Posudek disertační práce:
Vladimír Peša: Člověk a jeskyně v neolitu, Praha 2011 (FF UK)
388 str. německého textu včetně literatury, 14 str. tabelárních přehledů lokalit, 135 obr. podle
oblastí.
Téma využívání jeskyní v různých dobách a kulturách je téma globální, jehož celkové
zpracování je vzhledem k rozsahu dat velmi obtížné. Autor si jej vymezil chronologicky na
šířeji pojatý neolit od epipaleolitu až po raný chalkolit a geograficky na oblasti Předního
východu přes Balkán a Karpatskou kotlinu až po Moravu a Čechy. Toto území spojuje
společná problematika v rámci evropské neolitizace bez ohledu na model této neolitizace,
jaký si zvolíme. Celá oblast souvisí s diagonálním šířením neolitu v jihovýchodní Evropě od
JV na SZ. Jeskyně jsou většinou soustředěny v krasových oblastech. Autor nazahrnul do své
práce oblasti Řecka a bývalé Jugoslávie, které řadí spíše ke Středozemnímu okruhu šíření
neolitu.
Klade si dvě otázky. První je objasnění užitkové funkce využívání jeskynních lokalit, což řeší
srovnávacím studiem situací v rámci jednotlivých regionů, polohou jeskyní a jejich typů.
Rozlišuje šest základních typů podle tvaru: A-abri a polojeskyně více méně otevřené; Gjeskyně s jedním vchodem a užitkovým prostorem v přední části se světlým a suchým
prostředím, případně zadní úzkou částí s vlhkým a tmavým prostředím; H-dómové jeskyně;
HH-dómové jeskyně s více komorami, kde přední je světlá ostatní tmavé; L-velké krasové
systémy s mnoha chodbami nevhodné pro obývání; S-jeskyně s vertikálním přístupem, které
vyžaduje speciální zařízení ke vstupu. Srovnávání provádí v daném chronologicko kulturním
schématu regionů.
Druhou otázkou, kterou autor řeší, je společenská funkce jeskyní v každé neolitické kultuře,
kterou studuje na základě archeologických situací a nálezů. Obvykle rozlišuje běžné sídlištní
nálezy a nálezy zvláštního charakteru, ke kterým patří zejména nástěnné kresby. Otázku
společenské funkce jeskyní řeší posouzením nálezové situace ve vztahu ke čtyřem
modelovým interpretacím: 1)jeskyně pro dlouhodobé obývání 2)jeskyně pro krátkodobé nebo
sezónní užívání; 3) jeskyně jako útočiště pastevců; 4)jeskyně jako místa kultovních aktivit.
Tyto interpretace jsou předmětem studia speleoantropologie.
Práce se kromě úvodní kapitoly a závěru skládá ze dvou částí. Nejobsáhlejší (str. 14-292) je
část první, v níž autor podává podrobný popis situací a nálezů ze sedmi sledovaných oblastí
podle chronologie případně i podle subregionů: Levanta, Anatolie, Bulharsko, Rumunsko,
Západní Karpatská oblast, Morava a Čechy. Součástí podkapitol je obvykle historický přehled
studia jeskyní v regionu a podrobný popis jednotlivých nálezových situací. Ty jsou
doprovázeny obrazovou dokumentací, která je vesměs převzata z literatury. V závěru popisu
jeskyní ve většině regionů je připojena subkapitola, v níž jsou přehledně uvedeny možnosti
jejich užitkové funkce. Tyto souhrnné subkapitoly posuzují ještě odděleně změny klimatu
v průběhu neolitu a případně výskyt nástěnných maleb. V těchto částech najdeme proto řešení
prvního okruhu problematiky.
V Levantě (str. 68-100): Největší pozornost věnuje autor této oblasti, odkud je také známo
velké množství dat k celé problematice. V Natufienu se k jeskyním váží především sídelní
aktivity před jeskyní nebo v její přední části. Ke konci vývoje se objevuje i kultovní využití k
pohřbívání. Sídelní funkce jeskyní pokračuje i v akeramickém PPNA, vedle krátkodobého
sezónního využití pro lovce nebo řemeslníky. V keramickém neolitu je zájem o jeskyně
menší, je dáván do souvislostí s nomádským pastevectvím a využívání zdrojů podzemní vody.
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V Anatolii (str. 117-123): Sídelní aktivity jsou spojeny s epipaleolitickým osídlením,
V analtolském akeramiku se uvažuje spíše o sezónním využití v zimním období. V neolitické
době jsou jeskyně spojovány se starším lovecko sběračským osídlením, které se zde
usídlovalo, nebo s transhumancí mezi zemědělskými sídlišti a refugii nomádských pastevců v
horských oblastech. V chalkolitu se množí nálezy lidských kostí v jeskyních a využívání
nepřístupných míst nebo jeskyní typu labyrintů. Pokračuje i využívání nomádskými pastevci.
V Rumunsku (str. 163-173): Nálezy z jeskyní v Rumunsku jsou velmi rozmanité, liší se
podle jednotlivých období i rumunských oblastí. Nelze jednotně charakterizovat jejich
využití, ve starším období převládá obývání dlouhodobé i krátkodobé, v mladším období
narůstá kultovní využití. Časté jsou nálezy i z jeskyní, které nemají žádné větší využitelné
prostory.
V Karpatské kotlině (str. 225-253): Jeskyně na Slovensku i v severním Maďarsku se projevují
jako kultovní místa, a to jak v neolitu tak i ve starším neolitu. Autor obsáhle diskutuje
dosavadní interpretace jeskyň z oblasti bukovohorské kultury jako zimoviště pastevců. Podle
něj tomu odporují jak nálezy, např. minimum kostí domácích zvířat a převaha lovených
druhů, tak složení ostatních nálezů především jemné keramiky, a především absence
organických zbytků. Přezimování stád v jeskyních neodpovídá běžným principům
tranhumance z jiných oblastí. Zpochybňuje také nálezy uváděné jako doklady staveb.
Překvapivá je proti tomu absence želiezovských nálezů ve známých lokalitách, což vědčí o
kulturní odlišnosti vztahu k jeskyním.
Na Moravě (str. 273-281): Většina jeskyň na Moravě je považována za kultovní, ale i ostatní
s obyvatelnými prostory neobsahuje dostatek sídlištních nálezů, které by to podporovaly. Při
pohledu na jeskyně z pozice kulturní změny vypíchané a moravské malované keramiky.
považuje jeskyně za refugia v době kulturního neklidu.
V Čechách (str. 283-292): Většina jeskyní v Českém krasu je svým charakterem
neobyvatelná, proto se přiklání k jejich výhradně kultovnímu využívání.
Druhému okruhu problematiky, tj. společenský význam jeskyní, je věnována třetí kapitola.
Vzhledem k tomu, že téma je zpracováno na rozsáhlém území a v poměrně dlouhém časovém
úseku, autor v této kapitole definoval pět kulturně chronologických celků. Perioda 3 je
geograficky zdvojena. Tyto periody nekorespondují s chronologickou periodizací lyonské
školy pro Přední východ. 1)lovci a sběrači až po první zemědělce na Předním východě;
2)keramický neolit v Levantě a Anatolii; 3)Levanta a Anatolie na počátku chalkolitu;
3)Jihovýchodní Balkán a střední Evropa od nejstaršího až po střední neolit; 4)od východního
rozvinutého chalkolitu k západnímu mladému neolitu; 5)od východního mladého chalkolitu
k západnímu staršímu chalkolitu. Pokusil se tímto způsobem alespoň ve zjednodušeném
schématu překlenout dosavadní obtíže se synchronizací chronologie a terminologie mezi
vývojem na Předním východě, na Balkáně a ve střední Evropě. V jednotlivých periodách
převládají různé společenské významy jeskynních lokalit. Přitom celkový trend probíhá od
obývaných míst navazujících na tradice epipaleolitu, např. v Natufienu, až po jednoznačně
kultovní využívání v mladším chalkolitu, kdy jeskyně sloužily k pohřbívání.
Třetí kapitola je pojata jako syntéza celé práce, která obsahuje autorovu koncepci využívání
jeskyní v neolitu a řadu hypotéz, které jsou často ale jen naznačeny v textu bez dalšího řešení.
Například: „Může společenská souvislost ve využívání jeskyní mezi oblastí Vinča a
anatolským chalkolitem oba regiony spojovat?“ (str. 296), nebo: „Může být příroda
představována jako protipól k lidské kultuře?“ (str. 298) aj. Přehledně je chronologická
syntéza předvedena na obr. 2, kde se mají projevovat dva trendy: vertikální a horizontální.
V textu jsou sice oba vysvětleny (str. 300-301), ale na obrázku jsou vyznačeny tři. Svoji
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koncepci představuje definicí čtyř kategorií využívání jeskyň. 1)dlouhodobé osídlení
charakterizují především nálezy sídlištního charakteru, přitom ale jejich složení nemusí
odpovídat poměrům na běžných sídlištích. Autor si v této části nevšímá osídlení před
jeskyněmi, které bývá v některých případech důležité. Toto osidlování může souviset
s nepříznivými výkyvy klimatu. 2)Krátkodobé osídlení, které nezanechává žádné stopy
v archeologizovaném obsahu a které mohlo být jednak sezónní z hospodářských důvodů,
jednak výsledkem společenského tlaku v případě válek nebo jiných situací. 3)Sezónní útočiště
pastevců se vyznačuje v nálezech přítomností ohnišť a především vrstvami zvířecího trusu a
dalších organických zbytků. 4)Kultovní využití, charakterizované výjimečnými nálezy,
vyrobené například ze vzácných surovin, dostupností podzemních vod a charakterem
lokality jako součástí podsvětí. První dvě kategorie jsou v dalším výkladu spojeny. Využívání
jako útočiště pastevců autor vylučuje pro oblast Karpatské kotliny z důvodů absence
odpovídajících archeologických nálezů. Naopak se přiklání ke kultovnímu využívání těchto
jeskyní v severokarpatském krasu, čemuž charakter nálezů plně odpovídá. Zda ovšem
klasický ornament gotického oblouku na bukovohorské keramice je přímým zobrazením
jeskynních oblouků, je již trochu mimo diskusi (str. 322).
Na závěr se autor dostává k antropologickému výkladu jeskyní, které považuje za součást
původní kosmologie pravěkých společenství. Jsou součástí podzemí jako sídla přírodních
božstev v kontrastu k vrcholkům hor jako sídel dalších bohů. Zde se poprvé zmiňuje o
posvátných vrcholcích, o kterých se uvažuje u řady neolitických lokalit. Jeskyně představují
vchod do podzemí, ne-li již jeho přímou součást. Ostatně i celý předcházející výklad je veden
v kontrastu dvojic pojmů především příroda a člověk, ale také příznivé a nestabilní klima,
úspěšná a bohatá společnost nebo chudá a nejistá společnost, nebo jisté přírodní krásy a
nejisté přírodní síly (str. 324). Využívání jeskyní v celém sledovaném období kolísá podle
autora v závislosti na těchto přírodních i společenských činitelích. Autor se přikládá spíše ke
společenským příčinám, které v jednotlivých etapách neolitu zájem o jeskyně zvyšovaly,
případně snižovaly a které jsou také v pozadí celkového trendu směrem k jednoznačnému
kultovnímu využívání v závěru celého období.
Text práce, který je velmi rozsáhlý, je rozčleněn do řady subkapitol. Přesto jeho čitelnost je
dosti obtížná. Prospěla by nepochybně další redakce, možná rozdělení do více kapitol.
Nejpropracovanější je část o Předním východě a Anatolii, Bulharsko a Rumunsko je zřejmě
pojato výběrově, podrobnější je až část o Karpatské kotlině. V tomto případě ale nadpis
„Západní část Karpatské kotliny“ však nevystihuje obsah, protože v tom je pojednána i
východní část Karpatské kotliny. Jeskyně z řeckého území nejsou samostatně popsány, ale
v závěrečném textu se autor na ně odvolává (např. str. 294). České a moravské nálezy nejsou
obrazově dokumentovány, autor se domnívá, že byly podrobně publikovány a proto jsou
dostatečně dostupné (str. 283). To platí ovšem jen pro české čtenáře. V případě publikace
německého textu by naopak mohly být doklady této části považovány za málo dostupné
v české literatuře.
Autor se přes nepochybnou snahu nevyvaroval řady technických nedostatků. Například
subkapitoly české části nejsou uvedeny v obsahu. Není zřejmé, proč autor v české části
soupisu vynechal pískovcové převisy z oblasti severních Čech, která jsou již v literatuře dobře
zpracovaná. V tabelárním soupisu lokalit nejsou vysvětleny všechny zkratky v záhlaví.
V tomto soupisu by bylo vhodné doplnit číslování lokalit a odkazy na kresebnou
dokumentaci. Není proto zřejmé, které lokality jsou dokumentovány a které ne. Také je
možno jen předpokládat, že soupis je vyčerpávající alespoň v některých částech. Tabulky a
obrázky tištěné na šířku jsou orientovány ke hřbetu vazby. U obrázku 2 chybí popisek,
případně i podrobnější popis barevného vyznačení, což platí i pro jiná chronologická
schémata.
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Přes uvedené nedostatky je však možno konstatovat, že kladný přínos práce převažuje.
K přínosu práce mohu počítat především obsáhlou heuristickou část, v níž je zpřístupněn a
soustředěn materiál a data z literatury u nás obtížně dostupné. To se týká především oblastí
Předního východu a Anatolie. Dalším přínosem je nepochybně koncepční výklad a
interpretace užitkové i společenské funkce jeskynních lokalit. V naší literatuře je poprvé
v takovém rozsahu představená koncepce využívání jeskyní v neolitu. Systematickou
argumentací autor vymezil hranice možných interpretací, které byly doposud značně neurčité
a zároveň více méně souřadné. V tomto smyslu jasně ukázal, že některé z těchto zatím
nerozhodných výkladů je nutno posunout mezi výklady prostě velmi nepravděpodobné.
V neposlední řadě je třeba ocenit jeho velmi střízlivě pojatý exkurz do oblasti
speleoantropologie, což je obor, který otevírá cestu k možným subjektivním výkladům. Autor
zvolil v tomto případě směr daný protikladem přírody a člověka, přestože je to jen jedna
z možností, která je dnes předmětem diskusí. Dichotomie přírody a člověka je pojetí západní
civilizace, které v době neolitu bylo vnímáno jinak. Jeskyně v poměrně dlouhém časovém
úseku byly zájmem lovců, pastevců i zemědělců, a to možná i ve stejné době. Tato různá
společenství zaujímala k přírodě zcela rozdílná stanoviska, jak ukazuje současné
antropologické studium, což se muselo odrazit i na jejich způsobu využívání jeskyní. V tomto
směru zůstává autorovi ještě otevřené pole k dalšímu zkoumání.
Po zhodnocení kladných stránek předloženého rukopisu mohu konstatovat, že práce splňuje
požadavky na doktorskou disertaci, a to jak obsahem, který odpovídá zadání, tak i rozsahem.
Data, jež autor shromáždil, budou jistě dobrým podkladem pro další studium této
problematiky. Práci proto doporučuji k obhajobě.
V Praze, dne 27. 4. 2011.
Doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
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