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KONFERENClJOS, SEMINARAl 

saltiniuose. Drvas yra vienas seniausiq objektq Vi
diemeje ir Latvijoje, pirmieji uZrasai ant jo sienq 

iinomi is XV-XVI a. 

Toliau kelias vede i Zilaiskalns ("Melynq kal
n~") - kaip manoma, tai centrine sventviete Vid
iemeje. Rasytiniuose saltiniuose Zilaiskalns 

v v 

minimas nuo 1636 m. kaip Sabo vieta. Sis kalnas 

taip pat daznai minimas tautosakoje ir net grozi
neje literatiiroje. Ant kalno mes pamateme du

benuot<tii akmeni (su uzrasu Upurakmens salia jo) 
ir porq rusenanCiq lauzavieCiq kitoje kalvos puse-

v 

je. Salia jq, prie malkq kriivos, sedejo barzdotas 

vyras. Turbiit vietinis krivis. 

EUROPOS ARCHEOLOGl) ASOCIACUOS 
• 

IS·OJ! METINE KONFERENCUA 

2009 metais Italijoje, Pietiniq Alpiq kurorte 
Riva del Garda, vyko 15-oji kasmete Europos ar

cheologq asociacijos (European Association of 
Archaeologists, toliau EAA) konferencija. Kaip 

jau tapo iprasta, akademinei konferencijos daliai 
buvo skirtos trys dienos, dar porq dienq paliekant 

v 

isvykoms, ekskursijoms. Sios organizacijos kon-
ferencijoje teko dalyvauti jau 5-tq kartq. Bet, at

rodo, tarp Lietuvos archeologq si organizacija nera 
populiari, jos renginiuose dalyvauja vos vienas ki-

v 

tas. Zinoma, konferencijq vyksta labai daug, ivai-

rill, skirtq ivairiausioms progoms ir ivairiose salyse. 
Vis delto noreCiau trumpai apivelgti ryskejanCias 
archeologijos akademinio diskurso tendencijas, 

taip pat paagituoti kolegas kiek aktyviau isitrauk

ti i siq veiklq. 
EAA istorija atspindi XX a. pabaigoje Euro

poje isryskejusias tendencijas. Asociacija buvo 

ikurta dar 1991 metais, siekiant keliq tikslq. Be 
archeologiniq tyrimq ir skatinimo keistis duome

nimis, kaip labai svarbiis nurodomi Europos ar
cheologijos paveldo sklaida ir interpretavimas, 
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Paskutinis miisq aplankytas objektas buvo se
niausias Latvijos myliq akmuo Bestose (Bestes, 
Koceni - 14 km nuo Rygos) su uzrasyta 1686 m. 

v 

data. Sis akmuo ilgq laikq buvo laikomas antka-

piu dviems broliams, irengtu 1686 m. geguzes 14 
dienq. Tai pavyzdys, kaip begant laikui kinta ne 

tik erdves suvokimas, bet ir tau tine savimone. 
Keliones diena baigesi. ISsiskirdami Siguldo

je, kupini naujq idejq, ispiidziq ir pazinCiq, mes 

griZome prie savo kasdienybes ir darbq. Esu isiti
kinys, kad Latvijoje vykusios "Natural Holy Pla
ces" konferencijos idejos ir ispiidziai gyvuos 

mumyse dar labai ilgai. 
Roman SHIROUHOV 

etiniq ir mokslo standartq taikymas, tarpusavio 

bendradarbiavimas. Atrodo, siekta uzmegzti 

glaudesnius kontaktus tarp "vakarines ir rytines" 
Europos daliq. Taciau kelerius metus EAA konk

retesne veikla neuzsieme. Tik 1995 metais prade
jus organizuoti me tines konferencijas, atsirado 
realus pagrindas bendradarbiavimui ir idejq kei

timuisi. Nariq skaiCius iigtelejo, aktyviau i veiklq 

isitrauke Latvijos bei Estijos archeologai, tam pa
sitarnavo ir 1996 metq konferencijos vieta Rygo
je (Cia buvo perskaityta per 250 pranesimq). 

Veliau konferencijq dalyviq skaiCius dar isaugo. 

Dabartine penkiolikos metq veiklos patirtis lei
dzia sprysti apie jau susiformavusiq tradicijq. 

EAA organizuojamose konferencijose islaiko

mas dalykiskumo ir masiSkumo balansas. Papras
tai per tris dienas perskaitoma apie 370-400 

pranesimq beveik 50-tyje skirtingq sekcijq. Tai su
teikia galimyby klausytojui pasirinkti dominanciq 

tematikq ir aplankyti kelias sekcijas. Konferenci
jose nusistovejusi nors ir kiek nemandagi, bet 

akademiniu poziiiriu visiskai pateisinama tenden
cija - nera privaloma isklausyti visq sekcijoje skai

tomq pranesimq iki pertraukos (paprastai jie 
turiniu ir aktualumu gerokai skiriasi tarpusavyje); 

tiesiog noredamas klausytojas gali keisti auditorijq 



ir rinktis kitos tematikos pranesimus. Konferen
cijos puikiai organizuotos, dalyviams is Vidurio ir 
Rytq Europos krastq daznai yra galimybe (bent 
budavo iki siol) gauti daliny paramq kelionei. 

Nagrinejamq temq ratas labai platus, taCiau 
paprastai apima kelias pagrindines temines gru
pes (blokus). Pastaruoju metu matyti, kad EAA 
konferencijose dalyvauja nemazai jaunq moksli
ninkq, jie stengiasi ir pratysti anksciau gvildentas 
temas, ir atranda naujq, iki tol visai neliestq. Pat
rauklus skaidymas i skirtingas temines grupes. 
Paprastai didelio susidomejimo sulaukia reCiau 
nagrinejamos, tarpdiscipliniskumu issiskirianCios 
temos. Lietuvoje iki siol joms skiriama labai ma
zai demesio. 

2009 metq konferencijoje pranesimai buvo su
skirstyti net i septynias grupes pagal skirtingas te
mines kryptis. 

Didele grupe pranesimq susieta su archeolo-
y 

gines interpretacijos tema. Cia vyko net 11 sekci-
jq, 0 klausimq ratas - nuo akustines aplinkos 
rekonstrukcijos (Archaeologies and Soundscapes) 

y 

iki laiko dvasios paieskq (Zeitgeist). Si sekcija skirta 
kulturinei, etninei bei politinei aplinkai ir jos ita
kai materialines kulturos reiskiniq sklaidai anali
zuoti. Ideologiniuose pokyCiuose ikunyta "laiko 
dvasia" Ierne gyventojq grupiq, kulturos reiskiniq 
bei idejq sklaidq. Sekcijoje "Apie uki" tarpdiscip
lininy ivairiq mokslq jungti isryskino poziuris i uki 
ne kaip paprastq pastatq formuojamq ukini vie
netq, bet kaip tam tikrq isankstiniu uzmanymu mo
deliuojamq socialiny arenq. 

Galima paZymeti, kad Europos archeologinio 
paveldo tradicija apima ir XX a., sio amziaus zmo
niq patirtys materializavosi ivairiausiuose objek
tuose (sekcija "Karo belaisviq archeologija" ar 

pranesimas "Skausmo paveldas"). 
Lietuvoje, matyt, dar ne vienam profesiona

lui keltq nuostabq tokie terminai: garsovaizdis 
(Soundscape) ar krastovaizdzio choreografija 
(Landscape choreography). Tai nera graziai skam
bantys tusti terminai, kaip kam nors gali pasiro
dyti. Tiesiog jais isreiskiamas naujas poziuris, kuri 
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taikant kai kuriuos iprastus mums reiskinius gali
rna vertinti visai kitaip. Tarkime, 1009 metais Prii-

y 

sijos ir lietuvos paribyje rovo ne vien Sv. Brunonas, -
y 

. - 'jys si drastiskq scenarijq Sv. Brunonas tarsi pri-
junge siq zemy prie kriksCioniskojo pasaulio. 

Tema "Archeologija siandien" (Archaeology 
today) aptaria sios profesijos santyki su projek
tuotojais ir vykdytojais, kalba apie tarptautffii bend
radarbiavimq, kelia archeologijos vidumo ir 
visuomenes domejimosi klausimus. 

Septynios sekcijos buvo skirtos paveldo tema
tikai (Heritage), dauguma jq gilinosi i archeologi
niq vertybiq viesinimo, panaudojimo edukaciniams 
tikslams problemas. Vilniaus piliq kulturinio rezer
vato atstove A.KasperaviCiene savo pranesimu 
sekmingai isiterpe i si diskursq. 

Platq spektrq (10 sekcijq) apeme tapatumo, 
sqveikos ir kulturos pokyCiq tematikai skirta da
lis. Apie gana nemazq susidomejimq liudija ir di
delis (apie 85) sioje grupeje skaitytq praneSimq 
skaicius. Vis delto sekcijq turinys atskleide jau api
breztq tapatumq studijas, bet ne naujq reiskiniq 
paieskas. Pastebimai daugiau demesio sulauke 
sekcija, kurioje buvo aptariami paleogenetini4 ty

rimq rezultatai, sprendziant neandertaliecio ir 
siuolaikinio zmogaus vienalaikiskumo klausim~. 

Atskira konferencijos dalis skirta ritualo ir sim
bolikos aptarimui (Ritual and Symbolism). Nors Cia 
sekcijq nebuvo daug (6), taCiau susidomejirnas bu
vo didelis ir perskaityta net 80 pranesirnq. Tema "Ri
tualinis gyvuliq zudymas ir laidojimas Europoje" 
suteike puikiq galilllyby pristatyti naujausi'l baltq ty

rimq medZiagq ir pateikti tam tikras interpretacijas. 
Taip pat verta pamineti idomesnes sio bloko sekci
jas, nagrinejanCias archeologini sokio traktavirn~ (Ar
chaeological approaches to dance performance), 
ritualo atpaZinimq is vaizdinio perteikirno (Decoding 
rituals from visual representations), ikUnytq materia
lUlllq (Embodied materiality: corporeal hybridism and 
body substitutions). 

Dar viena pranesimq grupe skirta mokslo ir 
archeologijos sqveikai. Ji buvo maziausia (apie 40 
pranesimq), taCiau joje aptartas daugiaplanis ar-
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cheologijos santykis su skirtingomis moksll! sako
mis - izotopl! tyrimai, DNR analizes, GIS tech
nologijos, nuosedl! bei vulkanologiniai tyrimai, 
taikyti priesistorinil! duomenl! vertinimui. 

Reiketl! paZymeti, kad nors visi konferencijos 
pranesimai buvo suskirstyti i atskiras ir gana ais
kiai apibreztas temines gmpes, nemazos jl! dalies 
tema biidavo platesne. Tad sekcijl! temos tik is da
lies atskleidzia nagrinejam<t tematik<t - paprastai 
ivairiose sekcijose buvo galima rasti patraukliu 
tarpdiscipliniskumu issiskirianCil! pranesiml!. 

-
Tarptautinis seminar as "PRIE BALTlJ KULTU-

v 

ROS 1ST " 

Kiekvienoje mokslo srityje yra mokslininkl!, 
kuril! tyrimai, atradimai ir iskeltos hipotezes turi 
nemazq itak<t tolesnei to mokslo raidai. Archeo
logijos srityje vienas tokil! yra habil. dr. Algirdas 
Girininkas, mokslininkas, didzi<tj<t savo gyvenimo 
dali paskyrys akmens amziaus tyrimams. Jo tyri
netl! objektl! svarba, tarpdisciplinine medziagos 
analize ir hipotezil! novatoriskumas Ierne nauj<t 
poziiiri akmens affiZiaus, 0 kartu ir baItl! genezes 
tyrimuose. 

Algirdo Girininko veikla neapsiribojo vien 
akmens amziaus problematikos tyrimais. Jis daug 
nuveike muziejininkystes, paminklosaugos, arche
ologijos mokslo populiarinimo srityse. Svarbu ir 
tai, kad savo uzsidegimu ir pavyzdziu jis uzkrete 
daugeli zmonil! ir paskatino juos dome tis prois
tore - tiek profesionaliai, tiek megejiskai. 

Biitent platl! veiklos spektr<t atspindejo mar
gas kolegl! ir bendraminCil! biirys, 2009 m. mgse
jo 23 d. susirinkys i Klaipedos universiteto 

organizuot<t tarptautini seminar<t "Prie baltl! kul
turos istakl!" (At the Origins of Baltic Culture), skir
tq habil. dr. Algirdo Girininko sesiasdesimties 
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Manau, kad EAA organizuojamos konferen
cijos yra gana nebloga mokykla, nes Cia daznai 
lieciamos tokios temos, kurios Lietuvos archeo
logineje tradicijoje nutylimos, dalyviai turi gali
myby pazinti kitl! salil! archeologijos mokslo 
kryptis ir tendencijas. 

2010 metl! konferencija vyks Hagoje. AS no
riu paraginti kolegas dr<tsiau atverti baltiskosios 
kuItiiros radinius tarptautinei auditorijai. 

v 

Mindaugas BERTASIUS 

metl! jubiliejui pamineti. Seminare dalyvavo 12 
v 

pranesejl! is Lietuvos, Latvijos ir Svedijos. Dalis 
pranesiml! buvo apie pati Algird<t Girinink<t, jo 
moksliny veikl<t ir tiesiogini ar netiesiogini indeli 
i Lietuvos archeologij<t, likusieji skirti ivairioms 
proistores tern oms. 

Renginys prasidejo gana neiprastai. Audronei 
Bliujienei atidarius seminar<t, 0 Klaipedos univer-

v 

site to rektoriui Vladui Zulkui tams sveikinimo zo-
di, buvo pristatytas Olijardo LukoseviCiaus ir Algio 
Kuzmicko filmas panasiu kaip ir seminaras pava
dinimu "BaItl! kultiiros istakl! beieskant". J 0 tiks
las, vieno filmo kiirejl! zodziais, - atkreipti demesi 

nuo objekto i subjekt<t, idemiau paZvelgti i pati 
zmogl!. Filme parodyta viena archeologinil! Zval
gyml! Kaisiadoril! rajone diena bei kolegl! komen
tarai, kurie atskleide tiek retai kada pastebimas, 
o gal ir daug kam ndinomas Algirdo Girininko 
charakterio savybes, tiek didziuly jo patirti bei nuo
pelnus archeologinil! parninkll! paieskl! srityje. 

Torno Ostrausko pranesimas buvo skirtas ju
biliato indeliui buriant ir ugdant akmens affiZiaus 
specialistus ir vadinamajai "Kretuono mokyklai" 
aptarti. Pasak pranesejo, Algirdas Girininkas ir 
Kretuonas buvo ir yra neatsiejami. Jau lauko eks
pedicijose atsiskleide Algirdo Girininko kaip mo
kytojo savybes, daugeli paskatinusios akmens 


