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Tarptautinë mokslinë konferencija „GAMTOS
ÐVENTVIETËS ARBA ÐVENTVIETËS GAMTOJE:
PAIEÐKOS, ATRADIMAI IR KLASIFIKACIJA“

Ði konferencija – treèioji ið „Ðventvieèiø“ (Holy
places) konferencijø serijos. Pirmoji „Ðventos gi-
raitës Baltijos regione“ (Holy Groves around the
Baltic Sea) 2007 m. geguþës mënesá vyko Tartu
mieste Estijoje, antroji – „Baltijos regiono ðvent-
vietës archeologijos ir folkloro duomenimis“ (Na-
tural Holy Places in Archeology and Folklore in the
Baltic Sea Region) surengta 2008 m. Kernavëje
Lietuvoje.

Konferencija „Gamtos ðventvietës arba ðvent-
vietës gamtoje: paieðkos, atradimai ir klasifikacija“
(Natural Holy Places or Holy Places in Nature (Iden-
tification, Discovering and Classification) man buvo
svarbus mokslinis ávykis, kuris davë ávairiapusiðkos
ir vertingos patirties. Taigi norëèiau pasidalinti su
skaitytojais savo mintimis ir áspûdþiais apie jà.

Konferencija ávyko 2009 m. geguþës 7–9 die-
nomis Latvijoje, Turaidos miestelyje. Joje dalyva-
vo mokslininkai ið Baltarusijos, Didþiosios
Britanijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos,
Norvegijos, Rusijos, Suomijos. Konferencijos da-
lyviai buvo maloniai priimti Turaidos muziejaus
rezervato sodyboje – medþio raiþiniais puoðtame
XX a. pr. kurhauzo stiliaus pastate (1 pav.).

Pagrindinës konferencijos potemës buvo ðios:
• tyrimø objektas: kas yra senosios ðventvie-

tës (senosios kulto vietos, ðventos vietos gamtoje,
ðventyklos, mitologinës, aukojimø vietos ir kt.);
terminø sampratos raida nuo pirmøjø studijø iki
ðiandienos;

• sakraliniø vietoviø atradimo ir fiksavimo me-
todologija – kaip jos identifikuojamos, kokia
pasitelkiama informacija ir ðaltiniai (raðytiniai, ar-
cheologiniai, folkloriniai, topografiniai duome-
nys);

• ðventvieèiø klasifikacija skirtingø moksliniø
disciplinø duomenimis pagal funkcijas, chronolo-
gijà, teritoriná paplitimà, hierarchijà, etc.

 Geguþës 7-oji – pirmoji konferencijos die-
na. Po renginio ðeimininkø sveikinimo kalbos
prasidëjo pirmoji dalis, kurià vedë V. Vaitkevi-
èius. Pirmà praneðimà skaitë konferencijos ákvë-
pëjas ir vienas ið jos organizatoriø – Juris Urtâns
(Latvija). Savo praneðime „Ðventvieèiø identifi-
kavimo galimybës“ autorius aptarë archeologi-
nius, kartografinius, raðytinius ir tautosakos
ðaltinius, padedanèius identifikuoti ðventvietes.
J. Urtâns teigë, kad toks kompleksinis ir ávairia-
pusis tyrimas padeda tiksliau nustatyti ðventvie-
tës kilmæ ir esmæ.

Leczek Slupecki (Lenkija) praneðimo „Ðven-
tos giraitës germanø ir slavø tikëjimuose“ iðsamio-
je raðytiniø ðaltiniø nuo Tacito iki Helmoldo
apþvalgoje atkreipë dëmesá á ðventøjø giraièiø
reikðmæ minëtuose ðaltiniuose, taip pat aptarë sla-
vø ir germanø paproèiø bendruosius bruoþus.

Tõnno Jonuks (Estija) praneðime „Archeolo-
giniø radiniø vaidmuo lokalizuojant ðventvietes“
pristatë tautosakoje minimose ðventvietëse aptik-
tus radinius, kuriø visi datuojami vëlyvuoju gele-
þies amþiumi bei viduramþiais. Autorius taip pat
iðkëlë klausimà, ar tà paèià reikðmæ galima teikti
vienoje ðventvietëje rastoms dabartinëms stiklo ðu-
këms, naujøjø laikø monetoms ir vëlyvojo gele-
þies amþiaus segëms.

Edvardo Zaikovskio (Baltarusija) praneðimas
„Kiek buvo Radogoðèiø vietoviø, arba slavø ðvent-
vieèiø ávairovë“ buvo skirtas toponimo „Rado-
goðè“ lokalizavimui slavø þemëse VIII–IX a.
Autoriaus pastebëjimu, visos „Radogoðè“ ðvent-
vietës buvo paplitusios Prahos kultûros areale.

Po trumpos diskusijos prie kavos puodelio
antràjà konferencijos dalá pratæsë moderatorius
Leczek Slupecki. Tiinos Aikas (Suomija) praneði-
me „Kaip tampama akmeniu „sieidi“?) klausytojai



KONFERENCIJOS, SEMINARAI276

iðgirdo apie „sieidi“ – Sãmi genties aukojimo
vietà, jos lokalizacijà ir klasifikacijà.

 Roman Shirouhov (Lietuva) pristatë kom-
pleksiná tyrimà „Prûsø „Alk-Gebirge“ (Alk-Gar-
bai): ðventos kalvos istorijos-archeologijos
kontekste“. Praneðimas skirtas vieno mikroregio-
no Sembos pusiasalyje (Kaliningrado sr.) archeo-
loginiø, istoriniø ir folkloriniø duomenø analizei.

Toliau kalbëjo Tim Insoll (Didþioji Britanija).
Autoriaus praneðimas „Etnografinës ir archeologi-
nës perspektyvos, klasifikuojant ðventyklas ðiaurinëje
Ganoje. Medicina, magija ar religija?“ patraukë kon-
ferencijos dalyviø dëmesá ne tik savo novatorið-
kumu, bet ir iðsamia etniniø kultûrø apþvalga.

Per pietus konferencijos dalyviai diskusijà tæ-
së vaizdingoje aplinkoje, medinëje verandoje ant
vienos ið kalvø, supanèiø Turaidos miestelá.

Pirmosios dienos treèiàjà konferencijos dalá
(moderatorius Tõnno Jonuks) pratæsë Jânio
Cepîèio ir Lilijos Jakubenokos (Latvija) praneði-
mas „Mitologiniø akmenø sàsajos su þemës ir po-

þeminëmis dievybëmis ir jø vieta sakraliniame
kraðtovaizdyje“, kuriame autoriai analizavo tokiø
akmenø Latvijos teritorijoje paplitimà ir klasifi-
kavo juos pagal funkcijas bei paskirtá.

Toliau konferencijà vedë J. Urtâns. Didelá su-
sidomëjimà sukëlë Laimutës Balode (Latvija/Suo-
mija) praneðimas „Dievas“ ir „Ðventas“ kilmë
Latvijos toponimikoje“. Autorë kartografavo ðiuos
toponimus Latvijos teritorijoje, papildydama me-
dþiagà tautosakos ir etnografijos duomenimis.

Pirmàjà konferencijos dienà baigë Vykintas
Vaitkevièius (Lietuva), perskaitydamas iðsamø bei
daug minèiø keliantá praneðimà „Mitologinës,
ðventos ar kulto vietos? Objektø prie Neries upës
tyrimas“. Praneðimo autorius analizavo esminius
metodologinius klausimus: baltø erdvës sakralu-
mo kilmë, jo natûralumas, etc.

Po trumpos diskusijos konferencijos dalyviø
laukë ðiltas priëmimas Siguldos pilyje.

Geguþës 8-àjà konferencijà tæsë Kasparo Kla-
viòðo (Latvija) praneðimas „Jëzuitø praneðimai

1 pav. Konferencijos dalyviai prie Turaidos muziejaus.
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apie ðventø medþiø garbinimà Latvijoje XVII–
XVIII a.“. Per raðytiniø ðaltiniø prizmæ apþvelgti
Rytø Latvijos gyventojø XVII–XVIII a. tikëjimai
ir socialinë struktûra.

Christer Westerdahl (Norvegija) skaitë praneði-
mà „Mikrokosmosas ir ribos. Ðventvieèiø linijiðku-
mas ir centriðkumas“. Remdamasis Skandinavijos
etnografine ir archeologine medþiaga, autorius nag-
rinëjo sakralinës erdvës organizacijà, sakralinio cent-
ro ir periferijos iðsiskyrimà þmoniø ir gamtos ryðio
dëka, kosmologijos struktûrinës opozicijos ávairumà.

Antràjà konferencijos dalá pratæsë Heiki Valk
(Estija), skaitydamas praneðimà „Ðventvieèiø sam-
prata ir klasifikacija: populiari ir mokslinë versi-
jos“. Praneðëjas pristatë ðventvieèiø tyrinëjimø
Estijoje istorijà, pagrindinius jø klasifikacijos prin-
cipus ir paieðkos metodus.

Sandis Laime (Latvija) praneðime „Kas yra
„raganø“ vietos Latvijoje?“, remdamasis toponi-
miniais ir raðytiniais ðaltiniais, kartografavo „ra-
ganø“ vietas Latvijos teritorijoje, iðskyrë keletà jø
tipø pagal chronologijà ir paskirtá.

Antràjà konferencijos dienà baigë Elena Tia-
nina (Rusija) stendinio praneðimo pristatymu
„Naugardo ðventos upës gyventojai: Volhovo isto-
rinëje, kultûrinëje ir mitologinëje viduramþiø
Naugardo tradicijoje“. Ðis kompleksinis tyrimas
buvo skirtas Volhovo upës kaip sakralinio objek-
to, egzistavusio viduramþiø naugardieèiø gyveni-
me, analizei.

Po baigiamosios diskusijos, skirtos konferenci-
jos rezultatø aptarimui ir kitos „ðventvieèiø“ kon-
ferencijos planams (kita turi vykti Suomijoje),
mokslininkø laukë ádomi ekskursija po Turaidos
apylinkes (2–6 pav.). Konferencijos dalyviai aplan-
kë viduramþiðkà Turaidos pilá, ið kurios donþono
atsivërë nuostabus vaizdas á Gaujos upës parko apy-
linkes. Savo gelmes mums atvërë Gûtmaòa ala
(Gutmano urvas) su XVI a. pieðiniais – puikus mi-
tologinës, ðventos ir turistinës vietos pavyzdys.

Netikëtai Juris Urtâns pasiûlë aplankyti
rekonstruotà I tûkstantmeèio salos gyvenvietæ Arai-
ðiuose. Á salà su mediniais namukais ant platformos

vedë ilgas tiltas per eþerà. Pati eþero gyvenvietë re-
konstruota labai kruopðèiai ir tiksliai, atrodo, kad
jos gyventojai tik iðëjo paþvejoti. Ypaè áspûdingas
vaizdas á Araiði gyvenvietæ atsivërë nuo ðalia esan-
èio piliakalnio su Ordino pilies griuvësiais.

Geguþës 9-àjà, treèiàjà konferencijos dienà,
laukë áspûdinga kelionë, o tiksliau – þygis po Vid-
þemës regiono ðventvietes. Pirmasis punktas bu-
vo Ìûìeri archeologinis kompleksas (lybiø
gyvenvietë, latgaliø VIII–XII a. kapinynas, dube-
nuotasis kulto akmuo). Mûsø dëmesá ypaè patrau-
kë akmuo, atrastas apie 1990 m., kuris ir pro já
tekantis ðaltinis galëjo bûti minëtos gyvenvietës
kulto vieta. Vaþiuodami toliau trumpam sustojo-
me Cësiø viduramþiø pilyje – tai puikus XIII a.
Livonijos ordino mûrinës architektûros pavyzdys.

Pravaþiuojant kalnuotà, spygliuoèiø miðku ap-
augusá kraðtovaizdá, pakeliui á pagrindiná marðru-
to tikslà (Râmati uolos), konferencijos dalyviai
aplankë Ðvedø puðá, kurios pavadinimas mena Ðve-
dijos dominavimà ðiame regione XVII–XVIII a.
Kelias á Râmati uolà keletà kilometrø vedë miðko
tankme. Râmati uola ant Gaujos upës kranto yra
ádomi savo petroglifais – ant jos smëlëto pavir-
ðiaus iðraiþytais kryþiais, saulëmis, koncentrinëmis
figûromis bei „pasaulio medþio“ arba antropo-
morfiniø figûrø, tarsi simbolizuojanèiø „axis mun-
di“, atvaizdais. Ðiandien greta senøjø pieðiniø yra
ir naujø uþraðø, kai kurie jø jau tapo istorija ir
savotiðku kultu („Visu par Latvijâ“). Pasiekti
Râmati uolà yra gana sunku, tad skinantis kelià
jos link teko pasitelkti visus lauko tyrëjø gebëji-
mus. O pasiekæ tikslà visi buvome apdovanoti ne-
pakartojamu „misterium fascinans“: Gaujos,
supanèios uolà, ramiu tekëjimu bei puðø alsavi-
mu, neliestoje, gamtos paslëptoje vietoje, kaþkur
lybiø þemëse.

Gráþæ ið Râmati uolos slënio ir pailsëjæ prie
pietø stalo Gaujos nacionaliniame parke, pajudë-
jome kito ekskursijos objekto – urvo Lielâ Ellîte
arba Velna ceplis („Didysis pragaras“ arba „Velnio
krosnis“) link. Ði vieta þinoma kaip legendinë Vel-
nio gyvenvietë ir daþnai buvo minima folkloriniuose
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5 pav. Urvas „Velnio krosnis“.

6 pav. Gaujos gamtos rezervatas.

2 pav. Pakeliui á Râmati uolas.

3 pav. Iððûkis Râmati uolose.

4 pav. Konferencijos dalyviai Araiði archeologiniame
komplekse.
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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


