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Abstrakt
Předmětem disertační práce je deskripce, analýza a interpretace skalního umění. První
teoretická část je věnována výzkumné strategii, dokumentaci, datování, konzervaci a prezentaci
skalního umění. Zabývá se také analýzou vztahu skalního umění a krajiny, neboť odlišnost
vnímání krajiny v různých kulturách vedla tvůrce k rozdílnému vnímání životního prostředí a

k odlišným formám výtvarného projevu. V první části disertace jsou také prezentovány přístupy
a metody interpretace skalního umění z krajinného, historického, sociologického, rituálního,
uměleckého i estetického hlediska. Druhá část disertace je věnována africkému skalnímu umění
v údolí Oukaïmeden, které se nachází v centrální části Vysokého Atlasu na území Maroka.

Disertace se zaměřuje na konkrétní archeologické lokality, užité výtvarné techniky, stylové
charakteristiky a další specifika místního skalního umění. Zvláštní pozornost je věnována
motivům, vývojovým proměnám a datování skalního umění v údolí Oukaïmeden. Skalní umění
se zde poprvé objevuje v pozdním neolitu, poté je rozvíjeno v pozdní době bronzové a přetrvává
až do libyjsko-berberského období. V disertaci je také představena interpretace motivů skalního
umění včetně analýzy funkce a smyslu jejich umístění v krajině. V této souvislosti je popsán
blízký vztah skalního umění k transhumanci, která přetrvává v oblasti Vysokého Atlasu až do
současnosti. Součástí práce je proto popis a interpretace skalního umění v údolí Oukaïmeden
s důrazem na sezónní užití vysokohorských pastvin berberskými pastevci.
Klíčová slova
skalní umění; interpretace; krajina; údolí Oukaïmeden; pozdní neolit; pozdní doba bronzová;
transhumance; Berbeři

Abstract
The subject of the thesis is the description, analysis and interpretation of rock art. The first,

theoretic, part is dedicated to the research strategy, documentation, dating, conservation and

presentation of rock art. It also analyses the relation between rock art and landscape, since
differences in how different cultures perceived the landscape led rock art creators to different
perception of the environment and to different forms of creative expression. The first part of

the dissertation presents approaches rock art and methods of its interpretation from the

landscape, historic, sociologic, ritual, artistic and aesthetic perspective. The second part of the

dissertation discusses African rock art in the Oukaïmeden Valley, set in the central part of the
High Atlas in Morocco. The dissertation focuses on particular archaeologic sites, art techniques

applied, distinguishing features and other specificities of the local rock art. Special attention is
paid to the motifs, development changes and dating of rock art in the Oukaïmeden Valley. Rock
art first appeared there in the Late Neolithic and was further developed in the Bronze Age and

continued until the Libyan-Berber period. The dissertation also presents interpretation of rock
art motifs including analysis of their function and meaning of their positioning in the landscape.

In this context, the paper describes the close relation between rock art and transhumance that

has persisted in the High Atlas until present. Therefore, the thesis includes description and
interpretation of rock art in the Oukaïmeden Valley with emphasis on seasonal use of mountain
pastures by Berber shepherds.

Keywords
rock art; interpretation; landscape; the Oukaïmeden Valley; Late Neolithic; Late Bronze Age;
transhumance; Berbers
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1. Úvod
Tato disertační práce se v obecné rovině zabývá deskripcí, analýzou a interpretací skalního
umění, v konkrétní a aplikované rovině se pak zaměřuje na konkrétní archeologickou lokalitu
se skalním uměním. V disertační práci je postupováno od obecného ke konkrétnímu. První
teoretická část je věnována výzkumné strategii, dokumentaci, datování, konzervaci a prezentaci
skalního umění. Ve druhé kapitole jsou přiblížena základní vymezení a charakteristiky skalního
umění. Představeny jsou základní kategorie a základní úrovně výzkumů skalního umění. Tato
kapitola je věnována umístění skalního umění v krajině, a proto uvádí faktory, které se podílely

na volbě konkrétní místa určeného pro vytvoření skalního umění. Jednotlivé faktory
ovlivňovaly kulturní diferenciaci přírody na různé typy krajiny. Třetí kapitola analyzuje pojem

umění a sousloví skalní umění, které představuje jako reziduem uměnovědné minulosti.

S důrazem na problematický charakter sousloví skalní umění navrhuje nahradit pojmy
„materiální reprezentace“ nebo „vizuální a materiální zobrazení“. V této souvislosti zdůrazňuje
hlubokou provázanost skalního umění s každodenním životem, krajinným a prostorovým

kontextem. Čtvrtá kapitola vystihuje vztah skalního umění a krajiny, neboť odlišnost vnímání

krajiny v různých kulturách vedla tvůrce k rozdílnému vnímání životního prostředí a
k odlišným formám výtvarného projevu. Příslušníci různých historických i lokálních kultur
rozdílně vnímali a interpretovali různé krajinné jevy a prvky, jimž připisovali symbolické
významy. Kapitola usiluje prokázat, že vnímání krajiny a estetický účinek konkrétních
krajinných prvků mohou být inspirací a impulzem k umělecké tvorbě, a součástí interakce
člověka a krajiny je tak nejenom čerpání přírodních zdrojů, ale také umělecká činnost, uplatnění
kreativity a výtvarné imaginace. V kapitole jsou použity kognitivní mapy umožňující základní
prostorovou orientaci, identifikaci významných míst a ocenění toho, co je z životního prostoru
důležité. Skalní umění proto mohlo plnit praktické funkce, jako je například orientace

v prostoru nebo komunikace mezi skupinami, které migrovaly krajinou a prostřednictvím

symbolů umístěných na skalách zjistily, že se ocitly v cizím teritoriu. Pátá kapitola přibližuje
skalní umění na příkladu konkrétní subsistenční strategie − v kontextu způsobu života lovců a
sběračů. Pohyb krajinou je v těchto tradičních lokálních kulturách součástí způsobu života a
součástí adaptace k životnímu prostředí. Mobilita lovců-sběračů se mohla podílet na vzniku
skalního umění, jež pravděpodobně fungovalo jako prostředek orientace v prostoru, způsob
komunikace a svébytná forma výměny informací. Skalní umění mohlo sloužit jako navigační
plán nebo orientační bod.
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Šestá kapitola představuje metody užívané k výzkumu skalního umění (formální,
informované a analogické), které mohou být aplikovány jednotlivě, anebo se vzájemně
doplňovat a vytvářet tak vzájemně související funkční celek. Zatímco formální přístupy kladou
důraz na kvantitativní empirická data, informované přístupy pracují s etnografickými a
etnologickými daty a prameny získanými prostřednictvím antropologických terénních
výzkumů domorodých společností. Důležitou roli při studiu skalního umění zastávají metody
analogické, které umožňují interpretaci na základě vyhledání podobnosti nebo totožnosti
motivů. Sedmá kapitola vychází z předpokladu, že je vnímání skalního umění věc těla,
tělesnosti, emocí, poznávání i ikonické a symbolické asociace. Kontakt člověka s přírodou na
jedné straně ovlivňuje vnímání krajiny a utváří obraz krajiny v lidské mysli, na druhé straně se
podílí na materiální transformaci přírodní krajiny v krajinu kulturní. V této kapitole je na skalní
umění pohlíženo jako na kognitivní a vizuální obrazy, které se zrodily v mysli svých tvůrců
jako produkt lidské imaginace a kreativity. Výsledný obraz není jen fyzická entita mající
podobu vnějšího světa, ale mentální fenomén − představa, sen nebo interpretace, transformující
a konkretizující vnější svět. Osmá kapitola otevírá výzkum, dokumentaci a datování skalního
umění. Jádrem archeologických výzkumů skalního umění je dokumentace archeologických
pramenů, která se také podílí na jeho uchování a zpřístupnění. Datování skalního umění
představuje náročnou, ale podstatnou složku výzkumu. Existuje několik metod datování

skalního umění – relativní (nepřímé) a absolutní (přímé) datování. Devátá kapitola pak
přistupuje ke konzervaci a prezentaci skalního umění, činnostmi, jež jsou zaměřeny na ochranu,
konzervaci, řízení a využití lokality skalního umění ve vztahu k ochraně kulturního dědictví a
jeho prezentaci vědecké i laické veřejnosti. Standardní postup v archeologii vyžaduje, aby místo
s výskytem skalního umění bylo popsáno, zdokumentováno a zaneseno do mapy lokalit.

Druhá aplikovaná část disertace je věnována africkému skalnímu umění v údolí

Oukaïmeden, které se nachází v centrální části Vysokého Atlasu na území Maroka. V desáté
kapitole jsou přiblížena místa výskytu skalního umění na území Maroka. Jedenáctá kapitola
otevírá objevování skalního umění v údolí Oukaïmeden, které bylo zahájeno ve 40. letech 20.

století. Vystiženy jsou jednotlivé badatelské osobnosti, jejichž zásluhou jsou popsány nejenom
lokality skalního umění v údolí Oukaïmeden, ale i historie objevování, dokumentace nebo

interpretace skalního umění. Disertace se ve dvanácté kapitole zaměřuje na konkrétní oblasti
skalního umění v údolí označované OK1 až OK8. Koncentrace rytin je nerovnoměrná,

pokrývají území dosahující délky 4,5 km a šířky 4 km. Oblasti jsou rozprostřeny na plošině,
kterou obklopuje pohoří Oukaïmeden, pastvina Sidi Fars a vesnice Oukaïmeden. Následující
8

třináctá kapitola představuje zejména užité výtvarné techniky. Více než 1068 skalních
zobrazení objevených v údolí Oukaïmeden bylo vytvořeno technikami vyklepání (piketáž),
broušení (abraze) a řezání. Čtrnáctá kapitola přibližuje rozmanité motivy, jež se vzájemně
odlišují technikou, typologií a stylem. V údolí Oukaïmeden převládají motivy zbraní, ale k

vysoce frekventované třídě zobrazení patří zoomorfní rytiny zobrazující divoká nebo

domestikovaná zvířata. Další ztvárnění reprezentují antropomorfní motivy, které se v závislosti
na stavbě těla a stupni schematizace dále člení na naturalistické, houslové (houslový idol) a

schematické podtypy. Zvláštní pozornost je ve patnácté kapitole věnována datování skalního
umění v údolí Oukaïmeden. Skalní umění se zde poprvé objevuje v pozdním neolitu, poté je
rozvíjeno v pozdní době bronzové a přetrvává až do libyjsko-berberského období. Tato kapitola
propojuje vývojové fáze a stylové charakteristiky.

V disertaci je v šestnácté kapitole také představena interpretace motivů skalního umění

včetně analýzy funkce a smyslu jejich umístění v krajině. Sezónní osídlení údolí Oukaïmeden
představovalo impuls, v němž patrně první rytiny zvířat tvořily základní formu vyjádření,

komunikace nebo označení světa. V této souvislosti je v následující kapitole popsán blízký
vztah skalního umění k transhumanci, která přetrvává v oblasti Vysokého Atlasu až do

současnosti. V oblasti Vysokého Atlasu se jedná o vertikální transhumanci zahrnující sezónní

pastevectví a přesun stád dobytka mezi nížinami a horskými oblastmi. Rytiny v Oukaïmeden
souvisí se sociální a ekonomickou rolí sezónního využití vysokohorských pastvin. Pastviny v
údolí Oukaïmeden využívají dvě skupiny berberských pastevců, kteří vstupují do údolí − kmen
Rheraya ze západu a kmen Ourika z východu. Využití kolektivních pastvin v Oukaïmeden
podléhá systému agdal, který dočasně omezuje konkrétní využívání přírodních zdrojů a
reguluje využívání kolektivních pastvin v údolí. Součástí práce jsou v poslední osmnácté

kapitole příčiny poškození a destrukce skalního umění v údolí Oukaïmeden. V minulosti
mnoho rytin porušila nebo zcela zničila výstavba domů, lyžařského střediska, asfaltové silnice
nebo přehrady. Na základě fyzikálních vlastností pískovce, zvolených technik zhotovení rytin
a

přírodních

i

antropogenních

faktorů

kontinuálnímu poškozování až destrukci rytin.
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PRVNÍ ČÁST – SKALNÍ UMĚNÍ
2. Skalní umění – základní vymezení, charakteristika a význam
Pojem skalní umění označuje prehistorická, historická i současná zobrazení vytvořená na
skalním povrchu nebo na volných kamenných blocích. Nachází se zpravidla na skalních
stěnách, stropech, pod skalními výchozy, masivy, útesy, pod převisy a oblouky, ve skalních

přístřeších, v jeskyních a galeriích, na valounech, balvanech nebo na blocích uvolněných z
mateřské skály. Podstatným prvkem skalního umění je geomorfologie − dostatečně vhodný
povrch v krajině, na němž je zobrazení vytvořeno. Skalní umění lze chápat i jako formu
krajinného umění, které ze své „tvrdé“ podstaty materiálu přechází do měkké formy země,
písku, usazenin, násypů nebo kopců (Whitley 1998). Kromě Antarktidy se skalní umění nachází

ve všech světadílech a lze ho rozdělit do pěti základních kategorií − petroglyf, piktograf
(piktogram), petrosomatoglyf, geoglyf a misky (důlky) (Chippindale, Nash 2004).

Petroglyfy představují zobrazení na skalním povrchu nebo na volném kamenném bloku

vytvořené za užití přímého působení zahroceného kamene (úštěp a později i nůž) technikami
rytí, vytloukání, vyklepání, sekání, broušení, škrabání, řezání nebo vrtání. Na základě techniky
je zvolena podkladová plocha. Škrabání je provedeno do měkkého kamene (tuf), broušení
(abraze) do středně tvrdého kamene (pískovec nebo vápenec) a rytí do tvrdší vyvřelé horniny
(bazalt). Některé techniky se vzájemně doplňovaly – broušení mohlo být uplatněno k uhlazení
plochy při přípravě aplikace další umělecké techniky (Sundstrom 2012). Petroglyfy byly
vytvářeny také prostřednictvím zprostředkovaného (nepřímého) působení, kdy byl
k opracování užíván další nástroj, například dláto nebo kladivo, které se přikládalo na skalní

povrch. Úder vedený nástrojem na přiložený nástroj umožnil na ploše vytvořit vyhloubené
místo. Nepřímým působením je možné obnažit vnitřní část skalního masivu a opracovat
obrysové linie do podoby basreliéfu. Petroglyfy je možné dále doplnit barevným pigmentem
nebo dotvořit broušením, leštěním a hlazením. Účinek dodává petroglyfům patinovaná plocha,
která je důsledkem přirozeného geologického procesu – jedná se o tmavý nános na skalním
povrhu. Vizuální působivost rytin umocňuje kontrast mezi skalním povrchem a vyrytou
plochou. Na pomezí mezi malbami a rytinami se nachází dodatečně kolorované nebo
inkrustované petroglyfy (Whitley 2005).

Piktografy jsou malby a kresby, které vznikají nanášením barevného pigmentu na skalní

povrch nebo na volný kamenný blok. Piktografy mohou vznikat spontánním nanášením
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přírodních pigmentů na skalní plochu, kresbou, rozmazáním pigmentu, prostřednictvím vrstvy
vosku, otisknutím šablony nebo ruky. Rozlišujeme pozitivní a negativní otisky rukou – ngativní

otisky vznikaly přiložením ruky na skalní stěnu a aplikací barvy ústy, dutou kostí nebo stonkem;
výsledným produktem je obrysový otisk ruky. Negativní technika se uplatňovala i v případě
vizualizace takových předmětů, jako jsou bumerang, větve nebo listy stromů. Pozitivních otisků
rukou bylo možné dosáhnout potřením dlaní a prstů pigmentem a jejich následným přiložením
na skalní povrch. Výsledkem byl plný otisk ruky. Na ruku potřenou pigmentem bylo možné

v průběhu tvorby také nakreslit výtvarný motiv, jenž se po otisknutí na plochu proměnil v
umělecký vzor (Whitley 2001).

K nejvíce užívaným barvám patřily odstíny červené, černé a bílé. Červená se získávala

z hematitu nebo okru, černá z dřevěného uhlí nebo minerálů jako mangan a bílá z křídy,
kaolinu, vápence, křemene nebo i popele a ptačího trusu. Další, spíše zřídka se vyskytující barvy
se získávaly také z minerálů nebo rostlin – zelená z malachitu, žlutá z limonitu nebo modrá z
azuritu. Rozemletý či rozmělněný pigment byl dále obvykle smíšen s pojidlem, např. s vodou,
zvířecí krví, močí, slinami, pryskyřicí, mízou, tukem, olejem nebo s vaječným bílkem a
aplikován na způsob mokré malby, jejíž předností je přilnavost i souvislý nános, dokonce i
v oblasti hrubé a nerovnoměrné plochy (Meighan, Sanger 1990). Stejně mohl být nános

aplikován na způsob suché kresby koncentrované na ploše v bodech, jejíž linie mohou být

přerušované a nesouvislé. Suchá kresba se podobá kresbě tužkou nebo křídou a k aplikaci
sloužil štětec (zvířecí srst), svázané rostliny nebo vlákna (např. vlákna agáve), prst (tečky), ruce

nebo jejich otisky. Aplikace pigmentu prsty dává vzniknout silným, pevným až hrubým liniím
(Clottes 2002).

Petrosomatoglyfy představují typ uměleckých artefaktů, které byly vytvořeny

technikami rytí, vytloukání, sekání, broušení a vrtání, případně zvýrazněnou barevnou výplní
nebo leštěním kamenného masivu. Tímto způsobem byly již v pravěku zachyceny zoomorfní i
antropomorfní motivy včetně lidských tělesných orgánů, jako jsou ruce, nohy, oči nebo mužské
a ženské genitálie (Bahn 2010).

Geoglyfy představují zobrazení na povrchu země, zpravidla na pouštní dlažbě, která

vznikla odstraněním původní vrchní skalnaté vrstvy (půdy, štěrku nebo valounů). Touto
výtvarnou technikou bylo dosaženo vizuálního negativního účinku označovaného negativní

geoglyf. V průběhu umělecké tvorby byly geologické vrstvy nebo jednotlivé kameny často
koncentrovány, vrstveny nebo strukturovány do výtvarné kompozice. Geoglyfy, které vznikly
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tím, že jejich tvůrci seskládaly valouny do podoby konfigurace umístěné na povrchu země,
označujeme jako pozitivní geoglyf (petroforma, intaglio) (Welsh, Welsh 2013).

Misky lze považovat za typ kulturní modifikace přírodních útvarů. Jedná se o kulovitě

vyhloubené pravidelné útvary do kamenných bloků nebo jeskynních a skalních stěn, jež jsou
zpravidla koncentrované do větších skupin. Vedle misek záměrně vytvořených člověkem
existují také přírodně vzniklé pravidelné důlky, jejichž původcem byla například fluviální
abraze. Antropogenní původ lze připsat miskám, jež se nacházejí na vertikální ploše a jejichž
průměr dosahuje maximálně deseti centimetrů (Bednarik 2008). Tyto misky byly možná
využívány k drcení a následnému míchání barevných pigmentů, případně jako záznam
měsíčních cyklů a fází nebo jako symbol zrození zahrnující abstraktní koncept těla a duše.

V mnoha případech jsou misky koncentrované poblíž vodních zdrojů nebo řek. Skutečnost, že
paprsky slunce dopadající na vodní plochy působí magicky, možná inspirovala naše předky
k víře, že voda a Slunce jsou symbolem kontinuity života (Tilley 1998). „Světlo, teplo a déšť,

které jsou klíčové pro zachování života, pochází z nebe. Tyto životadárné elementy sestupují z
oblohy tam, kde dochází k jejímu kontaktu se zemským povrchem. To bylo pravděpodobně
považováno za určité spojení.“ (Smith, Walker 2011: 18)
Výzkumy skalního umění je možné realizovat na různých strukturálních úrovních. Na
základní úrovni je předmětem výzkumu konkrétní skalní panel, v jehož rámci je možné
analyzovat motiv, obsah, kompozici a strukturu zobrazených výjevů. Pozornost je třeba věnovat
i komparaci stylů a motivů v širším historickém a kulturním kontextu. Při studiu skalního
panelu nelze opomenout způsob začlenění zobrazených kulturních prvků do přírodního
substrátu, jejž tvoří geologické nerovnosti, skalní trhliny nebo přírodní prohlubně (Tilley 2008).
Na úrovni naleziště lze provádět komparaci jednotlivých panelů s jinými skalními zobrazeními.
Důležité je postihnout a analyzovat provázanost panelů, zobrazení a lokalit. Na úrovni regionu
jsou panely a naleziště studovány komplexně v rámci celé krajiny. Podstatné se stává
zhodnocení skalního umění jako prostředku komunikace a posouzení jeho funkce v krajině a

v životě společnosti, jež zobrazení vytvářela a užívala. Proto je ve výzkumu skalního umění
nezbytné postihnout vztahy mezi krajinou a skalním uměním; mezi skalním uměním v krajině
a okolnostmi, za nichž umění vzniklo; mezi časem budoucím, současným a minulým (Morphy
1991).

Prostor neexistuje sám o sobě, neboť je složen z dílčích prostorů, míst a lokalit, a

představuje tak oblast, která určuje charakter, strukturu a kontext místa lidského života. Toto
místo je na rozdíl od prostoru velmi specifické a jasně definované topografickým umístěním,
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v němž se odehrávají lidské aktivity. Pojem místa lze také vymezit jako důvěrně známý bod
v krajině. Jeho znalost je založena na zkušenosti s daným místem, na událostech, které se zde
odehrály a s nimiž lidé spojují svoji kulturu. Místo má silný význam jak pro jedince, tak pro
celou společnost, neboť hraje nezastupitelnou roli v tvorbě kulturní identity a prostorové
sounáležitosti daného společenství. Je-li smysl místa dlouhodobějšího charakteru, anebo je-li

sdílen větším počtem lidí, mění se místo v kulturní lokalitu. Na základě přikládání smyslu a
významu místům a lokalitám, jakož i na základě jejich pojmenovávání a způsobu začlenění do

systému mýtů, rituálů a pověstí, vzniká z původně cizího přírodního prostředí existenciálně
ozvláštněná realita − známá krajina, pocitově jasně vymezená a vyčleněná z okolního
neutrálního, nebo až nepřátelského prostoru. Ve vztahu k místu je důležitá i osobní a subjektivní
zkušenost s přírodní lokalitou zprostředkovaná pohybem lidí v krajině, do níž je dané místo
zasazeno. Znalost krajiny navíc skýtá potenciálně i reálně moc a převahu nad dalšími jedinci
(Tilley 1994).
skupin:

Místa, kde se můžeme setkat se skalním uměním v krajině, lze odlišit do několika

1. Místa, kde se dochovaly pozůstatky velké geologické transformace, jako jsou horské masivy,
vulkány, hluboká údolí nebo soutěsky.

2. Místa fungující jako křižovatky vykazující specifické geologické, hydrologické, rostlinné a
další fyzické a topografické znaky.
3. Místa s alternativním nebo neobvyklým charakterem.
4. Místa s panoramatickým rozhledem.
Všechny tyto faktory se mohou vzájemně prolínat. Zpravidla místa s výskytem skalního
umění tvoří „uzly či ohniska neobvyklé, výjimečné aspekty přirozené krajiny, jako jsou
například vrcholky hor nebo vyvýšená místa, prostředky plání, místa, kde dochází ke spojení
vod, skal, země a nebe (například podzemí, krajina na zemi, obloha), vodopády, potemnělá
hluboká jezírka obklopená skalami, neobvykle vytvarované a erodované geologické útvary
nebo zformované balvany a skalní výchozy a území jako taková“ (Taçon 1990: 13). Na výběru
místa vhodného k vytváření skalního umění se podílely požadavky jeho tvůrců na světlo a
prostor. Součástí výtvarné tvorby byl také intencionální vztah existující mezi jednotlivcem a
krajinou, která jej obklopovala. „Výběr oblasti a přetvoření jí v místo, kam se zaznamenávají
motivy na určité skalní plochy, a používání takového místa po mnoho generací vyžaduje a také
posiluje sounáležitost ke krajině.“ (Nash, Chippindale 2002: 2) Velmi kvalitně provedené skalní
umění, které splňovalo vysoké požadavky na světelné efekty, obvykle vznikalo v rámci velkých
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skupin. Oproti tomu malé skupiny měly tendenci vytvářet skalní umění na omezeném prostoru
za limitovaného přístupu světla. Místa s vysokou viditelností charakterizuje stejný nebo
podobný repertoár motivů, zatímco místa více skrytá zahrnují idiosynkratické nebo
nestejnorodé motivy. Vyhledávanými místy byly také rituální cesty a stezky s úzkými koridory,
kde mohla být zobrazení viděna postupně se odkrývajícím pohledem do krajiny (Diaz-Andreu
2002). Jiným kritériem při výběru nebo hodnocení místa určeného pro tvorbu skalního umění
byl pravděpodobně i výhled na důležité krajinné prvky jako například údolí nebo prostor
umožňující pozorovat východ slunce. Při volbě vhodného místa byly preferovány také skalní
útvary, v jejichž blízkosti se nacházely cesty nebo vodní zdroje (Obr. 1).

Umístění skalního umění v krajině, jeho prostorové rozložení a topografické a
geomorfologické vlastnosti skalních útvarů (skalní výchoz, úkryt, stěny, strop), plnily
symbolickou úlohu (Whitley 1998). Skalní umění bylo produktem znalosti krajiny a odráželo
vztah lidí k hlavním topografickým rysům, jimiž jsou hory, skály, vodní toky nebo morfologie
terénu. Zejména vertikální geometrická dimenze krajinných prvků představovala žádoucí
kontrapunkt, který ve spojení s horizontálním geografickým prostorem nabýval symbolický
smysl a význam (Neústupný 2010). Distribuce lokalit skalního umění zřejmě souvisela i
s potravními zdroji. Pro porozumění významu a funkce obrazů jsou podstatné také kontextové
vztahy mezi výtvarnými motivy, uměleckým stylem, preferovanými panely a konkrétní

topografickou situací (Schaafsma 1986). „Logika distribuce skalního umění se stává jasná,
pouze pokud o ní uvažujeme v jejím vztahu ke geomorfologii země. Další problémy, které je
třeba zohlednit, zahrnují klima, petrologii a obecnou archeologii.“ (Willcox 1963: 4) Pro
pochopení významu skalního umění je důležitý i konkrétní status a sociální role jedince, který
se zobrazenými díly vstupoval do interakce. Dynamiku tomuto vztahu dodávala také
skutečnost, že různé prostorové vztahy, jakými jsou vzdálenost, perspektiva, prostor nebo úhel
pohledu, se při pohybu krajinou proměňují. Například hloubka krajiny závisí na tom, kde se
v krajině nacházíme, nikoli na výšce kopců. To, že při chůzi krajinou měníme svojí pozici,

způsobuje, že se hloubka krajinného prostoru proměňuje (Neubauer 2001, Merleau-Ponty
2008). Francouzský filozof Henri Bergson v této souvislosti poznamenal, že „rozměry, tvar i
barva vnějších předmětů se mění podle toho, jak se k nim moje tělo přibližuje nebo se od nich
oddaluje (…).“ (Bergson 2003: 15) Svět zakoušíme z mnoha perspektiv, které vznikají

pohybem krajinou. Objekty, s nimiž se setkáváme, neustále proměňují svůj tvar a hloubku, a
nepřetržitě transformují viditelné i neviditelné stránky a aspekty své existence. Důsledek této
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interakce podtrhuje skutečnost, že každý jedinec byl v době, kdy se zrodilo skalní umění,
tělesně zakotven v přírodě a žil svůj život v sounáležitosti s živoucí zemí (Abram 2008).
Na volbě konkrétního místa určeného pro vytvoření skalního umění se podílelo mnoho
fyzikálních, optických, akustických, estetických, duchovních a transcendentálních faktorů.
Fyzikální faktor souvisel s kvalitou skalního povrchu, jeho tvarem, geologickou strukturou,
přístupností lokality nebo s její prostorovou orientací. Optický faktor zohledňoval vizuální
aspekty dané lokality, k nimž například patří její viditelnost nebo umístění v krajině. Akustický
faktor se vztahoval ke zvukovým efektům, jimiž daný prostor disponoval, nebo které zde bylo

možné vytvářet. Estetický faktor vyjadřoval umělecký prožitek z lokality a požitek krásy.
Duchovní a transcendentní faktory souvisely s energetickým potenciálem místa a s vědomím,
že je zde možné vstoupit do alternativní psychické reality nebo navodit pocity posvátnosti, úcty,
síly a respektu. Lidé si vždy v krajině všímali skalních útvarů, jež vyvolávaly bázeň, strach
nebo ohromení (Bradley 1997). Výše uvedené faktory ovlivňovaly kulturní diferenciaci přírody
na různé typy krajiny − krajina vizuální, akustická, estetická, duchovní nebo transcendentní.
Multidimenzionální kvality lidských smyslových orgánů dále ovlivňují, že „krajina je současně
vizuální, doteková, zvuková, čichová a chuťová. Tyto odlišné vjemové zkušenosti se vyskytují

najednou. Naše prožívání je tak vždy synestetické (…).“ (Tilley 2010: 27−28) Krajinu vizuální
vnímáme horizontálně, podobně jako obraz, kdy rozlišujeme mezi předním plánem a pozadím.
Základní vizuální zkušeností skalního umění je také střídání světla a tmy. Odlišné druhy světla
v různých fázích dne a období roku mohou radikálně změnit zobrazení (Weightman 1996,
Galinier, Becquelin, Bordin et al. 2010). Osvětlení skalního umění umístěného na otevřeném
terénu se proměňuje společně se stoupáním nebo zapadáním slunce. Odlišné vizuální efekty
vznikají ve stínu nebo v přímém kontaktu se slunečními paprsky. Optickou dimenzi skalního
umění ovlivňuje také to, zdali jsou zobrazení umístěna na suchém nebo mokrém skalním
povrchu. Na vizuální působivosti se podílí také geologické trhliny, glaciální rýhy a přirozené
tvary skalního povrchu, které mohou posilovat symbolický význam skalního umění. Je však
třeba vyvarovat se stereotypu výhradně vizuálního vnímání a hodnocení skalního umění.

Krajiny, v nichž je skalní umění umístěno, nikdy „nejsou pouze vizuální, ale také zvukové,
dotekové, čichové…“ (Tilley 1999: 180)

Označení akustická krajina vztahujeme ke skutečnosti, že některá místa pro skalní

umění byla záměrně vybírána také kvůli svým akustickým podmínkám. Některé petroglyfy
nebo piktografy se nachází na kamenech nebo skalních plochách, které po úderu vytváří
repetitivní a perkusní zvuky. „Zvuky připomínající hluboké vyzvánění zvonu nebo gong se
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ozývají pouze, když jsou udeřeny zakulacené imprese, nikoliv po úderu jiné části valounů.“
(Bahn 2010: 146) Vznik zvuků vyžaduje intenzivní tělesné zapojení lidských protagonistů –
jejich dotyk, poslech, někdy i zpěv – a fyzickou námahu. Echo, ozvěna, rezonance a další
akustické vlastnosti jsou spojovány i se skalními převisy, jeskyněmi, skalními stěnami nebo s
konkrétním místem na nalezišti, v němž jsou obvykle provedeny malby nebo rytiny. Ozvěny a
další zvuky byly jejich tvůrci považovány za duchovně oživené fenomény, neboť odrážející se
zvuky jako by vycházely ze skály a procházely skalní plochou jako prostupným závojem,
doprovázené iluzí hloubky zásluhou odrazu zvuku. Součástí vytváření petroglyfů jsou také
zvukové efekty vznikající kontaktem tvůrce se skalním masivem. Rytina nebo malba se

vizuálně podílí i na symbolickém rytmu krajinných struktur. Odlišné typy skal – granit,
pískovec nebo vápenec – se vyznačují osobitým zvukem nebo specifickými tonálními
kvalitami. Jsou navíc akusticky obohaceny o efekty existující v okolí skal, například zvuky
vodopádu, mořských vln, burácení větru nebo bubnování deště. Některé zvuky jsou konstantní,
jiné se mění pod vlivem klimatických změn a počasí (Hedges 1993, Waller 1993). Při vnímání
krajiny je vedle obrazů a zvuků určující také čich, jehož prostřednictvím lze různé vůně a pachy
vnímat v závislosti na počasí nebo ročním období. Čich hraje důležitou roli také při tvorbě

petroglyfů, neboť údery do skály nebo do valounu „vytváří specifický zápach pálení“ (Tilley
2008: 45). Dalším typem krajiny je minikrajina, která představuje zmenšený model krajiny, jejž
utváří plocha panelu, na němž je proveden petroglyf nebo piktograf krajiny. Jedná se o

vyjádření vztahu k lokalitě, o vyjádření poměru lokality ke krajině a vztahu skalního umění
k panelu (Nash 2002).

Skalní umění představuje formu umělecké transformace přírodního prostředí v kulturní
krajinu, která poté plní nové utilitární i symbolické funkce. Vznik a rozkvět skalního umění
v době mladého paleolitu umožnil nové vnímání, osvojování a užívání přírodního prostoru a

prostřednictvím rituálů přispěl k posilování společenské solidarity a kulturní identity (Douglas

1973). Skalní umění je zpravidla výsledkem dlouhodobé činnosti a „sociálních aktivit
nezbytných k životu“ (Schaafsma 1995: 12). Motivy, které na skalním umění nacházíme, se
zpravidla překrývají nebo postupně doplňují. Po určité období se užívala pouze určitá zobrazení

a ostatní byla dočasně nebo zcela deaktivována. Zobrazení mohla být převrstvována kvůli
aktualizaci sdělení, a proto byla vytvořena tak, aby mohla měnit tvar a významy. Každé další

zobrazení proměňovalo charakter původní kompozice. Skalní panel však nesmí být redukován
na linearitu textu, neboť individuální motivy jsou vizuálně nestabilní a jejich významy se
posouvají. Věty a texty omezují potenciální významy obrazů a kompromitují jejich polysémii.
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Obrazy nemusí mít žádný dostatečně závažný vztah se záznamem. Obrazy často nesymbolizují
něco jiného nebo dalšího. Jako příklad nevizuálního významu zakódovaného ve skalním umění
lze uvést negativní nebo pozitivní otisky lidských rukou, které se dochovaly na stěnách
pravěkých jeskyní – jedná se o vyjádření přání doteku nebo kontaktu se skalní plochou, jež
může být vstupem do jiné reality (Tilley 1991).
Skalní umění reprezentuje specifický typ tvořivosti, hrající ústřední roli v přenosu a

uchování kolektivní paměti a v posílení kulturní identity. Skalní umění je možné označit za
kulturní knihu historie zasazenou do otevřeného přírodního prostoru. „Převážná většina
náboženských rituálů a zvyků neoddělitelných od každodenního života nejspíše probíhala
venku, kde jsou důkazy zachovány pouze ojediněle (Foz Côa, Siega Verde). Lidé věděli, že
posvátné a nebezpečné jeskyně existovaly pod horami nebo útesy, a mohli si je jen
představovat, aniž by do nich museli nezbytně vstupovat.“ (Clottes 2008: 22−23) Tvůrci
podávali zprávu o povaze místa i o skupinové nebo individuální identitě, a skalní umění tak
bylo „přinejmenším v období holocénu užíváno jako označení klanu, jazyka a dalších rozdílů

skupinových identit mezi příslušníky jednotlivých kmenů“ (Taçon 1994: 123). Skalní umění
sloužilo k záznamu, symbolické komunikaci, ke sdílení a prožívání zkušeností, událostí a
vývojových změn. Proto je lze považovat za „část vizuálního komunikačního systému kultury,
která je namalována a vyryta do skalních ploch“ (Olsen 1989: 427). Malby nebo rytiny jsou

signalizace nebo značky v krajině a výsledek přenosu znaků a symbolů na médium skalní
plochy. „Jinými slovy obrazy na skále mohly být jako zprávy, které podporovaly hodnoty a

komunikovaly s dalším lidmi uvnitř komunity a navenek k cestujícím a návštěvníkům.“ (Bahn
2020: 159) Skalní zobrazení jsou tak projevem komunikace mezi kulturami a schopnosti

symbolicky vyjádřit kulturní svébytnost jednotlivých lidských komunit. Skalní umění ale odráží
nejen sdílený hodnotový a normativní systém konkrétních kultur, ale i osobní preference,

hodnoty a postoje jednotlivců, a proto integruje projevy lidské tvořivosti a sociální zkušenosti
(Ingold 1986, Holl 2004). „Místa, kde se rytiny na skalách nacházejí, mohou být součástí
krajiny každodenního života, spojené s polnostmi, osídlenými oblastmi, lovišti, nebo mohou
být na odlehlých nebo hraničních místech. K rytinám se dostaneme po souši nebo po vodě,
někdy je vyžadována kombinace obojího.“ (Tilley 2008: 44)
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3. Skalní umění − umění?
Pojem umění je kulturní konstrukcí, která souvisí s vývojem západoevropské civilizace,
relevantnost jeho aplikace na pravěké nebo mimoevropské projevy lidské kreativity je proto
předmětem diskuzí. Také užití tohoto pojmu v sousloví skalní umění představuje matoucí a

limitující označení. Třída věcí a jevů tradičně označovaná jako umění totiž předpokládá funkci
a činnost v jasně vymezené estetické oblasti. Euroamerický význam pojmu umění, který se

zformoval v průběhu moderny, je zatížen anachronismem, redukcionismem, estetismem a
etnocentrismem. Západní chápání obsahu a rozsahu tohoto pojmu tak neumožňuje porozumět
kreativní a estetické dimenzi pravěkých artefaktů, které vnikly v kontextu vývoje
mladopaleolitických kultur (Moro-Abadía, Gonzáles-Morales 2008). Tvůrci nativního umění
nejsou v západní kultuře považováni za konkrétní jedinečné osobnosti, nýbrž jsou vymezováni
kolektivně, na pozadí lokálních tradic a kulturní uniformity dané kultury. Zpravidla jsou proto
hledány znaky, které definují umění kolektivu, kmenovou dimenzi a etnický původ, zatímco
individuální a idiosynkratické charakteristiky jsou přehlíženy nebo nedoceněny. O to více se
potvrzuje evropocentrický předsudek, podle něhož pokud „umělec není anonymní, umění není
primitivní“ (Price 1989: 100).

Z euroamerické perspektivy umění představuje kulturní fenomén, který má svůj účel a

plní svoji funkci v jasně vymezené estetické oblasti. V neposlední řadě je umění považováno
za transcendentální sféru, která překračuje oblast výhradně utilitárních věcí a jevů. Tradičně

používaný pojem umění je při studiu skalního umění nevhodný také z epistemologického
hlediska, neboť je zatížený řadou nežádoucích konotací z dějin umění a estetiky. Zejména
uměnovědný přístup ztrácí při studiu zobrazení skalního umění svoji relevanci. Vyžaduje totiž
uvažovat o motivech, poselství, uměleckém talentu a schopnostech jejich tvůrců. Koncept
umění je nepoužitelný nejen proti toku času při studiu archeologických kultur, ale také napříč
geografickým prostorem, který odděluje odlišné preliterární kultury. Na druhé straně je termín
umění užitečný pro svoji aspiraci identifikovat kreativní schopnosti nezbytné ke zhotovení
uměleckého artefaktu, který disponuje krásou a neutilitárností (Tomásková 1997).

Podle Randalla Whitea sousloví skalní umění nebo pravěké umění „potlačuje jasné

rozpoznání kulturní, historické, geografické a environmentální rozmanitosti, která
charakterizuje bohatá lidská společenství svrchního pleistocénu“ (White 2003: 12). Sousloví
skalní umění je reziduem uměnovědné minulosti. Jeho užíváním dochází ke zjednodušení
rozmanitosti média a obrazů do jedné jediné kategorie. Západní kultura sice „vytváří umění“,
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tradiční nezápadní kultury však vytváří něco jiného a neodůvodněného. V mnoha nezápadních
společnostech neexistuje kategorie umění, neboť se jedná o skupiny artefaktů vykazující
zejména utilitární funkce. Ke skalnímu umění se navíc vztahují taxonomické systémy, jež jsou
odlišné od těch, které nacházíme v klasickém západním umění. Je proto nutný následující
předpoklad − „musíme se zabývat těmito zobrazeními v jiných termínech a z jiné perspektivy,
pokud pouze nechceme napodobovat současnost“ (Conkey 1993: 115). Pravěká a nativní
umělecká činnost a výtvarné artefakty nemohou být proto redukovány na estetickou dimenzi
věcí a jevů, neboť se jedná o aktivitu, která je součástí širšího sociokulturního kontextu,
reálného světa i systému sociálních vztahů. Prostřednictvím dekontextualizace a interpretace
v konkrétním historickém čase a prostoru se objekt přeměňuje v estetický artefakt nebo

umělecké dílo (Price 1993, Gell 1998). S důrazem na problematický charakter sousloví skalní
umění je možné jej nahradit pojmy „materiální reprezentace“ a „vizuální a materiální
zobrazení“ (White 1997: 93), „které se alespoň vyhýbají pojetí díla jako ‚zobrazujícího umění‘“
(Conkey 1987: 413).

Skalní malby a rytiny jsou dokladem symbolického myšlení a umělecké činnosti,
přítomnosti fantazijních představ a výtvarné imaginace utvářející nové vztahy mezi člověkem,

kulturou a přírodou. Kořeny umění jsou součástí komplexního sociálního procesu, v jehož
rámci materiální a sociální technologie, schopnost imaginativního zobrazení a společně sdílené
rituály začaly formovat specifiku každé kultury. Umění bylo hluboce svázáno s každodenním
životem. První kreativní manifestace uměleckého potenciálu lidských bytostí souvisí

s praktickými aktivitami, denními a náboženskými zkušenostmi a institucionalizovanou
organizací vztahů mezi jednotlivci. Všechny tyto činnosti jsou součástí života každého
jednotlivce. Malby, rytiny i mobilní umění – stejně jako zdobení lidského těla – tak nesloužilo
pouze formálním nebo estetickým účelům, ale bylo spojeno s náboženskou, magickou,
symbolickou a sociální funkcí jednotlivců a skupin. Je třeba rozšířit hranice našeho porozumění
uměleckým formám o rozmanitost norem nebo kritérií pro existující znázornění (Harrington
2004). Tento požadavek vstupuje do popředí i z toho důvodu, že nelze užívat jedno univerzálně
platné zdůvodnění a interpretaci. „Význam obrazu ani věty nelze nikterak přeložit. Obraz
znamená sám sebe. Věta znamená sama sebe. Jejich významy se nikdy nemohou protnout.“
(Miller 1992: 95)

Evropocentrismus vedl k přesvědčení, že pouze západní vědecká perspektiva umožňuje
vtisknout některým artefaktům, které jsou dílem nezápadních nativních společností, status
umění. Aplikace konceptu umění napříč kulturami implicitně zahrnuje přesvědčení o
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nadřazenosti západní kultury. V západní společnosti převládá přesvědčení, že umění
představuje lidskou aktivitu a kulturní univerzálii, která uspokojuje potřeby transcendence

a pochopení sebe a univerza. Tvorba umění údajně vyžaduje zvláštní vlastnosti, jako jsou
představivost a kreativita, a pravé dílo je výsledkem individuálního génia. Vstupují zde i další
proměnné, jako je skutečnost, že umění vyžaduje uměleckou znalost publika a že jeho účinek
na publikum je považován za prakticky univerzální. Na druhou stranu až mimořádná
rozmanitost současného umění ovlivňuje vnímání prehistoriků, kulturních antropologů a
dalších odborníků usilujících o porozumění skalnímu i pravěkému umění. Významnou roli ve
vnímání a interpretaci umění hrají mnohé dimenze, které vstupují do umělecké tvorby − vztah
mezi uměním, životem a prostředím, nebo vztah mezi uměním, obřadností a performancí.
Jedině porozumění významu, obsahu a podstatě umění dovoluje postihnout kategorii umění
jako komplexní proces zrození tvůrčí činnosti a jeho raných projevů (White 2003, Rosengren
2012).

Skalní umění od jiných forem umění odlišují zejména následující tři kontextuální
úrovně: 1) krajinný soubor, který zahrnuje větší geomorfologický a kulturní kontext – například
blízkost řek, peřejí, převisů, a terén obklopující danou lokalitu; 2) samotná lokalita včetně její
prostorové dostupnosti a přirozené morfologie; 3) systém, struktura a obsah motivů vyžadující
tělesný pohyb krajinou, s cílem skalní umění spatřit jako součást přirozeného ekosystému.

Podstatnou se v hodnocení skalního umění nestává ikonografie nebo význam, ale spíše
prostorové vlastnosti místa, kde se skalní umění nachází, jak může být spatřeno, co vypovídá o
svém tvůrci a způsobu užití (Whitley 2005).

20

4. Krajina a skalní umění
Krajinu lze vnímat jako text knihy. Od neolitické revoluce každá lidská společnost

v konkrétním historickém období zanechává v krajině kulturní stopu, neboli vpisuje do knihy
nový text. Slovy českého ekologa Jiřího Sádla: „Je-li krajina knihou, jsme my spolu se všemi
dalšími složkami krajiny čtenáři této knihy, ale zároveň jejími aktivními tvůrci, a rovněž

písmenky nebo částmi textu této knihy.“ (Sádlo 1994: 48) Krajina je z tohoto hlediska
srovnatelná s palimpsestem, na jehož plochu autor vytvořil literární záznam, pod nímž však
vystupuje a prosvítá záznam předchozího jedince. Jedná se o „druhý zápis textu, kterým
prosvítá text původní“ (Lachmann 1994: 3). Také krajinu totiž tvoří mnoho vrstev kulturních
textů, jež jsou dílem předcházejících lidských generací. „Samotná příroda se stává médiem nebo
rozhraním, které živé bytosti odlišně čtou a do níž vpisují vlastní texty.“ (Maran 2007: 285)
Jednotlivé záznamy utváří paměť krajiny, v níž koexistují staré a nové složky (Hirsch 1995).
„Pro každou složku je krajina relevantní jinak a v jiném měřítku.“ (Kratochvíl 1994: 181−182)
Paměť krajiny umožňuje lidem disponovat „staršími, konzervativními strukturami, vybavovat
je, rozvíjet v přítomnosti a konfrontovat je s otevírajícími se možnostmi“ (Sádlo 2005: 226).
Proto také paměť krajiny vždy sloužila jako důležitý faktor orientace v konkrétním prostoru.
Krajinu, do níž je vepsán kulturní text, lze také jako sémiotický text interpretovat, i když na
základě lidské činnosti se svět přírody neustále přetváří a kontinuálně proměňuje (Obr. 2).

Příslušníci různých historických i lokálních kultur rozdílně vnímali a interpretovali
různé krajinné jevy a prvky, jimž připisovali symbolické významy. Lidé z perspektivy své
vlastní kultury konceptualizují prostor a krajinné prvky různým způsobem a „zakoušejí je
odlišně, protože jejich vnímání je odlišně ‚naprogramováno‘“ (Hall 1968: 84). Lze

předpokládat, že v každé kultuře existuje kontinuum významných míst v krajině, které mohly
být z hlediska svého významu a symboliky preferovány, anebo se jim naopak nepřipisoval
žádný výrazný význam. Krajina je lidmi zakoušena jako významuplná kulturní konstrukce,
jejímž prostřednictvím jsou lidé schopni symbolické komunikace. „Žádný prvek v krajině není
zcela prost výrazové rezonance, tedy schopnosti se vyjadřovat: jakýkoliv pohyb může být
gestem, jakýkoliv zvuk může být hlasem, významuplným procesem.“ (Abram 2013: 147)
Původní přírodní ráz krajiny byl jejím zvýznamněním prostředky kultury nahrazen
symbolickým obrazem krajiny, což se promítlo do skutečnosti, že některé prvky krajiny jsou
pro příslušníky určité kultury viditelnější nebo významnější nežli jiné. Jedinec vždy vstupuje

s krajinou do interakce, v jejímž průběhu vnímá vzhled, charakter a konfiguraci krajinných
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prvků na základě svého kulturně determinovaného pocitu, intencionálního vztahu ke krajině a
hodnotové hierarchie. Interakce člověka, kultury a přírody také odráží sociálně sdílené

zkušenosti, které lidé získali v průběhu života uvnitř krajiny. Kulturní adaptace na krajinu
v tomto smyslu zahrnuje „jednotlivé způsoby vyjádření koncepce světa a nabízí také způsob,

jak odkazovat na živé bytosti“ (Layton, Ucko 2004: 1). Člověk v průběhu interakce s krajinou
nevystupuje jako pasivní produkt své kultury. Odlišné vnímání každého jedince se projevuje
v tom, že „někdo vnímá krásu, jiný mýtus či poezii, další náboj a proudění energií.“ (Cílek

2005: 214) Navíc jedinec vnímá a individuálně interpretuje hodnoty, které krajina sama nabízí
a obsahuje. Pohyb krajinou a její poznávání člověka inspiruje ke stále novým pocitům a novým
výkladům krajiny. Vnímání krajiny a estetický účinek konkrétních krajinných prvků mohou být
inspirací a impulzem k umělecké tvorbě, a součástí interakce člověka a krajiny je tak nejenom
čerpání přírodních zdrojů, ale také umělecká činnost, uplatnění kreativity a výtvarné imaginace.
Vedle materialistického, praktického a utilitárního postoje ke krajině existuje také symbolický
postoj ke krajině, který nalezl svůj výraz ve snaze krajinu přetvářet uměleckými prostředky
(Carlson 1979).

Interakce člověka a přírody vždy zahrnuje úhel pohledu konkrétního jednotlivce jako
intencionálního poznávacího subjektu. Vztah člověka ke krajině odráží jak jeho sdílenou
kulturní zkušenost, tak individuální postoje a modely myšlení, transformující konkrétní
geografické prvky do integrovaného kulturního konstruktu krajiny. Při vnímání krajiny
zaměřuje jedinec svou pozornost na jednotlivé prvky, komplexy a vlastnosti. Disponuje
schopností zapamatovat si často i nejmenší detaily a charakteristiky vnímané krajinné scény
(Karjalainen, Tyrvainen 2002, Besse 2003). Tato schopnost se pravděpodobně zformovala

v průběhu evoluce člověka. Společný evoluční základ lidského rodu je příčinou toho, že existují
určité krajinné vlastnosti nebo prvky, jež lidé univerzálně vnímají kladně anebo záporně (Tveit,

Ode, Fry 2006). Podle amerického sociobiologa Edwarda Wilsona zde existuje „vrozený pocit
spříznění lidských bytostí s jinými formami života, příchylnost, která je vzbuzována podle
okolností potěšením nebo pocitem bezpečí, úžasu nebo dokonce fascinací smíšenou s odporem“
(Wilson 1994: 360).

Vnímání krajiny zpravidla koreluje s místní dostupností žádoucích přírodních zdrojů.

Krajina s vhodnými rysy a vlastnostmi může vyvolávat silnou pozitivní odezvu, zatímco
nevlídná nebo chudá krajina evokuje slabší, nebo dokonce negativní reakci. Za důležitou a
oceňovanou je považována krajina, která podporuje poznávání a hledání cest. Mezi atributy
žádoucí krajiny patří komplexnost dostupných zdrojů, prostor podporující smysl pro
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soudržnost, polouzavřené prostorové uspořádání a jeho dobrá orientační čitelnost. Tyto
vlastnosti krajiny přispívají k usnadnění pohybu a poskytují dobrý potenciál k získávání surovin
i k získávání informací o prostředí. Současně podporují adaptační potenciál dané kultury a
skutečnost, že „funkcemi kultury je umožnit člověku mít vztah k svému prostředí (…)“ (White
1959: 8). Žádoucí krajinu charakterizuje také fenomén tajemství, které jedinec objevuje v
průběhu poznávání svého životního prostředí. Tajemství je často ukryto na cestách nebo
stezkách, které se stáčí kolem kopců, křivolakých toků a vyhlídek. Oceňované jsou i okraje
krajiny, krajinné struktury poskytující ochranu, místa s možností vizuální kontroly prostředí
podílející se na pocitu bezpečí a prostor poskytující soukromí (Kaplan 1987, Orians, Heerwagen
1991).

Příslušníci různých kultur disponují kognitivními a symbolickými systémy, které
ovlivňují jejich vnímání a interpretaci světa. Sdílené kognitivní systémy limitují, stimulují a
determinují příslušníky dané kultury v jejich vztahu k přírodě, v úvahách o krajině i v jejich

symbolických aktivitách souvisejících s mýty, rituály nebo uměním. Mysl každého jednotlivce
se vyvíjí v závislosti na kognitivních systémech a je silně ovlivněna rozhodnutími, jež daná
společnost učinila v minulosti (Lumsden, Wilson 1983, Wood 1991). Každého jedince ale
ovlivňují také vrozené, evolučně podmíněně faktory (Lyons 1983, Dearden 1989). Významnou

roli z tohoto hlediska hraje všemi lidmi sdílené kolektivní nevědomí, které produkuje
archetypy, vymezující určitý typ vnímání, chápání a jednání. Kolektivní nevědomí zahrnuje
duchovní obsahy získané výhradně dědičností. Podle Carla G. Junga kolektivní nevědomí
vstupuje jako „třída obsahů zcela neznámého původu nebo vůbec událostí jakéhosi původu,
který nelze popsat jako individuální získané vybavení. Tyto obsahy mají jednu význačnou
zvláštnost, a tou je jejich mytologický charakter. Je tomu tak, jako by patřily ke vzoru, který
není vlastní žádné jednotlivé psýché nebo osobě, ale spíše ke vzoru, který je vlastní lidstvu
obecně.“ (Jung 1993: 49)
Vizuální percepce krajiny se neomezuje pouze na aktuální vizuální pole, neboť
pozorovatel si je vědom své přítomnosti v krajině. Toto vědomí spolu s dalšími vjemy
spoluvytvářejí a determinuji aktuálně vnímané krajinné prvky. Ovšem základem pro poznání

místa je pochopení toho, co kulturně a historicky formovalo interakci jednotlivce s konkrétní
krajinou a možnost vnímat jejího genia loci. Duchem místa prostupují tvary, textury, struktury,
významy, zvuky i barvy krajiny. Existují místa, jimiž prostupuje tajemnost, síla přírody,

duchovnost a minulost. Genius loci se vztahuje k místu, které umocňuje hodnotové nebo
emoční prožívání člověka (Norberg-Schulz 1994, Cílek 2005). „Místa vyzařují podprahové
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zprávy a ovlivňují to, jak lidé sebe samotné vidí, jak se chovají, dokonce i jak se cítí.“ (Day

2004: 20) Genius loci vyvolává prožitek na základě osobního zájmu na kontaktu s místem, který
se projevuje v tom, že „člověk chce přírodní strukturu zpřesnit, tj. chce vizualizovat své
‚pochopení přírody‘ a vyjádřit tak onu existenciální oporu, kterou nalezl. (…) A konečně,
člověk chce symbolizovat své pochopení přírody (i sebe samého). Symbolizace znamená, že
zažité významy jsou ‚přeloženy‘ do jiného média.“ (Norberg-Schulz 1994: 17)

Společnosti lovců a sběračů charakterizoval důvěrný vztah ke krajině a místu, v němž
žili. Jejich postoj k přírodě byl založen na pečlivém pozorování a vnímání prostředí jako
komplexního celku. Znalosti o krajině a prostředí jsou v loveckých a sběračských společnostech
předávány s generace na generaci prostřednictvím kulturního dědictví a kolektivní paměti
(Conkey 1996, Smith 1994). „Krajina hraje i sociální roli. Pojmenované a všem známé prostředí
zásobuje svými podněty a symboly kolektivní paměti. To skupinu spojuje a umožňuje, aby její
členové spolu komunikovali. Krajina zde funguje jako ohromný mnemotechnický systém

sloužící k udržení historie a ideálů skupiny. (…) Každý detail krajiny je totiž klíčem k nějakému
mýtu a každá scenérie jim připomíná jejich společnou kulturu.“ (Lynch 2004: 129) Krajina
vnímaná jako kulturní konstrukce zahrnuje symboly a významy, vztahy člověka s
přírodním prostředím, stopy materiální kultury, vzpomínky, vyprávění, mýty i kosmologii.
Krajina je protkaná příběhy o stvoření světa a původu člověka. Slovy amerického antropologa

Tima Ingolda: „krajina vypráví − anebo spíše − je příběhem. Obsahuje životy a období předků,

kteří se na ní napříč generacemi pohybovali a sehráli roli v jejím utváření.“ (Ingold 1993: 152)
Krajina je schopna naslouchat i promlouvat, neboť příběhy jsou v úzkém vztahu k žité
zkušenosti. Mysl a symbolické systémy lovců a sběračů se vytvořily při vytváření příběhů, jež
mají původ ve snech, představách anebo ve zkušenostech celé skupiny. Příběhy ovlivňují
pohled na svět, na lidskou existenci i smysl života. Mnohé příběhy se vážou ke konkrétním
geografickým místům (Abram 2008). Místa v krajině lze proto vnímat jako transcendentní sílu,
která se sama vyjadřuje skrze různé události a příběhy, jež se zde odehrály. Pokud vyprávěné
události nejsou prostorově ukotveny, jejich význam je redukován a svým dosahem limitován.
Místa hrají nezastupitelnou roli v tvorbě identity jedince i identity společenství. Identita jedince
ovlivňuje také identitu místa, do něhož člověk patří a jemuž připisuje význam a hodnotu, a

identita člověka je tak svázána s jasně ohraničeným sociálním a přírodním prostorem, jehož
rámec tvoří kulturně osvojená krajina, která je vyčleněna z okolního neutrálního až
nepřátelského prostoru (Tilley 1994, Day 2004).
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Nejdůležitější zónou krajiny je pro jednotlivce ta oblast, v níž se pohybuje denně. Velmi
důležité jsou proto každodenní aktivity člověka v místě, kde žije a má svůj domov. „Patří
k podstatě našeho světa, že je jeho centrálním jádrem část, s níž jsme převážně obeznámeni,
v níž se cítíme bezpečni, kde není takřka nic co objevovat (…) tuto část nazýváme domovem.

Domov není pouze náš individuální; patří k němu společenství, a na základě různých do sebe
zapadajících zájmů společenských skupin na něm zúčastněných obsahuje různé typické

struktury“ (Patočka 1992: 85−86). Každý jedinec si v průběhu svého života vytváří kognitivní

mapu zahrnující preference a postoje k různým místům – tato mapa umožňuje základní
prostorovou orientaci, identifikaci významných míst včetně vnímání rozsahu, umístění a
charakteru věcí jevů v okolním prostoru. Kognitivní mapa vyjadřuje představu jedince o světě,
v němž žije, a ocenění toho, co je z životního prostoru důležité. Zrcadlí vnitřní prostorovou a
strukturální vizualizaci světa, v němž se člověk pohybuje. Znalost konkrétního prostoru
z tohoto hlediska představuje schopnost jedince zapamatovat si prostorové detaily a orientovat

se v krajině prostřednictvím jejích návštěv (Kitchin 2002). Mentální kognitivní mapy kromě
prostorové orientace také slouží k anticipaci lidského jednání, neboť jsou „nezbytnou a nutnou
součástí naší schopnosti rozvrhovat své činy. Mentální mapy jsou převážně vizuálního
charakteru, ale zároveň k jejich konstituci mohou přispívat i jiné paměťové modality, například

zvuky, pachy (…)“ (Černoušek 1992: 63). Jedná se o prostředek spontánní orientace v prostoru
a o předpoklad pro rozhodování o umístění svých činností. Tato subjektivní vidění prostoru
existují ve vědomí člověka. Každý jedinec má představu reálného i virtuálního prostoru, k
němuž vztahuje svoje chování (Downs, Stea 1977, Lynch 2004).

Porozumění strategiím, které společnosti lovců a sběračů užívají v navigaci a

orientaci, může být velice důležité v naší snaze porozumět a adekvátně interpretovat skalní
umění. Při pohybu krajinou se součástí našich kognitivních map stávají orientační body
zrcadlící specifika přírodního prostoru. „Orientace je vztahem k privilegovaným strukturám
krajiny, v doslovném významu třeba k řekám nebo k vrcholům a hřebenům.“ (Kratochvíl 1994:
93) Orientační krajinné prvky jsou obvykle unikátní a snadno zapamatovatelné – „hory, útesy,
jeskyně, jezera, vodopády, horké prameny a velké stromy“ (Scarre 2008: 212). Podle povahy
významných prvků mohou být vnímány buď z bezprostředního okolí, nebo z dálky. Zároveň se
významné prvky mohou vzájemně posilovat, nebo naopak popírat. Nelze považovat za
náhodné, že společnosti lovců a sběračů často vytvářely skalní umění v blízkosti významných
topografických bodů podél cest a viditelné zdálky. Podobně uvažuje i antropolog a archeolog
Paul Taçon, podle něhož je skalní umění obvykle spojováno s „pozoruhodnými a důležitými
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geografickými vlastnostmi, často skýtající úžasné výhledy a situované v blízkosti trvalých
vodních zdrojů“ (Taçon, Faulstich 1993: 81). Skalní umění mohlo plnit praktické funkce, jako
je například orientace v prostoru nebo komunikace mezi skupinami, které migrovaly krajinou

a prostřednictvím symbolů umístěných na skalách zjistily, že se ocitly v cizím teritoriu. Krajina
ozvláštněná skalním uměním z tohoto hlediska představuje prostorovou manifestaci vztahů
mezi lidskými skupinami a jejich prostředím. Kromě toho, že skalní umění sloužilo ke
komunikaci a vypovídá o vztahu místních obyvatel k danému teritoriu, mohly znaky a obrazy
na skalních masivech označovat místa rituálů a iniciačních obřadů. Na vztah člověka ke krajině
měly dominantní vliv subsistenční strategie. Pro nomádské lovce a sběrače představovala
krajina jiný typ kulturní konstrukce než pro usedlé zemědělce (Ingold 1996). (Obr. 3)

S nástupem zemědělství sice ustupuje skalní umění, ale vzniká kulturní krajina, jež je

stále více modifikovaná nebo ovlivněná antropogenní aktivitou. „Kulturní krajina je vytvořená
z přirozené krajiny kulturními skupinami. Kultura je činitel, příroda je medium, kulturní krajina

je výsledek.“ (Sauer 1965: 343) Kulturní krajina vystupuje jako materiální produkt historického
vývoje zemědělských kultur v konkrétním historickém čase a geografickém prostoru.
Charakteristickým rysem kulturní krajiny je skutečnost, že se jedná o teritorium kultivované
lidskou prací a o místo transformované z původního přírodního substrátu do podoby kultury.
Transcendentní dimenzi kulturní krajiny lze přirovnat k „povrchu, na němž žijí lidé, kteří
přetváří a opakovaně usilují o jeho překročení“ (Gosgrove 1993: 282). V kontextu kulturní
krajiny se člověk stal nejdynamičtějším krajinotvorným činitelem (Jones 2003). V období
holocénu se vliv člověka stal hlavním formativním činitelem vývoje proměn přírody, která se
stala spojením společného a lokálně velmi různého spolupůsobení procesů přírodních
(klimatické změny nebo migrace druhů) a antropogenních (obdělávání půd, odvodňování
krajiny nebo monokulturní hospodaření) faktorů. V období neolitu šíření zemědělství
překročilo potravní strategii lovců a sběračů. V této souvislosti je však třeba poznamenat, že
„jak pro lovecko-sběračské, tak i zemědělské komunity nebyla přirozená krajina pouhou
kulisou pro jednání lidí. Vždy to bylo prostředí svázané s člověkem rozličnými asociacemi,
pamětí a místními jmény, které jí dodávalo lidský rozměr.“ (Gojda 2000: 66) Nové technologie
související se vznikem zemědělství se promítly jak do nového způsobu života, tak do nového
vnímání krajiny. Kultivace krajiny prostřednictvím zemědělství ale s sebou přinesla také nové

přístupy k organizování prostoru – s nástupem starověkých kultur se zrodil nový typ posvátných
a rituálních míst i nové formy výtvarného umění (Fanta 2011).
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5. Skalní umění v kontextu způsobu života loveckých a sběračských skupin
Jedním z možných východisek úvah nad vztahem člověka a přírody je předpoklad, že pojetí
místa a času – stejně jako význam, který lidé přikládají přírodnímu prostředí – představují
kulturní konstrukci. Z tohoto hlediska lze na přírodu pohlížet jako na vnější hmotný svět, jemuž
lidská mysl uděluje „smysluplný tvar a obsah“ (Sahlins 1976: 210). Příslušníci tradičních
loveckých a sběračských společností ve srovnání s perspektivou, jíž na svět pohlíží členové

industriální a postindustriální společnosti, zaujímají k přírodě zcela odlišný postoj. Rozdíl
spočívá zejména v tom, že pro většinu preliterárních společností „myšlenka transformace
přírody lidskými bytostmi nemá žádný význam“ (Godelier 1972: 2). Lovci a sběrači, kteří jsou
svojí existencí nedílně spojeni s přírodou, nemají tendenci se z ní vyčleňovat a jejich adaptace
na vnější prostředí je svázána se snahou uspokojit své potřeby v průběhu interakce s dostupnými
environmentálními zdroji. Příroda, kultura a společnost jsou pro lovce a sběrače součástí jedné
sdílené žité reality. Izraelská antropoložka Nurita Bird-David je přesvědčena, že tito lidé
„spatřují svůj svět jako integrovaný celek.“ (Bird-David 1992: 29−30) Krajina je v aktivitách
lovců a sběračů 1) pamětí a petrifikací minulých aktivit; 2) topologicky uspořádanou sítí míst,

z nichž každé je označeno nějakými fyzickými znaky a propojeno cestami; 3) možností usazení
a osídlení území se všemi obrysy osobní a sociální identity; 4) prostorem, kde probíhá pohyb
sociálního života, jehož fixace referenčních bodů představuje fyzické označení lokalit nebo míst
(Ingold 2000).

Lovecké a sběračské kultury představují vysoce mobilní společnosti „se silnou tendencí

k nomádismu v malém i velkém měřítku“ (Brody 1001: 7). Pohyb krajinou je v těchto
tradičních lokálních kulturách součástí způsobu života a součástí adaptace k životnímu
prostředí. Pohyb geografickým teritoriem totiž představuje existenciální atribut, potřebný k
udržení dlouhodobého vztahu mezi lidskými potřebami a dostupnými přírodními zdroji. Jedná

se o ekologický dialog, který lidé již v paleolitu nastolili ve vztahu k přírodnímu prostředí –
pohyb byl totiž již tehdy podstatným předpokladem k získání a využití potravy. Proto je dodnes
vztah loveckých a sběračských skupin k přirozenému prostředí založen na důvěře k přírodě,

kterou symbolicky v průběhu svých rituálů a uměleckých projevů začleňují do sociálních
vztahů. Prostřednictvím mobility si putující skupina osvojuje prostor a jeho přirozenou

infrastrukturu, jako jsou cesty a stezky. Lovci-sběrači disponují navigačními strategiemi
umožňujícími pohyb v krajině a podél vodních zdrojů, které představují významné orientační
body. Mobilita lovců-sběračů se mohla podílet na vzniku skalního umění, jež pravděpodobně
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fungovalo jako prostředek orientace v prostoru, způsob komunikace a svébytná forma výměny
informací (Demattè 2006, Cummings 2013). Skalní umění tak lidé mohli užívat jako navigační

plán, jenž reprezentoval prostředí jako souřadnici míst (Hartley, Vawser 1998). Lokality
skalního umění totiž dodnes vytyčují trasy krajinou a zdůrazňují význam mobility. Skalní
umění z tohoto hlediska plnilo funkci orientačních bodů (Bradley 1994).
Skalní umění je také možné považovat za snahu lokálních skupin po vyjádření kulturní
identity. Na rozdíl od migrujících skupin lovců a sběračů u usedlých zemědělských kultur
souvisí hledání a vyjádření skupinové a kulturní identity s architekturou (Conkey 1978). Skalní
umění lovců-sběračů je „součástí sociálního mechanismu, který konstruuje identitu a je

omezený souborem pravidel usnadňujícím vzájemnou komunikaci v rámci skupin nebo mezi
nimi“ (Domingo Sanz 2012: 310). U zemědělských kultur se skalní umění objevuje v menším
měřítku. „Skalní umění se nachází v mnoha odlišných oblastech pravěké Evropy, ale často se

vyskytuje v podobném kontextu. Nejvíce zjevné je to v obdobích, v nichž měla sídliště spíše
přechodný charakter, a v částech krajiny, u nichž je pravděpodobné, že prošly mobilním
modelem využívání zdrojů.“ (Bradley, Criado Boado 1994: 374) Postglaciální změny, které

započaly před 10 000 lety, vedly k posunu od území lovců-sběračů k teritoriu zemědělců. Jedná
se o změny, jež se promítly v lidské imaginaci a kreativitě.
Lovecké a sběračské společnosti tvořily v období mladého paleolitu malé migrující
komunity čítající 15 až 40 jedinců. „Pro velikost skupin lovců-sběračů je charakteristické, že
jsou početně velmi omezené, s populací čítající dvacet pět jedinců, což je někdy uváděno jako
přirozený hraniční limit, a v případě překročení tohoto čísla mají jednotlivé skupiny tendenci
se rozdělovat.“ (Montmarquet 1989: 3) Příležitostně, ale pouze dočasně vznikaly i větší skupiny
– například během významných rituálů, v jejichž průběhu bylo možné vytvářet spojenectví
nebo posílit výměnu produktů, informací nebo recipročních služeb. Lovecké a sběračské
společnosti fungovaly na principu solidarity a reciprocity, a navzdory omezené materiální
základně byl jejich duchovní i kognitivní svět rozmanitý a velmi kreativní. Tito lidé více

investovali do zdokonalování svých schopností a znalostí, než zdokonalování nástrojů. Člověk
v evoluci uspěl právě proto, že svoji smyslovou nedokonalost nahradil schopností syntézy
velkého množství informací, bystrosti, schopnosti rychlého hodnocení a rozhodování (Leakey
1984). Zpravidla se jednalo o sběračskou skupinu, která si doplňovala jídelníček lovem, nebo
loveckou skupinu, jež si jídelníček průběžně rozšiřovala sběrem rostlinné potravy (Ingold
1987). Lovecké a sběračské skupiny se sezónně pohybovaly teritoriem, které disponovalo třemi
přírodními zdroji – „vyskytoval se na něm stálý zdroj vody; okolí poskytovalo dostatečné
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množství potravy a nedaleko každého tábora šlo najít dostupné palivo“ (Justoň 2012: 101).

V období sucha bylo adaptivní přebývat nedaleko trvalých vodních zdrojů, zatímco v období
dešťů se migrující lovci a sběrači měli tendenci jezerům, řekám a potokům dočasně vzdalovat.
Sběr a lov neprobíhal nahodile, ale jednalo se o organizovanou činnost, zahrnující široké
spektrum aktivit, jehož základem byly propracované technologie umožňující efektivní lov
divoké zvěře, rybolov a průběžný, systematický sběr rostlin. Ženy vedle mateřských a
výchovných povinností plnily funkci sběraček, zatímco muži se specializovali na lov zvěře.
Sběr byl každodenní činností žen, které společně se svými dětmi systematicky v okolní krajině
pátrali po zdrojích rostlinné potravy. Část nasbírané potravy konzumovaly ženy a děti hned na
místě sběru, ale zhruba polovinu transportovaly do tábora, aby se zde podělily se svými muži.

Lovu se věnovali většinou muži a chlapci.1 Mezi lovecké zbraně patřily oštěpy, luky s šípy,
lovecké pasti nebo technologie, jako je lovecký vytrvalostní běh, jehož cílem bylo lovené zvíře
uštvat. Konkrétní technika lovu se odlišovala podle typu potenciální kořisti. Vždy při cestě
krajinou muž vyhlížel zvěř, k níž by se mohl přiblížit a zabít ji. Muži pro svou vlastní potřebu
část ulovené kořisti na místě konzumovali, a až to, co zbylo, odnesli do tábora, kde se o
ulovenou potravu recipročně dělili (Sahlins 1974, Binford 1983). Lov nesloužil pouze jako
prostředek obživy, ale plnil také funkci „duchovní ochrany“ dané komunity. Zatímco ženy
zajišťovaly existenci pravidelnou sběračskou prací, která představovala materiální bázi a
existenční jistotu společnosti, muži ji chránili zbraněmi a duchovně (Slocum 1975, Douglas
2003). Ženy dokázaly ve sběračských a loveckých společnostech zajistit dostatek rostlinné
potravy (ovoce, bobulí, ořechů, kořínků nebo výhonků) na základě dlouhodobých znalostí a
zkušeností. „Abyste měli ve sbírání úspěch, musíte mít v hlavě dokonalou mapu kraje, a to
nejen prostorovou, ale i časovou: musíte vědět, kam jít a v kterou dobu… Klíč k tomuto typu

ekonomiky je ve schopnosti shromažďovat a třídit informace – je to duševní výzbroj, nikoli
nástroj, který by člověk třímal v ruce.“ (Leakey 1984: 103) Lov představoval i pro dobrého

lovce činnost s nepředvídatelným výsledkem – zvěř bylo totiž nutné objevit, stopovat,
dostihnout a teprve poté úspěšně zabít. Úspěšnost lovu proto závisela jak na náhodě, tak na
věku, zkušenosti, znalostech, zdatnosti a dovednostech lovce (Woodburn 1970, 1982).
Na lokální lovecké a sběračské společnosti je možné pohlížet jako na adaptivní systémy,
jejichž fungování zahrnovalo vstupy, náklady a výstupy. Vstupy představují zdroje, které
poskytuje příroda (suroviny a energie), zatímco náklady zahrnují množství práce, jež musí lidé
V některých případech se kolektivního lovu, například za pomoci sítí u některých afrických Pygmejů, účastnily
i ženy.
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vynaložit na svou obživu (strategie a praktiky sběru a lovu). Výstupy pak vyjadřují spotřebu,
zejména množství a skladbu potravy (Justoň 2012). Skupiny lovců-sběračů měly pestrou stravu,
jejíž součástí byly bílkoviny, vitamíny i minerální látky. Lovci a sběrači neměli tendenci
vlastnit potravinové přebytky nebo hromadit zásoby, ale průběžně žili z toho, co jim každý den
příroda poskytla. „Co se týče krajiny, tradiční pojetí vlastnictví je kolektivní, protože znalost
krajiny a jejích přirozených produktů jsou vlastněny kolektivně a tyto produkty, nežli jsou
získány, jsou vlastněny kolektivně.“ (Barnard 2002: 15) Specifickým rysem jejich způsobu
života byla i skutečnost, že měli ve srovnání s industriální společností méně práce a dostatek
volného času, jež trávili hrami, konverzací a odpočinkem. V jejich dnech se efektivně prolínala
práce a volný čas. „Tento rytmus ustálené práce a ustáleného volného času byl udržován po
celý rok.“ (Lee 1968: 37) Lokální skupina lovců-sběračů fungovala jako přímá spotřební a
výrobní jednotka, a všichni její členové v ní zaujímali odlišné a nenahraditelné místo v
závislosti na pohlaví (muži a ženy), věku (děti, dospělí a starci) a získaném profesním statusu.
Výrobní způsob byl založen na přímé spolupráci jednotlivců v rámci dané skupiny, na sdílení
znalostí a dovedností, na vzorcích chování založených na reciprocitě a na vysoké adaptivní
flexibilitě ve vztahu k životnímu prostředí. Podle britského antropologa Alana Barnarda „jsou
lovci-sběrači závislí na přírodních podmínkách a každoročních cyklech, ne však tolik jako

zemědělci. V období sucha nebo při jiných přírodních pohromách mohou lovci-sběrači změnit
svůj způsob života snadněji nežli pastevci nebo zemědělci.“ (Barnard 2012: 129) Lovci a
sběrači vytvářeli své sociální uspořádání v úzké závislosti na přírodních podmínkách (Godelier
1972). Tato skutečnost je ale výrazně nelimitovala, neboť dokázali udržet rovnovážný stav
demografických, ekonomických, technologických a ekologických faktorů. Situace se změnila
až s nástupem neolitu a spolu s rozvojem zemědělství jako nové adaptivní strategie, kdy nastal
růst potravinových zdrojů i počtu lidské populace (Justoň 2012).
Při studiu vztahu člověka k přírodě v době, kdy základní adaptivní strategií byl lov a
sběr, je nutné zavést distinkci odlišující obecné skupiny lovců-sběračů od komplexních skupin
lovců-sběračů. Obecné skupiny jsou závislé na vzácných, méně dostupných a kolísavých

zdrojích, jejichž důsledkem jsou nízká populační hustota (0,01−0,1 na km2), vysoká mobilita a
příležitostná strategie sběru. Jejich způsob obživy byl maladaptivní, neboť se ve své obživě
spoléhali zejména na živočišné druhy třídy K-strategie, které mají omezené množství potomků
a dlouhé dospívání (například los nebo jelen). Kolísavý charakter zdrojů vedl k rovnostářství a
sdílení vysoké adaptace (Binford 1980, Hayden 1981, 1986). Oproti tomu komplexní skupiny
užívají bohaté a jisté zdroje, které jim umožňují vyšší populační hustotu (0,1 na km2). Tyto
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skupiny jsou zaměřené na strategii sběru a částečně na usedlé sídelní vzorce, disponují
specializovaným souborem nástrojů poskytujícím intenzivní získávání zdrojů a účinně
využívají živočišné druhy třídy R-strategie, jež disponují početnými potomky a krátkým
obdobím dospívání, což usnadnilo přechod k domestikaci zvířat a rostlin. Neolitická revoluce
představuje vlivný faktor v kulturní evoluci, neboť je spojena se vznikem společností, které
charakterizuje výroba zemědělských potravin, hierarchická společnost, řemesla, zboží, obchod,
sociální nerovnosti a války (Gould 1982). Evoluční posun od obecných skupin lovců a sběračů
ke komplexním skupinám je pravděpodobně také důsledkem rozvoje technologií v období
mezolitu (Binford 1981).

Skalní umění je zejména výsledkem jedinců, jejichž zdrojem potravy byl lov, sběr,

rybolov a mrchožrouství. V období před 12 000 lety začalo v oblasti Levanty2 mnoho skupin
lovců a sběračů postupně opouštět nomádský životní styl (Lee 1999, Barnard 2002b). Přechod
k domestikaci rostlin a vzniku zemědělství jako nového výrobního způsobu představoval

dlouhodobý proces. Hlavním důvodem domestikace rostlin a zvířat byla zřejmě snaha zajistit

dostatečné množství potravy v měnícím se ekosystému – v obdobích neúrody se lidé mnohdy
zase navraceli k původnímu životu sběračů a lovců, a naopak, když se přírodní podmínky
zlepšily, začali se opět zabývat zemědělstvím. Pěstování rostlin a sběr plodin představovaly dvě
různé alternativní strategie, které si navzájem konkurovaly nebo se i doplňovaly: mnoho
společností totiž dávalo přednost smíšeným způsobům hospodaření − lidé se část roku věnovali
sběru a lovu a část roku pěstování zemědělských plodin, případně se živili oběma způsoby
najednou (Harris 1996, Diamond 2008). Patrně za nejdůležitější faktor příklonu k pěstování

rostlin lze označit změnu klimatu na konci pleistocénu. Jakmile se skupiny usadily – ačkoliv
prvotní zemědělci museli být ještě polonomádi–, mohla se zkrátit doba mezi jednotlivými
porody žen a nastala populační exploze. Vyšší hustota obyvatel si ale vyžádala vyšší produkci

potravin, a skupiny praktikující zemědělství proto začaly kolonizovat další území, kde původní

sběrače a lovce buď vytlačili z jejich území, nebo je seznámili s novou technologií produkce
potravin. Přesto tyto různé lokální skupiny vedle sebe dokázaly žít několik stovek let a uchovat
si odlišné životní styly, ekonomickou strategii, kulturní charakteristiky a projevy umění
(Barnard 2007, Finlayson 2010, Barnard 2011, Pinhasi, Stock 2011).

2

Nejstarší doklady o domestikaci rostlin a zvířat pochází z oblasti Levanty. Na území Evropy pronikla
domestikace před 7 600 lety, do Austrálie ovšem nikdy.
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6. Přístupy a metody interpretace skalního umění
Skalní umění dovoluje uplatnit rozmanité teorie, metody a výzkumné techniky, které mohou
být aplikovány jednotlivě, anebo se vzájemně doplňovat a vytvářet tak vzájemně související
funkční celek. Součástí terénního výzkumu skalního umění je deskripce, analýza, datování a
interpretace. Metody užívané k výzkumu skalního umění lze klasifikovat na formální,

informované a analogické. Komplementární přístup vyžaduje, aby byly současně využity jak

informované metody, tak metody formální. Když není možné aplikovat informované metody,
jsou uplatněny metody formální doprovázené analogiemi a dedukcí. V průběhu interpretace je
třeba respektovat skutečnost, že „ve světě existují složité úkazy, které nelze nijak vysvětlit,
protože existují nezávisle na jakémkoliv složitějším systému, do něhož by mohly být zahnuty“
(Bateson 2006: 84).

Formální kvantitativní metody jsou založeny na pozorování vlastností, hmotného a
krajinného kontextu. Užívají kvantitativní data, prostorovou analýzu nebo biologické modely.
Formální přístupy vychází z etické perspektivy, která reprezentuje vnější, pozitivisticky
koncipovaný úhel pohledu výzkumníka, a proto zkoumají spíše sociální funkce skalního umění

než jeho symbolický význam. Formální metody zahrnují data, která se vztahují k morfologii a
funkci skalního umění jako součásti přírodního prostředí, primárně nepracují s informacemi o
vztazích tvůrců a uživatelů skalního umění a vychází z empirických dat, které jsou zakotveny
v zobrazení, nebo z informací, jež lze odvodit ze vzájemného vztahu zobrazení, jejich vztahu

ke krajině a k dostupnému archeologickému kontextu. Tyto metody se užívají, pokud nejsou

k dispozici kvalitativní data, k nimž patří například autentické znalosti a vědomosti, získané
například etnologickými výzkumy (Chippindale, Taçon 1998). Tento přístup využívá
vzájemných vztahů mezi motivy, vzorce mezi jednotlivými místy i v rámci jednoho, polohu
krajiny a další archeologické kontextuální informace.“ (Balme, Paterson 2006: 70) Výsledky
kvantitativního výzkumu začleňují poznatky, informace a závěry z lokalizace skalního umění
v krajině a zohledňují prostorový a krajinný kontext zde vytvořených uměleckých artefaktů.

Mezi formální metody lze zahrnout také neuropsychologické přístupy kladoucí důraz na

výzkum změněných stavů vědomí jako součásti šamanských obřadů. Z této výzkumné
perspektivy údajně „soubor skalního umění vznikl spíše v průběhu rituálu nežli v důsledku
sekulárních aktivit“ (Whitley 2001: 320). (Obr. 4)

Trans představuje alternativní, spontánně navozený a hlavně dobrovolně změněný stav
vědomí, kterého mohou dosahovat nejen šamani, ale i jiné osoby. Změněné stavy vědomí nejsou
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fixní ani jednoznačně vymezené. Různí jedinci mohou požít tutéž psychotropní látku, ale její

projevy v oblasti psychiky, motoriky nebo sociálního chování budou odlišné. „Běžnými znaky
normálního a abnormálního deliria jsou dezorientace, nepozornost, oslabená paměť,
konfabulace, vizuální halucinace a bohaté emoce. Běžnou příčinou normálního a abnormálního
deliria je náhlá změna v chemické rovnováze mozku.“ (Hobson 1994: 62) Změněných stavů
vědomí je možné dosáhnout mnoha způsoby – může je navodit např. rytmicky opakovaný zvuk,

například šumění koruny stromů ve větru, tok potoka nebo pravidelné kapání vody v jeskyni
(Achtenberg 1994, Marek 2004). Trans lze vyvolat celou řadou podnětů, intencionálních
technik nebo jejich kombinacemi. Může se jednat o takové stimuly, jako jsou izolace jedince,
fyzický stres (půst, hladovění, vyčerpání, bolest), sny, vnitřní sluch, modlitby, bubnování,
dechová cvičení, autogenní trénink, pohled do modrého nebe nebo do plamene ohně a omamné
látky (drogy nebo halucinogeny). Mezi další techniky vyvolání transu patří pomyslné klesání,
nebo naopak vzlétání, koncentrace, poslouchání dechu nebo počítání. Cílem projevů je snížit
frekvenci mozkové činnosti do oblasti nacházející se mezi spánkem a transem (4–13 hertzů).
Halucinogeny a jejich účinky souvisí s prostředím a kulturou, ve které jsou užívány.
Zesilují a formují to, co je v mysli již obsaženo. Antropologické výzkumy preliterárních
společností prokázaly, že příslušníci domorodých kultur dokázali modifikovat rostlinnou
intoxikací také intuitivní schopnosti a různé dimenze lidské mysli. To vede k potvrzení
hypotézy, podle níž „halucinogeny transformují zprávy z našeho nevědomí do obrazů ve
vědomé mysli“ (McKenna 1999: 35). Účinek halucinogenů v konkrétním kulturním kontextu
zesiloval schopnost zpracovávat informace, ovlivňoval citlivost k přírodě a modifikoval
vnímání skutečného světa. Halucinogeny pravděpodobně také působily jako katalyzátory a
determinanty proměn umělecké imaginace a tvořivosti.
Julien Jaynes se domnívá, že v období paleolitu lidé disponovali bikamerální
(dvoukomorovou) myslí, která pociťovala produkty pravé hemisféry jako vnější události
odehrávající se v reálném světě. Pravá hemisféra vydávala příkazy, povely, varování a
upozornění ve formě sluchových, ale patrně i zrakových halucinací. Levá hemisféra se těmito
radami a doporučeními řídila. Lidé své hlasy prostě poslouchali. To, co bylo původně normou,
se postupně stávalo mimořádným stavem, který se odlišoval od každodenního způsobu
nahlížení a vnímání světa. Rozpad dvoukomorové organizace mysli vedl k vytvoření dnešního
celistvého vědomí (Jaynes 1976).

Charakteristickým rysem šamanismu je navozování změněných stavů vědomí a
manipulace s nimi. Prostřednictvím změněných stavů vědomí šaman vstupoval do přímé
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interakce s nadpřirozeným světem obývaným duchy. Podle Davida Lewis-Williamse: „Trans

usnadňuje kontakt mezi světem pozemským a světem duchovním.“ (Lewis-Williams 1981: 81)
Tato interakce probíhá v průběhu transu, kdy šaman za podpory duchů pomocníků, jimiž mohou
být velká zvířata i hmyz, získává nadpřirozenou moc. Ve chvíli, kdy šaman pomoc získá, sám
se stane duchem a ztotožní se s pomocníkem. V lovecko-sběračských společnostech

představuje šamanismus hraniční stav institucionalizovaných změněných stavů vědomí.
Vizuální, akustické nebo somatické zkušenosti změněných stavů vědomí zvyšují lidské

schopnosti vnímat alternativní světy. Centrální nervová soustava obvykle reaguje na tyto
změněné stavy vědomí pocitem oddělení lidské mysli od fyzického těla (Lewis-Williams,
Dowson 1988, 2003).

Šaman navozuje trans ve skupině nebo na izolovaném místě, o němž věří, že je obýváno

duchy a nadpřirozenými silami. Tato místa − jeskyně, skalní útvary nebo vodní prameny – jsou
považována za vstupy, jimiž šaman, veden pomocnými duchy, vchází do transcendentního
světa, aby zde získal sílu léčit, přivolat déšť nebo jinak ovlivňovat realitu – například vyvoláním
nemoci nebo způsobením smrti. Šaman je vnímavá osobnost, která je zvýšeně empatická ve
vztahu k duchovním hlasům a znamením. Zjitřením smyslů je schopen kontaktu a komunikace

s odlišnými formami duchovní reality. Šaman disponuje schopností překročit hranice vnímání,
které stanovila kultura jeho společenství, a učinit z nich prostupnou membránu. Prostřednictvím
změněného stavu vědomí dosahuje spojení s jinou pozemskou formou života, s níž udržuje
vyvážený vztah a dynamickou rovnováhu (Clottes, Lewis-Williams 1998, Abram 2008).

Během transu dochází ke změnám ve vnímání a interpretaci světa. Obvykle se změny
vztahují ke zvukovým podnětům, zkreslenému vnímání prostoru, času nebo tělesné poloze.
Jedná se i o stavy rozšířeného vědomí, euforie, závratě, zrakové i sluchové halucinace, pocity
orgasmu, návaly horka nebo prožitky uvolňování energie. Tyto stavy mysli doprovází brnění
nebo subjektivní pocity tepla a vibrace, většinou v končetinách, někdy i v celém těle. V průběhu
transu se také zesilují tvůrčí schopnosti, neboť pocity a představy navozené v transu nabývají
geometrické formy. Ačkoliv každý trans nemusí být identický, existují standardizované a
strukturálně limitované projevy a reakce změněných stavů vědomí. Neuropsychologický model
zahrnuje tři složky – entoptické vize (fenomény), zpracovávání entoptických vizí do ikonických
tvarů a ikonické vize. Z metodologického hlediska neuropsychologický model představuje
„formální analytický nástroj, jehož účelem je vymezit, zdali soubor skalního umění zobrazuje
halucinatorní obrazy“ (Whitley 2005: 138).
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Entoptické vize vznikají uvnitř lidské optiky a v nervovém systému během změněných
stavů vědomí a vystupují v podobě fosfenů − jednoduchých geometrických obrazců –, které
vznikají vlivem odlišného vnímání světla po mechanické, elektrické nebo magnetické stimulaci

světločivých buněk oční sítnice. Nejznámější jsou fosfeny tlakové, navozené promnutím očí,
nebo mžitky před očima, které vznikající při závrati nebo prudké změně polohy těla (LewisWilliams 2013). Mezi entoptické jevy patří mřížky; tečky, kruhy, skvrny; koncentrické objekty
a spirály; paralelní linie a znaky; klikaté čáry (cikcak); meandry; vnořené křivky. Tyto tvary se
objevují ve vzájemných kombinacích a jsou proměnlivé − jiskří, rotují, rozpínají a smršťují se,
prolínají se a zapadají do sebe (Pearson 2002). Zpracovávání entoptických vizí do ikonických
tvarů vyjadřuje snahu porozumět entoptickým vizím – jedinec entoptické vize zpracovává do

předmětů, které jsou mu známé a odpovídají jeho prožitkům (Lewis-Williams, Dowson 1988).
„Mozek se snaží rozpoznat a dešifrovat tyto formy stejně jako vjemy dodávané nervovým
systémem za normálního stavu vědomí.“ (Pearson 2002: 104)

Ikonické vize vychází z paměti a jsou spojovány s emocionálními zkušenostmi. V tomto

stadiu jsou součástí vidin a splývají s geometrickými a ikonickými vizemi – jedinci zpravidla
„ztrácí vhled do rozdílů mezi přesnými a analogickými významy“ (Siegel, Jarvik 1975: 128).
Ikonické vize jsou řízeny sedmi principy vnímání: jedná se o jednoduchou replikaci,
vícenásobnou replikaci, fragmentaci, rotaci, juxtapozici, superpozici a spojení. Halucinace jsou

zpravidla somatické a aurální – obrazy mohou začít rotovat, být fragmentovány nebo doplněny
obrazci figur. Také figury mohou rotovat nebo se vzájemně překrývat. „Zahrnují

terioantropomorfy, antropomorfy a samozřejmě zvířata, z nichž některá jsou kladena na sebe
nebo vedle sebe a dávána do juxtapozice s geometrickými obrazci (…).“ (Lewis-Williams
1997: 326) Osoba v transu se může cítit transformována do zvířecí nebo částečně zvířecí formy,

nebo může mít pocit nadměrného počtu končetin (Lewis-Williams 2002). „Lidé přestávají své
vidiny popisovat pomocí příměrů a jsou přesvědčeni, že to, co vidí, je skutečné.“ (LewisWilliams 2007: 153) Mladopaleolitické malby a rytiny, na nichž jsou přes sebe navrstveny
rozličné motivy a jejich vzájemné kombinace, by pak mohly být interpretovány jako různé
stupně vizualizovaných šamanských transů, kterých během malování nebo rytí dosahovali
jejich tvůrci (Lewis-Williams, Dowson, Bednarik 1990, Crook 1999).

Trans je v umění znázorněn metaforami − smrt/zabití, boj/útok, magický let (pocit

beztíže), plavání/utonutí, sexuální vzrušení/uvolnění a tělesná transformace (přeměna do jiného
těla, často tělo zčásti zvířecí). „Mnoho animálních a antropozoomorfních zobrazení odpovídá

metaforám transu – smrt, plavání, létání, krvácení.“ (Hays-Gilpin 2004: 61) Metafora
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smrti/zabití souvisí s popisem transu jako smrti, neboť lze spatřovat fyziologickou analogii
mezi průběhem transu a umíráním. Jedinec v transu ztrácí kontrolu motorických funkcí, má
vypoulené oči, zpomalený dech a pulz, tělo se kroutí a nakonec ustrne. Může se objevit

i krvácení z nosu a úst. Protože jsou šaman a jeho pomocní duchové (zvířata) v transu
ztotožněni, často krvácí i zvířecí figury. Některé scény znázorňující lov nebo zabití ve
skutečnosti znamenají, že šaman identifikovaný se zvířecím duchem zdánlivě zemřel (upadl do
transu), aby například přivolal déšť. V metafoře letu do nadpřirozeného světa je šaman
transformován do ptačí podoby. Víra v let do nadpřirozeného světa je často vyjádřena tím, že
šamanův oděv, a zejména čelenka z per, ptačí podobu připomíná. Ve skalních malbách se často
objevují zobrazení šamanů se stylizovanými křídly a drápy. Během některých transů může
šaman prožít stav beztíže, změny ve vidění perspektivy, anebo pocítit, že je ptákem.
Limitované a standardizované projevy nabízí také sny a kolektivní nevědomí, které

umožňuji vzájemné propojení jedinců. Zvláštním typem snu je lucidní sen − bděle snění, kdy
si je snící vědom svého stavu a všechny smyslové schopnosti jedince jsou k dispozici jako v
bdělém stavu. Snící má při lucidním snění často pocit, že je oddělen od svého těla, a jedinec
může využít schopnosti, jimiž obvykle nedisponuje – např. létat nebo cestovat do vzdálených

světů (Lewis-Williams 2003). V archetypových snech vystupují praobrazy z kolektivního
nevědomí. V kulturách praktikujících šamanismus je těmto snům přikládána maximální
důležitost, která má vliv na společenský život celého kmene. Archetypové sny většinou provází
důležité nebo iniciační situace − období přechodu z jedné životní fáze do druhé nebo životní
krizi. Archetypové sny vznikají přesuny energie mezi nevědomím a vědomím, které se
demonstrují vznikem symbolu. V takových procesech se obvykle stimuluje lidská kreativita, a

vznikají tak sny plně uměleckého výrazu, hlubokého a skrytého smyslu. „Je tolik archetypů,
kolik je typických situací v životě. Nekonečné opakování vštípilo tyto zkušenosti do psychické
konstituce nikoli ve formě obrazů, jež by byly naplněny obsahem, nýbrž zprvu pouze jako
formy bez obsahu, které toliko představují možnost určitého typu chápání a jednání.“ (Jung

1997: 155) Tyto archetypy jsou sdílenými vrozenými praobrazy a základními myšlenkovými
schématy primárně obrazové a eidetické povahy. Začlenění archetypů do psychiky jednotlivce
dovoluje pochopení osobnostní identity, vlastního místa ve společnosti a ve světě, a vede ke
zvýšení kreativity a smysluplnosti individuálního osudu (Komárek 2008).
Významnou třídou formálních kvantitativních metod a výzkumných přístupů jsou
krajinné studie. Celkem existují tři skupiny formálního pojetí krajiny: první skupinu
reprezentují archeoastronomie a archeoakustika, druhou skupinu zastupují komunikační
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přístupy a etnicita,

třetí

skupinu označujeme jako teritorialita (Whitley 2005).

Archeoastronomie představuje interdisciplinární archeologickou disciplínu, jež usiluje popsat
a interpretovat to, jak lidé v minulosti vnímali astronomické fenomény, jak pohyb nebeských
těles využívali ve svém životě a jakou úlohu zastupovaly neeská tělesa v jejich kultuře.
Archeoastronomie využívá k bádání metody z řady dalších oborů, jako jsou astronomie,
statistika, architektura, prehistorie, dějiny kultury nebo archeologie. Archeoastronomie studuje

archeologické kultury z hlediska toho, jak lidé v dávných dobách využívali své znalosti o
pohybu nebeských těles pro stanovení času nebo cyklických proměn vegetace, na níž závisela
obživa člověka. Archeoastronomové si jsou vědomi toho, jak důležité bylo pro zemědělské

kultury stanovit letní a zimní slunovrat, proto se zabývají rekonstrukcí vztahu člověka k pohybu
nebeských těles, jako jsou Slunce a Měsíc. Již v neolitických kulturách lidé zřejmě potřebovali
znát přesnou dobu, kdy účinně provádět některé zemědělské práce, a zajistit tak dobrou sklizeň.
Je evidentní, že mnoho dávných kultur disponovalo rozsáhlými znalostmi o pohybu
jednotlivých hvězd a planet. Tyto znalosti, které primárně plnily praktickou navigační,
orientační a kalendářní funkci, se současně promítaly do duchovního života společnosti a v roli
symbolů a významů byly nositelem náboženských idejí. Archeoastronomie a její metody jsou

z tohoto hlediska velmi potřebné i při studiu skalního umění – tento přístup totiž umožňuje
analyzovat, zda konkrétní projevy skalního uměním – konkrétně jeho umístění a orientace –
souvisí s pohybem nebeských těles. Předmětem výzkumného zájmu jsou zejména rytiny nebo
malby, které zachycují hvězdnou oblohu nebo astronomické objekty, například kometu nebo
meteor. Pohybující se nebeská tělesa již v dávných dobách působily na lidskou fantazii a často
byly považovány za manifestaci božských sil (Coimbra 2009). Lze předpokládat, že „komety a
s nimi spjaté jevy patrně sehrály významnou roli při formování náboženského přesvědčení a
sociálního chování u většiny známých civilizací již od jejich samého počátku“ (Bailey, Clube,
Napier 1990: 8). Při studiu skalního umění je proto důležitá archeoastronomická analýza
seskupení motivů (například vztahů mezi vrcholem východu slunce, lokálním vrcholem a
lokalitou), identifikace a popis světelných a stínových efektů (například pohybu stínů na

skalních panelech nebo motivů souvisejících s důležitými časovými úseky, jako je
rovnodennost) a výzkum artefaktů a objektů, které plnily funkci map nebeských těles nebo sfér.
Stále ústřednější roli při studiu skalního umění hraje také archeoakustika. Jedná se o
relativně novou disciplínu archeologického bádání, která se zaměřuje na zvukové vlastnosti
prehistorických a historických artefaktů, architektonických objektů nebo přírodních útvarů a

krajinných ekosystémů. Archeoakustika věnuje pozornost analýze lidské intencionality svázané
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s vytvářením nebo využíváním specifických akustických vlastností a schopností. Při studiu
různých dimenzí zvukových efektů uplatňuje poznatky z antropologie, etnomuzikologie,
historie nebo fyziky. V centru archeoakustického výzkumu se například ocitla ozvěna, která

zřejmě již v pravěku pro lidi představovala nadpřirozený fenomén. Řada archeologických
indicií naznačuje, že již v mladém paleolitu si tvůrci skalního umění vybírali při své tvorbě
místa umožňující vytvářet akustické efekty evokující například tlukot kopyt, cval zvířat nebo
silné echo. Archeoakustika prokázala, že existuje souvislost mezi umístěním skalního umění,
jeho obsahem a akustickými vlastnostmi dané skalní plochy. Ozvěna, rezonance a další zvukové
prvky poskytovaly iluzi spontánně generovaných zvuků, vycházejících přímo ze skalního
masivu. Tyto akustické efekty mohly být integrální součástí obřadních nebo šamanistických
rituálů zahrnující trans. Akustika mohla ovlivňovat extatické prožitky nebo změněné stavy
vědomí, a vystupovat jako způsob navázání kontaktu s nadpřirozenými bytostmi a
transcendentními světy, proto je při výzkumu skalního umění důležité analyzovat aktivity, které
v daném prostoru probíhaly (Waller 1993). Dalšími aspekty vzhledem k prostoru a sociálním
aktivitám jsou velikost skupiny, příjemce auditivních vjemů (performeři, účastníci nebo

publikum), doprovodné aktivity (tanec) a projevy zpěvu a hudebních nástrojů, nápodoba
přírodních zvuků (Scarre, Lawson 2006).
Lokality, na kterých se nachází skalní umění, sloužily jako médium sociální komunikace
a byly pravděpodobně spjaty s rozvinutou sítí rituálních aktivit, zvyků a symbolických aktivit.
Skalní umění informuje, vypovídá o postojích, vyjadřuje pocity, snaží se přimět příjemce
k určitému jednání, navazovat nebo udržovat komunikaci a také působit esteticky (Davis 1984).

Skalní umění „lze považovat za ikonický znak, který byl tehdy analyzovaný pomocí tří aspektů
sémiotiky“ (Striedter 1983: 119). Jedná se o sémantiku, syntaktiku a pragmatiku. Sémantika se
věnuje vztahu mezi znakem a významem, jehož je nositelem. Syntaktika, která zahrnuje
hodnocení kvality znaku, zkoumá pravidla (gramatiku) jejich spojování a možné kombinace.
Pragmatika studuje vztah znaku k uživateli a dopad malby nebo rytiny jako nositele informace.

Skalní umění je často vnímáno jako sociokulturní fenomén analogický k psanému textu nebo
mapě, v nichž je zakódována symbolická zpráva nebo výpověď, zpravidla limitována
ikonografií. Skalní umění představuje pasivní ikonografický text. Z tohoto důvodu „motivy
skalního umění a jejich symbolický význam mohou být chápány jako vizuální jazyk jejich
tvůrců a struktura vizuálního komunikačního systému s její gramatikou a syntaxí. Dekódování
symbolického významu umění tak vyžaduje nejprve rozpoznat gramatiku a syntax a pak
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přeložit samotné poselství.“ (Whitley 1988: 165) Při studiu skalního umění je proto důležité
analyzovat počet a střídání motivů. Důležitým typem informací je také odlišná četnost motivů.

V oblastech chudých na zdroje zřejmě existovaly rozsáhlé sociální sítě a informace byly

sdílené napříč rozsáhlejšími teritorii. Tam, kde bylo lokální prostředí více produktivní, se
naopak nacházely sítě menší a distribuce motivů byla méně konzistentní (Smith 1992). Při
studiu skalního umění je důležité věnovat pozornost symbolickým vztahům mezi jednotlivými
panely nebo rozsáhlejšími lokalitami. Pro skalní umění je charakteristický styl, který často
vypovídá o tvůrci i uživateli, o jeho dovednostech a vidění světa. Významy obsažené ve skalním
umění jsou zakódovány a je obtížné je interpretovat. Nabízí se celá řada možných výkladů,
neboť jeden motiv může zahrnovat více sémantických vrstev. Zavádějící je oddělování
abstraktních a figurativních motivů, kdy se identifikovaná zobrazení a figury zpravidla považují
za profánní motivy. Stejně tak je neúčelné rozlišovat mezi sakrálními a profánními vlastnostmi
skalního umění.
Skalní umění je často považováno za výsledek rituálních aktivit. Mohlo vzniknout pro
rituální účely nebo v průběhu společenských obřadů, význam a funkce skalního umění by tak
souvisel s teritoriálním vymezením rituálního prostoru. Pokud skalní umění vzniklo v průběhu
rituálu, lze předpokládat, že součástí jeho existence byly účast mnoha diváků a publika.

Z tohoto hlediska hrálo důležitou komunikační roli v sociálním a náboženském životě jeho
tvůrců a uživatelů. Rituál, v jehož průběhu vzniklo umění, je součástí širší komunikace a jeho
význam je v dané komunitě závazný, známý a sdílený, neboť „rituál není pouze alternativním
způsobem, jak něco vyjádřit, ale … určitých významů a účinků lze nejlépe – v některých
případech však výhradně – dosáhnout v rámci rituálu (…).“ (Rappaport 1999: 31) Symbolická
zpráva je zakotvena v rituální aktivitě a její latentní podoba je objektivována na skalní stěně
(Whitley 1988). Rituál představuje způsob sdělování informace a skalní umění poskytuje

materiální databázi, jejímž prostřednictvím lze vystopovat rituální chování v minulosti. Pokud
je možné skalní umění spojovat s rituální aktivitou, lze očekávat opakování specifických
motivů v podobném kontextu. Opakování představuje ústřední znak rituální aktivity. Formální
institucionalizované opakování je považováno za prvek užívaný během rituálů, podílející se na
stupňování aktivity vědomí a na stimulaci smyslů. Motivy skalního umění mohly být vytvářeny
jako mnemotechnický nástroj důležitý při výuce a realizaci rituálů. Existující motivy mohly být
proto opakovaně zdůrazňovány, čímž bylo zaručeno, že informace byla příjemcem přijata, a
skalní umění tak vystupuje jako forma komunikace, která zprostředkovává zprávu pozorovateli
(Davidson 1999). „Nemůžeme prohlašovat, že jsme dnes schopni tato sdělení číst, ale obsah
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skalního umění můžeme považovat za informace větší nebo menší spletitosti.“ (Bradley 1997:
9)

Distribuce skalního umění v krajině je možná důsledkem kompetice různých skupin a

signalizuje teritorialitu nebo vymezení etnických hranic. Skalní umění z tohoto hlediska možná
představovalo teritoriální, orientační a distinkční fenomén, který vyznačuje etnické nebo
kmenové území (Bourdieu 1990). Lze předpokládat, že tvůrci skalního umění „musejí nezbytně
komunikovat jinými prostředky než řečí a musejí označovat teritoriální příslušnost tím, že se
uchylují ke znakové ‚řeči‘“ (Ingold 1986: 146). Vystupuje zde tak význam prostorového
ohraničení orientačních bodů v blízkosti zdrojů a teritoriálních hranic, a skalní umění tak
funguje jako „prostorové označení mezníků v blízkosti významných zdrojů a teritoriálních
hranic“ (Barton, Clark, Cohen 1994: 200). Prostřednictvím symbolů kmenová skupina
legitimizuje své právo na území a jeho zdroje, a dává výstrahu cizím skupinám. Etnická
příslušnost se projevuje ve stylistické odlišnosti skalního umění. Stylistická homogenita
indikuje existenci otevřené sociální sítě v oblasti nízké populační hustoty nebo nedostatek
zdrojů. Stylistická heterogenita se nachází v bohatém prostředí, kde se lidé zabývají právy na

zdroje v jejich vlastním teritoriu. Skupiny v různých oblastech zdůrazňují vzájemné odlišnosti
a stylistická heterogenita slouží k vymezení a posílení těchto odlišností – „protože soutěžení o
zdroje a konflikt mezi skupinami narůstají, větší výhody mají skupiny, které otevřeně
zdůrazňují své odlišnosti“ (Hodder 1982: 26).
Kontext skalního umění tvoří prostor a krajina. Panel a okolí převisu nebo skalní plochy,
jíž pokrývají malby nebo rytiny, představuje mikroprostor, zatímco krajina tvoří širší
makroprostor. „Ať již se zabývají regionálními syntézami, archeologií krajiny, kulturní historií,
archeoastronomií, totemismem, šamanismem, etnicitou, teritorialitou nebo ideologií, mnoho
badatelů považuje při výzkumu skalního umění místo za jeden z nejvýznamnějších faktorů.“
(Robinson 2010: 792) Pro domorodé společnosti nebo pro společnosti lovců-sběračů je
charakteristická detailní znalost území: jednotlivé prvky v krajině jsou spojeny s minulostí,
konkrétní místa jsou spojena se jmény, mýty, rituály a významnými vzpomínkami, a proto je
skalní umění „vizuální vyjádření mýtů, kosmických kategorií a asociací držící strukturu
nadpřirozeného světa a lidské existence“ (Tilley 1991: 145). Ve vyznačování cest se odrážela i

posvátnost míst a znamení v podobě skalního umění na cestě musela mít vyšší smysl nežli
orientační – připomínala kroky minulých generací, a propojovala tak minulost se současností a
budoucností. Stezky a křižovatky zdobené skalním uměním představovaly symbolické
pobídnutí pro poutníky i diváky (Bradley 1997). Četnost skalního umění narůstá „podél pěšin,
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cest, říčních systémů, migračních cest a tam, kde se pevnina schází s mořem“ (Ross 2001: 546).
Skalní umění proto mohlo plnit funkci říčních, územních a cestovních značek, které představují
symboly a současně formu, jíž k lidem promlouvá duše krajiny. V období paleolitu se však
nejednalo o cesty v dnešním slova smyslu, jednalo se spíše o pěšiny − relativně krátké migrační

trasy–, které vznikly vyšlapáním při častém a opakovaném pohybu krajinou. Dálkové trasy lze

s jistotou klást až do období neolitu, kdy se první zemědělci usazovali na místech, jimiž dříve
hlavně procházeli, a stálá usedlá sídla začala být spojována rozsáhlejší sítí obchodních stezek.
Při studiu pravěkých tras je třeba zohledňovat i cesty vyšlapané zvěří, která se pohybovala podél
vodních toků (Květ 2003).
Informované kvalitativní metody jsou založené na porozumění významu skalního umění

a jejich základem je emická deskripce kultury, která studuje kulturu a skalní umění z nativní
perspektivy aktérů zkoumané kultury. Kvalitativní, emicky koncipované metody se zaměřují
na tvůrce a uživatele skalního umění v minulosti nebo na současné domorodé společnosti, které
dodnes skalní umění vytvářejí. Při studiu skalního umění prostřednictvím kvalitativních metod
je věnována pozornost analýze role lokality, kde umělecké artefakty vznikly, a interpretaci
individuálních složek skalního umění. Zatímco formální přístupy kladou důraz na kvantitativní
empirická data, informované přístupy pracují s etnografickými a etnologickými daty a prameny
získanými prostřednictvím antropologických terénních výzkumů jednoduchých domorodých
společností. Takto získaná kvalitativní informace „je přímo nebo nepřímo předávána od těch,
kteří skalní umění vytvořili nebo používali“ (Chippindale, Taçon 1998: 6). Kulturní
antropologie klade při studiu kultury důraz na kulturní a ekologický kontext, v němž skalní
umění existuje. Ikonografické významy skalního umění jsou však v historickém čase a
geografickém prostoru proměnlivé, proto je nezbytné při jejich výzkumu využit etnografické
porozumění. Informované přístupy jsou užitečné k proniknutí do světa domorodých představ a
duchovního života. Metodologickým nástrojem jsou etnografické analogie a etnologické
interpretace. Využívány jsou také přístupy rozpracované v rámci etnohistorie, etnoarcheologie

a experimentální archeologie (Whitley 2005). „Informované přístupy mohou poskytnout

inspiraci pro unikátní modelování s těmito poznatky a společně s teorií středního dosahu mohou
pravděpodobně nabídnout více než analogické úvahy.“ (McDonald, Veth 2012: 8) Metody
etnologie a kulturní antropologie jsou podstatou kvalitativní a interpretativní. Terénní

antropologický výzkum založený na zúčastněném pozorování a na participaci antropologa na
životě studované společnosti nabízí vstup do živé kultury. Získaná etnografická data a poznatky
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je pak možné využít pro formulování hypotéz a teorií předpokládajících vztah mezi skalním
uměním, šamanismem a výtvarnou objektivací entoptických vizí.
Mezi další metody, které jsou užívány při studiu skalního umění, patří historický přístup,
jehož prostřednictvím je kultura zkoumána od prvních kontaktů se západními badateli. Přímý
historický přístup lze využít v případě, že jsou dostupné dostatečné etnografické záznamy.
Tímto způsobem lze identifikovat a popsat kulturní zvyklosti lokálních společenství
zkoumáním kulturní kontinuity v ikonografii, výtvarných technikách, sídelních praktikách nebo
ve výrobních technologiích. Důležité je postihnout vývojové proměny zkoumaného fenoménu
v průběhu historického času. Tento přístup například dovoluje sledovat proměny motivů
skalního umění na mobilních médiích, jimiž jsou stromová kůra nebo papír. Motivy skalního
umění převádí na přenosná média nejenom příslušníci tradičních domorodých společností, jako
jsou australští Aboriginálové, ale také západní umělci, kteří je aplikují v akrylu, sítotisku nebo
na batiku. Obnovování a přemalba původních motivů skalního umění prostřednictvím
komparace zachycuje proměnlivost jejich repertoáru, nebo naopak postihuje jejich neměnnost
na základě obnovy a regenerace v průběhu rituální aktivity (Ryan 2006). „Rituál často
zobrazuje významné události z minulosti, oživuje mýty a spojuje jednotlivce s jejich předky
(…).“ (Hays-Gilpin 2004: 165) Jedinci jsou uváděni do tradičních obřadů přemalováním
motivu. „Přemalovávání je důležitý způsob, který jednak obnovuje kulturní význam skalního
umění a zároveň učí nováčky tradičním zvykům a názorům.“ (Quinlan 2007: 148)
Význam rituálů a obřadnosti zdůrazňují také hypotézy, podle nichž lokality skalního
umění představují svatyně, posvátní místa nebo obřadní centra (Grant 1967). Kromě
uměleckých artefaktů musí svatyně vykazovat atributy spontánní nebo plánovité návštěvnosti
dané lokality, v níž se zpravidla prolínají ekologicky různorodé oblasti (Berhgaus 2004).
Svatyně byly údajně zakládány také v místech, kde se odehrála nadpřirozená událost, anebo zde
bylo možné komunikovat s nadpřirozeným světem a bytostmi. „Ve svatyních se mohlo
komunikovat s nadpřirozenými silami a mohly být prováděny rituály.“ (Connor, Schaafsma,

Davis 1988: 3) Svatyně jsou obvykle izolované od obydlených oblastí, proto je svatyně někdy
ztotožňována s úkrytem šamana. Místa, kde nacházelo skalní umění, „patřila jednotlivým
šamanům“ (Whitley 2000: 82), jimž se vyhýbali „místní obyvatelé“ (Whitley 2000: 82). Skalní
umění situované v pohoří ale mohla inspirovat jedince k jeho návštěvám prostřednictvím poutí,

s cílem přednést zde osobní prosby, uctít posvátné místo nebo zde vykonat rituál (Sundstrom
2004).
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Skalní umění mohlo být součástí přechodových rituálů, při nichž jednotlivci měnili svůj
sociální status a symbolicky realizovali iniciační přechod z jedné fáze života, z jednoho období,
z jedné události do jiné. V průběhu iniciačních obřadů dochází ke změně stavu v životě
jednotlivce i celé skupiny. Přechodový rituál představoval typ obřadu, při němž docházelo ke
zformování a dosažení nové osobnostní i sociální identity. Skalní umění mohlo být například

vytvářeno během rituálu přechodu z puberty do dospělosti, kdy jedinec setrvával v izolaci na
odlehlém místě, případně mohlo sloužit jako součást lokality, která byla vyhrazena iniciačním
rituálům (Whitley 1996). Skalní umění lze považovat také za rituální aktivitu celého kmene

nebo lokální komunity. „Navíc se předpokládá, že rituální činnost obecně je společenský akt;
ať již zahrnuje celou skupinu nebo jenom její část, má jisté minimální požadavky na prostor,
v němž musejí být lidé schopní pohybu, například při tanci.“ (Lenssen-Erz 2004: 144)

Některé teorie spojují skalní umění nejen se šamanismem a rituálními aktivitami, ale
také s totemismem. Některá zobrazení zvířat nebo rostlin na skalní ploše jsou v intencích
totemismu považovaná za totemový symbol. Totemismus stanovuje vztahy mezi klany a druhy
zvířat nebo rostlin, které zahrnují jejich identifikaci a uctívaní. Totem se symbolicky podílí na
vzájemném odlišení kulturních skupin a na posílení skupinové identity a integrity. Podle

zastánců této teorie totemismus užívá skalní umění k označení spojení skupin nebo klanů
(Coulam, Schroedl 2004). Konkrétní lokality, na nichž se nachází skalní umění, tak „sestávají
téměř výlučně z jediného, dobře interpretovaného typu zobrazení: klanových symbolů“
(Bernardini 2009: 1).

Je pravděpodobné, že prostřednictvím skalního umění lidé zaznamenávali a uchovávali
celou řadu narativních, historických nebo biografických údajů. Skalní umění symbolicky
připomínalo významné události, které se skutečně odehrály, jako lovecké, válečné nebo jinak
významné události. Narativní zobrazení poskytují způsob, jak vizualizovat příběh a umělecky
ozvláštnit pro danou společnost důležité ideje a hodnoty. V případě osobní vzpomínky a
události se mohlo jednat o formu posílení a podpory individuálního statusu, případně o
vyjádření vědomí osobní identity (Keyser, Klassen 2001). Je možné, že jedinec cítil potřebu

zaznamenat na skalní plochu pro něj důležitou osobní událost, významnou zkušenost nebo
unikátní zážitek. Do popředí se dostává „uznání zvláštních, do té doby nevídaných událostí,
které se neodvolávají na předchozí vesmírnou historii, ale vyrůstají z nových prožitků a z toho,
jak jedinci vnímají realitu. Oslava individuálních aktů, sebeprosazení prostřednictvím
vyprávění (…).“ (Klassen 1998: 68)
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Zobrazení zvířat proklátých šípy a oštěpy, lovecké scény nebo zbraně, případně umístění
skalního umění blízko lovecké oblasti lze také interpretovat jako součást lovecké magie –
důvodem vzniku skalního umění mohla být snaha lidí symbolicky zajistit úspěšný lov a
plodnost zvěře. Účelem zobrazení zvířat bylo propůjčit lovcům moc nad kořistí. Jednalo se o
rituální praktiku, které měla přispět k tomu, že lov „by měl být hojný…“ (Breuil 1952: 23).

Lidé věřili, že pokud tvůrce ztvární zvíře proklaté oštěpy nebo jinými zbraněmi, přivodí tak
smrt skutečného zvířete. Také geometrické a čtyřúhelníkové znaky údajně souvisí s loveckým
způsobem života, neboť zobrazují pasti, do nichž se zvířata chytala, zatímco jiné byly

interpretovány jako znázornění loveckých úkrytů nebo obydlí duchů. S loveckou magií souvisí
i magie plodnosti, jejímž cílem bylo povzbuzovat nebo podporovat rozmnožování zvířat, která
tvořila součást lidské stravy (Clottes, Lewis-Williams 1998).

Důležitou roli při studiu skalního umění zastávají metody analogické, které umožňují
interpretaci na základě vyhledání podobnosti nebo totožnosti motivů. Analogie vypovídá o
geografické difuzi a kvantitativním zastoupení motivů, jejímž prostřednictvím lze skalní umění

zkoumat v širším kulturním i uměleckém kontextu. Analogie datovaného kontextu dovoluje
motivy a styly chronologicky uspořádat. Přístupy využívající metodu analogie se uplatňují při
studiu motivů zachycených například na keramice nebo jiném archeologickém materiálu

z konkrétní lokality skalního umění. Mezi analogické přístupy patří i enologická analogie.
Zatímco informované kvalitativní metody závisí na historických a etnologických datech o
lokálních tvůrcích a uživatelích skalního umění, etnografická analogie extrapoluje kulturní
univerzálie a aplikuje je napříč kulturami (Layton 2002). Analogie se uplatňuje, „pokud

nemůžeme pozorovat x, ale pouze y, které je mu dostatečně podobné, můžeme doufat, že o x
vydedukujeme závěry na základě pozorování y“ (Chippindale, Taçon 1998: 8).

Analogické přístupy lze klasifikovat na metody formální, historické a funkcionální.
Formální analogie je založena na studiu vnějškových podobností mezi jednotlivými motivy a
doklady skalního umění. Pokud se například motiv pocházející z Afriky svojí formou podobá
motivu, který se vyskytuje v Evropě, je možné formulovat hypotézu, že tento motiv má stejný
význam nebo původ. Výrazná shoda ve formě motivu naznačuje, že mohou existovat také
ekvivalence v jeho funkci, významu nebo původu. Metody historické analogie se zaměřují na
historické a kulturní podobnosti – například pokud skupina, která vytvořila lokalitu A,
lingvisticky, historicky a kulturně souvisí se skupinou, jež vytvořila lokalitu B, pak podobné
artefakty pocházející z obou lokalit plní pravděpodobně stejné funkce, mají obdobné významy
nebo historický původ. Metody využívající funkcionální analogie zdůrazňují neměnné a
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determinující principy nebo univerzální procesy, jako je zdůvodnění vzniku motivu skalního
umění – lze například předpokládat, že principy fungování lidské mysli jsou si podobné
v minulosti i v současnosti, neboť sdílíme stejnou neurální architekturu (Whitley 2009).
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7. Skalní umění, pohyb a tělo
Pohyb přírodou, vnímání krajiny a skalního umění souvisí s lidským tělem, které je považováno
za „první a nejpřirozenější prostředek člověka, nejpřirozenější technický objekt a zároveň
technický nástroj člověka“ (Mauss 1979: 83). Tělo, které plní ve vztahu člověka k světu
adaptivní funkci, je také nositelem znaků a významů, jež jsou často konstruovány vztahy ke
krajině. Součástí vnímání a interpretace přírodního prostředí je lidská tělesnost. Každé místo
má tvar, barvu a texturu, a to, jakým způsobem pociťujeme jeho konkrétní charakter, výrazně
ovlivňují lidské smysly. Vnímání skalního umění totiž vyžaduje „pohyb napříč celou krajinou,
od jedné skály ke druhé, nebo od jedné oblasti skalního umění k další“ (Tilley 2008: 83). Skalní
umění v krajině získává význam prostřednictvím smyslové zkušenosti a z této perspektivy lze
skalní umění označit za zhmotnění tělesné zkušenosti pohledu, poslechu a doteku. Naše
tělesnost je subjektem umožňujícím poznávat krajinu a všechny její složky dříve, než je jakkoliv
teoreticky konceptualizujeme a definujeme (Merleau-Ponty 2004). Vnímání skalního umění je

věc těla, tělesnosti, emocí, poznávání i ikonické a symbolické asociace. „Vzhledem k tomu, že
se skalní umění nachází v krajině, je nezbytný pohyb napříč krajinou, aby ji mohl člověk dobře
poznat.“ (Tilley 2008: 44) Všechny dimenze vnímání skalního umění mají tělesné základy

v pohybu a smyslových orgánech, jejichž prostřednictvím poznáváme krajinu, v níž jsou
výtvarná díla vytvořená. „Mezi tělem (a používanými orgány) a věcí je navázáno spojení, které
bezprostředně ovlivňuje tvar a prostorovost těla.“ (Gell 1998: 126)
Kontakt člověka s přírodou na jedné straně ovlivňuje vnímání krajiny a utváří obraz

krajiny v lidské mysli, na druhé straně se podílí na materiální transformaci přírodní krajiny

v krajinu kulturní. Krajina představuje svět, který důvěrně znají především domorodí obyvatelé,
již se zde zabydlili a často putují po místních stezkách a cestách. Krajina je pro místní obyvatele
mentálně osvojený prostor, s nímž mají navázány trvalé vztahy, interiorizovaná krajina je

součástí jejich mysli, a jejich těla a praktická činnost jsou součástí reálné krajiny. Krajina jako
objektivní realita i mentální mapa existující v mysli člověka, je neustále proměnlivá a navždy
nedokončená. Navenek vystupuje jako neměnná realita, ale v průběhu času se její podoba
nepřetržitě mění pod vlivem probíhajících přírodních i sociokulturních procesů (Ingold 1993).
Přírodní prostor, ve kterém existují lidské společnosti, je spojen s lidským jednáním, dějinnými
událostmi a s přírodními procesy, a to i s ohledem na skutečnost, že „jednotlivci a společnosti
utvářejí svůj vlastní druh reality, kde je materiální kultura nedílnou součástí“ (Renfrew 1994b:
10). Prostor představuje objektivní předpoklad, rámec i prostředek jednání lidí a je součástí
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činnosti jedinců nebo sociálních skupin, které krajinný prostor svou každodenní aktivitou
reprodukují nebo proměňují. Lidský činitel vnáší do ekosystémů změny, jejichž zřetězení a
důsledky krajinu neustále proměňují. Také sociální prostor jednotlivých lidí je sociálně
produkován. „Prostor je sociálně vytvářen a různé společnosti, skupiny i jednotlivci hrají životy
v různých prostorech. (…) Tyto prostory, coby společenská reprodukce, jsou vždy soustředěny
ve vztahu k lidské činnosti a přístupné reprodukci nebo změně, protože jejich zřízení se

odehrává jako součást každodenní praxe nebo skutečných činností jednotlivců nebo skupin na
světě.“ (Tilley 1994: 10) Proto závisí na tom, kdo sociální prostor produkuje a jakým způsobem
jej prožívá. Jedinci si přivlastňují fyzický prostor, čímž vytváří lidský a sociální prostor, který
je nositelem symbolů a významů. K porozumění symbolickému významu prostoru, krajiny a

skalního umění je třeba je pochopit v jejich kontextualitě. „Z toho vyplývá, že významy
prostoru vždy zahrnují subjektivní dimenzi a nemohou být pochopeny odděleně od symbolicky
konstruovaných životních světů sociálních aktérů.“ (Tilley 1994: 11)
Člověk jako tělesná bytost je „smyslový homunkulus“ – prostřednictvím tělesných
smyslů pozoruje, cítí, vidí a dotýká se předmětů. Prostřednictvím svého těla se od věcí a jevů,
které jej obklopují, může také odvrátit nebo vzdálit. Na smyslové interakci jednotlivců a jejich
prostředí má vliv také kultura – například v auditivních kulturách jsou zdůrazňovány akustické
zkušenosti, zatímco ve vizuálních kulturách je upřednostňován zrak. Rozdíly mezi významy,
které různé společnosti přikládají světu, vyrůstají z odlišnosti kultur, které je zrodily. „V tomto
smyslu mohou být celé společnosti klasifikovány jako vkusnější než jiné…, nebo spíše
auditivně než vizuálně zaměřené“ (Howes 1991: 168). Lidské tělo je jak fyzický substrát, tak
nositel kulturních symbolů a významů, které vznikly v průběhu socializace a enkulturace –
odlišné kultury sociálně produkují odlišné druhy těl. Kultury totiž modifikují fungování
lidských smyslů a interakce lidí s přírodou. „Coby ztělesnění smyslových bytostí
komunikujeme s jinými živými bytostmi a přírodou prostřednictvím auditivních, vizuálních,

čichových a taktilních projevů nebo pohyby těla spolu se všemi souvisejícími způsoby
vnímání.“ (Maran 2007: 286)
Skalní malby a rytiny jsou obraznou představou svých tvůrců objektivovanou

v materiální podobě na konkrétním místě. Základní složkou významu skalního umění je jeho

umístění: žádný objekt skalního umění nemůže být odstraněn nebo vyjmut ze svého původního
krajinného kontextu, aniž by byl destruován jeho původní význam. Skalní umění je pevnou a
nehybnou částí krajiny. Zahrnuje kognitivní a vizuální obrazy, které se zrodily v mysli svých
tvůrců jako produkt lidské imaginace a kreativity. Výsledný obraz není jen fyzická entita mající
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podobu vnějšího světa, ale mentální fenomén − představa, sen nebo interpretace, transformující
a konkretizující vnější svět (Belting 2001, 2011). Mentální obrazy a jejich fyzické zobrazení

prostředky umělecké tvorby se ovlivňují tak úzce, že je obtížné je oddělit. Důležitá je proto i
kategorie těla jako média, které je součástí relačního vztahu mezi lidskou myslí a výsledným
výtvarným dílem. Médium poskytuje ztracené spojení, neboť podle německého historika umění
Hanse Beltinga „pomáhá pochopit, že obraz nelze srovnat ani s žijícími těly ani s neživými
objekty“ (Belting 2011: 11). Rozdíl mezi obrazem a médiem je zakořeněn ve vlastní zkušenosti
našeho těla, mentální obrazy zahrnující imaginaci, vzpomínky, fantazii a představy jsou
vytvářeny lidským tělem. Tělo je žijící médium, skrze nějž lze prožívat a získávat zkušenosti.
Medialita obrazu zahrnuje dvojí vztah a poselství těla. Média chápeme jako symbolická nebo
virtuální těla. Média na sebe také zapisují naše tělesné zkušenosti a učí nás sebepercepci nebo
sebezapomenutí. Jsme proto připraveni „uznat obrazy jako odlišné druhy těl“ (Belting 2011:
11).
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8. Výzkum, dokumentace a datování skalního umění
Výzkum skalního umění byl v minulosti často opomíjen nebo prováděn velmi okrajově a toto
výzkumné vakuum podnítilo k aktivitě amatérské archeology. Skalní umění nepředstavovalo
předmět vědeckého výzkumu, neboť se sice jedná o kulturní fenomén, ovšem „není to historie,
není to věda, není to umění. Jsou to všechny tyto věci zároveň.“ (Tilburg, Meighan 1981: 30)
Amatérské studium skalního umění sice podnítilo zájem laické veřejnosti, zároveň však
prohloubilo bariéry existující mezi amatérskými a profesionálními archeology, proto se po
dlouhou dobu výzkum skalního umění považoval za vhodný „pro staré dámičky v teniskách“
(Whitley 2001: 17). Revoluci ve výzkumu skalního umění způsobil až postupně narůstající
zájem archeologů o lidskou prehistorii a rozvoj absolutních technik datování.3

Práce archeologů a prehistoriků v terénu je vždy ovlivněna soudobými paradigmaty a

s nimi souvisejícími metodologickými přístupy (Bahn 2010). Sběr a zpracování empirických
dat a archeologických pramenů závisí nejenom na paradigmatu konkrétního výzkumníka, ale

také na jeho osobním výzkumném zájmu a na typu lokality, která je předmětem jeho výzkumu.

Studium skalního umění dnes vyžaduje schopnost archeologa začlenit výsledky svého výzkumu
do širšího archeologického kontextu a schopnost interpretace získaných empirických dat –
vyvarovat se musí zejména oddělení skalních panelů se skalním uměním od širšího

archeologického souboru, neboť toto oddělování totiž v minulosti často vedlo k nesprávnému
závěru, že skalní umění představuje autonomní jev, existující nezávisle na širším kulturním
kontextu. Proto výzkum lokalit, kde se nachází skalní umění, vyžaduje zohlednění širokého
spektra archeologických pramenů, včetně artefaktů, ekofaktů a naturfaktů, odrážejících
strukturu a fungování zkoumané archeologické kultury. A z tohoto důvodu je podstatné rozvíjet
holistické a interdisciplinární porozumění skalnímu umění a využití přístupů a metod
archeologických a antropologických disciplín (Whitley 2005). „Výzkum skalního umění musí
přispívat přímo archeologii, pokud má dosáhnout něčeho hodnotného. Nejedná se o samostatný
obor, protože je definován svým předmětem výzkumu a používanými technikami; akademický
výzkum je definován jeho cíli.“ (Bradley 1997: 8)
Jádrem archeologických výzkumů skalního umění je dokumentace archeologických
pramenů. Získaná empirická data a informace jsou analyzovány a interpretovány s cílem
porozumět, jakým způsobem a z jakých důvodů bylo skalní umění vytvořeno. Dokumentace se
V současné době je užitečné místo označení amatérský a profesionální archeolog užívat odborník nebo
specialista na skalní umění.
3
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také podílí na uchování a zpřístupnění skalního umění. V průběhu dokumentování skalního
umění je třeba zaměřit pozornost na dokumentaci nálezového mikrokontextu (jednotlivé
motivy, celková kompozice, topografie panelu), makrokontextu (krajina, archeologické a

současné kultury) a stavu (skalní umění a plocha panelu). Dokumentační techniky se proměňují

v závislosti na vlastnostech umění, v závislosti na skalní ploše, poloze a podmínkách studované
lokality. Součástí dokumentačních prací je interdisciplinární spolupráce archeologů

s antropology, geology, botaniky, konzervátory a s dalšími odborníky. Dokumentace skalního
umění by měla být kompletně nedestruktivní a usilující o jeho zachování. Součástí každé
dokumentace je mapování lokality a deskriptivní popis nalezených archeologických pramenů
(Obr. 5).

Mapování lokality zahrnuje lokalizaci a distribuci panelů v geografickém prostoru.
Lokality skalního umění se vzájemně odlišují – například jeskyně nebo převisy jsou odlišné od
skalních masivů umístěných v otevřené krajině. V průběhu mapování jsou však odlišnosti
zahrnuty do sběru dat, kde je základní jednotkou panel skalního umění. Mapování umožňují
metody GPS (globální polohovací systém), GIS (geografický informační systém), MMS
(mobilní mapovací systém), 3D laserové skenování, totální stanice nebo letecké a satelitní
snímky. GPS slouží k lokalizaci a stanovení souřadnic každého panelu s motivy skalního
umění, zatímco GIS se zaměřuje na lokalizaci místa skalního umění ve vztahu
k přirozenému prostředí, krajině i ve vztahu k archeologickému souboru (Wescott, Brandon

2000, Loendorf 2001, Kuna 2004). „GIS má mnoho vlastností: tvorba map, integrace různých
prostorových škál, správa databází a vizualizace dat.“ (Moscati 1998: 193) MMS představuje
aplikaci pro rychlý a efektivní sběr geografických dat pro potřeby mapování nebo GIS aplikace.
3D laserové mapování podává přehled o základním prostorovém uspořádání panelu a o dalších
podstatných charakteristikách lokality (González-Aguilera, Muñoz-Nieto, Gómez Lahoz
2009). „Metoda laserového skenování poskytuje příležitost zachytit celou lokalitu a digitálně ji
zpracovat tak, že se výrazně blíží ‚realitě‘ samotného prostoru ve 3D.“ (Wasklewicz, Staley,
Volker et al. 2005: 21) Satelitní fotografie odhalují vzájemné prostorové vztahy a souvislosti
mezi současnou strukturou krajiny a archeologickými objekty.
Deskriptivní popis zahrnuje dokumentaci lokality a okolního prostředí, stavu panelů a
na nich vzniklého skalního umění. Pokud se jedná o malou lokalitu, na níž se nachází

pouze omezený počet výtvarných děl nebo několik panelů skalního umění, k jejich evidenci
postačují deskriptivní poznámky. Deskriptivní popis, který je mnohem komplexnější než

deskriptivní poznámky, tvoří dvě úrovně. První úroveň se vztahuje k popisu lokality jako celku.
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Druhá úroveň zahrnuje konkrétní popis tvaru panelu, jeho geomorfologické struktury a zde
zobrazených motivů. Základní jednotku sběru dat představuje vertikální nebo horizontální
panel, jenž je nositelem informací. Součástí deskripce panelu je jeho umístění a orientace,
evidence přítomnosti trhlin a dalších přírodních nepravidelností a popis geomorfologických
vlastností v kontextu okolního přírodního prostředí. Pozornost je věnována uměleckým dílům,
která jsou na panelu umístěna, konfiguraci a distribuci konkrétních výtvarných zobrazení včetně
přítomnosti nebo absence superpozice mezi jednotlivými motivy. Deskriptivní popis slouží jako
integrační prvek mezi mapováním a dokumentací (Whitley 2005).
V dokumentaci existují dva základní přístupy, které destruktivně neovlivňují stav
skalního umění. První přístup představuje přesné provedení kopie skalního umění na panelu,

zatímco druhé zahrnuje fotografický záznam v kombinaci s kopií. Přesné provedení kopie
doplňují kresebné a malebné náčrty i skici nebo převedení na čtverečkovaný papír. Jedná se o
prostředek kontroly dat získaných prostřednictvím fotografií, jenž je využitelný také při další

dokumentaci. K přesnému provedení kopie se užívají průhledné polyesterové fólie umístěné na
panelu a fixované lepicí páskou, které slouží k překreslení a obtahování motivu. Někdy může
fólii nahradit kreslicí papír, na nějž lze zaznamenat jemné detaily. Fólie jsou označeny jménem
nebo identifikačním číslem, číslem panelu, datem práce v terénu nebo jménem dokumentátora,
případně zapisovatele. Údaje na fólii jsou psané značkovačem, záznamy lze odstranit lihem a
hadříkem (Swartz 1992). Přesné provedení kopie nelze realizovat, pokud je panel skalního

umění destruován anebo je nepřístupný. K dokumentaci pak slouží fotografický záznam
v kombinaci s kopií, která je zhotovena z fotografie panelu nebo přímo skalního motivu.

Důležité je získat přesně a objektivně překreslené motivy, upozornit na jejich vzájemné vztahy
a postihnout specifické vlastnosti a stav panelu (Rainey 2011).
Nedestruktivní přístupy dokumentace však doplňují i přístupy destruktivní, jež se
vztahují zejména na petroglyfy. Mnoho tradičních dokumentačních metod může způsobit
změnu fyzických a chemických vlastností skalního umění – konkrétně se jedná o frotáž,
zvýrazňování petroglyfů křídou, hliníkovou pastou, silikátovými barvami nebo aplikací vody.
Dokumentační technika frotáže je založená na tření velkých listů papíru umístěných na skalní

ploše měkkou houbou zabalenou do karbonového papíru. Prostřednictvím tření karbon přilne,
čímž vyniknou kontury rytin. Frotáž může být provedena také prostřednictvím látky a vosku –
nebělená látka (např. mušelín) je připevněna na skalní plochu a postříkána vodou. Aplikace
vosku je z důvodu přilnavosti vhodná, pokud je látka trochu mokrá (Loendorf 2001). Kromě
toho lze využít hliníkovou fólii, jež poskytuje negativní reprodukci skalní plochy s detaily rytin,
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rýh a linií. Frotáž „zahrnuje linie, které jsou prasklinami, a vylučuje povrchové linie rytin“
(Rainey 2011). Frotáži předchází také úprava skalního povrchu, čištění od vegetace, strhnutí
lišejníků, případně odkrytí půdní vrstvy. Frotáž může způsobovat drobné trhliny na skalní ploše,
obtahování petroglyfů nebo piktografů křídou za účelem zlepšení vizuálního efektu fotografií

negativně ovlivňuje, nebo dokonce znemožňuje následné datování (v případě piktografů
dokonce způsobuje jejich destrukci) (Diaz-Granados, Duncan 2000). Za spornou techniku

dokumentace lze z hlediska datování označit také potření petroglyfu hliníkovou pastou, kterou
lze snadno odprášit. Přestože hliník není viditelný, zůstává ve vzorku, kde negativně ovlivňuje
možnosti přesného datování daného objektu. Přesné datování znemožňuje také technika
obtahování petroglyfů silikátovými barvami. Problémem vybarvování petroglyfů je i jejich

interpretace, neboť pořízené fotografie mají spíše ilustrační než dokumentační charakter. Kvůli
zdůraznění barevnosti při fotografování jsou piktografy někdy postřikovány vodou, která se ale
podílí na odstraňování pigmentu a jeho uvolňování ze skalní plochy (Whitley 1996).

K základní dokumentaci každého panelu se užívají převážně digitální technologie,

například digitální kamera, 2D i 3D digitální fotografie a fotogrammetrie. Fotogrammetrie
poskytuje prostředek k zaznamenání a identifikaci motivů skalního umění v 3D modelování.
Fotogrammetrie „umožňuje odvodit měřítko zobrazení a vytvořit stupnici pro trojrozměrné

rekonstrukce“ (González-Aguilera, Rodríguez-Gonzálvez, Mancera-Taboada 2011: 307).
Fotografie jako nástroj dokumentace doplňuje destruktivní i nedestruktivní techniky. Nové
fotografie je navíc možné komparovat se staršími fotografiemi, a postihnout tak proměny
skalního umění v čase. Fotografování umožňuje získat blízký i vzdálený záběr panelu,
archeologické lokality i krajinného kontextu i postižení detailní kompozice nebo konkrétního
uměleckého motivu. „Fotografická dokumentace potvrzuje stav zachování, současné podmínky
a umístění skalního umění. Pomáhá zaznamenat zvětrávání skalní plochy a přítomnost nebo
absenci vandalismu.“ (McCarthy, Mouriquand 2005)
Při provádění fotografické dokumentace je důležité dbát na proměnlivé světelné
podmínky. Obtížná je zejména kontrola světla – například ostrá světelnost, stín, šero nebo tma
–, proto je vhodné lokality nasnímat v několika denních intervalech, přinejmenším ráno a večer.

Pokud panuje nevyhovující světelnost, je možné v průběhu fotografování použít přenosný
reflektor. Při tvorbě fotografické dokumentace je užitečné využít bočního světla, jež zvýrazňuje
obrysy předmětu, nebo infračervené fotografie, která umožňuje zachytit superpozice motivů,
jejich odstranění nebo další aplikované barvy vyjímaje červenou (Loendorf 2001). Polarizační
filtr je důležitý pro eliminaci a odfiltrování prudkého světla na panelu, jenž je kontrastnější, a
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barvy tak dosahují prosycení. Užití blesku je nezbytné pro fotografování v temných jeskyních,
skalních dutinách nebo pod skalním převisem. Snímky je užitečné zhotovit jak černobílé, tak

barevně, neboť černobílé fotografie jinak zachycují nepatrné detaily. V černobílé fotografii je
vhodné použít zelený nebo modrý filtr, který zvětšuje tonální rozdíl mezi odstíny (Clogg, Díaz-

Andreu, Larkman 2000). Podobným způsobem lze postupovat při fotografování v noci, kdy
světlo poskytuje baterka nebo oheň. Při tvorbě fotografické dokumentace je nutné brát v úvahu

nebo přímo zapracovat do výsledného snímku prostorové měřítko. Fotografii lze v závislosti na
její kvalitě dále optimalizovat a upravovat, zejména její barevnost, jasnost, odstíny, kontrast
nebo intenzitu. Zpracování a úprava fotografií je možná prostřednictvím softwaru typu
Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint nebo DStretch (Cacho Toca, Gálvez Lavín 1999).

Součástí výzkumu skalního umění je klasifikace a organizace sebraných dat k usnadnění
jejich analýzy. Kvůli systematickému výzkumu je potřeba organizovat data do různých typů
taxonů nebo klasifikačních taxonomických tříd, které souvisí s kulturně historickými
jednotkami, jako jsou archeologická kultura, fáze nebo horizont. Klasifikace zdůrazňuje
koncept stylu, konstantní prvky a vlastnosti, jež jsou „specifické pro jednotlivá místa a období:
protože různí lidé na různých místech vytvářejí umění různým způsobem, lze pak takový styl
použít jako chronologický nebo geografický indikátor“ (Rosenfeld, Smith 1996: 407). Definice

stylu závisí na estetických a technických kvalitách. „Styl je doložený v motivu nebo vzorci,
který umožňuje lokalizovat a datovat dílo a stanovit souvislosti mezi skupinami děl nebo
různými kulturami: styl je zde symptomatická stopa, stejně jako neestetické vlastnosti
artefaktu.“ (Shapiro 1953: 287) Základními problémy v klasifikaci skalního umění se stávají
typologie motivu, stylový vývoj a kulturně historický styl.
Motivy skalního umění, které jsou rozmístěny na ploše panelu, lze třídit do typů. Typy
představují standardizované výtvarné prvky, vzory nebo konfigurace, které jsou opakovány
v dalších dílech a kompozičních celcích. Typy zahrnují motivy (antropomorfní nebo

zoomorfní) a jejich vlastnosti (odlišení pozice paží na antropomorfních figurách). Zde je
důležitá četnost (vzácné nebo obvyklé atributy) a rozsah variací nebo kontinuity (nepřetržitost

v užití jednotlivých vlastností nebo přináležitost rozsahu k zdánlivě jasnému shluku). Mnohé
soubory skalního umění jsou tvořeny podobnými motivy, jakými jsou body a tečky, kruhy a
spirály. Klasifikace skalního umění a motivů do jednoznačných taxonomických tříd je velice

složitá a nejednoznačná záležitost – například motiv označený v jedné kultuře za falickou
figuru, je v jiném kulturním kontextu označen za obraz ještěrky s ocasem. Problému klasifikací
založených na jednoznačné identifikaci motivu se je možné vyhnout užitím typologického
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klíče, který usiluje o vytvoření taxonomií založených na opakovatelné a systematické
klasifikaci motivů. Odlišné atributy každého motivu jsou užívány jako nástroj
umožňující přiřazení daného motivu ke specifickému typu. Při typologické analýze je třeba
zvážit skutečnost, že motivy skalního umění se proměňují v závislosti na lokalitě, regionu a
v závislosi na schopnostech jejich tvůrce (Whitley 2005).

Koncept stylu respektuje vývojové proměny různých kulturních a historických
výtvarných stylů. Evoluce stylů svědčí o tom, že umění je možné nahlížet jako postupný proces
řízený změnou. Tato změna byla považována za přechod od jednoduchosti ke komplikovanosti,
od geometrie k naturalismu nebo figuralismu. Skalní umění zaznamenalo stylové změny v čase

v mnoha oblastech. Kulturně historické styly jsou považovány za produkty umělecké tvorby
příslušníků konkrétní kultury během určitého období. Styl poskytuje druh časového a
kulturního rámce, který je svázaný s určitým kmenem nebo etnickou skupinou, geografickou
oblastí, svébytnou technologií, médiem a s historickým obdobím. Specifický styl zahrnuje
souhrn shodných i odlišných výrazů a projevů umění jednotlivé kultury. Styly jsou založeny na
kulturní tradici, výtvarné technice, typických motivech a na jejich sdružování. Každý styl je

trvalý a kontinuální, přesto se styly v čase proměňují – například do skalního umění se promítly
evoluční změny, které nastaly během přechodu od společnosti lovců a sběračů k zemědělským
kulturám (Whitley 2005).
Datování skalního umění představuje náročnou, ale podstatnou složku výzkumu.

Existuje několik metod datování skalního umění, které jsou obecně uplatňovány v archeologii

a prehistorii – jedná se o relativní (nepřímé) a absolutní (přímé) datování, jež lze vzájemně
kombinovat jako například radiokarbonové datování a analýzu výtvarného stylu: „radioaktivní
uhlík k výzkumu a upevnění stylistických sekvencí, a stylistická pozorování ke stanovení
problémů nebo rozporností v radiokarbonové dataci“ (Rosenfeld, Smith 1996: 409). Absolutní
datování získává informace přímo z fyzikální podstaty zobrazení, zatímco relativní datování
vychází z archeologické vrstvy pokrývající zobrazení, z topografických vztahů a ze stylistické
analýzy (Lewis-Williams 2013). „V praxi je datování skalního umění složitým procesem, který
sestává mj. ze skládání různých souvisejících částí informací, které může badatel extrahovat z
konkrétního zkoumaného souboru dat.“ (Sundstrom 1990: 220)
Relativní datování určuje stáří motivu v porovnání s jinými motivy a s jejich časovou
posloupností. Relativní datování je komplementární k datům získaných metodami absolutního
datování a užití jeho metod variuje v závislosti na stavu lokality (Whitley, Loendorf 2009).
Zobrazení datovatelného motivu zahrnuje zvířecí druhy nebo objekty materiální kultury, které
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lze datovat na základě jejich existence v reálném světě. Navíc datování skalního umění
prostřednictvím zobrazených zvířecích druhů, které již vyhynuly, může dokumentovat evoluci
nových druhů v konkrétní geografické oblasti, případně migraci některých druhů z jiných
teritorií. Zobrazené živočišné druhy slouží jako chronologické indikátory opuštění, nahrazení
nebo vytlačení. V případě objektů materiální kultury může skalní umění indikovat výrobu
nových objektů, například nahrazení vrhače oštěpů lukem a šípem. Podobnou metodu
představuje komparace motivů skalního umění a motivů v jiných lépe datovatelných médiích,
jako je například keramika. Jedná se o vyhledání souvislosti skalního umění s podobnými
motivy na mobilním umění v datovaném kontextu, například malba na skalní ploše a rytina

bizona na mamutovině. Časoprostorové souvislosti jsou hledány také v případě metody užití
datovaného archeologického souboru. Panel skalního umění totiž obvykle bývá součástí širšího
datovaného archeologického kontextu, jímž jsou zpravidla nástroje nebo pigment použitý k
malbě. Primárními zdroji informací jsou všechny artefakty, ekofakty a naturfakty nalezené
„v usazeninách obsahujících datovaný archeologický materiál“ (Keyser, Klassen 2001: 17).
Zvlášť slouží k relativnímu datování materiál užívaný v tvorbě umění a proměny v jeho užití –
například některé pigmenty byly přivezeny do Austrálie evropskými přistěhovalci až v 19.

století (Layton 1992). Podstatnou roli sehrává i přístup ke skalnímu panelu a materiál užívaný
v tvorbě umění. Přístup ke skalnímu umění jako prostředek relativního datování se opírá o
analýzu charakteristik terénu, jakou jsou nově zformované plochy, vybudované nebo
odstraněné depozity pod skalním panelem nebo měnící se hladina vody. Půdní depozity pod
skalními panely nejsou často statické, poznamenaly je cyklické eroze a náplavy, které mohou
být vodítkem ke stáří umění na jednotlivých panelech. „Nicméně v některých případech mohou
být sedimenty akumulovány u podloží panelu, což umožňuje jiným umělcům později vyrýt
nebo namalovat obrazy výše na ploše…“ (Keyser 2001: 128)

K metodám relativního datování patří superpozice motivů, vycházející z předpokladu,

že mladší motiv překrývá starší. Superpozice motivů poskytuje limitované chronologické
informace, neboť překrývající se motivy mohly být vytvořeny současně a nemusí vyjadřovat
časovou posloupnost. Pokud se množství stylově odlišných motivů překrývá ve stejném pořadí
na odlišných místech, může posloužit k zobecnění chronologie skalního umění v dané oblasti
(Rosenfeld 1996). „Motivy byly občas namalované nebo vyryté na starší a v některých
případech byly figury několika odlišných stylů a období vytvořeny ve stejných bodech.“

(Schaafsma 1980: 14) Jednou z metod pro studium superpozice je Harrisův vývojový diagram,
jenž představuje způsob zobrazení stratigrafických vztahů mezi jednotlivými stratigrafickými
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jednotkami v jejich relativní časové posloupnosti. Harrisův diagram stanovuje vztahy mezi
motivy – pokud je motiv A pod motivem B, motiv A předcházel motivu B, a pokud motiv A

překrývá motiv B, motiv A vznikl později než motiv B. Pokud jsou pak motivy A a B na stejné
úrovni, vznikly ve stejné době (Harris 1989). Relativní datování může odrážet rozdílnost ve

stavu motivů – relativní stav motivů se určuje podle jejich stavu, kdy horší stav motivu
reprezentuje starší motiv. Podobně skalní lak a zvětrání ovlivňují časovou posloupnost, v níž
bylo umění vytvořeno: Petroglyfy vznikají zářezy do skalního laku na ploše panelu, jenž variuje
od oranžové po tmavé až černé odstíny. Jedná se o tenkou vrstvu − tmavý potah manganu a
oxidu železitého zformovaný na skalní ploše v suchém nebo polosuchém klimatu
manganovými bakteriemi. „Vznik skalního umění vyžaduje odstranění současného skalního
povrchu, aby mohlo dojít k odkrytí skály světlejší barvy pod ním. Odkrytá skalní plocha pak
postupem času získává vlastní pouštní patinu, až během stovek či dokonce tisíců let tato odkrytá
plocha opět ztmavne.“ (Bostwick, Krocek 2002: 31) Pokud jsou petroglyfy provedeny do skalní
plochy, odhalí světlejší vnitřní část kamene, a vznikne tak negativní zobrazení. Proto jsou

mladší petroglyfy světlejší, zatímco starší jsou tmavší. Jak se vrstva obnovuje, petroglyf
tmavne, až může dosáhnout barvy skály. Zvětrávání zahrnuje chemické a fyzikální narušení
skalní plochy nebo srážení minerálů z dalších částí skály a předsatvuje destruktivní proces,
který přináší „změnu fyzické nebo chemické vlastnosti, včetně barvy, struktury povrchu,
hmotnosti, tvaru, chemického složení a dokonce tvrdosti nebo poddajnosti“ (Schiffer 1987:
147). Zvětrávání produkuje bledost piktografů nebo otupené petroglyfy. „Množství zvětrávání

na panelu skalního umění může být vodítkem k jeho stáří, ale záleží také na typu užité skály a
stupni jejího vystavení přírodním živlům.“ (Sundstrom 2004: 27) Zvětrání skalního umění
může geomorfologicky korelovat s hlavními datovanými geologickými událostmi. Skalní lak a
zvětrávání jsou často užívány dohromady a kombinovány s dalším datováním, jako superpozice
motivů a zobrazení datovatelného motivu (Obr. 6).

Absolutní datování představuje aplikaci chronometrických technik, které přináší

kalibrované a kalendářní stáří. Za základní lze považovat terénní odkryv, kdy dochází k odkrytí
nemovitých objektů, vyzvednutí movitých předmětů a sledování jejich vzájemných vztahů a
vztahů k archeologickému nalezišti. Informace k absolutnímu datování pochází z terénního
odkryvu a jsou následně uplatňovány v dalších technikách datování. Užití absolutního datování
se odlišuje na základě typu skalního umění. Na petroglyfy se vztahují tři typy datování, jež
zahrnují analýzu skalního laku na skalní ploše. Tenká vrstva nánosu pocházející z částeček jílu
nesené větrem je na skalním povrchu fixována mikroby. První technika, kationtové datování,
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zahrnuje proces výměny kationtu a změny jeho poměru v laku. Hlavní stopové prvky draslík a
vápník vylouhují lak v podobě kapilární vody rychleji než ostatní prvky, jako např. titan. Poměr
změn je kalibrován oblastně (Whitley, Loendorf 2009). „Kationtové datování předpokládá, že
jakmile je lak fixován ke stabilní skalní ploše, rozpustné kationty se při procesu lokalizovaného
chemického vyluhování postupně ztrácejí.“ (Watchman 2000: 49) Druhá technika,
mikrovrstvení laku, představuje strategii, která sleduje vlastnosti vrstev formovaných ve
skalním laku pokrývajícím petroglyfy. Tato technika zahrnuje tenkostěnnou analýzu
mikrostratigrafie vrstvy skalního laku. Technika je analogická dendrochronologii, lak se totiž
vytváří ve vrstvách a posloupnost vrstev je konstantní napříč oblastmi; odlišné vrstvení je
způsobené datovatelnými změnami v klimatu. Třetí technika, radiokarbonové datování,
vychází z malých částí organického materiálu, který se nachází ve skalní vrstvě, pod skalní
vrstvou a pod dalšími přírodními vrstvami. Protože organické zbytky jsou malé, vyžadují
použití urychlovače hmotnostního spektometru (AMS – datace) (Pager 1997).

Absolutní datování piktografů závisí na radiokarbonovém datování, kdy je odebrán
radiometrický vzorek malého karbonu extrahovaného z pigmentu. Absolutní datování vyžaduje
popis piktografických vzorků – složení pigmentu a nárůst minerálů, pigmentové barvy a typ

skály. Dále je potřebný popis chemické úpravy a zpracování před odesláním vzorku do AMS

laboratoře na analýzu 14C, z níž je získán extrahovaný a analyzovaný karbon, po němž následuje
analýza čísla v laboratoři AMS a radiokarbonové datování. Kalibrační program je pak užíván

k proměně kalendářního data (Clottes, Courtin, Valladas 1992). Zpravidla se uplatňují dva
přístupy radiokarbonového datování piktografů. První přístup je použitelný pro pigmenty na

bázi dřevěného uhlí a datují se jím černé malby zhotovené z uhlí. Piktografy jsou však i jiné
barevnosti, např. z anorganických pigmentů jako červený okr (Rosenfeld, Smith 1996). „Pokud
byla organická pojidla (například krev nebo sliny) smísena s anorganickými složkami

k vytvoření tekuté pasty, AMS datování lze provést pouze v případě, že mohou být extrahovány
organické zbytky pojidla.“ (Whitley, Loendorf 2009: 929) Organické části se totiž po vytvoření

malby chemicky nesmísí s jinými karbonovými zdroji. Obvyklý předpoklad je, že stáří

pigmentu z uhlí a piktografů je stejné – je totiž třeba připustit, že uhlí je starší než piktografy

(Hyman, Rowe 1997). Druhý přístup představuje plasmo-chemická technika, která poskytuje

extrakci organických komponent (pojidla) z anorganických pigmentů malby. „Plasmochemická extrakce soustředí organický karbon z pravěké malby piktografů za účelem
radiokarbonového datování bez zásahů minerálů obsahujících karbon. Kyslíkové plasma
přeměňuje organický materiál ze vzorků barev na oxid uhličitý, který je pak vybrán pro AMS
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radiokarbonové datování.“ (Scott, Davis, Steelman 2005: 64) V tomto případě je možné
datování i jiných piktografů než pouze těch na bázi uhlí – technika může být aplikována na
různé pigmenty zahrnující i piktografy na vápenci (Loendorf, Chippindale, Whitley 2007).
Jiné techniky absolutního datování jsou zvoleny podle oblasti, podle typu skalního
umění nebo podle lokality. Mikroerozní analýza je vhodný nástroj pro datování petroglyfů.
Klíčovým předpokladem je, že „horniny, jako křemen a živec, procházejí zvětráváním a erozí
takovým tempem, že mohou být měřeny a kalibrovány“ (Dorn 2001: 171). Mikroerozní
datování vyžaduje předpoklad, že čerstvá minerální zrna se odkryla při vytváření petroglyfů.
Metoda lichenometrie se také používá k určení věku exponovaných skalních povrchů, neboť
lišejník obsahuje paleoenviromentální informaci. „Je dlouho uznáváno, že lišejníky rostou na
skalní ploše neobyčejně pomalu – když byly nalezeny petroglyfy pokryté lišejníky, použili to
výzkumníci jako vodítko k dedukci, že jsou tyto petroglyfy velmi staré.“ (Welsh, Welsh 2013:
60) Důležitý je symbiotický vztah mezi houbami a řasami, které rostou v nevlídných
podmínkách na skalní ploše. Lichenometrie vyžaduje měření plochy petroglyfů pokryté
lišejníky spolu s dobou odhadující rychlost, s níž lišejníky rostou. Růst lišejníků je však závislý
na

mikroprostředí,

které

se

odlišuje

od

každé

skalní

stěny.

Metoda opticky

stimulované luminiscence (OSL) datuje vzorky s obsahem zrn křemene. Jedná se zejména o
spraše nebo glaciální sedimenty, po delší dobu vystavené slunečnímu svitu. Podstatou OSL
metody je působení radioaktivního záření, jehož prostřednictvím mohou být v pevných látkách
zachyceny elektrony v metastabilní poloze. Elektronové pasti se uvolňují optickým stimulem
(ozářením viditelným světlem), což je doprovázeno uvolňováním energie v podobě
luminiscenčního efektu (světélkování). Podle intenzity a délky luminiscence se výpočtem určí
stáří vzorku (Aitken 1985).

Kosmogenní datování umožňuje získat maximální věk na odkrytých břidlicových

panelech s petroglyfy v údolí Foz Côa. Jedná se pak o analýzu vzniku isotopu chlóru

Cl vystavené skalní plochy v otevřené lokalitě. Kosmogenní nuklidy vznikají uvnitř nerostů
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interakcí slunečních paprsků. Metoda je založena na „akumulaci (například 10Be) nebo rozkladu
(například 14C) nuklidů, které vznikají interakcí kosmických paprsků s atmosférou a zemským

pevným povrchem“ (Wagner 2004: 447). Datování profilu olova je založeno na tom, že
geochemický profil zlomku skalního povrchu při analýze ukazuje olovo v ploše povrchu kvůli
narůstajícímu olovu v atmosféře v důsledku industriálního znečištění. „Profily elektronových
mikrosond odhalují, že olovo znečistilo vrchní plochy skalního laku, ale tato koncentrace klesá
na úroveň hodnot v podloží hned pod přirozenými vrstvami skály, které se utvořily, jelikož
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olověná aditiva začala být přidávána do benzínu od roku 1922.“ (Dorn 1998: 139) Pokud je

skalní lak rovnoměrně vystavený vysoké hodnotě olova, tak z toho lze usuzovat, že se lak začal
vytvářet až během posledního století. Pokud je skalní lak pod povrchovou vrstvou v redukované
hodnotě olova, petroglyf vznikl před znečištěním ovzduší v důsledku industrializace (Whitley
2005).
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9. Konzervace a prezentace skalního umění
Při výzkumu skalního umění jsou určující následující gnoseologické kategorie: 1) geografická
lokalita; 2) výtvarná technika; 3) atributy panelu; 4) typ petroglyfu; 5) typ piktografu; 6) užité
pigmenty; 7) konstrukční koncepce; 8) výtvarný styl. Závěrečná fáze výzkumu je spojená s
managementem a konzervací − činnostmi, jež jsou zaměřeny na ochranu, konzervaci, řízení a
využití lokality skalního umění ve vztahu k ochraně kulturního dědictví a jeho prezentaci
vědecké i laické veřejnosti. Management a konzervace vychází z plánu, v jehož rámci jsou
stanoveny kroky, které je nutné učinit pro zvýšení ochrany dané lokality a pro minimalizaci její
potenciální destrukce. V plánu je také stanoveno, jak a kdy budou realizovány konkrétní práce
spojené s ochranou a využitím skalního umění, které se v lokalitě nachází. Plán tvoří několik
částí, z nichž každá zahrnuje empirická data poskytující základní informace o významu,
konkrétním stavu a managementu dané lokality (Whitley 2005). (Obr. 7)

Význam lokality stanovuje hodnotu konkrétního nálezového souboru skalního umění

jako součásti kulturního dědictví. Význam lokality zahrnuje několik různých dimenzí. První

z nich je možné označit za dimenzi výzkumnou, neboť je svázána s datováním lokality a
analýzou archeologických pramenů. Druhou dimenzi tvoří duchovní rozměr lokality, například
nadpřirozená moc, kterou tvůrci skalního umění danému místu přikládali, nebo rituály, spojené

s danou lokalitou. Třetí dimenzi tvoří estetická působivost lokality vyrůstající z krajinné polohy
nebo vizuální krásy uměleckých zobrazení. Čtvrtá dimenze zohledňuje historickou hodnotu
místa, zatímco pátá dimenze přihlíží k edukativnímu využití skalního umění, k jeho interpretaci

a prezentaci v rámci vzdělávání nebo turistického ruchu. Jednotlivé dimenze skalního umění se
vzájemně překrývají. Význam místa nemusí spočívat pouze v uměleckých artefaktech, ale je
provázaný se širším krajinným kontextem, geografií a geologií místa, klimatem, vodstvem nebo
vegetací, které skalnímu umění mohou dodávat další významové vrstvy a kvality. Význam
lokalit skalního umění je podstatný pro domorodé obyvatele, kteří se považují za potomky
tvůrců skalního umění a usilují obnovit narušenou kontinuitu se svou tradiční kulturou a s místy,
jimž přisuzují spirituální hodnotu (Bell 1992, Loubser 2001).
Stav lokality skalního umění zdůrazňuje potenciální rizika jeho destrukce. Skalní umění
je vystaveno negativním vlivům jak přírodního prostředí, tak destruktivním důsledkům lidské
činnosti, a proto je důležité zohlednit jeho ochranu. Konzervátoři zabývající se ochranou lokalit
skalního umění analyzují míru destrukce panelů a stav zde vytvořených uměleckých děl,
zaměřují se však i na růst minerálů a lišejníků na panelu i na další druhy biotického růstu,
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působení zvířat a hmyzu (ptačí nebo vosí hnízda, ptačí trus), vliv zvětrávání, eroze (včetně
praskání a drolení) a na důsledky působení člověka na krajinu (Hygen 2006). Snahu archeologů
přispět k zachování současného stavu skalního umění komplikují konflikty zájmů – zejména
v Austrálii, kde původní obyvatelé stále využívají, a dokonce opětovně přemalovávají panely
(Morris, Hamm 1992). Zhodnocení stavu lokality je součástí širší dokumentace skalního umění
– jedná se o důležitý dokumentační materiál, který je významný v hodnocení probíhajících
ekologických změn, měnících se klimatických podmínek a stavu konkrétních výtvarných děl,
což ovšem vyžaduje specializovaný trénink a kvalifikaci. Při analýze a hodnocení proměn stavu
lokality je třeba zdokumentovat, co bylo před a po zásahu, úpravě nebo konzervaci. „Je důležité
dokázat rozlišovat mezi tím, co změnili archeologové, konzervátoři a správci, od toho, co
existovalo před intervencí.“ (Loubser 2001: 86) Například nově doplněné pigmenty musí být
odlišitelné od pigmentu původního.
Management lokality skalního umění vyjadřuje úsilí archeologů chránit objevené
kulturní dědictví a aktivně ovlivňovat jeho budoucí využití. Plán managementu stanovuje, jaké
činnosti je třeba realizovat při ochraně a konzervaci skalního umění a jak řídit a prakticky
využívat danou lokalitu pro edukativní, vědecké a prezentační účely. Plán managementu by měl
obsahovat strategii využívání lokality z dlouhodobého hlediska a současně musí být flexibilní

vůči potenciálním změnám, například v souvislosti se změnou přístupu k lokalitě nebo
v důsledku nových výzkumů. Plán managementu zahrnuje plánování, koordinaci a intervenci

umožňující ochranu lokality pro další generace (King 1998). Strategický plán přihlíží také k
potřebám konzervace, která zpravidla probíhá na čtyřech úrovních:
1) Pravidelná údržba místa a lokality, jež vyžaduje minimální zásahy. Jedná se o odstranění
odpadu, zametání a oprašování nebo kartáčování panelů.
2) Konzervace zahrnující praktické zásahy a údržbu, jako jsou odstranění rostlin nebo odchýlení
vodního pramene, který zasahuje k panelu.

3) Obnova usilující o navrácení lokality do původního stavu, například odstraněním lišejníků
nebo nánosů graffiti. Při obnově je důležité respektovat principy opakovatelnosti a
zaměnitelnosti – pokud je například doplněna uvolněná deska nebo kámen, měly by být využity
přirozené materiály a techniky. Podobně je tomu při užití zaměnitelného materiálu (je například
vhodnější použít dřevo místo cementu).
4) Rekonstrukce, která představuje extremní formu intervence, jež se může vztahovat i na
přemalování motivů nebo na jejich opětovném vyrytí (Whitley 2005). (Obr. 8)
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Součástí strategického plánu mohou být také aktivity umožňující komerční využití
lokality skalního umění a jeho zpřístupnění formou pravidelných prohlídek pro potřeby
turistického ruchu. V některých případech ale může dojít ke strategickému rozhodnutí, že
lokalita zůstane utajena nebo zcela uzavřena veřejnosti kvůli malé velikosti, křehkosti zde
vytvořených děl, výjimečnosti nebo kvůli náboženskému významu. Pokud je lokalita
zpřístupněná veřejnosti, je vhodné organizovat prohlídky s doprovodem kompetentního
průvodce. Tento způsob prezentace kulturního dědictví také vyžaduje vybudování nezbytné
infrastruktury a vytvoření pravidel přispívajících ke kontrole chování návštěvníků. Při ochraně
skalního umění je důležité neinvazivní průběžné očišťování lokality, odstraňování odpadu a
preventivní zakrývání panelů nepromokavými polyetylénovými nebo PVC plachtami v zimním

období (Barabas 1992). Důsledky prohlídek návštěvníků jsou pozitivní i negativní – za
pozitivní důsledky lze kromě ekonomického efektu označit zvýšení pozornosti věnované

managementu a konzervaci výtvarných děl; negativní důsledky souvisí s riziky destrukce
lokality skalního umění četnými návštěvníky (Layton 1992). Turismus skalního umění je však
v mnoha případech nevyhnutelný a potenciálně prospěšný pro místní region. Navíc je to

způsob, jak zvyšovat povědomí široké veřejnosti o hodnotě skalního umění (Thorn, Dean
1995). Cílem strategie managementu je proto zpřístupnit skalní umění veřejnosti a zajistit
ochranu dané archeologické lokality. Součástí strategie je z tohoto hlediska také prezentování
dané lokality prostřednictvím knižních průvodců a odborných publikací (Goeldner, Ritchie
2009). Důležitá je i efektivní propagace a PR aktivity prezentující široké veřejnosti kulturní
význam a historickou hodnotu dané lokality. Součástí ochrany skalního umění jsou i
preventivní nebo kontrolní intervence, kdy v případě velkého množství návštěvníků nebo jejich
samostatného pohybu po lokalitě je třeba zhotovit bariéry a orientační body. Pro návštěvníky
jsou kromě průvodce vhodné informační panely umístěné přímo na lokalitě, vhodně
vybudované chodníčky, stezky a značky (Dragovich 1995).

Prezentace skalního umění vyžaduje ochranu před projevy vandalismu, které zahrnují

poškození, zahlazení nebo překrytí původních motivů umístěných na panelech. Mezi
preventivní způsoby ochrany a kontroly archeologické lokality patří zpracovaná dokumentace
a průběžné vzdělávání veřejnosti. Ve výjimečných případech lze použít také zatajení nebo
zákaz přístupu veřejnosti na lokalitu skalního umění. Vandalismus vzniká jak úmyslně, tak
neúmyslně: návštěvníci nebo výzkumníci mohou neúmyslně poškodit skalní umění aplikací

chemických látek, vybarvováním petroglyfů, lepicími páskami nebo kartáčováním v průběhu
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dokumentace, doteky křehkých částí plochy během návštěvy lokality nebo nedbalostí,
například založením požáru (Bednarik 2007). (Obr. 9)

Úmyslný vandalismus zahrnuje překrytí motivu novým motivem (graffiti), poškození
nebo ničení skalního umění dotekem, údery nástroji nebo zcizení skalního panelu v důsledku
sběratelství, cestovatelství i romantického entuziasmu (Bahn, Bednarik, Steinbring 1995).
Některé panely nebo balvany jsou archeology záměrně vyjmuty z jejich přirozeného prostředí,
konzervovány a vystavovány v muzeu. K vyjmutí může docházet v případě záchranného
výzkumu, kdy je na lokalitě plánována například stavba silnice, přehrady nebo jsou zde
plánovány důlní aktivity. Skalní umění ovšem tvoří „dvě základní složky: lokalita a její kulturní
obsah. Nemohou být odděleny, aniž by došlo k absolutnímu zničení významu a integrity
kulturní lokality, protože tyto složky jsou spolu nerozlučně spjaté.“ (Bednarik 2007: 2) Překrytí
původního motivu novým motivem lze odstranit, případně jsou graffiti ponechávány jako
doklad současné tvorby skalního umění. „Moderní graffiti jsou noční můrou konzervátorů
skalního umění, ale označují místa v současné krajině právě tak, jako to kdysi dělaly pravěké
rytiny (…) a jednou se mohou dočkat toho, že se stanou ‚skalním uměním‘ budoucnosti.“
(Murray 2004: 129) Vandalismu je možné předcházet prostřednictvím ochrany a vzděláváním.
Na eliminaci vandalismu se podílí kromě utajení lokality nebo vztyčení hranic, plotů, tabulí
z plexiskla a cestiček také stále stráže. Přítomnost fyzické bariéry však mnohdy upozorňuje na
hodnotu skalního umění, proto jsou užívány spíše přirozené bariéry, jako jsou keře, stromy nebo
hluboké dutiny. „Vandalismus páchaný na skalním umění může být zastaven pouze použitím
propracované strategie, která bude začleňovat také změnu v tom, jak tuto problematiku vnímá
veřejnost, dále vymahatelné zákony a důsledné trestní stíhání, aktivně působící bariéry vůči
vandalům a výzkum restauračních technik a v neposlední řadě pohnutek, které vedou vandaly
k jejich činům.“ (Higgins 1992: 231)
Standardní postup v archeologii vyžaduje, aby místo s výskytem skalního umění bylo
popsáno, zdokumentováno a zaneseno do mapy lokalit. Archeologické nálezy jsou datovány a
popsány na základě své funkce nebo kulturního významu a výsledná zpráva je obvykle omezena
na deskriptivní popis, klasifikaci a komparaci, přičemž interpretace symbolické dimenze
artefaktů většinou schází. Interpretační fáze výzkumu totiž sebou nese řadu úskalí například
„při všech pokusech o výzkum vzdálené minulosti existuje nebezpečí, že nejdříve vytvoříme
pojmy, ustanovíme celou řadu kategorií vlastní konstrukce, podle kterých následně seřadíme
data. Minulost je pak předkládána v těchto pojmech a je snadné domnívat se, že náš popis
vypovídá o minulosti, jak skutečně byla. V některých případech je ovšem vše, co vidíme, právě
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obrazem podloženým našimi vlastními apriorními kategoriemi.“ (Renfrew 1994a: 47) Pokud je
hledán význam nalezených artefaktů, tak je tomu obvykle v závislostech na vzdálenosti a
charakteru sídel, zdrojů nerostných surovin nebo reliéfu krajiny. V badatelově interpretaci se
také projevuje jeho subjektivní vidění světa, čímž přetváří význam místa (Tilley 1998). Navíc

je třeba připustit, že „naše představy o celku jsou neustále korigovány na základě dalších částí,
které se objevují později“ (Bateson 2006: 103). V jeden okamžik nelze stanovit závěrečnou a
definitivní interpretaci – máme-li zachytit něco autentického z lokality a její symbolické
struktury, musíme ji dlouhou dobu důkladně pozorovat. „Chyba činěná komentátory
zaměřujícími se výhradně na ‚mysl‘ je ta, že vyzdvihují schopnost bohatého symbolického
chování bez poukázání na to, že základním kritériem je praxe v materiálním světě. Tato
předpokládaná schopnost je naplněna jen tehdy, když se mysl a hmota spojí v novém způsobu
chování vůči materiálnímu světu.“ (Renfrew 2001: 129)
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DRUHÁ ČÁST – SKALNÍ UMĚNÍ V ÚDOLÍ OUKAÏMEDEN
10. Skalní umění v Maroku
Skalní umění se na území Maroka vyskytuje na úpatí pohoří Antiatlas (zejména v údolí Draa),
odkud se dále šíří na svahy pohoří Vysokého Atlasu. Neobjevuje se ale v pohoří Středního
Atlasu ani v pohoří Ríf (Searight 2004). V pohoří Vysokého Atlasu se nachází hlavní

centra skalního umění – údolí Oukaïmeden, Yagour a Jbel Rat a některá sekundární naleziště
jako Tainant a Telouèt. Všechny tyto lokality leží více než 200 metrů nad mořem, kde jsou
součástí pastvin a přírodních zdrojů. Skalní umění ve Vysokém Atlasu je produktem specifické
integrace širšího spektra uměleckých vlivů, jejichž ohniska se nacházela v oblasti Středomoří
a Sahary. Jedná se o projev exogenní kulturní změny, která ovlivnila pastevecké kultury, jejíž

nositelé migrovali na svazích Vysokého Atlasu (Simoneau 1977, Otto 1994, Alaoui Haroni,
Alifriqui, Simonneaux 2009, Rodrigue 2009). Rytiny se zpravidla nachází na šikmých
pískovcových deskách a balvanech, výjimečně pod převisy nebo v malých jeskyních (Searight

2013). V porovnání se skalním uměním, které se dochovalo na území Francie a Pyrenejského
poloostrova, se marocké lokality odlišují svým umístěním v otevřené krajině a viditelností
(Bravin 2014). Údolí Oukaïmeden tvoří jádro svébytné skupiny skalního umění na území

severní Afriky (Ruiz-Galvéz, Torres, Señorán et al. 2015). Jeho specifika souvisí s polohou
údolí Oukaïmeden (W 7°52', N 31°12'), které je situováno 2650 m.n.m. v centru pohoří
Vysokého Atlasu, přibližně 75 km jižně od Marrákeše. (Obr. 10)
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11. Objevování skalního umění v údolí Oukaïmeden
Na existenci skalního umění v údolí Oukaïmeden jako první upozornil v roce 1948 Emile

Pinguet, pedagog z Lycée Lyautey v Casablance. V návaznosti na jeho informace oslovil
inspektor pravěkých památek v Maroku Maurice Antoine francouzského badatele Jeana
Malhommeho (1895−1963), aby skalní umění ověřil in situ. Malhomme rozhodně nebyl

„kabinetní vědec“ (Souville 1963: 261). Skalní umění v údolí Oukaïmeden systematicky

studoval a dokumentoval od roku 1949. Stal se z něho „velmi dobrý znalec regionu a jeho
obyvatel, posoudil tisíce rytin; téměř patnáct let, bez ohledu na politickou situaci, chodil do

hor pěšky nebo jezdil na hřbetu muly, často sám, někdy doprovázen průvodcem.“ (Souville
1991: 768) Analyzoval rytiny a identifikoval šest technik, které použil při stanovení jejich
chronologie (Souville 1963, Otto 1994). Jeho výzkumy skalního umění i hmotné nálezy vedly
k závěru, že v severní Africe probíhaly doba měděná a doba bronzová (Malhomme 1953).

„Jeho hlavní zásluhou bylo, že objevil a identifikoval na tisíce skalních rytin nejdříve
v Oukaïmeden, později v dalších oblastech Vysokého Atlasu.“ (Cornevin 1975: 328) Výzkum
skalního umění Malhomme rozšířil o oblasti skalního umění v Yagour a Jebel Rat. Celkem

publikoval na více než dvě desítky studií a dvousvazkovou publikaci Corpus des gravures

rupestres du Grand Atlas, jejíž první díl zahrnuje rytiny z údolí Oukaïmeden (Malhomme
1959, 1961). Důležitost jeho výzkumů a závěrů potvrdil francouzský archeolog Henri Breuil,
který je autorem předmluvy prvního svazku (Malhomme 1959). (Obr. 11)

Od roku 1956 začal skalní umění Vysokého Atlasu studovat archeolog André Jodin
(1921−2003). Objevil nejenom nové lokality, ale postupně navštívil a revidoval naleziště
skalního umění, které popsal Jeana Malhomme (Rodrigue 1999). Jodin navrhl komparativní
studium severoafrického skalního umění. V údolí Oukaïmeden identifikoval dvě techniky
vzniku rytin − vyklepání a broušení (abraze). Zdůraznil také roli pastvin užívaných místními
pastevci a migračního pohybu jejich stád v údolí (Jodin 1964, 1966). Další badatel André
Simoneau (zemřel 1979) vytvořil obsáhlý inventář čítající 243 lokalit marockého skalního

umění − Catalogue des sites rupestres du sud marocain (1977). Simoneau nalezl nové lokality
skalního umění ve Vysokém Atlasu i v Antiatlasu (1967, 1968). Zastával názor o existenci
vztahů mezi saharskými a horskými regiony na jedné straně a mezi horskými regiony a
regionem Středozemního moře na straně druhé. Simoneau se zasloužil o analýzu a typologii
zbraní a interpretaci skalního umění, jež v údolí Oukaïmeden považoval za manifestaci
„horského kultu“ (Simoneau 1975).
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Systematický výzkum skalního umění ve Vysokém Atlasu se prosadil v 60. a 70. letech
20. století. Postupně se výzkum soustředil na typologii motivů skalního umění nebo jejich
interpretaci. Typologii zbraní rozpracoval francouzský prehistorik a archeolog Robert
Chenorkian (narozen 1950), který se zaměřil na vyryté motivy zbraní (halapartny, dýky,
sekyry a štíty) v údolí Oukaïmeden (Chenorkian 1979). Protože typy místních seker a dýk
postrádají ekvivalenty na Pyrenejském poloostrově, předpokládal, že byly výsledkem
autochtonního vývoje a domácí produkce kovů (Chenorkian 1988). Chenorkian zjednodušil
dělení motivů skalního umění do dvou kategorií – nefigurativní a figurativní (zbraně,
zoomorfní a antropomorfní zobrazení). Také francouzský badatel Georges Souville
(1927−2012) byl zastáncem teorie autochtonní výroby lokálních kovových zbraní a nástrojů,

která předpokládala existenci doby bronzové v Maroku (Souville 1965a, 1965b). V 80. letech
se věnoval antropomorfnímu zobrazení i neidentifikovatelným motivům v údolí Oukaïmeden
(Souville 1988, 1989, 1990). Motivy skalního umění považoval za projev uctívání zahrnující
scény obětování nebo modlitby (Souville 1991, 1992). (Obr. 12)

O další soupis skalního umění v Maroku se zasloužil archeolog Alain Rodrigue

v publikaci L’art rupestre du Haut Atlas marocain (1999). V syntéze předložil popis lokalit
skalního umění ve Vysokém Atlasu, typologii motivů, užité techniky vzniku a datování. Jeho
první práce o údolí Oukaïmeden vznikly již v 80. letech 20. století (Rodrigue 1987). Později
zpracoval deskripci a analýzu skalního umění v údolí Oukaïmeden, které dodnes patří

k nejucelenějším pramenům pro další výzkum této oblasti (Rodrigue 2009). Zastával názor,
že v údolí Oukaïmeden se nachází doklady všech vývojových „období v Maroku, od pastevců

z konce neolitického období až po přítomnost římských dobyvatelských jezdců.“ (Rodrigue
2009: 6) Syntetický přístup uplatnila také antropoložka Susan Searight, která zohledňuje různé
faktory umožňující datovat a klasifikovat skalní umění, jako jsou klimatické změny nebo
environmentální a archeozoologické poznatky. Její zásluhou jsou popsány nejenom lokality
skalního umění ve Vysokém Atlasu, ale i historie jejich objevování, dokumentace nebo
interpretace (Searight 2004, Le Quellec 2008). Klasifikaci motivů skalního umění se věnuje
také archeolog El-Hassan Ezziani, který zastává sémiologický přístup ke skalnímu umění.
Zohledňuje proto vztahy mezi motivem skalního umění v krajině nebo trasami transhumance.
Vyčlenil několik skupin motivů skalního umění ve Vysokém Atlasu, které chronologicky
uspořádal od doby bronzové přes lybijsko-berberské období až do období nástupu islámu
(Ezziani 2004a, 2004b).
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12. Oblasti skalního umění v údolí Oukaïmeden
Skalní umění v údolí Oukaïmeden je koncentrováno do osmi oblastí označovaných OK1 až
OK8. Koncentrace rytin je nerovnoměrná, pokrývají území dosahující délky 4,5 km a šířky 4

km.4 Oblasti jsou rozprostřeny na plošině, kterou obklopuje pohoří Oukaïmeden, pastvina Sidi
Fars a vesnice Oukaïmeden. Z tohoto důvodu je v současnosti několik rytin oblasti OK2
koncentrováno na soukromých pozemcích. Naleziště skalního umění jsou situována zejména
na svazích orientovaných jižně/jihovýchodně, v nejlépe kryté a nejteplejší části údolí
(Rodrigue 2009). Rytiny jsou provedené převážně na horizontálních skalních plochách

„čitelných“ z pozice, která je nejpohodlnější – v pokleku, v podřepu nebo dokonce vleže.
Jejich deskripce a interpretace proto vyžaduje perspektivu takto umístěného pozorovatele.
(Obr. 13)

Oblast OK1 zahrnuje naleziště Izmir situované v místě průsmyku, pastvin a cesty
vedoucí do vesnice Izmir. Na nalezišti jsou roztroušené bloky pískovce, na nichž je provedeno
na dvě desítky rytin. Oblast OK2 se vztahuje na lokality Ifir, Village, Tizerag a Plateau. OK2

představuje druhý hlavní vstup do údolí ze západu, který ovšem byl již několikrát poškozen.
Nejdříve výstavbou berberských kamenných staveb (azibs) a později chatami, hotely a
obchody a nakonec výstavbou přehrady, silnice a lyžařského střediska. Naleziště Ifir je

ohraničeno pomyslnými hranicemi pohoří, televizního vysílače, průsmyku a silnice. Toto
naleziště zahrnuje především rozptýlené rytiny a jen jednu jejich výraznější koncentraci.
Naleziště Village se nachází na území vesnice a sahá až po hlavní silnici a vojenský tábor.
Naleziště Village charakterizuje bohatá koncentrace rytin, která vyvolala největší zájem, ale
také doznala nejvýraznější poškození. Na nalezišti Plateau se rytiny rozkládají jižně od silnice
a východně od přehrady, jejíž výstavba přispěla k jejich destrukci. Oblast OK3 reprezentuje

Tizerag čítající dvě koncentrace rytin, jež se nachází na ploše sahající od vojenského tábora
až k východnímu okraji svahu. Pro Tizerag je charakteristický výskyt některých
vysokohorských rostlin, jako jsou vzácné jalovce. Na ostatních nalezištích je vegetace
omezená na traviny. Oblast OK4 zahrnuje naleziště Talaisane, které vymezuje přehrada a
horský potok Tiferguine. Do naleziště Talasaine se řadí koncentrace rytin na soutoku horských

Pro porovnání: V Yagour se rytiny rozprostírají v rozsahu 13 kilometrů, v Jebel Rat se koncentrují zejména na
lokalitě Tizi n´Tighist (Glory 1953, Malhomme 1959, 1961).
4
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potoků Tiferguine a Ait Irede. Právě přítomnost potoků v údolí umožňuje celoroční
zavlažování pastvin a trvalý místní zdroj vody. (Obr. 14)

Oblast OK5 představuje naleziště Tifina situovaného v blízkosti naleziště Talaisane.
Naleziště Tifina je vzdáleno od vesnice tři kilometry. Větší vzdálenost od trvalého osídlení
chrání toto naleziště, které je nejbohatší na rytiny, z nichž je většina provedena v blízkosti
průsmyku. Oblast OK5 tvoří 65 nalezišť skalního umění a více než čtvrtinu skalního umění
(26,63%) z celkového množství v údolí Oukaïmeden, ačkoliv její plocha je dvakrát menší než
oblasti OK2 nebo OK3. Vysokou koncentraci rytin v oblasti OK5 je možné spojovat se

strategickým místem vstupu na pastviny v této oblasti. Oblasti OK6 a OK7 začleňují naleziště

Azib Abadsan (Rodrigue 1999, 2009, Hipólito Collado 2014, Ruiz-Galvéz, Bokbot, Collado

Giraldo et al. 2013, Ruiz-Galvéz, Torres, Señorán et al. 2015). „Rytiny jsou obzvláště zajímavé
svým vertikálním uspořádáním − extrémně vzácné umístění skalního umění v Oukaïmeden“
(Ruiz-Galvéz, Torres, Señorán et al. 2015: 49). Oblast OK8 je nové teritorium zahrnující řeku
Irini a její břehy. (Obr. 15)
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13. Výtvarné techniky a specifika skalního umění v údolí Oukaïmeden
Více než 1068 skalních zobrazení objevených v údolí Oukaïmeden bylo vytvořeno technikami
vyklepání (piketáž), broušení (abraze) a řezání (Malhomme 1959, Jodin 1964). Většina motivů
je vyklepána. Jedná se o jednoduchý postup, jenž je založen na opakovaném a kontinuálním
úderu tvrdým a pevným nástrojem za účelem vytvoření rýh. Hloubka rýh závisí na tvrdosti
horniny, pevnosti nástroje a síle úderu. Tloušťka rýh variuje od 0,7 až 3 centimetrů, průměrně
ale dosahuje 1,2 centimetru. Vyklepané motivy charakterizuje stálost a hloubka zobrazení. Lze
předpokládat, že byly nejdříve provedeny obrysy motivu na skalní ploše a následně proběhlo
jejich vyklepání. „V některých případech byl vyklepaný motiv později abradován, zatímco
další motivy byly částečně vyklepány a částečně abradovány.“ (Ruiz-Galvéz, Torres, Señorán

et al. 2015: 1445) Technika vyklepání byla uplatněna zejména k vytvoření obrysových linií.
Málokdy byla užita k vyplnění vnitřních ploch zobrazení. V některých případech se objevuje
částečné vyplnění, například v oblasti zvířecího krku. U vyklepání motivů v údolí Oukaïmeden
nelze stanovit, zda se jedná o vyklepání přímé nebo nepřímé. Schází totiž jakýkoliv doklad

užitých nástrojů. Stejný způsob byl uplatněn v portugalském údolí Côa, kde byly v lokalitě
Olga Grande 4 nalezeny dva křemencové kameny sloužící k přímému vyklepání (Jodin 1966,
Salih, Oujâa, Heckendorf et al. 1998, Collado Giraldo 2014, Půtová 2015). (Obr. 16)

Druhou nejvíce zastoupenou technikou v údolí Oukaïmeden je broušení (abraze). Tato

technika byla uplatněna podstatně méně, protože jejím prostřednictvím vzniklo pouze 49
motivů v oblastech OK2 a OK5. Broušení charakterizuje tloušťka mezi 0,8 a 1 cm. Zatímco

vyklepání je užito u všech typů motivů v údolí, broušení převažuje u zobrazení zbraní.
Kombinace vyklepání a broušení je doložena u 18 motivů. V mnoha případech byly nejdříve
vyklepány obrysy motivu, pak následovalo škrabání nebo broušení. Tenké vyřezané motivy

jsou výjimečné, dokumentované pouze v oblasti OK2 (Jodin 1966, Collado Giraldo 2014,
Ruiz-Galvéz, Torres, Señorán et al. 2015).

V údolí lze zaznamenat minimální provázanost plochy skalního umění a motivů

provedených na skalním povrchu. Na několika místech se však projevují nerovnosti skalní
plochy, jež byly užity jako součást zobrazení nebo jeho podstatné části, jako například v
oblasti OK3. Na některých místech křivka zvířecího těla odpovídá výčnělku, zakřivení nebo
jiné nepravidelnosti skalního povrchu. Skalní umění v otevřené krajině je vyryto na
jednoduchých oddělených a izolovaných deskách, na plochém nebo mírně se svažujícím
skalním výchozu. Jejich barva je monotónní od odstínů červené po šedivou včetně jejich
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barevných variací. Převažuje ale červená (60%) nad šedivou (40%). Barva kamenného podloží
však patrně nepředstavovala základní kritérium volby skalního povrchu za účelem zhotovení
rytiny (Searight 2013, Collado Giraldo 2014). (Obr. 17)
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14. Motivy skalního umění zastoupené v údolí Oukaïmeden
Údolí Oukaïmeden charakterizují rozmanité motivy, které se vzájemně odlišují technikou,

typologií a stylem. Motivy v údolí Oukaïmeden lze rozdělit do sedmi skupin: 1. zbraně (371
motivů), 2. zoomorfní motivy (82 motivů), 3. antropomorfní motivy (65 motivů), 4.
etnografické motivy (107 motivů), 5. symboly (326 motivů), 6. abstraktní a nespecifikovatelné
motivy (111 motivů) a 7. moderní motivy (3 motivy). V mnoha případech, jako u
antropomorfních a zoomorfních motivů, je patrný vývoj od naturalismu ke schematickému
zobrazení a prosazení redukce v ikonografii. Nejdříve velmi detailní figury obklopené
zbraněmi a dalšími symboly se postupně proměňují ve schematizované rytiny. Motivy
málokdy přesáhnou velikost 50 centimetrů, ale některé antropomorfní zobrazení dosahují
velikosti až 150 centimetrů (Souville 1991, Bravin 2014, Collado Giraldo 2014). (Obr. 18)

V údolí Oukaïmeden převládají motivy zbraní, které typologicky zahrnují dýky, hole

(vrhače oštěpů), kladiva, dlouhé sečné zbraně s násadami (halapartny), meče, sekyry, oštěpy
a šípy. Ze zbraní je nejčetněji zastoupeno zobrazení dýk, které tvoří rukojeť a kontura ostří
čepele. Motiv dýk variuje v provedení hlavice, záštity, v délce a tvaru čepele a přítomnosti
nebo absence rukojeti či nýtů. Později velikost rukojeti narůstá, v několika případech je
dokonce větší než čepel. Čepel ale zůstává vždy ostrá a úzká, a to i v případech, kdy je rukojeť
masivní. Rukojeť doplňují nýty v počtu dvou nebo tří. V údolí jsou vyryté také čepele se
dvěma, třemi nebo pěti žebry. Dýky vždy překrývají zoomorfní motivy (Rodrigue 2009,
Collado Giraldo 2014). Základní klasifikace dýk zahrnuje atlaský typ a bronzový typ. Atlaský
typ charakterizují specifické znaky, k nimž patří krátká čepel, záštita, velká hlavice a absence
žeber na čepeli. Atlaský typ charakterizují i neodlišovací znaky, jimiž jsou nýty. Naznačeny
jsou na záštitě, čepeli a hlavici. V tomto ztvárnění ztratily svou původní užitnou funkci, neboť
dekorativní role převažuje nad primární potřebou. Bronzový typ charakterizuje specifický
znak, jímž je nepřítomnost záštity. Naopak neodlišovací vlastnosti představují nýty, žebra,
hlavice a tvar čepele. Čepel může být lomená, trojúhelníková, krátká nebo dlouhá. Skupiny

dýk se člení na dva archetypy, které utváří sekundární prvky – varianty. V rámci každého
archetypu je možná kombinace variant. Archetyp A vystihují hlavice a záštity. Archetyp B je
charakterizován spojením čepeli a rukojeti (Chenorkian 1979). (Obr. 19) (Obr. 20)

Vedle dýk jsou mezi rytinami zastoupené i dlouhé sečné zbraně s násadami, sekery,

hroty nebo hole. Dlouhé sečné zbraně s násadami, jejichž tvar je zpravidla oválný, čtvercový
nebo kruhový, zpravidla překrývají dýky. Ani v jednom případě se ale dlouhá sečná zbraň
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nedostává do kontaktu se zoomorfním nebo s antropomorfním motivem. Jejich rukojeť je buď
krátká a mírně zakřivená, nebo rovná a protáhlá. Pro dlouhé sečné zbraně je charakteristická
trojúhelníková čepel zasazená do násady, jejíž zakončení je profilováno do malé zakulacené
části. Dlouhé sečné zbraně variují od úzké k široké a dlouhé čepeli. Odlišuje se počet žeber a

nýtů, nejčastější je výskyt řady čtyř nýtů. Pro motiv meče je typická dlouhá a v mnoha
případech zakřivená čepel připomínající iberský meč známý jako falcata. U mečů schází
záštita chránící ruku před sklouznutím prstů na čepel. Jejich rukojeť je profilovaná do tvaru
písmen T. Mezi další motivy zbraní patří rytiny seker. Nejčastěji se objevuje sekera, jejíž hlava
je upevněna bez nýtů. Mezi typické motivy patří také sekyra, která se skládá z oválné hlavy,
doplněné o topůrko různé délky i tvaru. Někdy jsou součástí sekery dva nebo tři nýty spojující
hlavu a topůrko. Některé sekyry překrývají antropomorfní motivy označované jako houslové
typy. Do kategorie zbraní patří i schematizované hroty šípu, doplněné o rozvolněná křidélka
nebo stopku pro uchycení do dřeva. Jiný typ hrotu šípu je profilován do tvaru plochého listu.
Specifickým typem zbraní jsou hole, které charakterizuje na jednom konci zakřivení, na
druhém konci prodloužení. Některé rytiny ale znázorňují hole, které jsou zakřivené na obou
koncích ve tvaru bumerangu (Rodrigue 2009, Collado Giraldo 2014). (Obr. 21) (Obr. 22)

Vysoce frekventovanou třídou zobrazení jsou zoomorfní rytiny zobrazující divoká
nebo domestikovaná zvířata. Jejich charakteristickým rysem je to, že byly vytvořeny užitím
různých technik nebo stupně schematizace. Ztvárněná zvířata odpovídala konkrétním druhům
zastoupeným v údolí Oukaïmeden i ve Vysokém Atlasu. Zoomorfní rytiny svědčí o schopnosti
jejich tvůrců přesně identifikovat zobrazené živočišné druhy. Konkrétní motivy vykazují
značný naturalismus a také repetici zobrazení jednotlivých anatomických částí a detailů, jako
jsou rohy nebo ocasy. V několika málo případech ale není možná přesná identifikace
živočišných druhů vzhledem ke stupni schematizace nebo absenci anatomických prvků.
Většina zvířat je zobrazena z bočního profilu. Jejich těla jsou vyryta v obrysové linii, vyplněna

nebo ve vnitřní části rozdělena jednoduchou vertikální linií přibližně v oblastech hrdla a
hřbetu. Rytiny jsou provedeny staticky, netvoří komplexní kompozice nebo scény zachycující
více než jedno zobrazení. Výjimečně je vyryta skupina zvířat na jednom panelu. (Obr. 23)

K zoomorfním motivům v údolí Oukaïmeden patří turovití (Bovidae), koňovití

(Equidae), slonovití, kočkovité a psovité šelmy, nosorožec, žáby nebo želvy. Nejvíce jsou

zastoupeni tuři. „Nicméně, jak je tomu dodnes v mnoha středomořských zemích, sociální,

symbolická a ekonomická hodnota turů byla na nejvyšší úrovni.“ (Torres, Ruiz-Galvéz 2014:

186) Tury vystihuje obdélníkové tělo zachycené z profilu a vyklenutá křivka spodní nebo horní
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části trupu. Hlava je obvykle nepřiměřeně malá oproti tělu. Hlavu mohou doplňovat rohy
profilované ve tvaru písmene U nebo S, které mohou být důsledkem záměrné fyzické
modifikace nebo domestikace. Tury charakterizují i primární a sekundární pohlavní znaky
(penis a vemena) a ocas. Na základě výšky kohoutku a dalších morfologických znaků lze na
některých rytinách identifikovat samce (Rodrigue 2009). (Obr. 24)

Vzácné zoomorfní ztvárnění představují koňovití nejenom v údolí Oukäimeden, ale i

v celé oblasti Vysokého Atlasu. V údolí jsou provedeny dvě rytiny – osel africký a kůň. Rytina
osla afrického je vystižena až s didaktickou přesností. Charakteristická je větší hlava, široké
nozdry, dlouhé uši a vzpřímená hříva. Motiv koně odlišuje prodloužená hlava, vystouplé
nozdry a trojúhelníkový tvar uší. Slonovité reprezentuje slon africký, kterého vystihují dlouhé

kly směřující dopředu. Jeho biotop přirozeně zahrnují horské oblasti do 5000 m n. m. Rytiny
doplňuje dlouhý a stočený chobot. Hlava je disproporční oproti tělu a dolním končetinám. Uši
jsou drobné, některé profilované do tvaru motýlích křídel. Dalším detailem, velmi užitečným

z důvodu identifikace živočišného druhu, je ocas. Linie krku nebo břicha mohou naznačovat
záhyby kůže. Na nalezišti Talaisane se nachází lovecká scéna. Kompozici tvoří čtyři sloni
v průvodu, před nimiž jsou ztvárněny dvě postavy se zdviženýma rukama, držící

neidentifikovatelný objekt. Kočkovité šelmy jsou specifické mírou schematismu, která se
vztahuje na krátké uši, zaoblené tlapky a dlouhý výrazný ocas. V některých případech je šelma
vystižena s objemným břichem naznačujícím graviditu samice. Psovité šelmy reprezentuje

hyena skvrnitá, vyskytující se v horských oblastech. Její přesnou druhovou identifikaci
umožňují ocas a skvrny vyryté v ploše kožichu. Nosorožec patří v údolí k nejednoznačně
identifikovatelnému druhu, jenž byl zaměňován se savanovým prasetem. K této záměně vedla
podobnost mezi vyvinutými kly savanového prasete a rohy nosorožce (Kaache 2001, Searight
2004, Le Quellec 1985, 2008, Bravin 2009, 2014, Rodrigue 1996, 1999, 2009, Ewague, El
Graoui, Boumaggard 2013, Collado Giraldo 2014). (Obr. 25)

Antropomorfní motivy provedené technikami broušení a vyklepání zobrazují
zpravidla celou postavu − trup, horní a dolní končetiny. Někdy je naznačena i hlava. Postavy
často doprovází i zbraně. Antropomorfní motivy se v závislosti na stavbě těla a stupni
schematizace dále člení na naturalistické, houslové (houslový idol) a schematické podtypy.
Zvláštní kategorii jsou idoly, které tvoří obdélník. Ten je ve spodní části zakončen kruhově
nebo obloukem naznačujícím končetiny. V obdélníkovém tvaru lze identifikovat tělo a jeho
oddělení od hlavy prostřednictvím zúžení v oblasti krku. Vnitřní část je prázdná anebo
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rozdělená příčnými liniemi (Malhomme 1959, 1961, Otto 1994, Rodrigue 1999, Collado
Giraldo 2014). (Obr. 26)

Naturalistický podtyp (34 motivů) zahrnuje frontálně zachycené figury, doplněné o
hlavu, trup a končetiny. Figury charakterizují kruhové nebo polokruhové hlavy. V hlavě
mohou být zastoupeny i detaily, jako oči, obočí, nos a nosní dírky nebo uši a vlasy. Ústa nejsou
pravidelnou součástí zobrazení, a pokud ano, jsou často profilována do širokého úsměvu.
Horní i dolní končetiny figury vychází z trupu, který tvoří dvě rovnoběžné linie. Tvar trupu
připomíná válec, v některých případech doplněný o žeberní kosti, ňadra nebo pupík. U figur
jsou naznačeny ruce a chodidla, mnohdy i prsty. Jejich horní končetiny jsou rozpažené nebo
pozdvižené jako při modlitbě nebo adoraci, někdy i svírají v rukou také nějaký objekt. Dolní
končetiny naopak směřují dolů, jsou rovné, zakřivené nebo ohnuté v kolenou. U
naturalistického podtypu jsou také naznačeny mužské nebo ženské pohlavní orgány. Figury
obvykle doplňuje oděv nebo doplňky a ozdoby, jako jsou pás, náhrdelník a spona na hrudi
nebo náušnice, náramek na zápěstí a paži. Později dochází ke schematizaci znaků, zejména

dolních končetin, které jsou provedené v podobě jednoduchých linií. Některé figury doplňují
zbraně, zejména dýky (Malhomme 1959, 1961, Rodrigue 1999, Collado Giraldo 2014, Ezziani
2014b). (Obr. 27)

Houslový podtyp (11 motivů) představuje ztvárnění charakteristické výlučně pro údolí
Oukaïmeden, postrádající jakoukoliv paralelu ve Vysokém Atlasu. Velmi často jsou tyto
figury označovány jako „houslové idoly“ na základě srovnání se středomořskými kykladskými

idoly, neboť tento specifický způsob reprezentace ženského těla odpovídá morfologii houslí
(Jodin 1964, Simoneau 1967, Rodrigue 1999). Jedná se o reprezentaci ženské postavy, která
je zobrazena hieraticky a ve frontální perspektivě. Drobná hlava je obvykle umístěna na
dlouhém, zužujícím se krku. Obličejové rysy jsou schematické, zejména jsou naznačeny oči a
nos. Výrazným znakem těla jsou dva laterální výstupy, které připomínají objemná ňadra, nebo
zaoblená ramena, rozpažené paže nebo ruce založené v bok. Tyto postavy nedoplňují žádné
ozdoby nebo oděv. V jejich blízkosti jsou však občas zobrazené zbraně. Některá těla jsou
zasažená šípy nebo oštěpy, jiné jsou zbraněmi pouze obklopena (Souville 1991, Rodrigue

1999, Ezziani 2014). Končetiny jsou zachyceny zpravidla zakřivené a zaoblené ve spodní

části, což může vyjadřovat velmi schematický způsob ztvárnění chodidel (Le Quellec 2008,
Collado Giraldo 2014, Ezziani 2014). „Spodní část se značně rozšiřuje, aby zdůraznila, co
můžeme interpretovat jako ženský pohlavní orgán, který dokonce naznačuje ochlupení

znázorněné jako kolmé linie, které vycházejí z oblasti vulvy.“ (Collado Giraldo 2014: 149)
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Obecně je možné konstatovat, že houslový podtyp lidské postavy nedoprovází oděv, doplňky
nebo ozdoby, ale v blízkosti hlavy jsou vyryté motivy dýk. (Obr. 28)

Další specifickou třídu lidských postav reprezentuje schematický podtyp (7 motivů),

který charakterizují figury zobrazené ve frontální perspektivě. Jejich tělo je provedeno
zjednodušeně v podobě vertikální linie utvářející hlavu a končetiny. Pozice horních nebo
dolních končetin variuje. Typické je rozpažení rukou nebo jejich pozdvižení jako při adoraci.

Ruce jsou zpravidla zobrazeny i s prsty, někdy roztaženými do podoby vějíře nebo držící různé
objekty nepřiměřené velikosti, k nimž patří například sekyry. Dolní končetiny jsou často
zachycené jako vertikální linie, čímž tělo připomíná jednoduchý kříž. Někdy jsou nohy
roztažené vodorovně a tělo se podobá ještěrce. Z trupu těla mohou vystupovat šikmé linie a
silueta těla připomíná strom. Tělo často doplňuje také mužský pohlavní orgán. Stejně jako
houslové podtypy i schematické podtypy nezahrnují zdobení nebo další doplňky, i když šikmé
linie vystupující z trupu těla mohou symbolizovat součást oděvu, jako jsou třásně nebo

lemování oděvu. Schematické podtypy jsou obvykle izolované. Pokud se v jejich blízkosti
nachází nějaký motiv, jedná se o další antropomorfní figuru. Velikost zobrazení se vyvíjela.
První formu charakterizuje dynamismus větších figur, které jsou zachyceny se zvlněnými

končetinami. Figury se však postupně stávaly menšími a více hieratickými (Collado Giraldo
2014, Ezziani 2014b, Torres, Ruiz-Galvéz 2014). (Obr. 29)

O životě v údolí Oukaïmeden vypovídají rytiny související s chováním, rituály a
sociální strukturou zdejších obyvatel (Nieto 2014). Tato třída zobrazení, označovaná jako
etnografické prvky, zahrnuje náhrdelníky, štíty, nápisy, topografické mapy, motiv hry
(mankala) nebo pohřbívání. Náhrdelníky vystupují v podobě jednoduchých rytin vytvořených
ze zakřivených paralelních linií. Štíty představují kruhová, čtvercová nebo obdélníková
zobrazení, která se objevují samostatně, v páru a skupinově na stejném panelu. Štíty se odlišují

velikostí, kompozicí vnitřního členění nebo množstvím geometrických prvků. Kruhové štíty
vyplňují důlky, patrně zobrazující zatlučené hřebíky nebo zesilovací pásy, které představují
dřevěnou konstrukci nebo výplet. Čtvercové štíty charakterizuje jednoduchá i složitá
kompozice, doplněná o zdvojený kruh. Libyjsko-berberské nápisy jsou v údolí Oukaïmeden
součástí lovecké scény na nalezišti Talaisane. Původně byly tři, ale výstavba silnice jeden

z nápisů zničila. Topografické mapy zahrnují zobrazení, které tvoří vyklepané důlky
uspořádané do několika řad. Tyto geometrické kompozice mohou reprezentovat teritoriální a
krajinné prvky vyjadřující vztahy uvnitř a mezi jednotlivými panely skalního umění. Dvě řady
vyklepaných kulatých důlků mohou znázorňovat motiv hry, jejímž základním principem je
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přemisťování hracích kamenů nebo semen mezi důlky. Součástí rytiny obdélníku je další
motiv, pravděpodobně znázorňující pohřbívaní. Uvnitř obdélníku je totiž schematicky
zobrazeno tělo se zkříženýma rukama (Chenorkian 1988, Rodrigue 1999, Arcà 2004, Collado
Giraldo 2014, Ruiz-Galvéz, Torres, Señorán et al. 2015). (Obr. 30) (Obr. 31)

Symboly představují široké spektrum zobrazení, která jsou specifická zejména svojí

geometrickou podobou. V údolí Oukaïmeden se nachází lineární otevřené struktury, k nimž
lze přiřadit rovné, jednoduché, zdvojené, zakřivené nebo zvlněné linie a spirály. Další
symbolické formy spojuje kategorie lineárních uzavřených struktur, do nichž lze zahrnout

oválné formy, čtverce, obdélníky, trojúhelníky a také chodidla. Symboly zpravidla doprovází
zbraně, antropomorfní a zoomorfní motivy, které se mohou překrývat. Neidentifikovatelné
motivy neumožňují jednoznačnou interpretaci. Jedná se o torza zobrazení, která mohou být
výsledkem radikální schematizace nebo poškození skalního motivu (Rodrigue 1998, Collado
Giraldo 2014). (Obr. 32) (Obr. 33) (Obr. 34)
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15. Datování skalního umění v údolí Oukaïmeden
Skalní umění v oblasti Vysokého Atlasu představuje svébytnou syntézu výtvarných prvků a

komplexů pocházejících z oblasti Středozemí a Sahary. Je důkazem osídlení údolí od
pozdního neolitu, kdy nastává proces vysychání Sahary, šíří se sušší podnebí nebo dochází k
narušení monzunů, které vyústily v rozsáhlé změny místního ekosystému. Rostliny a zvířata
se v důsledku klimatických a ekologických změn stávaly stále vzácnějšími. Šíření suchých

oblastí se promítlo do potravní strategie místních chovatelů skotu, kteří byli závislí na zdrojích

vody a pastvin (Marshall, Hildebrand 2002, Brooks 2006, Lernia 2006, El Graoui, Alifriqui,

Jungner et al. 2008, Ruiz-Galvéz, Bokbot, Collado Giraldo et al. 2013). V údolí Oukaïmeden
v pozdním neolitu „teplota začala kolísat v důsledku krátkých suchých období způsobených

nižšími srážkami v zimě“ (Ruiz-Zapata, Gil García, Duque Espino 2014: 136). Tyto klimatické
změny mohly vést k rostoucímu napětí, které se v Oukaïmeden projevilo ve výrazu skalního
umění. Nejstarší doklady lidského osídlení v údolí i v celém Vysokém Atlasu pochází
z neolitu. Neolitické archeologické nálezy z Oukaïmeden vykazuje podobnosti s lokalitami v
oblasti Středozemí, ale také se saharskou a subsaharskou oblastí. Přítomnost člověka a jeho
aktivity jsou spojeny s chovem a pastvou dobytka.

Lidskou aktivitu v údolí potvrzují neolitické kamenné nástroje, chata a mohyly

s prázdnou komorou ve středu jako například v oblasti OK5. V oblasti OK1 se nachází
neolitická chata, nejstarší doklad lidského osídlení v údolí, kterou doplňoval kamenný plot a
pravděpodobně zásobní jáma. „Tato malá chata krytá za skálou mohla pojmout jen malé
množství lidí.“ (Galán, Torres, Señorán et al. 2014: 71) Pravděpodobně z těchto důvodů se
neolitická chata užívala jako krátkodobý nebo noční přístřešek pro pastýře. Od chaty bylo

možné vizuálně kontrolovat pastviny a stezku umožňující vstup na pastviny. V oblasti OK7
se pod skalním převisem dochovaly importované kamenné nástroje, suroviny nezbytné k jejich
výrobě (zpravidla pazourky) a keramika. Tato oblast zahrnovala lidská sídla od období neolitu
přes ranou dobu bronzovou až do období následující po islámské expanzi. Jednotlivé vývojové
fáze ilustrují, jak antropogenní vliv postupně narůstal a projevil se nejdříve ve snížení výskytu
surovin (užití dubu jako palivového dřeva) nebo později ve vymizení některých rostlinných
druhů (tis v horách). Do období neolitu je kladen i vznik prvních rytin, kdy se objevují
zoomorfní motivy (Galán, Torres, Señorán et al. 2014, Ruiz-Galvéz, Torres, Señorán 2015).
(Obr. 35)
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Ve starší době bronzové se objevil nový typ zobrazení – zbraně, jež překrývají starší

zoomorfní motivy. V době bronzové také došlo ke změnám uvnitř skupin, které osidlovaly
údolí a využívaly jeho zdroje. První doklad těchto změn reflektuje právě nástup kovových
zbraní v ikonografii skalního umění, které značí i počátek sociálních konfliktů v důsledku
konkurence v přístupu k pasteveckým zdrojům ve vysokohorských zónách s vlhčím
prostředím a klimatem. Tato zobrazení mají systematičtější distribuci na celém teritoriu, což
naznačuje jeho vyšší kontrolu (Collado Giraldo 2014). Zobrazení zbraní v Oukaïmeden má
své paralely s typologií zbraní vyskytujících se v době bronzové na Pyrenejském poloostrově.
Některé dlouhé sečné zbraně s násadami a dýky zobrazené v Oukaïmeden odpovídají
skutečným zbraním z lokalit ze starší doby bronzové, jako jsou El Argar a Carapatas v jižním
Španělsku (Lull, Micó Pérez, Rihuete et al. 2005).
Oproti tomu jiné typy dlouhých sečných zbraní s násadami a dýk nemají paralelu na
Pyrenejském poloostrově (Španělsko a Portugalsko), ale jsou výsledkem autochtonního
vývoje a odpovídají skutečným nálezům měděných objektů v Oukaïmeden (Chenorkian
1988). Tyto lokální typy zbraní naznačují, že místní obyvatelé dokázali těžit a zpracovávat
kov z lokálních cínových a měděných dolů. Původní obyvatelé Oukaïmeden pravděpodobně
nejdříve přijali importované typy zbraní, ale poté zahájili vlastní výrobu z lokálních zdrojů.
První fáze doby bronzové se zřejmě odehrála pod vlivem kulturních ohnisek nacházejících se
na Pyrenejském poloostrově v období od 1500 do 1200 př. n. l. Poté následovala lokální

produkce v období od 1200 do 600 př. n. l. Maroko a Vysoký Atlas v té době tvořily okraje
oblasti zpracování kovů v západním Středomoří. Vysoký Atlas obsahuje ložiska olova, cínu,
mědi, manganu, železné rudy a barytu. V blízkosti údolí Oukaïmeden je doložena existence
tří cínových dolů. Objev těžby kovů a metalurgie ve Vysokém Atlase se zřejmě odehrál pod
vlivem kulturních impulsů z Pyrenejského poloostrova, pravděpodobně v druhém tisíciletí př.
n. l. (Malhomme 1950, 1954, Antoine 1954, Laroui 1977, Souville 1986, Chenorkian 1988,
Salih, Oujâa, Heckendorf et al. 1998, Searight 2004, Rodrigue 2009). (Obr. 36)

Pro rytiny v údolí Oukaïmeden je charakteristický postupný posun od původního
naturalismu ke schematickému zobrazení. Tento vývojový trend je patrný i u zoomorfních

rytin, z nichž většina vznikla v období neolitu a v době bronzové. Také antropomorfní motivy
začaly vznikat v období neolitu (naturalistický podtyp), ale jejich nejvýraznější výskyt je

spojený až s dobou měděnou a zejména dobou bronzovou, kdy se výrazně prosadil
naturalistický podtyp a houslový podtyp. Vývojové proměny zobrazení lze sledovat na
poklesu velikosti rytin a detailního provedení směrem k malým figurám, nárůstu
79

schematických tvarů a redukci ikonografie (schematický podtyp). Antropomorfní motivy se
vyskytují až do libyjsko-berberského období (datované od prvního tisíciletí př. n. l. do
islámské expanze v 7. století), kdy se skalní umění kompletně ztrácí z údolí Oukaïmeden a
celkově z pohoří Vysokého Atlasu.
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16. Interpretace motivů skalního umění v údolí Oukaïmeden
Paleoekologická analýza ekosystému údolí Oukaïmeden vypovídá o klimatické změně, jež
vedla k aridním podmínkám a více otevřenému prostředí v období 1500 až 1370 př. n. l.

(Collado Giraldo 2014, Ruiz-Galvéz, Bokbot, Collado Giraldo et al. 2014). „Můžeme pouze
spekulovat o důvodech této změny, ale mohly souviset s novými ekonomickými strategiemi

zaměřenými na využívání území a zdrojů nacházejících se daleko od Atlasu.“ (Ruiz-Galvéz,
Torres, Señorán et al. 2015: 1456). Sezónní osídlení údolí Oukaïmeden představovalo impuls,
v němž patrně první rytiny zvířat tvořily základní formu vyjádření, komunikace nebo označení

světa. Umístění skalního umění je situováno v blízkosti zdrojů a tras, které lidé užívali k

pohybu v údolí. Lze předpokládat „úzký vztah mezi umístěním rytin a polohou klíčových
zdrojů v krajině“ (Bradley, Criado Boado, Fábregas Valcarce 1995: 368). Nejstarší rytiny byly
strategicky umístěny blíže na obou stranách údolí a v blízkosti středu. Později v době bronzové
dochází k progresivní expanzi rytin ze středu do okrajových oblastí, související s vyšší
kontrolou nad celým údolím v důsledku možného soupeření o přístup ke zdrojům nebo
konfliktů v komunitách. V blízkosti klíčových zdrojů a cest v údolí se projevuje silná
kontinuita výskytu skalního umění. Zatímco zoomorfní rytiny jsou rozšířené u vodních zdrojů,
zbraně jsou naopak koncentrované u vstupu a antropomorfní motivy se nachází v okrajových
oblastech, což mohlo souviset s přechodovými rituály. Systematické rozmístění rytin může
vyjadřovat potřebu vizuální kontroly cest, viditelnosti skalního umění z těchto cest nebo

mnemotechnický nástroj užívaný obyvateli nebo návštěvníky uvnitř teritoria. V tomto
kontextu narůstá význam místa, které není pouze geografickou souřadnicí, nýbrž i symbolem,
jenž musí být také interpretován ve vztahu k dalším proměnným, jako jsou viditelnost nebo
orientace. Důležité je proto nahlížet na rytiny jako na místa související s reprezentací teritoria

a krajiny, v níž jsou integrované (Ruiz-Galvéz, Bokbot, Collado Giraldo et al. 2013, RuizGalvéz, Torres, Señorán et al. 2015). (Obr. 37)

Rytiny sloužily jako medium komunikace. Jejich prostřednictvím probíhala výměna

informací uvnitř i vně sociální skupiny, která mohla identifikovat odesílatele, vypovídat o
teritoriální organizaci a znalosti prostředí. Rytiny fungovaly jako symboly označující
přítomnost vodních zdrojů, potravy nebo predátorů. Je pravděpodobné, že také vymezovaly

trasy transhumance nebo teritoriální práva. Konkrétní zpráva směřovala k členům skupiny
nebo kmene, sousedním skupinám nebo nepřátelům. Skalní umění nemuselo být ale přístupné
všem členům dané komunity nebo kmene. Nicméně nelze stanovit, zda rytiny kódovaly
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informace určené pouze pro úzkou skupinu zasvěcených nebo byly srozumitelné všem členům
kmene. Pokud rytiny označovaly územní právo, lze předpokládat, že zprávě porozuměli
všichni obyvatelé daného teritoria. Podobně musel být jejich obsah srozumitelný u cest,
průsmyků a pramenů. Například rytina lva a antilopy byla srozumitelná každému. Lev
vyjadřoval potenciální nebezpečí, zatímco antilopa byla vzácnou zvěří. Naopak rytiny
mytologických nebo hrdinských postav, bitev a loveckých scén doznaly porozumění pouze u

členů dané komunity (Bradley 1994). Ještě ve 30. letech 20. století bylo v jižním Maroku
zaznamenáno, že procházející nomádi vyryli své kmenové značky poblíž vodních zdrojů
(Searight 2004).

Skalní umění obsahovalo symbolický význam teritoriální kontroly a organizace,
kolektivní paměť i druh mentální mapy, která obsahuje informace o trasách, zdrojích, právech
na vstup a zákazy. Místa s výskytem rytin tvořila součást pastevecké mobility. Strategie
pastevců byla řízena hlavní prioritou − hledáním pastvin a vodních zdrojů pro stáda skotu
(Cribb 1991). Pastevci místa navštěvovali pouze tehdy, když byly pastviny kvalitní a bohaté
na potravní zdroje. Místa s rytinami jsou spojována s „užitečnými“ místy, k nimž patří
pastviny a průsmyky ve vysokých nadmořských výškách, hřebeny poskytující vyhlídková
místa, z nichž lze pozorovat okolní pláně, cesty nebo vodní zdroje. Pastevci území definovali
rytinami zvířat a dalších motivů, které byly objektem jejich hlavního zájmu. Rytiny znamenaly
přítomnost pastevců v údolí, správu pastvin nebo označení kvalitní pastvy. Rytiny se mohly

koncentrovat u míst setkávání nebo shromáždění pro různé uživatele pastvin. Motiv hole proto
nemusel představovat zbraň, ale pasteveckou hůl dodnes v údolí užívanou. Pro tvůrce skalního
umění bylo charakteristické opakování motivu, které nemuselo potvrzovat jejich specifický
styl a rukopis, ale právě přítomnost lidí a jejich pohyb v údolí. Vývoj pravidelného osídlení
údolí, byť sezonního, zahrnuje základní okamžik, v němž patrně rytiny zvířat tvořily základní
označení světa vítězícího nad přírodou (Simoneau 1975, Bradley, Criado Boado, Fábregas

Valcarce 1995, Ruiz-Galvéz, Bokbot, Collado Giraldo et al. 2013, Nieto 2014, Ruiz-Galvéz,
Torres, Señorán et al. 2015). (Obr. 38)

Údolí Oukaïmeden mohlo představovat místo uctívání hrdiny zabitého v bitvě nebo
mytického předka Sidi Fars, který jako první vstoupil do údolí, označil pastviny a hranice
kmenů. Protože jsou některé antropomorfní motivy reprezentované postavami zasaženými
šípy a oštěpy nebo nesou i doklady úmyslného poničení, lze je vykládat jako vetřelce, zrádce

nebo dokonce lidské oběti (Souville 1991). Antropomorfní figury „mohou připomínat
válečného hrdinu nebo poraženého nepřítele“ (Searight 2013: 41). Další antropomorfní
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figury, konkrétně houslový podtyp, mohly reprezentovat uctívání Velké bohyně a jejího kultu
(Malhomme 1965, Searight 2004). Některé rytiny mohly sloužit nejenom jako varování, ale

také jako způsob uchování paměti kmene, přenos tradice a zkušenosti související s chytáním,
pěstováním nebo lovem zvěře. Pro sousední skupiny nebo kmeny mohly proto rytiny štítů

v údolí označovat klanové nebo kmenové erby a území lokálního náčelníka. Rytiny dýk mohly
být oceňované pro jejich funkční vylepšení oproti předchozím zbraním a vzácnost jejich
vlastnění. Dýka proto mohla být považována za symbol nové moci, mocenské výsady nebo
prestiže uživatelů kovů. Některé zbraně jsou vyryté izolovaně, což může potvrzovat, že jejich
vlastnictví mohlo být symbolem sociálního statusu. (Obr. 39)

Údolí Oukaïmeden bylo vnímáno nejenom jako přírodní prostředí navštěvované nebo
obývané pastevci, ale i jako zdroj nadpřirozené síly. V údolí mohly být praktikovány lokální
kulty a vzývána božstva hor a slunce. Symbolika horských vrcholů, slunce a dalších nebeských
těles mohla být také vnímána jako sdělení vůle konkrétních božstev. Místa označená rytinami

vznikala v průběhu náboženských rituálů v horských soutěskách. Horské kulty jsou stále
silným prvkem berberského života a každoroční pouť do pohoří Jebel Rat svědčí o posvátném
charakteru tohoto pohoří (Simoneau 1975). Kruhové motivy je možné považovat za solární

symbol a doklad kultu slunce (Luquet 1967, Rodrigue 1988). Jejich orientace je „obrácena na
jih, osvětlená napřímo poledním sluncem, muselo jít rozhodně o záměr“ (Jodin 1964: 66). Do
duchovní oblasti mohlo patřit i věštění, které naznačují rytiny důlků uspořádané do dvou linií.
Tyto rytiny ale mohly představovat předměty každodenního života − počítadlo nebo deskovou
hru (Jodin 1966). Existuje mnoho pravidel a více než 200 variant této hry napříč Afrikou.
Odlišuje se počet řad a jamek na desce nebo způsob ukončení hry. Pravidla hry variují nejenom
kmen od kmene, ale mnohdy i vesnice od vesnice (Peek, Yankah 2004).
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17. Vztah transhumance a skalního umění v údolí Oukaïmeden
Skalní umění v údolí Oukaïmeden charakterizuje blízký vztah k transhumanci, která přetrvává
až do současnosti. Transhumance představuje dědictví subsistenční strategie pastevectví z
oblasti Sahary, které se odehrávalo mezi povodím řeky Dra v pohoří Antiatlas a Vysokým

Atlasem. Například nosorožci vyrytí ve Vysokém Atlasu v několika exemplářích potvrzují
expanzi tohoto motivu z oblasti Sahary. Vysoký Atlas ale zůstal svébytným ostrůvkem,

v němž tvůrci zachytili své poslední dědictví – motiv tura (Rodrigue 2009). V oblasti
Vysokého Atlasu se jedná o vertikální transhumanci zahrnující sezónní pastevectví a přesun
stád dobytka mezi nížinami a horskými oblastmi (Génin, Simenel 2011, Půtová 2016a).
Na území nížin se uskutečňuje závlahové zemědělství, které je k pastevectví

komplementární. Přesuny stád dobytka jsou určovány přírodními podmínkami. V zimě se
stáda pasou v nízké nadmořské výšce. Poté dochází k sezónnímu přesunu zvířat na pastviny
ve vyšší nadmořské výšce, kde se v suchých letních měsících nachází dostatek pastvy a voda
(Auclair 1996, Génin, Simenel 2011). Hlavními rysy transhumance jsou přizpůsobivost,

komplexita a využití všech dostupných přírodních zdrojů a rozmanitých pastvin v určitém
prostoru (mezi oblastmi) a čase (mezi sezónami). Transhumance je praktikována v prostředí
údolí, v nichž je základem stabilního osídlení orebně-pastevní hospodaření. Sezónní přesun
dobytka přispívá k ochraně a regeneraci pastvin (Ehlers, Kreutzmann 2000, Akasbi, Oldeland,

Dengler et al. 2012). Rytiny v Oukaïmeden souvisí se sociální a ekonomickou rolí sezónního
využití vysokohorských pastvin, jejichž rozloha je kolem 800 hektarů (Malhomme 1950, Jodin

1966, Simoneau 1967, Souville 1991, Salih, Oujâa, Heckendorf et al. 1998, Bourbouze 2000,
Searight 2004, Bravin 2014). Vyryté motivy, které se nachází v blízkosti terénních depresí a
podmáčených luk a pramenů, mohou označovat cesty transhumance.5

Pastviny v údolí Oukaïmeden využívají dvě skupiny berberských pastevců, kteří
vstupují do údolí − kmen Rheraya ze západu a kmen Ourika z východu (Ruiz-Galvéz, Bokbot,
Collado Giraldo et al. 2013). Využití kolektivních pastvin v Oukaïmeden podléhá systému

agdal (pl. igudlan, igdalen), jenž „tradičně označuje kolektivní pastviny řízené a spravované
místní radou stařešinů zastupujících kmeny konfederace, kteří stanovují, kde se pastviny
zpřístupňují a uzavírají“ (Ilahiane 2006: 10). Systém agdal představuje výsledek interakcí

mezi člověkem a přírodou, jejichž prostřednictvím berberské společnosti rozvinuly znalosti a
5

Vlhké pastviny jsou citlivé na klimatické faktory. Změny klimatu a globální environmentální změny ovlivňují
přirozené prostředí v údolí. Fungování pastvin ovlivnily i hydraulické úpravy (výstavba přehrady v 70. letech) a
nové úpravy (cesty nebo odvodňovací kanál), (Alaoui Haroni, Alifriqui, Simonneaux 2009).
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praktiky za účelem adaptace na omezené a proměnlivé prostředí (Berkes 1999). Dokládá
hluboké autochtonní znalosti, ekologické poznatky a pochopení složitosti lokálních přírodních
zdrojů. Kořeny agdal se odvíjí od historie severoafrických pasteveckých společností, které
měly vždy potřebu chránit a odkládat používání některých pastvin, aby bylo možné disponovat

krmivem v kritických obdobích (Gellner 1969, Ilahiane 1999, Mahdi 1999, Venema, Mguild
2002, Půtová 2016a). (Obr. 40)

Omezení a přístupy vycházejí ze zvykového práva, jehož cílem je obnovení pastvin za
účelem ochrany a zachování jejich trvalosti a lokální biodiverzity. Regulované využívání
zdrojů umožňuje každoroční využití a jarní ochranu rostlinných druhů, květenství a zrání
sazenice. V údolí se proto nachází mnoho endemických druhů rostlin, zejména alpínské a

boreální rostliny a porosty. Pastviny jsou místem produkce a reprodukce sociální a ekologické
rovnováhy nezbytné pro udržitelnost pasteveckého života a management pastvin. „Ve
skutečnosti se systém správy agdal snaží především optimalizovat komplementární využívání

a produktivitu zdrojů a zajistit jejich kontinuitu.“ (Domínguez, Bourbouze, Demay et al. 2012:
278) Kromě toho drsné podnebí v horách omezuje přístup k pastvinám během zimních měsíců,

zatímco v létě jsou vyprahlé nížiny příliš horké pro pastevce a jejich zvířata. Platnost dohody
závisí na souhlasu a znalosti pasteveckých skupin, které pastviny v tomto období považují za
nepovolené (haram). Znalosti o tradici se orálně předávaly do druhé poloviny 20. století.
Ačkoliv hranice pastvin kmenů Rheraya a Ourika nejsou vyznačeny, pastevci je velmi dobře
znají a respektují (Auclair 1998, Mahdi 1999, Mahdi, Domínguez 2009, Finckh, Goldbach
2010, Auclair, Alifriqui 2012, Nieto 2014).

Systém agdal reprezentuje totální sociální fakt, soubor práv, rituálů a pravidel, jež

dočasně omezují konkrétní využívání přírodních zdrojů6 a regulují využívání kolektivních
pastvin v údolí. Regulace ovlivňuje období přístupu do údolí a ohraničuje teritorium užívané

každou skupinou berberských pastevců. Vstup na pastviny je každoročně zakázán od 15.
března do 10. srpna. V minulosti porušení zákazu mohlo přivolat neštěstí, nemoci a kletby.

V případě porušení zákazu je v současnosti stanovena finanční pokuta nebo pokuta v jiné
formě jako například darování kozy nebo ovce. Zákaz přístupu do údolí Oukaïmeden končí
rituálem jeho otevření a vstupem dobytka na čerstvé pastviny v údolí na konci léta. Délka
cesty pastevců závisí na druhu zvířat, obvykle nepřesahuje jeden den. Období návratu − 28.
září − lze vysvětlit příchodem prvního sněhu a vyčerpání pastvin po dvou měsících jejich
6

Ve Vysokém Atlasu se však agdal vztahuje na rozmanité zdroje a ekosystémy. Agdal lze aplikovat na lesy,
pastviny, ovoce, zemědělské produkty, krmivo nebo léčivé rostliny.
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užívání. Tento způsob řízení podporuje solidaritu, posiluje komunitní autonomii a integritu.
Agdal má zásadní význam v udržování berberské identity, protože je součástí kolektivní

paměti, vnímání lokální historie a původu komunity (Ilahiane 1999, Mahdi 1999, 2009, 2010,
Mahdi, Domínguez 2009, Nieto 2014, Půtová 2016a).
Základem pastevectví v údolí je legenda o světci Sidi Fars vymezující pastvinu a
hranice pastvin kmenů Rheraya a Ourika. Dále stanovuje i samotná pravidla přístupu do údolí.
Sidi Fars je světec, patron, mýtický předek, soudce a současně organizátor území. Podle první
verze legendy se Sidi Fars narodil v Aït Oumghar. Po období studia mu mulláh Brahim sdělil,
že by měl vyhledat místo, které mu bůh určil. Sidi Fars se modlil a odhalil svou duchovní
moudrost a sílu (baraka). Sidi Fars si zvolil údolí Oukaïmeden za místo k modlitbě. Jeho
svatost se projevila v kontrole nad vodou, ohněm a zlými silami. V některých verzích legendy
unikal před portugalskými pronásledovateli. Poté, co se dotkl skály, otevřela se a umožnila
Sidi Farsovi skrýt se uvnitř. Skála nese označení Taount Issaoualan − „mluvící kámen“, které
odkazuje na přítomnost skalních rytin. Rytiny zde mohly sloužit jako připomínka pravidel
nebo zákazu. Tato skála se nachází na hranici údolí Oukaïmeden v části horského průsmyku
vedoucího z údolí Rheraya. Protože se Sidi Fars rozhodl svoji svatou cestu ukončit v
Oukaïmeden, stává se údolí místem uctívání a posvátnosti (Mahdi 1999, Mahdi, Domínguez
2009, 2014). (Obr. 41)

Systém agdal v údolí Oukaïmeden představuje komplexní celek tvořený zvykovým
právem, orální tradicí a obřady. Vstup pastevců kmenů Rheraya a Ourika na kolektivní
pastviny do údolí Oukaïmeden doprovází obřady zahrnující tance, písně nebo obětování
věnované patronovi Sidi Fars a duchům (džinům) místa. „Obřady uctívají patrona pastviny a
znovu s ním stvrzují staletou smlouvu. Jiné obřady usmiřují ducha místa nebo se s ním snaží
usmířit. Prostřednictvím těchto obřadů se chovatelé skotu snaží ochraňovat svůj kolektivní a
individuální majetek, chránit svůj dobytek a starat se o svůj blahobyt a úrodu.“ (Mahdi,
Domínguez 2014: 116) Praktikování obřadů posílilo dohodu o období přístupu do údolí a
hranicích pastvin kmenů. Údolí vystupuje jako jedinečné místo uspořádané nejvyšší bytostí
Sidi Fars, jejíž přízeň je získávána vykonáváním obřadů. Cyklus obřadů začíná 9. srpna, kdy
pastevci tráví noc na hranici vstupu na pastviny. Od východu slunce 10. srpna mohou pastevci
vstoupit na pastviny. Ženy vedou krávy a muži ovce a kozy. Vstup doprovází obřad isgar u
pramene Sidi Fars, který symbolizuje přechod na pastviny. Další den (11. srpen) následuje
kolektivní tanec umožňující setkání a seznámení. Během obřadu se přispívá poplatkem
(ziyara) na obětování skotu (tigharsi) určeného pro duchy. „Ziyara a krvavá oběť,
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prostřednictvím které se uskutečňuje, patří k těm rituálům, které umožňují pastevcům získat
‚legitimní‘ přístup na pastviny.“ (Bonte, Brisebarre, Gokalp 1999: 224) Krvavá oběť
dokončuje proces legitimizace využívání pastvin a vyjadřuje úctu patronovi. V několika
vesnicích pak probíhá obřad arkuku (12. až 25. srpna) zahrnující přípravu a konzumaci pokrmu
z ječné mouky a másla připraveného ženami. „Konečně v arkuku manipulace se zemědělskými
produkty (opečený ječmen) a produkcí z chovu zvířat (rozpuštěné máslo) vytváří asociace
vztahující se k reprodukci a plodnosti.“ (Bonte, Brisebarre, Gokalp 1999: 235) Patnáctý den
od příchodu do údolí (26. srpen) se u pramene Sidi Fars přispívá dalším poplatkem, tentokrát
za hrudky másla, které vyrobily ženy (Bonte, Brisebarre, Gokalp 1999, Mahdi 1999, Mahdi,
Domínguez 2014, Nieto 2014). (Obr. 42)

Pastevci a jejich rodiny se v údolí usídlují ve vysokohorských vesnicích (azib), jež
disponují podobnou strukturou, jednoduchostí a koncentrací v krajině. Vesnice jsou
koncentrovány na horských svazích, které poskytovaly nejvhodnější úkryt a blízkost vodního
toku. Azib jsou sezonní ohrazené vesnice a stanoviště pro pastevce a jejich skot. Zpravidla se
jedná o malou skupinu kamenných domů, jejichž typ, velikost a pevnost konstrukce závisí na
délce jejich setrvání na pastvinách nebo velikosti rodiny. Obvykle se v domě nachází jeden
pokoj. Ve větších domech se nachází pokoj zvlášť určený pro každou rodinu. Pokoje nejsou
osvětlené, slouží jako obývací pokoj, kuchyň a sdílená ložnice. Některé z těchto domů mají i
malý pokoj užívaný jako skladiště. Osídlení pastevců má usnadňovat jejich mobilitu a
oplocení hospodářských zvířat. Aktivity pastevců jsou rozdělené podle pohlaví. Zatímco muži
pasou stáda koz a ovcí, ženy se starají o skot a zajišťují domácí práce, zejména vaření a péči

o děti. Ženy tráví první dny v údolí obstaráváním krmiva, připravují svazky trávy, aby krmily
dobytek a vybavily místnosti v domě. Ženy zajišťují i sběr léčivých rostlin nebo tkaní koberců.
Protože muži pasou stáda koz a ovcí v údolí Oukaïmeden, mají povědomí o přítomnosti rytin
v krajině. Míra povědomí o rytinách závisí na věku, lokalitě, znalostech nebo schopnostech

interpretace. Mladší pastýři mají o rytinách horší povědomí. Znají je z vyprávění rodičů nebo
prarodičů. Starší pastevci vykazují vyšší úroveň znalostí, za tvůrce však považují Portugalce,
Francouzce nebo starověké Berbery. Někteří pastevci jsou schopni rozeznat jednotlivé druhy
zvířat nebo identifikovat zbraně. Většina pastevců ale nezná jejich význam (Alaoui Haroni,
Alifriqui, Simonneaux 2009, Mahdi 2010, Nieto 2014, Půtová 2016a). (Obr. 43)

Vertikální transhumance má stále strategický význam pro agro-pastevecké komunity
Vysokého Atlasu. Kmeny užívající sezónně údolí Oukaïmeden sledují klasické vzorce
chování společné pro středozemní transhumanční model. Produkce skalních rytin z této
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perspektivy dokumentuje vztahy mezi třemi principy, které jsou dodnes integrované do
systému agdal − zdroje pastvy (potrava), jejich užívání a vlastnictví (moc a území) a rituální
a symbolické systémy (víra). Umístění rytin v údolí Oukaïmeden bylo proto záměrné.
„Integrace rytin v této lidské krajině − ‚lidské‘ proto, že ji interpretují a upravují lidé − mění
způsob, jakým nahlížíme na místa, kde takové rytiny vznikly.“ (Nieto 2014: 193) Výběr místa
k vytvoření rytiny ovlivňovaly takové faktory, jako jsou terénní orientace, geologický sklon,

typ plochy nebo ikonografie, které tvořily součást programu řízení a kontroly limitovaných
zdrojů teritoria (Auclair, Alifriqui 2012, Nieto 2014).
Bohatství pohoří a jeho údolí začaly být uznávány jako součást kulturního a přírodního
dědictví. Lokální zdroje se transformují na objekty turistického ruchu také za účelem podpory
lokální identity a historie. Vedle prožitku z přírodního prostředí turisté stále více vyhledávají
poznávání tradičního způsobu života berberské společnosti nebo se do něho dokonce zapojují
(Chevallier 2000). Někteří lokální aktéři v oblasti cestovního ruchu, zejména horští průvodci
a nosiči nebo majitelé stravovacích podniků a ubytoven, dokážou využít teritoriálních zdrojů
ke zprostředkování tradičních dovedností a znalostí nebo i schopností komunikovat ve
francouzštině i angličtině. Cestovní ruch přináší nároky na zlepšení základní infrastruktury a
služeb, jako je budování širokých silnic v masivu hor, dostupnost elektřiny, ubytovací a
stravovací zařízení nebo obchody. Tato restrukturalizace území má ovšem negativní dopad na
tradiční berberskou společnost a přírodní prostředí. Postupně se opouští závlahové
zemědělství a vertikální transhumance včetně dodržování systému agdal. V posledních třech
desetiletích tyto aktivity potlačila dočasná námezdní práce v turistickém ruchu, v městských
aglomeracích nebo trvalé usazování ve městě. Přímý dopad turistického ruchu, jako je pěší
turistika nebo cykloturistika, na přírodní prostředí vede k intenzivnímu a opakovanému

využívání cest, půdy a vegetace, například v podobě trekkingových pěšin (Crawford 2008,
Mahdi, Domínguez 2009, 2014, Půtová 2017a).
Hrozbu představuje i nárůst islamizace od 80. let 20. století. Ta omezuje tradiční úctu

k legendám, lokálním světcům a duchům, jež zajišťují transmisi sezónního pastevectví a

systému agdal. Islámská ortodoxie je netolerantní vůči religiózním praktikám, které nejsou
zakotveny v Koránu a sunně. Považuje je za pohanské praktiky nebo projev zavlečení
neislámských a „kacířských“ novot (bida'), a proto požaduje očistu od pohanských vlivů a
návrat do stavu nevědomosti (džáhilíja). Ve vysokohorských pastvinách a vesnicích jsou
projevy islámské religiozity omezeny nedostatkem mešit, vysvětlitelným sezónní povahou

vesnic. V údolí Oukaïmeden schází také další posvátné místo − hřbitov. Lidé, kteří zemřou na
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vysokohorských pastvinách a ve vesnicích, jsou pohřbeni ve vesnicích v nížině. Další hrozba
vyplývá z privatizace pastvin. Přítomnost lyžařského střediska může pastevce postupně
motivovat k tomu, aby na svém území začali budovat ubytovací zařízení a poskytovat služby
související s turismem (Mahdi 1999, 2010, Nieto 2014). (Obr. 44)
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18. Příčiny poškození a destrukce rytin v údolí Oukaïmeden
Na základě fyzikálních vlastností pískovce, zvolených technik zhotovení rytin a přírodních i
antropogenních faktorů dochází v údolí Oukaïmeden k poškození až destrukci rytin.
V minulosti mnoho rytin porušila nebo zcela zničila výstavba domů, lyžařského střediska,

asfaltové silnice nebo přehrady. Zmizely například původní vesnice, jejichž kameny byly

použity k výstavbě nových budov, což s sebou přineslo devastaci mnoha rytin. Rytiny
poškozuje také odlomení skalního bloku, které ovlivňuje tvar a jednotlivé části rytiny. Na
nalezišti Tizerag je například poškozená zadní končetina tura, ale na základě dalších částí
rytiny zůstává zvíře identifikovatelné. Tento proces však může pokračovat šířením zlomu nebo
trhliny v hornině. Na negativním stavu rytin se podílí i povrchové zvětrávání, které může
způsobovat odlupování plátů povrchových vrstev a postupnou ztrátu skalních šupin. Mráz a
sluneční žár způsobují drobné prasklinky na skalním povrchu, zamrzající voda je zvětšuje, při
tání se povrch drolí a uvolňují se malá nebo větší zrna odnášená větrem. Další příčinou
destrukce může být intenzivnější působení větru, který působí abrazivně, snižuje vlhkost
skalního povrchu a v zimních měsících povrch ochlazuje. Mezi důležité činitele zvětrávání
patří také kyselé plyny v atmosféře, které do horniny pronikají pomocí deště a prachu.
Zvětrávání může způsobit poškození, v jehož důsledku je již obtížné identifikovat původní
rytinu, jako je tomu u předpokládaného motivu štítu na nalezišti Talaisane. Další příčinu

degradace rytin v údolí Oukaïmeden představuje drolení skalního povrchu. Toto poškození je
vzácnější, vztahuje se pouze na hluboce vyryté linie, jejichž ostré okraje se odlupují. Tímto
způsobem je poškozena například rukojeť dlouhé sečné zbraně s násadou na nalezišti Izmir.

Z důvodu expanze vysokohorské a kulturní turistiky dochází také k mechanickému poškození
a znečištění rytin chůzí turistů po skalním povrchu. Protože jsou lokality skalního umění
doposud využívané pro pastvu, zvířata způsobují poškození chůzí i defekací na rytinách
(Rodrigue 2009, Akasbi, Oldeland, Dengler et al. 2012). (Obr. 45)
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19. Závěr
Cílem disertační práce bylo postihnout fenomén skalního umění v teoretické i aplikované
rovině. Závěry a poznatky, které jsou předloženy v první části disertace, jsou ve druhé části
prezentovány na konkrétním příkladu v praxi. První teoretická část se proto věnuje výzkumné
strategii, dokumentaci, datování, konzervaci a prezentaci skalního umění, zatímco druhá
aplikovaná část přibližuje skalní umění v údolí Oukaïmeden v centrální části Vysokého Atlasu
na území Maroka. Výzkum skalního umění jsem realizovala v údolí Oukaïmeden v letech 2014

až 2018 na základní úrovni, na úrovni naleziště i na úrovni regionu. Na základní úrovni jsem se
zaměřila na konkrétní skalní panely v oblastech OK1 až OK8 za účelem dokumentace, popisu
motivů nebo kompozic a jejich interpretace. Na úrovni naleziště jsem provedla komparaci
jednotlivých panelů s rytinami. V tomto případě se stala ústřední provázanost panelů, zobrazení
a oblastí. Na úrovni regionu jsem na panely a naleziště nahlížela v kontextu krajiny. Skalní

umění v údolí vystupuje jako prostředek komunikace, proto jsem analyzovala jeho funkci v
krajině a v životě berberské komunity, jež zobrazení vytvářela a užívala jako součást vertikální

transhumance a systému agdal. Ve výzkumu skalního umění v údolí Oukaïmeden jsem
zdůraznila vztahy mezi krajinou a skalním uměním, mezi skalním uměním v krajině a
podmínkami, za nichž umění vzniklo, a mezi časem minulým a současným.
Z důvodu lokalizace skalního umění v údolí Oukaïmeden jsem zmapovala jednotlivé
panely a motivy prostřednictvím metody GPS. V případě dokumentace jsem zvolila

nedestruktivní přístup – fotografický záznam v kombinaci s kopií, jíž jsem zhotovila na
základě fotografie panelu. Tento nedestruktivní přístup dokumentace neovlivňuje fyzické a
chemické vlastnosti skalního umění. Při provádění fotografické dokumentace jsem zohlednila

proměnlivé světelné podmínky. Panely a motivy byly fotografovány v několika denních
intervalech, čímž vznikla systematická a komparativní databáze motivů. V návaznosti na

výzkum jsem identifikovala užité výtvarné techniky, provedla typologii rytin, explanaci jejich
vzniku a interpretaci ve vztahu k transhumanci, která přetrvává v oblasti Vysokého Atlasu až
do současnosti. V typologii motivů jsem uplatnila metody relativního datování, zejména
zobrazení datovatelného motivu, superpozice motivů, relativní stav motivů a skalní lak a
zvětrání. V této souvislosti jsem předložila dosavadní datování skalního umění v údolí
Oukaïmeden a evidovala příčiny jeho poškození a destrukce. Neopomenula jsem ani hodnocení
stavu lokality, které vypovídá o probíhajících ekologických změnách, měnících se klimatických
i kulturně-politicko-historických podmínek a stavu konkrétních rytin.
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Za hlavní cíl disertační práce považuji její komplexní a holistické pojetí skalního umění,
stejně jako koncept výzkumu skalního umění na základní úrovni, na úrovni naleziště i na úrovni
regionu. Tento koncept může být dále využíván nebo problematizován, aby bylo možné

dosáhnout dalšího posunu v této dosud opomíjené oblasti bádání. Dílčím cílem disertační práce
bylo aplikovat teoretické poznatky z první části práce ve výzkumu lokality skalního umění
v údolí Oukaïmeden. Jsem si vědoma, že výzkum není kompletní a rozhodně není ani konečný.
Rozsah disertační práce mi ani nedovoluje širší pojetí dané problematiky, ačkoliv by si jej
bezpochyby zasloužila. Z toho důvodu jsem ale v minulosti zpracovala autorskou publikaci
Skalní umění: Portugalská naleziště Foz Côa a Mazouco (2015) nebo připravila editovanou

knihu The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind (2015). K údolí
Oukaïmeden z hlediska skalního umění, ale i transhumance, etnomedicíny nebo působení
turistického ruchu jsem postupně publikovala několik studií (2016a, 2016b, 2017a, 2017b,
2018).

Mým dalším záměrem je rozšířit stávající výzkum o plán managementu, který zahrnuje

plánování, koordinaci a intervenci umožňující ochranu rytin v údolí Oukaïmeden pro další
generace. Součástí tohoto plánu bude nejenom zpřístupnění skalního umění formou

pravidelných prohlídek pro účely turismu, ale zejména zajištění ochrany zahrnující neinvazivní
průběžné očišťování lokality, odstraňování odpadu a preventivní zakrývání panelů
nepromokavými polyetylénovými nebo PVC plachtami v zimním období. I nadále budu

rozšiřovat poznání v této nedoceněné oblasti archeologického bádání, tedy v oblasti skalního
umění a jeho výzkumu. Součástí plánu je tak i prezentace údolí Oukaïmeden a jeho skalního
umění prostřednictvím dalších odborných výstupů.
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