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Tarptautine moksline konferencija "GAMTOS 
'I • V • 

SVEN'lVllnES ARBA SVENTVI ETES GAMTOJE: 
v 

PAIESKOS, ATRADIMAI IR KLASIFIKACIJA" 

v v 

Si konferencija - treCioji is "SventvieCiq" (Holy 
v 

places) konferencijq serijos. Pirmoji "Sventos gi-
raites Baltijos regione" (Holy Groves around the 
Baltic Sea) 2007 m. geguzes menesi vyko Tartu 
mieste Estijoje, antroji - "Baltijos regiono svent
vietes archeologijos ir folkloro duomenimis" (Na
Iliral Holy Places in Archeology and Folklore in the 
Baltic Sea Region) surengta 2008 m. Kernaveje 
Lietuvoje. 

Konferencija "Gamtos sventvietes arba svent
vietes gamtoje: paieskos, atradimai ir klasifikacija" 
(Natural Holy Places or Holy Places in Nature (Iden
tification, Discovering and Classification) man buvo 
svarbus mokslinis ivykis, kuris dave ivairiapusiskos 
ir vertingos patirties. Taigi noreciau pasidalinti su 
skaitytojais savo mintirnis ir ispudZiais apie jq. 

Konferencija ivyko 2009 m. geguzes 7-9 die
nomis Latvijoje, Turaidos miestelyje. Joje dalyva
YO mokslininkai is Baltarusijos, Didziosios 
Britanijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Norvegijos, Rusijos, Suomijos. Konferencijos da
lyviai buvo maloniai priimti Turaidos muziejaus 
rezervato sodyboje - medzio raiziniais puostame 
XX a. pr. kurhauzo stiliaus pastate (1 pav.). 

Pagrindines konferencijos potemes buvo sios: 
• tyrimq objektas: kas yra senosios sventvie

tes (senosios kulto vietos, sventos vietos gamtoje, 
sventyklos, mitologines, aukojimq vietos ir kt.); 
terminq sampratos raida nuo pirmqjq studijq iki 
siandienos; 

• sakraliniq vietoviq atradimo ir fiksavimo me
todologija - kaip jos identifikuojamos, kokia 
pasitelkiama informacija ir saltiniai (rasytiniai, ar
cheologiniai, folkloriniai, topografiniai duome
nys); 
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• sventvieCiq klasifikacija skirtingq moksliniq 
disciplinq duomenimis pagal funkcijas, chronolo
gijq, teritorini paplitimq, hierarchijq, etc. 

Geguzes 7-oji - pirmoji konferencijos die
na. Po renginio seimininkq sveikinimo kalbos 
prasidejo pirmoji dalis, kuriq vede V Vaitkevi
Cius. Pirmq pranesimq skaite konferencijos ikve
pejas ir vienas is jos organizatoriq - Juris UrUms 

v 

(Latvija). Savo pranesime "Sventvieciq identifi-
kavimo galimybes" autorius aptare archeologi
nius, kartografinius, rasytinius ir tautosakos 
saltinius, padedanCius identifikuoti sventvietes. 
J. Urtans teige, kad toks kompleksinis ir ivairia
pusis tyrimas padeda tiksliau nustatyti sventvie
tes kilm(( ir esm((. 

v 

Leczek Slupecki (Lenkija) pranesimo "Sven-
tos giraites germanq ir slavq tikejimuose" issamio
je rasytiniq saltiniq nuo Tacito iki Helmoldo 
apZvalgoje atkreipe demesi i sventqjq giraiciq 
reikSm(( minetuose saltiniuose, taip pat aptare sla
vq ir germanq paproCiq bendruosius bruozus. 

T6nno Jonuks (Estija) pranesime "Archeolo
giniq radiniq vaidmuo lokalizuojant sventvietes" 
pristate tautosakoje minimose sventvietese aptik
tus radinius, kuriq visi datuojami velyvuoju gele
zies amziumi bei viduramziais. Autorius taip pat 
iskele klausimq, ar tq paCiq reikSm(( galima teikti 
vienoje sventvieteje rastoms dabartinems stiklo su
kerns, naujqjq laikq monetoms ir velyvojo gele-
V' v' • 

zles arnzlaus segems. 
Edvardo Zaikovskio (Baltarusija) pranesimas 

"Kiek buvo RadogosCiq vietoviq, arba slavq svent
vieciq ivairove" buvo skirtas toponimo "Rado
gosc" lokalizavimui slavq zemese VIII-IX a. 
Autoriaus pastebejimu, visos "Radogosc" svent
vietes buvo paplitusios Prahos kulturos areale. 

Po trumpos diskusijos prie kayos puodelio 
antrqjq konferencijos dali prat((se moderatorius 
Leczek Slupecki. Tiinos Aikas (Suomija) pranesi
me "Kaip tampama akmeniu ,,sieidi"?) klausytojai 
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1 pay. Konferencijos dalyviai prie Turaidos muziejaus. 

isgirdo apie "sieidi" - Sami genties aukojimo 
vietq, jos lokalizacijq ir klasifikacijq. 

Roman Shirouhov (Lietuva) pristate kom

pleksini tyrimq "Priisq "Alk-Gebirge" (Alk-Gar
bai): sventos kalvos istorijos-archeologijos 
kontekste". Pranesimas skirtas vieno mikroregio
no Sembos pusiasalyje (Kaliningrado Sf.) archeo
loginiq, istoriniq ir folkloriniq duomenq analizei. 

Toliau kalbejo Tim Insoll (DidZioji Britanija). 

Autoriaus pranesimas "Etnografines ir archeologi
nes perspektyvos, klasifikuojant sventyklas siaurineje 
Ganoje. Medicina, magija ar religija?" patrauke kon
ferencijos dalyviq demesi ne tik savo novatoris
kumu, bet ir issamia etniniq kulturq apZvalga. 

Per pietus konferencijos dalyviai diskusijq ty-
se vaizdingoje aplinkoje, medineje verandoje ant 
vienos is kalvq, supanCiq Turaidos miesteli. 

Pirmosios dienos treCiqjq konferencijos dali 
(moderatorius Tonno Jonuks) pratyse Janio 
CepiCio ir Lilijos Jakubenokos (Latvija) pranesi
mas "Mitologiniq akmenq sqsajos su zemes ir po-
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zeminemis dievybemis ir jq vieta sakraliniame 
krastovaizdyje", kuriame autoriai analizavo toki4 
akmenq Latvijos teritorijoje paplitimq ir klasifi
kayo juos pagal funkcijas bei paskirti. 

Toliau konferencijq vede J. Urtans. Dideli su
sidomejimq sukele Laimutes Balode (Latvija/Suo-

v 

mija) pranesimas "Dievas" ir "Sventas" kilme 
Latvijos toponimikoje". Autore kartografavo siuos 
toponimus Latvijos teritorijoje, papildydama me
dziagq tautosakos ir etnografijos duomenimis. 

Pirmqjq konferencijos dienq baige Vykintas 
Vaitkevicius (Lietuva), perskaitydamas issam4 bei 
daug minciq kelianti pranesimq "Mitologines, 
sventos ar kulto vietos? Objektq prie Neries upes 
tyrimas". Pranesimo autorius analizavo esminius 
metodologinius klausimus: baltq erdves sakralu
mo kilme, jo natUralumas, etc. 

Po trumpos diskusijos konferencijos dalyvi4 
lauke siltas priemimas Siguldos pilyje. 

Geguzes 8-qjq konferencijq tyse Kasparo Kla
vilfsO (Latvija) pranesimas "Jezuitq pranesimai 
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apie svent\.! medzi\.! garbinimq Latvijoje XVII
XVIII a.". Per rasytini\.! saltinil! prizmy apZvelgti 
Ryt\! Latvijos gyventoj\.! XVII-XVIII a. tikejimai 
ir socialine struktiira. 

Christer Westerdahl (NOlvegija) skaite pranesi-
v 

m~ "Mikrokosmosas ir ribos. SventvieCil! linijisku-
mas ir centriskumas". Remdamasis Skandinavijos 
etnografine ir archeologine medZiaga, autorius nag
rinejo sakralines erdves organizacijq, sakralinio cent
ro ir periferijos issis . q zmoni\.! ir gamtos rysio 
deka, kosmologijos struktiirines opozicijos ivairumq. 

Antrqjq konferencijos dali pratyse Reiki Valk 
v 

(Estija), skaitydamas pranesimq "Sventvieci\.! sam-
prata ir klasifikacija: populiari ir moksline versi
jos". PraneSejas pristate sventvieCi\.! tyrinejiml! 
Estijoje istorijq, pagrindinius j\.! klasifikacijos prin
cipus ir paieskos metod us. 

Sandis Laime (Latvija) pranesime "Kas yra 
"ragan\.!" vietos Latvijoje?", remdamasis toponi
miniais ir rasytiniais saltiniais, kartografavo "ra
gamt viet as Latvijos teritorijoje, isskyre keletq j\.! 
tip!! pagal chronologijq ir paskirti. 

Antrqjq konferencijos dienq baige Elena Tia
nina (Rusija) stendinio pranesimo pristatymu 
"Naugardo sventos upes gyventojai: Volhovo isto
rineje, kultiirineje ir mitologineje viduramzi\.! 

v 

Naugardo tradicijoje". Sis kompleksinis tyrimas 
buvo skirt as Volhovo upes kaip sakralinio objek
to, egzistavusio viduramzi\.! naugardieCi\.! gyveni
me, analizei. 

Po baigiamosios diskusijos, skirtos konferenci
jos rezultat\.! aptarimui ir kitos "sventvieci\.!" kon
ferencijos planams (kita turi vykti Suomijoje), 
mokslininkl! lauke idomi ekskursija po Turaidos 
apylinkes (2-6 pav.). Konferencijos dalyviai aplan
ke viduraffiZiskq Turaidos pili, is kurios dOnZono 
atsivere nuostabus vaizdas i Gaujos upes parko apy
linkes. Savo gelmes mums atvere GutmalJa ala 
(Gutmano urvas) su XVI a. piesiniais - puikus mi
tologines, sventos ir turistines vietos pavyzdys. 

Netiketai Juris Urtans pasiiile aplankyti 
rekonstruotq I tiikstantmeCio salos gyvenviety Arai
siuose. I salq su mediniais namukais ant platformos 
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vede ilgas tiltas per ezerq. Pati dero gyvenviete re
konstruota labai kruopsCiai ir tiksliai, atrodo, kad 
jos gyventojai tik isejo paZvejoti. Ypac ispiidingas 
vaizdas i Araisi gyvenviety atsivere nuo salia esan
Cio piliakalnio su Ordino pilies griuvesiais. 

Geguzes 9-qjq, treCiqjq konferencijos dienq, 
lauke ispiidinga kelione, 0 tiksliau - Zygis po Vid
zemes regiono sventvietes. Pirmasis punktas bu
vo Qugeri archeologinis kompleks as (lybil! 
gyvenviete, latgali\.! VIII-XII a. kapinynas, dube
nuotasis kulto akmuo). Miis\.! demesi ypac patrau
ke akmuo, atrastas apie 1990 m., kuris ir pro ji 
tekantis saltinis galejo biiti minetos gyvenvietes 
kulto vieta. Vaziuodami to Ii au trump am sustojo
me Cesil! viduramzi\.! pilyje - tai puikus XIII a. 
Livonijos ordino miirines architektiiros pavyzdys. 

Pravaziuojant kalnuotq, spygliuoCi\.! misku ap
augusi krastovaizdi, pakeliui i pagrindini marsru
to tikslq (Ramati uolos), konferencijos dalyviai 

v v 

aplanke Svedlfpu§i kurios pavadinimas mena Sve-
dijos dorninavimq siame regione XVII-XVIII a. 
Kelias i Ramati uolq keletq kilometr\.! vede misko 
tankme. Ramati uola ant Gaujos upes kranto yra 
idomi savo petroglifais - ant jos smeleto pavir
siaus israiZytais kryziais, saulemis, koncentrinemis 
figiiromis bei "pasaulio medzio" arba antropo
morfini\.! figiir\.!, tarsi simbolizuojanCi\.! "axis mun-

v 

di", atvaizdais. Siandien greta sen~l! piesini\.! yra 
ir naujl! uZras\.!, kai kurie j\.! jau tapo istorija ir 
savotisku kultu ("Visu par Latvija"). Pasiekti 
Ramati uolq yra gana sunku, tad skinantis keliq 
jos link teko pasitelkti visus lauko tyrejl! gebeji
mus. 0 pasieky tikslq visi buvome apdovanoti ne
pakartojamu "misterium fascinans": Gaujos, 
supanCios uolq, ramiu tekejimu bei pus\.! alsavi
mu, neliestoje, gamtos pasleptoje vietoje, kazkur 
lybi\.! zemese. 

Grizy is Ramati uolos slenio ir pailsejy prie 
piet\.! stalo Gaujos nacionaliniame parke, pajude
jome kito ekskursijos objekto - urvo Lielii Elllte 
arba Velna ceplis ("Didysis pragaras" arba "Velnio 

v 

krosnis") link. Si viet a zinoma kaip legendine Vel-
nio gyvenviete ir daZnai buvo minima folkloriniuose 
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2 pay. -Pakeliui i Ramati uolas. 

3 pay. ISsiikis Rfunati uolose. 

KONFERENCIJOS, SEMINARAl 

4 pay. Konferencijos dalyyiai Araisi archeologiniame 
komplekse. 

5 pay. Urvas "Velnio krosnis". 

6 pay. Gaujos gamtos rezervatas. 

salt 
die 
V' zmc 

nq" 
v zen 

• mm 
taiF 

• • 

, . ~ Je. , 
vyra 

EU) 
15-<l 

Riv1 
chea 
Arc 
• 
Jau 
buvo 
isvyI< 
fere 
rodo 
pOp 
tas. 2 
rill, sl 
Vis 
arch 
taip I 

ti i si 

• 
pOJe 
ikurt· 
arche 

• • mml 
cheo 



IfllamC 

KONFERENClJOS, SEMINARAl 

saltiniuose. Drvas yra vienas seniausiq objektq Vi
diemeje ir Latvijoje, pirmieji uZrasai ant jo sienq 

iinomi is XV-XVI a. 

Toliau kelias vede i Zilaiskalns ("Melynq kal
n~") - kaip manoma, tai centrine sventviete Vid
iemeje. Rasytiniuose saltiniuose Zilaiskalns 

v v 

minimas nuo 1636 m. kaip Sabo vieta. Sis kalnas 

taip pat daznai minimas tautosakoje ir net grozi
neje literatiiroje. Ant kalno mes pamateme du

benuot<tii akmeni (su uzrasu Upurakmens salia jo) 
ir porq rusenanCiq lauzavieCiq kitoje kalvos puse-

v 

je. Salia jq, prie malkq kriivos, sedejo barzdotas 

vyras. Turbiit vietinis krivis. 

EUROPOS ARCHEOLOGl) ASOCIACUOS 
• 

IS·OJ! METINE KONFERENCUA 

2009 metais Italijoje, Pietiniq Alpiq kurorte 
Riva del Garda, vyko 15-oji kasmete Europos ar

cheologq asociacijos (European Association of 
Archaeologists, toliau EAA) konferencija. Kaip 

jau tapo iprasta, akademinei konferencijos daliai 
buvo skirtos trys dienos, dar porq dienq paliekant 

v 

isvykoms, ekskursijoms. Sios organizacijos kon-
ferencijoje teko dalyvauti jau 5-tq kartq. Bet, at

rodo, tarp Lietuvos archeologq si organizacija nera 
populiari, jos renginiuose dalyvauja vos vienas ki-

v 

tas. Zinoma, konferencijq vyksta labai daug, ivai-

rill, skirtq ivairiausioms progoms ir ivairiose salyse. 
Vis delto noreCiau trumpai apivelgti ryskejanCias 
archeologijos akademinio diskurso tendencijas, 

taip pat paagituoti kolegas kiek aktyviau isitrauk

ti i siq veiklq. 
EAA istorija atspindi XX a. pabaigoje Euro

poje isryskejusias tendencijas. Asociacija buvo 

ikurta dar 1991 metais, siekiant keliq tikslq. Be 
archeologiniq tyrimq ir skatinimo keistis duome

nimis, kaip labai svarbiis nurodomi Europos ar
cheologijos paveldo sklaida ir interpretavimas, 
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Paskutinis miisq aplankytas objektas buvo se
niausias Latvijos myliq akmuo Bestose (Bestes, 
Koceni - 14 km nuo Rygos) su uzrasyta 1686 m. 

v 

data. Sis akmuo ilgq laikq buvo laikomas antka-

piu dviems broliams, irengtu 1686 m. geguzes 14 
dienq. Tai pavyzdys, kaip begant laikui kinta ne 

tik erdves suvokimas, bet ir tau tine savimone. 
Keliones diena baigesi. ISsiskirdami Siguldo

je, kupini naujq idejq, ispiidziq ir pazinCiq, mes 

griZome prie savo kasdienybes ir darbq. Esu isiti
kinys, kad Latvijoje vykusios "Natural Holy Pla
ces" konferencijos idejos ir ispiidziai gyvuos 

mumyse dar labai ilgai. 
Roman SHIROUHOV 

etiniq ir mokslo standartq taikymas, tarpusavio 

bendradarbiavimas. Atrodo, siekta uzmegzti 

glaudesnius kontaktus tarp "vakarines ir rytines" 
Europos daliq. Taciau kelerius metus EAA konk

retesne veikla neuzsieme. Tik 1995 metais prade
jus organizuoti me tines konferencijas, atsirado 
realus pagrindas bendradarbiavimui ir idejq kei

timuisi. Nariq skaiCius iigtelejo, aktyviau i veiklq 

isitrauke Latvijos bei Estijos archeologai, tam pa
sitarnavo ir 1996 metq konferencijos vieta Rygo
je (Cia buvo perskaityta per 250 pranesimq). 

Veliau konferencijq dalyviq skaiCius dar isaugo. 

Dabartine penkiolikos metq veiklos patirtis lei
dzia sprysti apie jau susiformavusiq tradicijq. 

EAA organizuojamose konferencijose islaiko

mas dalykiskumo ir masiSkumo balansas. Papras
tai per tris dienas perskaitoma apie 370-400 

pranesimq beveik 50-tyje skirtingq sekcijq. Tai su
teikia galimyby klausytojui pasirinkti dominanciq 

tematikq ir aplankyti kelias sekcijas. Konferenci
jose nusistovejusi nors ir kiek nemandagi, bet 

akademiniu poziiiriu visiskai pateisinama tenden
cija - nera privaloma isklausyti visq sekcijoje skai

tomq pranesimq iki pertraukos (paprastai jie 
turiniu ir aktualumu gerokai skiriasi tarpusavyje); 

tiesiog noredamas klausytojas gali keisti auditorijq 


