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Tarptautinë konferencija „POVANDENINË
ARCHEOLOGIJA BALTIJOS REGIONE: IÐÐÛ-
KIAI IR PERSPEKTYVOS“

2009 m. spalio 8–9 dienomis Klaipëdoje Lie-
tuvos archeologijos draugija, Kultûros paveldo de-
partamentas prie Kultûros ministerijos, Klaipëdos
universitetas bei ICOMOS Lietuvos nacionalinis
komitetas surengë svarbià tiek universitetui, tiek
paèiai Lietuvos archeologijai tarptautinæ konfe-
rencijà „Povandeninë archeologija Baltijos regio-
ne: iððûkiai ir perspektyvos“ (Underwater Archae-
ology in the Baltic Region: Challenges and Perspec-
tives). Tai bene pirmoji ðiai tematikai skirta moks-
linë konferencija Lietuvoje.

Per dvi dienas buvo perskaityta 14 praneðimø
anglø kalba, kuriø geografija beveik tolygiai apë-
më visà Baltijos jûros regionà: Lietuvà, Latvijà,
Ðvedijà, Suomijà, Baltarusijà ir ðiuo atveju plaèiau-
siai atstovautà Rusijà (á jos skaièiø átraukus ir kai-
myninæ Kaliningrado sritá). Savo tyrinëjimø me-
dþiagà pristatë nemaþas archeologø povandeni-
ninkø bûrys: nuo garbingø profesoriø iki dokto-
rantûros studijas kremtanèiø studentø. Konferen-
cija, atsiþvelgiant á nagrinëjamos problematikos
bei pateikiamos informacijos turiná, buvo pada-
linta á du pagrindinius teminius blokus: jûrø bei
vidaus vandenø ir vadinamosios „ðlapyniø“ arche-
ologijos, – jiems skirtos atskiros dienos.

Vienas ið konferencijoje nagrinëtø aspektø bu-
vo tyrimø metodologijos ir tarpdisciplininiø me-
todø pritaikymo povandeninëje archeologijoje
klausimai. O. Druþinina savo praneðime supaþin-
dino su ekologiniø aplinkos pokyèiø átakos anks-
tyvosioms pajûrio gyvenvietëms tyrimais, kuriø re-
zultatams gauti buvo pasitelkti geografiniø infor-
maciniø sistemø, radiometrinio datavimo, þieda-
dulkiø analizës ir kt. metodai. Hidroakustinio fik-
savimo, batimetrijos (vandens gylio matavimo) ir
radiozondavimo galimybes, siekiant archeologine
prasme turtingame Didþiajame Naugarde atrasti

taip pat ir po vandeniu glûdinèius objektus, pri-
statë minimame mieste dirbantis A. Stepanovas.
Ðis mokslininkas taip pat parodë ir specialiai tyri-
nëjimø metu kurtà filmà. Puikiai archeologams
jau paþástamo aerofotografijos metodo pritaiky-
mo subtilybiø nauda povandeninei Latvijos archeo-
logijai buvo iliustruota J. Urtâno darbais. Bene
daugiausia minèiø këlë suomës R. Alvik nusken-
dusio laivo tyrimø metodikos klausimas: ar juos,
labai lëtai vykstanèius, bûtina tæsti in situ, ar vis
dëlto iðkëlus tiriamà objektà á vandens pavirðiø,
taèiau jau jam kenksmingomis sàlygomis?

Panaðiai povandeninio archeologinio paveldo
bûklës bei iðsaugojimo tematikai buvo skirti keli
sveèiø ið uþsienio skaityti praneðimai. Labai ádo-
mus ir kiek neáprastas pasirodë J. Hanssono at-
likto darbo pristatymas. Ðis archeologas aplankë
jau þinomas paskendusiø laivø vietas ir jas gausiai
uþfiksavo foto- ir videomedþiagoje, tuo siekdamas
nustatyti natûraliø bei þmogaus sukeliamø veiks-
niø, ypaè nardymo, þalos objektui mastà bëgant
laikui. Tai leis ateityje tinkamai ávertinti ir numa-
tyti didþiausià neigiamà poveiká po vandeniu esan-
èiam paveldui lemianèius faktorius. Nemaþiau
naudingas pasirodë ir M. Leino praneðimas, ku-
riuo buvo pasidalinta suomiðkosios gelbëjamosios
povandeninës archeologijos patirtimi.

Teminiu poþiûriu atskirà blokà sudarë vidaus
vandenø tyrinëtojø pristatymai, supaþindinæ ren-
ginio klausytojus su slavø archeologø pastarøjø
metø laimëjimais ir atradimais pelkiø (M. Kryvalt-
sevièius), durpyniniø (M. Èarniauskis) bei poliniø
gyvenvieèiø (J. Dolbunova kartu su A. Mazurke-
vièiumi) tyrinëjimø srityje. Tuo tarpu vieno ið ke-
liø Lietuvos archeologø povandenininkø atstovø
R. Kraniausko pristatytas Raðios eþero atradimas
pagrástai leido jo autoriui kelti idëjà nustaèius val-
èiø bei luotø gamybos technologijø sàsajas. Laivo
atradimo, ilgai uþtrukusio jo restauravimo bei ga-
liausiai ekspozicinës paskirties suteikimo istorijai
buvo skirtas I. Bojkinos praneðimas, parodæs
puikø povandeninio paveldo iðsaugojimo ir vi-
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Ketvirtasis baltø ir suomiø archeologø teorinës
archeologijos seminaras „ARCHEOLOGIJA IR
TAPATUMAS“: BASE 4

2009 m. spalio 8–10 d. ávyko jau ketvirtasis Bal-
tijos ðaliø ir Suomijos archeologø seminaras (Ar-
chaeology and identity. BASE 4: The fourth theore-
tical seminar of the Baltic and Finnish archaeolo-
gists). Ðá kartà jis surengtas Suomijoje, Hanko pu-
siasalyje, Tvärminne ásikûrusioje Helsinkio uni-
versiteto zoologijos stotyje. Á seminarà susirinko
15 praneðëjø ið Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietu-
vos, dauguma jø – ávairiø universitetø doktorantai.

Tæsiant BASE tradicijà daugiau orientuotasi á
teorinës archeologijos problemas. Seminaro tema
pasirinktas identitetas. Ði plati sàvoka nuolat su
vienokiu ar kitokiu atspalviu figûruoja archeolo-
gø darbuose, jai suteikiamos ávairios prasmës. To-
dël diskusija ðia tema buvo labai naudinga, atsklei-
dþianti identiteto sàvokos sudëtingumà ir atverian-
ti nemaþai gana netikëtø jos reikðmiø.

Skaityti praneðimai apëmë ávairià problema-
tikà – ir teorinius klausimus, ir konkreèios me-

suomeninio ðvietimo pavyzdá. Autorë savo kalbà pa-
gyvino filmuota bei kompiuterinës grafikos medþia-
ga, kurioje buvo uþfiksuoti visi aptarti procesai.

Konferencijoje nebuvo pamirðti ir naujø po-
vandeninës archeologijos vietø þvalgymai. Moks-
lininkai ir visi besidomintieji buvo supaþindinti su
Rusijoje vykdyto ir nemaþai naujø duomenø su-
teikusio nuskendusiø laivø liekanø paieðkos pro-
jekto rezultatais (P. Sorokinas). Lietuvos povan-
deninës archeologijos tyrinëjimai, be abejo, taip
pat sulaukë deramo dëmesio ir ávertinimo. V. Þul-
kus pristatë pastarøjø metø mûsø ðalyje vykdytus
tyrinëjimus bei jø projektus, o E. Pranckënaitë ne
tik apþvelgë povandeninës archeologijos situacijà
ir istorijà Lietuvoje, jos atstovø laimëjimus, bet ir

iðkëlë esmines naujø objektø paieðkos gaires, ga-
limybes bei ateities perspektyvas.

Konferencijos dalyviai, kuriø daugumà suda-
rë uþsienio sveèiai, be oficialiosios mokslinës da-
lies, taip pat buvo átraukti á paþintiniø ekskursijø
programà, kur buvo parodytas Klaipëdos sena-
miestis bei Lietuvos jûrø muziejus.

Besipleèiantis negausaus Lietuvos povandeni-
nës archeologijos atstovø rato bendradarbiavimas
su uþsienio kolegomis bei pirmà kartà mûsø ðaly-
je surengta tokio pobûdþio konferencija þymi ne
tik atsirandanèius tvirtesnius ðios disciplinos þings-
nius, bet ir nemaþà jos entuziastø, povandeninin-
kø, iniciatyvà. Lieka tikëtis, kad ðis uþsidegimas
nebus laikinas.

Gediminas PETRAUSKAS

dþiagos analizæ, per kurià daþniausiai buvo mëgi-
nama atskleisti platesnius ar siauresnius identite-
to aspektus, ávertinti ávairias teorines nuostatas,
pateikti modelius ar tiesiog iðkelti klausimus. Tai,
kad identitetas nebuvo vien tuðèia sàvoka ar sa-
votiðka „kepurë“, uþdëta ant tarpusavyje maþai
susijusiø temø, o iðties logiðkai jungë visus prane-
ðimus, rodo sëkmingai suformuluotà konferenci-
jos tematikà. Palyginti neátemptas seminaro grafi-
kas ir nedidelis praneðimø skaièius lëmë tai, kad
po daugelio jø kilo gana ilgos diskusijos. Jose irgi
suformuluota nemaþai ádomiø minèiø, atkreiptas
dëmesys á kai kuriuos svarbius momentus, pavyz-
dþiui, kelis kartus diskusija pakrypo subtiliø skirtu-
mø tarp keliø identiteto dimensijø link: paties in-
divido savæs suvokimo ir visuomenës jam priskiria-
mos tapatybës. Apskritai susidarë áspûdis, kad iden-
titeto sàvoka, ið pirmo þvilgsnio tarsi ir gana aiðki,
kiekvieno archeologo yra suprantama kiek kitaip,
suteikiant jai ávairias prasmes, priklausomai nuo
moksliniø interesø, tyrinëjamos medþiagos ar nau-
dojamø metodø. Atskleista poþiûriø ávairovë, ko
gero, ir buvo didþiausias seminaro privalumas.

Pirmieji perskaityti praneðimai buvo daugiau


