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VI TARPfAUTINrnE MOKSLINE KONFERENCUA 
,JONO PUZINO S • ARCHEOLOGUA 

-
BALTUOS JUROS REGIONE. PASIE IR 
PERSPEKTYVOS" 

Jau seStuosius metus skaiCiuojantys tarptau
tiniai moksliniai Jono Puzino skaitymai siemet 
vel sulauke didelio archeologq demesio. 2010 m. 
spalio 21-22 dienomis Vilniaus universiteto Ar
cheologijos katedra organizavo tradicine tapu
siq, kas dveji metai vykstanCiq konferencij q. 
v 

Siqmetinis Pabaltijo mokslininkq samburis Lie-
tuvoje sutapo su 70-qjq Archeologijos katedros 

v 

metiniq minejimu. Si proga tokiais skaitymais 
pamineta neatsitiktinai, kadangi su Jono Puzino 
atejimu i archeologijos mokslq ivyko esminiq lu
ziq, kuriq vienas reiksmingiausiq - Archeologijos 
katedros !kUrimas 1940 m. Nors ivykio proga jubi
liejine, nebuvo apsiribota vien Lietuvos archeolo
gija, todel vietiniai mokslininkai bei kviesti 
sveCiai aptare Baltijos juros regiono archeologi
jos problemas, sio mokslo naujoves ir tolesnes 
aktualias tyrimq gaires. I rengini atvaziavo daly-

v 

viq is Lietuvos, Latvijos, Estijos, Svedijos, Len-
kijos, Rusijos, Vokietijos bei Suomijos, kurie 
atstovavo mokslo institucijoms, universitetams 
bei muziejams. Per dvi dienas ivyko 7 konferen
cijos sesijos ir pristatytas 31 pranesimas. Rengi
nys vyko anglq bei vokieciq kalbomis. 

Konferencijq savo kalba pradejo Vilniaus uni
versiteto prorektorius doc. dr. Juozas Galginaitis. 
Mokslininkas pasisveikino su visais dalyviais jq 
kalbomis bei pasveikino Archeologijos katedrq 
grazaus jubiliejaus proga, kartu trumpai nusvies
damas archeologijos mokslo reiksm« VU istori-
• • 

JOJe. 
Pirmqjq mokslinio samburio sesijq pradejo tri

jq Lietuvos archeologq, bUVllSiq Archeologijos ka
tedros vedejq doc. Aleksiejaus Luchtano ir prof. 
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Mykolo Michelberto bei dabartinio sios katedros 
vedejo doc. Algimanto Merkeviciaus parengtas 
pranesimas, skirtas 70-osioms Archeologijos ka
tedros metinems. Jame trumpai aptarti visi sio 
mokslinio padalinio istorijos bei raidos etapai nuo 
pat 1940-l!iq iki 2010-l!iq metq. Pamineti kated
ros darbuotojq vykdyti moksliniai archeologiniai 
tyrinejimai, vietiniai ir tarptautiniai projektai, or-

v 

ganizuotos konferencijos, isleisti leidiniai. Sis 
trumpas praneSimas pristate Vilniaus universite
to Archeologijos katedrq bei jubiliejin« konferen-

• • 
CIJq. 

Toliau buvo skaitomi probleminiai, su konfe
rencijos tema susij« pranesimai. Vienas tokiq -
esto prof. Valter Lang diskursas i zirgq palaidoji
mq bei jq ikapiq interpretavimq. Aptarti Estijos 
zirgq palaidojimai nuo bronzos iki senojo gele
zies amziaus. Daug demesio skirta religiniam lai
dojimo aspektui, pabrezta mitologijos svarba, taip 
pat informacija palyginta su lietuviska medziaga -
remtasi A. TautaviCiaus tyrimais. 

Kitas pranesimas - latvio prof. Arnis Radilfs: 
paprastu ir trumpu bendriniu pavadinimu - Bal
tai. Savo moksliniu pristatymu autorius grizo prie 
Pabaltijo regionui aktualios temos, kartu glaustai 
primindamas apie baltq kilm«, raidq ir etnisku
mq. Vienas is intriguojanciq pranesimo momen
tq buvo baltq ir slavq rysiq problematikos 
iskelimas. Mokslininkas trumpu diskursu uzsimi
ne apie galimq kriviciq siejimq su baltiskuoju et
nosu. 

Pirmas diskusijas bei klausimus konferencijo
je sukeIe lietuvio geologo doktoranto Dainiaus 
Kulbicko pranesimas apie geocheminius titnago 
tyrimus Lietuvoje bei Vakarq Baltarusijoje. Moks
lininkas konferencijos dalyvius supazindino su pa
grindiniais titnago chemines sudeties tyrimq 
metodais ir galimais sios uolienos tyrimais pagal 

v 

28 cheminius elementus. Siuo metodu buvo tirti 
v 

titnago dirbiniai ir skalda is Siaures bei Pietq 
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Lietuvos, jl! sudetis lyginta su to paties tipo uolie-
v 

nl! artefaktais is VakaTl! Baltarusijos. Sie tyrilllai su-
keJe diciZiausiq sveCil! is Skandinavijos susidolllejilllq, 
kurie jau kuri laikq atlieka tokius tyrilllUS. Kilusioje 

v 

diskusijoje palyginti Lietuvos ir Svedijos tyrilllai. 
Trys paskutiniai pirlllosios sesijos pranesimai 

buvo skirti gintarui bei jo dirbiniallls. Suomiai 
prof. Milton Nunez Garces ir dr. Patric Franzen pri
state bene ankstyviausius baltiskojo gintaro dirbinius 

v 

is Siaures Suomijos, kurie datuojami nuo 4000 m. 
pr. Kr. Pristatyti kapinynai ir gyvenvietes (Astuvan
sarni archeologinis kompleksas bei Ostrobotnia re
giono archeologiniai paminklai), kuriose rasta sil! 
dirbinil!, bei aptarti galirni dirbinil! atgabenimo ke
liai. Tysiant gin taro tematikq, seke Artur Blaiejew
ski pranesimas apie "Baltiskojo aukso" keliq 
Lenkijos teritorijoje. Buvo pristatyta iki siol vykusil! 
tyritnl! istorija ir tolesnes perspektyvos. Pranesitne 
taip pat akcentuoti nedestruktyviis gin taro sudeties 
tyritnai. Lenkl! mokslininkas, naujais metodais iver
tinys archeologiny meciZiagq, kritikavo rasytinil! sal
tini4 objektyvumq, kuris iki siol buvo mazai 
kvestionuotas. Paskutinis pranesilllas gintaro tellla
tika buvo skirtas baltiskojo gin taro ir keramikos cha
rakteristikl! analizei. Tai - tarpdisciplininis lllokslinis 
pranesilllas, parengtas che' dr. Aivaro Karei
vos, dr. Jono Kiuberio ir archeologo doc. Algirnan-

v 

to Merkeviciaus. Siallle pristatyme trumpai apZvelgti 
BenaiCil! ir Turlojiskil! senoves gyvenvieCil! arch eo
loginiai tyrilllai, supazindinta su atliktl! cheminil! 
analizil! isvadomis. Jos patvirtino, kad gintaras abie
juose archeologiniuose kOlllpleksuose yra priskirti
nas baltiskojo grupei, kad keramika degta zemoje 
telllperaturoje. 

Antroji konferencijos sesija buvo skirta ak
mens alllziaus tyrilllallls ir krastovaizdzio archeo
logijai . Ji, galillla sakyti, susilauke daugiausia 

v 

demesio ir diskusijl!. Siq lllokslinil! praneSillll! dali 
pradejo estas dr. Aivar Kriiska, pristatys mezoli
to laikotarpio tyrinejiml! raidq Estijos teritorijo
je, isskirdamas keturis jl! eigos etapus nuo XIX a. 
iki dabar. Kiek aktualesni, sprendziant is audito
rijos reakcijos, jos sukeltl! diskusijl! bei skaitoYl! 
delllesio, buvo svedl! pristatyti darbai. Pirmasis bu-
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vo dr. Jan Apel pranesimas, kuriame pristatyti 
Gotlando salos lllezolito laikotarpio gyvenvieCi4 
ir kapinynl! tyrillll! rezultatai. Minetos vietos ir lai
kotarpio sqsaja yra fenolllenalus atvejis Baltijos 
jiiros regiono archeologijoje, kadangi sioje saloje 
isliko ryskil! zlllogaus gyvensenos pedsak4, nors 
mezolito laikotarpiu ji niekada nebuvo susijusi su 
zemynu. Tokioje uzdaroje ekosistemoje rasta ir 
zmonil!, mirusil! smurtine mirtillli, palaidojimq. 
Tai ypac unikalus atvejis, nes pastarajame kape 
tarp ikapil! buvo ideti elnio rag ai, nors sie gyvii
nai visiskai nebudingi to meta ekosistemai. Buvo 
pristatyta projekto metu daryta lllitybos ir jos kai
tos analize (nustatyta, kad daugiausia vartotos zu
vys, juriniai zinduoliai ir pauksCiai). Taip pat 
aptarti titnago zaliavos gavybos centrai bei jo ap
dirbilllo technologijos, jurinil! zinduoliq medzio
jilllO irankiai. Didzioji mitybos ir ekosistemos 
tyrillll! dalis buvo paremta priesistorinil! gyviinq 
kaull! analize. Kitas pranesimas pratyse kultiirq, 

v 

gyvavusil! neolito laikotarpiu dabartinese Svedi-
jos salose, tyrimus. Dr. Ludvig Papmehl-Dufay pa
renge pristatymq apie Piltuvelinil! tauril! kulturos 

• • 

palllinkll! paplitilllq Oland saloje. Daugiausia kal-
beta apie megalitinius palaidojimus ir nedestruk
tyvius j4 mokslinio pazinimo metodus. Autorius 
pateike palygini1ll4 su nudienos gyvensena - kaip 
kai kurie svarbiis palllinklai dabartineje Britanijo
je del populiari4 visuomenes veikej4 itakos igavo 
didziq reikSlllY. Tuo iliustruota, jog butina atsiZvelgti 
i tai, kad galbut priesistorini4 kultufl! megalitq su
pratilllas ir pakartotinis naudojimas taip pat buvo 
veikiallli tam tikfl! visuolllenes susiformuot4 nuo
statl!. Archeologas pabreze, jog tai tyrimas, ban
dan tis paaiskinti priesistorinil! zllloniq vienokiq ar 
kitoki4 poelgiq tystinumq laike, 0 ne vien palaido-

v 

jimq kaip fakto pripazinimq. Svede dr. Helene 
v 

Martinsson-Wallin pristate Baltijos juros Siaures 
vakarl! regiono apgyvendinimq nuo paleolito iki 
bronzos alllziaus. Tuo tarpu latvis prof. Andrejs 
Vasks uzbaige antrqjq konferencijos sesijq prane-

v 

SilllU apie jau tyrinetus ir naujai atrastus Siaures 
vakarl! Latvijos piliakalnius. Aptarti geldies am
ziaus itvirtinimai ir juose rasti radiniai (Beltu, 
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Mdlte, Puze, Dignaja, Asote, Kente, Talsi). Tai 
daugiau faktinil! duomenq aptarimas. 

TreCioji ir paskutine pirmos dienos konferen
cijos sesija is esmes buvo skirt a bronzos ir anksty
vajam geleZies amziui. Heidi Luik is Estijos 
pristate rago dirbinius is charakteringos bronzos 
amziaus Asva gyvenvietes ir jq apdirbimo tech
nologijas, juos palygindama su Latvijos ir Lietu
vos medziaga. Su to paties laikotarpio Suomijos 
pietvakarines dalies gyvenvieciq chronologijos pa
tikslinimu naujausiq tyrimq duomenimis supazin
dino prof. Henrik Asplund. Kiek kontroversiskq 
diskusijq sukele lenko dr. Andrzej Macialowicz 
pranesimas apie skandinaviskq papuosalq importq 
i Rytprusius ankstyvajame geldies affiZiuje. Bu
vo stengtasi reinterpretuoti sen us duomenis (pa
tikrinti dirbiniq tipologijq). Tuo tarpu svedai 
replikavo i issakytas mintis, jog galbut tai kaip tik 
atvirksCias procesas - Rytq Prusijos dirbiniq im
port as i Skandinavijos zemes. 

Pirmqjq konferencijos dienq vainikavo prof. 
Rimanto lankausko pranesimas apie zmoniq kau
lq is miestuose aptiktq palaidojimq bioarcheolo
ginius tyrimus. Mokslininkas prist ate kaulines 
medziagos analizes galimybes nustatant zmoniq 
affiZiq ir lyti bei socialini statusq. Buvo pateiktos 
tyrimq isvados apie mitybq bei ligas velyvqjq vi
duramziq laikotarpiu Lietuvos miestuose. Profe
sorius nustatys, jog socialinio elito atstovai 
daugiausia laidoti baznyCioje ar jos sventoriuje. 
Aukstesnio rango zmones sirgo daugiau bei ivai
resnemis ligomis, kurios matomos skeletq lieka
nose. Taip pat pastebeta, jog moterys daug reCiau 
laidotos baznyCiose. Net vaikq kaulineje medzia
goje, vienoje sunkiausiq tirti, pastebimi socialiniq 
skirtumq poiymiai. Pranesimo autorius sulauke 
nemazai uzsienio sveCiq klausimq. 

Antros dienos ketvirtoji konferencijos sesija 
prasidejo pranesimais geldies amziaus tematika. 
Pirmajame praneSime pristatyta prof. Vladimiro 
Kulakovo medziaga apie Kaupo kapinyno tyrine
jimq istorijq ir naujausius pastarqjq metq duome
nis. Pagal rastas ikapes archeologas dare isvadq, 
kad kapinyne buvo palaidoti aukstos socialines pa-

267 

deties zmones, daugiausia - skandinavq kariai. Dr. 
Anna luga-Szymanska parenge pranesimq apie 
Lattenwalde kapinyne E. Hollacko rastq A 67/68 
tipo segiq paplitimq Vakarq baItq regione. Lat
tenwalde kapinyno medziaga buvo palyginta su 
Rudowken, Wosnitzen, Dollkeim, Grunden, Kryg
langen, Loetzen, Akavavo ir kitq radimvieCiq. Au
tore priejo prie isvados, jog sis segiq tipas plito 
Gintaro keliu is pietq i siaury. Kito pranesimo te
rna kiek skyresi nuo pries tai skaitytq. Dr. Elena 
Nikulina ir dr. Ulrich Schmolcke pristate BaItq ir 

v 

skandinavq archeologijos centrq Slezvige. Viena 
v 

sio centro veiklos sriCiq yra archeogenetika. Sios 
disciplinos laboratorijoje bandoma is rastq gyvii
nq liekanq isskirti DNR ir atkurti jos sekq. Tokiu 
budu galima nustatyti gyviinq migracijas, popu
liacijq vystymqsi, giminysty ir t.t. Lenkq archeo
logas dr. laroslaw Prassolow kartu su skandinavq 
archeologais nuo 2007 metq vykdo projektq, ku
rio demesio centre - durklai, tipiska tautq kraus
tymosi periodo ginkluote (VI a. pradzia) Rytq 
Prusijos regione. Autorius, istyrinejys tris saItiniq 
grupes: publikacijas, archyvus (vokiskus) ir paCius 
radinius, pateike durklq klasifikacijq, bande nu
statyti jq genezy ir gamybos budq. 

Ketvirtqjq konferencijos sesijq uzbaige dokto
rantes Virginijos Rimkutes pranesimas apie piet
rytinio Baltijos juros regiono akmens affiZiaus rubus 
ir jq rekonstrukcijas. Buvo remtasi islikusia arche-

v 

ologine medziaga is Sventosios 2B senoves gyven-
vietes, taip pat konsultuotasi su Lietuvos akmens 
amziaus specialistais del rubq atkurimo. Moksli
ninke aptare kelias audinio pynimo technikas, jq 
atlikimo spartq bei praktini rubo panaudojimq. Au
tore susilauke daug klausimq ir diskusijq. Unikalu 
buvo tai, jog pristatant temq kartu buvo pateikta ir 
rekonstrukciniq rubq pavyzdziq. 

Penktqjq konferencijos sesijq pradejo dr. Andrei 
Zinoviev, pristatydamas praneSimq apie arkliq pa
laidojimq tyrimus Sembos ir Notangos zemese. 
Pradzioje buvo pristatytos pastarqjq zemiq laido
jimo tendencijos ir daznas laidojimas su zirgais. 
Pagal islikusius gyvunq skeletus mokslininkas 
nustate zirgq veisles, ugi, affiZiq bei lyti. Kiti du 
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pranesimai paliete krastovaizdzio bei aplinkos ar
cheologijos sri tis. Tai daugiau istoriografiniai ir ty
rimq metodologijos pristatymo pranesimai. Pirmqji 
apie krastovaizdzio archeologijos raid~ Lietuvoje 
skaite dr. Romas Jarockis, antrqji prist ate lenkas 
dr. Maciej Karczewski, kur plaCiau aptare aplin
kos archeologijos tyrimq metodik~ ir pateike ke
liq mikroregionq (Salyt, Suwalki) zvalgymo 
pavyzdziq. Pranesime akcentuotas tarpdisciplini
niq tyrimq panaudojimas archeologijoje. Aptarta 
gamtamoksliniq tyrimq rezultatq istorija Lenki
jos archeologijos kontekste. 

Pries sesijos pertrauk~ seke vokieCio dr. Ulrich 
Schm61cke pranesimas apie ruoniq populiacijos rai
d~ Baltijos juros regione. Autorius perdatavo ruo
niq kauliny medziag~ ir priejo prie isvados, jog si 
viena is labiausiai rnigruojanCiqjfuiniq zinduoliq gru
piq buvo smarkiai veikiama klimato pokyCiq bei skir-

v 

tinm Baltijos juros transgresijos etapq. Sie juriniai 
zinduoliai buvo vieni labiausiai medziojamq gyvlinq 
mezolito laikotarpiu Baltijos juros regione, tiesa, ne
olitizacijos metu medziokle ryskiai sumaiejo. ISsa
mus pranesimas sukeIe daug diskusijq. 

Priespaskutine mokslinio samburio sesija bu
vo bemaz trumpiausia is visq. J~ pradejo moksli
ninkai is Rusijos Marija Juskova ir Vjaceslav 
Kulesov. Pastarasis pristate Kersovo 1 (Rusijos Fe
deracijos siaures vakarq dalis) kapinyno palaidoji
mus, lygindamas juos su to paties tipo akmenq 
krusniq laidojimais Estijoje. Vienintelis konferen
cijos pranesimas, skirtas vien tik keramikai - dr. 
Malgorzatos Karczewskos Bogacevo kulturos ke
ramikos tyrimq pristatymas apie specifinius kera
mikos stilistikos ir gamybos bruozus, remiantis 
rnikroiygio, termoliuminescencinemis bei kitomis 
chemofizikinemis analizemis. Net ir panaudojus 
daug kitq disciplinq tyrimq, autore pripaiista, jog 
mokslinio pazinimo rezultatuose dar yra truksta
mq grandziq. Paskutifli trumposios sesijos prane
sim~ skaite dr. Christine Reich. Mokslininke 
pateike romeniskq monetq ir moteriskq papuosa
lq reiksmes interpretacij~ vyrq kapuose Ober-
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hof (AukStkierniq) kapinyne. Autore remesi 452 ty
rinetq III-XII a. kapq radiniais (kai kurie jq dar ne
buvo publikuoti). Tyrejos nuomone, Aukstkiernit! 
kapinynui budingas moteriskq ikapiq kartu su ro
meniskomis monetOlnis rinkinys - tai dovana nuo
takai. Jei sios ikapes randamos vyro kape, reiketq 
manyti, jog tai nevedusio vyro palaidojimas. 

Septintoji, paskutine, konferencijos dalis taip 
pat buvo susijusi su geleiies amziaus archeologi
jos problemomis ir tyrimais. Pirmqji sesijos pra
nesim~ skaite latvis dr. Janis Ciglis, aptardamas 
pilkapiq kulturoje Latvijos teritorijoje paplitusius 
antsmilkinius ir jq ornamentik~. 

Vienas daugiausia diskusijq ir klausimq suke
iusiq pranesimq buvo lenkq mokslininko Pawel 
Kucypera ir magistro Slawomir Wadyl pristatytas 
vidurarniiskq miniatiuriniq Makarovo 2-0 tipo kir
veliq paplitimas Baltijos juros regione. Labiausiai 
nuomones issiskyre del jq paskirties. Pranesime 
atsispindejo ilgq tyrimq rezultatai, kur lyginti ir 
analizuoti beveik viso Pabaltijo sio tipo radiniai. 
Paskutinis konferencijos praneSimas buvo pareng-
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tas latvio dr. Andris Sne, kuris kalbejo apie baltt! 
karyb~, prekyb~ ir tikejimo aspektus. Autorius pa
breze nuolatiny slavq ir skandinavq itak~ baltt! 
krastams bei kuiturai. Temos chronologija apeme 
vikingq ir kryziaus iygiq epochas. 

Konferencijoje baigiamqji zodi tare Viiniaus 
universiteto Archeologijos katedros vedejas ir 
konferencijos organizacinio komiteto vadovas 
doc. Algimantas Merkevicius. Taip pat buvo pa
dekota dalyviams bei sveciams uz gausq ir aktyvq 
dalyvavim~ bei tysiam~ bendradarbiavim~ pleto
jant Baltijos juros regiono archeologij~, kartu pa
sidziaugta galimybemis aktyvia konferencija 
pamineti Archeologijos katedros jubiiiejq. Kon
ferencijos diskusijos ir pasidalijimas moksiine pa
tirtimi tysesi ir uz konferencijos sales sient!. 
Mokslinis samburis pasieke svarbiq teigiamt! re
zultatq. Aktualiausius pranesimt! pagrindu pa
rengtus straipsnius zadama spausdinti leidinio 
Archaeologia Lituana 12-ajame tome. 

Ignas VAICEKAUSKAS, 
• 

Raminta LISAUSKAITE 


