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ABSTRAKT

Jeskyně jako archeologická lokalita je od počátku archeologických výzkumů v 19. století až
po současnost nejčastěji interpretována jako dlouhodobější či krátkodobější sídliště, útočiště
nebo úkryt pastevců, a doplňkově jsou uvažovány i funkce kultovní, úkryt lidí vyloučených ze
společnosti  atd.  Počátky  této  představy  univerzální  funkce  jeskyní  vidím  ve  dvou
souvislostech.  Až  do  druhé  poloviny  20.  století převládal  ve  větší  části Evropy zájem o
paleolitické  dějiny  a  interpretační  model  paleolitického  jeskynního  sídliště  byl  následně
aplikován  na  často  méně  výrazné,  či dokonce  odlišné  nálezové  situace  postmezolitických
období.  Za  druhé,  na  sklonku  19.  století  představovala  jeskyně  v obecném  povědomí
společnosti  (tedy  i  archeologické)  především  místo  válečných  úkrytů  nebo  úkryt  před
nepohodou  při  mimosídlištních  hospodářských  aktivitách.  Úvahy  o  větším  významu
kultovních aktivit  a symboliky jeskyně  se v literatuře objevují  častěji  teprve od 80. let  20.
století, ale sídlištní představa jeskyní nadále přetrvává.

Předkládaná  práce  se  pokouší  na  příkladu  období  neolitu  postihnout  fenomén  jeskynního
využívání jak z širších souvislostí chronologických, tak funkční interpretace archeologických
dokladů  ve  vztahu  k přírodnímu  charakteru  jeskyní.  Jeskynní  lokality  jsou  chronologicky
sledovány od pozdního paleolitu Předního východu a raného neolitu ve vybraných oblastech
Balkánu i střední Evropy až do doby kolem 4000 cal BC. Využívání jeskyní je možné rozdělit
do 5 hlavních období:  1) Epipaleolit,  Natufien a předkeramický neolit  – vyhledávány byly
prostorné,  suché  a  světlé  jeskyně  odpovídající  představě  místa  pro  sídlení;  tyto  lokality
obsahují zpravidla výrazná kulturní souvrství s různorodými archeologickými nálezy většiny
sídlištních komponent (zejména potravní zbytky, doklady výroby a zpracování nástrojů, často
i základy obydlí) a dokládají dlouhodobé osídlení.  2) Keramický neolit  Předního východu a
Anatólie  –  zájem o předchozí typické  sídlištní  jeskyně  výrazně  klesl  a  poprvé  začaly  být
navštěvovány větší krasové systémy,  i když se archeologické doklady omezují převážně na
světlé vstupní části. Změna preferencí může souviset  s pravděpodobnou změnou klimatu na
rozhraní  PPNB  a  keramického  neolitu,  kdy  podzemí  s  krasovou  vodou  získalo  nový
symbolický  význam pro  zemědělskou  civilizaci.  3)  Časný  chalkolit  Anatólie,  starší  neolit
Balkánu a střední neolit  střední Evropy: na základě nápadných chronologických souvislostí
lze  výskyt  (nebo šíření?)  jeskynního  fenoménu sledovat  od starčevo-krišské kultury (IIB –
IVA) přes mladší alföldskou lineární keramiku a bukovohorskou kulturu po mladou až pozdní
lineární  keramiku  na  Moravě  a v Čechách.  Celkový charakter  lokalit  připomíná  předchozí
období:  velmi  často  jsou  nálezové  situace  spojeny  s aktivními  krasovými  systémy  nebo
krápníkovými  jeskyněmi,  jejichž  mikroklimatické  podmínky  jsou  pro  obytné  účely  zcela
nevhodné. Z globálního  klimatického pohledu je  toto období ve střední Evropě spojeno  se
suchými  výkyvy  nastupujícího  Epiatlantiku.  4)  Střední  chalkolit  Předního  východu  a
Anatólie,  střední  neolit  Balkánu  a mladší  neolit  střední  Evropy:  oživení  zájmu  o jeskyně
Předního východu a Anatólie s prvními  doklady samostatných pohřebních jeskyní je časově
synchronní  s některými  oblastmi  Evropy,  kde  byly  jeskyně  přechodně  navštěvovány
(Dobrudža, západní Sedmihradsko a Bihor, Čechy a v malé míře Morava). 5) Mladý chalkolit
Předního  východu  s intenzivním  využíváním  jeskyní  zejména  k pohřbívání  a  kultovním
účelům  časově  odpovídá  výraznému  evropskému  horizontu,  zastoupenému  některými
kulturami pozdního  neolitu  a časného  eneolitu.  Tyto jednotlivé  vlny zájmu  o jeskyně  jsou
podle  regionů  více  či  méně  odděleny  obdobími  trvalejšího  nezájmu  o krasové  oblasti.  Je



přitom zajímavé,  že trvalý nezájem o jeskyně  i v klimaticky kritických obdobích vykazují
archeologické kultury na vysokém stupni civilizace a kulturního rozvoje (např. s existencí telů
či sídlištních aglomerací) a naopak zvýšený zájem je spojen se suchými klimatickými výkyvy
v případech kultur v zemědělsky méně vhodných regionech.

Z pohledu funkčního využití neolitických jeskyní je zřejmý výrazný rozdíl jak ve výběru typů
lokalit  (sídelně  vhodné  v pozdním lovecko-sběračském období  proti sídelně  nevhodným v
neolitu), tak ve struktuře nálezů a podobě nálezových situací, které proti předchozímu období
působí nevyváženě (např. chybí potravní zbytky nebo doklady pracovních aktivit, naopak se
objevují hromadné deponie nádob, ukazující ke konečnému uložení na lokalitě, nebo zřetelné
kultovní objekty. Nejvýraznější situace a nejpočetnější nálezy jsou spojeny právě s tmavými a
vlhkými jeskynními  systémy. Na základě diskutovaných argumentů neshledávám v neolitu a
časném eneolitu  sledované  části Evropy prokazatelné  důkazy o jeskynních  sídlištích  ani  o
obecnějším využívání jeskyní při pastevectví a většinu významných jeskynních lokalit spojuji
s kultovní sférou života neolitické společnosti.  Teoreticky nelze  vyloučit,  že méně  výrazné
nálezové  situace  mohou  dokládat  také  jiné  druhy  činností,  podmíněné  lokálními  nebo
kulturními  zvláštnostmi regionu. Úzká provázanost zájmu o jeskyně  s obdobími klimatické
nestability,  podobně jako mimoevropské poznatky o významu a funkci  jeskyní,  však spíše
mluví  ve  prospěch  výrazného  symbolického  a  religiózního  významu  jeskyně  obecně  pro
zemědělskou  společnost.  Jeskyně  tak vystupuje  jako  univerzální  archetyp  přírody v lidské
kultuře,  který  v dobách  společenské  stability  upadal  do  zapomnění,  ale  pod  hrozbou
klimatických změn se stal vždy znovu aktuální.  To platilo patrně u tradičnějších společností
bez  silného  sociokulturního  vědomí,  zatímco  nejrozvinutější  (nejcivilizovanější)  neolitické
společnosti na tento „návrat k přírodnímu vědomí“ zřejmě již nereflektovaly a globální krizi
se snažily řešit vlastními, kulturními prostředky.


