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DISERTACIJOS 
v • • 

ZIEMGALOS TYREJI) GRETOS TVIRTEJA 

ILONA V ASKEVICIUrt 

2008 m. geguzes 29 d. KJaipedos universiteto 
didziojoje auditorijoje to paties universiteto dok
torantas Ernestas Vasiliauskas apgyne daktaro di-

v 

sertacijq tema "Ziemgala XII a. pabaigoje-XVI a. 
pradzioje. Kulturiniai procesai" (darbo vadovas 

v 

prof. V. Zulkus). Beje, tai ir pirmasis istorijos 
mokslq daktaras, sios aukstosios mokyklos absol
ventas, 1998 m. sekmingai apgyn«s bakalauro dar
bq. Nuo bakalauro iki daktaro - tik vienas lO-ties 
metq zingsnis, kuris apima ir magistranturos stu
dijas Vilniaus bei Latvijos universitetuose, ir dok
toranturos studijas bendroje KJaipedos universi
teto ir Lietuvos istorijos instituto doktoranturoje, 
ir darbq muziejq fonduose, ir ekspedicijas Raktu-

v 

yes, Zvelgaicio bei Kalnelio piliakalniuose, ir dau-
gyb« kitq moksliniq ekspedicijq, konferencijq, se-

• mmarq ... 
v 

Moksliniam darbui pasirinkta tema is Ziem-
galos praeities. Lietuvoje tai jau trecia ginama di
sertacija, susijusi su sios zemes istorija, - 1993 m. 
Ilona Vaskeviciute apgyne disertacijq tema "Pie
tiniq ziemgaliq dvasine kultura ir materialine bu
tis V-XII amziuje", 2002 m. Romas Jarockis -

v 

"Urbanizacijos raida Ziemgaloje XI-XVI a. Cen-
tras, periferija ir valdzia" ir stai dar vienas skvar-

v 

bus ivilgsnis i Ziemgalos praeiti. 
Disertacijos gynimo tarybos pirmininku buvo 

paskirtas dr. Gintautas Zabiela (KJaipedos un i
versitetas), nariais - habil. dr. Algirdas Girinin
kas (Klaipedos universitetas), prof. habil. 
dr. Janina Kursite-Pakule (Latvijos universitetas), 

doc. dr. das Malonaitis (Vilniaus pedagogi
nis universitetas) bei prof. dr. Rimantas Jankaus
kas (Vilniaus universitetas), kuris, beje, del svarbiq 
prieiasCiq gynime tiesiogiai nedalyvavo (teigiamas 
atsiliepimas perskaitytas gynimo metu). Oponen
tais pakviestos buti - dr. Daiva SteponaviCiene 
(Lietuvos dailes muziejus) ir doc. dr. Ilona Vas
keviCiute (Lietuvos istorijos institutas). 

E. Vasiliauskas, pristatydamas savo darbq, pa
breze, jog daugelis disertacijoje nagrinejamq pro
blemq buvo suformuluotos 2003 m. rengiant ir 
vykdant bendrq Latvijos ir Lietuvos nacionaliniq 

v 

muziejq projektq "Ziemgaliai senoveje". Butent 
disertacijoje nemazai demesio kreipta i tas pro
blemas, kurios del mazo istirtumo kilo rasant si 
darbq. Disertacijoje nagrinejamq laikotarpi ga
lima suskirstyti i du periodus: 1) XII a. pabaiga -

v 

1290 m. , kuris ivardijamas Kryziaus karq Ziem-
galoje laikotarpiu, ir 2) XIV a.-XVI a. pirmoji 
puse - dar kitaip vadintinas "Tamsiaisiais am
ziais" . Pagrindiniai disertacijos siekiai bei teigi-

• • 
mal: 

v 

1. Del zemiq skaiciaus ir lokalizavimo. Ziem-
galoje XII-XIII a. buvo mazdaug 14 tankiau ar 

v · v ' ••• • • 

reCIaU gyvenamq zemlq su centralS geral !tvlrtm-
tuose piliakalniuose bei jq papedziq gyvenviete
se. 10 is jq minimos XIII-XIV a. rasytiniuose 
saltiniuose, dar 4 - anonimines, buvusios i pietus 
nuo Musos, darbe ivardytos pagal upiq pavadini
mus (Ventos, Kuros-Kulpes, Kruojos-Daugyvenes, 
Levens-Pyvesos). Pastarosios i rasytinius saltinius 
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nepateko del tam tikrq procesq, vykusiq XII a. pa
baigoje-XIII a. pirmojoje puseje. 

2. Del XII-XIII a. ziemgaliq kapq ir laidose
nos. Lyginant tyrinetq XII-XIII a. ziemgaliq ka
pq skaiCiq su ankstesniu periodu jis yra ganetinai 
mazas - 81 kapas. Atlikta archeologiniq duome
nq analize liudija, kad degintinis Jaidojimobiidas 

v 

Ziemgaloje pradejo plisti XII a. pabaigoje-XIII a. 
v 

Sis paprotys greiciausiai plito kartu su Jietuviq eks-
pansija i ziemgaliq (visq pirma i pietiniq, pietryti-

v 

niq, pietvakariniq) bei kitas kaimynines zemes. Siq 
problemq sprendimas ateityje reikalauja papildo
mo XIII-XVII a. rasytiniq saltiniq, folkloro stu
dijq bei papildomq archeologiniq Zvalgymq. 

3. Del naujq materialines kultiiros artefaktq 
v 

atsiradimo. Sis skyrius plaCiai aprasytas darbe, di-
sertantas jo plaCiau nekomentavo. 

4. Del migracijos procesq. Suintensyvejus po
litiniams-kariniams procesams Rytq Pabaltijyje, 
suaktyvejo vidiniai ir isoriniai migracijos veiksniai. 
Pagal archeologijos, istoriniq saltiniq ir toponimi
kos duomenis disertantui pavyko nustatyti 5-ias 
ziemgaliq migracijos kryptis i Lietuvq. 

5. Del kriksCionybes plitimo. Paliesti pagrin-

ILONA VASKEVICIUTE 

B. Salatkienes nuotr. 

v 

diniai su kriksCionybes plitimu Ziemgaloje susijy 
v 

momentai: Rytq Ziemgaloje krikscionybe plito 
nuo 1219 m., 0 likusioje dalyje - 1250-1272 m. 
Apie platesnio masto christianizacijq galima kal
beti tik pasibaigus Kryziaus Zygiams - 1290 m. 

6. Paliesta isisenejusi diskusijq tema: ar pasi
baigus Kryziaus karams tyrinejamas regionas vir
to dykra, ar buvo toliau gyvenamas. Tebesitysiant 
Kryziaus karams ir jiems pasibaigus krasto apgy-

v 

vendinimas livoniskojoje ir LDK Ziemgalos daly-
v 

se vyko nevienodai. Siaurineje tiriamojo regiono 
dalyje jis buvo be zenklesniq pokyCiq, nors cia bu
vo atkeliami seliai ir latgaliai. Kiek kitaip sis pro-

v 

cesas matomas XIV-XVI a. LDK Ziemgalos 
dalyje. XII-XVI a. paminklq Cia rasta ir tyrineta 
ganetinai mazai, nors atsitiktiniai to meta radi
niai is ivairiq vietoviq byloja, kad krastas buvo gy
venamas. Gyventojq pagausejo nuo XV-XVI a., 
cia atsikelus aukstaiciams ir zemaiciams. Taigi re
gresas siaurineje tiriamo regiono dalyje tysesi iki 
XIV a. pabaigos, 0 pietineje - net iki XV a. pa
baigos - XVI a. pradzios. 

Kintant geopolitinei situacijai, Ordinas XIV
XV a. pirmojoje puseje pradejo statyti gynybini4 

• 
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v 

pili4 sistemq, nukreiptq pries LDK. Salia j4 pra-
dejo kurtis naujos gyvenvietes su baznyCiomis (ar 
koplyciomis), kurios turejo aptarnauti pilies igulq 
bei aprupinti jq materialiniais resursais. LDK tuo 

v 

paCiu metu taip pat pradejo organizuoti Siauli4-
Upytes zemi4 gynybiny pili4 sistemq. Karine kon
frontacija tyrinejamame regione tysesi iki XV a. 

• • • plrmoslos puses. 
Apie ginamq darbq savo zodi tare disertacijos 

v 

mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Zulkus. 
Kaip mokslinis vadovas, neturedamas teises ver
tinti pateikto darbo, jis pabreze, jog disertantas 
parenge disertacijq pedengdamas dabartines ad
ministracines sienas. luokaudamas pagodojo, jog 
su disertantu dirbti buvo nelengva, nes teko ne ji 
mokyti, 0 su juo diskutuoti. 

v 

Zodis buvo perduotas oficialiems oponen-
tams. Dr. Daiva SteponaviCiene paiymejo, kad iki 
siol Lietuvos istoriografijoje daugiausia buvo kal-

v 

bama apie Ziemgalq iki XII a. Ginamas darbas 
chronologiny ribq perkelia i XVI a. pirmqjq PUSy, 
kas gerokai prapleCia suvokimq apie sios teritori
jos ir jos gyventoj4 kulturines transformacijas is
kilus karo gresmei, kuriantis ir pleCiantis Lietuvos 
valstybei. Buvo issakyta ir kai kuri4 autoriui opo
nuojanci4 teigini4: remdamasis archeologiniais ty
rimais, ° ypac radini4 tipologizacija, autorius 
tikslina ziemgali4 zemi4 ribas etniniu pagrindu, 
taciau ne visada atsiivelgia i dvigubq etnini sub
stratq ribinese teritorijose. 

Aptardamas ziemgali4 religiny pasauleziUrq, 
autorius pastebi dirbini4 religini4 motyY4 sinkre
tizmq ir mqstysenos dvilypumq: nepaisant laipsnis
ko kriksCionybes isigalejimo, kulturiniai (viS4 pi! rna 
laidosena ir ikapes) poZymiai rodo atvirkStini daly
kq: stabmeldisko tikejimo tvirtumq krikscionisko
sios kulturos atZvilgiu. Kita vertus, krikSCioniskoji 
atributika aptinkama turtinguose kapuose, kas ro
do valdzios struktur4 lojalumq sveti!nsaliams, 0 tai 
leidzia kalbeti ne tiek apie isitikinimus, kiek apie 
politiny pozicijq, siekiant viS4 pirma islikti gyvam, 
o gal ir islaikyti buvusi socialini statusq. 

Darbo autorius kai kuriuos dirbinius, randa-
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mus visoje LDK teritorijoje po kar4 su kryziuo
Ciais, yra linkys primygtinai priskirti ziemgaliams, 
neatsiivelgdamas i akivaizd4 materialines kultu
ros suvienodejimq visoje LDK teritorijoje. Opo
nentes nuomone, disertantas be reikalo pasidave 
labai abejotinai christianizacijos XII-XIII a. te
orijai, minedamas kryzinius kabucius, kurie pir
miausia reiske pasaulio suvokimq ir pasaulio 
krypCi4 vaizdavimq (kq is dalies veliau pereme 
krikscionybe). Pateikdamas ziemgalisk4 papuosa-
14 pavyzdzius (kurie, kaip mineta, randami visoje 
Lietuvos teritorijoje nuo XIII a. antrosios puses) 
ir brezdamas zemelapyje ziemgali4 traukimosi is 
tevonini4 zemi4 penkias kryptis, tarsi netiesiogiai 
teigia, jog savo kulturq ziemgaliai paskleide viso
je didziuleje LDK teritorijoje. Neaisku ir tai, ko
del Livonijos ordino itakoje ziemgaliai suklestejo, 
o ne isnyko. Neigiami, anot darbo autoriaus, pro
cesai prasidejo tik Lietuvos-Livonijos kar4 fone, 
kai Ryga erne stiprinti pasieni. Vadinasi, lietuviai 
neleido vystytis ziemgaliams, 0 sie, neatsiivelgda
mi i lietuvi4 valstybines reiksmes iygius, savo ruoz
tu kolaboravo su vokieciais. Oponente nurode ir 
kai kuriuos darbo strukturos trukumus, i kuriuos 
reiket4 atsiivelgti, ypac rengiant darbq spaudai. 
Apibendrindama savo pastabas dr. D. Steponavi
Ciene disertacijq ivertino teigiamai. 

Oponente doc. dr. Ilona VaskeviCiute atkrei
pe demesi i ypac gaus4 literaturos sqrasq, kuria
me beveik puse darb4 - ne lietuvi4 autori4. los 
nuomone, autorius atliko didelio idirbio reikalau
janti darbq, remdamasis tiek rasytiniais saltiniais 

v 

(siaurineje Ziemgaloje), tiek archeologiniais duo-
menimis bei medziagos pajautimu, isskyre 14 ze
mi4 su centrais. Oponente daugiau demesio skyre 
keliems darbo teiginiams. Vienas j4 - del istoriog
rafijoje isigalejusios nuomones ir, oponentes ma-

v 

nymu, ne be pagrindo, jog Ziemgala, 0 ypac 
pietine jos dalis, po Kalavijuoci4 ordino uzkaria
vim4 bent kelis simtus met4 buvo beveik negyve
nama. Laikotarpio paminkl4 stokq pripazista ir 
pats darbo autorius, bet kap4 nebuvimq banda ais
kinti alternatyviais laidojimo budais, kuri4 arche-
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ologiskai atsekti neimanoma, taip pat netikslu dir
binil! ar jl! komplektl! datavimu. I. VaskeviCiiites 
manymu, rasydamas si darbq pats autorius turejo 
galimyby radinius tiksliau datuoti, taCiau del to 

v 

pietineje Ziemgaloje neatsirado daugiau XII a. 
pab.-XV a.laidojimo paminkll!. Pavyzdziui, diser
tanto manymu, XII ir XIII a. pasaginil! segil! at
skirti neimanoma, lengviau atskirti tik XIV a., bet, 
pasak oponentes, nera kapl! ir is to geriau atski
riamo XIV a. Taigi oponente dar kartq pabreze, 
kad ne klaidingame datavime gliidi paslaptis. 

v 

Antras klausimas - degintiniai Ziemgalos ka-
pai. Dalis degintinil! kapl!, kuriuos disertantas pri
skiria ziemgaliams, oponentes nuomone, yra 
kursiski. Pvz., Pavirvytes-Gudl! kapinyno degin
tinil! kapl! iranga identiska kituose kursil! kapi
nynuose randamai, ikapil! komplektai, oponentes 
nuomone, taipogi kursiski arba bendri visoms bal
tl! gentims. Pasak jos, deginimo paprocio atejimq 

v 

XII a. pab.-XIII a. i Ziemgalq galima iZvelgti pa-
remtq kitais autoriaus argumentais, pvz., istori
niais faktais. Oponente pabreze, jog issakytos 
pastabos ir pastebejimai nesumenkina autoriaus 
atlikto didziulio darbo. 

Po disertanto atsakyml! i oponentl! pastabas 
buvo perskaitytas docentes daktares laninos 
v 

Svambarytes-Valuzienes atsiliepimas apie darbq, 
v 

kuris vertintinas uz indeli i Ziemgalos regiono kul-
tiiros tarpdisciplininius tyrimus. 

Gynimo tarybos pirmininkas suteike zodi tary
bos nariams. Prof. habil. dr. 1 anina Kursite-Pakule 
(Latvijos universitetas) pabreze, jog sis darbas tarp
disciplininis, jame susipina archeologija, istorija, 
kalbotyra, etnografija ir mitologija. Tai, profesores 
nuomone, yra sio darbo stiprioji puse. Akcentuo
tas iT disertanto geras latvil! mokslines literatiiros 
ir archeologinil! saltinil! ismanymas. 

Gynimo tarybos narys habil. dr. Algirdas 
Girininkas pabreze, kad sis darbas yra pirma plati 

v 

studija apie Ziemgalq XII-XVI a. Disertantas, 
aptardamas XII-XIII a. istoriniuose saltiniuose 
minimas istorines zemes, sugretindamas su XVI
XVII a. istoriniais saltiniais bei kalbotyros duo-

ILONA VASKEVICIUTE 

menimis, nurodo seniausiq ribq tarp Rytl! ir Va-
v 

karl! Ziemgalos. Tai - VirCiuvio upe, kuri aptaria-
muoju laikotarpiu buvo tarsi tarpgentine dykra. 
Autoriaus nuomone, XII-XIII a. zemil! ribos su
tampa su XVI-XIX a. administracinil! junginil! 
bei XX a. uzfiksuotl! pratarmil! ir snektl! ribomis. 
A. Girininkq sudomino pirmq kartq isryskinamas 
kultiirinis procesas XII a. pab. ir XIII a. pirm. 
ketv., kuomet karl! metu ziemgalil! kultiira suklesti 

v 

ir tai tysiasi iki karl! pabaigos. Sis teiginys tarybos 
nariui pasirode sunkiai itikinamas, nes naujos dir-

v 

binil! formos galejo biiti ir lyvil! migracijos i Ziem-
galq pasekme. lam pagristi reikia platesnes 
motyvacijos. A. Girininkas pabreze vertingus au
toriaus pastebejimus del ziemgalil! migracijos ke
lil! i Lietuvq. 

Disertacijos gynimo tarybos narys doc. dr. 
Arvydas Malonaitis pasidziauge, kad viena is bal
tl! genCil!, ziemgaliai, sulaukia vis daugiau tyrine
tojl! demesio, todel jau galima susidaryti gana 
neblogq ziemgalil! istorijos vaizdq, kurio siuo me
tu dar stokoja kitos baltiskl! genCil! teritorijos. Pa
girtinas autoriaus uzmojis leistis i maziausiai 

v 

pazistamo Ziemgalos istorijos laikotarpio tyrine-
jimq. Atlikta analize ir pateiktos isvados leidzia 
naujai paZvelgti i sio laikotarpio kultiirinius pro-

v 

cesus Ziemgaloje, kas, kalbetojo nuomone, suda-
ro didziausiq disertacijos verty ir reiksmy. PaZvelgus 
i disertacijq matyti, kad autorius gerai, kartais net 
iki smulkrnenl!, ismano tiek Lietuvos, tiek Latvijos 
archeologiny mediiagq, saltinius, kalbotyros duo
menis, juos tinkamai naudoja savo darbe. TaCiau 
daugiau demesio, A. MalonaiCio nuomone, reike
tl! skirti darbo metodinei daliai, tipologinio meto
do taikymui. Su darbe pateiktu sio metoda 
traktavimu komiteto narys sutikti nenoretl!. 

Disertacijos gynimo tarybos pirmininkas dr. 
Gintautas Zabiela perskaite prof. dr. Rimanto 
lankausko atsiliepimq, atkreipdamas demesi i di
sertanto suformuluotus tikslus ir uzdavinius, ku
ril!, R. lankausko manymu, darbe yra per daug. 
Pastebeti ir kai kurie metodologijos triikumai. 
Darbe daug kur prioritetas teikiamas istoriniams 
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saltiniams, archeologijai paliekant iliustracijos vie-
v 

t£!. Kita vertus, Ziemgalos regiono kultiirines di-
namikos (procesq) analize pateikiama pernelyg 
smulkmeniskai, gilinantis i archeologinius artefak
tus. ISskirdamas atskiras zemes ir jas sudariusius 
smulkesnius vienetus bei centrus, autorius galejo 
geriau isryskinti savo indeli i problemos sprendi
m£!. Nurodydamas migracijos kelius pateiktoms 
isvadoms paremti autorius turejo paieskoti labiau 
itikinamq argumentq. Apibendrinant pastabas bu
vo konstatuota, jog gynimui pateiktas naujas, ak
tualus ir originalus darbas. 

Gynimo tarybos pirmininkas dr. Gintautas 
Zabiela pabreze, jog pastaruoju metu vel paste
bimas susidomejimas ivairiais etnines istorijos as
pektais. Ernesto Vasiliausko daktaro disertacija 
yra vienas tokiq darbq. Visa temq medziaga is
destyta sklandziai, preciziskai, tad jau is karto ga
lima pasakyti, kad disertantas vertas daktaro 
laipsnio ir t£! jis yra jau ne kart£! irodys savo anks
Ciau atliktais darbais. Tarybos pirmininkas taip pat 
akcentavo darbo tikslq ir uzdavini4 gaus£! bei su 
tuo susijusi£! painiav£!, kai kuriq istoriografijai bii-
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dingq atrankos ir vertinimo momentq triikum£!, 
ne visai logisk£! vidiny darbo sandar£!. Apiben
drindamas G. Zabiela pabreze, kad Ernestas 
Vasiliauskas yra pirmasis sio universiteto aukleti
nis, Cia baigys doktorantiir£! ir ginantis darb£! ar
cheologijos tematika, kokybiny darbo kartely 
iskeIe aukstai, ir issake vilti, kad zengiantys jo pe
domis jos nenuleis. 

Disertantas Ernestas Vasiliauskas, gavys atsa
kom£lji zodi, padekojo tarybos nariams uz issaky
tas pastabas, i kai kurias jq atsake, i kitas zadejo 
atsiivelgti spausdindamas darb£!. 

Disertacijos gynimo tarybos pirmininkas dr. 
Gintautas Zabiela, baigdamas daktaro disertaci
jos gynimo procediir£! ir skelbdamas tarybos na
riq balsavimo rezultatus, pasveikino nauj£! daktar£!. 
Disertantas Ernestas Vasiliauskas padekojo vi
siems gynimo dalyviams ir sveCiams bei savo dar-

v 

bo vadovui prof. Vladui Zulkui, kurio deka 
disertantas pasirinko archeologij£!. 

Taigi kursiq zemeje ziemgali4 tyrinetojui bu
vo iteiktos humanitarini4 mokslq daktaro regali-
• 

JOs. 


