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Tarptautine konferencija 
v • 

"BALTUOS REGIONO SVENTVIETES ARCHEOLOGUOS 
IR FOLKLORO DUOMENIMIS" 

VYKINTAS V Al'I'KEVICIUS 

Lietuviq literatiiros ir tautosakos institutas 
kartu su VsI "Vita Antigua" 2008 m. geguzes 2-4 
dienomis Kernaveje surenge tarptautiny konfe
rencijl't, skirtl't Baltijos regiono sventvietems. Ji 
pratyse sventvietems skirtq moksliniq renginiq 
cikll't, 2007 m. pradetq estq archeologq ir folkloro 
tyrinetojq iniciatyva, isplete dalyviq, jq atstovau
jamq mokslo disciplinq ir kartu nagrinejamq klau
simq ratq. Tarp konferencijoje dalyvavusiq 18 
tyrejq is 8 saliq - patyry, akademinei visuomenei 
gerai zinorni specialistai ir doktorantiiros studijas 
tysiantys tyrejai. Greta archeologq ir folkloristq, 
konferencijos darbe dalyvavo religijos bei kultii
ros istorijos, istoriniq krastovaizdziq tyrinetojai. 

Geografine 15 perskaitytq ir 2 stenduose pa
rodytq pranesimq erdve apeme siaures, rytq ir pie
tq Baltijos jiiros regiono dalis: Suomijq, Estijq, 
Rusijl't, Latvijq, Lietuvq, Baltarusijq, Lenkijq, Vo
kietijl't. Sqvoka natural holy places konferencijos 
dalyviq buvo priimta kaip darbine - plati ir ap-
• •• • v • •• • 

ImantI VIsas gamtoJe esancIas, paprastal gamtlOes 
prigimties sventas ir kulto vietas (uolas, akmenis, 
medzius, vandenis ir kt.). Bene seniausiam, ak
mens ir bronzos arnZiaus laikotarpiui atstovavo 
Suomijos teritorijoje esantys uolq raiZiniai ir ak
menys su duobutemis, 0 jauniausiomis pamineto
mis sventvietemis laikytini lietuviq akmenys su 
smailiadugniais dubenimis. 

Pranesimuose buvo atlikta pirmine sventvie
Ciq apziiira jq tipologijos ir skaiciaus poziiiriu, esa
mos sventvieCiq tyrimq padeties vertinimas, kai 
kuriq vykdomq ir jau baigtq tyrimq projektq pri-

statymas. Tonno Jonuks is Estq literatiiros mu
ziejaus zodziais tariant, nuostabq kelia tai, jog is 
esmes vienodos ne tik per keletq saliq nusidrie
kusios senqjq sventvieciq tradicijos, bet ir su jq 
siuolaikiniais tyrinejimais bei pazinimu susijusios 
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problemos. Sie akivaizdiis sqlyCio taskai konferen-
cijos dalyvius suvienijo diskusijoms apie terminus 
ir sqvokas, metodikq bei tyrimq rezultatq inter
pretavimq. 

Su sventvietemis susijusiq archeologiniq tyri
mq problematika daugiau ar maziau issamiai pa
min eta daugelyje pranesimq. Kaip ir buvo galima 
tiketis, viso regiono sventvietems biidingi pavie
niai, dazniausiai atsitiktinai rasti ivairiq laikotar
piq radiniai. Daugiausia klausimq kelia jq 
interpretavimas ir galimybe bent maza dalele at
kurti praeities ritualq paveikslq. Antra vertus, bu
vo itin svarbu pamatyti senqsias sventvietes kaip 
nedalomq Baltijos regiono kultiiriniq krastovaiz
dziq elementq, glaudziais rysiais susijusi su gyve
namosiomis, laidojimo ir iikines veiklos vietomis. 
Matyti, jog senosios religijos ir krikscionybes Sq
veikos kiekviename kultiiriniame regione turi tam 
tikrq lokaliniq ypatumq, bet siuo aspektu tyrine
jant sventvieCiq atsiradimq ir naudojimq svarbiau
sia yra tradicijq gajumas ir jq tystinumas. 

Folkloro duomenq naudojimas archeologi
niams tyrimams buvo dar vienas svarbus konfe
rencijos dalyviq pranesimq aspektas. IS keliq 
pristatytq tyrimq projektq - naujq archeologiniq 
paminklq paieskq salia padavimais garsejanCiq Es
tijos derq ir PietryCiq Latvijos derq, ivalgymq is 
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Konferencijos Kernaveje dalyviai. I. Kaminskaites nuotr. 

oro - akivaizdziai matyti archeologijos ir folklo
ro bendradarbiavimo svarba bei ateities perspek
tyva. 

Konferencijos metu daug demesio skirta pa
zinCiai su Lietuvos sventvietemis. Surengtos isvy
kos prie Kernaves ir netoli jos esanCiq Grabijolq 
archeologijos paminklq, ekskursijos i Vilniaus se
namiesti (aplankant Kalnq park'l ir Arkikatedros 
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pozemius), Vilniaus ir Sirvintq raj onus (aplankant 
Ardiskio 'lzuol'l ir pilkapius, Liukoniq akmenis, 
Gelvonq akmeni su peda, Pypliq Kupolio kaln'l' 

VYKINTAS VAITKEVICIUS 

v 

Stavarygalos Alkupi ir SventeZeri, KukaveiCio gi-
raites viet'l prie Gudulines kaimo, Dukstq 'lZUO
lyn'l). 

Su edukacine programa konferencijos kultii
rineje dalyje dalyvavo kurybinio folkloro grupe 
"Sedula". Taip pat buvo demonstruojama Beatrices 
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Laurinkutes instaliacija vandenq tema "Saltiniai 
baItq kulturoje". 

Matydami tarptautinio forumo svarb'l ir nau
d'l, 2009 m. geguzes men. sventvieCiq tyrinetojai 
susitiks Turaidoje, Latvijoje. 
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