetingumui. Tarkim, pil
kapiq dydi galejo lemti sampilo pylimas ziemos 
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metu, bendruomenes pajegumas ar tiesiog vietos 
sampilui formuoti nebuvimas; pabreze, jog ne vie
nas is didzil!iq pilkapiq nera tyrinetas. Priminta, 
jog didely saltiniq duomenq bazes dali sudaro bu
tent pastarqjq metq, taigi - ardomq ir suardytq 
pilkapiq kasinejimq duomenys. ISkeltas klausimas, 
ar korektiska yra griautiniuose ir degintiniuose ka
puose aptinkamq ikapiq sudeti ir skaiCiq vertinti 
pagal vienodq metodikq (Y. VaitkeviCius, A. Sim
niskyte). Disertantas pripazino, jog is tiesq egzis
tuoja daugybe galim4 islygq, galinei4 pakeisti tu
rimq vaizdq, taCiau ne visas jas imanoma nustaty
ti, juo labiau formalizuoti, tad jis kreipys demesi i 
statistiskai ryskejanCias tendencijas. Dar ne kartq 
del kiekybini4 parametrq ir j4 analizes patikimu
mo kilusias pastabas apibendrino darbo vadovo 
prof. M. Michelberto diplomatija, jog "yra tiesa, 
yra melas ir yra statistika". 

Metodiniq pastab4 issakyta ir del poziUrio i 
ikapi4 verty, ypae turtiny. L. Kurila pirmasis Lie
tuvoje adaptavo ikapi4 tiP4 koreliacijos su komp
lekso ivairove metodq. A. Simniskyte pastebejo, 
jog jis itin pasiteisino vertinant kapus su priesin
gos lyties ikapemis, pasiUlydama pabandyti pritai
kyti atskirai vyrq ir moterq kapams. Vis delto per
detai kiekybiskas poziuris susilauke nemazai prie
kaist4. G. Velius pabreze, jog pasirinkti tyrimo 
principai faktiskai ignoruoja kitus ikapi4 pOZy
mius, pvz., medziagiskumq ar technologijq. 
Y. Vaitkevieius taip pat atkreipe demesi i darbe is
ryskejusiq disproporcijq tarp ikapi4 turtines vertes 
vaidmens sureikSminimo ir ikapi4 simbolini4 reikS
mi4 ignoravimo, kvestionuodamas isankstiny prie
laidq, jog apie pirmqsias zinoma kai kas daugiau tik
ro nei apie antrqsias. Tyrinetojas pabreze etnografi
ni4 duomen4 svarbq ir j4 panaudojimo disertacijoje 
stokq, taikliai pastebedamas, jog laiko atstumas tarp 
etnografijos ir archeologijos yra ne didesnis nei tarp 
vienoje imtyje disertacijoje analizuojamos Mezioni4 
ir Rokantiski4 pilkapi4 medziagos. 

ISkeltas klausimas, ar biologinio affiZiaus tarps
nius galima sutapatinti su zmogaus socialines rai
dos etapais (Y. VaitkeviCius). Juk, pvz., i vienq 20-
40 metq affiZiaus intervalq patenka ir 20, ir 40 metq 
affiZiaus individai, kurie socialiai yra labai skirtin-

DISERTACIJOS 

gi. Deja, tokius intervalus diktuojanti osteologines 
analizes metodika, tad tyrinetojams belieka tik ap
gailestauti del ribot4 analizes galimybi4. 

Disertacijoje osteologiskai buvo analizuoti 
514-os asmen4 palaikai is 425 kapq, rastq 67-iuo
se laidojimo paminkluose. Tai sudaro tik kiek dau
giau kaip treed ali viS4 tyrinet4 Rytq Lietuvos pil
kapiq zmoni4 kapq. Pasak L. Kurilos, tai sumazi
na naudojam4 duomenq bazy, taCiau tiriant so
cialiny organizacijq leidzia priarteti prie konkre
Ci4 individq, per kuriuos meginama rekonstruoti 
visos visuomenes socialiny organizacijq. Prielai
da, jog tam tikra statistine imtis gali atspindeti vi
sumq, lydi visq disertacijos tekstq. Tiesq sakant, ji 
lydi visq archeologijos mokslo keliq. Vis delto fak
tiskai visi kalbejusieji pasigedo bandym4 atlikti in
dividuali4 pilkapynq, kompaktisk4 j4 grupi4 ar 
bent atskirq lokaliniq regionq duomen4 apskai
eiavimus ir palyginti juos su bendru masyvu. Pa
nasi4 pastabq issakyta ir del atskirq chronologi
ni4 horizont4, kuri4 disertacijoje faktiskai nepai
syta, ir apibendrintas tukstaneio met4 socialines 
strukturos modelis. Disertanto nuomone, atskir4 
laikotarpi4 ar paminkl4 analize daugeliu atvej4 
sumazintq duomenq bazy iki labai menkai patiki
mos, kadangi geriau istirt4 paminkl4 yra vos ke
letas, duomenys labai fragmentiski. Jo tikslas bu
vo sukurti tam tikrq III-XII a. apibendrintq vaiz
dq, savotiskq teorini socialines organizacijos mo
deli. Vadovaudamasis tuo rinkysis ir atitinkamus 
tyrimo principus: daug demesio skyrys skaitinei 
materialines kulturos israiskai, leidzianCiai nusta
tyti bendruosius desningumus; apgailestavo, jog 
del to nukentejo lokalus bendruomeni4 konteks
tas. Toki pasirinkimq komentavys Y. VaitkeviCius 
atkreipe demesi, jog i Rytq Lietuvos pilkapius Zvel
giant butent lokaliai ir per balt4 religijos specifi
kq but4 galima suderinti socialines organizacijos 
bei turtiny/ekonominy prizmy su religinio pobii
dzio paaiskinimus teikianCia perspektyva. 

Didzioji L. Kurilos darbo dalis, ivardinta "Re
zultatai", skirt a socialines struktiiros ir organiza
cijos paieskoms per statuso ir jo israiskos laidose-

v 

noje analizy. Sioje dalyje atsiskleide pasirinktos 
metodikos galimybes, autoriaus platus akiratis, ge-
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bejimas "valdyti" turimus duomenis bei iZvalgiai 
interpretuoti statistiskai apdorotq medziagq ir pa
teikti ja pagristas isvadas. Pagyvejimq auditorijoje 
issauke disertanto atlikt4 paleodemografini4 ty
rim4 rezultat4 aptarimas. SkaiCiuodamas paleo
demografijoje visuotinai naudojamais metodais 
disertantas nus tate tuo metu gyvavus mazas, 5-6 
asmen4, bendruomenes. Kalbejusi~4 neitikino di
sertacijoje daroma prielaida, jog pilkapynai siuo 
poziuriu atspindi visq visuomeny, juolab neturint 
ne vieno issamiai istirto paminklo. Svarstytas sam
pil4 islikimo klausimas, ar bendruomene laidojo 
tik viename pilkapyne, ar visi mirusieji buvo lai-

v 

doti pilkapiuose, pagaliau ar visi buvo laidoti. Si 
problema nera nei lokali, nei unikali ir kartais ke
lia abejoni4, ar populiacijos dydzio skaiCiavimai 
priesistorini4 laik4 laidojimo paminkl4 medzia
gos pagrindu yra prasmingi. Del to "ore pakim
ba" socialini4 strukturos tyrim4 pagristumas. Ne
paisant demografini4 skaiCiavim4 sprag4, A. Sim
niskytes nuomone, disertacijoje pateikta medzia
ga ir disertanto iZvalgos VYf4 ir moter4, suaugu
si4 ir nesuaugusi4 individ4, individuali4 ir grupi
ni4 kap4 atZvilgiu orientuoja i socialines organi
zacijos tyrimus butent bendruomeni4 lygmeniu. 

Viename is baigiam~4 darbo poskyri4 kapai 
su skirtingu ikapi4 skaiCiumi skirstomi i 3 grupes, 
kurios savo ruoztu prilyginamos socialinems kla
sems: karini ir socialini elitq, laisvuosius bendruo
menininkus ir nelaisvuosius. Disertantas pastebe
jo, kad tokia klasine struktura buvusi labai panasi 
daugumoje vienalaiki4 barbar4 visuomeni4. Vis 
delto sie bendri bruozai netenkino G. Veliaus ir 
A. Luchtano smalsumo: apgailestauta, jog nepa
kankamai ispletota socialinio elito tema, nedeta
lizuota, tarkim, kuo skiriasi karinis elitas nuo so
cialinio, kokias grupes (pirkli4, amatinink4, Zyni4, 
etc.) apima pastarasis. 

Oponentas G. Velius, atkreipys demesi i au
toriaus teksto pradzioje issakytq sieki iliustruoti 
ikivalstybines rytini4 balt4 bendruomenes socia-
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liny sanklodq, kuris pretenduoja atskleisti veliau 
Cia vykusi4 politini4 Proces4 pridastingumq, ti
kejosi paaiskinimo, kodel butent Ryt4 Lietuvoje 
II tukst. pradzioje funkcionavusi gan sudetinga so
cialine sistema - klasikine kompleksine vadyste -
XIII a. peraugo i valstyby. Kaip paaiskejo is di
sertanto atlikto tyrimo ir jo atsakymo, apsibrez
tos metodikos remuose atlikti tyrimai vis delto ne
suteikia informacijos siuo klausimu, nes valstybes 
priesausrio ivykiai pilkapiuose, kurie tuo metu jau 
nyko, nebeatsispindejo. Daugelio pokyCi4 pridas
Ci4 jis bando ieskoti geopolitini4 veiksni4 ir per
main4 bendrame Europos zemelapyje fone. Pa
radoksalu, bet be apCiuopiam4 pokyci4 I tukst. 
po Kr. viduryje veliau Zymesni4 permain4 Ryt4 
Lietuvos laidosenoje nepastebima. Idomu ir int
riguoja, kad joki4 pedsak4 nepaliko net didysis 
socialini4 transformacij4 periodas X-XI a., neat
sispindi kaimynines Rusios itaka (A. Luchtanas, 
A. Sirnniskyte). Tai savotiskas galvosukis ateiCiai, 
kuris dar kartq primena, kad socialini4 santyki4 
ir laidosenos rysys ne visuomet yra tiesioginis, 0 

jam desifruoti butina ivairiarusi4 duomen4 am
plitude. Kalbejusieji linkejo ji sprysti kompleksis
kai, pasitelkiant kuo ivairiapusiskesny informaci
jq: zirg4 ir simbolinius kapus, paci4 pilkapyn4 
strukturq ir issidestymq, j4 atsiradimo krastovaiz
dyje momentq bei pabaigq, taip pat panaudojant 
duo men is is gyvenvieCi4 ir piliakalni4. 

Daugeli posedzio metu issakyt4 pastab4, pa
klaid4, metodini4 islyg4 disertantas prisipazino ne 
kartq svarstys. Rysi4 tarp laidosenos, socialinio 
statuso ir socialines organizacijos ieskojimas gali 
atrodyti labai patrauklus ir buti labai rizikingas. 
Tai atsispindi ir savikritiskumo, lankstumo, lavi
ravimo tarp galimybi4 nestokojanCiame tekste, kas 
dar kartq patvirtina plat4 autoriaus akirati ir ge
bejirnq reiskinius matyti ivairiapusiskai. Reiksmin
gas Lauryno Kurilos inasas tyrinejant praeities vi
suomenes buvo vieningai pripazintas ir palinketa 
tolesnes j4 pazinimo sekmes. 
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Andra SIMNISKYTE 


