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Per pastaruosius kelet<t metl.! Lietuvos archeologijos 
srityje vis dazniau minima eksperimentine archeologija. 
Nuo jos neatsiejama gyvoji archeologija. Si S<tVOka zinoma 
ir placiajai visuomenei. Daznas lietuvis patirti gyv'li'l 
archeologij<t gali tarptautiniame eksperimentines 
archeologijos festivalyje Kemaveje, viduramzill ir semull 
amatl.! sventese Trakuose, Siauliuose, Nidoje, Apuoleje. 
Eksperimentines archeologijos specialistus vienija klubas 
, Pajauta", be kurio neapsieina ne vienas is minetl.! renginil.!. 
Gyvoji archeologija populiarina archeologij<t ir istorijq, 
taciau be isankstinio eksperimento ji neimanoma. Kas gi 
toji eksperimentine archeologija? Kokia ji yra Lietuvoje? 

Visuotineje lietuvill enciklopedijoje eksperimentinei 
a.rcheologijai skirtos kelios eilutes salia etnoarcheologijos. 
Aiskinama, jog ,eksperimentine archeologija tiria 
archeologinill radinill formavimosi proces<t ir atkuria 
proistores irnonill ivairius gyvenimo aspektus, rekonstruoja 

Odos ir kailit( isdirbimas. Aelita Kensminiene. 
Dalios VaiCiulienes nuotrauka. 

daiktus (svarbiausi metodai- trasologija1 ir eksperimentas)" 
(Visuotine . . . , 2004, p . 638). Taciau toks sios S<tvokos 
apibiidinimas kelia siek tiek abejonilb nes visame pasaulyje 
eksperimentine archeologija beveik neturi chronologinill 
remlb o radinil.! formavimosi proceso negali tirti, kadangi 
radiniai patys savaime nesiformuoja-jie yra irnogaus veiklos 
padariniai . Tiksliausias, miisll manymu, eksperimentines 
archeologijos apibiidinimas pateiktas klubo ,Pajauta" 
intemetineje svetaineje (aut. pro£ dr. Aleksiejus Luchtanas): 
,,Eksperimentine archeologija - tai mokslas, rekonstruojantis 
ivairias praeities laikl! irnoniq bendruomenil.! bei individl! 
veiklos sri tis, testl.! ir bandyml! biidu revizuojantis archeologinill 
tyriml.! isvadas. Eksperimentine archeologija rerniasi zemeje 
islikusiais liudijimais bei technologijl.! paiinimu, apima tokias 
materialines kultiiros Iiekanas, kaip maisto gavyba ir gamyba, 
statyba ir susisiekimas, zaliaVll ir medziam apdorojimas. 
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Kalvis Algirdas Stankus. Rutos Paberiienes nuotrauka. 

Eksperimentines archeologijos pagtind<t sudaro mate1ialines 
kultiiros Iiekanll tyrimai ir rekonstrukcija, leidzianti 
archeologiskai paiinti ir modeliuoti praeities bendruomenill 
istorij<t" (www.pajauta.tinkle.lt). 

Eksperimentines archeologijos pradininkai - XIX a. 
vidurio archeologai Johnas Lubbockas, Arthuras Johnas 
Evansas ir kt., atlik(( pirm<tsias akmens amziaus dirbini1t 
rekonstrukcijas ir eksperimentus. XX a. viduryje 
eksperimentineje archeologijoje dirbini1t funkcijai nustatyti 
pradetas taikyti Sergiejaus Sernionovo traseologinis metodas 
(CeMeHoB, 1957; CeMeHoB, 1968 ; CeMeHoB, 1974; 
Korobkowa, 1999). Lietuvoje eksperimentine archeologija 
dar gana nauja, nors pirmieji bandymai pazinti seniausi<iji 
gyvenimo bUd<t buvo atlikti dar XIX a. pabaigoje archeologo 
ir dailininko Tado Daugirdo iniciatyva, rekonstruoj ant 
akmens gt·((zimo technologijas (J. Bitaitis, 1891, p.185 - 188). 
Kai kuril! proistores procesll rekonstrukcijos buvo vykdomos 
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Kauno Vytauto Didziojo universitete. XX a. 8-ajame 
desimtmetyje eksperi.mentines archeologijos ekspedicija is 
Leningrado, vadovaujama profesoriaus Sergiejaus Semionovo, 
surengta Lietuvoje, Labanoro girioje. 1997 m. pinnieji 
bandymai rekonstmoti kai kuriuos senuosius gamybos biidus 
vyko Siauliuose ,,Ausros" muziejaus archeologil! iniciatyva. 
1998 m. rugsejo men. grupe Lietuvos muziejininkl! ir 
amatininkl! dalyvavo eksperimentines archeologijos sventeje 
Biskupine Lenkijoje. Lietuvil! delegacija parode atgaivintus 
senuosius amatus - juvelyrinil! dirbinil! gamybfl_, 

Senieji kursiai. Valdas Steponaitis ir Egle Griciuviene. 
Kazimiero Barisausko nuotrauka. 
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puodininkyst((, kalvyst((, berio tosies, kaulo ir rago, gintaro 
apdirbimft, monetl! kalimfl_. Buvo demonstruojama 
rekonstmota kursil! apranga. ISvyka i Biskupinft paskatino 
atsirasti eksper:imentines archeologijos festivali ,Gyvosios 
archeologijos dienos Kemaveje" ir ,Viduramzil! sventtt" 
Trakuose. Sie du renginiai ispopuliarino sem!il! amatl! sventes 
visoje Lietuvoje. V eliau atsiradtts i.r tradicinis taptts panasus 
renginys Nidoje, dar veliau- Apuoleje (neitraukiant karybos 
elementq) tapo swnazintomis Kemaves festivalio kopijomis. 
Negana to, dafuo miesto ar miestelio dainlb miestl! svencil! 
organizatoriai butinai norejo ,papuosti" tautodailes muges 
sem!il! amatl! meistrais. Gyvosios archeologijos bangai eme 
gresti stichiskumas, nutolimas nuo eksperimentines 
archeologijos, komerciskumas. 

Pinnieji pavojaus varpais eme skambinti archeologai, 
tiesiogiai susij(( su eksperimentine archeologija. Nuo 1999 
m. lietuviskosios eksperimentines archeologijos atstovai jau 
populiarino baltiskil:ifl: archeologijfJ: uzsienyje, t. y. dalyvavo 
ivairiuose gyvosios istorijos festivaliuose Lenkijoje. 
Daugiausia prie to prisidejo jau mineto Biskupino renginio 
metu sutelktas kolektyvas. Dalyvaujant tarptautiniuose 
renginiuose Lenkijoje buvo susipazistama su Vidurio 
Europos eksperimentine archeologija, mokomasi is savo ir 
kitl! klaidlb igyjama zinill ir patyrirno. 2000 m. Siaulil! 
universitete ivykusioje konferencijoje ,Archeologijos 
paminklas: nuo atradimo iki rekonstrukcijos" buvo svarsto1ni 
ir eksperimentines archeologijos klausimai. Archeologes 
Birutes Salatkienes pranesime labai konkreCiai ir kiitiskai 
buvo ivertinta situacija eksperimentines archeologijos stityje 
Lietuvoje (Salatkiene, 2002, p. 51 - 60). Eksperimentines 
archeologijos specialistai, savo tiesioginiame darbe susij(( su 
archeologija (profesionalus archeologai, muziejininkai, 
restauratoriai), eme kelti kryptingos, mokslu pagristos 
ekspetimentines archeologijos minti. Taip pat svarbu buvo 
iprasminti svietejiskfl: sios veiklos pobudi. Tokil! tiksll! 
vedami visi gyvosios archeologijos festivalil! dalyviai 2002 m. 
susivienijo i klubft ,Pajauta". Si visuomenine organizacija 
2004 m. yra priimta i tarptautintt eksperimentines 
archeologijos asociacijfl_ EXARC (European Exchange on 
Archaeological Research and Communication), kmi vienija 
nemazai eksperimentines archeologijos institucijl! visoje 
Vakafl! ir Rytl! Europoje, Skandinavijos salyse. Klubas 
,Pajauta" tapo pripazinta eksperimentines archeologijos 
institucija. Jis kvieciamas i tarptautinius festivalius Lenkijoje 
(Suvalkai, Biskupinas, Malborkas, Volinas), Vokietijoje 
(Haidebiu, Kap Arkona Melaune), Svedijoje (Riddarhittanas 
Sundsvallyje), Norvegijoje (Egge). 

{gijus tarptautines gyvosios archeologijos patirties, 
pamaCius kai kuriuos kitus eksperimentines archeologijos 
aspektus ir rezultatus, bUtina ivertinti Sift veiklfl: Lietuvoje 
kokybes ir prasmingumo atzvilgiu, palyginti sios veiklos 
pranasumus ir trukumus. 

Europoje eksperimentines archeologijos judejimas yra 
labai populiams. Pastebimos dvi kryptys - muziejine veikla 
(ivairil! laikmecil! archeologinil! skansenl! ikurimas ir 
edukacija juose) bei masinil! gyvosios archeologijos renginil! 
organizavimas ivairiausil! visuomemml! organizacijl!, 
muziejt! bei savivaldos institucijl! pastangomis. TaCiau sios 
kryptys yra glaudziai tarp savtts susijusios. Edukaciniai 
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renginiai yra neatsiejama eksperimentines archeologijos 
dalis, netgi !prasminajq_. Skandinavijos krastuose, pietiniame 
Pabaltijyje itin populiaru rekonstmoti vikingq epochq_. Siuose 
krastuose gausu rekonstruotll vikingll gyvenvieciJ.t, 
vidiniuose ir Baltijos juros vandenyse plaukioja vikingq laiVJ.t 
kopijos. Beveikkiekviename regione gausu festivalil.b susietq 
su konkreCill vietovill istorija, vikingq turgq (vikings mar
kets) (Living history .. . , 2005, 150 p.). Lenkijos ir Vokietijos 
zemese nemazai ivairiJ.t laikotarpiJ.t skansenJ.t, irenghl 
remiantis konkrecill archeologijos paminkll! tyrinejimll 
duomenimis. Cia populiariis kariniai festivaliai su amah! 
turgumis . Pranciizijoje, Anglijoje taip pat yra ivairill 
laikotarpiJ.t skansenq ir renginil.!, taCiau viena populiariausill -
keltl! epocha. Maziausiai zinoma apie eksperimentint( 
archeologijq_ Balkanll salyse, Vidurzemio jiiros regione. 
Artimiausi musq kairnynai - baltarusiai, latviai, estai - taip 
pat turi eksperirnentines archeologijos specialistJ.t. Vienur 
jie susijung(( i organizacijas (Baltarusijoje, Latvijoje ), 
vienijancias tam tikro amato specialistus, kitur tiesiog 
pavieniai entuziastai (Estijoje). Latviai, beje, gali pasigirti 
rekonstruota AraisiJ.t ezero gyvenviete (IX- X a.). Rusijoje, 
isskyrus Kaliningrado sriti., praeities rekonstrukcijos su 
retornis isimtirnis apsiriboja karinill klubll veikla. Atskirai 
reiketq pamineti Cekijq_. Nors ten vykstanciuose renginiuose 
neteko biiti, taCiau uztenka pavartyti bent vienq_ t((stinio 
leidinio, skirto eksperimentinei archeologijai, numeri ir 
tampa aisku, kad cekJ.t eksperimentas apima ivairiausius 
laikotarpius ir daiktus nuo akmens amziaus iki vidurmnZill 
((RE)konctrukce .. . , 2002, 198 p .). Svarbiausia, k<t tekh! 
pabreZti - tai eksperimento ir rekonstmkcijos pagrindirnas 
traseologiniu metodu ir laboratoriniais tyrimais bei jll 
ivedimas i mokslin(( apyvartq_ publikacijomis. 2005 m. 
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minetas t((stinis leidinys tapo tarptautinis, peremus jo 
koordinacijq_ organizacijai EXARC. Straipsniai spausdinarni 
anglll kalba, jll respondentai - ivairill institucijll 
eksperirnentines m·cheologijos atstovai ne tik is Europos, bet 
iris JAV ((RE)construction ... , 2005, 160 p.) . Europoje 
eksper:imentine archeologija yra pr:ip3Zinta mokslo ir kultiiros 
dalis. Kai kur ji destoma aukstosiose mokyklose (pvz., 
Kopenhagos universitete). Rekonstruotos gyvenvietes yra ne 
tik gyvi turistiniai objektai, bet ir eksperimentines bazes. 

Kaip siame kontekste atrodo Lietuvos eksperimentine 
archeologija ? 

Pagrindin(( veiklq_ sioje srityje vykdo ,Pajautos" klubas. 
I siq_ organizacijq_ kiekvienas jos narys atsinese didesni ar 
m azesni eksperimento, patirties , igiidziJ.t ir rezultatJ.t 
kraiti. Tai itin vertingas savarankiskas idirbis - pagrindinis 
klubo kapitalas. Siuo metu klube yra 44 nariai, remiantis 
konkrecia archeologine medziaga rekonstruojami 25 
amatai nuo akrnens amziaus iki viduramziJ.t. Gaminant 
dirbiniJ.t kopijas naudojamos tokios gamybos priemones, 
kokios galejo biiti tam tikm laikotarpiu, arba konkrecill 
irankil! kopijos. Taip rekonstruojami gamybos procesai 
bei teclmologijos. 

Juostt( vijimas. Valda Lapenaite. Kazimiero Barisausko nuotrauka. 

Kaip vykdomas eksperirnentas? Kokia materialioji baze? 
I klubq_ , Pajauta" suburti zmones is visos Lietuvos. Jie 

gyvena ir dirba ivairiuose miestuose ir miesteliuose. Kai 
kurie is jll turi isireng(( dirbtuves , kiti dirba tiesiog 
namuose , treti laukia silto metJ.t laiko, nes jll 
eksperimentui reikia atviros erdves ir galimybil! tuo 
pasinaudoti. Daug laiko atima hliavJ.t paieska ir 
paruosimas, kai kuriems zaliavas tiesiog tenka pirkti. 
Klubas yra visuomenine organizacija, nedisponuojanti 
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didelemis lesomis , neturinti stacionarios vietos 
ilgalaikiams eksperimentams. Esant tokiai padeciai iki 
siol netenka kalbeti apie eksperimento nuoseklumq_, 
patikimumq_ ir dokumentavimq_, o nariai nera publikav(( 
straipsniq, nors potencialas yra. Vienintelis straipsnis 
eksperimentines archeologijos tema yra idetas jau 
minetoje intemetineje svetaineje (aut. Evaldas Babenskas, 
www.pajauta.tinkle.lt). 

Visai kitokia situacija yra kalbant apie edukacin(( 
klubo veiklq_. Tiek Lietuvos renginiuose, tiek uzsienyje 
klubas profesionaliai pristato baltiskus bei lietuviskus 
amatus ir verslus, populiarina Lietuvos archeologijq_ ir 
kultiirq_. Kai kuriais atvejais (pvz., Svedijoje, Vokietijoje) 
didelei daliai renginitl lankytojq , Pajauta" buna pirma 
pazintis su Lietuva. 

Projektas ,Netradicimis pamokos Sudeikiuose ".[vadine 
pamoka moksleiviams. Kazimiero Barisausko nuotrauka. 

Bene produktyviausiai svietimo srityje buvo dirbama 
rengiant kulturin((-edukacin(( stovyklq_ moksleiviams 
, Netradicines pamokos Sudeikiuose". Trejus metus is eiles 
(2003 - 2005 m.) projektas vykdytas glaudziai 
bendradarbiaujant su Utenos svietimo ir vietos savivaldos 
institucijomis. Du kartus projektq_ reme KSRF. Stovykla 
buvo organizuota Utenos raj one, Sudeikiq senilinijoje, prie 
Alauso ezero. Kiekvienais metais birzelio menesio pirmq_ 
savait(( Utenos rajono ir apskrities moksleiviai buvo 
atvezami i Sudeikius, i , Pajautos" irengtq_ semijq amatq 
stovyklq_. Kiekviena mokiniq grupe isklausydavo izangin(( 
pamokq_ apie archeologijq_, eksperimentin(( archeologijq_ 
ir, pasiskirst(( nedidelemis grupelemis, bendraudavo su 
laikinai jqmokytojais tapusiais klubo nariais. Taip jie daug 
suzinodavo apie ivairius ffiUSll proteviq amatus skirtingais 
laikotarpiais, patys juos ismegindavo. Tokios netradicines 
pamokos moksleiviams labiau isimine negu vadovelines 
tiesos . Projektas susilauke pripazinimo Utenos apskrityje, 
apie ji suzinojo ir kitq apskriciq svietimo darbuotojai. 
, Pajautai" pateikti jau keli pasililymai surengi tokio 
pobudzio stovyklas kituose Lietuvos rajonuose. 

Eksperimentine archeologija iki siol nesudomino 
akademines visuomenes. Mokslo ir mokymo istaigq 
organizuojamose konferencijose si tema ne karto nebuvo 
paliesta. Atrodo, kad archeologai link(( apsiriboti 
akademinemis studijomis. Tuo tarpu jau yra praktines 
patirties vien keramikos, avalynes, akmens apdorojimo, 
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Valgio gaminimas bronzos amiitlje. Aleksi~jus ir Daiva Luchtanai. 
Loritos Butrimienes nuotrauka. 

gelezies gamybos srityse ir si patirtis gerokai keicia 
ligsiolini daiktq gamybos supratimq_ ir funkcijq suvokimq_. 
Vienintele rimta studija, kurioje panaudota 
eksperimento patirtis, yra KTU docento (ne archeologo) 
Jono Navasaicio monografija (Navasaitis, 2003 , 147 p.). 
Neteko girdeti, kad eksperimentas butq itrauktas i 
muziejq veiklos programas. Gal kiek rimtesni projektq_ 
atkuriant akmens amziaus polin(( gyvenviet(( prie 
Kretuono ezero vykdo NalSios muziejus . Lieh1voje jau 
yra tendencija statyti pilis, senoves gyvenvietes, taciau 
tai vyksta pavieniq asmenlf., nieko bendro neturinciq su 
archeologijos paveldu, arba savivaldos institucijq 
iniciatyva. Ar nebus tai tik praeities parodijos, jeigu i si 
procesq_ nebus itraukti eksperimentines archeologijos 
specialistai? 

Tinkh( nerimas. Ineta Cesniene, Jurga Cesnaite. 
Sauliaus Cesnos nuotrauka. 
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Taigi Lietuvos eksperimentine archeologija turi puikq 
profesional4_ idirbi, tarptautini pripazinim<t ir edukacines 
veiklos patirti. Taciau ji tarytum istrigusi tarp mokslo ir 
kulturos, be to, vargu arviena visuomenine organizacija pajegi 
vykdyti kardinalius poslinkius. Kol kas del savo specifikos 
labai sunkiai surandama nisa tiek Svietimo ir mokslo, tiel< ir 
Kultiiros ministe1ij4_ bei nevyriausybinems organizacijoms 
rengiamuose projekt4_ konkursuose. Tenka pripazinti, kad 
nemaz<t patirti turintiems eksperimentines archeologijos 
specialistams stinga teoriniq ziniq. Del sito dang jiems 
priekaistauti negalime, nes vienintele prieinama literatiira 
tera ankSCiau siame straipsnyje mineti leidiniai bei lenkiskas 
Dzono Koleso (John Koles) knygos vertirnas (Koles, 1977, 

250 p.). Daug vilCiq suteikia tai, kad Vilniaus universitete 
eksperimentine archeologija itraukta i mokymo planus. Tiek 
teorijq nuoseklumas, tiek praktines patirties sklaida suda.rytq 
galimybes atsirasti eksperimento moksliniam statusui, 
specialist4_ rengirnui, materialios bazes sukUrirnui, projekt4_ 
vykdymui. Ekspetimentines archeologijos klubas tmi daug 
idejq ir sumanyml!, yra pajegus vykdyti projektus ar buti 
projekt4_ partneriu. Eksperimentine archeologija Lietuvoje 
turi ateiti, taCiau ji negali biiti grindziama keliq desimcitl 
zmoniq entuziazmu. Siai gana naujai mokslo sriciai, tiesiogiai 
susijusiai su valstybes kultiira ir svietirnu, reikalingas tiek 
akademines visuomenes, tiek valstybiniq institucijq 
supratimas ir palaikymas. 

Eksperimentim!s archeologijos klubas , Pajauta" Svedijoje. Kazimiero Barisausko nuotrauka. 

SUTRUMPINIMAI 
EXARC- European Exchange on Archaeological Research 
and Communication 
KTU - Kauno technologijos universi tetas 
KSRF - Kultiiros ir sporto remimo fondas 
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1 Trasologija - vertalas is rusl! k. Turi:tl! bilti traseologija (plg. traseologia - lenk., traseology - angl.) 
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