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KIAIUO PERMINO DAKTARO DISERTACUA 
APIE XVI-XX A. LIETUVOS IR LATVIJOS 
LUOTUS 

2009 m. bidelio 26 d. 
Klaipedos universitete 
Humanitarinil! moksll! 
fakulteto Istorijos kated
ros doktorantas Klaidas 
Perminas apgyne hum a
nitarinil! moksll! (istori
jos srities) daktaro 
disertacij'l tema "XVI
XX a.luotai is dabartinil! 
Lietuvos ir Latvijos teri

torijl!". Ji buvo isleista atskira mazo tirazo 
(20 egz.) 256 puslapil! knyga, kurioje 185 pusla
pius uzima tekstas, 12 puslapil! - panaudotl! salti
nil! ir literaturos s'lrasas. Disertacija turi 30 priedl! 
(56 iliustracijos ir 2 lenteles). Dali disertacijoje 
nagrinejaml! teml! disertantas 2005-2008 m. pa
skelbe 4 straipsniuose. Disertacija buvo rengia
rna 2004-2009 m. vadovaujant prof. habil. dr. 

y 

Vladui Zulkui. Disertacijos gynimo taryboje da-
lyvavo dr. Gintautas Zabiela (posedzio pirminin
kas, Klaipedos universitetas), prof. dr. Rimantas 
Balsys (Klaipedos universitetas), dr. Mindaugas 
Bertasius (Kauno technologijos universitetas), ha
bil. dr. Algirdas Girininkas (Klaipedos universi
tetas), prof. habil. dr. Juris Urtans (Latvijos 
kulturos akademija). Gynimas vyko universiteto 
Aula Magna konferencijl! saleje (H. Manto g. 84) 
15.00-17.40 val. PirmininkaujanCiajam trumpai 
pristacius gausius K. Permino byloje esanCius do
kumentus, disertantas pate ike pagrindinius diser
tacijos teiginius. 

Pagrindinis darbo objektas yra dabartinil! Lie
tuvos ir Latvijos respublikl! teritorijose XVI-XX a. 
naudoti luotai. Luotu ivardinama is vieno medzio 
kamieno isskobta vandens transporto priemone. 
Darbo tikslas buvo istirti mineto laikotarpio ir mi
neto regiono luotus, pagrindini demesi skiriant jl! 
gaminimui, konstrukcijai ir naudojimui. Tikslui pa
siekti buvo iskelti 8 uzdaviniai: surinkti ir isanalizuoti 

DISERTACIJOS 

visus islikusius luol4 ivardus; tipologizuoti ir apra
syti jl! konstrukcijos elementus bei nustatyti gamini
mo budus; istirti ivairius luotl! naudojimo aspektus 
(vieta, paskirtis, naudojimo trukme, keliamoji galia 
ir kt.); nustatyti ir isanalizuoti luotuose naudotus 
irankius, varymo budus ir tam skirtus irankius; is
skirti luol4 tipus; pagal sudaryt'l konstrukcijos ele
mentl! tipologij'l nustatyti aptariamo laikotarpio 
luol4 konstrukcijos evoliucij'l; palyginti Lietuvos ir 
Latvijos teritorijose naudotus luotus. Darbui panau
dota visa prieinama medZiaga: isliky luotai arba j4 
dalys, archeologine, etnografine ir ikonografine me
dZiaga, WVl! luotl! meistfl! ir naudotoj4 pasakojimai, 
atlikto eksperimento (Plateliuose buvo pagamintos 
ir isbandytos dviejl! XVI a. IUOi4 kopijos) duome
nys. Pavyko uzfiksuoti 42 luol4 ivardus Lietuvos ir 
63 - Latvijos teritorijoje. Beveik visuose atsispindi 
ivairiis jl! gaminimo, konstrukcijos arba naudojimo 
momentai. Tipologiskai isskirtos 2 IUOi4 konstruk
cijos elemenl4 grupes: pagrindiniai (korpusas, prie
kis ir galas) ir papildomi elementai (pertvaros, 
sedynes, spamai ir rankena). Sudaryta atskira kiek
vieno is sill elemenl4 tipologija. Pagrindiniai luo14 
g .. 0 budai buvo skobimas vedega ir kirviu, is
deginimas ir gamyba ispletimo budu. Nustatytos luo-
14 naudojimo vietos yra ezerai, upes, kanalai, kUdros, 
grioviai, marios ir jura. Paskirtis - Zvejyba, vandens 
gyviinl! medZiokle, zmonil! ir krovini4 gabenimas, 
persikelimas per van dens telkini, susisiekimas po
tvynio metu, pramoginis plaukiojimas, kaip pagal
bine vandens transporto priemone, lydint didesnius 
laivus ar sielius. Nebetinkarni plaukioti luotai buvo 
pritaikomi buityje kaip geldos arba loviai, apversti 
dugnu i virsl! ezefl! pakrantese - kaip lieptai, pasta
ruoju metu - kaip dekoratyvinis sodyb4 elementas. 
ISskirtos 3 grupes luotuose naudOi4 iranki4: sam
Ciai vandeniui issemti, inkarai, varymo irankiai (ir
klai ir kartys). Luotai tipologizuoti pagal j4 
konstrukcijos analogijas ir geografini paplitimq. Lie
tuvoje isskirti 3 jl! tipai (Lynezerio, Nemuno ir Pla
telil!), Latvijoje - 2 (Dubicos ir Niedrajo). Kaip 
atskira vandens transporto rUsis isskirtinos luotval
tes - pereinamasis tipas tarp IUOi4 ir valCi4, pana
sios i luot'l, taCiau pagamintos is atskir4 lent\!. 
Pagrindiniai skil'tumai tarp lietuviskl! ir latvisk4 yra 
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DISERTACIJOS 

tie, kad jie gam inti is skirtingq medZiq riisiq: Lietu
voje dainiausiai is ¥uolo, pusies, drebuh~s, Latvijo
je - is egles, liepos, reCiau is pusies. Lietuviskiems 
gaminti buvo naudojami stambesni medZiai. Lietu
voje Zymiai daugiau luotq su pertvaromis. Latvijoje 
luotai daugiau ir ilgiau naudoti. 

Po disertacijos pristatymo kalbejo darbo va-
v 

dovas V Zulkus. lis nusviete disertanto susidome-
jimo luotais keliq nuo pirmqjq ekspedicijq 
Plateliuose iki luotq replikq statybos, paaiskino 

v 

pastarqjq naudq platesniame kontekste. V Zulkus 
pastebejo, kad paskelbus si darbq kokius 50 metq 
Lietuvoje si medziaga bus issemta, todel pasiUle 
apsigynus perimti is jo skaityti kursq magistran
tams Gamtos ir matematikos mokslq fakultete 
"liirinis kultiiros paveldas". 

Toliau zodis buvo suteiktas oficialiems opo
nentams. Dr. Waldemar Ossowski (Lenkijos jiirq 
muziejus, kalbejo angliskai) issaIniai aptare diser
tacijos struktiirq, pateikys nedideliq patikslinimq 
pripazino jq esant tinkamq. lis pabreze Iuotq tipo
logijos grieitumq ir tikslumq bei atitinkamqjos tai
kymq tyrime. Labai sekmingos tyrimo isvados 
padarytos sisteminant ivairius duomenis apie luo
tus, kartu pastebetas chronologiniq duomenq ne
atitikimas Plateliqluoto atveju. Apskritai disertacija 
ivertinta kaip bent keliems mokslams labai svar
bus inovacinis darbas. Atsakyme oponentui K. Per
minas trumpai paaiskino pastebetus netikslumus, 
ypac del Plateliqluoto datavimo, laikydamas ji dau
giau paties radiokarbono me to do triikumu. 

Kadangi kitas oponentas prof. dr. Albinas 
KunceviCius (Vilniaus universitetas) disertacijos 
gynime nedalyvavo (tuo metu buvo isvykys i uz
sieni), pirmininkaujantis perskaite jo atsiliepimq 
apie K. Permino disertacijq, kur pabreztas akivaiz
dus darbo naujumas, luotq ivardqlingvistines ana
lizes korektiskumas, argumentuota jq tipologija. 
Gerai ivertintas skyrius apie Plateliq tipo luotq 
eksperimentiny gamybq. lokiq esminiq priekais
t4 del disertacijoje ginamq teiginiq A. Kuncevi-

• 

cius neturejo, isskyrus smulkmenas, kurias 
• 

disertantas patikslino atsakomajame zodyje. 
Toliau pasisake gynimo tarybos nariai, pir

miausia sveCias is Latvijos l. Urtanis. lis (kalbejo 
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angliskai) paZymejo, kad nors Baltijos salys turi 
nemazai povandeninio paveldo, jo mokslinis api-

v 

bendrinimas nedidelis. Siuo aspektu K. Permino 
darbas ivardintas kaip naujas vejas tokio paveldo 
tyrinejimuose Baltijos juros pietineje dalyje. Nors 
luotq tyrimq Lietuvoje ir Latvijoje buta ir anksciau, 
K. Perminas juos atliko nauju, aukStesniu lygiu. Ta
Ciau paminetina, kad Latvijoje dar 1980 m. buvo 
padaryta luoto replika ir sis procesas dokumentuo
tas kino juostoje bei aprasytas. Disertacijos verte 
galetq isaugti panaudojus folkloriny medZiagq. Kiek 
suabejota aptariamos temos chronologija - gal rei
kejo jq pradeti nuo akmens amiiaus? Pastebeta, 
kad luotq gamybos technika buvo panasi i skobti
niq karstq gamybos technikq. Pati disertacija iver
tinta kaip labai naudingas darbas, nors kyla 
klausimas, ar luotq tipologine ivairove gali buti ais
kinama vien tik geografiniu poziUriu. 

R. Balsys savo pasisakymq suskirste i 4 gru
pes: disertacijos privalumai, diskusines pastabos, 
apibendrinimas ir palinkejimas. Privalumais lai
kytini temos aktualumas, reiksmingumas bei nau
jumas, taip pat kritiskas ankstesniq mokslininkq 
darbq vertinimas bei pasiUlyta nauja luot4 tipolo
gija. Diskusinio pobudzio yra luotq ivardq skyre
lis, kuriame autoriaus kaip istoriko kompetencija 
kiek virsija jo galimybes, taCiau tai nemenkina di
sertanto atlikto didziulio, grazaus ir kruopstaus 
darbo. Kaip palinkejimas K. Perminui issakyta 
mintis i luotq tyrimus itraukti ir kalbininkus, foIk
lorininkus, galbut etnologus. 

M. Bertasius paZymejo, kad pats darbas pa
lieka gana neblogq ispudi, taCiau vertinant kyla 
keli klausimai, i kuriuos noretqsi aiskaus dokto
ran to atsakymo. lie susijy su luotq datavimu. Ko
del netaikytas dendrochronologinis datavimas? Ar 
disertacijos autoriui neteko perZvelgti Balio Bu
raco archyviniq nuotraukq? Ar tipologizuojant 
luotus galima neivertinti gamybos technikos? Butq 
buvy idomu pamatyti, kaip tipologija charakteri
zuoja pati luotq. Kai kuriais atvejais gana daug 
demesio kreipiama i smulkmenas. Pats darbas sa
vo struktura ir turiniu atitinka disertacijai kelia
mus reikalavimus, 0 issakytos pastabos vertintinos 
kaip neisnaudotq galimybiq apZvalga. 
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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-


