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V tarptautine moksline konferencija 

" J
ONO PUZINO S TYMAI" 

LINAS TAMULYNAS 

2008 m. lapkriCio 7 dienq Vilniaus universi
teto Archeologijos katedra suorganizavo V tarp
tau tiny moksliny konferencijq "Jono Puzino 

skaitymai". Jos tema - "Lietuvos archeologijos 
saltiniai Europos muziejuose ir archyvuose". To
kios temos pasirinkimas neatsitiktinis, nes Vil
niaus universiteto Archeologijos katedra jau nuo 
2004 m. vykdo projektus, kuril! tikslas - uzsie
nio saugyklose esanCios medziagos, susijusios su 
Lietuvos archeologiniais objektais, paieska ir 
analize. 2004 m. Valstybinis mokslo ir studijl! fon

das pareme projektq "Duomenl! apie Klaipedos 
krasto kapinynl! medziagq uzsienio saugyklose 
sqvadas" (vad. prof. habil. dr. Mykolas Michel
bertas), 0 2006-2008 m. tas pats fondas finansa

vo mokslinil! tyriml! projektq "Archeologinil! 
lituanistikos saltinil! sqvado sudarymas ir skait
meninimas (ARCHEOLITAS)" (vad. prof. Alek
siejus Luchtanas). Aptariamoji konferencija 
buvo pastarojo projekto dalis, kas ir nuleme jos 

temq.l si mokslo rengini susirinko dalyviai is Lie
tuvos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, atstovavy 
8-ioms mokslo institucijoms bei muziejams, ir 
gausus sveCil! burys. 

Konferencijos ivadineje kalboje Vilniaus uni
versiteto Archeologijos katedros vedejas doc. dr. 
Aleksiejus Luchtanas renginio dalyvius supazin
dino su 2006-2008 metais vykdyto projekto 

"Archeologinil! lituanistikos saltinil! sqvado su
darymas ir skaitmeninimas (ARCHEOLITAS)" 
uzdaviniais ir rezultatais. Projekte buvusios nu

matytos dvi pagrindines veiklos kryptys: Lietu
vos archeologinil! saltinil! paieska uzsienio 
institucijose bei Lietuvos institucijose saugomos 
analogiskos medziagos skaitmeninimas. Per tre
jus metus projekto dalyviai (Vilniaus universi
teto Archeologijos katedros, Lietuvos istorijos 
instituto ir Vytauto Didziojo karo muziejaus 
darbuotojai) pediurejo ir suregistravo trijl! 
valstybil! (Rusijos, Lenkijos ir Vokietijos) 8-io
se institucijose (Herderio institute Marburge, 
Hales universiteto Europos menD ir archeolo
gijos institute Haleje, Lenkijos nacionaliniame 
archeologijos muziejuje Varsuvoje, Archeolo
gijos muziejuje Krokuvoje, Kulturos ir istorijos 
muziejuje Kaliningrade, Romos ir germanl! cen
triniame muziejuje Maince, Valstybiniame er
mitaze bei Materialines kulturos istorijos 
institute Peterburge) esanCiq medziagq, susiju
siq su Lietuvos archeologiniais saltiniais. Suda
ryti siose institucijose esancios medziagos 
sqvadai. Vykdant antrqjq veiklos krypti per tre
jus metus nuskenuota per 5 tlikstanCius lapl! se

n~l! publikacijl! (isleistl! iki 1945 m.), kuriose 
skelbta informacija apie Lietuvoje vykdytus ar
cheologinius tyrimus, 50 tukst. lapl! archeolo-



284 

ginil! tyriml! ataskaitl! ir 25 tukst. fotonegaty

Vl!. 

Pirmoji konferencijos sesija buvo skirta in
formacijos apie Klaipedos krasto archeologinius 
tyrimus iki 1945 m. tematikai. Linas Tamulynas 
(Vilniaus universitetas) pristate bendrq arche
ologinil! tyriml! Klaipedos kraste apzvalgq ir 
akcentavo, kad nuo XIX a. vid. regiono archeo
logijos objektl! tyrimais uzsieme nemazai vietos 
inteligentijos (Eduard Gisevius, Hugo Scheu, 
Erich Scheu, Ernst Ancker, Wilhelm Frentzel
Beyme, Otto Schwarzien), kuril! veikla turejo di
deles itakos KaraliauCiaus mokslinil! draugijl! 
apsisprendimui vykdyti tyrimus siame regione. 
Dr. Heino Neumayer, Berlyno proistores ir anks
tyvosios istorijos muziejaus mokslinis darbuoto
jas, savo pranesime pristate informacijq apie 
daugiau nei per simtq metl! (nuo XIX a. 4-ojo 
iki XX a. 5-ojo desimtmeCio) i siq institucijq pa
tekusius archeologinius radinius is Lietuvos. Tai 
daugiausia radiniai is Klaipedos krasto, taCiau 

yra radinil! ir is Vilniaus apylinkil!, kurie rasti I 
pasaulinio karo metu vykdytl! archeologinil! ty
riml! metu ir perduoti/parduoti i Berlyno mu
ziejl!. Didziausia dalis Berlyno muziejuje saugotl! 
radinil! - tai Anduli4 kapinyno medziaga (apie 
5000-6000 eksponatl!), kuri 1945 m. buvo isvez
ta i Maskvq. Berlyno proistores ir ankstyvosios 
istorijos muziejaus darbuotoja dr. Christine Reich 
konferencijos dalyviams pristate toje paCioje ins
titucijoje saugomq Proistores tarnybos (Lande
samt fur Vorgeschichte) ir Prussia-Museum 
archyviny medziagq bei islikusius minetojo mu
ziejaus eksponatus is Klaipedos krasto. Pasak 
pranesejos, is Prussia-Museum saugotl! Klaipe
dos kraste aptiktl! radini4 Berlyno muziejuje siuo 
metu daugiau nei po 10 eksponatl! yra tik is 
Aukstkiemil! bei RamuCil! kapinynl!. IS viso Ber
lyno muziejuje saugomi eksponatai is 31 Klai-
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pedos krasto vietoves, iki 1945 m. pateky i Prus-
sia-Museum. Dr. Rasa Banyte-Rowell (Lietuvos 
istorijos institutas) apivelge Vokietijos archeo
logo Herbert Jankuhn archyvineje medziagoje 

v 

(siuo metu saugomoje Slezvigo-HolSteino ze-
mes muziejuje) uZfiksuotq informacijq apie ro
meniskojo laikotarpio radinius is Klaipedos 
krasto. Minetoji archyvine medziaga labai svar
bi moksliniu poziuriu, nes daugelyje XIX a. 

pab.-XX a. pr. tyrinetl! objektl! publikacijl! ap
tikti radiniai aprasyti netiksliai, 0 H. Jankuhno 
archyve esantys radinil! piesiniai yra ypac pre
ciziski ir informatyvUs. Paskutinis pirmosios se
sijos pranesimas, kurio autorius - Maskvos 
archeologijos instituto mokslinis bendradarbis 
habil. dr. Vladimir Ivanovic Kulakov - buvo skir
tas aptarti Romos ir germanl! centriniame mu
ziejuje Mainze saugotl! kursil! bei skalvil! arealo 
radinil! kopijl! aprasus (tiksliau - piesinius) sio 
muziejaus inventorineje knygoje. 

Antroji konferencijos sesija buvo skirta Len

kijos ir Rusijos institucijose saugomos archyvi
nes medziagos ir radinil!, susijusil! su XIX a. 
pab.-XX a. pr. vykdytais archeologiniais tyri
nejimais dab. Lietuvoje, apivalgai ir analizei. 
Pirmoji sios sesijos dalis skirta Varsuvos valsty
biniame archeologijos muziejuje saugomai me
dziagai. Apibendrinanti ivadini pranesimq apie 
Cia saugomq medziagq, susijusiq su archeologi
niais tyrimais Lietuvoje, skaite Vilniaus univer
siteto archeologijos magistro studijl! studente 
Diana Antropikaite. Varsuvos valstybinio arche

ologijos muziejaus BaItl! archeologijos skyriaus 
vedeja dr. Anna Bitner-Wr6blewska kartu su ko
lega Cezary Sobczak pateike detaliq informacijq 
apie siame skyriuje saugomus radinius is Lietu
vos. Konferencijos dalyviai suzinojo, kad mine
toje institucijoje saugoma daugiau nei 4000 
radinil!, is kuril! 2850 - keramikos fragmentai, 
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1225 - individualUs eksponatai, be jll, dar yra 

kaul4, angli4 fragrnent4 ir tekstiles liekan4 is 
daugiau nei 36 Lietuvos vietovi4. Pranesirno au
toriai pastebejo, kad nors 72 proc. visos rnediia
gos yra spausdinta, taCiau desirntadali reiket4 
spausdinti vel del j4 neissarnurno. Graiyna 
Iwanowska, atstovavusi tai paCiai institucijai, pri
state joje saugornq dokurnentacijq, susijusiq su 
Liudviko KSyvickio (Ludwik Krszywicki) kasine
jirnais Darbut4, Duksteli4, Petrasiun4 piliakal
niuse, bei kerarnikq, to paties tyrejo rastq 

v 

kasinejant ivairius Zernaitijos piliakalnius. Var-
suvos valstybinio archeologijos rnuziejaus rnoks
lines dokurnentacijos skyriaus darbuotojaMaria 
Krajewska supaiindino su siarne skyriuje sau
gornais Lietuvoje dirbusi4 savarnoksli4 arche

olog4 Erazrno Majevskio (Erazrn Majewski), 
Michailo Eustachijaus Brenstejno (Michal 
Eustachy Brensztejn), Marijos Butryrnuvnos 
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(Maria Butryrn6wna), Vandalyno SukeviCiaus 
(Wandalin Szukiewicz), Julijano Tylko-Hrincevi
Ciaus (Julian Tylko- cewicz), Antoni Zabors
kio (Antoni Zaborski) archyviniais dokurnentais 
(daugiausia - laiskais), kuriuose yra inforrnaci
jos apie archeologini4 objekt4 kasinejirnus Lie
tuvoje ir j4 rnetu rastus radinius. 

Antrosios konferencijos sesijos antra dalis 
buvo skirt a kitose Lenkijos, taip pat Rusijos ins
titucijose saugornierns Lietuvos archeologiniarns 
saltiniarns aptarti. Varsuvos universiteto Arche
ologijos instituto prof Wojciech Nowakowski kar
tu su Lodzes universiteto Archeologijos instituto 
prof Magdalena Mqczynska parenge pranesirnq 
apie Lodzes istorijos ir etnografijos rnuziejuje 
saugornus radinius is Lietuvos. Nors Cia saugo
rna negausi radini4 is rnus4 krasto kolekcija, au
tori4 dernesio ir ypac detalios analizes sulauke 8 
rorneniskojo laikotarpio radiniai is Kiaunor4 
(Kelrnes r.). Varsuvos universiteto Archeologi-
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jos instituto rnagistro studij4 studente Izabela 
Szter pristate iyrnaus archeologo Martino J ana 
(Martin J ahn) archyvines rnediiagos, saugornos 
toje pacioje institucijoje, visapusiskq analizy. 
Nors sioje rnediiagoje su Lietuvos archeologi
niais objektais susijy vos keli dokurnentai, bet 
pranesirnas sulauke viS4 konferencijos dalyvi4 
dernesio. Vroclavo archeologijos rnuziejaus di
rektorius KrzysztoJ Demidziuk kartu su kolega 
is Varsuvos universiteto Archeologijos instituto 
dr. Bartosz Kontny pristate inforrnacijq apie Vroc
lavo rnuziejuje saugornus radinius is Slabadeles 
(Slobodka) ir Srnurgaini4 (Srnorgon). Pranesi
me aptarti tik 3 radiniai (du antskydiiai ir pei
lis), taciau besidornintiems V-VI a. balt4 
ginkluote sis pranesirnas buvo labai naudingas 

ir idornus. Paskutini pranesirnq konferencijoje 
skaite Lietuvos istorijos instituto darbuotojas 
Laurynas Kurila, kuris buvo skirtas dalies Sankt 
Peterburge saugornos rnediiagos, susijusios su 
Lietuvos archeologiniais objektais, apivalgai -
Vladirniro Kasirskio kasinejirn4 pilkapynuose 
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tarp Vajuonio ir Zeirnenio dokurnentacijos ir 
radini4 pristatyrnui. Pranesirnas sulauke dide
lio susirinkusi~4 dernesio, nes pristatyta rne
diiaga svarbi ne tik archeologijos rnokslo 
istorijos poiiuriu, bet ir iki siol aktuali proisto-

• v •• • 

res paZllllrnUl. 
Kaip pastebejo Varsuvos nacionalinio arche

ologijos rnuziejaus dr. Anna Bitner-Wr6blew
ska, si konferencija svarbi ne tik Lietuvos 
archeologijos rnokslui. Lietuvos koleg4 pasiu
lyta tern a priverte konferencijoje dalyvavusius 

uisienio institucij4 archeologus ir archYV4 
darbuotojus dar kartq idemiai pediureti jo
se saugornq rnediiagq ir jq ivertinti. Tiek kon
ferencijos rnetu vykusiose diskusijose, tiek 
bendraujant neforrnalioje aplinkoje iskilo ne
rnaiai klausirn4 del is Lietuvos i ivairias Euro-
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poje esanCias institucijas patekusi4 archeologi
ni4 radini4 ir archyvines rnediiagos prieinarnu
rno ir pUblikavirno. Daugelis konferencijos 
dalyvi4 konstatavo, kad renginys buvo gerai or
ganizuotas, labai svarbus nurnatant tolesnes 

LINAS TAMULYNAS 

ivairi4 sali4 rnokslini4 institucij4 bendradar
biavirno galirnybes. Konferencijos rnediiagq 
planuojarna isleisti Vilniaus universiteto Arche
ologijos katedros periodiniarne leidinyje "Ar
chaeologia Lituana". 


