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M

arijos Gimbutienės knyga „Senoji Europa“ – tai
dovana Lietuvos skaitytojams, kurią autorė įteikė būdama
pačioje kūrybinės brandos viršūnėje. 1996 m. pasirodė pirmasis knygos leidimas1 net 5000 egzempliorių tiražu. Beveik 25 metus kurtos deivių ir Senosios Europos hipotezės
ką tik buvo išdėstytos jos knygoje „Deivės kalba“2, tuo pat
metu buvo pradėta rengti spaudai ir monografija „Deivės
civilizacija“3. Be šių knygų, Gimbutienės mintys liejosi ir kitose knygose bei daugybėje straipsnių4. Taigi lietuviškasis
variantas buvo tiesioginis šių darbų vaisius. Dalį šios knygos Gimbutienė rašė lietuviškai, o kitus skyrius teko versti
1 Marija Gimbutienė, Senoji Europa, Vilnius, 1996.
2 M. Gimbutas, The Language of the Goddess, San Francisco, 1989.
3 M. Gimbutas, The Civilization of the Goddess, San Francisco, 1991.
4 M. Gimbutas, The Gods and Goddesses of Old Europe: myths and cult images, London 1974; “The mask in Old Europe, from 6500-3500 BC”, Archaeo
logy, No. 27, Vol. 4, 1974, p. 262–267; “Figurines of Old Europe (6500-3500
BC)”, Actes du symposium international sur les Religions de la Prehistoire,
1975, p. 117–142; “The Temples of Old Europe”, World Archaeology, No. 33,
1980, p. 41–50; “Vulvas, breasts and buttocks of the Goddess Creatress:
commentary on the origins of Art”, in: G. Buccellati, Ch. Speroni (eds.),
The shape of the Past. Studies in honor of Franklin D. Murphy, Los Angeles:
UCLA, 1981, p. 19–40; The Goddesses and Gods of Old Europe 6500-3500 BC:
Myths and Cult Images, London, 1982; “Figurines and cult equipment: their
role in the reconstruction of Neolithic religion”, in: M. Gimbutas, D. Shimabuku (eds.), Achilleion: a Neolithic Settlement in Thessaly, Greece, Los Angeles, 1989, p. 171–250.
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iš anglų kalbos5. Iš pradžių ketinta knygą pavadinti „Senoji
Europa. Matristinė Europos kultūra prieš indoeuropiečius“6, tačiau vėliau, tik po dešimties metų, buvo sulaukta
knygos varianto trumpesniu pavadinimu. Tai buvo tikras
proveržis ne tik Lietuvos archeologijos mokslinėje literatūroje, bet ir knygų leidyboje – knygynuose pasirodė išskirtinė knyga, kurioje pirmą kartą lietuvių kalba pasakojama
apie senąsias Europos kultūras, gyvavusias prieš tūkstančius
metų. Epinis Marijos Gimbutienės kalbos stilius, didžiulio
įdirbio sintezė, akį traukiantys vaizdai, o svarbiausia – knygos idėja tarsi iš anksto prognozavo knygos sėkmę. Iš tiesų,
pasirodžius šiai knygai Senosios Europos vizija pagaliau pasiekė ir Lietuvą.
Apie tai, koks buvo pirmojo leidimo kelias, knygos pratarmėje ir kitur7 išsamiai pasakoja istorikė dr. Ingė
Lukšaitė, be kurios pagalbos ir pastangų šiandien galbūt

nebūtų apie ką ir rašyti, nes knyga tiesiog nebūtų išėjusi –
tuo metu trūko ir galinčių ją parengti spaudai specialistų, ir
vertėjų. Rengiant knygą spaudai buvo susidurta su didžiuliu
iššūkiu, kaip antai egzotiškai skambančių kultūrų pavadinimų transkripcijos, vietovių vardai, iliustracijų sąrašas ir
panašiai. Tačiau šie techniniai dalykai nesumenkino knygos
vertės. Nors ji veikiau skirta plačiam skaitytojų ratui, vis dėlto nesuklysta nusprendus pateikti ir empirinių duomenų –
chronologines lenteles. Juk Marija Gimbutienė buvo viena
pirmųjų, archeologiniuose tyrimuose taikiusi radioaktyviosios anglies, arba radioanglinio datavimo, metodą. Savo pa
skaitose Kalifornijos Los Andželo universitete datavimui ji
skirdavo labai daug dėmesio, pabrėždavo duomenų rinkimo
ir jų kalibravimo svarbą8. Kasinėjimų metu jau buvo sukaupta apie 60 datuotų mėginių kolekcija, ir šį darbą Gimbutienė
atliko anksčiau, nei pasirodė žymioji Colino Renfrew knyga
„Iki civilizacijos: radiokarbono revoliucija ir priešistorinė
Europa“9. Nors, praėjus beveik pusei šimtmečio nuo knygos
pasirodymo, gauta neabejotinai svarbių rezultatų, ankstinančių neolitizacijos procesą Europoje, o datavimai stipriai
pasikeitė, chronologinės lentelės yra svarbus Marijos Gimbutienės darbo vaisius.
Apie knygą „Senoji Europa“ Marija Gimbutienė tik
riausiai pasakytų tą patį, ką sakė įteikusi knygos „Baltai“ rank
raštį „Mokslo“ leidyklai: „[…] nesijaučiu, kad būtų darbas
baigtas. Turbūt niekad taip ir negalima jaustis, nes perfekcija
sunkiai pasiekiama.“10 Ir tikrai, Gimbutienės darbai – ne tik
ši knyga – yra veikiau pasakojimai nei analitinės studijos. Čia
slypi Marijos Gimbutienės kaip mokslininkės, karštligiškai
rašančios tekstus, metodas: nesigilinti į smulkmenas – mat
ji neturėjo kantrybės analitikai. Priešingai, nuo pat jaunystės
studijų laikų ją buvo užvaldęs gebėjimas įžvelgti visumą ir
jai suteikti tam tikrą pavidalą. Taigi ji kūrė, kaip pati sako,
aukštesnės rūšies sintetinimo darbus11.
Vienas tokių darbų ir yra ši knyga. Išleisti antrą jos
leidimą paskatino keli dalykai. Visų pirma – Marijos Gimbutienės šimtmečio minėjimas. Jos knygos Lietuvoje tapo
bibliografinėmis retenybėmis, tad galimybė jų įsigyti yra
išties maža. Tiesa, minint ankstesnius Gimbutienės jubiliejus, Lietuvoje pasirodė keli puikūs darbai apie ją kaip asme-

nybę12. Tačiau neišvengiamai atėjo laikas prisiminti Mariją
Gimbutienę į knygynų lentynas vėl sugrąžinus jos „Senąją
Europą“. Šį kartą ji kiek kitokio dizaino – su aiškiau matomu
tekstu ir iliustracijomis. Svarbu ir tai, jog šių dienų kontekste Marijos Gimbutienės knyga „Senoji Europa“ virsta ne tik
archeologiniu, bet ir švietėjišku tekstu. Tai veikalas, gerokai
praplečiantis archeologijos mokslo supratimą – tam pasitelkiami gretutiniai humanitariniai mokslai. Paneuropinis
Gimbutienės mąstymo modelis, apimantis taikią ir vieningą
Europą, esmines žmonijos vertybes ir jų tęstinumą, civilizuoto pasaulio pamatus, yra ta žinia, kurią galima suprasti
kaip paskatą, nuolatos apie tai galvoti ir saugoti arba, pasak
pačios Gimbutienės, šis žinojimas gali „priversti mus kitaip
pažiūrėti į dabarties ir ateities galimybes“. Gimbutienės įžvalgos verčia susimąstyti apie tai, jog svarbiausios žmogiškosios
vertybės, perduodamos iš kartos į kartą, yra taikios civilizacijos kertinis akmuo. Ji įspėja, kad Europa yra trapi: tik vienas
neatsakingas judesys, ir viskas gali subyrėti (p. 20).
Kas gi yra toji Senoji Europa? Marijos Gimbutienės
galvoje šie du žodžiai sukosi jau pirmaisiais jos darbo Kalifornijos Los Andželo universitete metais. Savo paskaitose
1968 m. ji akcentavo Egėjo jūros ir Balkanų regionų savitumus neolito laikotarpiu ir suvokė juos kaip savarankišką
visumą13. Dėl to jau vos po kelerių metų savo straipsnyje ji
prabilo apie Senosios Europos civilizaciją14. Įdomu tai, kad
vien šio straipsnio pavadinimu ji nubrėžė ribą tarp dviejų
pasaulių: to, kurį jį vadino Senąja Europa, ir to, kurį užliejo
migruojančių žmonių, Gimbutienės vadinamų indoeuropiečiais, banga. Šioje knygoje – paskutinėje, kurioje Gimbutienė
visą dėmesį skiria šiai temai, rašoma: „Ši knyga apie tai, kaip
atsirado seniausia Europos civilizacija – Senoji Europa […].
Senovės europiečiai gyveno dideliuose kaimuose ir miesteliuose, garbino deivių (išskirta šio teksto autorės – A. Č.)
panteoną. Jų socialinė struktūra buvo daugmaž egalitarinė
ir pagrįsta matrilinijine sistema.“ Reikėtų pridurti, kad geografiškai Senoji Europa apima Egėjo ir Viduržemio jūrų regionus, taip pat Europos pietryčiuose ir rytuose gyvenusių
bendruomenių erdves. Visa tai, Gimbutienės nuomone, yra

8 James P. Mallory, “Marija Gimbutas in the classroom, field and office:
a short personal reminiscence”, Lietuvos archeologija, Nr. 47, p. 31–41.

12 Marija Gimbutienė… iš laiškų ir prisiminimų, sud. Živilė Gimbutaitė,
Kornelija Jankauskaitė, Vilnius, 2005; Daktarės Veronikos Alseikienės prisiminimai ir laiškai, sud. Kornelija Jankauskaitė, Vilnius, 2010; Austėja Ikamaitė, Laimos palytėta: straipsniai, recenzijos, pokalbiai, polemika, laiškai,
vertinimai, prisiminimai, Vilnius, 2002; Marija Gimbutienė. Dienoraštis ir
prisiminimai, sud. Živilė Gimbutaitė, Kaunas, 2015.

6 1986 m. spalio 3 d. M. Gimbutienės rašytas paaiškinimas apie knygos
esmę, turinį ir apimtį.

9 Colin Renfrew, Before civilization: The radiocarbon revolution and prehistoric Europe, London, 1973.

13 James P. Mallory, “Marija Gimbutas in the classroom, field and office:
a short personal reminiscence”, Lietuvos archeologija, Nr. 47, p. 31–41.

7 Ingė Lukšaitė, „Pratarmė knygai Senoji Europa“, Vilnius, 1996, p. 9–10;
J. Kuckailis, „Prof. dr. Gimbutienės Senoji Europa – veikalas smalsiam Lietuvos skaitytojui“, Voruta, Nr. 18 (300), 1997 m. gegužės 10–16 d.

10 M. Gimbutienės laiškas R. Rimantienei, 1982 m. sausio 23 d., Lietuvos
literatūros ir meno archyvas (toliau – LLMA), f. 459, ap. 3, b. 302.

14 M. Gimbutas, “Old Europe c. 7000-3500 B.C.: The earliest European civilization before the infiltration of the Indo-European peoples”, The Journal of
Indo-European Studies, No. 1, 1973, p. 1–20.

5 Beje, labai panašiai nutiko su M. Gimbutienės knyga „The Living Goddesses“, išleista 1999 m. Kalifornijoje. Knygos redaktorė Miriam Robbins
Dexter pratarmėje pažymi, kad ši knyga leidžiama Gimbutienės dukters Živilės iniciatyva. Tai nėra baigtinio rankraščio variantas, nes tekstai sudėti iš
įvairių Gimbutienės juodraščių.
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civilizacija iki civilizacijų. Ji rašo: „Priešistorinės bendruomenės neišnyko be pėdsako iš mūsų dvasinio pasaulio. […]
Klasikinis pasaulis neatsirado savaime. Jis susikūrė ant Senosios Europos pagrindo.“
Taigi Marijos Gimbutienės dėka istorijos ir archeologijos moksle atsirado nauja civilizacija: Senoji Europa. Tai
buvo itin drąsus žingsnis. Knygoje, kurią laikote rankose, į
Senosios Europos bendriją Gimbutienė įtraukia ir Šiaurės bei
Vakarų Europos neolito kultūras, tačiau visas dėmesys tradiciškai išlieka sutelktas centrinei ašiai – Europos pietryčiuose
gyvenusioms bendruomenėms. Įdomu tai, kad čia Gimbutienė apie neolitizaciją kalba jau kitaip nei anksčiau – pabrėžia
kultūrines įtakas iš Artimųjų Rytų ir Anatolijos ir net pritaria
minčiai apie migruojančius neolitizacijos idėjų nešėjus: „Impulsai plaukė iš Artimųjų Rytų ir visų pirma iš Anatolijos.
Žemdirbystės plitimas Pietryčių Europoje iš pietryčių į šiaurės vakarus buvo susijęs su Viduržemio regiono rasės žmonių
judėjimu iki Vidurio Europos“ (p. 30).
Mėgindami paanalizuoti Gimbutienės minties raidą
to meto archeologijos mokslo kontekste, nustebsime, kad jos
vardas neminimas archeologijos teorijos knygose, nors ji yra
laikoma naujos krypties – archeomitologijos – pradininke.
Gimbutienės unikalumas yra toks, kad ji pirmoji ėmėsi didžiulio darbo – rašyti išsamią studiją apie žmonių figūrėles
akmens ir vario amžiuose15. Gimbutienė savo knygas rašė
tuomet, kai Pietryčių Europoje buvo kasinėjimų pikas, ypač
penktajame–šeštajame XX a. dešimtmetyje. Tada kaip iš gausybės rago pasipylė medžiaga iš Lepenski Viro, Starčevo ir kitų
archeologinių Pietryčių Europos kompleksų, kuriuose rasta ir
daugybė neolito laikotarpio žmogaus figūrėlių. Gimbutienė
pamatė, jog figūrėlių gausa nėra atsitiktinis dalykas, o priešingai – tam tikro laikotarpio ir tam tikros erdvės fenomenas.
Archeologijos ir meno istorijoje iki Gimbutienės
daugiausia dėmesio buvo skiriama paleolito figūroms. Pirma, jos buvo jau seniai žinomos, antra – neolitinė antropomorfinė plastika nebuvo patraukli: dažniausiai tai fragmentai
ar prastos būklės radiniai16. Domėjimasis neolito figūromis
moksle ir visuomenėje suintensyvėjo XX a. septintajame dešimtmetyje, kai skulptūrėlės pateko į parodas kaip ekspona15 Iki Gimbutienės šia tema domėtasi nedaug. Minėtini šie darbai apie antropomorfinę plastiką: P. J. Ucko, Anthropomorphic Figurines of Predynastic
Egypt and Neolithic Crete, with Comparative Material from Prehistoric near
East and Mainland Greece, London, 1968; O. Höckmann, Die Menschengestaltige Figuralplastik der südosteuropäischen Jungsteinzeit und Steinkupferzeit, Hildesheim, 1968.
16 S. Hansen, Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Junsgteinzeit und Kupferzeit im Südosteuropa,
Mainz, 2007, p. 3.
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tai. Būtent jos ir krito Gimbutienei į akį. Ji pasinaudojo situa
cija – žmogaus vaizdavimas visada buvo viliojantis tyrėjus
objektas – ir ryžosi šią milžinišką radinių grupę interpretuoti
savaip. Gimbutienė pati važinėdavo po įvairius muziejus ir
savo rankomis lietė ir fotografavo unikalius radinius, kurie
galėjo patvirtinti jos hipotezę. Galiausiai, figūrėlių ji rado ir
pačios vadovaujamose ekspedicijose17. Jų metu Gimbutienė
organizuodavo lauko seminarus ir dėstydavo savo mintis apie
antropomorfinės ir zoomorfinės plastikos reikšmę akmens
amžiaus bendruomenėse18. Kai kuriuose kasinėjimuose,
pvz., Anzabegovo (Šiaurės Makedonija) atskirose perkasose,
paraleliai dirbo Marijos Gimbutienės ir tos šalies archeologų
komandos. Jų metodai ir darbo tempas labai skyrėsi: amerikiečiai dirbo lėtai ir kruopščiai sijojo žemes, todėl kasinėjimų apimtys buvo nedidelės. O šalia dirbančių vietinių kolegų
tikslas buvo kuo daugiau iškasti. Suprantama, kad pastariesiems pasisekdavo rasti ir žymiai daugiau antropomorfinių
figūrėlių, o kadangi Gimbutienė ypač jomis domėjosi, ji bandė skubinti savo komandą tikėdamasi didesnio pasisekimo19.
Archeologai žino, kad kasinėjant į galvą šauna daugybė minčių ir aplanko įkvėpimas. Taip nutikdavo ir Gimbutienei. Kalbėdama su Norbertu Vėliumi ji sakė: „[…] Būdama archeologė, kasinėjau Italijoje, Graikijoje, Jugoslavijoje,
važinėjau po Europos muziejus, turėjau visai kitą pasiruošimą negu kalbininkai, kurie sėdėjo prie rašomojo stalo. Reikėjo į daug ką pažiūrėti iš kito taško, o man likimas kaip tik ir
davė tą kitą tašką. Turėjau progą kasinėti kaip tik tose vietose,
kur kažkada buvo pats kultūros centras, net keista, kad ten
dabar žmonės pjauna vienas kitą. Kai kasinėjau, gyvenau pasibaisėtinomis sąlygomis, o atkasdavom gražiausius namus,
švarius, gerai prižiūrėtus, atkasdavom šventyklas, deives.“20
Pati Gimbutienė apie Senąją Europą yra pasakiusi (origina17 Obrė, Bosnija, 1967–1969; Sitagrojis, Graikija, 1969–1970; Achilejonas,
Graikija, 1973–1974; Anza, Šiaurės Makedonija, 1969–1970; Skalorija, Italija, 1978–1979.
18 2021 m. balandžio 29–30 d. vykusioje tarptautinėje virtualioje konferencijoje „Marija Gimbutienė Lietuvoje ir pasaulyje: minint šimtąsias gimimo
metines“ prisiminimais apie kasinėjimus ir lauko seminarus pasidalijo buvę
Gimbutienės studentai bei ekspedicijų dalyviai prof. Ernestinė Elster, Jeanas
Paulis Demoule’is, Jamesas Mallory ir Johnas Robbas. Konferenciją organizavo Lietuvos istorijos institutas ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
19 J. Paul Demoule, Maria Gimbutas, the Neolithic Excavation at Anzabegovo and “Old Europe”, pranešimas, skaitytas 2021 m. balandžio 29–30 d.
vykusioje tarptautinėje virtualioje konferencijoje „Marija Gimbutienė Lietuvoje ir pasaulyje: minint šimtąsias gimimo metines“.
20 „Iš paskutiniųjų profesorės Marijos Gimbutienės susitikimų“ (susitikimas
su visuomene Švietimo ir kultūros ministerijoje; pokalbį vedė prof. Norber
tas Vėlius), žr.: A. Ikamaitė, Laimos palytėta: straipsniai, recenzijos, pokalbiai,
polemika, laiškai, vertinimai, prisiminimai, Vilnius, 2002, p. 117–124.
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li jos mintis buvo išsakyta angliškai, į lietuvių kalbą išversta
šio teksto autorės – A. Č.): „Aš pasiekiau tą ribą, kai privalau
suprasti, kas įvyko Europoje prieš pasirodant indoeuropiečiams. Viskas vyko palaipsniui… Vykdydama savo kasinėjimus supratau, kokia kultūra egzistavo iki tol ir kaip ji skyrėsi
nuo to, ką žinome apie indoeuropiečius… Tai 1968 m. mane
pastūmėjo sukurti naują terminą – Senoji Europa.“21
Senąją Europą Gimbutienė siejo su žemdirbystės ir
sėslaus gyvenimo būdo pradžia bei suklestėjimu, gyvulių auginimu, keramikos lipdymu, namų statyba, amatų ir prekybinių ryšių išsivystymu, o svarbiausia – simbolių, kuriuos ji
pavadino raštu, atsiradimu. Daugiasluoksnėse gyvenvietėse
sparčiai daugėjo gyventojų. O šie lipdė ne tik puodus! Jie savo
rankomis kūrė moters figūras ir skulptūrėles. Gimbutienės
nuomone, tai Deivės – senosios Europos žmonių tikėjimo
ir vienybės – simboliai. Platūs, paryškinti sėdmenys, krūtys,
pilvas – moters kūno elementai, simbolizuojantys amžinąsias
vertybes, be kurių neįsivaizduojamas naujos gyvybės atsiradimas. Įsijautusi į figūrėlių vizualinį paveikumą Gimbutienė
jas įpynė į archeologinį kontekstą ir visa tai susiejo su tikėjimu, kurį ji pavadino Deivės religija, pasak jos, įsivyravusia
Europoje VII–IV tūkstantmetyje prieš Kristų. Tai buvo itin
svarbus žingsnis archeologijos moksle.
Deivės religija, anot Gimbutienės, turėjo įtakos mat
ristinės pasaulio sampratos atsiradimui. Giminei vadovavo
senelė ir motina, jos tvarkė ir apeiginį bei dvasinį gyvenimą.
Gimdymas, kūdikių maitinimas, žmogaus, gyvūnų ir žemės
santykis yra globojamas didžiosios gimdančios Deivės Motinos arba Didžiosios Deivės. Deivė Motina buvo apsupta
moteriško Deivių panteono, kurių vardus ir vaizdžius aprašymus randame ir šioje knygoje. Į šį deivių ansamblį Marija Gimbutienė įtraukė ir vyriškus dievus: jaunus, stiprius,
aistringus ar liūdnus, susimąsčiusius. Tačiau jų vaidmens
Gimbutienė nesureikšmino. Įdomu tai, kad šioje knygoje
Gimbutienė, remdamasi archeologijos, istorijos ir folkloro
duomenimis, aprašo tik deivių stereotipus bei jų kategorijas
pagal funkcijas, o pati Didžiosios Deivės sąvoka lieka abstrakti. Skaitytojas turi suprasti, kad gyvybę kurianti ir atgimimo funkciją atliekanti Didžioji Deivė buvo vaizduojama
jau paleolito laikais, o jos galios tęstinumas, kartu su visomis
jos palydovėmis, matomas ir Senojoje Europoje. Čia Marija
Gimbutienė parodo savo neįtikėtiną gebėjimą įpinti iš vėles21 “I came to a point when I had to understand what was happening in Europe before the arrival of the Indo-Europeans. It was a very gradual process…
During my excavations I became aware that a culture existed that was the
opposite of all that was known to be Indo-European… This led me to coin
the new term Old Europe in 1968.” J. Marler, “The Life and Work of Marija
Gimbutas”, Journal of Feminist Studies in Religion, No. 12 (2), 1996, p. 37–51.

nių laikų išlikusius faktus ir literatūrinį bei folklorinį palikimą, kurie jos tekstuose tampa tarsi nekvestionuojamais naratyvais. Norėtųsi paminėti vieną tokių asociacijų: pasirodo,
jog neproporcingai dideli ir atsikišę moters sėdmenys (steatopigija) yra ne kas kita kaip paukščio ir moters figūrų hibridizacija. Tie tuščiaviduriai kiaušinio pavidalo užpakaliukai
buvo susiję su kosminio kiaušinio mitu, pasaulio pradžia
iš vandens paukščio ar net generacijos galia, nes tai „nėšti“
užpakaliukai. Visą šią istoriją Gimbutienė pratęsia skaitytojams pateikdama iki šiol gyvas velykinių margučių dažymo
tradicijas. Gimbutienė pasaulio mokslininkams išdrįsta pranešti, kad Lietuvoje net ir XX a. yra išlikusių priešistorinių
pagoniškųjų laikų reliktų. Iš tiesų, apie gyvates su kojytėmis
ir kitokius šliužus, kaukus bei panašius dalykus ir jų garbinimą baltų kraštuose nuo krikščioniškų viduramžių iki naujųjų laikų savo knygose išsamiai rašo Vytautas Ališauskas22.
Šioje vietoje verta susimąstyti: juk dar ir šiandien nuodingos
gyvatės užkapojamos, nes tik tokiu būdu joms užkertamas
kelias artintis prie sodybų. O žalčiai tebėra laukiami svečiai
ne tik Lietuvoje, bet kitose Europos šalyse.
Gimbutienės Didžiosios Deivės Motinos idėja nebuvo nauja. Tai, apie ką rašė Gimbutienė, – ir čia turima omenyje ne tik deivės, bet ir karingų Senosios Europos naikintojų
istorija – jau buvo išsakyta XX a. ketvirtajame dešimtmetyje.
Apie visuotinį Didžiosios Motinos šventumą (Motina Žemė,
Motina Gamta, Ištarė, Artemidė, Demetra, Marija, Sofija),
deivių archetipus ir universalų bei amžiną pagarbumą Deivei
Motinai buvo diskutuojama dar 1938 m. vykusioje konferencijoje23. Gimbutienę taip pat akivaizdžiai paveikė Arthuro
Evanso atradimai Kretoje bei apie Didžiąją Motiną vykusios
mokslinės diskusijos, kurios neaplenkė ir archeologų, tyrinėjusių Egipto ir Europos (net Pietryčių) antropomorfinę
plastiką24. Nežinia, kaip galima paaiškinti Gimbutienės sąmoningą nedalyvavimą tarp kolegų ir istorikų vykstančioje
22 V. Ališauskas, Sakymas ir rašymas, Vilnius, 2009; Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstai ir kontekstai, Vilnius, 2012; Baltų religijos ir
mitologijos reliktai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV–XVIII a.): šaltinių rinkinys, Vilnius 2016.
23 O. Fröbe-Kapteyn (Hrsg.), „Gestalt und Kultur der „Großen Mutter““,
Eranos Jahrbuch, Bd. 6, 1938.
24 Plačiau apie tai žr. S. Hansen, Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Junsgteinzeit und Kupferzeit
im Südosteuropa, Mainz, 2007, p. 329–331. Paminėtini šie svarbūs darbai,
pasirodę Gimbutienei rašant savo knygas apie antropomorfinę plastiką:
P. J. Ucko, Anthropomorphic Figurines of Predynastic Egypt and Neolithic
Crete, with Comparative Material from Prehistoric Near East and Mainland
Greece, London 1968; O. Höckmann, „Idealplastik der Theiss- und Bükk
Kultur“, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz,
Bd. 13, 1966 p. 1–33; O. Höckmann, Die menschengesteltige Figuralplastik
der südosteuropäischen Jungsteinzeit und Steinkupferzeit, Hildesheim, 1968.
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diskusijoje apie Deivę Motiną, ypač apie civilizacijas, tačiau
turbūt būtent tai leido jai tvirtai ir užtikrintai žengti savo keliu, nesigilinant į civilizacijos ir kultūros sąvokų skirtybes.
Ji leido mums suprasti, kad Europoje kelis tūkstantmečius
egzistavo nuogo moters kūno vaizdavimo tradicija, kuri gali
būti suvokta kaip vientisas, organiškas ir plastiškas kultūrinis
reiškinys. Gimbutienė rašo: „Skirtingose Pietryčių Europos
srityse dėl geografinių sąlygų ir gamtinės padėties susidarė
kultūrinės sritys, arba kultūros, su savita keramika, architektūra bei kiek kitomis technologinėmis tradicijomis. Tačiau
visos jos turi daug panašių bruožų, pvz., visur panaši religija, nors meno stiliai ir skyrėsi“ (p. 34). Visoje šioje istorijoje
Gimbutienė save pavadina „metafizinės abėcėlės vertėja“25 –
knygos skaitytojui tereikia ją suprasti. Šie Gimbutienės atradimai kai kurių kolegų buvo labai palankiai įvertinti ir net
prilyginti Jeano-François Champolliono pasiekimams iššifruojant Egipto hieroglifus26. Šių „rašmenų“ – simbolių ir paveikslų – gramatiką ir sintaksę Gimbutienė paaiškina pati, o
jų supratimo klausimas lieka paslaptyje, kurios įmininimas –
tai kiekvieno skaitytojo pasirinkimas.
Reikėtų pamąstyti, kas galėjo pastūmėti Gimbutienę
į savo žodyną įterpti žodį „civilizacija“ ir ar tai nebuvo itin
drąsus užmojis? Čia jau tenka įsiveržti į „istoriko teritoriją“.
Pradėkime kad ir nuo Fernand’o Braudelio. Visai neseniai
pasirodė jo knygos „Civilizacijų gramatika“ lietuviškas vertimas su puikiu Eugenijaus Saviščevo ir Antano Andrijausko įvadu27. Labai įdomu, kaip Braudelis supranta civilizaciją.
Vienu sakiniu to nenusakysi, bet esminis civilizacijos dėmuo
yra longue durée, arba tęstinis ir ilgai trunkantis procesas
geografiškai didelėje erdvėje su pasikartojančiais reiškiniais.
Istorikui tai serijiniai šaltiniai, kurie ilgai veikia ir nesikeičia.
Be to, visa tai privalo turėti tęstinumą, t. y. esminės, išskirtinės esybės gyvena kiekviename iš mūsų ir gyvens ilgai po
mūsų. Sąlytis su gamta, žmogaus įtaka gamtai – tai taip pat
vienas svarbiausių elementų, lemiančių civilizacijų tėkmę.
Perfrazuojant Braudelio mintis, galima sakyti, kad šiuolaikinis žmogus privalo suprasti, kas vyko gilioje praeityje, procesų esmę, nes tik taip jis galės suprasti, ką rašo dienraščiai, t.
y. suvokti šių dienų aktualijas. Civilizacijos mus tarsi moko
numatyti ateitį – tai ir yra esmė.
Gimbutienės Senosios Europos civilizacijos modelis
daug kuo siejasi su Braudelio, tiek metodologiškai, tiek na25 M. Gimbutas, Die Sprache der Göttin. Das verschüttete Symbolsystem der
westlichen Zivilisation, Frankfurt am Main, 1995, p. 1.
26 J. Campbell, „Vorwort“, in: M. Gimbutas, Die Sprache der Göttin. Das ver
schüttete Symbolsystem der westlichen Zivilisation, Frankfurt am Main, 1995.
27 F. Braudel, Civilizacijų gramatika, Vilnius, 2020.
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ratyviškai, nors pati Gimbutienė Braudelio necituoja. Beje,
jos darbuose pasigendame ir kitų civilizacijos klausimus kėlusių ir originalias idėjas skleidusių kolegų, tokių kaip Guido
Mansuelli’io ar sero Williamo Matthew Flinderso Petrie’io
darbų28. Pastarasis civilizaciją suvokė ne kaip vientisą darinį, o kaip banguotą procesą su pakilimo ir nuopolio taškais.
Paradoksalu, kad būtent taip į civilizacijos procesą žiūrėjo ir
Gimbutienė: „Įdomu, kaip keičiasi istorija, kaip spirališkai
kartojasi – nėra linijinio kilimo į viršų. Pakylama, paskui –
destrukcija, paskui vėl viskas iš naujo.“ Iš šaltinių – pirmiausia tai archeologiniai radiniai – ji nedvejodama rinko išskirtinius požymius, kuriuos pavertė argumentais savo minčiai
pagrįsti. Juos supynė į visumą – kelionę tūkstantmečiais po
Pietryčių Europą. Surinkusi faktus, panašiai kaip Braudelis,
Gimbutienė sukūrė pasakojimą, empirinius duomenis papildydama literatūrine kūryba.
Gimbutienė nedetalizuoja, kas, jos nuomone, yra
civilizacija. Pastraipa šios knygos įvade skamba tarsi laisvos
formos esė su idealizmo gaida. Jos supratimu, civilizacija – tai meninė kūryba, estetiniai pasiekimai, nematerialios
vertybės, laisvė, lyčių lygybė, reikšmingas ir laimę teikiantis
piliečių gyvenimas. Jei Gimbutienė į šią viziją būtų įterpusi žodį „demokratija“, jos civilizacijos supratimas sutaptų su
šių dienų gyvenimo aktualijomis. Tai nesunkiai paaiškinama,
nes būtent čia akivaizdžiai jaučiami dramatiniai Gimbutienės jaunystės išgyvenimai ir karo pasekmių atspindžiai. Todėl suprantama, kad, istorikų požiūriu, toks suasmenintas
Senosios Europos ar Deivės civilizacijos „atradimas“ nėra
neginčytinas dalykas. Istorikų požiūriu, Gimbutienės formuluotėje išryškėja penki dėmenys: Deivės religija, ginocentrinė
visuomenė, sakralinis raštas, miestų atsiradimas bei prekyba.
Visi jie yra diskutuotini, ypač kalbant apie Europos priešistorę29. Pirmiausia, – ir čia glūdi didžiausia problema – kalbant
apie civilizacijas sunku suderinti archeologinius ir istorinius
kriterijus, nes ir pats civilizacijų suvokimas yra dinamiškas ir
kintantis procesas, o istorikų žodyne žodis „civilizacija“ yra
pasiskolintas iš istoriosofijos. Gimbutienės scenarijuje svarbiausios vis dėlto buvo antropomorfinės figūros – deivės ir
religija, kurias ji interpretavo kaip vieningą civilizaciją.
Kiekvienas archeologinis objektas – o tai dažniausiai
buvo antropomorfinės figūros – Gimbutienei sukeldavo savitas asociacijas. Rinkdama vardus deivėms, ji neturėjo nė
28 W. M. F. Petrie, The revolutions of civilization, London-New York 1922;
G. Mansuelli, Art of the World, The Art of Etruria and Early Rome, 1967.
29 E. Saviščevas, Marijos Gimbutienės Senovės Europa ir civilizacija kaip
istorinio diskurso raktinis žodis, pranešimas, skaitytas 2021 m. balandžio 29–
30 d. vykusioje tarptautinėje virtualioje konferencijoje „Marija Gimbutienė
Lietuvoje ir pasaulyje: minint šimtąsias gimimo metines“.
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menkiausios abejonės dėl to, kodėl taip daro: viską pagrįsdavo radinių nuotraukomis, kurias preciziškai atrinkdavo30.
Galbūt tokia tiesi prieiga ir lėmė tai, kad Deivės Motinos
globojamos Senosios Europos idėja nesulaukė plataus sekėjų
rato31. Tačiau įvyko kitas dalykas: įspūdinga ir dėl naujų archeologinių kasinėjimų sparčiai gausėjanti archeologinė medžiaga paskatino jaunesnės kartos mokslininkus imtis naujų
antropomorfinės plastikos studijų. Gimbutienės aksiomos
išprovokavo daugybę klausimų dėl deivių panteono, moters dominavimo visuomenėje, sakralinio rašto egzistavimo,
vieningos religijos, taikaus gyvenimo būdo ir panašiai. Savo
darbais apie deivių civilizaciją ir Senąją Europą Gimbutienė
kaip niekas kitas įkvėpė diskusijoms ir naujoms interpretacijoms ne tik archeologus, bet ir menotyrininkus, filosofus
ir religijotyrininkus. Didelę įtaką Gimbutienės idėjos padarė feministinės krypties atstovėms32, nekalbant apie poveikį
dailės ir šokio pasauliui. Su savo Senąja Europa ir deivėmis
Gimbutienė įžengė į mokslo ir kultūros pasaulį kaip viena
kontroversiškiausių asmenybių. Pasak vokiečių archeologo
Svendo Hanseno, studijos apie žmogaus vaizdavimą akmens
amžiaus Pietryčių Europoje autoriaus, atskiri Gimbutienės
sistemos elementai gali būti kritikuojami, tačiau jei nenorima tikėti jos idėja, sugriūva visa sistema33. Iš tiesų, galima
būtų sustoti ties kiekvienu knygos skyriumi, ieškoti ir rasti
visus už ir prieš. Tačiau pasirinkimo galimybė toliau gilintis,
suprasti, tirti lieka knygos skaitytojams – Marija Gimbutienė suteikia interpretacijų laisvę visose su žmogaus mąstymu,
pojūčiais, estetika ar elgsena susijusiose srityse.
30 N. R. Goldenberg, “Marija Gimbutas and the King’s Archaeologist”, in:
J. Marler (ed.), From Realm of the Ancestors. An Anthology in Honor of Marija Gimbutas, Manchester, 1997, p. 42.
31 Paminėtini šie darbai, kuriuose kritiškai žiūrima į Gimbutienės deivių teoriją: L. Talalay, Deities, dolls, and devices: Neolithic figurines from
Franchthi Cave, Greece, Bloomington, 1993; “A Feminist Boomerang: The
Great Goddess of Greek Prehistory”, Gender & History, No. 6, Vol. 2, 1994,
p. 165–183. L. Meskell, “Goddesses, Gimbutas, and “New Age” archaeology”, Antiquity, No. 69, 1995, p. 74–86. Išsamiai apie Marijos Gimbutienės
kritikos istoriją žr. Kristina Berggren and James B. Harrod, “Understanding
Marija Gimbutas”, Journal of Prehistoric Religions, 1996, p. 70–76; Ch. Spret
nak, “Anatomy of a Backlash: Concerning the Work of Marija Gimbutas”,
Journal of Archaeomythology, No. 7, 2011, p. 25–51. Taip pat verta paminėti, kad 2004 m. Šiaurės Karolinos Ašvilio universitete buvo apginta Marios
S. Stephens disertacija “Strategies of Interpretation: a Defence of the Theories of Archaeologist Maria Gimbutas” (UMI Nr. 1419916).
32 Apie feministinę teologiją ir Gimbutienės poveikį feminizmo judėjimui
žr. H. Balz-Colchois, Inanna. Wesensbild und Kult einer unmütterlichen Göttin, Güttersloh, 1992; R. Tringham, „Rezension zu M. Gimbutas, The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe (San Francisco 1991)“,
American Anthropologist, No. 95, 1993, p. 196–197.
33 S. Hansen, Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Junsgteinzeit und Kupferzeit im Südosteuropa,
Mainz, 2007, p. 327.

Nors archeologijos mokslas tyrinėja seniausius žmonijos laikus, jis yra nepaprastai dinamiškas, nes vienus atradimus keičia kiti, o tobulėjantys ir naujai taikomi tyrimų metodai leidžia atskleisti pačias netikėčiausias praeities žmonių
gyvenimo detales. Todėl archeologams, vartantiems šią Marijos Gimbutienės knygą, bus žinoma, koks proveržis šioje srityje įvyko nuo pirmojo iki antrojo leidimų. Specialistams ji yra
vertinga kaip chrestomatinis veikalas, atskleidžiantis Gimbutienės sistemos logiką. Įdomu tai, kad šioje knygoje nerasime
Gimbutienės minčių apie Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose rastas žmogaus figūras. Medinė stulpinė žmogaus skulptūra iš Šventosios patenka į knygos skyrių apie Šiaurės Europos
neolito kultūras, bet tai ir viskas. Norint sužinoti, kaip Gimbutienė interpretuoja Baltijos kraštų archeologinę medžiagą,
reikėtų perskaityti 1984 m. žurnale „Metmenys“ publikuotą
jos straipsnį34. Jame rasime Laimos, Laumės, Raganos, Žemynos ir joms giminiškų būtybių apibūdinimus bei funkcijas. Gimbutienė įsitikinusi, kad lietuvių kolektyvinėje pasąmonėje tebefigūruoja senieji archetipai: geroji Laima (fėja),
baltas šešėlis (mirtis), gyvenimo ilgumą pranašaujanti gegutė,
mirties pranašautojai pelėda ir šuo, vaisingumo simbolis žaltys, bjaurioji rupūžė, baisioji ragana, iracionali, griaunanti ir
seksuali bei labai graži laumė bei Didžioji Motina – Žemė.
Knyga, galima sakyti, sudaryta iš dviejų dalių: klestintis Senosios Europos pasaulis ir Eurazijos stepių pastoralistų
įsiveržimas bei su tuo susiję drastiški pokyčiai priešistorinės
Europos bendruomenėse. Tai du visiškai skirtingi priešistorinių procesų modeliai, kuriuos Gimbutienė sąmoningai sudėjo
į šį knygos variantą. Taigi skaitytojai turi puikią progą glaustai
ir aiškiai susipažinti su svarbiausiomis Gimbutienės hipote
zėmis. Vis dėlto norėtųsi pažymėti kelis esminius dalykus.
Marija Gimbutienė buvo teisi, įžvelgdama antropomorfinės plastikos ir įtvirtintų gyvenviečių ryšį – iš tiesų, visos be išimties žmogaus figūrėlės yra rastos vadinamosiose
telio (angl. tells – kalvoje įrengta gyvenvietė) tipo gyvenvietėse. Visa tai vyko paraleliai su Pietryčių Europoje plintančiais
neolitizacijos procesais. Vis dėlto neolitinė Europa nebuvo
vienalytė – jei Pietryčių Europos žemdirbių gyvenvietėse
klestėjo antropomorfinė plastika, tai visai šalia, vakarinėse
Viduržemio jūros pakrantėse įsikūrusios bendruomenės,
lipdžiusios įspaudinę keramiką, visiškai ignoravo žmogaus
kūno vaizdavimą35.
34 M. Gimbutienė, „Senosios Europos deivės ir dievai lietuvių mitologijoje“, Metmenys, Nr. 48, 1984, p. 28–57.
35 S. Hansen, Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur
anthropomorphen Plastik der Junsgteinzeit und Kupferzeit im Südosteuropa,
Mainz, 2007, p. 365–367.
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Nors Gimbutienė daug dėmesio skyrė radioangliniam datavimui, tai visiškai nebuvo svarbu jos kuriamam
neolito laikotarpio bendruomenių vaizdui ir analizuojamos
antropomorfinės plastikos interpretacijai. Nekreipdama dėmesio į archeologinių kultūrų skirtumus ir žmogaus vaizdavimo tradicijų subtilybes, šimtus žmogaus figūrėlių ji sukėlė į
vieną ilgą, kelis tūkstančius metų besitęsiantį laikotarpį, kurį
galima pavadinti abstrakčios mitologijos ir Senosios Europos programa. Atidžiau pažvelgus į chronologinius etapus36,
paaiškėja, kad žmogaus figūrėlių formos ir stilistika skyrėsi,
jų gamyba buvo pulsuojantis procesas, veikiamas įvairių faktorių. Jau ikikeraminio neolito laikotarpiu (IX tūkstantme
tis pr. Kr.) Artimuosiuose Rytuose ir Anatolijoje prasidėjusi
kanonizuota žmogaus kūną vaizduojanti plastika Pietryčių
Europoje tęsėsi iki V tūkstantmečio pr. Kr. pabaigos. Tačiau
jau IV tūkstantmetyje pr. Kr. įvyksta lūžis antropomorfinėje
koncepcijoje, kuri buvo orientuota į atitinkamus regioninius
ir kultūrinius standartus (pvz., figūros iškeltomis arba nuleistomis rankomis, akmeninės, abstrakčių formų skulptūrėlės, plokščios, kaulinės figūros). Visa tai vėlgi išnyksta po
tūkstančio metų. Žmogaus kūno vaizdavimo tradicija nebuvo staigiai nutraukta – tai buvo palaipsnis procesas, prasidėjęs Rytų Vengrijoje, Vakarų Balkanuose ir Graikijoje ir tik
vėliau persikėlęs į rytinius regionus. Šie pokyčiai buvo susiję
su simboline figūrų reikšmės kaita prasidėjus vario amžiui ir
pasirodžius pirmiesiems metalo dirbiniams, kai abstrakcijos
viršūnę pasiekusios auksinės žiedo ar disko formos žmogaus
figūros patenka į kapus (Varna, Bulgarija) ar lobius (Štolhofas, Austrija)37.
Žmogų vaizduojančios figūros nebūtinai turi būti
deivių ar dievų įsikūnijimai. Pastarųjų dešimtmečių tyrinėjimai atvėrė daugybę antropomorfinių skulptūrėlių tyrinėjimo metodų ir jų suvokimo galimybių38. Keliamas klausimas
apie antropomorfinės plastikos įvairiaprasmiškumą, gerokai
36 Apibendrintos Pietryčių Europos chronologinės lentelės pateiktos knygoje S. Hansen, Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur
anthropomorphen Plastik der Junsgteinzeit und Kupferzeit im Südosteuropa,
Mainz, 2007, p. 361–362.
37 Ten pat.
38 Paminėtini keli svarbiausi darbai: E. Bánffy, „Bemerkungen zur Metho
dologie der Erforschung vorgeschichtlicher figuraler Plastik“, Prähistorische
Zeitschrift, Bd. 61, 1986, p. 152–157; “Notes on the Connection between
Human and Zoomorphic Representations in the Neolithic”, in: P. F. Biehl,
F. Bertemes, H. Meller (Hrsg.), The archaeology of Cult and Religion, Budapest, 2001, p. 53–71; J. Cauvin, The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture, Cambridge, 2000; P. Biehl, “Figurines in action. Methods and Theories in Figurine research”, in: R. Layton, S. Shennan, P. Stone (eds.), A Future
for Archaeology, Portland, 2006, Chapter 18, p. 199–217; S. Hansen, Bilder
vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik
der Junsgteinzeit und Kupferzeit im Südosteuropa, Mainz, 2007.
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išplečiant Gimbutienės požiūrį į jų reikšmę. Skulptūrėlės
interpretuojamos kaip žaislai (lėlės), susitarimų tarp bend
ruomenių patvirtinimo ženklai, gimdymo, sutvirtinimo ar
protėvių garbinimo ritualų totemai, erotinę fantaziją skatinantys objektai, žmogaus kūno pažinimo priemonės, magijos objektai ir panašiai39. Svarbu turėti omenyje, kad visos
šios figūrėlės ir skulptūros – tai tūkstantmečių senumo žmogaus rankų darbo kūriniai, atsiradę dėl dvasinio įkvėpimo.
Idėjos kūrybai gimsta paties kūrėjo galvoje. Tačiau jis yra
bendruomenės, kurioje gyvena, dalis. Tai gali būti puikiai savo darbą išmanantis meistras, paprastas žmogelis ar vaikas.
Šeima, giminė ar net visas kaimas savaip įsivaizdavo, kaip
turėtų atrodyti puodai, papuošalai ar kitokie daiktai. Antropomorfinės figūrėlės taip pat neatsirado savaime, jos buvo
kuriamos su potekste. Įdėmiau pažvelgus į figūrėles galima
pamatyti, kad daugelis jų stilistiškai panašios. Plokščios,
kiaurasamtį primenančios galvos, lieknos gražuolės masyviais sėdmenimis, ilgakaklės begalvės moterys – tai žmonių
sąmonėje įstrigę kodai. Figūrėlės turėjo būti matomos, pa
stebimos, atpažįstamos ir skiriančios vienas bendruomenes
nuo kitų. Taigi socialinis figūrėlių vaidmuo buvo labai svarbus to meto žmonėms40.
Reikėtų atkreipti dėmesį ir į figūrėlių fragmentus.
Jos buvo daužomos sąmoningai, pagal tam tikras taisykles.
Kaip ir lipdymas, taip ir daužymas turėjo tam tikrą priežastį,
o kiekvienas fragmentas – tam tikrą simbolinę prasmę. Kojos, galvos, rankos, torsai – tai tyčia atskirtos dalys, kurios jau
nebegalėjo būti to paties kūno visuma. Toks elgesys su figūrėlėmis atspindi priešistorėje egzistavusius ritualus su aiškia
komunikacine ir socialine potekste41. Na, o kalbant apie figūrėlių lytį bei vadinamųjų besilaukiančiųjų moteriškų figūrų
interpretacijas, pasakytina, jog daugiau nei pusė jų yra belytės ir bekrūtės, dalis jų – dvilytės, o rasti figūrėlių su aiškiais
nėštumo požymiais apskritai yra labai sunku42.
39 Plačiau apie tai (su nuorodomis į literatūrą) žr. P. Biehl, “Figurines in
action. Methods and Theories in Figurine research”, in: R. Layton, S. Shennan, P. Stone (eds.), A Future for Archaeology, Portland, 2006, Chapter 18,
p. 200.
40 P. Biehl, “Symbolic communication systems: symbols on anthropomorphic figurines of the Neolithic and Chalcolithic from South Eastern Europe”, Journal of European Archaeology, Vol. 4, 1996, p. 153–176.
41 P. Biehl, “Figurines in action. Methods and Theories in Figurine research”, in: R. Layton, S. Shennan, P. Stone (eds.), A Future for Archaeology,
Portland, 2006, Chapter 18, p. 199–217.
42 S. Hansen, Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Junsgteinzeit und Kupferzeit im Südosteuropa,
Mainz, 2007, p. 322–326; A. Tripkovič, M. Porcic, “Mothers and figurines:
representation of pregnancy in the Early Neolithic of Central Balkans?”, Archaika, No. 5, 2017, p. 82–98.
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Antroji knygos dalis skirta vadinamajai kurganų
hipotezei, kurią Marija Gimbutienė iškėlė dar iki savo kūrybinio laikotarpio, skirto Senajai Europai ir deivių mitologijai. Ji buvo viena pirmųjų, po karo išdrįsusi prabilti apie
praeities žmonių migraciją. Kurganų hipotezė – tai vienas
iš indoeuropiečių kilmės aiškinimų, pagal kurį Eurazijos
stepių žmonės, tikėtina, kalbėjo indoeuropiečių prokalbe.
Jie buvo klajokliai gyvulių augintojai, ginkluoti ir karingi.
Gimbutienė kurganų kultūrą suskirstė į keturis vienas po
kito einančius periodus – migracijos bangas. Šių jau V tūkstantmetyje pr. Kr. prasidėjusių migracijų pasekmė – Senosios Europos asimiliacija, naujų bendruomenių grupių formavimasis ir kultūrinė transformacija arba, kitaip tariant,
suindoeuropietinimas. Į šį kontekstą Gimbutienė įterpė ir
baltų formavimosi klausimą, parašė monografiją apie baltus43, kuri vėliau buvo išversta į daugelį Europos kalbų (beje,
ir į japonų kalbą).
Visi šie procesai, Gimbutienės nuomone, lėmė Senosios Europos baigtį. Eurazijos stepių pastoralistų įsiveržimas aprašomas kaip kontrastas idiliškam pasauliui.
Gimbutienė tęsia minčių grandinę drąsiai ir užtikrintai,
pateikdama argumentus, kurie byloja apie drastišką lūžį
žmonijos istorijoje. Tai ginklų pasirodymas, žudymas, vyrų
dominavimas, jėgos demonstracija. Gimbutienė visa galva pasinėrė į indoeuropeistikos tyrinėjimus tvirtindama,
kad Juodosios jūros šiauriniuose regionuose susiformavusi kurganų kultūra buvo protoindoeuropietiška; iš jos išsirutuliojo indoeuropiečių kalbos. Šioje srityje Gimbutienė
pagarsėjo ne tik kaip archeologė, bet ir kaip lingvistė. Tam
neabejotinai turėjo įtakos vokiečių archeologijos mokykla ir
Gimbutienės gyvenimo peripetijos44. Kaip ir Senosios Europos, taip ir kurganų kultūros karingų žmonių migracijos
ir indoeuropiečių kalbų plitimo modelis archeologijoje yra
diskutuotinas. Ypač aštrios reakcijos Gimbutienė sulaukė
iš savo bičiulio, kolegos lordo Colino Renfrew, kurį Gimbutienė dar jauną iš Sheffieldo pakvietė skaityti paskaitų45.
Čia būtų galima paminėti kad ir tai, jog akmens amžiaus
43 M. Gimbutienė, Baltai priešistoriniais laikais. Etnogenezė, materialinė
kultūra ir mitologija, Vilnius, 1985.
44 A. Čivilytė, „Didžioji stereotipų laužytoja: Marijos Gimbutienės 100-mečiui“, Naujasis Židinys-Aidai, Nr. 2, 2021, p. 16–24.
45 Plačiau apie tai žr. Ch. Spretnak, “Anatomy of a Backlash: Concerning
the Work of Marija Gimbutas”, Journal of Archaeomythology, No. 7, 2011,
p. 25–51; Š. Milišauskas, K. Hudson „Marija Gimbutas (Gimbutienė):
The Baltic Goddess“, Lietuvos archeologija, Nr. 47, p. 55–89; A. Harding,
Maria Gimbutas, The Bronze Age, and the Kurgan Hypothesis in the Light of
Recent Research, pranešimas, skaitytas 2021 m. balandžio 29–30 d. vykusioje
tarptautinėje virtualioje konferencijoje „Marija Gimbutienė Lietuvoje ir pasaulyje: minint šimtąsias gimimo metines“.

žmonės anaiptol nebuvo tokie taikūs ir lygiateisiai, kokius
juos vaizduoja Gimbutienė. Tai patvirtina Serbijoje tyrinėtos vėlyvosios Vinčos kultūros neolito gyvenvietės Crkvinoje, datuojamos V tūkstantmečio pr. Kr. pabaiga, atradimas.
Viename pastatų aptikta 43 belyčių žmogaus figūrėlių grupė. Įdomu tai, kad šie grubiai nulipdyti žmogeliukai rankose
neša kirvius – ginklus. Ir tai neatrodo itin taikiai. Veikiau tai
atspindi hierarchinės visuomenės su išskirtiniais, lyderiaujančiais asmenimis egzistavimą46.
Vis dėlto būtent kurganų hipotezėje atsiskleidžia
Gimbutienės, kaip mokslininkės, intuicijos galia. Pastarojo
dešimtmečio tarpdalykiniai tyrimai, ypač susiję su praeities
žmonių DNR, vėl sugrįžo prie Marijos Gimbutienės idėjų
ir patvirtino žmonių judėjimo iš Rytų Šiaurės Europos link
hipotezę47. Galima drąsiai teigti, kad Gimbutienės dėka išsirutuliojo trečioji archeologijos mokslo revoliucija – žmonių
judėjimo iš vietos į vietą patvirtinimas DNR tyrimais. Kadangi mokslas juda dinamiškai, ši archeologijos revoliucija
taip pat sulaukė savų kritikų, tačiau tai dar labiau atspindi,
kad Gimbutienė, nė nenumanydama apie ateities metodus,
sugebėjo įžvelgti tuos procesus, kurie po daugelio metų
pasitvirtino kaip iš tiesų egzistavę. Taigi jos dėka mokslas
toliau juda pirmyn. Viename savo laiškų – iš tiesų, tai tik
nedidelis raštelis, rašytas po ilgų gyvenimo metų atskirai –
Jurgis Gimbutas parašė Marijai žodžius, kurie galbūt labiau
nei bet kokie kiti žodžiai taikliai išpranašavo šios moters
ateitį: „Iš spaudos ir įvairių informacijų matau vis Tavo didelę energiją. Nuoširdžiai linkiu, kad tai nusitęstų dar ir į
XXI šimtmetį.“48
Marijos Gimbutienės knyga „Senoji Europa“ ir ant
rasis jos leidimas – tai Marijos Gimbutienės idėjų sklaida
XXI šimtmečio kartai. Po pirmojo leidimo praėjo nemažai
laiko, o per jį mokslas daug ką pakeitė. Tačiau atsiverskite šią
knygą ir išgirskite autorės mums tariamus žodžius: „ Dirbau
sąžiningai ir man vis tiek, ar mano išnešiotos ir sukurtosios
tiesos bus kitiems tiesos. Svarbu tik, kad kitiems paliks gal
vieną kitą mintį.“49
Agnė Čivilytė

46 A. N. Crnobrnja, “Arrangement of Vinča culture figurines: a study of
social structure and organisation”, Documenta Praehistorica, Vol. XXXVIII,
2011, p. 131–147.
47 Plačiau apie diskusiją dėl DNR reikšmės archeologijai ir Mariją Gimbutienę žr. Inga Merkytė, “Studies of Ancient DNA. The Race for the Ultimate
Answer”, Lietuvos archeologija, Nr. 46, p. 293–305.
48 Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 154, b. 9.
49 M. Gimbutienės laiškas R. Rimantienei, 1982 m. sausio 23 d., LLMA,
f. 459, ap. 3, b. 302.

Marijos Gimbutienės minties galia: taikios, vieningos ir kūrybingos Europos labui

17

