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EUROPOS ARCHEOLOGØ ASOCIACIJOS
15-OJI METINË KONFERENCIJA

2009 metais Italijoje, Pietiniø Alpiø kurorte
Riva del Garda, vyko 15-oji kasmetë Europos ar-
cheologø asociacijos (European Association of
Archaeologists, toliau EAA) konferencija. Kaip
jau tapo áprasta, akademinei konferencijos daliai
buvo skirtos trys dienos, dar porà dienø paliekant
iðvykoms, ekskursijoms. Ðios organizacijos kon-
ferencijoje teko dalyvauti jau 5-tà kartà. Bet, at-
rodo, tarp Lietuvos archeologø ði organizacija nëra
populiari, jos renginiuose dalyvauja vos vienas ki-
tas. Þinoma, konferencijø vyksta labai daug, ávai-
riø, skirtø ávairiausioms progoms ir ávairiose ðalyse.
Vis dëlto norëèiau trumpai apþvelgti ryðkëjanèias
archeologijos akademinio diskurso tendencijas,
taip pat paagituoti kolegas kiek aktyviau ásitrauk-
ti á ðià veiklà.

EAA istorija atspindi XX a. pabaigoje Euro-
poje iðryðkëjusias tendencijas. Asociacija buvo
ákurta dar 1991 metais, siekiant keliø tikslø. Be
archeologiniø tyrimø ir skatinimo keistis duome-
nimis, kaip labai svarbûs nurodomi Europos ar-
cheologijos paveldo sklaida ir interpretavimas,

ðaltiniuose. Urvas yra vienas seniausiø objektø Vi-
dþemëje ir Latvijoje, pirmieji uþraðai ant jo sienø
þinomi ið XV–XVI a.

Toliau kelias vedë á Zilaiskalns („Mëlynà kal-
nà“) – kaip manoma, tai centrinë ðventvietë Vid-
þemëje. Raðytiniuose ðaltiniuose Zilaiskalns
minimas nuo 1636 m. kaip Ðabo vieta. Ðis kalnas
taip pat daþnai minimas tautosakoje ir net groþi-
nëje literatûroje. Ant kalno mes pamatëme du-
benuotàjá akmená (su uþraðu Upurakmens ðalia jo)
ir porà rusenanèiø lauþavieèiø kitoje kalvos pusë-
je. Ðalia jø, prie malkø krûvos, sëdëjo barzdotas
vyras. Turbût vietinis krivis.

Paskutinis mûsø aplankytas objektas buvo se-
niausias Latvijos myliø akmuo Bestose (Bestes,
Kocçni – 14 km nuo Rygos) su uþraðyta 1686 m.
data. Ðis akmuo ilgà laikà buvo laikomas antka-
piu dviems broliams, árengtu 1686 m. geguþës 14
dienà. Tai pavyzdys, kaip bëgant laikui kinta ne
tik erdvës suvokimas, bet ir tautinë savimonë.

Kelionës diena baigësi. Iðsiskirdami Siguldo-
je, kupini naujø idëjø, áspûdþiø ir paþinèiø, mes
gráþome prie savo kasdienybës ir darbø. Esu ásiti-
kinæs, kad Latvijoje vykusios „Natural Holy Pla-
ces“ konferencijos idëjos ir áspûdþiai gyvuos
mumyse dar labai ilgai.

Roman SHIROUHOV

etiniø ir mokslo standartø taikymas, tarpusavio
bendradarbiavimas. Atrodo, siekta uþmegzti
glaudesnius kontaktus tarp „vakarinës ir rytinës“
Europos daliø. Taèiau kelerius metus EAA konk-
retesne veikla neuþsiëmë. Tik 1995 metais pradë-
jus organizuoti metines konferencijas, atsirado
realus pagrindas bendradarbiavimui ir idëjø kei-
timuisi. Nariø skaièius ûgtelëjo, aktyviau á veiklà
ásitraukë Latvijos bei Estijos archeologai, tam pa-
sitarnavo ir 1996 metø konferencijos vieta Rygo-
je (èia buvo perskaityta per 250 praneðimø).
Vëliau konferencijø dalyviø skaièius dar iðaugo.
Dabartinë penkiolikos metø veiklos patirtis lei-
dþia spræsti apie jau susiformavusià tradicijà.

EAA organizuojamose konferencijose iðlaiko-
mas dalykiðkumo ir masiðkumo balansas. Papras-
tai per tris dienas perskaitoma apie 370–400
praneðimø beveik 50-tyje skirtingø sekcijø. Tai su-
teikia galimybæ klausytojui pasirinkti dominanèià
tematikà ir aplankyti kelias sekcijas. Konferenci-
jose nusistovëjusi nors ir kiek nemandagi, bet
akademiniu poþiûriu visiðkai pateisinama tenden-
cija – nëra privaloma iðklausyti visø sekcijoje skai-
tomø praneðimø iki pertraukos (paprastai jie
turiniu ir aktualumu gerokai skiriasi tarpusavyje);
tiesiog norëdamas klausytojas gali keisti auditorijà
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ir rinktis kitos tematikos praneðimus. Konferen-
cijos puikiai organizuotos, dalyviams ið Vidurio ir
Rytø Europos kraðtø daþnai yra galimybë (bent
bûdavo iki ðiol) gauti dalinæ paramà kelionei.

Nagrinëjamø temø ratas labai platus, taèiau
paprastai apima kelias pagrindines temines gru-
pes (blokus). Pastaruoju metu matyti, kad EAA
konferencijose dalyvauja nemaþai jaunø moksli-
ninkø, jie stengiasi ir pratæsti anksèiau gvildentas
temas, ir atranda naujø, iki tol visai neliestø. Pat-
rauklus skaidymas á skirtingas temines grupes.
Paprastai didelio susidomëjimo sulaukia reèiau
nagrinëjamos, tarpdiscipliniðkumu iðsiskirianèios
temos. Lietuvoje iki ðiol joms skiriama labai ma-
þai dëmesio.

2009 metø konferencijoje praneðimai buvo su-
skirstyti net á septynias grupes pagal skirtingas te-
mines kryptis.

Didelë grupë praneðimø susieta su archeolo-
ginës interpretacijos tema. Èia vyko net 11 sekci-
jø, o klausimø ratas – nuo akustinës aplinkos
rekonstrukcijos (Archaeologies and Soundscapes)
iki laiko dvasios paieðkø (Zeitgeist). Ði sekcija skirta
kultûrinei, etninei bei politinei aplinkai ir jos áta-
kai materialinës kultûros reiðkiniø sklaidai anali-
zuoti. Ideologiniuose pokyèiuose ákûnyta „laiko
dvasia“ lëmë gyventojø grupiø, kultûros reiðkiniø
bei idëjø sklaidà. Sekcijoje „Apie ûká“ tarpdiscip-
lininæ ávairiø mokslø jungtá iðryðkino poþiûris á ûká
ne kaip paprastà pastatø formuojamà ûkiná vie-
netà, bet kaip tam tikrà iðankstiniu uþmanymu mo-
deliuojamà socialinæ arenà.

Galima paþymëti, kad Europos archeologinio
paveldo tradicija apima ir XX a., ðio amþiaus þmo-
niø patirtys materializavosi ávairiausiuose objek-
tuose (sekcija „Karo belaisviø archeologija“ ar
praneðimas „Skausmo paveldas“).

Lietuvoje, matyt, dar ne vienam profesiona-
lui keltø nuostabà tokie terminai: garsovaizdis
(Soundscape) ar kraðtovaizdþio choreografija
(Landscape choreography). Tai nëra graþiai skam-
bantys tuðti terminai, kaip kam nors gali pasiro-
dyti. Tiesiog jais iðreiðkiamas naujas poþiûris, kurá

taikant kai kuriuos áprastus mums reiðkinius gali-
ma vertinti visai kitaip. Tarkime, 1009 metais Prû-
sijos ir Lietuvos paribyje þuvo ne vien Ðv. Brunonas, –
ákûnijæs ðá drastiðkà scenarijø Ðv. Brunonas tarsi pri-
jungë ðià þemæ prie krikðèioniðkojo pasaulio.

Tema „Archeologija ðiandien“ (Archaeology
today) aptaria ðios profesijos santyká su projek-
tuotojais ir vykdytojais, kalba apie tarptautiná bend-
radarbiavimà, kelia archeologijos vieðumo ir
visuomenës domëjimosi klausimus.

Septynios sekcijos buvo skirtos paveldo tema-
tikai (Heritage), dauguma jø gilinosi á archeologi-
niø vertybiø vieðinimo, panaudojimo edukaciniams
tikslams problemas. Vilniaus piliø kultûrinio rezer-
vato atstovë A.Kasperavièienë savo praneðimu
sëkmingai ásiterpë á ðá diskursà.

Platø spektrà (10 sekcijø) apëmë tapatumo,
sàveikos ir kultûros pokyèiø tematikai skirta da-
lis. Apie gana nemaþà susidomëjimà liudija ir di-
delis (apie 85) ðioje grupëje skaitytø praneðimø
skaièius. Vis dëlto sekcijø turinys atskleidë jau api-
brëþtø tapatumø studijas, bet ne naujø reiðkiniø
paieðkas. Pastebimai daugiau dëmesio sulaukë
sekcija, kurioje buvo aptariami paleogenetiniø ty-
rimø rezultatai, sprendþiant neandertalieèio ir
ðiuolaikinio þmogaus vienalaikiðkumo klausimà.

Atskira konferencijos dalis skirta ritualo ir sim-
bolikos aptarimui (Ritual and Symbolism). Nors èia
sekcijø nebuvo daug (6), taèiau susidomëjimas bu-
vo didelis ir perskaityta net 80 praneðimø. Tema „Ri-
tualinis gyvuliø þudymas ir laidojimas Europoje“
suteikë puikià galimybæ pristatyti naujausià baltø ty-
rimø medþiagà ir pateikti tam tikras interpretacijas.
Taip pat verta paminëti ádomesnes ðio bloko sekci-
jas, nagrinëjanèias archeologiná ðokio traktavimà (Ar-
chaeological approaches to dance performance),
ritualo atpaþinimà ið vaizdinio perteikimo (Decoding
rituals from visual representations), ákûnytà materia-
lumà (Embodied materiality: corporeal hybridism and
body substitutions).

Dar viena praneðimø grupë skirta mokslo ir
archeologijos sàveikai. Ji buvo maþiausia (apie 40
praneðimø), taèiau joje aptartas daugiaplanis ar-
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Tarptautinis seminaras „PRIE BALTØ KULTÛ-
ROS IÐTAKØ“

Kiekvienoje mokslo srityje yra mokslininkø,
kuriø tyrimai, atradimai ir iðkeltos hipotezës turi
nemaþà átakà tolesnei to mokslo raidai. Archeo-
logijos srityje vienas tokiø yra habil. dr. Algirdas
Girininkas, mokslininkas, didþiàjà savo gyvenimo
dalá paskyræs akmens amþiaus tyrimams. Jo tyri-
nëtø objektø svarba, tarpdisciplininë medþiagos
analizë ir hipoteziø novatoriðkumas lëmë naujà
poþiûrá akmens amþiaus, o kartu ir baltø genezës
tyrimuose.

Algirdo Girininko veikla neapsiribojo vien
akmens amþiaus problematikos tyrimais. Jis daug
nuveikë muziejininkystës, paminklosaugos, arche-
ologijos mokslo populiarinimo srityse. Svarbu ir
tai, kad savo uþsidegimu ir pavyzdþiu jis uþkrëtë
daugelá þmoniø ir paskatino juos domëtis prois-
tore – tiek profesionaliai, tiek mëgëjiðkai.

Bûtent platø veiklos spektrà atspindëjo mar-
gas kolegø ir bendraminèiø bûrys, 2009 m. rugsë-
jo 23 d. susirinkæs á Klaipëdos universiteto
organizuotà tarptautiná seminarà „Prie baltø kul-
tûros iðtakø“ (At the Origins of Baltic Culture), skir-
tà habil. dr. Algirdo Girininko ðeðiasdeðimties

cheologijos santykis su skirtingomis mokslø ðako-
mis – izotopø tyrimai, DNR analizës, GIS tech-
nologijos, nuosëdø bei vulkanologiniai tyrimai,
taikyti prieðistoriniø duomenø vertinimui.

Reikëtø paþymëti, kad nors visi konferencijos
praneðimai buvo suskirstyti á atskiras ir gana aið-
kiai apibrëþtas temines grupes, nemaþos jø dalies
tema bûdavo platesnë. Tad sekcijø temos tik ið da-
lies atskleidþia nagrinëjamà tematikà – paprastai
ávairiose sekcijose buvo galima rasti patraukliu
tarpdiscipliniðkumu iðsiskirianèiø praneðimø.

Manau, kad EAA organizuojamos konferen-
cijos yra gana nebloga mokykla, nes èia daþnai
lieèiamos tokios temos, kurios Lietuvos archeo-
loginëje tradicijoje nutylimos, dalyviai turi gali-
mybæ paþinti kitø ðaliø archeologijos mokslo
kryptis ir tendencijas.

2010 metø konferencija vyks Hagoje. Að no-
riu paraginti kolegas dràsiau atverti baltiðkosios
kultûros radinius tarptautinei auditorijai.

Mindaugas BERTAÐIUS

metø jubiliejui paminëti. Seminare dalyvavo 12
praneðëjø ið Lietuvos, Latvijos ir Ðvedijos. Dalis
praneðimø buvo apie patá Algirdà Girininkà, jo
mokslinæ veiklà ir tiesioginá ar netiesioginá indëlá
á Lietuvos archeologijà, likusieji skirti ávairioms
proistorës temoms.

Renginys prasidëjo gana neáprastai. Audronei
Bliujienei atidarius seminarà, o Klaipëdos univer-
siteto rektoriui Vladui Þulkui tarus sveikinimo þo-
dá, buvo pristatytas Olijardo Lukoðevièiaus ir Algio
Kuzmicko filmas panaðiu kaip ir seminaras pava-
dinimu „Baltø kultûros iðtakø beieðkant“. Jo tiks-
las, vieno filmo kûrëjø þodþiais, – atkreipti dëmesá
nuo objekto á subjektà, ádëmiau paþvelgti á patá
þmogø. Filme parodyta viena archeologiniø þval-
gymø Kaiðiadoriø rajone diena bei kolegø komen-
tarai, kurie atskleidë tiek retai kada pastebimas,
o gal ir daug kam neþinomas Algirdo Girininko
charakterio savybes, tiek didþiulæ jo patirtá bei nuo-
pelnus archeologiniø paminklø paieðkø srityje.

Tomo Ostrausko praneðimas buvo skirtas ju-
biliato indëliui buriant ir ugdant akmens amþiaus
specialistus ir vadinamajai „Kretuono mokyklai“
aptarti. Pasak praneðëjo, Algirdas Girininkas ir
Kretuonas buvo ir yra neatsiejami. Jau lauko eks-
pedicijose atsiskleidë Algirdo Girininko kaip mo-
kytojo savybës, daugelá paskatinusios akmens


