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KULTURA BOGACZEWSKA W 20 LAT 
POZNIEJ. Materialy z konferencji, Warszawa, 26-
27 marca 2003 (pod redakcjq Anny Bitner
Wr6bIewskiej). Warszawa, 2007. - 520 p. (= 
Seminarium Baltyjskie. Tom I, redakcje serii: 
A. Bitner-Wr6bIewska, W. Brzezinski, Panstwowe 
Muzeum ArcheoIogiczne w Warszawie). Knygos 
leidejai: Panstwowe Muzeum ArcheoIogiczne w 
Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeo
log6w PoIskich, Oddzial w Warszawie. 

2008 metq vasario 
men. Valstybiniame ar
cheologijos muziejuje 
Varsuvoje ivyko Boga
czewo kulturos tematikai 
skirto straipsniq rinkinio 
"Kultura bogaczewska w 
20 lat p6iniej" pristaty-

v 

mas. Sis leidinys - tai 
2003 metais vykusios to 
paties pavadinimo kon

ferencijos ("Bogaczewo kultura po 20 metq") me
dziagos publikacija. Naujos knygos pristatymo 
metu kalbedami muziejaus direktorius dr. 
W. Brzezinskis ir konferencijos organizatore 
dr. A. Bitner-Wr6blewska vel sugriZo prie konfe
rencijos idejos. Bogaczewo kulturos pavadinimq i 
moksliny literaturq itrauke Varsuvos universiteto 
prof. hab. dr. W Nowakowskis, kuris 1983 metais 
apgyne disertacijq "Bogaczewo kuItura Mozuri
jos deryne nuo velyvojo ikiromeniskojo peri
odo pabaigos iki senosios velyvqjq romeniskqjq 
itak4 laikq fazes. Chronologines-kulturines ana
Iizes bandymas" ("Kultura bogaczewska na Poje
zierzu Mazurskim od schyIku p6inego okresu 
przedrzymskiego do starszej fazy p6inego okresu 
wplyw6w rzymskich. Pr6ba analizy chronologi
czno-kulturowej"). Butent W. Nowakowskis issky-

RECENZIJOS 

re ir apibreze siq kuIturq kaip archeologiniq duo
menq bei jq tarpusavio rysiq visumq, 0 pavadini
mui sutartinai panaudojo vieno budingiausiq 
aptariamojo laikotarpio Mozurijos kapinyno Bo
gaczewo vietoveje vardq. Bogaczewo kulturos pa
minklus paliky zmones siejami su baltais. Lietuvos 
archeologijos tyrinetojams Bogaczewo kulturos, 
kuri apima ipieCiausiq baltiskqji arealq romenis
kuoju laikotarpiu, studijos yra ypac aktualios - ki
tos archeologines baltq kulturos grupes gali buti 
apibreztos kaip savitos tik kuo issamiau susipa
zinus su kiekvienos kaimynines srities ypatumais 
ir tam tikrais bendrais visoms baltq grupems bruo
zais. Vakarq baltq kulturines klasifikacijos istori
jq ir problemas, moksliniq tyrimq keliq iki 
Bogaczewo kulturos isskyrimo, siandienines toles
niq tyrimq gaires ivadiniuose knygos straipsniuo
se pristate profesoriai J. Okulicz-Kozaryn ir 
W. Nowakowskis. 

2003 m. kovo 26-27 dienomis vykusios konfe
rencijos metu buvo plaCiai aptarti ivairus su Bo
gaczewo kulturos problematika susijy klausimai, 
stengtasi kuo daugiau pateikti ivairiausios naujos 
medziagos - nuo pavieniq svarbiq radiniq iki pla
tesniq analiziq ir apibendrinimq, naujos tyrimq 
metodikos ar krypties pristatymo. Po sveikinimo 
zodziq ir ivadiniq pranesimq konferencijoje vyko 
temines pranesimq sesijos: "Bogaczewo kulturos 
genezes problema", "Naujas Zvilgsnis i senas prob
lemas", "Bogaczewo kultura ir jos kaimynai". Jose 
vyko idomios diskusijos, pranesejams pateikiant 
klausimus ar pradedant paCiq klausianCiqjq dis
kusijq. Tokie karsti musq kolegq lenkq debatai ir 
polemikos kuItura yra tikrai sektinas pavyzdys. Ki
ta vertus, labai svarbu, kad visos diskusijos buvo 
irasinejamos, veliau sifruojamos ir isspausdintos 
konferencijos knygoje. Galima isivaizduoti, koki 
titaniskq darbq atliko konferencijos organizato
riai ir knygos leidejai, rengdami spaudai diskusijq 
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dali, kuri yra labai svarbi tuo, kad galima cituoti 
autoriq mintis, izvalgas, laikui begant atsekti 
mokslo idejq raidq. Buta ir santykinai "tyliosios" 
konferencijos dalies - vadinamqjq posteriq (trum-
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pq pranesimq-sienlaikrasCiq) sesijos. Cia prista-
tyti atskiri radiniq tipai ar kapq kompleksai, 
naujausiq Bogaczewo kulturos paminklq tyrineji
mq medziaga ar archyviniq duomenq analize, fo
tografijos is oro metodai ir jq reiksme 
archeologines informacijos sistemq kurimui. Ta 
pati konferencijos struktura vyrauja ir knygoje -
atskiras skyrius skirtas posteriq medziagai. 

Torno redaktore A. Bitner-Wr6blewska iZan
giniame zodyje paaiskino, kad konferencijos me
dziagos leidyba ilgiau uztruko ir del redakcijos 
siekio surinkti visq pranesejq tekstus, 0 toji uz
duotis buvo nelengva. Pateiktq darbq apimtis ne
buvo ribojama, todd redakcijai darbo tikrai 
netruko, ir solidi knygos apimtis tai liudija. Gaila, 
kad knygoje nerasime teksto apie Bogaczewo kul
turos elementus Semboje (toks pranesimas buvo 
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RASA BANYTE-ROWELL 

pristatytas konferencijoje), taciau skyriuje, skir
tame Bogaczewo kulturos ir kaimyniniq sriCiq san
tykiams, yra Lietuvos archeologijai ypac aktualus 
G. Grizo ir A. Bitner-Wr6blewskos straipsnis apie 
Bogaczewo kulturos keramikos radinius Pietq Lie
tuvoje. Greta - M. Bertasiaus publikacija apie Bo
gaczewo kulturos ir Vidurio Lietuvos regiono 
gyventojq tarpusavio rysius. J. Andrzejowskio ir 
A. Cieslinskio darbas apie vakarq baltq (Boga
czewo ir Dollkeim-Kovrovo kulturiniq arealq) ry
sius su kaimynais germanais savo pavyzdziu siiilo 
imtis panasiq palyginamqjq studijq Lietuvos ar
cheologijos kontekste. Galiausiai kiekviena pub
likacija yra svarbi musq mokslui, nes Bogaczewo 
kulturos areale vyk« ivairus reiskiniai negalejo 
buti visiskai izoliuoti nuo atoveiksmiq siaures
nese srityse. Neabejotinai aptariama knyga jau 
yra ir bus skaitoma Lietuvoje, 0 joje publikuoti 
atradimai ir idejos taps inspiracijq saltiniu tiek 
archeologijos studentams, tiek destytojams ir 
mokslininkams. 
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