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K základním problémùm souèasné (nejen) evropské archeologie jednoznaènì patøí problematika šíøení zemìdìlství ve støedoevropském
prostøedí, obecnì oznaèovaná jako neolitizace.
Za zmínku stojí rovnìž skuteènost, že øešení tohoto problému se nerealizuje pouze na vlastním
území støední èi jihovýchodní Evropy, ale otázka neolitizace evropského prostoru se napøíklad
stala tématem vìdeckého symposia na výroèním
zasedání Spoleènosti pro americkou archeologii
v Minneapolis (Minesota, USA) v roce 1995 (Price
2000).
Pøechod od lovectví a sbìraèství k zemìdìlství byl
vždy chápán jako jedna z nejdùležitìjších etap vývoje prehistorických spoleèností. Badatelé, kteøí se
touto otázkou zabývali, byli pøesvìdèeni, že se život
èlovìka zmìnil zcela zásadním kvalitativním zpùsobem, jak ve smyslu zajištìní obživy, tak z hlediska sídlení, využívání surovin a rozvoje stávajících
i aplikace nových technologií.
Takový model pøedstavili na poèátku 20. století
i èeští badatelé, jejichž – na svou dobu velmi precizní – charakteristiku novì konstituované epochy doby kamenné najdeme v útlé knížeèce z roku
1910 (Buchtela – Niederle 1910). Takøka k dokonalosti pak dovedl rozbor celého procesu pøechodu
lidstva od koøistnictví k pìstitelství a chovatelství
G. V. Childe. Ve své práci „Man makes himself“
(Childe 1936, zde citován èeský pøeklad z roku
1949) vyslovil mnohé teorie a pøedpoklady, které
se v rùzných obmìnách držely po mnoho dalších
desetiletí. Childe ovlivnil myšlení vìtšiny archeologù, zabývajících se poèátky a šíøením zemìdìlství
a jeho termín neolitická revoluce se stal základem
pro obhajobu neolitu, jako pøevratné etapy ve vývoji lidstva, srovnatelné významem možná jedinì
s ovládnutím ohnì èlovìkem.
V prùbìhu doby byly podrobeny zevrubné kritice
nejen závìry Childovy, ale také všech jeho následovatelù v øešení problematiky zmìny koøistnických
spoleèností v zemìdìlské. Shrnující pøehled teorií
20. století a zamìøení se na nejvýznamnìjší body
tohoto problému najdeme napø. ve studii Patty Jo
Watson (1995).
Avšak ani problém pøechodu od lovectví a sbìraèství k zemìdìlství, ani problém neolitizace, pøijímání èi negace teorií o postupu èi nepostupu ranì

zemìdìlských civilizací z vývojového centra, nazvaného kdysi úrodným pùlmìsícem, není hlavním
smyslem tohoto pøíspìvku. Takové téma mnohonásobnì pøekraèuje rozsahem náš rozpoèet nìkolika stránek, sumarizujících pøíspìvek na konferenci
k otázkám neolitu a eneolitu v èeských zemích a na
Slovensku. Pøesto však náš problém právì v prostøedí tématu distribuce nového životního stylu
našel svou živnou pùdu.
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OBR. 1

Inspiraèní foto
z pražské tramvaje.

Již zmínìná Rukovìś èeské archeologie uvádí pìt
základních rysù nové epochy – doby neolithické
(Buchtela – Niederle, 1910, 8) – samotné zemìdìlství, usedlý zpùsob života a budování stálých
pøíbytkù, novou technologii opracování kamene
(hlazení a vrtání), poèátky hrnèíøství, poèátky
textilnictví a navíc poznámku o existenci pohøebního ritu.
Stejné atributy se pak staly náplní tzv. neolitického
balíèku (neolithic packet), který se prostøednictvím
nìkteré z teorií šíøení zemìdìlství (demická/kulturní difuze) distribuoval do oblastí s pùvodnì mezolitickým osídlením nebo do oblastí, kde s pøihlédnutím ke stavu bádání, èi skuteènému stavu vìci
pøedneolitické osídlení doloženo není. K tomuto
problému existuje dnes rovnìž velké množství
odborné literatury, z nìhož nìkteré tituly zmiòuje I. Pavlù ve své stati o neolitizaci støední Evropy,
která je v podstatì pøepisem jeho pøednášky, proslovené v Císaøském sále na Univerzitì Karlovì
dne 20. kvìtna 2004 (Pavlù 2005). Týž autor také
v pøednášce zmiòuje skuteènost, že obsah balíèku
pøedstavuje „souhrn technologických a výrobních návykù, napø. broušenou industrii, keramiku, tkaní pod. Dnes
je známo, že nejde o zcela nové vynálezy, ale že vìtšina
jich byla objevena už dávno pøed neolitem“ (Pavlù 2005,
293-294) .
Také autor tohoto pøíspìvku již déle vnímal argumentaci zástupcù z øad badatelù, kteøí svou pozornost vìnují vývoji lidstva v paleolitu. Ta smìøovala
k prokázání priority v nìkterých technologiích již
pro toto chronologicky starší období. Autor se pak
intenzivnì zamýšlel nad oprávnìností této argumentace i v èase mimopracovním a nechal se inspirovat výraznými nálepkami, umístìnými v prostøedcích Pražské integrované dopravy a varujícími
cestující dvojjazyènì pøed nebezpeèím kapesních
krádeží (OBR. 1). Odtud byl již jen krùèek k parafrázi na uvedené varování – Beware of the pick
neolithic packet! Ano, stav nejvyšší pohotovosti
– léta obecnì uznávané teorie o vynálezu keramiky, broušení kamene èi principù výroby textilu až
v prostøedí zemìdìlsky aktivních spoleèenství jsou
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v ohrožení! Obsah neolitického balíèku se povážlivì tenèí! Jak velký objem novinek je tedy v neolitu
distribuován, aś již prostøednictvím demické nebo
kulturní difuze (Pavlù 2005, 294)?
Tak se autor pøíspìvku vydal po stopách nejstarších archeologických dokladù použití speciálních
technologií, aby bylo možno tento problém pøesnìji rozšifrovat. Soustøedíme pozornost na již zmínìné tøi technologie (výroba keramiky, broušení
kamene a poèátky zpracování tkanin). Zùstaneme
pøitom na území Èeské republiky a upozorníme na
nìkteré již publikované pøíklady, které posoudíme
z hlediska jejich vypovídací schopnosti k øešení našeho problému.

Poèátky textilní výroby
V roce 1999 bylo v Archeologických rozhledech
uveøejnìno nìkolik tématicky souvisejících pøíspìvkù, které vyvolaly znaèný zájem odborné veøejnosti. Jde hlavnì o pøíspìvek autorù Adovasio
– Soffer – Hyland – Klíma – Svoboda (1999), ve
kterém jsou komentovány negativní otisky vláknitých struktur na 90 drobných zlomcích vypálené i nevypálené hlíny, pocházejících z nalezišś Pavlov I (89 artefaktù) a Dolní Vìstonice II

(1 artefakt). Vìtšina zlomkù pochází z výzkumù
B. Klímy v 50. letech, registrace zmínìných otiskù
a podrobnìjší analýza jsou mnohem pozdìjšího
data. Rekonstrukce jednotlivých typù proplétání
na hlinìných otiscích dokládá, že se v tomto pøípadì jedná již o složitìjší technologické postupy
s využitím znalostí útkù a osnov. Hodnovìrnost
tohoto tvrzení prokázaly mikrofotoanalýzy otiskù, vedoucí k vyslovení závìrù, že lze rozlišit 7 typù textilu, 5 typù provaznictví a jeden uzlového
síśování a šest dalších kategorií (Adovasio – Soffer
– Hyland – Klíma – Svoboda 1999, 62). Pøipomeòme
ještì chronologii tìchto nálezù, která pøi využití
radiokarbonových dat z laboratoøe v Groningen
zavádí doklady textilní výroby do èasového intervalu mezi 27 660 B.P. a 25 570 B.P. (Adovasio
– Soffer – Hyland – Klíma – Svoboda 1999, 61). Pro
závìreèné shrnutí pøipomeòme, že jde o období
mladého paleolitu, fáze gravettienu.
Týž svazek Archeologických rozhledù nabízí ještì
dva pøíspìvky, které na základì aplikace experimentu v archeologii docházejí k závìru, že o hodnovìrnosti aplikace technologií výroby textilu jednoduchou technikou lze skuteènì uvažovat (Buòatová
1999, Sosna 1999). Prostøednictvím tìchto studií
jsme seznámeni s využitím nìkterých rostlin k pøípravì vláken, jejich dalším zpracováním a replikovány jsou i otisky vyrobených textilních produktù
do hlíny, vypálení vzorkù a koneènì jejich srovnání
s originálními otisky z nálezù v Pavlovì.
Vedle argumentace pro však vzápìtí pøichází i argumentace proti. Dvì odbornice na problematiku dìjin textilní výroby pøedkládají nìkteré výhrady proti
skuteènosti aplikace poèátkù výroby textilu ve zmínìném chronologickém horizontu (Bravermanová
– Bøezinová 1999). Zpochybòují napøíklad možnosti
pøipravit primitivními technikami (které navíc jinak nejsou doloženy pøedpokládanými doprovodnými artefakty) nitì o tak malé tloušśce, zmiòují
nezøetelnost pozitivních otiskù, použitých v analýze. Pøipomínají i možné zmìny v mìøítku hodnot
po výpalù keramických zlomkù, v nichž byly otisky
nalezeny a upozoròují na èasovou nároènost výrobních procesù, zjištìnou pøi experimentálním ovìøování textilní výroby pro období mladého paleolitu
(Bravermanová – Bøezinová 1999, 115-116).
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OBR. 4 Broušené kamenné retušéry z Pavlova I. (Podle Škrdla 1999).
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I autor tohoto pøíspìvku po prvním seznámení
s možností dokladù technologie textilní výroby
již v gravettienu krátce zapochyboval, neboś mezi
ostatními artefakty, pøíslušnými do inkriminovaného období, nebyly takové, které by argument existence výroby bezprostøednì prokazovaly (napøíklad
z neolitu známá závaží, napínající osnovu na vertikálním tkalcovském stavu, pøesleny). Nabízela se
varianta výkladu, že v hrudkách hlíny je napøíklad
náhodnì otisknuté listové pletivo, ponìkud pøipomínající právì tkaninu. Ale množství nalezených
keramických hrudek, spolu s argumenty v zmínìné
stati v Archeologických rozhledech byly pøece jen
dosti prùkazné (OBR. 2).
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nologií, které èlovìku rozšiøovaly dosavadní životní
obzory. Takže právì v horizontu gravettienu mezi
30 000 až 20 000 lety nastupují již kvantitativnì
bohaté a formálnì a technologicky rùznorodé soubory umìleckých pøedmìtù z moravských nalezišś,
které reprezentují mimoøádnì vyspìlou populaci
a nelze popøít, že stejnì tak se vyspìlejšími èi zcela
novými jeví i nìkteré technologie. Ale nepøedbíhejme závìru a zamìøme pozornost na další problematické skuteènosti.

n

OBR. 5 Brno II.

Mezikruží z køídové
opuky. (Podle
Oliva 1996).

Technologie broušení kamene

n OBR. 2 Schematický diagram typù proplétání reprezentovaných v otiscích z Pavlova I. (Podle Adovasio – Soffer – Hyland
– Klíma – Svoboda 1996).

Navíc byl v roce 2000 publikován text, zabývající se
znovu podrobnou fotografickou dokumentací otiskù, v tomto pøípadì z originálních hrudek vypálené
hlíny (Kovaèiè – Moravec – Svoboda 2002). Fotografie
byly navíc pøes pauzovací papír pøekresleny a autoøi dospìli k závìru, že skuteènì jde o strukturu,
odpovídající tkaninì provázané v plátnové vazbì
(Kovaèiè – Moravec – Svoboda 2002, 304).
Akce vyvolává reakci, tedy i pøíspìvek M. Bravermanové a H. Bøezinové takovou reakci pøivodil.
Hned následující pøíspìvek toho tolik dobrodružného èísla Archeologických rozhledù z roku 1999
totiž upozornil na nìkteré závažné skuteènosti,
které byly v rozporu s tvrzeními obou badatelek
nad „pravìkem“ textilnictví (Fridrich – Sýkorová
1999). V pøíspìvku jsou jako argument pro doklad textilní výroby napøíklad uvedeny nálezy jehel
s oušky a kamenných štípaných vrtáèkù z moravských mladopaleolitických lokalit (OBR. 3), které
autoøi považují za nepøímé doklady této aktivity.
Také zde upozoròují na (patrnì skuteènì mylnì)
zakoøenìný názor na vznik nìkterých technologií,
vèetnì textilní výroby v prostoru Pøedního východu
èi Malé Asie (Fridrich – Sýkorová 1999, 120). Nelze
patrnì než souhlasit s vysloveným poukazem na
skuteènost, že „nositelem støedoevropského pavlovienu
(náš inkriminovaný horizont) byl totiž Homo sapiens
sapiens!“ (Fridrich – Sýkorová 1999, 120). Tento fakt
nutno pøipomenout i jinými obecnì známými souvislostmi. Napøíklad J. Svoboda (2002): „se pøiklání
k názoru, že umìní se objevilo pomìrnì ‚náhle‘, nìkdy
v období mezi 35 000 až 30 000 lety. V téže dobì také
definitivnì mizí takzvané archaické lidské populace, jejíchž typickým reprezentantem je v Evropì neandertálec
(Homo sapiens neanderthalensis).“ A je to nejen umìní (nebo spíše poèátek estetického vyjadøování lidí
paleolitu), ale také mírný vzestup poètu pietních
pohøbù a patrnì i rozvoj dalších dovedností a tech-

Další z pùvodnì ryze neolitických vymožeností byla
technologie opracování kamene broušením. Døíve
se úèel takto pøipravených artefaktù zdùvodòoval
jejich použitím pøi pøípravì zemìdìlské pùdy, což
ovšem zcela vylouèily trasologické analýzy brzy po
aplikaci Semenovovy metody mikroskopického
studia pracovních stop, zachovaných na ostøích kamenných (štípaných i hlazených) nástrojù (Keeley
1980, Korobkova 1999, Semenov 1957).
Pøesto byly kamenné nástroje, pøipravené technikou broušení, považovány za jeden z atributù ranìzemìdìlských spoleèností. Opravená pøedstava
o jejich funkci odpovídala novému životnímu stylu
neolitikù, využívajících velké množství døeva, zpracovávaného právì tìmito typy nástrojù.
Ale pokud se vrátíme k problému ponìkud „vyprázdnìného“ neolitického balíèku, musíme sledovat

n OBR. 3 Jehly s ouškem a kamenné vrtáèky. 1 – jeskynì
Pekárna, 2 – Pavlov, 3 – Pavlov. (Podle Klímy 1997).
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kátním nálezùm moravského gravettienu (OBR. 4)
a vyskytují se jak na sídlištích, tak jako náhodné
nálezy bez kontextu (Oliva 1996, 369).
Máme tedy k dispozici další doklad aplikace speciální technologie, v tomto pøípadì povrchové úpravy
kamenných artefaktù. Znovu se její aplikaci podaøilo prokázat v chronologickém horizontu gravettienu, v prostøedí moravských mladopaleolitických
lokalit, pøièemž Pavlov I nám v našem „dùkazním
øízení“ figuruje již podruhé. Tak se pùvodnì typická technologie mladší doby kamenné stává také
souèástí charakteristik vývoje lidské aktivity v období mladšího paleolitu (napø. Svoboda a kol. 2002,
207; Svoboda – Klíma – Jarošová – Sládek – Škrdla
1999, 19).

Poèátky výroby keramiky
n

OBR. 6 Plastiky z pálené hlíny z Dolních Vìstonic (Podle Láznièková 1996).

stopy technologie broušení/hlazení v období starším. Tak se nabízí napøíklad závažné skuteènosti,
na které upozornil P. Škrdla (1999). Ten ve své studii analyzuje kamenné retušéry z lokality Pavlov I,
které již makroskopicky vykazovaly stopy po broušení povrchu (Škrdla 1999, 63). Dokonce ke svému
materiálu uvádí i možnost analogie (na základì
studia kvalitních nákresù a fotografií) z Kostìnek
IV – Alexandrovky na Donu nebo z rakouského
Willendorfu (Škrdla 1999, 63). Na typických gravettských retušérech ve tvaru oválných a kruhových
diskù byly vedle jasných dokladù nárazù, seskupených na protilehlých koncích nástroje, registrovány
také další stopy. Vìtšina dalšího povrchu artefaktù
je broušena, což svìdèí o zámìrném zásahu èlovìka
do koneèné, dokonce svým zpùsobem standardizované formy (OBR. 4).
P. Škrdla došel k závìru, že „se brousilo v ruce na destièkách pískovcù, které se v prostoru sídlištì též nalézají
a dosud není známa jejich funkce“ (Škrdla 1999, 68).
Autor zmiòované studie se nakonec rozhodl i pro
experimentální ovìøení vlastní hypotézy, s cílem
potvrdit ji nebo vyvrátit. Mikroanalýza vytvoøených
stop (srovnány originální artefakty s experimentálními replikami) prokázala, že zcela neoddiskutovatelnì byly retušéry z Pavlova I broušeny. A efekt
analýzy a experimentu nekazí ani fakt, že byly zjištìny urèité neshody v originálech a experimentálních artefaktech, jež autor pokládá za možný efekt
postdepozièních procesù, pùsobících právì na originální retušéry bìhem 25 000 let depozice (Škrdla
1999, 71).
Jako další doklad znalosti technologie hlazení lze
uvést pozoruhodné pøedmìty ze známého hrobu
„šamana“ v Brnì, Francouzské ulici (Oliva 1996,
2005). Jde o dvì kamenná mezikruží (OBR. 5), vyrobená z bøidlicovité køídové opuky, jejichž povrch
nese evidentní stopy po hlazení/broušení (Oliva
1996, 359-361, 368-369). Podle autora patøí k uni-
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Zbývá ještì zaregistrovat a doložit produkci keramiky v období pøedcházejícím ranì zemìdìlským
spoleènostem. Tady už jde o obecnì známé nálezy
vypálené hlíny, aś v podobì beztvarých hrudek èi
formované do urèitých konkrétních podob. Zde využijeme obecnì proslavenou kolekci keramických
zoomorfních a antropomorfních plastik (OBR. 6),
spolu s modelovanými i nemodelovanými hrudkami z Dolních Vìstonic a Pavlova (Klíma 1983, s další
literaturou).
Tato technologie vznikala v období mladého paleolitu patrnì náhodným objevem skuteènosti, že navlhèená pùda, která obklopovala obyvatele sídlišś
si po (zprvu rovnìž náhodném) kontaktu s ohnìm
ponechávala pùvodní, pozdìji umìle vytvoøený
tvar. Otázkou snad zùstává, zda schopnost modelovat z hlíny pøedem zamýšlené tvary byla obecnì
rozšíøenou dovedností, èi zda jí byli schopni pouze
speciálnì „výtvarnì“ nadaní jedinci.
Mùžeme zde uvést rovnìž pokus o rekonstrukci
zpùsobu výroby plastik, spolu s rekonstrukcí a využitím možné podoby „pece“, která posloužila k výpalù hlinìných modelù (Láznièková 1999). Výbìr
materiálu na výrobu plastik byl dán pøedpokladem
využití místní, tedy dolnovìstonické hrubozrnné
spraše s malým obsahem jílu. Jak autorka experimentu popisuje, byl materiál pøipraven pouze zalitím hlíny menším množstvím vody, poté už si každý úèastník experimentu pøipravoval pøíslušný díl
sám v rukou (Láznièková 1999, 127).
Pøedlohou pro rekonstrukci vypalovací pece byl nález pecovitého útvaru, odkrytém na lokalitì Dolní
Vìstonice I (viz Láznièková 1999, obr. 3. Rekonstrukce
pecovitého útvaru z druhého sídelního objektu
v Dolních Vìstonicích). Nebudeme se zde dále více
vìnovat prùbìhu a výsledkùm experimentu, který
je podrobnì popsán ve zmiòované stati. Budeme
pouze registrovat další pøípad existence znalosti
a využití technologie výroby keramiky v prostøedí
vyspìlé mladopaleolitické spoleènosti, v horizontu
moravského gravettienu (pavlovienu).
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Souhrn
Tento pøíspìvek se vìnoval problematice priority
v aplikaci nìkterých speciálních výrobních technologií, které se ve znaèné míøe sice objevily s nástupem ranì zemìdìlských spoleèností v období neolitu, produktem myšlenkových pochodù neolitikù ale
s nejvìtší pravdìpodobností nejsou. Námi uvedené
pøíklady ukazují, že znalost a využívání výroby keramiky, úpravy kamenných artefaktù hlazením/broušením a textilní výroby skuteènì patøí již do období
mladopaleolitických lovcù a sbìraèù. Na tomto faktu nic nemìní skuteènost, že napøíklad keramická
hmota byla použita jen k výrobì plastik, nikoli nádob, že znalost výroby textilu se omezila spíše na
doplòky odìvù, pøípravu pøedmìtù, urèených pro
transport (košíky èi tašky) nebo k výzdobì interiéru
(srov. Svoboda 2002, 207). Také technika hlazení byla
využita spíše výjimeènì ve výrobì pøedmìtù speciálního charakteru (mezikruží z Brna, Francouzské ulice) nebo k estetické úpravì povrchu funkènì jinak
specifických artefaktù (retušéry z Pavlova I).
Teprve v neolitu vyvolal odlišný životní zpùsob
(sedentarismus) a specifický charakter vyprodukované potravy a hlavnì její skladování a finální
kuchyòská úprava potøebu aplikovat technologii
výroby keramiky v procesu výroby keramických nádob. Stejnì tak zaznamenáme celoplošnou aplikaci
textilní výroby, spojenou jednak se zámìrným pìstováním k tomu potøebných rostlin, jednak již s využitím pøi výrobì odìvù. O nutnosti využití techniky broušení byla již døíve zmínka - tato technika,
pozdìji obohacená ještì aplikací vrtání do kamene,
pak jednoznaènì souvisí s masovým rozvojem døevoobrábìcích nástrojù v neolitu.
Obsah neolitického balíèku tak nezùstane vpravdì
„vykraden“, zmiòované technologie do nìj bezpochyby patøí, byś jejich aplikace je zde sekundární.
Tato skuteènost spíše usnadní pøedstavy o distribuci obsahu balíèku, kde vlastnì nejzávažnìjší složkou,
kterou bylo opravdu nutno distribuovat byly znalosti pìstování a využívání plodin a chov domácích
zvíøat. Skuteènì není zatím reálná pøedstava o zpùsobu pøedávání èi pøejímání nového. V pøípadì námi
komentovaných technologií jde vlastnì o prvky známé z dob døívìjších, které jsou pouze znovu a v jiné
dimenzi efektivnì využity právì v mladší dobì kamenné. Tento problém však již souvisí skuteènì více
s otázkou prùbìhu procesu neolitizace, takže náš
pøíbìh na tomto místì mùžeme uzavøít.
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Summary
Beware of the pick neolithic packet
One of the most important subject of the contemporary
(not only) European archeology is the problem of spread of
the farming communities. The transition from foraging to
farming seems to be one of the main period of the development of the prehistory. The process of changes is no more
called the neolithic revolution, but neolitization nowadays.
Attributes of newly organized economy are components of so
called neolitihic packet. But are they all really inventions of
neolitihic farmers?
That was just the idea of author’s thinking about the
above mentioned problem. And safety signs in Prague trams,
buses and metro were good stimulation for finding some
solution in this problem. That’s why author indicates some
examples from earlier periods (exactly from the Paleolithic,
magdalenian, 30 000 – 20 000 B.C.) in the territory of southern Moravia (Pavlov I, Dolní Vìstonice, Brno). There are
expamples of using special technologies (ceramics technology, stone polishing, and textile technology) in the world of
mammoth hunters. With using different articles (see the list
of literature) was possible to proof, that these technologies,
more effective and on a mass scale used in the Neolitihic, are
probably products of paleolithic hunters and gatherers.
So the question of the transition from foraging to farming
could concentrate only on the problem of the origins and the
spread of agriculture, but not on some special accompanying
technologies.
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