
A rcheoastronomija, 
etnoastronomua: pradžia

Pernai, pačioje rugsėjo pradžioje, grįždami iš tarptautinės archeoastronomijos ir etnoastronomi- 
jos konferencijos Rumunijoje, Sibiu mieste, redakciją „sudrebino“ du jauni etnoastronomai, Etno
kosmologijos centro (Molėtų r.) moksliniai bendradarbiai Jonas VAISKŪNAS ir Saulius LOVČI- 
KAS. Netikėtas ir malonus vizitas ką tik iš traukinio: juokėsi tikrai iki tol jautęsi „ trečiaisiais broliais“, 
ne visuomet suprastais ir reikalingais, bet dabar, kai pamatė, kad pasaulyje daug šioje srityje dirbama, 
tokie nebesijaus, nes lietuviai -  ne vieni. Pasakojimas ekspromtu buvo įrašytas į magnetofono juostą, 
ir štai po gero pusmečio mums vis dar atrodo, kad jis neprarado prasmės, nes leidžia pažvelgti į naujų 
interdisciplininių mokslų gimimą, gyvą procesą, vykstantį šalia mūsų, bet daugeliui — nepažįstamą.

Jonas V A IŠ K Ū N A S : Taigi grįžtame iš trečiosios 

tarptautinės archeoastronom ijos ir etnoastronom i- 
jos konferencijos, kurias kasmet paeiliu i Rytų ir Va

karų Europoje rengia europinė organizacija „A st

ronom ija kultūroje“ (European Society for Astrono
my in Culture).

Mes turbūt nedažnai susimąstome, kad kultūra tie

siog persunkta įvairiais kosminiais dalykais. Žm ogui 
įprasta, materiali, suprantama yra žemė. Visa, kas virš 

galvos, danguje -  jau nepasiekiama, nesuvokiama, -  

paslaptis. D ėl to visa, kas danguje, -  susieta su dvasi
niais dalykais. Bet gyvenimas susideda ne tik iš mate
rialių, bet ir iš dvasinių elementų, tad jame daug dan

giško atspindžio. K aip  danguje, taip ir ant žemės. K a
dangi visose kultūrose manyta, kad dvasia yra pirm i
nė, dangaus šviesuliai — pirm iniai, ir visą materialųjį 

pasaulį lemia dangaus šviesulių judėjimas, -  tiek lai
ko skaičiavimas, tiek dievai buvo siejami su dangaus 

objektais, religiją persm elkia dangaus sim boliai.

Dabar gi tyrinėdami senąsias kultūras randame tik 

materialumą, archeologinius radinius, ir, deja, dažnai 
nieko negalime pasakyti apie tai, kaip toje kultūroje 

buvo suvokiamas dangus, dvasia.

Vis dėlto jau atrandami m etodai, kurie vadinami 
archeoastronominiais, leidžiantys iš m aterialių daik
tų, išlikusių statinių, piešinių ir pan. tam tikrais spe
cialiais tyrimais gauti žinių apie tai, kaip senų senovė

je žmonės stebėjo dangaus šviesulius, kokią jiems tei
kė reikšmę savo kultūroje.

Tokiems tyrinėjimams itin dėkingos senovinės šven
tyklos, tiksliau -  jų liekanos. Iš jų galima nustatyti, 

kad šventyklos stulpai, akmenys išdėstyti prasmingai, 

kad jie orientuoti į kurio nors dangaus šviesulio tekė
jimo ar laidos vietą, fiksuoja jo kulm inaciją arba žymi 

pasaulio šalis. Taip daryta nuo paleolito laikų, uolų 
piešiniuose -  saulės ir kitų dangaus kūnų simboliai 

išdėstyti prasmingai, ne šiaip sau, jie atspindi žinoji

mą apie dangaus šviesulių judėjimą: uolose iškirstos

angos, pro kurias saulės spinduliai krisdavo ant tam 

tikrų ženklų ir padėdavo žmogui susiorientuoti laike, 
darbuose, šventėse.

Saulius L O V Č IK A S : Tai buvo susiję su kalendo

riumi ir tikėjimu, nes šiaip sau Saulės nežiūrėdavo. 
Per konferenciją buvome nuvežti į Rum unijoje gar
sias dakų šventyklas. Rum unai pasakojo, kad jų pro

tėviai tą vietą išsirinkę todėl, jog ją skyrė dievai. A iš
kino taip: pasirodo, tai yra vienintelė vieta, šventa Sar- 
mizegetusa, iš kurios žiūrint saulė pateka pro vieną 

šventą kalną ir nusileidžia pro kitą ypatingu metu — 

per žiemos saulėgrįžą. Iš kitos kalnų vietos šio reiški
nio nematytum. O  jei tai nebūtų ypatinga metų die
na, ta vieta irgi nebūtų svarbi. Būtent šis atitikimas 
rodo, kad toje vietoje yra artimiausias ryšys tarp dan
gaus dievų ir žemės žm onių. Tad toje vietoje ir stato
ma šventykla. Astronom inės žinios glaudžiai susiju
sios su religija.

Tyrinėti tokius objektus galima dviem būdais: p ir

miau ištirti religinį pagrindą, etnografinius duomenis 

(tą daro etnoastronomai), o paskui atlikti kasinėjimus 

ir tyrimus, hipotezes papildyti archeologiniais duome

nimis. A rba atvirkščiai: pavyzdžiui, atkasami akmenys, 

nustatomos jų išsidėstymo kryptys etc., o paskui ap
klausiami vietiniai gyventojai ir surenkama žodinė in
formacija, nes visi pasaulio archeoastronom iniai ob
jektai apipinti ilgaamžėmis legendomis, pasakojimais, 

ilgai išliekančiais žmonių atmintyje.

J.V.: Bemaž visame pasaulyje šventyklos statytos 
pagal kosmologinį m odelį. Šiuolaikiniais archeoast
ronom iniais tyrinėjimais galima padėti rekonstruoti 

senųjų kultūrų pasaulėžiūrą, dvasinę kultūrą, nes dan

gaus šviesuliai juda pagal labai tikslius dėsnius. M ito 
logui būtina žodinė tradicija, raštai, jis iš materialių 

dalykų sunkiai atseka dvasinius, o astronomas jau tu
ri realių taisyklių rinkinį.

S.L.: Darbą apsunkina tai, kad iki šiol kitų mokslų 

atstovai į archeoastronomiją žiūri skersai. Archeoast-
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Sarmizegetusa. Didžioji apskritoji dakų šventykla. Priekyje -  vadinamasis Saulės altorius.

Sarmizegetusa. Didžioji apskritoji dakų šventykla sudaryta iš akmenų ir medinių stulpų ratų.

ronomams nelengva: jie pri
valo išmanyti mitologiją, ar
cheologiją, astronomiją, ar
chitektūrą, etnologiją ir kt.
Vieno žmogaus arba grupės 

žmonių galvose turi būti su

kaupta be galo daug informa
cijos. Informaciją apdorojus 

įvairiais metodais, įvairiais as
pektais, jau galima nustatyti 
objekto paskirtį ir kitką.

J.V.: Taip, ar prieš tūkstan

čius metų tekėjo toje vietoje 

saulė, ar ne, galima kuo tiks
liausiai nustatyti pagal for

mules. Jos labai sudėtingos, 
ir į jas archeologai žiūri atsar
giai. Žm ogui, kalusiam stul
pelį, -  buvo paprasta. Ten 

jam tekėjo saulė, ten leidosi.
O  kad dabar tai įrodytume, 
reikia daug skaičiuoti.

Kitas dalykas -  etpoast- 
ronom ija. M um s tai supran
tamiau, ir ne nauja. Tai yra 

liaudies astronomija, dabar
tinėje kultūroje dar egzis

tuojančios astronominės ž i

nios. Tai yra tai, ką mes su 
Saulium  ir darome: vaikšto
me po kaimus su savo anke
ta ir vis renkame, renkame 

inform aciją kiek tik dar įma

nom a. Vakaruose ši sritis 

mažiau populiari.
D a lia  R A S T E N I E N Ė :

B etg i grįžk im e į pradžią .

Kaip  atsirado archeoastronomija?
J.V.: Archeoastronom ijos pradžia sietina su geriau

siai pasaulyje žinom u megalitiniu paminklu Pietų A n 
glijoje -  Stounhendžu. Keltai jį pradėjo statyti maž
daug prieš 4 tūkst. metų ir statė kelis tūkstantmečius. 

K ai anglų astronomai nusprendė, kad tai yra astrono
m inis statinys, kilo daug diskusijų, netgi skandalų. 
Daug mokslininkų tuo netikėjo.

S.L.: Paminklas mokslininkams buvo žinomas nuo 

XVIII a., bet astronomai ir archeologai juo susidomė
jo tik X IX  a. pabaigoje. Intensyviai tyrinėti pradėtas 

X X  a. 6-ajam e dešimtmetyje. Archeologai sako: čia 

šventykla. Astronom ai: čia stebykla. Pagaliau nuspren
dė, kad tas paminklas — ir viena, ir kita. Taip gimė ast- 

roarcheologija, toks terminas buvo sukurtas. Bet vė
liau jį pakeitė į tikslesnį, kuris dabar vartojamas ir pa-'

geidautinas vartoti visoje Europoje -  archeoastrono
mija, t.y. senoji astronomija. Lietuvoje ši tyrimų sritis 

dar prieš susipažįstant su užsienio tyrinėtojų darbais 

buvo vadinama paleoastronomija.
Panašių šventyklų stebyklų randama visame pasau

lyje. Kad ir Pietų Am erikos indėnų Saulės šventykla, 
arba Šiaurės Am erikos indėnų akmenų ratai. Senųjų 

majų ir inkų miestų šventyklos išdėstytos dangaus švie
sulių atžvilgiu prasmingomis kryptimis. Įvairios gen
tys pagal savo aplinką, tradicijas ir papročius išskirda
vo svarbiausias metų šventes, tad ir šventyklas staty

davo pagal astronominį supratimą. Prisim inkim  kad 

ir Egipto piramides.
Pagal astronominius principus statytos ne tik šven

tyklos, bet ir miestai, namai. Visame kame atsispindėjo 

kosmologinė struktūra.
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Sarmizegetusa. Dviejų stačiakampių šventyklų ir mažosios apskritosios šventyklos liekanos.

Konferencijos dalyviai Sarmizegetusoje. Pirmame plane -  Saulės altorius.

J.V.: M anau, kad ir senasis V ilnius ją atspindėjo.

Lietuvai archeoastronomija — nauja sritis. Nors tu
rim entuziastų, bet jie nėra pakankamai įsitvirtinę, ir 

skeptiškas požiūris juos nuolat vargina.
Pasirodo, lietuviai į šias konferencijas buvo kviečiami 

jau seniai, Lietuva jiems nepažįstama ir įdom i žemė. 
Kai nuvažiavom, nesupratom, kodėl žiūri į mus tokio

mis akimis, kodėl^uo lavos ne glėbesčiuotis. Paaiškėjo 

pagaliau: sako, mes jums ir maitinimą, ir pragyvenimą

būdavome pasiruošę apmo
kėti, bet niekas iš Lietuvos 

n iekada neatvažiuodavo. 

Kad jūs pagaliau čia — nuo

stabu, ir keista. Ir, žinoma, 
šaipėsi, kad mes, kaip lauki

niai, trenkėmės į Rum uniją 
dvi su puse paros traukiniais, 

kai kiti, atskridę lėktuvais, jau 

seniai sėdėjo restorane ir šne
kučiavosi sau... O  mes jiems 

vis aiškinam: anksčiau kvieti
mai ir visa kita inform acija 

mūsų nepasiekdavo...
D .R .: Jei taip, tai kaip jūs 

apskritai ištrukote?
J.V.: Susiradome rėmėjų. 

Bet reikia pabrėžti, kad mes 

su Saulium  nesam patys sa
vaime tokie dideli tyrinėtojai, 
kad bū ten t m um is jie  ir 

džiaugtųsi. Reikalas tas, kad 

pagaliau kažkas atvyko iš už 
geležinės uždangos, iš pa

slaptingos šalies, kur dar taip 

neseniai gyveno paskutiniai 
pagonys. Būtent taip jie kal
bėjo. Taigi mes buvom įdo
mūs kaip šalies atstovai, nes 
ne vienas iš jų žinojo, kad mū

sų kalba, kultūra labai sena, 

ir gaudė kiekvieną mūsų žo
dį, pateikiamą informaciją iš 

tautosakos rankraštynų ir tai, 

ką patys esame užrašę. Jiems 

tai unikalios žinios palygini

mui, kiek toli buvo paplitusi 

viena ar kita tradicija. Kai ku

rie mūsų duomenys patvirti

na jų spėjimus ar teiginius, 
nes kitose gyvosiose kalbose 

jie jau nebeaptinka patvirti

nim ų, įrodym ų, neberanda 

maldelių į M ėnulį...
D .R .: Tai kokį gi pranešimą buvote parengę?

J.V.: „Lietuvių liaudies žinios apie M ėnu lį“ .
S.L.: O  mums savo ruožtu buvo įdom u sužinoti, 

kad žinias, na, sakykim, apie M ėnu lį Europos tyrinė
tojai labai sistemingai išanalizavę, susieję žodinę, iko
nografinę ir kitą medžiagą. Tbrim  prisipažinti, kad pas 

mus tai padaryta tik fragmentiškai.

Be to, kitose šalyse mokslo žinios labai integruoja
mos į kultūrą. Pavyzdžiui, Bulgarijoje yra devynios vie-
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Akmeninės plokštės dakų šventykloje Sarmizegetusoje.

šosios observatorijos, į kurias užeiti 

gali kiekvienas: susipažinti su senąja 

astronomija, pažiūrėti pro telesko

pą į dangų.
D .R .: Tai pas mus atitinkam ai ga

lėtų būti bent trys tokios?

J.V.: Kodėl gi ne? Jau dabar mes 
Etnokosm ologijos centre kažką pa
našaus atliekame. Bet turim  proble
mų, nes daug kam atrodo, kad nie
kam tų žinių nereikia. Y pač senųjų.

D .R .: Kokios idėjos, vardai skam

bėjo konferencijoje?
J.V.: Iš numatytų 45- ių  praneši

mų konferencijoje skaityti 25- i .  K i

ti dalyviai neatvyko. Ispanas Cesaris 

Estebanas pateikė įdom ų metodą, 
kaip praktiškai bet kuriuo metu pa
tikrinti, ar archeoastronom iniuose 
statiniuose išskirtos kryptys rodo  

Saulės bei M ėnulio  tekėjimo ir lai
dos vietas horizonte ypatingom is 

metų dienomis. Buvo įdom u išgirsti 
anglo C.Ruggleso pranešim ą apie 

įvairių laikmečių Stounhendžo geog
rafinę ir istorinę aplinką bei apie šios 

šventyklos statybos etapus. Suintri

gavo šveicaro G iono  Coray—Laue- 

ro pranešimas apie A lp ių  kalnuose 
statytų bažnyčių astronominę orien

taciją, taip pat rumunų pranešimai 
apie dakų šventyklų astronom inę 

funkciją.

Įdomu, kad profesionalų archeo- 
astronomų konferencijoje suskaičia
vome ant pirštų. V isi šioje srityje dir

bantys yra mėgėjai.
D .R .: K ą  šiuo atveju reiškia „mė

gėjai“?

J.V.: Na, pavyzdžiui, Cezaris Estebanas yra astro
nomijos instituto darbuotojas, tyrinėjantis žvaigždžių 
ūkus. Nors jis labai domisi archeoastronomija, vis dėl

to — tai jo  hobi.
D .R .: A rg i tai reiškia „mėgėjas“? Jis gi specialis

tas, astronomas, išplėtęs savo interesus iki senosios 

astronomijos.
S.L.: Bet tai nėra jo darbas, už kurį jis gautų atlygi

nimą ir galėtų tam skirti visą savo darbo laiką. A rche

oastronomija yra nauja interdisciplininė sritis, netu
rinti dar institucinio, akademinio pagrindo. Atitinka
mose mokslo ir mokymo įstaigose net archeoastro- 

nomijos skyrių dar nėra.

D .R .: Vadinasi, pati pradžia?

J.V.: Net Europoje jokiam e universitete dar nedės

toma archeoastronomijos disciplina. T ik  Lesterio uni
versitete į archeologijos dėstymo sistemą įtraukta ne
mažai archeoastronomijos žinių, bet taip yra C.Rug- 

gleso, šios srities korifėjaus, dėka.
Tyrinėjama daugiausia Am erikoje. Prie M erilen

do universiteto yra įkurtas archeoastronomijos tyri
mo centras, kuriame, tikėtina, dirba jau specialistai 

profesionalai. Tyrinėjim ų pradžia -  Europoje, bet 
greitai ją nurungia Am erika. M ajų, actekų kultūros 

-  tinkamiausi išlikę materialūs pam inklai, nereikia nė 

kasinėti.
Be abejo, didelį įspūdį paliko Rum unijos senosios 

dakų šventyklos stebyklos, Sarmizegetusa Regia. Kon
ferencijoje su šia senąja šventykla daug pranešimų bu
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vo susiję. Daug žmonių tyrinėja tą vieną paminklą, ren

ka žinias po šapelį. Kiekvienas iškelia savo hipotezę, 
grindžia savo gautais rezultatais, diskutuoja ir papil

do vienas kitą.
Buvom nuvežti su Saulium į Sarmizegetusa Regia. 

Tai vietovė, kurioje dakai ilgai priešinosi romėnams. 
Sunkiai prieinama vieta. Nuvažiavę pamatėm daug su
sirinkusių maldininkų. Vienoj šventykloj vyko jų suva

žiavimas. Jie save vadina radiostezistais. Jei pavadin
tum sektantais, labai supyktų, pultų ginčytis. Jų ten 

knibždėte knibždėjo. Vaikšto su virgulėm per stulpe

lius, žegnojasi, meldžiasi, sako, kažką jie ten jaučią...
D .R .: Tai kaip, kam jie meldžiasi? Kokia jų religi

ja?
S.L.: Mum s neleido prieiti ar kalbinti, kad netruk

dytume. M es stovim ant kalno, o apačioje — šventyk
la, akmeninės plokštės išlikusios. Radiostezistai m el
džiasi atsistoję ant akmeninių plokščių. Paskui perei

na nuo vienos plokštės ant kitos. Keista religijos for
ma. Jie eina į senąsias šventvietes, kažkada priklau
siusias gentinis, išpažinusioms visai ne tą religiją, ku

rią jie dabar tiki, bet pastačiusioms savo šventyklas to
kiose vietose, kur labai stiprus energetinis ryšys, kaip 

jie sako, tarp dangaus ir žemės. Labai patogu melstis, 

ir jiems nesvarbu, kas m eldžiasi -  musulmonas ar 
krikščionis, svarbu, kad tai būtų daroma nuoširdžiai. 
Susiėję jie bendrauja kiekvienas su savo Dievu. Su vie
nu vėliau vis dėlto pavyko šnektelti. Jis buvo ortodok
sas. Savo šventenybes nešiojosi rankose -  tai šv. Tre
jybės paveikslas, apvilktas polietilenine plėvele, o k i

toj pusėj -  užkišta virgulė. Jis sakė, kad virgulė jam  

patvirtina dieviškumo buvimą tose vietose. Ir dar jis 
aiškino: jei trukdysi, klausinėsi ar fotografuosi — ne

bus dermės, bet jei melsies savo D ievui -  prašau, at
eik ir būk kartu.

D .R .: Virgulė iš tiesų rodo?

J.V.: Taip, kaip ir privalo rodyti bioenergetinio lau
ko pokyčius visose energetiškai aktyviose vietose. K i

toj vietoj ji to nerodytų. Kas ta energetika -  kita te
ma. O  jiems tai yra D ievo buvimo įrodymas. Taigi šv. 
Trejybė (vaizdinė išraiška), virgulė ir, žinoma, seno
sios šventyklos -  pakankamas rinkinys sakralių daly

kų, padedančių bendrauti su D ievu. Per metus jie su
sirenka kelis kartus. Daugiausia iš Rum unijos. Gyve
na palapinių miestelyje. Kitais metais gal kitur rink

sis. Rum unijoje tokių šventyklų ne viena.
Panašių grupių yra visur. Rum unijoje naudojama

si dakų palikta kultūra. Senosios šventvietės tarsi at

gyja-
D .R .: K iek tame reiškinyje profanacijos?
S.L.: Kaip ir visur. Jei jie galėtų iš kapų prikelti se

nuosius dakus, paaiškėtų, kad buvo gal ir ne taip...
J.V.: Betgi jie ir nesiekia daryt taip, kaip buvo. Jie

tiesiog naudojasi senu išlikusiu objektu. Be to, mes 

per trumpai ten buvome, kad galėtume nustatyti pro
fanacijos laipsnį. Bent jau tiek galima pasakyti: kad 

m aldininkai stengiasi bendrauti su D ievu ir pasirenka 

tam senąją šventyklą -  ne profanacija.
D .R .: O  kaip jiems sekasi, tai jau kas kita?
J.V.: Jie krikščionys, ortodoksai. Ir nesisako esą pa

gonys. Jie nesako kurią naują religiją. Jie tiesiog nau
dojasi vieta, kadangi ten stiprus ryšys su D ievu. Tai 
nauja ir įdomu. Neina į bažnyčią, kaip privalėtų, o ei
na į gamtą, senąsias vietas, nes mano, kad jos šventes

nės negu bažnyčia.
D .R .: Tai labai šiuolaikiška?
J.V.: Betgi ir mūsų žmonės nuo seno iki šių dienų 

eina prie akmenų, prie upelių. Iš bažnyčios -  dar prie 

upelio, kojas mazgojasi. Šnibždasi: čia dar šventesnė 
vieta... Y ra  tokia pajauta.

D .R .: A r  geri buvo rumunų pranešimai?

J.V.: Pajutom, kad jie ne itin pasiruošę. Pamatėm, 
kad esam ne gale, o aukščiau vidurio. Na, pavyzdžiui, 
vokiečiai mus tiesiog tikino esą mūsų medžiaga ne

blogai pateikta ir įdom i.
S.L.: G al galėčiau pakomentuoti, kodėl taip yra? 

Matyt todėl, kad esam išėję sovietmečio mokslo mo

kyklą, kuri reikalavo viską įrodyti ik i nago juodim o. 
Jokių spėliojimų, jokių rašinėlių... M es išmokyti tiks
lum o. K iti gi labai paviršutiniškai į tai pasižiūri — turi 
dėkingą objektą ir dažnai interpretuoja „iš lubų“. Pa
teikia hipotezes, o kuo jos pagrįstos, ne taipjau ir aiš
ku. Tokių pranešimų buvo.

Įdomi pažintis su prancūzu Arnoldu  Lebeuf. Kurį 
laiką jis dirbo Am erikoje, gavo gerą algą, bet, nepa
tenkinęs savo dvasinių poreikių, spjovė į viską ir išva
žiavo į Lenkiją. Religijotyros institute skaito kursą apie 

astronominių reiškinių įtaką religijų turinio formavi
muisi. Puikiai išmoko lenkų kalbą, perėmė net lenkiš

ką mentalitetą. Praeitoj konferencijoj jis skaitė pra

nešimą apie Paukščių Taką ir m irusiuosius. A not jo, 

viename Paukščių Tako gale -  mirusiųjų pasaulis, ki
tame -  gimimas. M ūsų prisim inta lietuviška medžia
ga ta tema labai derėjo prie jo teorijos.

D .R .: Kuo jis remiasi?

J.V.: Europos tautų tautosaka ir etnografinėmis ži
niomis, ikonografija ir religijos istorija. Štai viena de
talė: teigiama, kad jaunas M ėnulio pjautuvas auga, nes 

renka į savo valtelę mirusiųjų vėles ir dėl to pilnėja. O  

kai pilnas pasirodo prie Paukščių Tako, ten ir išpila 

vėles, kurios Paukščių Taku keliauja į mirusiųjų pa
saulį. Ikonografijoje yra užfiksuota: M ėnulio  pjautu

vėlyje sėdi vėlės. Ir lietuviai Paukščių Taką vadino vė
lių keliu.

Taigi su Lebeuf suradome artimų temų. Siūlė at
važiuot į Lenkiją. O  kadangi jau pilnas lenkiško „ho-
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noro“, pareiškė: „Argi jūs nežinote, kad lenkų arche- 
oastronomai patys geriausi pasaulyje?“ Ir vis stebėjo
si, kad lietuvių ir lenkų m okslininkai, gyvendami visai 

greta, nebendrauja.
D .R .: M inėjote, kad šios srities profesionalų pa

sauly dar labai maža. O  iš jų daugiausia — lenkų?

S.L.: K o  gero. Stanislawas Iwaniszewskis dirba Cen
trinėje Am erikoje; M ariusz Zielkowskis, tyrinėja Pie
tų Am erikos indėnų kultūras, dabar -  Peru; Elzbieta  

Siarkiewicz, dirba Centrinėje Am erikoje, tyrinėja in
dėnų paminklus. Beje, šie tyrinėtojai m inimoje kon
ferencijoje nedalyvavo -  nespėjo atvykti iš Am erikos.

D .R .: V is dėlto kodėl jie, kaip ir amerikiečiai, savo 

tyrimams pasirenka kitas šalis?
J.V.: M atyt gauna finansavimą. G ali realizuoti sa

ve kaip tyrinėtojai. Be to, kaip minėjom, ten geriau
siai išlikę šios srities pam inklai. Lengvesnis kelias. Pa
vyzdžiui, Lenkijoje akivaizdžių paminklų nėra išlikę.

S.L.: Būtina paminėti draugijos „Astronom ija kul
tūroje“ prezidentą Clive Ruggles. Žymus tyrinėtojas. 

Būtent jis ir yra tas vienintelis archeoastronomas pro

fesionalas Europoje. Jis dirba Lesterio universitete, D i
džiojoje Britanijoje. Tai jo dėka archeologams dėsto
mas 20—ies valandų archeoastronomijos kursas.

D .R .: K iek metų dirbama organizuotai?

J.V.: Organizacijai treji metai, o archeoastronomi- 
ja -  9 -asis  dešimtmetis. Tūriu omeny, kad intensy

vūs tyrinėjimai išsilieja į konferencijas. O  pavienių ty

rinėtojų būta iki X X  a. vidurio ir anksčiau.
Archeoastronom ija atsirado, kai buvo pradėtas ty

rinėti Stounhendžas ir kilo diskusijos; organizuoti ty
rimai — kai jsikūrė grupės M erilendo (JAV) ir Lesterio 

(Didžiojoje Britanijoje) universitetuose. Konferencijos: 

1981 m. pirm oji Oksforde, nuo tada „Oksfordo konfe
rencijų“ ciklas. Antroji vyko Meksikoje, trečioji -  Ško
tijoje, ketvirtoji — Vengrijoje, penktoji šiemet vyks JAV. 

Tai pasaulinės konferencijos. Į jas įsikomponavo E u 

ropos konferencijos, kuriose ir dalyvavo daugiausia eu
ropiečiai. Jiems nuvažiuoti į tolimus užsienius -  irgi 

problema. K ita  konferencija vyks arba Maskvoje, arba 

kur nors Graikijoje.
D .R .: Kokie leidiniai?

S.L.: Am erikoje leidžiamas žurnalas „Archaeoast
ronomy“. D idžiojoje Britanijoje -  „Journal for H is
tory o f Astronom y“ ir jo priedas „Archaeoastrono

my“. Susidarė įspūdis, kad amerikiečiai daugiau vie
tos skiria etnoastronomijai, angliškasis -  archeoast- 
ronom ijai. Tai specialūs leidiniai, atrodo, tik imk ir 

skaityk, kaip kad etnologams reikia skaityti „Liaudies 

kultūrą“, o mūsų rankose -  tik kainoraščiai. Užsaky
mas -  apie 500 dolerių.

Tiesa, draugijos „Astronom ija kultūroje“ preziden

tas CR uggles mūsų klausė, ar nebūtų galimybių su

rengti tokią konferenciją Lietuvoje. Jie norėtų tiesio
giai susipažinti, kas šioje srityje daroma Baltijos vals
tybėse.

D .R .: O  ką materialaus jiems parodytume? G al tik

tų Birutės kalnas?

S.L.: Tai jiems būtų suprantama. Betgi nereikėtų pa

siduoti nuomonei, kad tik materialūs įrodymui vertin
gi. Nemažiau vertingi išlikę tautosakos, etnografijos 

duomenys. Mes jų turime, ir į tai konferencijoje buvo 

atkreiptas dėmesys. Jiems įdomus žodinis palikimas. 
Ruggles taip ir sakė: mes tyrinėjam plikus akmenis, o 
žodinio palikimo nedaug. Pas jus — daugiau. Tai mums 

papildoma medžiaga. Nors CRuggles, kuris ir leidžia 

„Journal for H istory o f Astronom y“, ir labai kritiškas, 
tačiau pasiūlė rašyti ir siųsti jam konkrečius tyrinėjimų 

aprašymus.
J.V.: M es save turėtume priskirti prie etnoastro- 

nomų. Tokia mūsų patirtis ir galimybės. Tiksliai tirti 
akmenų sistemų nesugebame ir dėl nepakankamo me
todų išmanymo, ir dėl technikos neturėjimo.

D .R .: Nejau nerastume vieno dviejų žmonių?

J.V.: D irba pavieniai žmonės, daug nuveikęs arche
oastronomijos srityje Etnokosm ologijos centro moks
linis vadovas Libertas Klim ka, bet Lietuvos tyrinėto
jai nėra išsamiai susipažinę su Vakarų archeoastrono

mijos metodikomis ir reikalavimais, kokio tikslumo 
reikia, kad darbą būtų gedima laikyti atliktu tyrinėji

mu.

S.L.: K o l nenuvažiavom į konferenciją, manėm, kad 
gal ir galėtume, lyg ir žinom , kaip.

J.V.: Bet kai pamatėm, kaip dirbam a užsieny, ko
kiais prietaisais, kokiu tikslumu — pradėjome abejoti. 

M um s -  tik stažuotis ir mokytis.

S.L.: Lietuvoje archeoastronom ija kaip atskiras 

mokslas dar tik formuojasi. Bet jau nepakanka tik pra
nešti apie surastas akmenų sistemas, iškelti vieną ar 
kitą hipotezę. Reikia atlikti tikslius matavimus, nuo

seklius tyrimus, artėti prie profesionalum o.

***

Pokalbio dalyviai maloniai prašė viešai padėkoti E t
nokosmologijos centro direktoriui Gunarui Kakarui 
ir pagrindiniams savo rėmėjams: M olėtų  rajono švie
timo ir kultūros skyriui, Respublikiniam s notarų rū
mams, M olėtų m. notarei Faustai Vaitavičiūtei ir ki

tiems. Jie apgailestavo, kad iš Kultūros ministerijos 

nepavyko išprašyti nė grašio.
Archeoastronom ijos ir etnoastronomijos mokslo 

Lietuvoje labui -  dėkojame.

Kalbėjosi Dalia RASTENIENĖ 

Autorių nuotraukos
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