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POVILO BLAZEVICIAUS DAKTARO DISER
TACIJA APIE ZAISLUS IR ZAIDIMUS LIETU
VOJE XIII-XVII A. 

2010 m. kovo 4 d. Klai
pedos universitete sio 
universiteto Humanitari
niq mokslq fakulteto Isto
rijos katedros doktoran
tas Povilas BlazeviCius 
apgyne humanitariniq 
mokslq (istorijos kryp
ties) daktaro disertacijq 

v 

tema "Zaislai ir zaidimai 
Lietuvoje XIII-XVII am

ziais remiantis archeologijos duomenimis". Pati 
disertacija pries gynimq, kaip jau tampa iprasta 
Lietuvoje, isleista atskira mazatiraze (15 egz.) 236 
puslapiq A4 formato knyga, kurioje 117 puslapiq 
uzima tekstas, 29 - panaudotq saltiniq ir literatu
ros sqrasas. Disertacijoje yra 22 priedai (lenteles) 
ir 167 iliustracijos. Dali nagrinejamq temq (losi
mq kauliukai, Zydiski losimo vilkeliai, stalo zaidi
mq lentos Vilniaus zemutineje pilyje, vaikq zais
lai ir Zaidimai, seniausieji Lietuvos sachmatai) 
P. BlazeviCius iki disertacijos gynimo yra paskel
bys atskirais straipsniais (is viso 5). Platesne di
sertacijos santrauka anglq kalba ir siaura lietuvis
ka santraukele yra isleistos atskirai jos santrau
koje "Toys and games in Lithuania in the 13th-
17th centuries on the basis of archaological data" 
(70 egz. tirazu). Disertacija buvo rengiama 2005-
2009 m. vadovaujant sios apZvalgos autoriui. Bu
vo sudaryta disertacijos gynimo taryba, i kurios 
sudeti iejo posedzio pirmininkas prof. habil. dr. 
Vladas Zulkus (Klaipedos universitetas), prof. dr. 
Albinas KunceviCius (Vilniaus universitetas), doc. 
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dr. Valdemaras Simenas (Vilniaus universitetas), 
doc. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universi-

DISERTACIJOS 

tetas) , dr. Mindaugas Bertasius (Kauno techno
logijos universitetas). Gynimas vyko universiteto 
Aula Magna konferencijq saleje (H. Manto g. 84) 
15.30-17.50 val. 

Pradzioje posedzio pirmininkas suteike zodi 
disertantui, kad pristatytq pagrindinius disertaci-
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jos teiginius. Zaislq ir zaidimq liekanos archeolo-
gineje medziagoje Lietuvoje sisterniskai neanali
zuotos, beveik nepublikuotos ir menkai zinomos. 
Siuo aspektu Lietuvos medziaga, palyginti su kai-
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myniniais krastais, atrodo skurdziai. Zaislq ir zai-
dimq tyrimai pradeti susisteminant archeologiniq 
tyrimq metu sukauptq medziagq - identifikuojant, 
grupuojant ir tipologizuojant artefaktus. Darbe 
siekiama issprysti siuos uzdavinius: inventorizuo
ti XIII-XVII a. Lietuvos zaislus ir zaidimq arte
faktus; sudaryti radiniq paskirties hierarchiny 
schemq; schemos pagrindu sukurti zaislq ir zaidi
mq tipologiny sistemq; isanalizuoti prieinamus 
XIII-XVII a. rasytinius saltinius zaislq ir zaidimq 
poziuriu; pasinaudoti XIX-XX a. Lietuvos etno
grafijos medziaga kaip lyginamaisiais duomenimis, 
rodanCiais archeologiniq zaislq ir zaidimq tradi
cijos tystinumq; itraukti prieinamq XIII-XVII a. 
Europos saliq ikonografiny medziagq Lietuvos 
radiniq vertinimui bei interpretacijai; ivertinti XIII
XVII a. zaislq isskirtinumq tam tikriems vaiko ge
bejimams vystyti; ivertinti zaidimq populiarumq 
ir jq vietq XIII-XVII a. suaugusiqjq gyvenime; nu
statyti zaislq ir zaidimq kilmy ir pletros kryptis lai
ke bei erdveje. Disertacijoje ginami sie pagrindi
niai teiginiai: 1. Zaislq ir zaidimq gausa sistemis
kai tyrinejamose istorinese vietovese rodo zaislq 
ir zaidimq ivairovy placioje geografineje erdveje. 
2. Sisteminis zaislq tipologijos modelis konstruo
tinas atsiZvelgiant i suaugusiqjq gyvenimo veiklos 
sri tis. 3. Vaikq zaislq ivairoves sistemine analize 
rodo, kad jq ugdomasis pradas didele dalimi sie-
• ••• v • • • 

Jamas su paslrenglmu VlsaverClam suaugusloJO gy-
venimui. 4. Vaikams ir suaugusiesiems skirtinq 
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zaisll! ivairove liudija plaCiai paplitusias muziki
nes pramogas bei sportiniais zaidimais isreikstq 
didziuly fizinio lavinimo svarbq. 5. Suaugusi~l! 
zaidiml! ivairove rodo loginio ir strateginio mqS
tymo lavinimo svarbq bei sekrnes faktoriaus su
keliamq potrauki azartiniams zaidimams. 6. Dau
giakulturis zaisll! ir zaidiml! pradas rodo Lietuvos 
gyventojl! kulturini perimamumq per diplomati-
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nius, prekybinius ir kitokius rysius. 7. Zaisll! ir zai-
diml! ivairove parodo plintanCiq kitatauCil! kultu
rq Lietuvos miestl! gyvenime. 8. Didziqjq Lietu
voje rastl! artefaktl! dali sukure vietos meistrai pa
gal prototipq ar nusakytq idejq. 9. Archeologiskai 
patvirtintl! pramogl! zaidiml! pradzia siejama su 
XII a. pabaiga ir XIII a. Pramogl! radinil! kiekis 
XIII-XVII a. Lietuvoje augo didejant kulturi
niams rysiams ir plintant zaidimams miestuose bei 
dvaruose. Nuo XVI a. pabaigos pastebimas tam 
tikras radinil! sumazejimas greiciausiai atspindi ne 
pramogl! kulturos nykimq, bet veikiau miestl! ir 
dvarl! tyriml! trukumq. Analizuojaml! archeolo
ginil! dirbinil! kontekstas darbe papildytas priei
nama ikonografine medziaga bei rasytiniais salti
niais. Geras pavyzdys cia yra flamandl! dailininko 
Piterio Breigelio vyresniojo XVI a. vidurio pa
veikslas, kuriame vaizduojama daugiau negu 200 
paCil! ivairiausil! vaikl! zaidiml!. Disertacijos tyri
mo duomenl! bazy sudaro 344 individualus arche
ologiniai radiniai ar jl! fragmentai, rasti Lietuvoje 
iki 2008 m. Jl! analizes pagrindu sukurta nauja sios 
artefaktl! rusies tipologine schema taip, kad atsi
radus naujl! duomenl! butl! galima lengvai pra
plesti bet kuriq jos grandi. Tipologiskai zaidimai 
pagal jl! pobudi suskirstyti i 8 pagrindines sritis: 
karybos, buities, ukio, globos, pramogl!, muzikos, 
sporto ir stalo zaidimus. Karybos, buities, ukio, 
glob os ir pramogl! zaisll! grupes santykinai priski
riamos vaikl! zaislams. Palyginus atskiroms sritims 
priskiriaml! radinil! kieki issiskyre 3 itin gausios 
artefaktl! sritys: muzikos zaislai - apie 20% visl! 
analizuotl! radinil!, sporto zaislai apie 46% ir sta-
10 zaidiml! inventorius apie 28% visl! aptartl! ra
dinil!. AtsiZvelgiant i esminius zaidimais lavina-
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mus igudzius, archeologiniai zaislai suskirstyti i 5 
pagrindines sritis: karybos, buities, ukio, globos ir 
pramogl!. Archeologiniai radiniai priklauso dvie
jl! muzikos zaisll! grupems: idiofonams (saviskam
biams) ir aerofonams (puciamiesiems). Sporto 
zaisll! grupe skaidoma i taiklumo, vikrumo ir ko
ordinacijos zaidiml! seimas. Stalo zaidimai - tai 
ivairiausi stalo zaidiml! laukai ir jl! vaikstukai. Jie 
dalomi i 3 grupes: strateginius (sachmatai, kvir
katas, saskes), strateginius - sekrnes (nardai), sek-
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mes (losimo kauliukai). Zaisll! radimvietes pasi-
skirsciusios labai netolygiai: is 344 Lietuvoje aptik
tl! radinil! net 271 (78%) rasti Vilniuje (is jl! 86% 
aptikta pilil! teritorijoje), 5% - Kemaveje, 4% - Tra
kuose, 2% - Klaipedoje, 0 kitur po kelis ar vienq. 
Dauguma zaisll! yra vaikl! ar universal us, tik suau
gusi~l! zaidimams skirimni 98 dirbiniai, daugiausia 
yra vie tines gamybos ir datuojarni XlV-XV a. 

Po pagrindinil! ginaml! disertacijos teiginil! 
pristatymo zodis buvo suteiktas disertanto moks
liniam vadovui, kuris paiymejo menkq temos pa
zinumq iki jq pradejo tyrineti P. BlazeviCius, di
sertanto savarankiskumq ir darbstumq, tyriml! ly
gio atitikimq dabartiniam zaidiml! pazinimui Eu
ropoje. VeIiau kalbejo oficialus oponentas prof. 
dr. Libertas Klimka. Disertacijq is esmes jis iver
tino kaip labai rimtq, solidl!, naujq ir aktuall! dar-
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bq. "ZaidzianCio zmogaus" kulturos aspektas Lie-
tuvos praeities visuomenes raidoje tebera men
kai zinomas, tad daugelis ji tyrinejanCil! disertaci
jos aspektl! yra neabejotini darbo privalumai. Prie 
diskutuotinl! argumentl! priskiriamas pageidavi
mas labiau pagristi muzikos instrumen1l! priskyrimq 
zaisll! kategorijai. Abejonil! kelia ir glazuruoto 
molio moteriskos figureIes priskyrimas lelil! ka
tegorijai. Aprasant astragall! (sokikaulil!) radim
vietes, neaptarta jl! tokio didelio skaiCiaus prie
zastis, kai zaidimui naudojami tik 5. Noretl!si ir 
detalesnio stiklinil! rutuliukl! panaudojimo zaidi
muose pagrindimo. TaCiau tai yra smulkios pasta
bos, 0 pats darb as atitinka reikalavimus, keliamus 
humanitarinil! moksll! daktaro disertacijoms isto
rijos srityje. 
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Kadangi kitas oponentas - dr. Vykintas Vait
keviCius (Klaipedos universitetas) gin ant diserta
cij,! nedalyvavo (tuo metu buvo isvykys i uzsieni), 
posedzio pirmininkas perskaite jo atsiliepim,!, kur 
trumpai apibudinamas pats darbas, taCiau suabe
jota kai kuriais tipologines schemos elementais. 
Labiausiai darbe pasigesta teorijos isdestymo, kar
tu pabrezta, kad didzioji P. BlazeviCiaus disertaci
jos verte - parengtas issamus ir iliustruotas 344 
archeologiniq radiniq - zaislq ir zaidimq priemo
niq katalogas. Atkreiptas demesys i tai, kad zaislq 
ir zaidimq akiratyje visuomet turi buti ir buities, 
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darbo ar kiti daiktai, naudojami zaidimuose. Si 
teze iliustruota citata is 1724 m. jezuitq misijos ap-
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rasymo. Zaislq ir zaidimq tyrimas XIII-XVII a. 
Lietuvoje faktiskai apsiribojo diduomenes ir mies
tieCiq erdve. Priminta, kad zaislq ir zaidimq kil
me yra glaudziai susijusi su religija ir siuo atveju 
placiau aptarta burtq reiksme. IS esmes disertaci
ja ivertinta kaip pirmeivis darbas, po kurio turetq 
sekti kiti, apimantys platesnius su zaislais ir zaidi
mais susijusius musq pazinimo horizontus. 

Atsakomajame zodyje disertantas daugiau de
mesio skyre posedyje dalyvavusiam oponentui. 
Muzikos zaislus P. Blazevicius laiko universaliais, 
o leliq figureliq zinoma ir moliniq. Del astragalq 
gausmo paaiskinta sio zaidimo specifika, kuomet, 
nors zaidimo metu ir buvo zaidziama 5 kaulais, 
islosti kauliukai tapdavo laimetojo nuosavybe, tad 
kart,! pralosus ir norint tysti zaidim,!, reikejo tu
reti didesni kauliukq "bank,!". Tas pats yra ir su 
stikliniais rutuliukais. Reaguodamas i paaiskini
mus L. Klimka papridtaravo tik del molines fi
guros kaip leles traktavimo, nes ji vaizduoja suau
gusi,! moteri, 0 leles paprastai buna kudikiai. At
sakyme V. VaitkeviCiui disertantas gyne savo su
daryt'! zaislq tipologiny schem,!, paaiskino muzi
kos instrumentq priskyrimo zaislams, suaugusiq 
zmoniq daiktus imituojanCiq zaislq - vaikams as
pektus. lis pripazino, kad kulturinems itakoms zai
dimams pereiti is pagonybes i kriksCionyby nusta
tyti turime per mazai duomenq, 0 burtai zaidimuo
se vaidino mazesni vaidmeni, negu teigia oponen-
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tas. Kartu jis nesutiko su prielaida, kad visos 
XIII-XVII a. zaidimq priemones turejo religini 
kontekstq. 

Po to kalbejo disertacijos gynimo tarybos na
riai. A. KunceviCius pasidziauge disertacija, kuri 
pateikia nemazai naujos medziagos, taip pat ir is 
Vilniaus zemutines pilies Valdovq rumq kasineji
mq. Vien sachmatq Lietuvoje rasta 52 figuros -
vos ne dvi pilnos lentos ir net 4 spejamos paCios 
lentos. Diskusijq butq maziau, jeigu darbe butq 
iymiai aiskiau apibrezta, kas yra pramoga ir kas 
zaidimas. Pateikta tipologija yra gera, nors jet su
darant gal net truputeli persistengta, nes itraukti 
net ir tokie zaislai, kuriq Lietuvos archeologai dar 
nesurado. Dambreles yra muzikos instrumentai, 
ne zaislai, ir del to net nereikia diskutuoti. Labai 
geras, preciziskai parengtas ir iliustruotas zaislq 
bei zaidimq liekanq radiniq s,!rasas. 
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V. Simenas pabreze, kad dauguma disertaci-
joje nagrinejamq dirbiniq yra surinkta is ataskai
tq, niekad nebuvo skelbta, ir tai yra labai didelis 
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disertanto nuopelnas. Sia prasme disertacija pri-
lygsta jau pries kuri laik,! apgintam G. Rackevi
ciaus darbui apie arbaletus, apie kuriuos iki tol 
irgi mazai zinojome. Kartu pasigesta bent menko 
skyrelio apie lietuviskus nacionalinius zaidimus, 
pastebetas vienas kitas smulkus neaiskumas, ta
Ciau is esmes disertacija ivertinta kaip labai 
reiksminga. 

R. Petrauskas pastebejo, jog pasakyti, kad di
sertantas pasirinko is esmes netyrinet,! tern,! - per 
maza. Lietuvos istoriografijoje zaidimo e1emen
tas kulturoje apskritai nebuvo tapys atskiro tyri
mo objektu. Net ir Europoje zaidimq tyrimai ne
turi nei senq tradicijq, nei aiskios sistemos, tad 
P. Blazeviciaus pasiryzimas tirti si fenomen,! is tik
rqjq yra sveikintinas ir neabejotinai pavykys. Ver
tingiausia disertacijos dalis yra artefaktq aprasy-
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mas ir jq origin ali klasifikacija. Siq smulkiq atra-
dimq visuma yra neabejotinai svarus indelis i ve
lyvqjq viduramziq ir ankstyvqjq naujqjq laikq Lie
tuvos visuomenes gyvenimo pazinim,!. Kaip isto
rikas jis pasigedo rasytiniq saltiniq duomenq. 

I 
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Tyrinejama tema yra neabejotinai tarpdalykine, to
del archeologui vertejo atidziau paieskoti rasyti
ni4 saltini4 duomen4, kas modernioje viduram
zi4 archeologijoje Lietuvoje jau seniai tapo ipras
tu dalyku. Dabar gi panaudoti saltiniai ir istorine 
literatura yra negausi, fragmentiska ir kartais at
rodo net atsitiktine. Buvo galima labiau pasitelkti 
ir temai artimus kaimynini4 sali4, viS4 pirma Len
kijos, istorik4 darbus. Abejoni4 sukele ir tyrimo 
geografinis apibreztumas - visi zinome, kokia bu
vo Lietuvos Didzioji Kunigaikstyte aptariamuoju 
laikotarpiu, 0 tyrimas atliktas XX a. Lietuvos ri
bose. Dirbini4 chronologija dainai pernelyg plati -
XIV-XV ar net XIV-XVI a., todel pageidauti
nos chronologijq patikslinanCios, medziaga pagris
tos hipotezes. Kaip pastaba yra paiymeta, kad ra
sytini saltini cituoti reikia originalo kalba. IS es
mes tekstas metodologiskai preciziskas, kalba ir 
stilius nepriekaistingi. 

M. Bertasiui patiko pats darbo pristatymas, bet 
pasigesta istorini4 saltini4 analizes, kruopstesnes 
istoriografijos apivalgos. Tipologineje schemoje 
lieka neaisku, kiek yra paimta is disertanto cituo
jamo A. S. Chorosevo ir kiek sudaryta paties. Pa
brezta darbo svarba atpazistant tokius objektus 
ateityje ir apskritai padedant juos surasti bei iden
tifikuoti. Disertanto jis pasiteiravo, ar nekilo min
tis pasidometi Veterinarijos akademijos kolekci
jos kauline medziaga, joje ieskant neidentifikuo-
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t4 kaulini4 zais14 ar zaidim4 liekan4. Bendra dar
bo stilistika ir vidine sqranga palieka labai gerq 

ispudi· 
v 

Y. Zulkus uzbaige gynimo tarybos nari4 pasi-
sakymus trumpai paryskindamas pagrindinius gi
namos disertacijos privalumus: tipologines sche
mos originalumq, statistinius, rentgeno, dendro
loginius, chemines analizes ir kitus medziag4 ty
rimo metodus atliekant dirbini4 analizy ir kt. Di
sertantas tyrineja zaidimq kaip reiskini, 0 tai Lie
tuvos archeologijoje yra nauja. Didziausia darbo 
verte yra tai, kad P. Blazevicius i Lietuvos archeo
logijq itrauke iki tol mazai zinom4 radini4 rusi, 
pirmq kartq susistemino ir tuo sukure sios rusies 
artefakt4 identifikavimo galimyby tiek Lietuvos, 
tiek ir tarptautiniame kontekste. 

Disertantas trumpai atsake i kai kurias tary
bos nari4 issakytas pastabas bei dalyvi4 klausimus. 
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Teirautasi del paCiuz4 paskirties (Y. Zulkus), vie-
v 

tini4 zaidim4 artefakt4 (M. SCiavinskas), zais14 
skirtum4 pagal socialines klases (R. Sirouchov), 
Klaipedos regiono zais14 skirtumo (E. Abroma
viCius), neidentifikuot4 dirbini4 (M. Bertasius), 
zais14 kaip vienfunkci4 ir dvifunkci4 dirbini4 
(K. Perminas). 

Po slapto balsavimo tarybos nariai vienbalsiai 
nutare Povilui BlazeviCiui suteikti humanitarini4 
moks14 srities istorijos krypties daktaro mokslo 
laipsni· 

Gintautas ZABIELA 


