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APIE ŽMONI ŽVEJUS. KONFERENCIJA
„KRIKŠIONIŠKOSIOS MISIJOS BALTIJOS RYTINJE PAKRANTJE:
TEORIJA IR PRAKTIKA“
Marius Šavinskas
Klaipdos universitetas

„O Jzus tar Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi“ (Lk, 5, 10). Tokie žodžiai labiausiai atskleidžia vis krikšionio pašaukimo esm: kiekvienas krikšionis, anot JE Telši vyskupo dr. Jono Borutos SJ, yra pašauktas vykdyti misijas. Kokios tos misijos buvo nuo pirmj krikšionybs amži iki ši dien, msi svarstyti didelis brys istorik ir teolog, susirink paminti
poros graži dat, susijusi btent su žmoni evangelizacija...
2008 m. rugsjo 25–26 d. Klaipdos universiteto Senato salje vyko respublikin mokslin
konferencija „Krikšioniškosios misijos Baltijos rytinje pakrantje: teorija ir praktika“. Konferencija buvo skirta Žemaitijos krikšto 595-meiui pažymti ir Žemaii vyskupijos krimo 600
met jubiliejui. Konferencij organizavo Klaipdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas kartu su Lietuvi katalik moksl akademijos Klaipdos skyriumi bei Telši vyskupijos kurija. Svarbiausias konferencijos rmjas buvo Telši rajono savivaldybs administracija.
Minta konferencija – tai plaios programos „Žemaii krikšto ir Žemaii vyskupysts steigimo 600 met jubiliejaus minjimo 2008–2017 m.“ dalis. Kaip žinia, laikotarpiu tarp 1408 ir
1417 m. aktyviai dalyvaujant Lietuvos valdovams Jogailai ir Vytautui, buvo kurta Žemaii, arba
Medinink, vyskupija su centru Varniuose, funduotos pirmosios parapijos. Šiems svarbiems vykiams pažymti buvo sutelktas platus brys mokslinink iš Klaipdos (KU), Vilniaus (VU), Vytauto Didžiojo (VDU), Šiauli universitet (ŠU), Lietuvos istorijos (LII), Kultros, meno ir filosofijos
institut (KMFI), Telši kunig seminarijos. Iš viso konferencijoje buvo perskaityta keturiolika
pranešim.
Po žangini sveikinimo žodži, kuriuos pasak Telši rajono savivaldybs meras Almantas
Petkus, Klaipdos universiteto mokslo ir meno prorektorius prof. Alfonsas Ramonas, konferencijos
pranešjai buvo suskirstyti  kelias grupes. Iš pradži apie misij teologin reikšm, misijas šiuolaikiniame pasaulyje ir misij reikšm viduramži visuomenje kalbjo teologai: vyskupas dr. Jonas Boruta SJ, kun. dr. Vladas Gedgaudas bei kun. lic. Viktoras Aas. Vyskupas J. Boruta savo
pranešime „Misijinis Bažnyios pobdis“, aptardamas misij reikšm, paband atsakyti, kodl
krikšionys nuo ankstyviausi laik laik pareiga skleisti Evangelijos švies visoms tautoms. Misijos – tai vis, tiek dvasinink, tiek ir pasauliei, pašaukimas, vedantis krikšionis  išganym.
Taikliai pritaiks Evangelijos žodžius „Eikite ir skelbkite visoms tautoms...“, J. Boruta parod, kaip
tokiais žodžiais nuo seniausi laik iki dabar vadovavosi misionieriai, nepabg skelbti Gerosios
Naujienos vairioms tautoms.
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Kun. dr. V. Gedgaudas (KU) savo pranešime „Viduramži teologin paradigma Baltijos krašt
egzistencijoje“ stengsi parodyti, kad Lietuvos christianizacijoje susidr dvi religijos – pagoniškoji, kuri taip pat es turjo savo tam tikr teologij, ir krikšioniškoji – politeistin religija susidr
su monoteistine religija. Nors pati mintis apie dviej religij (kultr) susidrim istoriografijoje
nra nauja, taiau pranešjas msi sunkiai išsprendžiamos problemos – atsakyti  klausim, kokia
buvo toji balt religijos doktrina. Akivaizdu viena, jeigu ir mginama atsakyti  š fundamental
klausim, rekonstruoti pagonyb iš viduramži kronik ir XIX–XX a. folkloro yra išties beveik
nemanoma 1 .
Kun. lic. Viktoras Aas (Telši kunig seminarija) savo pranešime „Misija šiandienos pasaulyje
– vis krikšioni pareiga“ apžvelg, kokios misijos ir kur labiausiai jos vyksta. Pranešjas išskyr
kelias pagrindines misij kryptis, kur ypa spariai auga Bažnyios atžalynas: Afrika, Azija (konkreiau Kinija, Japonija, Indija) ir Lotyn Amerika.
Kaip viduramži laikais buvo siekiama žmoni išganymo, aiškinosi mokslininkai, kuri pranešimai buvo padalinti  dvi dalis. Pirmojoje dalyje pranešimai buvo skirti patiems ankstyviausiems Lietuvos ir Žemaitijos christianizacijos laikams aptarti. Antai archeolog dr. Audron
Bliujien (KU BRIAI), pasitelkusi archeologin medžiag, pranešime „Balt kultros menins
raiškos aspektai pirmj krikšionišk misij metu“ apžvelg balt kultros menins raiškos aspektus pirmj krikšionišk misij metu. Archeolog band apžvelgti importuot balt zoomorfini papuošal raid nuo V iki XII a. Anot pranešjos, reikt išskirti kelis raidos etapus: V–
VIII a., kuomet buvo bdingi gyvn atvaizdai, vlesniuose etapuose puošyba buvo schematizuojama. Misij kontekste svarbiau pabržti tai, kad kryžiniai smeigtukai atsirado dar V a., taiau jie krikšioniškosios konotacijos neturjo. Pirmieji papuošalai, siejami su christianizacijos
procesu, apiuopiami XII–XIII a. 2
Prof. Edvardas Gudaviius (VU) buvo atsiunts savo pranešim „Šv. Brunono žties paribio
klausimas“, skirt šv. Bruno Kverfurtieio – pirmojo misionieriaus, veikusio ir žuvusio Lietuvoje
1009 m., žuvimo lokalizacijai, kur perskait Istorijos katedros IV kurso studentas Andrejus
Smirnovas (Andrej Smirnov). E. Gudaviius savo pranešime bene pirm kart istoriografijoje šv.
Brunono Kverfurtieio lokalizacijos problem band nagrinti atsakydamas  klausim, o kas buvo viduramži žmogui paribys, kaip jis buvo suvokiamas (tuo tikslu buvo nagrinjama žodži
finis ir confinium sveika). Akivaizdu, kaip pabrž pranešjas, kad confinium pirmiausia reišk
kaimynin teritorij. Taiau net ir šis paaiškinimas neatsako  pagrindin klausim, ar Lietuva
buvo Rusios, ar Rusia Lietuvos kaimyn, t. y. kuria kryptimi judjo misionierius iki pat žuvimo.
Bet svarbiausia yra viena: Lietuvos paminjimas Kvedlinburgo analuose buvo naujo lokalizacinio vieneto atsiradimas XI a. geografinio Europos suvokimo kontekste. Tad mirties lokalizacijos

1

Verta priminti vieno žymesni Lietuvos religijotyrinink Gintaro Beresneviiaus pastab apie XIX–XX a.
etnografins medžiagos panaudojim pagoniškos religijos rekonstrukcijai: „XV a. senoji religija baigiasi
<...> pagonyb baigiasi, pereidama  etnografin lygmen, t. y. virsdama nesisteminga paproi sankaupa“.
Plaiau žr.: BERESNEVI IUS, G. Pagonyb. In Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultra. Tyrinjimai ir
vaizdai. Sud. V. ALIŠAUSKAS, L. JOVAIŠA, M. PAKNYS, R. PETRAUSKAS, E. RAILA. Vilnius,
2001, p. 444, 452.
2
Apie tai plaiau žr.: SVETIKAS, E. Rozetins segs: tipai, simbolika ir paskirtis. In Iš balt kultros istorijos. Skiriama Adolfo Tautaviiaus 75-meiui. Vilnius, 2000, p. 173–187; SVETIKAS, E. Christianizacijos
šaltini paieška Lietuvos XIV a. pabaigos – XVIII a. pradžios kapinyn medžiagoje. Lituanistica, 2002,
Nr. 1 (49), p. 74–97.
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paieškos geografiniame „vidurkyje“ (juos vardijant kaip Jotv, jotvingi krašt), kaip iki šiol
daryta, yra visiškai nepagrstas.
Doktorantas Marius Šavinskas (KU BRIAI), savo pranešime „Krikšioniškos misijos politins
ir socialins prievartos takoskyros problema“ pristatydamas misij veiklos metodus (Wortmission
(pamokslavimas žodžiu, žodžiais), Tatmission (pamokslavimas veiksmais, t. y. pasitelkiant tikjim skatinanias priemones) ir Shwertmission (pamokslavimas pasitelkiant prievartos formas), paband atskirti politin prievart, naudot krikšioniškose misijose Baltijos regione nuo socialins
prievartos. Tai darydamas, autorius ženg kit žingsn: Shwertmission atskyr nuo Kryžiaus kar ir
užkariavim, parodydamas, kad toks socialins prievartos suplakimas  vien gret su politine prievarta yra ydingas ir nieko neišsprendžiantis istoriografijoje. Svarbiausias dalykas, kur akcentavo
prelegentas, tai „savo“ valdovo darytos socialins prievartos savo pavaldini atžvilgiu atskyrimas
nuo politins prievartos, kuri dar užkariautojas.
Dr. Darius Baronas (LII) pranešime „Lietuvi žems dominikon ir pranciškon misij  Rytus
šviesoje XIII a.“ pristat dominikon veikl XIII a. Lietuvoje bei kaimyninse šalyse. Autorius išskyr tam tikrus elgetaujani vienuoli misij raidos etapus XIII a. Iki Mindaugo nužudymo tiek
dominikonai, tiek ir pranciškonai didžiausi dmes skyr Lietuvos karalysts evangelizacijai. Taiau nužudžius Mindaug, anot prelegento, dominikonai savo veikl nukreip  Halio–Volyns
kunigaikštyst bei mongol nukariaut Rusi. Tuo metu pranciškonai toliau vykd misijas tarp lietuvi, kit balt.
Dr. Artras Dubonis (LII) intriguojaniai papasakojo apie Lietuvos didžiojo kunigaikšio Traidenio bandymus krikštytis ir išnaudoti susidariusi palanki politin situacij. Dar iki Traidenio
buvo bandym Lietuv išlaikyti krikšioniška šalimi ( ekijos karaliaus Pšemislo II Otokaro politins ambicijos, susipynusios su ek savarankiškos bažnytins provincijos sukrimo klausimu). Vliau, kaip spjama, Traidenis ekijos karaliaus asmenyje mat galimyb priimti krikšionyb iš
pasaulietinio valdovo. Pažvelg  Lietuvos christianizacijos istorij, matome, kad Gediminas band
krikšt priimti per Rygos arkivyskup, tuo metu Algirdas ir Kstutis – per pasaulietinius valdovus.
Antroji dalis buvo skirta vlesnms, XV–XVII amžiaus, misijoms aptarti. Btent šiame laikotarpyje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystje galutinai sitvirtino krikšionyb. Lemiamas poskis
Lietuvos christianizacijos procese buvo Tridento bažnytinis susirinkimas (XVI a. vid.), kuomet
reformuotoji krikšionyb „nusileido“ iki menkiausio žmogaus. To meto reform puls savo pranešimuose band užiuopti dr. Vacys Vaivada (KU BRIAI) ir dr. Vaida Kamuntaviien (VDU).
Pirmasis kl XVI a. krikšionybs „gilumo“ liaudyje problem, antroji – kaip potridentins Bažnyios reformos idjos adaptavosi LDK bajor savimonje klausim.
Savo pranešim „Krikšionybs „gilumo“ klausimas XVI a. pab. Žemaitijoje konfesionalizacijos proces kontekste“ V. Vaivada pradjo nuo konfesionalizacijos svokos aptarimo. Konfesionalizacija apm kelet svarbi moment: pasauliei vaidmen Bažnyioje ir konfesij raid Reformacijos ir poreformaciniame periode. Nurods, kad konfesionalizacija paliet ir Katalik bažnyi,
prelegentas paband atskleisti, kaip šie procesai vyko Žemaitijoje, dmes sutelkdamas  krikšionybs „gilumo“ problem. Dalis tyrintoj krikšionybs paviršutiniškum laik (ir tebelaiko) pagonybs liekana 3 , taiau aiškja, kad reikt kalbti ne apie pagonyb, taiau apie „kitoki“, t. y.
ikitrindentin, katalikyb.
3

Antai archeologas Vykintas Vaitkeviius XVI–XVII a. net žvelgia es moderniau besireiškiani pagonyb. Plaiau žr.: VAITKEVI IUS, V. Alkai. Balt šventviei studija. Vilnius, 2003, p. 107.
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V. Kamuntaviien pranešime „Jzuit idj recepcija LDK visuomenje XVII a. pirmojoje pusje: Petro Šiukštos testamentas“ atskleid, kaip žemaii bajoras, susijs su jzuit veikla LDK,
savo gyvenime band realizuoti potridentins Bažnyios idjas. Antai jis buvo ne tik vienas iš
Kauno ir Kraži jzuit kolegij fundatori, taiau rpinosi ir paprast žmoni sielovada. Dl šios
priežasties, ko gero, testamente ir atsirado nuostata penktadieniais valstieius atleisti nuo lažo, kad
jie mokytsi krikšionišk ties.
Atskiro dmesio susilauk vienuolij, dominikon ir bernardin (arba mažj observant), misijin veikla LDK. Antai prof. Stephenas C. Rowellas (Stephen C. Rowell) (LII) pranešime „Keletas pamokslinink ordino veiklos aspekt lotynizuojant Bažnyi LDK (iki 1501 m)“ atskleid,
koki tiksl siek dominikonai Žemaitijoje ir LDK. Prelegentas pažymjo, kad Žemaitijoje dominikonai vykd christianizacij tarp pagoni. Tuo metu dabartins Ukrainos platybse dominikonai
atliko skilusios Bažnyios (Katalik ir Staiatiki) vienytoj vaidmen. Dominikonams buvo pavesta atversti žmones iš staiatikybs  katalikyb, tuo tikslu pats Jogaila buvo fundavs keliolika
dominikon vienuolyn (pirmiausia Kamieniece, Lucke ir kitur).
Dr. Rita Trimonien (ŠU) pranešime „Bernardinai Lietuvoje XV–XVII a. I pusje: misijos ir
ryšiai su valdaniuoju elitu“, pratsdama S. C. Rowello mintis, atskleid, koki funkcij christianizacijoje ir rekatalikizacijoje atliko mažieji observantai, Lietuvoje vadinti bernardinais. Pirmieji
bernardin vienuolynai Lietuvoje atsirado Vilniuje ir Kaune. Prelegent atskleid, kaip bernardinus
globojo LDK didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis ir kiti valdovai bei valdantysis elitas. Kad
bernardinai daugiausia buvo nukreipti vykdyti staiatiki rekatalikizacij, rodo specialios popiežiaus buls, suteikianios galiojimus globoti neatsivertusius  katalikyb staiatikius (dauguma
bernardin vienuolyn buvo kurti btent ne etninse lietuvi žemse). Taiau ir tie bernardin
konventai, kurie dirbo Lietuvoje (pvz., Kauno bernardinai), didžiausi energij nukreip  Lietuvos
ir Žemaitijos evangelizacij.
Pratsdamas mint apie valdaniojo elito ir Bažnyios tarpusavio santykius, dr. Rimvydas Petrauskas (VU) pranešime „Didikas ir patronas: Lietuvos diduomens bažnytins fundacijos XV a.“
aiškinosi, kokias naujas funkcijas gijo XV a. LDK bajorai. Jie tapo bažnyi patronais ir fundatoriais. Tai buvo ne tik nuoširdus rpinimasis savo pavaldini evangelizacija, taiau ir politins valdžios manifestacija. Nuo XV a. antrosios puss LDK didikai pradeda bažnyi fundavimo bang.
Tokios bažnyios steigjas skirdavo klebonus ir vikarus, taigi per tai buvo galima Bažnyios kontrol.
Paskutinis pranešimas buvo skirtas kitos krikšioniškos konfesijos – Lietuvos evangelik bažnyios misijinei veiklai XIX–XX a. pr. aptarti. Pranešime „Lietuvos evangelik bažnyi (reformatori ir liuteron) misijos esminiai bruožai“ dr. Arnas Baublys (KU) klausytojus nukl net  tolimj Indij bei Iran, Kaukaz. Pasirodo,  šiuos kraštus jau nuo XVIII a. buvo siuniami lietuviai
evangelik misionieriai. Tarp j buvo misionierius Kristupas Lokys, kils iš Tilžs, XIX a. pab.
skelbs Dievo žod Indijoje. Po 1919 m. jis gržo  Klaipdos krašt, steig vairias šalpos organizacijas, tapo orientalistikos pradininku Lietuvoje. Prelegentas išskyr „vidaus“ ir „išors“ misijas. Per
„vidaus“ misijas, t. y. religinio raštingumo, katechizacijos propagavim ir pan., buvo išlaikytas
Evangelik bažnyios identitetas.
Tad konferencijoje buvo paliesti vairs misij raiškos kontekstai, atskleidžiantys krikšionybs
skverbimosi  Lietuvos (LDK) visuomen kelius, bdus ir metodus. Visa tai ir lm misij teorijos
ir praktikos Baltijos regione niuansus bei specifiškum nuo viduramži iki XX a. Kadangi ši konfe-
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rencija buvo pirmoji, oficialiai traukta  Žemaii vyskupysts jubiliejini rengini sraš, buvo
tvirtai nutarta, kad užsimezgs dialogas turi bti tsiamas kitose konferencijose.
Apie btinyb ateityje organizuoti tokio pobdžio mokslines konferencijas liudijo ir karštos
diskusijos baigiamuosiuose posdžiuose. Konferencijos metu gauta informacija tarpusavyje dalijosi
tiek dstytojai, mokslininkai, tiek ir gausiai susirink studentai.
O bsimas leidinys – ia bus išspausdinti visi skaityti ir neskaityti konferencijoje pranešimai –
savo naujomis žvalgomis, taikliais pažymjimais neabejotinai praturtins mokslin literatr, skirt
Lietuvos ir Žemaii christianizacijai.
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TARPTAUTIN KONFERENCIJA „ŽIRGAS IR ŽMOGUS EUROPOS
PRIEŠISTORJE (PASAULŽIRA, LAIDOJIMO APEIGOS, KARINIS IR
KASDIENIS GYVENIMAS)“
Algirdas Girininkas
Klaipdos universitetas

2008 m. spalio 8–12 d. Klaipdos universitete vyko tarptautin konferencija „The Horse and
Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life)“, kuri organizavo Klaipdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, bendradarbiaudamas su Kultros paveldo departamentu prie Kultros ministerijos. Konferencijoje dalyvavo
48 pranešjai iš vienuolikos Europos šali.
Konferencijos tema pasirinkta neatsitiktinai. Žirgas/arklys tiek priešistors, tiek istoriniais laikais buvo labai reikšmingas ir reikalingas kyje, karini konflikt atvejais. Apie žirg/arkl sukaupta daug archeologins, istorins, tautosakins medžiagos, kuri rodo, koks svarbus jis buvo žmoni
kasdienje ir dvasinje gyvensenoje, jam buvo skiriama ypatinga vieta. Tai ryškiai atsispindi ne tik
rašytiniuose šaltiniuose, tautosakoje, bet ir archeologinje medžiagoje, kuri ir analizavo  konferencij susirink Europos mokslininkai.
Turtingj kari, didik kapuose kartu su mirusiu šeimininku, o kartais ir atskirai bdavo palaidojamas žirgas su visa jo apranga, kuri dažnai buvo ypa puošni. Žirgo laidosenos ir ekipuots ypatumams nagrinti buvo suformuota atskira sekcija. Žirgo aprangos ypatumus romniškuoju periodu
Vokietijos teritorijoje aptar Nina Lau (Šlzvigo-Holšteino archeologinis krašto muziejus), Pševorsko kultros (dabartin Lenkija) teritorijoje – Bartoszas Kontny (Bartosz Kontny) (Varšuvos
universiteto Archeologijos institutas), pietryi Europoje – Olegas Radjushas (Oleg Radjush) (Rusijos moksl akademijos Archeologijos institutas). Šie pranešimai parod, kokia vairi ir kartu originali buvo žirg ekipuot, jos raida Europoje I tkstanmeio po Kr. pradžioje.
Valdas Steponaitis (Lietuvos nacionalinis muziejus), Antonija Vilc ne (Latvijos universiteto
Latvijos istorijos institutas), Sonja Hukantaival (Turku universitetas), Mariuszas Wyczó kowskis
(Mariusz Wyczó kowski), Danielis Makowieckis (Daniel Makowiecki) (Wojciecho Ktrzy skio
muziejus Olštyne), Ma gorzata Karczewska, Macejus Karczewskis (Macej Karczewski), Anna
Grzak (Bia ystoko universitetas), Roberts Spirgis (Latvijos universiteto Latvijos istorijos institutas) skait pranešimus, aptarusius žirg kult ir žirgo viet priešistors tikjimo kontekste. Pranešjai nurod, kad karys ir jo žirgas buvo neatskiriamai susij tiek šiame, tiek pomirtiniame gyvenime.
Žirgas mirusj lydjo  an pasaul, žirgas buvo aukojamas, dažnai laidojamas šalia mirusiojo, nors
skirtinguose Lietuvos, Latvijos, buv. Prsijos teritorijos regionuose mirusieji ir žirgai buvo laidojami skirtingai. Žemaitijos teritorijoje mirusiajam virš karsto ar šalia buvo dedama žirgo galva,
kartais ir kojos. Ryt Lietuvoje ankstyvuosiuose pilkapiuose buvo laidojamas visas žirgas, o paplitus mirusij deginimo paproiui, buvo deginami ir žirgai, kartais laidojami net atskiruose pilkapiuose. Centrinje Lietuvoje žirgai buvo laidojami atskirose duobse ar net atskirose kapinyn dalyse. Iš Lauryno Kurilos (Lietuvos istorijos institutas), Konstantino Skvortsovo (Konstantin Skvortsov) (Kaliningrado Istorijos ir meno muziejus), Audrons Bliujiens (Klaipdos universitetas), Donato Butkaus (Kretingos muziejus), Gunio Zemiio (Latvijos universiteto Latvijos istorijos institutas), Johano Adetorpo (Johan Adetorp) (Lundo universitetas) ir kit pranešim buvo galima susida258
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ryti gana aišk vaizd apie mirusij laidosenos su žirgais Šiaurs Europoje paproius. Anot pranešj, balt kraštuose ankstyviausi palaidojimai su žirgais atsekami dar ankstyvajame romniškajame laikotarpyje Sambijos pusiasalyje (spdingas Aleyka 3 kapinynas) ir Vakar Lietuvos kap su
akmen vainikais kultrinje srityje tik iki V a.
doms ir reikšmingi priešistors tyrintojams buvo Romano Širouhovo (Klaipdos universitetas), Konstantino Skvortsovo, Aleksandro Chochlovo (Aleksandr Chochlov) (Rusijos moksl akademijos Archeologijos institutas) pranešimai, kuriuose nagrinti klausimai, susij su žmoni, palaidot kartu su žirgais, tradicij kaita Prsijos teritorijoje. Daugelis pranešj, pvz., Mindaugas Bertašius (Kauno technologijos universitetas), Tadeuszas Baranowskis (Tadeusz Baranowski) (Lenkijos moksl akademijos Archeologijos ir etnologijos institutas), Christine Reich (Priešistors ir
ankstyvosios istorijos muziejus Langhansbau, Berlynas), išsamiau supažindino su priešistors bendruomeni religine samprata ir socialiniu statusu t bendruomeni, kuriose buvo laidojama su žirgais.
Atskira pranešj grup nagrinjo klausimus, susijusius su žirg pasirodymo pradžia ir j panaudojimu kyje Ryt Pabaltijo teritorijoje. Pagal naujausius archeologinius ir zooarcheologinius
duomenis, žirgai/arkliai Lietuvos teritorijoje galjo pasirodyti viduriniame neolite, kartu su gamybinio kininkavimo pradžia. Šiuos duomenis pateik Algirdas Girininkas (Klaipdos universitetas).
Apie žirg/arkli panaudojim vlyvojo bronzos amžiaus bendruomeni kyje Estijos teritorijoje
domius archeologinius ir zooarcheologinius duomenis pateik Liina Maldre ir Heidi Luik (Istorijos
institutas, Talinas).
Žirgo ir raitelio vaizd, susiformavus tyrinjant virvelins keramikos kultr, nagrinjo Jurgita
Žukauskait-Alvarez Romero (Klaipdos universitetas). Pranešjos duomenimis, naujausi archeologiniai, zooarcheologiniai ir mirusij palaidojim duomenys iš tyrint virvelins keramikos kultros paminkl keiia nusistovjusi nuomon apie plat virvelins keramikos kultros gyventoj
žirg panaudojim karyboje ar transporte vlyvojo neolito pabaigoje miškingoje Ryt Pabaltijo
teritorijoje.
Žirg/arkli panaudojim vairiems darbams, karo žygiams, mšiuose ir žmoni patiriamas
traumas bei raiteliams susidaranias patologijas nagrinjo Rimantas Jankauskas (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas), Anne Karin Hufthammer (Bergeno universitetas), Susanne WilbersRost, Achimas Rostas (Achim Rost) (Osnabrücko universitetas, Vokietija), Linas Daugnora, Algis
Noreika (Lietuvos veterinarijos akademija). Tyrintoj nuomone, esant išlikusiai osteologinei medžiagai, galima nustatyti žmoni patologijas dubens srityje, susidaranias ilg laik jojant ant arkli
balnuose su balnakilpmis (Prancz kariuomens kari, palaidot Vilniuje, atveju) ar be balno.
Taip galima nustatyti, ar mirusysis buvo raitelis. Archeologams, tyrinjantiems kio klausimus,
svarbu nustatyti, ar palaidotas buvo žirgas ar arklys, naudotas kitiems darbams. Tai, pasak pranešj, labai akivaizdu iš skirting patologij, susiformuojani žirgo ar arklio koj kauluose.
Grup mokslinink diskutavo atskiros sesijos, skirtos žirgo vaizdžiui liaudies mene ir tautosakoje, metu. domus ir paliks gil spd pranešimas buvo perskaitytas Rimanto Sliužinsko (Klaipdos universitetas), kuriame prelegentas labai vaizdžiai perteik žirgo vaizd liaudies dain tekstuose. Klausytojai galjo išgirsti ir paties pranešjo padainuotas liaudies dainas. Dieterio Quasto
(Dieter Quast) (Romn-german centrinis muziejus, Maincas) pranešimas buvo skirtas meroving
laikotarpio raiteli pavaizdavimui, kurie išliko archeologiniuose ir istoriniuose paminkluose. Šis
raiteli vaizdavimas yra labai domus ir reikšmingas, aptariant to meto Europos raiteli (kariaunos)
ekipuot. Aelita Kensminien (Lietuvi literatros ir tautosakos institutas), Vykintas Vaitkeviius
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(Klaipdos universitetas) ir Giedr Šukyt (Vytauto Didžiojo universitetas) aptar susiformavus
žirgo/arklio vaizd lietuvi liaudies mslse, pasakojimuose, XIX–XX a. lietuvi kultroje.
Konferencijos pranešim pagrindu bus sudaromas Klaipdos universiteto ir Lietuvos istorijos
instituto periodinio leidinio „Archaeologia Baltica“ XII tomas – straipsni rinkinys, kuriame viet
ras reikšmingiausi ir priešistors mokslui vertingiausi pranešim pagrindu parengti moksliniai
straipsniai.
Žymios Vokietijos archeologs Ninos Lau ir Norvegijos zooarcheologs Anne’s Karin Hufthammer nuomone, Klaipdos universiteto suorganizuota konferencija „The Horse and Man in European Antiquity (World view, Burial Rites, and Military and Everyday Life)“ buvo labai reikšminga, nagrinjant priešistors ir ankstyvj istorini laik Europos gyventoj samprat apie žirg,
to meto paproius, dvasin kultr, liaudies men bendrame Europos kultros kontekste. J nuomone, konferencija ir ypa konferencijos pranešim pagrindu parengtas leidinys prisids prie tolesns priešistors mokslo pltros Baltijos jros regione.
Konferencijos dalyviai susipažino su reikšmingiausiais Vakar Lietuvos archeologijos paminklais, Klaipdos ir Palangos miest kultros objektais.
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ANTROJO PASAULINIO KARO PABAIGA RYT PRSIJOJE:
FAKTAI IR ISTORIN ATMINTIS
Arn Liucija Arbušauskait
Klaipdos universitetas

2008 m. spalio 17–18 d. Klaipdos universiteto Senato salje vyko Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos instituto surengta tarptautin mokslin konferencija „Antrojo pasaulinio karo pabaiga
Ryt Prsijoje: faktai ir istorin atmintis“.
Konferencijos metu buvo ketinama aptarti Antrojo pasaulinio karo pabaigos vykius Ryt Prsijoje ir j politines, socialines, demografines pasekmes. Ši tematika Lietuvos akademinje ir viešojoje erdvje yra gana politizuota, o vertinant to laikotarpio vykius dažnai vyrauja ideologins nuostatos. Pilietins visuomens nepriklausomoje Lietuvoje raida ir geopolitin situacija rodo, kad Ryt Prsijos (istorinio Klaipdos krašto, Kaliningrado regiono, lenkiškosios Rytprsi dalies) vystymosi ir ateities perspektyvos, j alternatyv paieška kartas nuo karto iškyla labai aštriai, nes nesutariama dl esmini vyki ir pasekmi vertinim. Laikas nuo laiko pasikartojantys Antrojo pasaulinio karo pabaigos Rytprsiuose ideologizuoti ir politizuoti vertinimai gerokai skiriasi nuo to, k
savo tyrimais rodinja ir nustato mokslininkai. Tokia situacija gimdo nesusikalbjim tarp mokslinink istorik ir politik bei populist, kartu klaidina ir kiršina visuomen.
Šios situacijos keblum ir ištyrimo aktualum lemia du veiksniai: viena vertus, apie Antrojo pasaulinio karo baigiamj laikotarp ilgai buvo kalbama labiau akcentuojant karini operacij analiz
ir užmirštant, kad  tuos paius vykius buvo sukta ir daug civili gyventoj; antra vertus, per pokario ir vlesnius sovietinio laikotarpio metus tiek moksle, tiek viešojoje nuomonje susiformavo
„oficiali“ Ryt Prsijos ir vyki joje interpretacija, kuri gerokai skyrsi nuo išlikusi ir tuos vykius išgyvenusi asmen vertinim. Šitie du hermeneutiniai tampos laukai Lietuvoje ypa sustiprjo Atgimimo laikotarpiu, kuomet kai kurie faktai (ir vykiai) nagrinjamoje teritorijoje nagrinjamu laiku buvo imti naudoti kaip politiniai argumentai ir šitaip pradti indoktrinuoti  visuomen
kaip vienintel tiesa.
Paskutinis postmis organizuoti akademin konferencij-diskusij buvo 2006 metais Lietuvos
Respublikos Seimo priimtas nutarimas, trauks  Atmintin dien sraš Mažosios Lietuvos genocido dien – spalio 16-j. Todl Klaipdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
institutas msi iniciatyvos toki konferencij-diskusij organizuoti.
Konferencijoje buvo siekiama tiek teorini, tiek ir praktini tiksl: išanalizuoti genocido svokos vartojimo niuansus tarptautins teiss, politikos ir kasdienio gyvenimo diskursais; karo nusikaltim ir nusikaltim žmoniškumui samprat de jure ir de facto Lietuvos atvejais; istorins atminties
tak, vertinant Antrojo pasaulinio karo baigties period Ryt Prsijoje (Klaipdos krašte, Kaliningrado regione, Vokietijoje ir Lenkijoje). Taip pat buvo planuojama išnagrinti demografin situacij, civili gyventoj juridin bei faktin padt Ryt Prsijoje karo pabaigos ir pirmj pokario
met politinje-ekonominje akistatoje.
Konferencijoje dalyvavo 18 pranešj iš trij valstybi. Atvyko šeši atstovai iš Rusijos valstybinio I. Kanto universiteto (Kaliningradas), du iš Vokietijos (Šiaurs Ryt Europos vokiei kultros ir istorijos instituto Liuneburge (Nordost-Institut) ir Leipcigo universiteto), dešimt iš Lietuvos
(Lietuvos istorijos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lie261
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tuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Klaipdos universiteto). Konferencija vyko
trimis kalbomis – lietuvi, vokiei ir rus. vyko septyni posdžiai, buvo numatytas laikas ir diskusijoms.
Teorin konferencijos pamat savo pranešimais suformavo Klaipdos universiteto Humanitarini moksl fakulteto Istorijos katedros vedjas doc. dr. Vygantas Vareikis – „Antrojo pasaulinio
karo kontroversijos: moraliniai atminties ir atgailos aspektai“, dr. Joachimas Tauberis (Joachim
Tauber) (Šiaurs Ryt Europos vokiei kultros ir istorijos instituto mokslinis bendradarbis) –
„Ryt Prsija, 1945: vokiškoji perspektyva“ ir prof. dr. Jurijus Kostiašovas (Jurij Kostiašov) (Rusijos valstybinio I. Kanto universiteto Istorijos fakulteto Užsienio šali ir tarptautini santyki katedra) pranešimu „Stalinas ir Kaliningrado sritis: istorins rekonstrukcijos mginimas“.
Teorini žvalg ieškojo ir Klaipdos universiteto Humanitarini moksl fakulteto Istorijos katedros asistentai Hektoras Vitkus, analizuodamas tradicijas ir tendencijas šiuolaikins Rusijos istorijos politikoje, ir Vasilijus Safronovas, stengdamasis atskleisti nagrinjam vyki atspindžius
Klaipdos krašto ir Kaliningrado srities pokarinje viešojoje atminimo kultroje.
Išsami publikuotos dokumentikos ir istoriografijos analiz nagrinjamu klausimu pristat Rusijos valstybinio I. Kanto universiteto Istorijos fakulteto Užsienio šali ir tarptautini santyki katedros vedjas prof. dr. Viktoras Sergejevas (Viktor Sergejev). Per paskutinius du dešimtmeius yra
nagrinjami vairiausi Kaliningrado srities istorijos aspektai; mokslini tyrim sfera nuolatos pleiasi ir gilja. Tokia išanalizuot šaltini ir archyvini dokument publikacij gausa apie vien Ryt Prsijos dal – Klaipdos krašt – mes Lietuvoje negalime pasigirti.
Mes patys Lietuvoje noriai tyrinjame savo kaimyn – Kaliningrado srities – istorijos ir raidos
aspektus, todl ypatingu šios konferencijos išškiu galima laikyti Rusijos valstybinio I. Kanto universiteto Istorijos fakulteto Baltijos regiono katedros prof. Gennadijaus Kretinino (Gennadij Kretinin) pranešim „Klaipdos kraštas tuoj pasibaigus karui: tyrinjimai ir dokumentai“. Žvilgsnis iš
šono kartais bna netiktas. Tokios pat netiktos buvo ir kai kurios profesoriaus logins ssajos. Su
jo pastaba, kad mes per menkai esame ištyr pokarin Klaipd, deja, tenka sutikti.
Greta teorini analitini pranešim buvo pristatyti ir empirini, dažniausiai besiremiani archyvine medžiaga, tyrim rezultatai. Birut Teres Burauskait (Lietuvos gyventoj genocido ir
rezistencijos tyrim centro Archyvinio vardyn skyriaus vedja) pasakojo apie vokiei kilms
Lietuvos gyventojus, kurie buvo ištremti  Tadžikij 1945 m. gegužs mnes, dar nesulaukus Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Doc. dr. Arns Liucijos Arbušauskaits (Klaipdos universiteto
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresn. mokslo darbuotoja) pranešimas buvo
skirtas paskutiniam „Kaliningrado vokiei“ (kilmini Ryt Prsijos gyventoj) prievartiniam iškeldinimui iš Lietuvos teritorijos  Vokietijos Demokratin Respublik 1951 metais. Jaunieji mokslininkai iš Kaliningrado – šiuo metu Lietuvoje disertacij rašanti Marija Mankevi ir Rusijos valstybinio I. Kanto universiteto Istorijos fakulteto Rusijos istorijos katedros asistentas Dmitrijus Mankeviius (Dmitrij Mankevi), išanalizav daugyb archyvini dokument, atskleid skaudži civili
gyventoj, likusi Kenigsbergo regione, bkl 1945–1946 metais; jie analizavo gyventoj sveikatos, mirtingumo, apsirpinimo maistu, našlaii globos ir kitus klausimus.
Ypatingo dmesio sulauk ir rimtas diskusijas sukl visuomenins organizacijos Mažosios
Lietuvos reikal tarybos pirmininko Vytauto Šilo pranešimas „Mažosios Lietuvos gyventoj genocidas: ištakos ir vertinimai“. Buvo diskutuojama dl prelegento pateikt „prarast“ gyventoj skaiiaus; pranešjas paaiškino, kad tie skaiiai apskaiiuoti remiantis tikimybi teorija (neprastas istorikams metodas). Rimt pastab buvo dl genocido svokos vartojimo ir taikymo konkreiame
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kontekste. Vokiei istorikas Joachimas Tauberis labai aiškiai apibrž, kada galima vartoti š tarptautin juridin termin: kai yra aiškiai apibdinta grup, kurios atžvilgiu bus taikomos specialios
priemons; kai yra aiškiai numatytos priemons ir kokie tiktini rezultatai; kai yra aiškiai vardyti
t priemoni vykdytojai. Šitoki požymi pranešjo Vytauto Šilo argumentacijoje nebuvo, todl ir
svokos genocidas taikymas buvusi Ryt Prsijos etnini gyventoj atžvilgiu nekorektiškas. Be
to, akcentavo vokiei istorikas, niekas ir niekada Vokietijoje nekl genocido Ryt Prsijoje klausimo. Klaipdietis istorikas Vygantas Vareikis diskutavo dl ištak, kurias pranešjas Vytautas Šilas surado net Septyneri met karo laikais, sampratos. Dauguma diskusijos dalyvi sutar, kad nei
Adolfas Hitleris, nei Josifas Stalinas nieko nežinojo apie „lietuvininkus“, kaip tokius, todl kalbti
apie tiksling ir planing šios etnins grups naikinim nra pagrindo.
domios ir mažai žinomos informacijos pateik dr. Linas Saldukas (Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvi išeivijos instituto mokslo darbuotojas) pranešime „Lietuvi pabgli patirtys Ryt
Prsijoje (1944–1945 metais)“ ir dr. Arnas Bubnys (Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus vyresn. mokslinis bendradarbis) pranešime „Lietuvi policijos batalion nuginklavimas ir išformavimas Rytprsiuose 1944 metais“.
Subtiliai konferencijos kontekste pasirod daktaro disertacij Leipcigo universitete rašanti menotyrinink Eva Pluhaová-Grigien su pranešimu „ sivaizduojamoji Tvišk. „Tvišk“ ir „Tvišks praradimas“ vizualioje Klaipdos krašto gyventoj atmintyje“ ir dr. Svetlana Galcova (Rusijos
valstybinio I. Kanto universiteto Istorijos fakulteto Baltijos regiono katedros docent), kuri papasakojo apie Martino von Valenrodo bibliotekos likim pokario metais. Abu šie pranešimai buvo gausiai iliustruoti nuotraukomis. Doc. dr. Nijol Strakauskait (Klaipdos universiteto Baltijos regiono
istorijos ir archeologijos instituto vyresn. mokslo darbuotoja) pranešime „Kurši nerija – pasitraukimo kelias: atminties tiltai“, nagrindama skirtingo tipažo pavyzdžius, taigiai parod, kokie karo
pabaigos momentai labiausiai sirž  žmoni atmint ir kokia sunki yra toji istorins atminties našta.
Visus konferencijos dalyvius ir sveius maloniai nustebino netiktas ne istoriko, o technikos
moksl daktaro Armino Štuopio (Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektros fakulteto Statybini medžiag katedra) pristatymas – „Antrojo pasaulinio karo laikotarpio Memelio gynybins paskirties statiniai – technologij istorijos objektai“. Pranešjas parod tikrai istorišk
žvalg, lygindamas Memelio slptuvi koncepcij su kit Europos šali teorija ir praktika. Pranešimas buvo iliustruotas grafikais, schemomis ir nuotraukomis.
Galima konstatuoti, kad konferencijos tikslai buvo pasiekti. Išsamiai susipažinta su civili gyventoj, karo pabaigoje ir po jo atsidrusi Ryt Prsijoje, ekonomine ir socialine padtimi, taip
pat politiniais etnini gyventoj klausimo sprendimo bdais. Beveik visi pranešimai buvo paremti
argumentuotais ir reprezentatyviais pirminiais šaltiniais. Kiekviename posdyje auditorijoje dalyvavo apie 30–50 svei, kurie buvo aktyvs diskusij dalyviai.
Pagrindiniai šios konferencijos pranešimai bus publikuojami. Aptariamos konferencijos pavadinime buvo akcentuoti du analizs diskursai: faktai ir istorin atmintis. Faktologijos požiriu vykusi
konferencija buvo labai informatyvi ir gili; antrasis diskursas – istorin atmintis – liko mažiau nagrintas. Atminties diskursas galt tapti kit konferencij šerdimi.
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KLAIPDOS UNIVERSITETO ISTORIJOS KRYPTIES
DOKTORANTROS STUDIJ REZULTATAS: APGINTOS PIRMOSIOS
KLAIPDOS UNIVERSITETO AUKLTINI DAKTARO DISERTACIJOS
Nuo 2003 m., kai kartu su Lietuvos istorijos institutu Klaipdos universitetui buvo suteikta humanitarini moksl srities istorijos krypties doktorantros teis, eksternu Klaipdos universitete
buvo apgintos trys daktaro disertacijos. Šiemet disertacijas gyn du pirmieji 2003 m. dienines doktorantros studijas pradj tyrintojai, Klaipdos universiteto aukltiniai. Ernestui Vasiliauskui,
1998 m. baigusiam istorijos studijas Klaipdos universitete, Vilniaus universitetas 2001 m. suteik
archeologijos magistro laipsn. Hektoras Vitkus istorijos bakalauro ir magistro studijas 1997–
2003 m. vykd Klaipdos universitete. Ši autori parengti darbai tapo pirmaisiais realiais rodikliais, pagal kuriuos tampa manoma vertinti istorijos krypties treiosios pakopos studij kokyb
Klaipdos universitete.
Ernesto Vasiliausko istorijos krypties daktaro disertacija „Žiemgala XII a. pabaigoje – XVI a.
pradžioje. Kultriniai procesai“ (mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Žulkus) buvo ginama
Klaipdos universitete 2008 m. gegužs 23 d. Jau stodamas  doktorantros studijas, disertacijos
autorius buvo keli mokslini ir keli dešimi mokslo populiarinimo straipsni autorius, Joniškio
istorijos ir kultros muziejaus direktorius, turjs patirties vadovaujant archeologiniams tyrimams
Žagars, Joniškio, Telši senamiesiuose ir kt. Domjsis vlyvojo geležies amžiaus bei ankstyvj
viduramži žiemgali kultra ir XIV–XVII a. Šiaurs Lietuvos ryšiais su Livonija, savo disertacijos projekte 2003 m. E. Vasiliauskas išsikl tiksl išnagrinti istoriografijoje iki tol beveik neliest
ir mažiausiai pažint XII–XVI a. Žiemgalos istorij. Kaip pažymjo viena iš disertanto oponeni,
E. Vasiliausko parengtas darbas „pirm kart „suvienijo“ Žiemgal tyrim istorijos prasme, nes iki
šiol žiemgali gentin teritorij ir kultrin palikim Latvijos ir Lietuvos archeologai tyrinjo ir
tyrim duomenis nagrinjo atsietai“. Puikiai mokdamas latvi kalb ir ne syk stažavsis Latvijos
universitete Rygoje, autorius pirmasis plaiai panaudojo tiek lietuvišk, tiek latvišk Žiemgalos
istorin bei archeologin medžiag, leidusi jam visapusiškai vertinti šio regiono situacij pasirinktu laikotarpiu. Daktaro disertacijoje autorius, pritaiks tarpdalykin mokslin prieit, nustat,
kad XII–XIII a. Žiemgaloje bta 14 tankiau ar reiau gyvenam žemi, nurod ši žemi ribas,
atsek penkias XIII a. antrosios puss žiemgali migracijos  Lietuv kryptis, išskyr ir apibdino
kelis regiono kultrins dinamikos procesus. Disertacijoje autorius diskutuoja su istoriografijoje
sigaljusia nuomone, es Žiemgala po Ordino užkariavim bent kelis šimtmeius buvo beveik negyvenama. Kaip buvo pažymta gynimo metu kit kalbtoj, kruopštus E. Vasiliausko tyrimas solidžiai papild ankstesni autori, nagrinjusi Žiemgalos problematik, tyrimus: Ilona Vaškeviit dar 1993 m. apgyn disertacij apie pietini žiemgali dvasin kultr ir materialin bt V–XII
a., o Romas Jarockis 2002 m. – disertacij iš urbanizacijos raidos Žiemgaloje XI–XVI a. Disertacijos gynimo tarybos nario habil. dr. Algirdo Girininko teigimu, E. Vasiliausko darbas yra pirmasis
bandymas Lietuvoje nustatyti buvusi Žiemgalos „teritorini jungini ribas, pietini žiemgali
laipsniško prijungimo prie LDK bei materialins kultros pagrindu parodyti Ordino vykdytos priverstins šiaurini žiemgali iškeldinimo iš gimtj viet ir rekolonizavimo kitais gyventojais politik, kuri aiškja iš autoriaus detalizuotos archeologins medžiagos“. Oponent – dr. Daivos Steponaviiens (Lietuvos dails muziejus) ir doc. dr. Ilonos Vaškeviits (Lietuvos istorijos institu-
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tas) – bei gynimo tarybos nari pasisakymuose pažymti ginamojo darbo trkumai nebuvo esminiai, todl vienbalsiu sprendimu Ernestui Vasiliauskui už parengt ir apgint disertacij buvo suteiktas humanitarini moksl istorijos krypties daktaro laipsnis.
Spalio 22 d. Klaipdos universitete vyko Hektoro Vitkaus daktaro disertacijos „Holokausto atminties raida Lietuvoje“ (mokslinis vadovas: doc. dr. Vygantas Vareikis) gynimas. Disertacijos
kokyb viešame posdyje vertino oponentai: dr. Joachimas Tauberis (Joachim Tauber) (Šiaurs
Ryt Europos vokiei kultros ir istorijos institutas), dr. Arnas Bubnys (Lietuvos istorijos institutas), gynimo taryba, kuri sudar prof. dr. Leonidas Donskis (pirmininkas), dr. Darius Stalinas, dr.
eslovas Laurinaviius, dr. Arnas Baublys ir nepriklausoma ekspert dr. Jurgita Verbickien.
Hektoras Vitkus, nuo 2003 m. dirbantis Klaipdos universiteto Humanitarini moksl fakulteto
Istorijos katedros asistentu, 2004 m. stažavsis Herderio institute Marburge, vienas iš pirmj Lietuvoje msi rašyti disertacij, skirt atminties tematikai, kurioje panaudojo Europoje jau kelis dešimtmeius plaiai taikom kolektyvins atminties, atminimo kultros, atminimo viet koncept
teikiamas galimybes. Holokausto atminties raida Lietuvoje iki šiol nebuvo kompleksiškai analizuota, ir H. Vitkaus darbas yra neabejotinai svarus našas  ši tematik. Ne vienas gynimo tarybos narys gyr autori už pilietin drs ir mokslininko nekonformistin pozicij renkantis analizei toki
tem ir už skrupulingum analizuojant milžinišk publikacij skaii. Tyrimo objektu pasirinks
holokausto atminties raid Lietuvoje lemianius veiksnius, autorius pabrž nagrinsis ne vis
lietuvi kolektyvins atminties sistem, bet tik tuos jos elementus, „kurie charakterizuoja esminius
holokausto atminties formavimosi ir formavimo momentus Lietuvoje“. Tyrime panaudota itin gausi
Lietuvos ir užsienio autori istoriografin medžiaga, ištirti vadovliai, bibliografiniai, memuariniai,
archyviniai ir ypa išsamiai – periodiniai šaltiniai. H. Vitkaus disertacinio darbo tikslas buvo „naudojant interdisciplininius tyrimo metodus rekonstruoti holokausto atminties sistemos raid Lietuvoje“. Pristatydamas disertacij, H. Vitkus argumentavo jos naujum trimis aspektais: tyrimo tarpdalykiškumu, istorins kultros koncepcij, nušvieiani naujas metodologines holokausto atminties
raidos Lietuvoje analizavimo galimybes, apibendrinimu ir holokausto atminties raidos Lietuvoje
ypatybi atskleidimu. Disertacijoje, kuri sudaro trys skyriai, išsamiausias yra empirinei analizei
skirtas treiasis skyrius, kurio vert gynimo metu pabrž tiek gynimo tarybos nariai, tiek ir oponentai. Abu oponentai pažymjo novatorišk ir svariai argumentuot autoriaus tez apie tai, kad
holokausto atminties raid vliau lm vaizdiniai lietuvi kolektyvinje atmintyje m formuotis
jau naci okupacijos, t. y. masini žudyni eigos, laikotarpiu. Nors gynimo tarybos nariai pabrž
disertacijos teorin dal esant pernelyg išplst ir nurod kitas jos tobulinimo kryptis, bendru gynimo posdyje dalyvavusi gynimo tarybos nari sprendimu Hektorui Vitkui buvo suteiktas humanitarini moksl istorijos krypties daktaro laipsnis.
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