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VI TARPTAUTINË MOKSLINË KONFERENCIJA
„JONO PUZINO SKAITYMAI. ARCHEOLOGIJA
BALTIJOS JÛROS REGIONE. PASIEKIMAI IR
PERSPEKTYVOS“

Jau ðeðtuosius metus skaièiuojantys tarptau-
tiniai moksliniai Jono Puzino skaitymai ðiemet
vël sulaukë didelio archeologø dëmesio. 2010 m.
spalio 21–22 dienomis Vilniaus universiteto Ar-
cheologijos katedra organizavo tradicine tapu-
sià, kas dveji metai vykstanèià konferencijà.
Ðiømetinis Pabaltijo mokslininkø sambûris Lie-
tuvoje sutapo su 70-øjø Archeologijos katedros
metiniø minëjimu. Ði proga tokiais skaitymais
paminëta neatsitiktinai, kadangi su Jono Puzino
atëjimu á archeologijos mokslà ávyko esminiø lû-
þiø, kuriø vienas reikðmingiausiø – Archeologijos
katedros ákûrimas 1940 m. Nors ávykio proga jubi-
liejinë, nebuvo apsiribota vien Lietuvos archeolo-
gija, todël vietiniai mokslininkai bei kviesti
sveèiai aptarë Baltijos jûros regiono archeologi-
jos problemas, ðio mokslo naujoves ir tolesnes
aktualias tyrimø gaires. Á renginá atvaþiavo daly-
viø ið Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ðvedijos, Len-
kijos, Rusijos, Vokietijos bei Suomijos, kurie
atstovavo mokslo institucijoms, universitetams
bei muziejams. Per dvi dienas ávyko 7 konferen-
cijos sesijos ir pristatytas 31 praneðimas. Rengi-
nys vyko anglø bei vokieèiø kalbomis.

Konferencijà savo kalba pradëjo Vilniaus uni-
versiteto prorektorius doc. dr. Juozas Galginaitis.
Mokslininkas  pasisveikino su visais dalyviais jø
kalbomis bei pasveikino Archeologijos katedrà
graþaus jubiliejaus proga, kartu trumpai nuðvies-
damas archeologijos mokslo reikðmæ VU istori-
joje.

Pirmàjà mokslinio sambûrio sesijà pradëjo tri-
jø Lietuvos archeologø, buvusiø Archeologijos ka-
tedros vedëjø doc. Aleksiejaus Luchtano ir prof.

Mykolo Michelberto bei dabartinio ðios katedros
vedëjo doc. Algimanto Merkevièiaus parengtas
praneðimas, skirtas 70-osioms Archeologijos ka-
tedros metinëms. Jame trumpai aptarti visi ðio
mokslinio padalinio istorijos bei raidos etapai nuo
pat 1940-øjø iki 2010-øjø metø. Paminëti kated-
ros darbuotojø vykdyti moksliniai archeologiniai
tyrinëjimai, vietiniai ir tarptautiniai projektai, or-
ganizuotos konferencijos, iðleisti leidiniai. Ðis
trumpas praneðimas pristatë Vilniaus universite-
to Archeologijos katedrà bei jubiliejinæ konferen-
cijà.

Toliau buvo skaitomi probleminiai, su konfe-
rencijos tema susijæ praneðimai. Vienas tokiø –
esto prof. Valter Lang diskursas á þirgø palaidoji-
mø bei jø ákapiø interpretavimà. Aptarti Estijos
þirgø palaidojimai nuo bronzos iki senojo gele-
þies amþiaus. Daug dëmesio skirta religiniam lai-
dojimo aspektui, pabrëþta mitologijos svarba, taip
pat informacija palyginta su lietuviðka medþiaga –
remtasi A. Tautavièiaus tyrimais.

Kitas praneðimas – latvio prof. Arnis Radiòð:
paprastu ir trumpu bendriniu pavadinimu – Bal-
tai. Savo moksliniu pristatymu autorius gráþo prie
Pabaltijo regionui aktualios temos, kartu glaustai
primindamas apie baltø kilmæ, raidà ir etniðku-
mà. Vienas ið intriguojanèiø praneðimo momen-
tø buvo baltø ir slavø ryðiø problematikos
iðkëlimas. Mokslininkas trumpu diskursu uþsimi-
në apie galimà krivièiø siejimà su baltiðkuoju et-
nosu.

Pirmas diskusijas bei klausimus konferencijo-
je sukëlë lietuvio geologo doktoranto Dainiaus
Kulbicko praneðimas apie geocheminius titnago
tyrimus Lietuvoje bei Vakarø Baltarusijoje. Moks-
lininkas konferencijos dalyvius supaþindino su pa-
grindiniais titnago cheminës sudëties tyrimø
metodais ir galimais ðios uolienos tyrimais pagal
28 cheminius elementus. Ðiuo metodu buvo tirti
titnago dirbiniai ir skalda ið Ðiaurës bei Pietø
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Lietuvos, jø sudëtis lyginta su to paties tipo uolie-
nø artefaktais ið Vakarø Baltarusijos. Ðie tyrimai su-
këlë didþiausià sveèiø ið Skandinavijos susidomëjimà,
kurie jau kurá laikà atlieka tokius tyrimus. Kilusioje
diskusijoje palyginti Lietuvos ir Ðvedijos tyrimai.

Trys paskutiniai pirmosios sesijos praneðimai
buvo skirti gintarui bei jo dirbiniams. Suomiai
prof. Milton Nunez Garces ir dr. Patric Franzen pri-
statë bene ankstyviausius baltiðkojo gintaro dirbinius
ið Ðiaurës Suomijos, kurie datuojami nuo 4000 m.
pr. Kr. Pristatyti kapinynai ir gyvenvietës (Astuvan-
sami archeologinis kompleksas bei Ostrobotnia re-
giono archeologiniai paminklai), kuriose rasta ðiø
dirbiniø, bei aptarti galimi dirbiniø atgabenimo ke-
liai. Tæsiant gintaro tematikà, sekë Artur Bùaêejew-
ski praneðimas apie „Baltiðkojo aukso“ kelià
Lenkijos teritorijoje. Buvo pristatyta iki ðiol vykusiø
tyrimø istorija ir tolesnës perspektyvos. Praneðime
taip pat akcentuoti nedestruktyvûs gintaro sudëties
tyrimai. Lenkø mokslininkas, naujais metodais áver-
tinæs archeologinæ medþiagà, kritikavo raðytiniø ðal-
tiniø objektyvumà, kuris iki ðiol buvo maþai
kvestionuotas. Paskutinis praneðimas gintaro tema-
tika buvo skirtas baltiðkojo gintaro ir keramikos cha-
rakteristikø analizei. Tai – tarpdisciplininis mokslinis
praneðimas, parengtas chemikø dr. Aivaro Karei-
vos, dr. Jono Kiuberio ir archeologo doc. Algiman-
to Merkevièiaus. Ðiame pristatyme trumpai apþvelgti
Benaièiø ir Turlojiðkiø senovës gyvenvieèiø archeo-
loginiai tyrimai, supaþindinta su atliktø cheminiø
analiziø iðvadomis. Jos patvirtino, kad gintaras abie-
juose archeologiniuose kompleksuose yra priskirti-
nas baltiðkojo grupei, kad keramika degta þemoje
temperatûroje.

Antroji konferencijos sesija buvo skirta ak-
mens amþiaus tyrimams ir kraðtovaizdþio archeo-
logijai. Ji, galima sakyti, susilaukë daugiausia
dëmesio ir diskusijø. Ðià moksliniø praneðimø dalá
pradëjo estas dr. Aivar Kriiska, pristatæs mezoli-
to laikotarpio tyrinëjimø raidà Estijos teritorijo-
je, iðskirdamas keturis jø eigos etapus nuo XIX a.
iki dabar. Kiek aktualesni, sprendþiant ið audito-
rijos reakcijos, jos sukeltø diskusijø bei skaitovø
dëmesio, buvo ðvedø pristatyti darbai. Pirmasis bu-

vo dr. Jan Apel praneðimas, kuriame pristatyti
Gotlando salos mezolito laikotarpio gyvenvieèiø
ir kapinynø tyrimø rezultatai. Minëtos vietos ir lai-
kotarpio sàsaja yra fenomenalus atvejis Baltijos
jûros regiono archeologijoje, kadangi ðioje saloje
iðliko ryðkiø þmogaus gyvensenos pëdsakø, nors
mezolito laikotarpiu ji niekada nebuvo susijusi su
þemynu. Tokioje uþdaroje ekosistemoje rasta ir
þmoniø, mirusiø smurtine mirtimi, palaidojimø.
Tai ypaè unikalus atvejis, nes pastarajame kape
tarp ákapiø buvo ádëti elnio ragai, nors ðie gyvû-
nai visiðkai nebûdingi to meto ekosistemai. Buvo
pristatyta projekto metu daryta mitybos ir jos kai-
tos analizë (nustatyta, kad daugiausia vartotos þu-
vys, jûriniai þinduoliai ir paukðèiai). Taip pat
aptarti titnago þaliavos gavybos centrai bei jo ap-
dirbimo technologijos, jûriniø þinduoliø medþio-
jimo árankiai. Didþioji mitybos ir ekosistemos
tyrimø dalis buvo paremta prieðistoriniø gyvûnø
kaulø analize. Kitas praneðimas pratæsë kultûrø,
gyvavusiø neolito laikotarpiu dabartinëse Ðvedi-
jos salose, tyrimus. Dr. Ludvig Papmehl-Dufay pa-
rengë pristatymà apie Piltuvëliniø tauriø kultûros
paminklø paplitimà Öland saloje. Daugiausia kal-
bëta apie megalitinius palaidojimus ir nedestruk-
tyvius jø mokslinio paþinimo metodus. Autorius
pateikë palyginimø su nûdienos gyvensena – kaip
kai kurie svarbûs paminklai dabartinëje Britanijo-
je dël populiariø visuomenës veikëjø átakos ágavo
didþià reikðmæ. Tuo iliustruota, jog bûtina atsiþvelgti
á tai, kad galbût prieðistoriniø kultûrø megalitø su-
pratimas ir pakartotinis naudojimas taip pat buvo
veikiami tam tikrø visuomenës susiformuotø nuo-
statø. Archeologas pabrëþë, jog tai tyrimas, ban-
dantis paaiðkinti prieðistoriniø þmoniø vienokiø ar
kitokiø poelgiø tæstinumà laike, o ne vien palaido-
jimø kaip fakto pripaþinimà. Ðvedë dr. Helene
Martinsson-Wallin pristatë Baltijos jûros Ðiaurës
vakarø regiono apgyvendinimà nuo paleolito iki
bronzos amþiaus. Tuo tarpu latvis prof. Andrejs
Vasks uþbaigë antràjà konferencijos sesijà prane-
ðimu apie jau tyrinëtus ir naujai atrastus Ðiaurës
vakarø Latvijos piliakalnius. Aptarti geleþies am-
þiaus átvirtinimai ir juose rasti radiniai (Beltu,
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Meþîte, Puze, Dignâja, Asote, Kente, Talsi). Tai
daugiau faktiniø duomenø aptarimas.

Treèioji ir paskutinë pirmos dienos konferen-
cijos sesija ið esmës buvo skirta bronzos ir anksty-
vajam geleþies amþiui. Heidi Luik ið Estijos
pristatë rago dirbinius ið charakteringos bronzos
amþiaus Asva gyvenvietës ir jø apdirbimo tech-
nologijas, juos palygindama su Latvijos ir Lietu-
vos medþiaga. Su to paties laikotarpio Suomijos
pietvakarinës dalies gyvenvieèiø chronologijos pa-
tikslinimu naujausiø tyrimø duomenimis supaþin-
dino prof. Henrik Asplund. Kiek kontroversiðkø
diskusijø sukëlë  lenko dr. Andrzej Maciaùowicz
praneðimas apie skandinaviðkø papuoðalø importà
á Rytprûsius ankstyvajame geleþies amþiuje. Bu-
vo stengtasi reinterpretuoti senus duomenis (pa-
tikrinti dirbiniø tipologijà). Tuo tarpu ðvedai
replikavo á iðsakytas mintis, jog galbût tai kaip tik
atvirkðèias procesas – Rytø Prûsijos dirbiniø im-
portas á Skandinavijos þemes.

Pirmàjà konferencijos dienà vainikavo prof.
Rimanto Jankausko praneðimas apie þmoniø kau-
lø ið miestuose aptiktø palaidojimø bioarcheolo-
ginius tyrimus. Mokslininkas pristatë kaulinës
medþiagos analizës galimybes nustatant þmoniø
amþiø ir lytá bei socialiná statusà. Buvo pateiktos
tyrimø iðvados apie mitybà bei ligas vëlyvøjø vi-
duramþiø laikotarpiu Lietuvos miestuose. Profe-
sorius nustatæs, jog socialinio elito atstovai
daugiausia laidoti baþnyèioje ar jos ðventoriuje.
Aukðtesnio rango þmonës sirgo daugiau bei ávai-
resnëmis ligomis, kurios matomos skeletø lieka-
nose. Taip pat pastebëta, jog moterys daug reèiau
laidotos baþnyèiose. Net vaikø kaulinëje medþia-
goje, vienoje sunkiausiø tirti, pastebimi socialiniø
skirtumø poþymiai. Praneðimo autorius sulaukë
nemaþai uþsienio sveèiø klausimø.

Antros dienos ketvirtoji konferencijos sesija
prasidëjo praneðimais geleþies amþiaus tematika.
Pirmajame praneðime pristatyta prof. Vladimiro
Kulakovo medþiaga apie Kaupo kapinyno tyrinë-
jimø istorijà ir naujausius pastarøjø metø duome-
nis. Pagal rastas ákapes archeologas darë iðvadà,
kad kapinyne buvo palaidoti aukðtos socialinës pa-

dëties þmonës, daugiausia – skandinavø kariai. Dr.
Anna Juga-Szymañska parengë praneðimà apie
Lattenwalde kapinyne E. Hollacko rastø A 67/68
tipo segiø paplitimà Vakarø baltø regione. Lat-
tenwalde kapinyno medþiaga buvo palyginta su
Rudowken, Wosnitzen, Dollkeim, Grunden, Kryg-
langen, Loetzen, Akavavo ir kitø radimvieèiø. Au-
torë priëjo prie iðvados, jog ðis segiø tipas plito
Gintaro keliu ið pietø á ðiauræ. Kito praneðimo te-
ma kiek skyrësi nuo prieð tai skaitytø. Dr. Elena
Nikulina ir dr. Ulrich Schmölcke pristatë Baltø ir
skandinavø archeologijos centrà Ðlëzvige. Viena
ðio centro veiklos srièiø yra archeogenetika. Ðios
disciplinos laboratorijoje bandoma ið rastø gyvû-
nø liekanø iðskirti DNR ir atkurti jos sekà. Tokiu
bûdu galima nustatyti gyvûnø migracijas, popu-
liacijø vystymàsi, giminystæ ir t.t. Lenkø archeo-
logas dr. Jarosùaw Prassolow kartu su skandinavø
archeologais nuo 2007 metø vykdo projektà, ku-
rio dëmesio centre – durklai, tipiðka tautø kraus-
tymosi periodo ginkluotë (VI a. pradþia) Rytø
Prûsijos regione. Autorius, iðtyrinëjæs tris ðaltiniø
grupes: publikacijas, archyvus (vokiðkus) ir paèius
radinius, pateikë durklø klasifikacijà, bandë nu-
statyti jø genezæ ir gamybos bûdà.

Ketvirtàjà konferencijos sesijà uþbaigë dokto-
rantës Virginijos Rimkutës praneðimas apie piet-
rytinio Baltijos jûros regiono akmens amþiaus rûbus
ir jø rekonstrukcijas. Buvo remtasi iðlikusia arche-
ologine medþiaga ið Ðventosios 2B senovës gyven-
vietës, taip pat konsultuotasi su Lietuvos akmens
amþiaus specialistais dël rûbø atkûrimo. Moksli-
ninkë aptarë kelias audinio pynimo technikas, jø
atlikimo spartà bei praktiná rûbo panaudojimà. Au-
torë susilaukë daug klausimø ir diskusijø. Unikalu
buvo tai, jog pristatant temà kartu buvo pateikta ir
rekonstrukciniø rûbø pavyzdþiø.

Penktàjà konferencijos sesijà pradëjo dr. Andrei
Zinoviev, pristatydamas praneðimà apie arkliø pa-
laidojimø tyrimus Sembos ir Notangos þemëse.
Pradþioje buvo pristatytos pastarøjø þemiø laido-
jimo tendencijos ir daþnas laidojimas su þirgais.
Pagal iðlikusius gyvûnø skeletus mokslininkas
nustatë þirgø veisles, ûgá, amþiø bei lytá. Kiti du
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praneðimai palietë kraðtovaizdþio bei aplinkos ar-
cheologijos sritis. Tai daugiau istoriografiniai ir ty-
rimø metodologijos pristatymo praneðimai. Pirmàjá
apie kraðtovaizdþio archeologijos raidà Lietuvoje
skaitë dr. Romas Jarockis, antràjá pristatë lenkas
dr. Maciej Karczewski, kur plaèiau aptarë aplin-
kos archeologijos tyrimø metodikà ir pateikë ke-
liø mikroregionø (Salæt, Suwaùki) þvalgymo
pavyzdþiø. Praneðime akcentuotas tarpdisciplini-
niø tyrimø panaudojimas archeologijoje. Aptarta
gamtamoksliniø tyrimø rezultatø istorija Lenki-
jos archeologijos kontekste.

Prieð sesijos pertraukà sekë vokieèio dr. Ulrich
Schmölcke praneðimas apie ruoniø populiacijos rai-
dà Baltijos jûros regione. Autorius perdatavo ruo-
niø kaulinæ medþiagà ir priëjo prie iðvados, jog ði
viena ið labiausiai migruojanèiø jûriniø þinduoliø gru-
piø buvo smarkiai veikiama klimato pokyèiø bei skir-
tingø Baltijos jûros transgresijos etapø. Ðie jûriniai
þinduoliai buvo vieni labiausiai medþiojamø gyvûnø
mezolito laikotarpiu Baltijos jûros regione, tiesa, ne-
olitizacijos metu medþioklë ryðkiai sumaþëjo. Iðsa-
mus praneðimas sukëlë daug diskusijø.

Prieðpaskutinë mokslinio sambûrio sesija bu-
vo bemaþ trumpiausia ið visø. Jà pradëjo moksli-
ninkai ið Rusijos Marija Juðkova ir Vjaèeslav
Kuleðov. Pastarasis pristatë Kersovo 1 (Rusijos Fe-
deracijos ðiaurës vakarø dalis) kapinyno palaidoji-
mus, lygindamas juos su to paties tipo akmenø
krûsniø laidojimais Estijoje. Vienintelis konferen-
cijos praneðimas, skirtas vien tik keramikai – dr.
Malgorzatos Karczewskos Bogaèevo kultûros ke-
ramikos tyrimø pristatymas apie specifinius kera-
mikos stilistikos ir gamybos bruoþus, remiantis
mikrolygio, termoliuminescencinëmis bei kitomis
chemofizikinëmis analizëmis. Net ir panaudojus
daug kitø disciplinø tyrimø, autorë pripaþásta, jog
mokslinio paþinimo rezultatuose dar yra trûksta-
mø grandþiø. Paskutiná trumposios sesijos prane-
ðimà skaitë dr. Christine Reich. Mokslininkë
pateikë romëniðkø monetø ir moteriðkø papuoða-
lø reikðmës interpretacijà vyrø kapuose Ober-

hof (Aukðtkiemiø) kapinyne. Autorë rëmësi 452 ty-
rinëtø III–XII a. kapø radiniais (kai kurie jø dar ne-
buvo publikuoti). Tyrëjos nuomone, Aukðtkiemiø
kapinynui bûdingas moteriðkø ákapiø kartu su ro-
mëniðkomis monetomis rinkinys – tai dovana nuo-
takai. Jei ðios ákapës randamos vyro kape, reikëtø
manyti, jog tai nevedusio vyro palaidojimas.

Septintoji, paskutinë, konferencijos dalis taip
pat buvo susijusi su geleþies amþiaus archeologi-
jos problemomis ir tyrimais. Pirmàjá sesijos pra-
neðimà skaitë latvis dr. Jânis Ciglis, aptardamas
pilkapiø kultûroje Latvijos teritorijoje paplitusius
antsmilkinius ir jø ornamentikà.

Vienas daugiausia diskusijø ir klausimø sukë-
lusiø praneðimø buvo lenkø mokslininko Paweù
Kucypera ir magistro Sùawomir Wadyl pristatytas
viduramþiðkø miniatiûriniø Makarovo 2-o tipo kir-
veliø paplitimas Baltijos jûros regione. Labiausiai
nuomonës iðsiskyrë dël jø paskirties. Praneðime
atsispindëjo ilgø tyrimø rezultatai, kur lyginti ir
analizuoti beveik viso Pabaltijo ðio tipo radiniai.
Paskutinis konferencijos praneðimas buvo pareng-
tas latvio dr. Andris Ðnç, kuris kalbëjo apie baltø
karybà, prekybà ir tikëjimo aspektus. Autorius pa-
brëþë nuolatinæ slavø ir skandinavø átakà baltø
kraðtams bei kultûrai. Temos chronologija apëmë
vikingø ir kryþiaus þygiø epochas.

Konferencijoje baigiamàjá þodá tarë Vilniaus
universiteto Archeologijos katedros vedëjas ir
konferencijos organizacinio komiteto vadovas
doc. Algimantas Merkevièius. Taip pat buvo pa-
dëkota dalyviams bei sveèiams uþ gausø ir aktyvø
dalyvavimà bei tæsiamà bendradarbiavimà plëto-
jant Baltijos jûros regiono archeologijà, kartu pa-
sidþiaugta galimybëmis aktyvia konferencija
paminëti Archeologijos katedros jubiliejø. Kon-
ferencijos diskusijos ir pasidalijimas moksline pa-
tirtimi tæsësi ir uþ konferencijos salës sienø.
Mokslinis sambûris pasiekë svarbiø teigiamø re-
zultatø. Aktualiausius praneðimø pagrindu pa-
rengtus straipsnius þadama spausdinti leidinio
Archaeologia Lituana 12-ajame tome.
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