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Izvleček
Glasba v kameni dobi: Njena vloga v razvoju človeka in najzgodnejše najdbe z glasbenim
kontekstom
Diplomska naloga bo opisovala raziskovanje preteklih oblik glasbe ter njen kulturni in biološki
pomen. V uvodu bo predstavljena raziskovalna smer arheologije, ki se ukvarja z materialnimi
ostanki glasbene dejavnosti v preteklosti in njenim izvorom. Predstavljena bosta predlagan
metodološki model in kratka zgodovina raziskovanja glasbe. V nadaljevanju bo obsežneje
predstavljena vloga glasbe v evolucijskem razvoju človeka. Navedene bodo ključne anatomske
značilnosti in kognitivne sposobnosti, ki človeku omogočajo dojemanje in proizvajanje glasbe.
Opisan bo razvoj vokalnega in slušnega aparata ter možganskih centrov, ki so odgovorni za
procesiranje glasbe. Za konec evolucijskega dela diplomske naloge bo opredeljena njena
potencialna vloga v konceptu evolucije. V najobsežnejšem delu diplomske naloge bo predstavljena
glasba v kontekstu kamene dobe. Kamenodobni del naloge se bo začel s kratko predstavitvijo
umetnosti v paleolitiku, v nadaljevanju pa bo sledil opis okoliščin pojava proto- glasbe. Navedena
bo tipologija glasbil in vloga glasbe v paleolitski družbi. Opisani bodo tudi obseg ter dokazi
glasbene sposobnosti Neandertalca, med katere je po najnovejših raziskavah uvrščena tudi najdba
iz jamskega najdišča Divje babe I. Glavni del diplomske naloge se bo zaključil s opisom mezolitske
in neolitske glasbe.
Ključne besede: Glasba, arheologija, evolucija, glasbene najdbe, Kamena doba
Abstract
Music in the Stone Ages: Its role in human evolution and the oldest musical finds
The BA Thesis describes the research regarding past forms of music and its cultural and biological
significance. The introduction contains the presentation of the field of Archaeology, which deals
with material remains of past musical behaviour and its origin. The suggested methodology and a
brief presentation of the history of researching the origins of musical behaviour will be presented
here. The thesis will continue with the listing of key anatomical features and cognitive abilities
that enable us to comprehend and produce music. The development of the human vocal apparatus
and auditory systems will be presented in this section, alongside the neurology responsible for
perception of music. For the end of the evolutionary part of the graduation thesis, the potential role
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of music in the concept of evolution will be presented. The most extensive part of the thesis will
be dedicated to music in the context of the Stone Age. The first pages will begin with a short
presentation of Paleolithic art and continue describing the circumstances for the appearance of
proto- music. The different types of musical artefacts and the supposed role of Paleolithic music
will be described here. The extent and evidence of Neanderthal musical behaviour, like the find
from the cave site Divje babe I, will also be presented. The main part of the thesis will be concluded
with the description of music during the Mesolithic and Neolithic periods.
Keywords: Music, Archaeology, Evolution, Musical finds, Stone age
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Uvod
Namen diplomske naloge je predstavitev izvora glasbe v kameni dobi in njena vloga v
evolucijskem razvoju človeka. Poleg tega bom predstavil tudi raziskovalno področje arheologije,
ki preko preučevanja glasbenih artefaktov in sodelovanja z različnimi znanstvenimi strokami
raziskuje pretekle oblike glasbene dejavnosti. Cilj diplomske naloge je jedrnat in kakovosten opis
domnevnih okoliščin pojava glasbe in njene vloge v najstarejših kulturah. Predstavil bom tudi
anatomske in kognitivne sposobnosti, ki predstavljajo osnovo za dojemanje glasbe, ter argumente,
ki zagovarjajo pomembno vlogo glasbe v evolucijskem razvoju človeka.
Za potrebe izdelave diplomske naloge sem poleg oddelčne knjižnice obiskal še nekatere knjižnice
Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete ter iskal ustrezne vire in literaturo na spletu.
Večino elektronskih virov sem pridobil na spletni strani www.academia.edu, nekatere publikacije
pa so bile dostopne na strani www.researchgate.net. Za preverjanje dostopnosti knjižnega gradiva
v slovenskih knjižnicah sem uporabil podatkovno bazo COBISS. Pridobljeno gradivo in literaturo
sem preučil v kronološkem zaporedju ter izločil najbolj izpovedne vire, ki so služili kot osnovna
literatura. To pa sem v nalogi dopolnil še z izsledki novejših raziskav najstarejših oblik glasbene
dejavnosti in evolucijske vloge glasbe.
1. Arheologija glasbe
Glasbo in z njo povezano dejavnost preteklih časovnih obdobij preučuje panoga, ki je v angleščini
imenovana Music Archaeology. V diplomski nalogi bom uporabil prevod »arheologija glasbe«.
Izraz se je pojavil v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja in je nekoliko zavajajoč, saj
koncept glasbe ni enak v vseh kulturah. Problematični sta tudi konceptualna osnova in estetske
prvine glasbe, ki sta zelo redko znani znotraj kultur, ki nimajo znanih ohranjenih pisnih virov (Both
2009, 1). Potrebno je tudi opozoriti, da raziskave ne osnujejo interpretacije izključno na podlagi
virov iz arheološkega zapisa. Do sedaj najboljšo alternativno poimenovanje predstavlja izraz
arheomuzikologija. Drugi predlogi, kot so paleoorganologija, etnoarheomuzikologija, filologija
glasbe in arheoakustika se preveč nanašajo na specifične vire podatkov ali metodo raziskovanja
(Both 2009, str. 2). Arheologija glasbe je tako področje arheologije, ki v sklopu raziskav preučuje
z glasbo povezane materialne ostanke, ki so domnevno služili proizvajanju zvoka. Poleg
materialnih ostankov kot vir podatkov uporablja slikovne upodobitve glasbene dejavnosti.
Glasbeni viri omogočajo razumevanje glasbenih navad in opredelitev pomena glasbe za določeno
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kulturo. Zabeleženi so bili tudi viri, ki namigujejo na teorijo, estetsko občutje in struktualizacijo
glasbe določenih kultur. Pridobljene podatke glasbenih raziskav se uporablja za boljše
razumevanje preteklih tehnik igranja. Raziskovalci v sklopu raziskav preučujejo tudi morfološke
in akustične značilnosti glasbil ter mesta, kjer je izvajanje glasbe potekalo. Arheološke podatke
dopolnjujejo izpovedni historični viri, ki opisujejo potekanje glasbenih nastopov in njihov
družbeno-kulturni kontekst. Tradicija preteklih oblik glasbe se deloma ohranja v današnji glasbi,
kar lahko služi kot primerjalna študija (Both 2009, 1).
1.1.

Metodologija

Primarni vir raziskav arheologije glasbe predstavljajo najdbe iz arheološkega zapisa, ki lahko
proizvajajo zvok. Najdbe so zaradi osnovnih značilnosti težavne za interpretacijo, poleg tega je
malo arheologov izobraženih v muzikologiji in redki muzikologi sodelujejo v arheoloških
raziskavah. Cilj raziskav je rekonstrukcija zvočne podobe preteklih krajin na podlagi podatkov,
pridobljenih preko preučevanja glasbenih najdb, njihovih okoliščin in eksperimentalnih
poizkusov. Pridobljene podatke primerjamo z izsledki drugih arheoloških, etnografskih in
historičnih raziskav. Ko raziskovalci odkrijejo domnevne glasbene najdbe, morajo upoštevati dva
dejavnika. Prvi dejavnik predpostavlja, da je zvok predmeta odvisen od konstrukcije in načina
igranja. Po drugem dejavniku sposobnost proizvajanje zvoka ni potrdilo glasbene najdbe (Benito
2012, 411). Metodologija raziskav najstarejših oblik glasbene dejavnosti ni popolnoma dovršena,
navkljub poskusom vzpostavitve teoretičnega pristopa raziskavam. Skupna lastnost vseh raziskav
arheologije glasbe je multidisciplinarni pristop, sestavljen iz več metod, ki izvira iz širokega
nabora raziskovalnih disciplin. Raziskovalci izbirajo metode na podlagi dostopnih virov podatkov,
ki so lahko zelo raznoliki. Vir podatkov tako predstavljajo med drugimi z glasbo povezane
arheološke najdbe, historična glasbena besedila in elementi današnje tradicionalne glasbe. Za
kvalitetne rezultate raziskav je potrebno upoštevati izsledke dosedanjih raziskav in jih
komplementarno primerjati (Both 2009, 2). Sodeč po raznolikosti virov podatkov so najboljši
rezultati možni, ko raziskave izvajajo skupine sestavljene iz več raziskovalcev, ki so specializirani
za določeno področje. Cilj raziskav je boljše razumevanje preteklih glasbenih dejavnosti in zvoka.
Tekom obstoja Arheologije glasbe sta se oblikovala dva pristopa raziskav. Prvi se ukvarja s čim
več različnimi viri, ki pričajo o pretekli glasbeni dejavnosti. Drugi pristop temelji na
prepoznavanju starejših glasbenih elementov, ki so se ohranili v današnji glasbi. Arnd A. Both
(2009) je predlagal obliko metodološkega modela, ki ga je pogojil z enakovredno integracijo
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obstoječih virov podatkov in analitičnih procesov v raziskave preteklih oblik glasbe. Model
sestavljata dva koncentrična kroga, znotraj katerih se nahaja osrednji cilj raziskav. Zunanji krog
tvorijo štirje temeljni viri podatkov: zvočni artefakti, glasbene upodobitve, pisni viri o glasbi in še
živeče glasbene tradicije. Notranji krog tvorijo glavne discipline iz katerih izvirajo potrebni
analitični procesi: arheologija, etnomuzikologija, akustika, filologija, organologija, etnozgodovina
in ikonologija glasbe (Both 2009, 3).
Zaradi raznolikosti virov podatkov, ki se uporabljajo v raziskavah preteklih oblik glasbe, je pred
začetkom raziskav potrebno natančno definirati metode dela. Ker so najdbe pogosto fragmentirane
ali huje poškodovane, na njih ni možno izvesti niti enega, kaj šele več postopkov analize. S
starostjo obravnavanih najdb se tako povečuje tudi zahtevnost raziskav, medtem ko kakovostni
pisni viri omogočajo dobro izhodišče za izdelavo replik. Za uspešne raziskave sta tako ključna
izbira virov podatkov in njihova komplementarnost (Both 2009, 3). Težavo predstavljajo tudi
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skupnosti, ki so poseljevale težko dostopna mesta in so za seboj zapustile skromen vir podatkov
za glasbene raziskave (Both 2009, 4).

Slika 1: Splošni model raziskav preteklih oblik glasbe (Both 2009, Fig. 1)

1. 1. 1. Prepoznavanje in kvalifikacija glasbenih najdb
Klasifikacija glasbenih arheoloških ostankov se vzpostavlja že od osemdesetih let 20. stoletja, cilj
raziskovalcev pa je zanesljivo prepoznavanje in opredeljevanje glasbenih artefaktov.
Prvi primer klasifikacije je predstavila C. S. Lund, ki je arheološke ostanke označila kot
pripomočke za proizvajanje zvoka. Definirala je tudi nadaljnje štiri podskupine, pod katere spadajo
tako glasbeni inštrumenti kot tudi vsi drugi predmeti, ki proizvajajo zvok. Prvo skupino
predstavljajo najdbe, ki so očitno inštrumenti za proizvajanje glasbe. Najdbe iz druge skupine pa
11

so zelo verjetno inštrumenti. V tretjo skupino spadajo najdbe, ki imajo več možnih namenov, eden
izmed teh je proizvajanje zvoka. Najdbe četrte skupine izvorno niso namenjene proizvajanju
zvoka, ampak zaradi morfoloških značilnosti lahko sekundarno služijo proizvajanju zvoka.
Zadnjo, peto skupino tvorijo najdbe, katerih namen ni točno jasen, vendar se na podlagi zasnove
lahko sklepa, da je med drugim najdba služila tudi proizvajanju zvoka. Po M. P. Coumontu lahko
glasbene najdbe umestimo v tri skupine in sicer: glasbene in zvočne inštrumente ter potencialne
zvočne inštrumente. Za glasbene inštrumente je značilno umetniško proizvajanje zvoka, medtem
ko je za zvočne inštrumente značilno tudi proizvajanje zvoka, vendar ne poznamo družbene vloge
inštrumentov. V kontekstu potencialnih zvočnih inštrumentov gre za predmete, ki niso zanesljivo
glasbila in izvor njihovih morfoloških značilnosti ni popolnoma jasen. Tako je nujno ločevanje
antropogenih in naravnih artefaktov preko taksonomskih in tafonomskih analiz. Poleg klasifikacije
Coumont predlaga tudi prepoznavanje morfoloških ter tehničnih elementov najdb in primerjavo
podobnih najdb, za kar je potrebno sprotno objavljanje, dopolnjevanje katalogov in inventarjev.
Zadnja skupino sestavljajo tipološki modeli, ki predstavljajo skupinske značilnosti in sledijo
sedanjim standardom. Najnovejši primer klasifikacije glasbenih najdb sta predlagala G. Lawsom
in F. d´Errico, po katerem morajo raziskovalci upoštevati pet kriterijev. Najdba mora biti po prvem
pogoju predstavljiva v kontekstu akustičnega sistema in po drugem pogoju tudi učinkovati kot
akustični sistem. Interpretacijo glasbene najdbe pogojuje poznavanje podobnih primerov v
etnografskih kontekstih, za katere so značilne podobne akustične lastnosti, kar je tretji pogoj. Četrti
pogoj je pojav v historičnih virih in peti je upoštevanje sodobnih arheoloških načel. Za nadaljnje
razumevanje glasbenih najdb je bil predlagan dodaten kriterij, ki obsega tri pogoje. Po prvem
pogoju lahko razumemo akustični pomen najdbe brez sedanje paralele, ko ga poiščemo v drugem
časovnem obdobju Poleg tega moramo upoštevati vpliv elementov na zvok predmet, ki so lahko
notranji ali zunanji. Drugi pogoj je razumevanje notranjih dejavnikov predmeta. Tretji dodatni
pogoj je razumevanje odnosa najdbe z mlajšimi ali starejšimi najdbam. Poleg navedenih kriterijev
so za interpretacijo glasbene najdbe potrebne dobre akustične lastnosti (Benito 2012, 412).
1. 1. 2. Pomen praktičnih poizkusov v raziskavah
Eksperimentalni pristop lahko igra pomembno vlogo v interpretaciji glasbenih inštrumentov in
potrjevanju dvomljivih primerov. C. S. Lund kot primer eksperimentalnih raziskav definira štiri
skupine nadomestnih modelov, ko poizkusi niso možni na dejanskih najdbah. Replike so popolni
dvojniki dejanskih najdb, medtem ko so rekonstrukcije osnovane na deloma ohranjenih najdbah,
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ki jih dopolnimo z eksperimentiranjem. Interpretacije so prav tako osnovane na slabše ohranjenih
najdbah, kjer so potrebne številne analize in eksperimentiranja za razumevanje celotnega
konteksta. Upoštevanje akustičnih lastnosti mora igrati pomembno vlogo v interpretaciji glasbenih
najdb, ker osnovanje interpretacije samo na podlagi etnografskih primerjav ni zadostno. (Benito
2012, 412). Tako imajo pomembno vlogo v doseganju kakovostnih interpretacij glasbenih najdb
praktični poizkusi v obliki izdelave replik ali rekonstrukcij. Oboje lahko razjasnijo negotove
interpretacije domnevnih glasbenih najdb in dopolnjujejo pogosto fragmentirane najdbe.
Izdelovanje replik oz. rekonstrukcij lahko pozitivno prispeva k razumevanju namena glasbila in
uporabljenih metod pri izdelavi. Poleg tega lahko preko uporabe ponaredka določimo ključne
lastnosti, ki omogočajo proizvajanje želenih zvokov in ovrednotenje akustičnega potenciala
(Benito 2012, 413). Eksperimentiranje poteka v dveh fazah. Prva obsega izdelavo replike oz.
rekonstrukcije. Za najboljši možni rezultat je pri izdelavi potrebno uporabiti enake surovine kot
pri izvirniku ali vsaj približek podobnih lastnosti. Izdelava ponaredka mora upoštevati tudi
kontekst, v katerem je bil izvirnik najden, kar pomeni zavedanje časovnih in kulturnih omejitev,
ki so vplivale na izdelavo glasbila. Med izdelavo je potrebno ločevanje med konceptom
inštrumenta in sredstva za proizvajanje zvoka. Preverjanje akustičnih lastnosti predstavlja drugo
fazo eksperimentiranja, kjer lahko zabeležimo morebitne napake med izdelavo. V tem primeru
moramo postopek izdelave ponavljati do celovitega poznavanja akustičnih sposobnosti predmeta
(Benito 2012, 414).
1.2.

Raziskave izvora glasbe

Raziskave izvora glasbe so potekale že konec 19. stoletja in v začetku 20. st. pod okriljem
primerjalne muzikologije, ki se je takrat uveljavila kot historična znanost in se od arheologije
glasbe razlikuje po raziskovalnih metodah in predpostavkah, ki jih je znanstvena skupnost kasneje
močno kritizirala (Both 2009, 4). Pomembno vlogo v pojavu pojma arheologije glasbe je igrala
danska najdba bronastih lur, čemur je sledila serija glasbenih najdb iz bronaste in železne dobe
(Lund 2010, 7). Pojem arheologija glasbe se tekom druge polovice 19. stoletja pojavlja tudi v
francoski in švedski literaturi v kontekstu interdisciplinarnega sodelovanja arheologov in
muzikologov. Na začetku 20. stoletja je ruski muzikolog N. Findeizen v sklopu predmeta
zgodovina glasbe predaval tudi tematiko arheologije glasbe. Kmalu se izraz pojavi tudi v Angliji
ter Nemčiji, ko ga v literaturi uporabita K. Schlesinger oz. Z. Estreicher (Lund 2010, 18). V istem
obdobju se začne izraz arheologija glasbe pojavljati v ameriški literaturi. Potrebno je omeniti, da
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do sredine 20. stoletja pojem uporabljajo pretežno muzikologi in sicer v kontekstih, ki ne zajemajo
kamenih dob. Prvi prazgodovinski raziskovalec, ki je uporabil pojem v kontekstu prazgodovine,
je bil V. Megaw med študijo prazgodovinskih inštrumentov Evrope (Lund 2010, 19).
Na začetku 20. stoletja je veljala predpostavka, da lahko zametke najstarejših oblik glasbe
prepoznamo v modernih predindustrijskih skupnostih. Strukturiranje glasbenih lestvic in
komponiranje tonov so predstavljale višje znanje v kontekstu unilinearne evolucije. V šestdesetih
letih 20. stoletja se oblikuje nov pristop raziskovanja preteklih oblik glasbe, ko se raziskavam doda
historična perspektiva, ki se osredotoča na namen glasbe znotraj skupnosti. Alan Merrian je
opredelil raziskave glasbe in inštrumentov kot del etnomuzikoloških raziskav, ki omogočajo
rekonstrukcijo kulturne zgodovine (Both 2009, 4). Izpostavil je tudi pomen pristopa znanstvenih
ved kot sta arheologija in etnologija, ki lahko izjemno pripomoreta k razumevanju funkcije glasbe
v najstarejših skupnostih. V sedemdesetih se je oblikovala predpostavka, po kateri so nekateri
družbeni in glasbeni pojavi posledica razvoja kognitivnih procesov dane kulture. Glasbena kultura
se oblikuje glede na družbeno organizacijo, ki temelji na sodelovanju in interakciji med
posamezniki. John Blacking je opredelil razumevanje odnosa med kulturo in glasbo kot enega
izmed ciljev etnomuzikologije ter predpostavil medsebojno odvisnost kulture in skupinskega
izvajanja glasbe. Izvajalci glasbe so pogosto vpleteni v kulturne in zgodovinske dogodke in tako
je njihova glasba lahko odraz takih izkušenj. V takšnem kontekstu je lahko glasba zelo izpoveden
vir o kulturnih vzorcih (Both 2009, 5).
Arheologija glasbe postane tekom osemdesetih let 20. stoletja bolj organizirana in tako poteka v
tistem obdobju več mednarodnih projektov, večinoma v kontekstu etnomuzikoloških raziskav
preteklih oblik glasbe. Sodelovanje strokovnjakov in uveljavitev pojma arheologija glasbe privede
do oblikovanja The Study Group on Music Archaeology, ki deluje pod okriljem UNESCOVE
organizacije International Council for Traditional Music – ICTM. The Study Group on Music
Archaeology skrbi za povezovanje glasbenih strokovnjakov različnih strok ter publikacijo objav
ob konferencah in tudi posameznih objav (Lund 2010, 20). Navkljub večji prepoznavnosti in
pomenu raziskav pojem arheologija glasbe še vedno ni natančno opredeljen in se ga uporablja
predvsem v treh kontekstih: kot področje raziskav, kot raziskovalni pristop ter kot sinonim
paleoorganologiji (Lund 2010, 21). Tekom osemdesetih so raziskovalci preteklih oblik glasbe, kot
so Morberg, Schneider, Olsen in Buckley, prepoznali prednosti pristopa raziskovanju Nove
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arheologije, ki se je uveljavila v šestdesetih letih pod vodstvom L. Binforda. Nova arheologija se
od klasične arheologije razlikuje po svojem pristopu, ki ne obravnava zgolj opisa in okoliščine
najdb, temveč tudi človeško vedenje in kulturne vzorce. Raziskovanje preteklih oblik glasbe tako
pridobi nov vidik, saj upošteva tudi način izdelave inštrumentov in njihovo družben funkcijo (Both
2009, 6).
Glavna ovira arheologije glasbe je dejstvo, da pred izumom fonografa ne poznamo nobene metode
beleženja glasbe, ki bi lahko potrdila domneve raziskav. Raziskovalci si v takih primerih pomagajo
s arheoakustičnimi raziskavami in analizo morebitnih ostankov notnega sistema. Pisni viri so lahko
zelo izpoveden vir, saj lahko vsebujejo podatke o glasbeni teoriji, opise poteka nastopov ali točno
določenih nastopov, tehnike igranja inštrumentov ter osebna doživetja nastopov. Poleg teh lahko
iz ohranjenih umetniških upodobitev sklepamo o obdobju uporabe določenih inštrumentov in drže
izvajalcev med igranjem. Najdbe domnevnih glasbenih inštrumentov lahko pripomorejo k
opredelitvi elementov glasbe določene kulture kot so osnovni toni, intervali in harmonije.
Četudi imajo raziskave preteklih oblik glasbe obilne vire podatkov, se moramo zavedati, da so
rezultati raziskav lahko zavajajoči, saj sedanje metode raziskovanja še niso sposobne točnega
prepoznavanja melodije in ritma preteklih oblik glasbe. Tako sedanje raziskave bolj pripomorejo
predvsem k razumevanju vloge glasbe, ki jo je imela v preteklih kulturah (Both 2009, 5).
Za boljše razumevanje pojava glasbe potrebujemo zanesljivo definicijo glasbe, ki pa je sama po
sebi lahko zelo subjektivna oz. ni univerzalno definirana. Nabor možnih čustev, ki jih vzbuja
glasba, je ogromen. Kljub temu lahko trdimo, da gre v večini primerov za pozitivna, človeku
prijetna čustva. Izkušeni govorci lahko ton glasu prilagodijo vsebini govora, tako tudi glasbeniki
izbirajo tone v kompoziciji. Ritem je bistven element glasbe, ki se upošteva tudi pri recitiranju
poezije, vendar pa ga velik delež posameznikov ne dojema kot obliko glasbe. Strukturirana glasba
ima pri večini ljudi prijeten učinek, hkrati pa ima lahko tudi neorganizirana in aritmična serija
tonov prav tako opazen čustven učinek na nas, kar je vidno na primeru opozorilnih zvočnih
signalov, ki hitro pritegnejo pozornost množice. Na podlagi tega lahko sklepamo, da strukturirana
serija tonov ni pogoj za glasbo. Manipuliranje z ritmom in tonom lahko zasledimo tudi pri drugih
živalskih vrstah, vendar ga ne nujno dojemamo kot glasbo, ampak kot enostavne oblike
komunikacije med posameznimi živalmi, kar bi se lahko izkazalo kot bistvena lastnost pri
raziskovanju pojava glasbe (Montagu 2017, 2).
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1. 3. Glasba skozi čas
Glasba se pojavlja v zelo različnih oblikah po vseh znanih človeških kulturah in v vseh časovnih
obdobjih. V večini kultur predstavlja skupinsko aktivnost, ki spodbuja gibanje in sodelovanje
posameznikov. Ločitev sodelujočih na izvajalce in poslušalce je mlajši pojav, ki poteka skoraj
izključno v zahodnjaških kulturah. Glasba nima pomembne vloge samo v zabavi, ampak igra
pomembno vlogo tudi v poteku ritualov in proslavljanju pomembnih življenjskih in naravnih
dogodkov ter smrti. Zaradi mnemotehničnih lastnosti je pomembno prispevala v ohranjanju
ustnega izročila, poleg tega pa v večini kultur poteka komunikacija med skrbnikom in otrokom s
pomočjo vokalizacij, ki spominjajo na glasbo. Glasba je tako univerzalen družbeni fenomen, ki pa
se ne izraža v popolnoma enaki obliki, saj poznamo primere skupnosti, katerih dojemanje glasbe
se bistveno razlikuje od našega. Tako sta na primer v nekaterih skupnostih ples in proizvajanje
glasbe enakovredna elementa glasbene dejavnosti (Cross, Morley 2010, 66). Glasbene dejavnosti,
ki potekajo zunaj vpliva zahodnjaške kulture, se poslužujejo tako plesa kot tudi zvoka in
vključujejo večjo skupino ljudi, ki so koreografsko povezani. Za glasbeno dejavnost sta značilni
tudi navidezna nekoristnost in umeščenost v širok nabor tako posebnih, kot vsakdanjih dejavnosti
ter v večini primerov predstavlja vir užitka (Cross, Morley 2010, 67).
2. Vloga glasbe v evolucijskem razvoju človeka
Glasba je pomemben del človeškega razvoja, saj se njen pojav navezuje na oblike melodične
komunikacije med človeškimi predniki, ki so bistveno starejše od jezikovne komunikacije.
Melodične vokalizacije se pojavljajo v velikem delu živalskega kraljestva. Čeprav na prvi vtis
nimajo pomena in se ne zdijo melodične, so pa pomembno sredstvo prenašanja informacij.
Sposobnosti ustvarjanja in nadzorovanja bolj kompleksnih oblik vokalizacij in zvoka pa je
omejena na človeka in je rezultat več tisočletnega nevrobiološkega razvoja. Glasba je tako v
človeški družbi močno vezana na medosebne stike in čustveno doživljanje ter pomembno vpliva
na vzpostavljanje družbenih vezi in njihovo utrjevanje. Vsi ljudje imamo neko stopnjo glasbenih
sposobnosti. Tako lahko večina ljudi poje ali vsaj zamrmra določeno melodijo. Vsakodnevna
naklonjenost poslušanju in proizvajanju glasbe ima biološki izvor. Poleg tega ima glasba
mnemotehnične lastnosti, zaradi katerih je kakovosten pripomoček za učenje. Preko dojemanja
glasbe ne razvijamo zgolj glasbenih veščin, ampak tudi povezovanje med glasbo in čustvenim
izražanjem. Povezavo med glasbo in čustvenim izražanjem je že Darwin označil kot izrazito
človeško lastnost. Razvito dojemanje čustev v kontekstu evolucije predstavlja obliko prilagoditve,
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saj nam omogoča hitro zaznavanje nevarnosti že samo preko obraznih izrazov (Schulkin, Raglan
2014, 1). Glasba je tako enako pomemben element evolucijskega procesa kot kognitivni razvoj ali
izdelava kamnitega orodja (Schulkin, Raglan 2014, 2).
Vokalno učenje in sledenje zunanjemu ritmu sta sposobnosti, ki predstavljata osnovni pogoj za
pojav glasbe in sta se verjetno pojavili oz. razvili iz komunikacijskih sredstev v obdobju med 7
milijoni let pred sedanjostjo, ko je še živel skupni prednik človeka in šimpanza ter 200.000 leti
pred sedanjostjo, ko se pojavi moderni človek (Merker et al. 2018, 111). Študije kognitivnega
razvoja in nevropsihologije se strinjajo, da se razvoj človekove sposobnosti zaznavanja in
proizvajanja glasbe najverjetneje odvija že od prazgodovine, vendar zanesljive znake v obliki
glasbenih najdb beležimo šele od približno 40.000 let pred sedanjostjo. Tako je za raziskovanje
pojava glasbe ključnega pomena razumevanje zgodnejšega pojava uporabe enostavnih tolkal in
melodičnih vokalizacij, kakor je bila prepoznana v lovsko-nabiralnih skupnostih. Na podlagi
razumevanja predhodnih oblik glasbe bi lahko določili, kdaj je človek razvil kognitivne in
anatomske sposobnosti, ki so potrebne za izvajanje glasbe in katere okoliščine so omogočile ta
razvoj (Morley 2003, 77).
Zagotovo lahko trdimo, da je bil najprej potreben daljši razvoj za obvladovanje melodije in ritma,
preden so naši predniki lahko obvladovali glasbila. Vprašanje je torej ali je bistveno vlogo pri
razvoju glasbene sposobnosti igrala vokalizacija v obliki petja ali ritmični udarci z in po delih
telesa izvajalca. Sodeč po fosilnih ostankih še najbolj prepričljive dokaze za sposobnost
vokalizacije kažeta Homo sapiens in Homo neanderthalensis. Predhodne vrste kažejo znake
sposobnosti vokalizacije, ki pa je bila najverjetneje telesno ali kognitivno omejena (Montagu 2017,
2). Kljub temu ne moremo trditi, da naši predhodniki do določene mere niso obvladovali
proizvajanja zvoka z namenom enostavne komunikacije. Sklepanje o vlogi razvoja ritma je prav
tako težavno, saj lahko pri mnogih živalskih vrstah opazujemo spremljanje zvoka z nečim, kar bi
lahko interpretirali kot ples. Tako lahko domnevamo, da se je občutek za ritem razvijal, odkar
človek izdeluje kamnita orodja, pri uporabi katerih gre večinoma za daljšo serijo udarcev, ki so
bolj ali manj v ritmu. Tudi opice imajo do neke mere razvit občutek za ritem, vendar je sposobnost
njegovega ohranjanja zelo omejena (Montagu 2017, 3).
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2. 1. Ključne anatomske značilnosti za zaznavanje in proizvajanje glasbe
2. 1. 1. Razvoj vokalnega aparata
Raziskovanje razvoja vokalnega aparata je v veliki meri potekalo v kontekstu pojava in razvoja
jezikovne komunikacije (Morley 2003, 78). Kljub temu so rezultati jezikovnih raziskav prav tako
pomembni tudi za študije izvora melodičnih vokalizacij, saj se te izvirajo iz podobnih anatomskih
značilnosti. Vokalizacije nastanejo v dveh fazah in sicer v grlu ter ustni votlini. Velikost jezika in
ustne votline ter višina požiralnika (larynx) najbolj vplivajo na proizvajanje zvoka. Jakost
proizvedenega zvoka nastane z uravnavanjem pretoka zraka skozi grlo, medtem ko barvo zvoka
definirajo nebnica, zobje in jezik. Ti se, razen zob, redko ohranijo v arheološkem zapisu, zato
moramo o obliki in razvoju vokalnega aparata sklepati na podlagi bolj obstojnih kostnih ostankov,
kot so podjezičnica, spodnja čeljustnica in baza lobanje. Požiralnik se v vratu modernega človeka
nahaja nižje kot pri opicah in ostalih sesalcih, kar nam omogoča boljši nadzor nad vokalizacijami
(Morley 2003, 80). Nižja pozicija požiralnika nam poleg tvorjenja samoglasnikov omogoča tudi
anatomsko osnovno za proizvajanje melodičnih vokalizacij. Požiralnik se v otroštvu nahaja višje
v grlu in se med mladostništvom spušča, podoben proces pa naj bi potekal tudi med človeškim
razvojem. Tako bi lahko na podlagi lokacije požiralnika v grlu sklepali o zmožnosti proizvajanja
kompleksnejših vokalizacij. O mestu podjezičnice in požiralnika lahko sklepamo na podlagi
ukrivljenosti baze lobanje (Morley 2003, 81). Sodeč po analizah skeletnih ostankov predhodnih
oblik rodu Homo, se je krivljenje baze lobanje pojavilo s Homo sapiensom, ki je poseljeval Evropo
pred prihodom anatomsko modernega človeka (Morley 2003, 82). Meritve in primerjave krivulj
so bile opravljene na sodobnih lobanjah, lobanjah hominidov in primatov. Na podlagi teh je bila
narejena rekonstrukcija grla Homo heidelbergensisa iz jamskega najdišča Petralona, datiranega
približno 200.000 let pred sedanjostjo, s katero je bila potrjena prisotnost resonančne komore.
Rezultati raziskave kažejo, da se je oblika grla, podobna tistemu pri modernemu človeku, pojavila
med 400.000 in 300.000 leti pred sedanjostjo, z njo pa tudi primerljiva sposobnost vokalizacije
(Morley 2003, 83).
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Kljub izpovednim analizam se moramo zavedati, da sta spuščanje požiralnika in ukrivljenost baze
lobanje samo dva izmed več anatomskih dejavnikov, ki omogočajo proizvajanje zvoka (Morley
2003, 84). Tako v proizvajanju zvoka igra pomembno vlogo tudi podjezičnica, ki pa je bila najdena
v zelo redkih primerih. Edini primer potrjene podjezičnice je bil najden v neandertalskem
kontekstu, datiranem 60.000 let pred sedanjostjo v jami Kebara in je služil kot osnova
rekonstrukcije vokalnega aparata (Morley 2003, 85). Rekonstrukcijo so primerjali z vokalnim
aparatom modernega človeka, kjer pa niso zabeležili bistvenih razlik. Manjše razlike v vokalnem
aparatu so bile predlagane tudi na osnovi morfoloških značilnosti spodnje čeljustnice, bolj
specifično v naklonu grebena na notranji strani čeljustnic, ki služi kot pripenjališče mišic. Prvotna
predpostavka o pomembni vlogi velikosti hipoglosalnega kanala, ki povezuje jezik in osrednje
živčevje, je bila v novejših raziskavah ovržena, saj so te pokazale primerljivo velikosti kanala v
različnih vrstah primatov ter pri hominidih. Večji kanal tako ne pomeni nujno več živčnih povezav
in posledično bolj gibljiv jezik, kar pa je po drugi strani lahko posledica spuščenega požiralnika
(Morley 2003, 87, Merker et al. 2018, 113).
Pomembno vlogo pri tvorjenju vokalizacij ima nadzor nad mišicami oprsja. Te namreč omogočajo
dihanje in regulacijo pretoka zraka, ki sta potrebna za kompleksne vokalizacije. Poleg tega
omogočajo tudi obračanje trupa, ohranjanje drže in kašljanje. Raziskave razvoja oprsja so potekale
na skeletnih ostankih prsnih košev hominidov in primatov. Ti se razlikujejo po obliki: za hominide
je značilen postopen razvoj iz stožčastega prstnega koša, ki je značilen za primate in
Avstralopiteka, v sodčastega, ki je značilnost anatomsko modernega človeka. Raziskave so tudi

Slika 2: Vokalni aparat človeka in šimpanza (Schulkin, Raglan 2014, Fig. 6)
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pokazale, da je pri hominidih velikost hrbtenjače sorazmerna velikosti vretenčnega kanala, kar
lahko ovrednotimo kot oživčenost vretenčnega kanala. Večja oživčenost hrbtenjače na predelu
prsnih vretenc omogoča boljši nadzor nad pretokom zraka, ki se nato oblikuje v grlu in ustni
votlini. Tvorjenja daljših povedi, ki jo omogoča dodatna oživčenost prsnih mišic in poteka brez
prekinitev, je sposoben samo človek. Poleg tega lahko edini vpliva na izgovorjavo, ton in jakost
vokalizacije (Morley 2003, 90). Sodeč po analizah skeletnih ostankov se vretenčni kanal modernih
dimenzij pojavi pri zgodnjem človeku in Neandertalcu, medtem ko je pri starejših hominidih bolj
podoben tistemu, ki ga vidimo pri primatih. Po mnenju nekaterih raziskovalcev ima bolj kot
velikost dihalnih poti ali oživčenost pomembno vlogo spodnji del odprtine med glasilkami, ki
omogoča manipuliranje intonacije vokalizacije in izgovorjave. (Morley 2003, 91). Raziskovalci se
ne strinjajo popolnoma glede tega, ali je za upravljanje vokalizacij bolj pomembno živčevje v
vratnih ali prsnih vretencih. Opažanja na primerih poškodb hrbtenice kažejo, da poškodbe, ki
segajo višje od šestega vratnega vretenca, kritično vplivajo na dihanje in glasovne sposobnosti
(Morley 2003, 92). Medtem ko je živčevje vratnih vretenc zadolženo za fino uravnavanje
intonacije, je prsno živčevje tisto, ki omogoča daljše vokalizacije (Morley 2003, 93).
2. 1. 2. Razvoj slušnega aparata
Večina sesalcev zaznava približno enako število zvočnih frekvenc, kot jih lahko proizvaja, kar
namiguje na koevolucijo sposobnosti zaznavanja in proizvajanja zvoka. Tekom razvoja slušnega
aparata je prihajalo do večjih razvojnih sprememb, ki so se pojavile kot odziv na razvoj vokalnega
aparata in obratno. Moderni človek lahko zaznava frekvence do 3500 Hz, kar mu omogoča ušesni
kanal, ki meri od 25 do 30 milimetrov. Pomembno vlogo v slušnem razvoju predstavljajo
artikulacijske konstante, ki so posledica delovanja posameznih delov govornega mehanizma in so
univerzalna lastnost vseh jezikov. Tako se je oblikovala predpostavka, da je bil razvoj slušnega
aparata pod močnim vplivom vse bolj kompleksnih oblik vokalizacij, ki so zahtevale boljšo
sposobnost prepoznavanja artikulacijskih konstant oz. vokalizacij. Predlagana je bila
predpostavka, po kateri se je sposobnost govora razvijala zaradi bolj razvitega slušnega aparata, ki
je bil zmožen bolj natančnega prepoznavanja konstantnih lastnosti govora. Ta predpostavka je
osnovana na lingvističnih študijah dojenčkov in živali, ki so pokazale, da so ti bolj nagnjeni k
zaznavanju glasov, ki jih pogosto zasledimo v govorici (Morley 2003, 96). Intenzivno zaznavanje
govora v obdobju kmalu po rojstvu nakazuje, da so se slušni centri, zadolženi za prepoznavanje
govora, razvili pred pojavom modernega človeka. Človek ima sposobnost proizvajanja zelo
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raznolikih zvokov, vendar za tvorjenje jezika potrebuje le manjšo skupina glasov. Tako lahko
domnevamo, da je med človeškim razvojem potekal selektivni pritisk na posameznike, ki so
proizvajali in zaznavali podobne glasove. Kako medsebojno povezani so glasovni in slušni centri
lahko vidimo po delovanju stremenske mišice, ki z nezavednim krčenjem pred vokalizacijo
premika stremence, kar vokalizaciji manjša jakost. Tako stremenska mišica preprečuje poškodbe
sluha in nam omogoča sočasno zaznavanje zvokov iz okolice in lastnih vokalizacij. Razvoj
slušnega aparata je rezultat uporabe vse bolj kompleksnih vokalizacij, ki je potekal pod izbirnim
pritiskom.
Pojav

bipedalizma

je

lahko

pomembno vplival na slušni aparat,
saj so bile zaradi prehoda na
pokončno držo potrebne spremembe
v zgradbi koščenega labirinta preko
katerega

slišimo

in

ohranjamo

ravnotežje (Morley 2003, 97). Ker
se labirint pogosto ohrani v ostankih Slika 3: Ušesni labirint štirinožcev in človeka (Morley 2003, Fig 4.6)
lobanje, je bilo možno izdelati rekonstrukcije notranjega ušesa preteklih homininov, ki so jih nato
primerjali s tistimi, ki jih vidimo pri modernem človeku, primatih in štirinožnih živalih. Primerjava
je pokazala, da je struktura notranjega ušesa štirinožnih živali bolj pokončna, medtem ko je med
razvojem primatov in homininov potekal postopen obrat notranjega ušesa za 90 stopinj, v bolj
položno lego. To pripisujejo vplivu bipedalizma. Nadaljnje primerjave primatov in homininov so
pokazale, da je struktura notranjega ušesa višjih razvitih primatov podobna avstralopitekovi
(Morley 2003, 98). Tako velja predpostavka, da so se ključne anatomske spremembe notranjega
ušesa pojavile s Homo ergastrom (Morley 2003, 99).
2. 2. Ključne kognitivne sposobnosti za zaznavanje in proizvajanje glasbe
2. 2. 1. Centri za zaznavanje in proizvajanje zvoka ter jezika
Pomen glasbe v družbenem življenju človeka se med drugim odraža tudi v delovanju številnih
nevroloških centrov in kognitivnih procesov, ki potekajo med zaznavanjem, obdelovanjem in
proizvajanjem glasbe ter govora (Schulkin, Raglan 2014, 5). Do osemdesetih let 20. stoletja je
veljajo prepričanje, da so centri odgovorni za proizvajanje in zaznavanje glasbe locirani v desni
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možganski hemisferi, centri, povezani z jezikom, pa v levi. Nevrološke raziskave so nato na
podlagi analiz patoloških možganov, ki so bili v stanju afazije in amuzije, pokazale, da gre za bolj
obojestransko porazdelitev (Morley 2003, 105). V zadnjih desetletjih sta bili sposobnosti
proizvajanja glasbe in govora med bolj pomembnimi področji raziskav evolucijskega razvoja.
Nekateri znanstveniki menijo, da človeška glasbena sposobnost izhaja iz prirojene naklonjenosti
govoru, kar sklepajo na podlagi prisotnosti glasbenih elementov govora, ki lahko pomembno
pripomorejo k vzpostavljanju družbenih vezi. Med take elemente štejemo intonacijo in čustveno
obarvanost govora. Uspešna uporaba kombiniranih elementov govora in glasbe lahko omogoča
pojav glasbe v katerikoli kulturi. Predpostavke izvora in namena glasbenih sposobnosti so pogosto
osnovane na rezultatih študij kognitivnih procesov. Nekatere raziskave kažejo na obojestransko
delovanje možganskih polobel med izvajanjem govora ali glasbe, kar predstavlja dokaz o
vzajemnem delovanju. Medtem je opazno število raziskav pokazalo več z glasbo povezanih
kognitivnih procesov, katerih zaviranje ni imelo bistvenega učinka na govorne sposobnosti ali
katerekoli druge kognitivne sposobnosti. Zaradi teh in podobnih rezultatov je potrebna primerjalna
študija kognitivnih procesov govora in glasbe (Peretz et al. 2018, 308).
Afazija je nesposobnost govora in amuzija nesposobnost proizvajanja melodičnih zvokov, obe pa
se pogosto pojavita kot posledici možganskih poškodb (Morley 2003, 105). Obolenji se lahko
pojavita sočasno ali ločeno in tako so bili zabeleženi primeri, ko so imeli bolniki hude težave tvoriti
povedi, so pa ohranili sposobnost proizvajanja melodije, kar potrjuje ločenost centrov za jezik in
zvok. Obolenja oz. stanja, za katera so značilne vokalne okvare govora in nesposobnost
proizvajanja melodičnih vokalizacij, pa nakazujejo na možnost sočasnega delovanja centrov za
glasbo in jezik (Morley 2003, 106). To bi lahko sklepali na podlagi čustveno zaznamovanih
elementov govora, kot so ritem, intonacija in poudarki, ki prav tako igrajo ključno vlogo v poeziji
in glasbi. Nadaljnje raziskave so preučevale centre za čustveno zaznavanje. Analize so beležile
odziv bolnikov s poškodbami na možganski skorji in pod njo na jezikovne podatke, obrazne izraze
ter čustveno obarvane metrične elemente govora. Analize so pokazale, da imajo bolniki s
poškodbami pod možgansko skorjo leve hemisfere večje probleme pri jezikovnem
sporazumevanju, medtem ko imajo bolniki s poškodbami na desni hemisferi težave pri
prepoznavanju obraznih izrazov in glasbenih elementov govora. Rezultati nadaljnjih raziskav
kažejo na prevladujoče delovanje desne hemisfere med uravnavanjem intonacije govora, ki je
zadolžena za čustveno obarvanost. Tako lahko predpostavimo, da je za uravnavanje intonacije med
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govorom potrebno delovanje nižjih možganskih centrov v desni hemisferi, ki so primarno
namenjeni dojemanju glasbe in čustev (Morley 2003, 107). Patološke raziskave so tako oblikovale
predpostavko, po kateri enostaven govor in melodične vokalizacije nastajajo v nižjih centrih obeh
hemisfer, medtem ko bolj kompleksne oblike govora in glasbe nastajajo v zgolj desni oz. levi
hemisferi (Morley 2003, 108). Študije, ki so potekale na ostalih živalskih vrstah so imele omejene
rezultate, zato bodo morale bodoče študije uporabiti kompleksne in neboleče metode na človeških
posameznikih. Med take metode uvrščamo npr. funkcionalno magnetno resonanco, ki je danes
najpogosteje uporabljena metoda za opazovanje procesiranja govora in glasbe. Sočasno delovanje
možganskih centrov, ki ga zaznavamo z metodo funkcionalne magnetne resonance, predstavlja
dokaz za skupne nevrološke centre, ki so odgovorni za tvorjenje govora in glasbe. Dodatno
dokazovanje poteka tudi preko metod kot so magnetna stimulacija ter preučevanje možganskih
poškodb in posledičnih vedenjskih motenj (Peretz et al. 2018, 308). Med opazovanjem možganske
aktivnost se je potrebno zavedati, da se lahko nevrološki centri odgovorni za glasbene sposobnosti
nahajajo v neposredni bližini centrov, ki opravljajo podobno funkcijo znotraj govora. To pomeni,
da prekrivanje aktivnosti nevroloških centrov ni nujno značilnost sočasnega delovanja različnih
centrov (Peretz 2018, 311).
2. 2. 2. Zaznavanje ritma in melodije
Za osnovno dojemanje in proizvajanje glasbe tako uporabljamo možganske centre v obeh
hemisferah, za proizvajanje in zaznavanje naprednih elementov glasbe pa specializirane
možganske centre v posamezni hemisferi. Intenzivno delovanje obeh hemisfer je bilo zabeleženo
med zaznavanjem in tudi proizvajanjem ritmičnega zvoka, vendar ima dominantno vlogo leva
hemisfera (Morley 2003, 112). Ločeno zaznavanje ritmičnih in melodičnih elementov zvoka bi
lahko pomenilo, da so se ti sposobnosti razvijali ločeno, še preden sta se začeli uporabljati skupaj
v dejavnosti, kot je proizvajanje glasbe. Ker ritem in melodijo zaznavajo že novorojenčki in majhni
dojenčki, lahko sklepamo, da to ni posledica kulturnih vplivov, temveč dednih dejavnikov.
Sposobnost uporabe nebesednih vokalizacij z namenom sporočanja čustvenega stanja, ki jo
zaznamo pri dojenčkih in mlajših otrocih, lahko razumemo kot posledico omejenega razumevanja
tona in ritma (Morley 2003, 114). Gibanje dojenčkov je praviloma ritmično skladno z
spremljajočimi vokalizacijami starša, kar so raziskave prikazale tudi na primerih slepih otrok in s
tem izključile vpliv po vidnem kanalu. Nebesedne vokalizacije se pri mladičih primatov pojavijo
v zgodnji mladosti in služijo kot omejena oblika komunikacije z drugimi. Pri mlajših otrocih so
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nebesedne vokalizacije oz. blebetanje splošna lastnost, ki ni vezana na etnično poreklo in poteka
v ritmičnem ponavljanju (Morley 2003, 115). Poleg tega otroško blebetanje že vsebuje glasove,
ki bodo v odraslosti tvorili jezik, sami po sebi pa nimajo očitnega pomena. Ima pa dojenčkova
zgodnja vokalizacija pomembno vlogo pri oblikovanju odnosa med otrokom in staršem. Kot zelo
izpoveden vir za preučevanja glasovnih sposobnosti in učenja so bile predlagane pigmejske
marmozetke, ker živijo v podobnih družbenih odnosih kot človek. Skupna lastnost obeh je ravno
otroško blebetanje, ki pri marmozetkah predstavlja pomembno sredstvo komunikacije med mladiči
in odraslimi člani tropov (Morley 2003, 116).
2. 2. 3. Arheološki dokazi kognitivnega razvoja
Arheološke raziskave razvoja
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neobstojnosti organskega tkiva
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Slika 4: Brocovo področje (Morley 2003, Fig 5.2)

odlitki ne zaobjemajo notranje strukture in delovanja možganov, ampak zgolj zunanjo obliko in
značilnosti, ki se nanje navezujejo (Morley 2003, 117). Prvotne raziskave kognitivnega razvoja so
preko odlitkov lobanj hominidov pokazale znake intenzivnega razvoja Brocovega področja, ki je
potekal že za časa Homo habilisa in tako se je oblikovala predpostavka ključne vloge Brocovega
področja v tvorjenju govora. Nadaljnje raziskave in nove metode beleženja možganske aktivnosti
so pokazale, da Brocovo področje deloma vpliva na tvorjenje jezika, bistveno bolj pa je odgovorno
za natančno nadzorovanje obraznih in ustnih mišic. Tako lahko na podlagi razvoja Brocovega
področja sklepamo o večji sposobnosti vokalizacije in nadzora nad njo, ne pa tudi o uporabi
jezikovnega komuniciranja, kakor je bilo sprva interpretirano najdbam ostankov preteklih vrst
hominidov. Prostornina možganov se je med pojavoma Homo habilisa in ergasterja povečala za
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polovico, zlasti intenzivna rast pa je potekala na Brocovem področju (Morley 2003, 119). Kljub
izsledkom raziskav se je potrebno zavedati, da področja možganov kot je Brocovo, obsegajo
relativno velik del možganov in tako le-to najverjetneje ni namenjeno izključno tvorjenju govora
(Peretz 2018, 311).
2. 3. Vloga glasbe v konceptu evolucije
Kljub enakovrednemu vplivu biološkega razvoja in kulture na človeško vedenje, je večina
preteklih raziskav potekala v sklopu humanističnih znanosti in se je osredotočala bolj na
posameznikovo dojemanje glasbe kot na proces, ki glasbo opredeljuje kot kulturni pojav. Študije
glasbe, ki jo obravnavajo v kontekstu kulture ali biologije, se združijo v raziskavah glasbe znotraj
koncepta evolucije. Ideja evolucijskega izvora glasbe in njene koristi v naravnem odbiranju je bila
pogosta tema v znanstvenih krogih na koncu 19. stoletja, ko se izvajajo obsežne etnografske
raziskave, vendar ni vzbujala večjega zanimanja do začetka 2. svetovne vojne zaradi politične
nestabilnosti in zadržanosti takratne znanosti do univerzalnih bioloških konceptov. Raziskave
glasbe v kontekstu evolucije so postale bolj pogoste na koncu 20. stoletja in so oblikovale
predpostavko, po kateri glasba oz. zapleteni zvočni vzorci spodbujajo razvoj centrov, ki so
odgovorni za čustveno in jezikovno delovanje (Cross, Morley 2010, 61). Raziskave evolucijskega
razvoja kognitivnih sposobnosti so v zadnjih tridesetih letih prispevale k razumevanju določenih
lastnosti človeškega vedenja, ki predstavljajo osnovne vedenjske elemente različnih kultur
(Morley 2014, 147 – 148). Za raziskovanje izvora glasbenega vedenja je potrebno razlikovati med
značilnostmi, ki so človeško univerzalne in tistimi, ki se pojavljajo znotraj kulturnih kompleksov
(Morley 2014, 148). Dosedanje raziskave evolucije glasbene sposobnosti so se razdvojile na
predpostavki, po kateri je glasbeno vedenje bodisi posledica biološkega razvoja bodisi stranski
proizvod iz anatomskega razvoja izhajajočega kulturnega razvoja, ki ni povezan z glasbenimi
sposobnostmi (Patel 2018, 178).

Slika 5: Primerjava modelov biološke, jezikovne in glasbene evolucije ( Savage 2019, Tab. 1)
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Teorija evolucije se večinoma povezuje z usmerjenim razvojem, ki je posledica genetskih
sprememb. Kljub tehnološkemu napredku, ki je omogočil razvoj raziskovanja genetike in
razumevanja vloge genov v evoluciji, nekatere moderne definicije evolucije ne zaobjemajo tako
genetike, kot tudi usmerjenega razvoja. Ker se koncept genetike za časa Darwina še ni oblikoval,
je Darwin opredelil tri pogoje naravnega odbiranja, ki funkcionalno nadomeščajo gene. Po prvem
pogoju mora med posamezniki vrste prihajati do sprememb. Te morajo biti podedovane preko
medgeneracijskih prenosov, kar predstavlja drugi pogoj. Po tretjem pogoju bodo nekatere
spremembe bolj verjetno prenešene, ker predstavljajo prednost v odbiranju. Enake pogoje lahko
uporabimo na primeru kulturne evolucije. Evolucija je tako proces v katerem se frekvenca genskih
različic populacije spreminja s časom (Savage 2019, 2).
Pojav nekaterih značilnosti glasbe, kot so npr. tonske lestvice, za zdaj ni možno natančno razložiti
v kontekstu Darwinove evolucije (Merker et al. 2018, 108- 109). Njihov razvoj je tako
najverjetneje posledica značilnosti modela učenja in že obstoječih omejitev razvoja. Sledenje ritmu
in vokalno učenje predstavljata glasbene sposobnosti, ki so verjetno rezultat naravnega odbiranja.
Tako se poraja vprašanje, kateri dejavniki so vplivali med odbiranjem in na kaj natančno so
vplivali. Preko razumevanja in primerjave z evolucijsko teorijo lahko oblikujemo oz.
predpostavljamo evolucijski razvoj glasbe.
Ko primerjamo biološko in glasbeno evolucijo, se moramo zavedati, da je predpostavka biološke
evolucije osnovana na genetskih spremembah. Do sedaj je bilo prepoznanih nekaj genskih
sprememb, ki se neposredno navezujejo na glasbeno sposobnost človeka. Pomembno je zavedanje
evolucijske predpostavke zaporedja sprememb v genskem zapisu populacije, ki vključuje tudi
pojav novih genskih značilnosti. Tako se lahko izognemo predpostavljanju takojšnje uporabe
genskih novosti, ki so kot posledica mutacij praviloma redke. Poleg tega je majhna verjetnost
pojava zaporedja manjših genetskih sprememb, ki bi privedle do novega kompleksnega fenotipa.
Tako moramo za vsako novo različico genskega zapisa prikazati njegove prednosti posamezniku
ali skupnosti. Preden postane določena različica genskega zapisa značilnost vrste in ne predstavlja
več prednosti v odbiranju, moramo določiti prednosti nove različice na nivoju posameznika. To pa
zato, ker se lastnosti, ki prispevajo k skupinskem uspehu, razvijejo v določenih, redkih pogojih
(Merker et al. 2018, 109). Genetske spremembe, ki se izražajo v telesnih spremembah, ne pomenijo
samo večjo verjetnost preživetja zaradi boljše telesne pripravljenosti, ampak tudi zaradi večje
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privlačnosti oz. opaznosti nasprotnemu spolu (Merker et al. 109 – 110). To je opazil že Darwin,
ko je opisoval vokalizacije, ki so del dvorjenja samcev. Značilnost oz. vedenje, ki sta posledica
genetskih sprememb, predstavljata prednost v odbiranju, ko prispevata k večji verjetnosti
reprodukcije ali preživetja. Tako se določena značilnost dlje ohrani in je podvržena bolj
intenzivnemu razvoju. Določene genetske značilnosti, ki so ključne za dojemanje in proizvajanje
glasbe, so najverjetneje posledica spolnega ali naravnega odbiranja, medtem ko vse vendarle niso
posledica biološkega odbiranja (Merker et al. 2018, 110).
2. 3. 1. Glasba spodbuja skupinsko delovanje
Vse več raziskovalcev preučuje posledice glasbenega vedenja v skupinah povezanih
posameznikov, ki ga prepoznavamo predvsem v plesu in petju (Patel 2018, 183). Raziskave
glasbenega vedenja so pokazale, da skupinske oblike izvajanja glasbe, kot so petje, ples in ritmični
udarci po tolkalih, predstavljajo univerzalno človeško značilnost. Vse več raziskav kaže, da
skupinsko izvajanje glasbe ugodno vpliva na utrjevanje vezi med pripadniki skupine in spreminja
medsebojne odnose, kar se prenaša tudi na druge vsakdanje neglasbene dejavnosti. Raziskovalci,
ki se ukvarjajo s psihološkimi zakonitostmi skupinskega vedenja so npr. ugotovili, da skupinsko
gibanje v ritmu povzroča občutek združevanja oz. pripadnosti ter izločanje endorfinov, kar ugodno
vpliva na krepitev družbenih vezi (Patel 2018, 184).
Ključne značilnosti glasbe, ki prispevajo k skupinskemu delovanju, so vzbujanje ugodja preko
medosebnih stikov, pestrost subjektivnih pomenov ter zmogljivost človeške domišljije (Schulkin,
Raglan 2014, 1). Po Roedererju in drugih se je glasba razvila iz komunikacije med materjo in
otrokom, za katero je značilno utrjevanje sorodne vezi in omogoča uporabo govornih elementov
glasbe. Roederer izpostavi vlogo glasbe kot sredstva za posredovanje čustvenih informacij več
posameznikom, kar utrjuje skupinske vezi in odraža notranje stanje skupine. Sloboda ga dopolni
in pripiše vsem kulturam potrebi po družbeni in miselni organizaciji, saj sta potrebni za preživetje.
V preteklih družbah se vzorci družbene organizacije izražajo v medsebojnih odnosih članov
skupine. Glasba tako predstavlja pripomoček za učenje kolektivnega znanja in način izražanja
družbenih odnosov.
Shennan (2002) je na osnovi analiz modelov evolucijske selekcije v kontekstu prazgodovine
zaključil, da odbiranje lahko poteka na več nivojih, med drugimi tudi na nivoju skupine. Vedenje
skupine vpliva na družbeno okolje v katerem pripadniki skupine izvajajo vsakodnevne funkcije.
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Za pripadnika skupine vsakodnevni stiki z enakimi posamezniki predstavljajo posledično sprejetje
splošnih družbenih standardov, ki so značilni za skupino (Cross, Morley 2010, 62). V družabnih
vrstah je poleg dobre fizične pripravljenosti prav družabnost ključna za nadaljnjo reprodukcijo.
Vedenjski vzorci, ki prispevajo k uspešnemu sodelovanju skupine, lahko omogočijo pojav novih
oblik sodelovanja. Bowles in Gintis (1998) sta skupnostim brez osrednje oblasti, katerih stiki so
osnovani na koordiniranem reševanju problemov, pripisala večjo možnost rasti in nadvladovanja
drugih skupnosti. Pojav glasbene dejavnosti, ki se izvaja z namenom skupinske harmonije in
koordinacije, bi lahko omogočil skupinski napredek in pojav drugih oblik družbeno koristnega
vedenja. Glasbeno vedenje se torej sklada z individualnim in skupinskim nivojem naravnega
odbiranja.
Glasba in jezik imata po Brownu (2000) skupen izvor v komunikacijskem sistemu, saj oba
sodelujeta v organizaciji glasov in pomenu vokalizacij. Zaporedje vokalizacij, ki jih interpretiramo
kot besede po fonoloških parametrih, tvorijo govor, katerega enote imajo semantično in sintaktično
vrednost. Kot primerjavo si lahko predstavljamo pretvarjanje glasbenih zvokov v pomensko
določene entitete, kar predstavlja sistem organizacije glasov oz. vokalizacij. Takšen
komunikacijski sistem se je sprva pojavil kot glasbeni jezik oz. unitarno sredstvo vokalne
komunikacije in se šele v nadaljnjem procesu ločitve in funkcionalne specializacije razvil v jezik
in glasbo. Glasba tako postane medosebni oz. družbeni fenomen, ki vzpodbuja skupinsko
koordinacijo, sodelovanje in slogo (Cross, Morley 2010, 63). Hagen in Bryant (2003) predlagata
drugačno razlago, po kateri se je glasba razvila iz bojnih plesov, ki so imeli namen odvrniti
sovražnika od konflikta z intenzivnimi vokalizacijami in kretnjami, kakor lahko npr. opazimo pri
maorskem plesu haka. Biološke raziskave so pokazale, da zaznavanje in proizvajanje glasbe v
telesu sprošča hormon oksitocin, ki povzroča stanje višje čustvenosti in s tem močne spomine.
Hormon se sprošča po orgazmu in ob dojenju, ter tako igra ključno vlogo v krepitvi vezi med
partnerjema oz. materjo in otrokom. Sodeč po Freemanu se oksitocin sprošča tudi med
poslušanjem glasbe, kar bi kazalo na pomembno vlogo glasbe v skupinskih dejavnostih, kjer
enostavne vokalizacije krepijo medsebojne odnose in skupinsko identiteto ter prispevajo k
produktivnosti skupine (Cross, Morley 2010, 64).
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2. 3. 2. Vloga glasbe v spolnem odbiranju
Izvor glasbene sposobnosti je skušal opredeliti že Darwin, ki je skušal razložiti proizvajanje
melodičnih vokalizacij iz biološke perspektive. Predpostavljal je, da glasbena sposobnost
modernega človeka izvira iz časov, ko je komunikacija med obema spoloma potekala v obliki
različnih vokalizacij in ritmičnih kretenj (Schulkin, Raglan 2014, 1). Tako je predlagal, da
sposobnost proizvajanja glasbe posredno izhaja iz dvorjenja samcev. Predpostavko je oblikoval na
opazovanjih samcev, ki v obdobju parjenja proizvajajo najbolj raznolike vokalizacije z namenom
privabljanja pozornosti samic (Cross, Morley 2010, 64). Medtem ko so moderne raziskave potrdile
Darwinovo predpostavko, ki opredeljuje večino proizvedenega žvrgolenja ptic kot oblike
dvorjenja, so zanemarile predpostavko, po kateri glasba človeka služi enakemu namenu. Prav tako
je ta predpostavka odsotna v večini literature, ki opisuje izvor glasbe človeka. Avtorji, ki so
raziskovali izvor in vlogo glasbe v najstarejših skupnostih, so se pogosto osredotočali na prednosti
glasbe v kontekstu preživetja, medtem ko so zanemarili prednosti, ki jih glasba nudi v kontekstu
reprodukcije, kakor je predlagal že Darwin (Miller 2001, 329). O namenu melodičnega dvorjenja
ptic so pred Darwinom pisali že drugi raziskovalci, vendar so žvrgolenje opisovali kot vedenje, ki
odvrača nasprotnike oz. konkurenco v reprodukciji. Darwin je v omejenem obsegu priznal tovrstno
vedenje, vendar je vztrajal, da samice partnerja izbirajo poglavitno na osnovi bolj zvočno
dovršenega nastopa (Miller 2001, 330).
Po Millerju raznolike vokalizacije in spremljajoči ples kažejo na samčevo telesno krepkost,
zdravje, dozorelost in plodnost. Določene oblike dvorjenja so bile bolj učinkovite kot druge in so
v nadaljnjih generacija oblikovale preferenco, ki narekuje spolno odbiranje. Predpostavka je
pomanjkljiva, ker predvideva, da bo vsaka preferirana glasbena značilnost izbrana kot ključni
dejavnik v spolnemu odbiranju. Tako je potrebno v predpostavko vpeljati definicijo, po kateri mora
biti lastnost, ne glede na tip odbiranja, posledica genske mutacije, ki se prenaša na naslednje
generacije. Glasba ima v vseh kulturah podoben namen, vendar se preference elementov glasbe
pogosto razlikujejo med kulturami. Študija, ki bi potrdila predpostavko glasbene preference kot
ključnega dejavnika spolnega odbiranja, še ni bila izvedena, vendar pa uporaba glasbe v namen
dvorjenja ni težko predstavljiva. Glasbene sposobnosti bi potemtakem imele ugodno okolje za
vsakodnevno udejstvovanje ter integracijo v človeško evolucijo. Naše občudovanje umetniških
prvin glasbe verjetno izvira iz posameznih elementov, ki nas čustveno zaznamujejo (Cross, Morley
2010, 65).
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Nekateri strokovnjaki pa glasbi ne pripisujejo bistvene vloge v spolnem odbiranju znotraj
evolucijskega razvoja, ker ne predstavlja nujnosti za preživetje. Medtem ko glasba sama morda
res ni nujna za preživetje skupine, so pa bile vokalne sposobnosti posameznikov lahko favorizirane
v odbiranju ker so (med drugim) služile utrjevanju vezi med posamezniki (Merker et al. 2018,
110).
2. 3. 3. Glasba kot kulturna inovacija, ki povzroča biološki razvoj
Večina raziskav izvora glasbe se je omejila na predpostavki, po katerih je glasba bodisi biološkega
bodisi kulturnega izvora. Določeni raziskovalci pa zagovarjajo tezo, po kateri glasba igra
enakovredno pomembno vlogo tako v kulturnem kot tudi biološkem razvoju, saj predstavlja
kulturno inovacijo, ki temelji na biološkem razvoju ter je primerljiva z vlogo uporabe ognja v
najzgodnejših skupnostih. Tako naj bi glasba postala človeška značilnost, ki izhaja iz univerzalne
koristnosti v obliki ogrodja za ritual, sredstva obvladovanja čustev ter obsežnejših količin
podatkov pred izumom pisave. Zaradi povezav z drugimi kognitivnimi procesi lahko glasbeno
vedenje izboljša delovanje kognitivnih procesov, ki primarno niso povezani z glasbo (Patel 2018,
178). Tako je potrebno na podlagi nedavnih raziskav ponovno ovrednotiti, ali je kategorično
ločevanje med biološkim razvojem in kulturno inovacijo znotraj evolucije glasbe sploh smiselno.
Predpostavka, po kateri imajo tehnološke novosti neposreden vpliv na biološki razvoj, je že dolgo
prisotna v razpravah o evolucijskem razvoju. Najpogosteje je kontekstualizirana na primeru
človekovega obvladovanja ognja. Nekateri avtorji predlagajo, da bi tudi glasbo lahko opredelili
kot inovacijo, saj lahko osnovne kognitivne procese glasbenega vedenja povežemo z nekaterimi
neglasbenimi kognitivnimi sposobnostmi (Patel 2018, 178 – 179). Za definiranje glasbe kot
kulturne inovacije pa je vendarle potrebno več kot samo dokazovanje povezav med z glasbo
povezanimi kognitivnimi procesi ter ostalimi kognitivnimi procesi. Tako bo pomembno vprašanje
prihodnjih raziskav morebiten vpliv ustaljenega glasbenega vedenja na nastanek procesa genskokulturne koevolucije (Patel 2018, 181). Koncept gensko-kulturne koevolucije temelji na
dokazanem vplivu kulture na biološke spremembe, ki se izražajo po daljših časovnih obdobjih.
Sicer najpogostejša konceptualizacija se nanaša na primer zgodnje uporabe ognja, vendar pa je
zaradi še ne popolnoma zanesljive datacije začetka uporabe ognja bolj ustrezen primer začetek
poljedelstva oz. začetek reje živali z namenom pridobivanja mleka, ki ga umeščamo med 11.000
in 8.000 leti pred sedanjostjo, v obdobje neolitika. Začetek uživanja živalskega mleka in postopen
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razvoj mlekarstva predstavljata korenito spremembo v načinu življenja, ki se izraža tako na
kulturni kot tudi biološki ravni. Pred pojavom mlekarstva je bilo uživanje mleka omejeno na
novorojence in majhne dojenčke, ki so bili za razliko od odraslih naravno sposobni proizvajati
encim za razgradnjo mlečnega sladkorja, laktozo. Kasnejše uživanje mleka in pojav bolj trajnih
oblik mlečne prehrane, kot je npr. sir, naj bi v obdobju tisočletja domnevno privedla do trajnih
genskih sprememb, ki večini današnje populacije omogočajo vsakdanje uživanje živalskega
mleka. Tako torej na primeru pojava mlekarstva vidimo, da lahko tehnološka inovacija privede do
korenitih bioloških sprememb.
Nekateri kognitivni procesi, povezani z glasbenim vedenjem, verjetno izvirajo iz drugih
možganskih funkcij, kjer so bili v sekundarni rabi ter so pod vplivom gensko-kulturnega razvoja
spremenili namen in sčasoma postali samostojen kognitiven proces, ki rezultira v glasbenem
vedenju (Patel 2018, 182). Primeri, ko so anatomske značilnosti tekom evolucijskega razvoja
spremenile namen zaradi bolj ugodnih sekundarnih značilnosti, so pogosto zastopani v biologiji.
V primeru, da razumemo glasbeno vedenje kot produkt kulture ter ugoden dejavnik v
reproduktivnem procesu z možnostjo povečanja verjetnosti preživetja, bi teoretično lahko
povzročilo začetek gensko-kulturne koevolucije. Ta bi specializirala ključne kognitivne procese
za glasbeno vedenje že za časa ontogeneze, kar omogoča razvijanje glasbenih veščin že za časa
zgodnjega otroštva (Patel 2018, 183).
3. Glasba v kameni dobi
3. 1. Proto- glasba
Najugodnejše okoliščine za začetek razvoja t.i. ˝proto-glasbe˝ predstavlja obdobje od leta 500.000
pr.n.št., za katerega je značilna Acheuleanska tehnologija. Gre za obdobje, ko so predniki
današnjega človeka doživljali večje družbene, tehnološke in klimatske spremembe, ki so bistveno
pripomogle h kognitivnem razvoju in s tem sposobnosti izvajanja glasbe oz. njenih najzgodnejših
oblik (Killin, 2018, 2). V tem času se pojavijo prvi primeri različnih tipov orodja in orožja, ki so
izdelani z zahtevnim postopkom in zahtevajo razumevanje fizikalnih lastnosti surovin iz katerih je
orodje izdelano ter določeno mero razumevanja fizikalnih pogojev meta. Prav tako se v tem
obdobju pojavijo tudi prvi primeri kamnitih orodij, ki so pritrjena na ročaj in prvi zanesljivi znaki
organizirane uporabe ognja. Določeni primeri najdb in razvoj tehnologije izdelave orodja
nakazujeta na sposobnost izdelovanja glasbenih inštrumentov, ki pa se zaradi neobstojnih surovin
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niso ohranila. Ogenj pomeni veliko spremembo za paleolitskega človeka, saj mu omogoča vir
toplote, možnost toplotne obdelave hrane, varnost in več prostega časa (Killin 2018, 3). Ti
dejavniki pa hkrati predstavljajo okoliščine, ki so nadvse ugodne za pojav najzgodnejših oblik
glasbe. Predhodnice piščali mlajšega paleolitika so bile najverjetneje izdelane iz še manj obstojnih
surovin, ki pa so bile lažje za obdelavo. Domnevno naj bi šlo za pihala iz trsa, stebel rastlin, morske
trave ali bambusa. Bistveno večji nabor različnih tipov glasbenih najdb iz manj obstojnih
materialov so zabeležile etnografske raziskave, ki ločijo več glasbenih inštrumentov. Ti so narejeni
iz bučk, trstičja, živalske kože ali lubja in njihova izdelava ni pretirano zahtevna. Prepoznani so
bili tudi potencialni inštrumenti, ki potrebujejo minimalno ali nikakršno obdelavo ter so zelo lahko
dostopni, npr. iz rogovja bizona, morskih školjk, polen ali kamnov. Prepoznavanje takih najdb v
prostoru je zahtevno zaradi same podobe in kratke obstojnosti. Pihalni inštrumenti, ki nimajo
izrezljanih lukenj ali sistema ventilov, so kljub temu precej pogost pojav južno od Sahare (Killin
2018, 6).
˝Proto-glasba˝ se je najverjetneje razvila iz vsakdanjih izkušenj in dejavnosti, kot je npr.
izdelovanje kamnitih orodji in s tem proizvajanje različnih tonov ob udarcih, nezavedno
spremljanje zunanjega ritma, komunikacija med mamo in otrokom, oponašanje zvokov, idr.
Najverjetneje gre za obliko glasbe, kjer posameznik proizvaja tone z glasom ali ploskanjem ob
telo. V najstarejših skupnostih je proto-glasba domnevno izboljšala zmožnost čustvenega izražanja
in družbene dinamike med posamezniki, kar je pripomoglo k razvoju družbene organizacije in
kulturnih inovacij (Killin 2018, 4). Glasbene sposobnosti so se v najstarejših skupnostih razvijale
preko osebne oz. javne zabave, ritualnih praks, komunikacije in plesa (Montagu 2017, 3). Take
aktivnosti povezujejo in utrjujejo vezi med posamezniki, ki niso v bližnjih odnosih. To lahko
prikažemo na primeru skupinskega dela, kjer delavci pogosto nezavedno delajo v ritmu in tudi z
vokalno spremljavo. Glasba tako ohranja določen ritem dela, popestri monotonost in krepi odnose
znotraj skupine. Zaenkrat še ne poznamo fizičnih dokazov, ki bi potrdili povezovalno vlogo glasbe
v najstarejših skupnostih (Montagu 2017, 4). Povezovanje raziskav, ki preučujejo razvoj zgodnjih
oblik čustev, izdelave kamnitih orodij, občutka estetike in javnih nastopov lahko bistveno
pripomore k predpostavljanju o pojavu ˝proto-glasbe˝ (Killin 2018, 5).
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3. 2. Glasba v začetku mlajšega paleolitika
Sodeč po glasbenih najdbah lahko ločimo štiri osnovne tipe glasbil paleolitika: piščali oz. flavte,
preluknjane prstnice, brnivke ter strgala in drgala. Nekateri strokovnjaki definirajo jame in njihove
akustične lastnosti kot peti tip glasbil v paleolitiku (Morley 2003, 33). Razumevanje vloge glasbe
v mlajšem paleolitiku napreduje, četudi je izpovednost arheološkega zapisa omejena, ker ne
poznamo najdb starejših od 40.000 let (Morley 2003, 73). Iz obdobja po letu 40.000 let pred
sedanjostjo pa že poznamo številne primere najdb z glasbenim kontekstom. Najstarejši znani
glasbeni inštrumenti so bili najdeni v jugozahodni Nemčiji, na najdiščih Hohle Fels, Vogelherd in
Geißenklösterle, gre pa za piščali oz. flavte (Killin 2018, 5). Primere koščenih piščali so zasledile
tudi raziskave na francoskih najdiščih Isturitz, Mas d´Azil, Le Placard in Marcamps, kjer so bile
piščali najdene v ritualnih kontekstih (Morley 2003, 73).

Slika 6: Piščali iz Hohle Fels in Vogelherd (Schulkin, Raglan 2014, Fig. 4)

Možen razlog, zakaj se glasbeni inštrumenti pojavijo v arheološkem zapisu šele po letu 40.000 pr.
n. št. je ta, da so bili izdelani iz zelo neobstojnih, težko dostopnih surovin, ki so se težko ohranila
v post-depozitnih procesih. Najnovejše raziskave so tudi pokazale, da je bilo to obdobje, ko se je
anatomsko moderni človek priseljeval v celinsko Evropo in naselil v jamah, kjer je izdeloval širok
nabor orodij, med drugimi tudi glasbene inštrumente (Killin 2018, 6). Kljub temu je lahko glasbena
dejavnost bistveno starejša, vendar se ni ohranila v arheološkem zapisu (Killin 2018, 5).
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Piščali so najštevilčnejši indikatorji paleolitske glasbene dejavnosti. Najpogosteje so bile izdelane
iz kosti ptic. Te so najbolj ugodna surovina zaradi votle strukture in bistveno lažje za obdelavo kot
kosti kopenskih sesalcev. Zabeleženi so bili tudi primeri piščali izdelanih iz slonovine (Killin 2018,
5). Ptice so pomemben del življenja človeka v paleolitiku, kjer predstavljajo vir hrane in surovine
za nadaljnjo obdelavo. Kosti jastreba imajo izvrstne morfološke značilnosti za izdelavo piščali,
npr. votlo zgradbo, podolgovatost, kompaktnost in nizko težo. Kljub kompaktni strukturi pa take
piščali niso obstojne, še najbolje se ohranijo v jamskih najdiščih. Večje število znanih piščali ima
neenakomerno razporejene luknje, pogosto sta druga in tretja luknja bolj narazen. Iz tega bi lahko
sklepali, da je bil v paleolitiku aktualen približek današnje osnovne molove lestvice. Možno je, da
so se paleolitski glasbeniki že zavedali tudi poltonov. Poleg večjega razpona tonov neenakomerna
razporeditev omogoča tudi lažje rokovanje s piščaljo, kar je dobro vidno npr. pri srednjeveških
piščalih. Neenakomeren razmak se pojavlja na primerih piščali, ki so bile najdene na evropskih
najdiščih, kar bi lahko pomenilo, da so bile skupnosti paleolitske Evrope povezane in da se je
glasbena tehnologija med njimi prenašala in razvijala.
Poleg piščali so bili med raziskavami
zabeleženi

tudi

drugi

tipi

glasbenih

inštrumentov. Iz obdobja med leti 35.000 in
32.000 pred sedanjostjo je bilo najdeno
drgalo, ki je zelo podobno sodobnim
primerom

po

svetu.

Njihova

glasbena

funkcija ni popolnoma dokazana, kar velja
tudi za brivke. Nadaljnje analize sledi
uporabe bi lahko razkrile namen najdenih
predmetov. Tudi v današnjem času poznamo
primere skupnosti, kjer lovci uporabljajo
orožje kot inštrument, tako so znane afriške
skupnosti, ki uporabljajo lok za proizvajanje
glasbe ter avstralski domorodci, ki v te
namene uporabljajo ročaj sulic ali bumerang.
Na podlagi tega lahko sklepamo, da so
najstarejše skupnosti verjetno uporabljala Slika 7: Domnevno drgalo iz kosti mamuta (Morley 2003,
Fig. 3.3)
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lovsko orožje tudi kot glasbeni inštrument (Killin 2018, 7). V južni Franciji je bila na jamskem
najdišču Marsoulas zabeležena najdba školjke, ki je najverjetneje služila kot trobilo in je datirana
20.000 let pred sedanjostjo. Iz istega obdobja je bil v Ukrajini najden skupek kosti mamuta, na
katerih so bile sledi značilne za strgala in udarce. O uporabi živalskih rogov za izdelavo glasbil
lahko sklepamo predvsem posredno zaradi nezahtevnosti obdelave materiala, kljub zelo slabi
ohranjenosti samih artefaktov zaradi organskih snovi, ki se ohranijo le v izredno suhih pogojih.
Znani so tudi primeri žvižgalk iz prstnic prežvekovalcev ter strgal iz več skupaj spojenih kosti, po
katerih so strgali s kostjo ali kamnom (Montagu 2017, 6).
Proizvajanje glasbe poleg religije in jezika v paleolitskem kontekstu tvori preplet, ki je skupna
lastnost anatomsko modernega človeka. Čeprav je natančna definicija tako religije kakor tudi
zgodnjih oblik glasbe zelo težka, se v zgodnjih obdobjih človeka skoraj zagotovo prepletata.
Glasba tvori temeljni del rituala in z njim povezanih aktivnosti. Ko raziskujemo preplet glasbe in
rituala, se moramo zavedati, da ne gre zgolj za organizirano sosledje tonov, temveč za glasbene
nastope, ki vključuje tudi vmesna dejanja. Prav tako se moramo zavedati pomena rituala v
vsakdanu kamenodobnega človeka, ki ima vsaj tako pomembno vlogo kot izdelovanje orodja ali
pridobivanje hrane (Morley 2009, 160). Ritualni obredi in glasbeni dogodki lahko v posamezniku
vzbudijo močan čustven odziv in tako nudijo okoliščine, kjer si vsak lahko ustvari globok, oseben
odnos z božanstvom oz. glasbo, hkrati pa se utrjujejo tudi vezi med posamezniki preko družbenih
dogodkov in skupnih izkušenj (Morley 2009, 161). Kot je že bilo omenjeno, je bilo na francoskem
najdišču Isturitz na primer zabeleženih več piščali, poleg tega pa gre za mesto, kjer so se med
paleolitikom v obdobju jeseni in spomladi zbirale večje skupine ljudi ter proizvedle še številne
druge artefakte (Morley 2009, 168).
Jame, kjer so bili zabeleženi obrabljeni, okrašeni litofoni so bile večinoma dovolj velike za večjo
skupino ljudi. Predpostavko, da gre za prostor večjih glasbenih dogodkov, bi bilo potrebno
dopolniti s korelacijo z drugimi jamskimi najdišči, kjer jamske tvorbe niso obrabljene in poslikave
niso prisotne. Dokaz skupinskega izvajanja glasbe predstavljala najdba domnevnega drgala oz.
litofona v obliki kosti mamuta, iz najdišča Mezin v Ukrajini. Kosti so bile najdene v ostankih večje
strukture, znotraj naselbinskega konteksta in v primeru, da gre za najdbo inštrumenta bi to lahko
pomenilo, da glasba 20.000 let pred sedanjostjo ni več domena manjšine (Morley 2003, 74).
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3.3. Tipologija kamenodobnih glasbil
3. 3. 1. Piščali in flavte
Odkritja živalskih kosti, ki kažejo umetno obdelavo v obliki lukenj vzdolž trupa, so že dolgo
prisotna v raziskavah srednjega in mlajšega paleolitika in so pogosto interpretirana kot piščali oz.
flavte (Morley 2003, 44). Te so večinoma pripisane kulturam Auriganciena, Gravettiena in
Magdaleniena. Manj primerov je pripisanih kulturama Solutrena in Mousteriena. Mousterienske
glasbene najdbe so starejše od domnevnega pojava umetnosti in simboličnega vedenja, kar
predstavlja precejšen izziv pri njihovi ustrezni interpretaciji. Vsekakor gre za vsebine, ki imajo
pomemben vpliv na razumevanje in razlago razvoja kognitivnih sposobnosti človeka ter njegovih
predhodnikov.
Neobdelane piščali lahko proizvedejo en ton, z izdelavo lukenj pa se njihovo število poveča ob
zakrivanju in odkrivanju teh lukenj med vpihavanjem. Dodajanje lukenj na (ne)enakomerni
medsebojni razdalji vpliva na resonirane zraka znotraj piščali in dolžino tona. Interpretacija piščali
je že od prvih najdb težavna, saj je težko zagotovo določiti, kdaj gre za namerno izdelavo glasbila
z namenom proizvajanja glasbe zaradi skopih pomožnih virov. Večina gradiva, odkritega v drugi
polovici 19. stoletja, je bila pomanjkljivo raziskana, zaradi česar so konteksti nejasni in
nezanesljivi (Morley 2003, 45). Pogosto je prihajalo do kasnejše obdelave in objave najdb, ker so
te bile dalj časa razstavljene v muzejskih zbirkah, čeprav ni nujno šlo za dejanske glasbene
artefakte. Take najdbe je potrebno ponovno vključiti v raziskave in na podlagi mikroskopske
analize sledov obdelave oz. poškodb definirati povzročitelja morfoloških sprememb na kosti
(Morley 2003, 46). Nedavni razvoj teoretičnih modelov in novi načini raziskovanja so omogočili
boljše pogoje za interpretiranje glasbenih najdb. Kljub temu niso vse znane najdbe enakovredno

Slika 8: Piščal iz jame Geissenklösterle (Morley 2003, Fig 3.11)
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udeležene v analizah (Morley 2003, 54). Isturitz kaže znake uporabe od Aurignaciena do
Magdaleniena, kjer se je izdeloval širok nabor orodja. Med najdbami je bilo zabeleženih
sedemnajst piščali podobnih koščenih artefaktov, ki so imeli sledi namerne obdelave. Kosti so
imele umetno izdolbene luknje, vreze in odprte konce. Nekateri predmeti pa so imeli celo obdelane
ustnike in jaške znotraj trupa. Analize na najbolj ohranjenih primerih sta leta 2002 izvedla G.
Lawson in F. D´Errico ter zaključila, da gre v dveh primerih artefaktov iz obdobja Aurignaciena
za glasbili, ki sta po tehniki igranja bolj podobni trobilu. Dopuščata pa tudi možnost, da gre za
piščali, kjer ton določa vibriranje lista trave znotraj trupa (Morley 2003, 55).
Datacije najdb iz Isturitza kažejo na dolgo tradicijo izdelovanja glasbil, ki jo je spremljala
množična glasbena aktivnost ali pa priložnostni večji družbeni dogodki, kjer je bila v veliki meri
prisotna glasba. Razvidna je tudi napredna stopnja obdelave, ki se je tekom Magdaleniena
izpopolnila v tehnikah luknjanja. Analogije lahko najdemo v majevskih in srednjeveških piščalih,
kar bi lahko pomenilo dolgo nespremenjeno zasnovo piščali (Morley 2003, 56). Ostali primeri
najdb iz najdišč, kot so Bukovac, Potočka Zijalka, St. Avil in Istállóskö, ne kažejo prepričljivih
sledov obdelave ampak bolj verjetno post-depozitne procese (Morley 2003, 57). Najstarejši
nedvomni primer glasbila predstavljata piščali iz najdišča Geissenklösterle, katerih izdelava je
datirana 36.800 +/- 1000 pred sedanjostjo. Piščali sta izdelani iz radiusa laboda in sta bili najdeni
v aurignacienski plasti poleg koščenih konic. Ena od piščali ima tri luknje na trupu kosti v razmaku
treh do štirih centimetrov, od tega dve luknji kažeta sledi izdelave z orodjem, kar se sklepa po
stožčasti obliki luknje. Ostanek piščali meri 12 centimetrov, za časa uporabe pa je bila piščal
verjetno dolga 18 do 19 centimetrov. Ostanek druge piščali ima izdelano samo eno luknjo (Morley
2003, 55). Primer piščali iz najdišča Hohle Fels je bil narejen iz radiusa jastreba in je skoraj v
celotni ohranjen. Ima premer 0.8 cm, dolžino 21.8 cm, gladko obdelano površino ter predrte luknje
v manjših vdolbinah. Proksimalni del kosti je bil prirejen za lažje vpihovanje, dodane so bile vreze
v obliki črke V, domnevno za dodatno oblikovanje ustnika. Na piščali so opazne horizontalne
zareze, ki bi lahko nakazovale na izmerjeno oddaljenost med posameznimi luknjami, kar bi lahko
pomenilo ločevanje posameznih tonov, lažji oprijem ali le pedagoško opombo.
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Slika 9: Najbolj celovite najdbe kamenodobnih piščali (Atema 2014, Tab 1.)

Eksperimentalne raziskave so pokazale, da so znani primeri piščali sposobni proizvajanja širokega
spektra tonov in so popolnoma razviti primeri glasbenih inštrumentov. Najdene piščali kažejo na
dolgo vzpostavljeno tradicijo izdelovanja delujočih piščali, ki se najverjetneje razlikujejo za nekaj
razvojnih stopenj od predhodnih, starejših modelov piščali. Zahtevna in natančna izdelava
prikazuje vidni napredek v človeškem kognitivnem razvoju in družbeni organizaciji (Killin 2018,
6). Za izdelavo piščali iz slonovine je bilo potrebnega bistveno več časa, znanja in energije v
primerjavi s koščenimi piščalmi. Kos slonovine je potrebno vnaprej natančno odmeriti ter vzdolž
dolžine razpoloviti. Jedrne plasti obeh polovic je potrebno odstraniti in oba kosa ponovno združit i
z nepredušno vezivno snovjo. Tako zahteven postopek izdelave se je najverjetneje izpopolnil v
daljšem časovnem obdobju (Killin 2018, 7).
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3. 3. 2. Drgala
Gre za glasbila, ki ob vibriranju proizvajajo
zvok, ki ga dosežemo z drgnjenjem tršega
predmeta ob trup, v katerega so predhodno
vrezane zareze. Na belgijskem najdišču
Schulen so bili v eni izmed plasti odkriti kost
mamuta, mousteriensko orodje in jedra
narejena po tehniki Levallois. Kost mamuta
je imela po trupu dvanajst vzporednih zarez,
po katerih bi lahko sklepali, da gre za drgalo
in je bila datirana v obdobje med 50.000 in
40.000 let pred sedanjostjo. Del kosti, kjer
se nahajajo zareze, je deloma odlomljen,
preostanek kosti pa ima gladko obdelano
površino in zaobljene robove, kar pa je bilo
zabeleženo tudi na primerih orodja kot
posledica post-depozitnih procesov vetra in
vode. Predlagana je bila interpretacija, po

Slika 10: Drgala iz Abri Lafaye, Mas d´Azil, Bruniquel
kateri so sledi obrabe posledica glodanja, kar in Pekarna na Češkem (Morley 2003, Fig 3.5)

pa se ne zdi verjetno, ker so vreze enakomerno razporejene in podobnih dimenzij. Podobni primeri
interpretacij vrez na najdbah kosti so bili zabeleženi na francoskih jamskih najdiščih Mas d´Azil,
Abri Lafaye, Bruniquel in Pekarna na Češkem (Morley 2003, 39). Na teh najdiščih so bili
zabeleženi tudi drugi tipi glasbil, kar bi lahko pomenilo da gre za mesta, kjer je potekala
organizirana glasbena dejavnost (Morley 2003, 41). Večina dvomljivih primerov drgal kaže sledi
obrabe, ki bi bili bolj značilni za glodanje živali, kar bi lahko predstavili na primeru kosti iz jame
Vauffrey (Morley 2003, 40).

39

3. 3. 3. Brnivke
So manjše plošče ovalne oblike, najpogosteje
izdelane iz kosti, ki so na enem koncu
preluknjanje. V luknjo je vpeta vrv, ki jo
vrtimo v zraku kot laso, kar povzroča brneč
zvok, katerega glasnost je odvisna od hitrosti
vrtenja. Namen današnjih brnivk je lahko zelo
različen, uporablja se jih za odganjanje živali,
lahko pa se pojavljajo v ritualnih praksah, kjer
imitirajo zvoke narave ali naravnih božanstev
(Morley 2003, 33). Pogosto je prihajalo do
napačnih sklepov glede namena brnivk, ko so
jih med drugim interpretirali kot ribiške uteži
ali koščene obeske. Analize sledi na živalskih
ostankih iz bivališč jamske hijene, ki jih je Slika 11: Brnivke iz najdišč La Roche, Abri de Laugerie
opravil F. d´Errico, so pokazale, da so

Basse, Lespugue, Badegoule (Morley 2003, Fig 3.2)

domnevni obeski prebavljene kosti. To pomeni, da je potrebno ponovno preveriti morebitne
umetno izdelane luknje, vreze in zglajene površine na interpretiranih koščenih obeskih. Najbolj
prepričljiv primer brnivke predstavlja najdba iz najdišča La Roche de Birol. Brnivka je po
celotnem trupu okrašena z okro in vrezninami, ki se na mestih pravokotno prepletajo po predmetu,
ki je dolg 18 cm in ima
največji premer 4 cm.
Sama

velikost

prisotnost

okre

izključujeta
uporabe

in

možnost

predmeta

kot

ribiške uteži, vendar pa
interpretacija obeska ni
popolnoma
(Morley

nemogoča
2003,

34).

Slika 12: Zvočni amulet ali brnivka v obliki ribice iz male Triglavce pri Divači iz obdobja prehoda med mezolitikom in
neolitiok (Omerzel Terlep 1998, Fig. 14)
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Slika 13: Najstarejša konica z luknjo ali brnivka na Balkanu (Omerzel Terlep 1998, Fig. 13)

Izdelava replike iz roga jelena je pokazala, da lahko vrtenje predmeta proizvaja visok, glasen ton,
ki je lahko dodatno ojačan znotraj jame. Analogije z moderni primeri brnivk iz Nove Gvineje so
pokazale, da manjši trup brnivke omogoča višjo zvočno frekvenco in ton. Nadaljnje analize sledov
obdelave na mestu, kjer je trup preluknjan, bi omogočile boljše prepoznavanje novih najdb in
popravek napačnih preteklih interpretacij. Za ključno bi se lahko izkazalo opazovanje obrabe, ki
nastane kot posledica drgnjenja vrvi ob stene luknje v trupu (Morley 2003, 35). Nabor dokazanih
brnivk je zelo majhen in verjetno predstavlja le majhni delež paleolitske celote, od katerih bi večji
del lahko predstavljali predmeti izdelani iz organskih, neobstojnih surovin (Morley 2003, 37).
3. 3. 4. Žvižgalke iz prstnic
Gre za prstnice, ki so umetno
preluknjanje in imajo praviloma eno
luknjo

na

proksimalnem

koncu

(Morley 2003, 57). Ta se prisloni na
spodnjo ustnico in vpihovanje zraka v
luknjo preko dodelane komore v trupu
proizvaja jasen ton. Ta je odvisen od
velikosti luknje ter dimenzije prstnice.
Najdbe žvižgalk so prisotne v vseh Slika 14: Preluknjane prstnice (Morley 2003, Fig 3. 12)
obdobjih, kjer bi lahko služile kot del ritualnih praks, lovski pripomoček ali kot sredstvo
komunikacije. Za izdelavo so v veliki večini uporabljene kosti jelena in sicer najpogosteje prva
prstnica, druga pa bolj poredko. Eksperimentalne rekonstrukcije so pokazale, da so za izdelavo
žvižalke s pomočjo kamnitega orodja povprečno potrebne tri do štiri minute. Interpretacija
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žvižgalke ni enostavna, saj so sledi namernega luknjanja lahko zelo podobne sledem zveri ali postdepozitnih procesov. Zveri se pogosto prehranjuje s prstnicami, čeprav te nimajo bistvene hranilne
vrednosti. Sledi prebave so tako lahko zelo podobne sledem nastalim ob izdelavi žvižgalke
(Morley 2003, 58).
3. 3. 5. Tolkala
Tolkala so bila najpogosteje izdelana iz neobstojnih surovin kot sta usnje ali les, kar razloži njihovo
odsotnost v arheološkem zapisu. Ni pa to edini možni razlog, saj so etnografske raziskave
pokazale, da se današnje skupnosti lovcev- nabiralcev raje poslužujejo ritmičnih udarcev po telesu.
Potencialen primer domnevnih tolkal predstavlja šest kosti mamuta iz najdišča Mezine v Ukrajini,
ki je datirano 20.000 let pred sedanjostjo. Neposredno poleg kosti mamuta so bili zabeleženi
ostanki domnevnih ropotulj in tolkačev, s katerimi naj bi udarjali po kosteh mamuta in s tem
proizvajali nabor raznolikih tonov (Morley 2003, 67). Dokazi o prisotnosti tolkal v neolitskih
kontekstih so bolj pogosti v obliki stenskih slikarij, kjer so dinamične figure upodobljene z
domnevnimi inštrumenti v rokah, med drugimi tudi tolkači. Tak primer upodobitve je bil zabeležen
v Çatalhöyüku, kjer skupini plesalcev – inštrumentalistov obkrožata plen. Interpretacija obreda je
osnovana na podlagi dinamičnih človeških figur in statično upodobljenega plena. Poleg tega
nekatere figure držijo dva loka, kar v kontekstu lova nima smisla. (Morley 2003, 68- 69).
3. 3. 6. Ropotulje
Raziskovalci med tipe paleolitskih glasbil uvrščajo tudi najdene ropotulje. Ločimo med
ropotuljami, ki so oblikovane kot idoli ali obeski in t.i. uporabnimi ropotuljami, za katere je
značilna praktična oblika, pogosto posoda, zvok pa nastane zaradi gibanja glinenih kroglic ali
kamenčkov v notranjosti te posode. Po obliki ločimo zoomorfne, med katerimi so najpogostejše
upodobitve ptic, antropomorfne ter ropotulje votle oblike.
Primer glinene posode, ki se je domnevno uporabljala tudi kot ropotulja, predstavlja neolitska
najdba iz otroškega groba na najdišču Vychvantince. Neolitske glinene posode, ki bi lahko bile
uporabljene kot ropotulje, predstavljajo predhodnika oz. prototip kasnejših ropotulj, izdelanih iz
drugačnih surovin, ki pa so pogostejše v arheološkem zapisu (Omerzel- Terlep 1998, 164).
3. 3. 7. Zvok jam in kamnitega orodja
V jamah francoske pokrajine Ariege sta Dauvois in Reznikoff leta 1988 preko proizvajanja
vokalov preverjala njihove akustične lastnosti. Njune raziskave so se osredotočale tudi na točke v
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jamah, kjer so specifični toni imeli izrazit odmev, nakar sta točke korelirala z jamskimi
poslikavami, datiranimi okoli 20.000 let pred sedanjostjo. Raziskave so pokazale, da se poslikave
pogosto nahajajo na točkah odmeva, kar najverjetneje pomeni, da so medsebojno navezujejo, tako
da so poslikave služile kot označevalec točke odmeva (Morley 2003, 69). Raziskave tako
nakazujejo, da se je skupnost, ki je uporabljala jamo v ritualne namene, zavedala akustičnih
lastnosti jame in jih tudi izkoristila. Poleg akustičnih lastnosti jam je Davois raziskoval tudi znake
uporabe jamskih tvorb z namenom proizvajanja zvoka. Na podlagi prepoznavanja sledi udarcev je
predpostavljal uporabo stalaktitov in stalagmitov za proizvajanje številnih tonov in jih opredelil
kot litofone, ki jih pogosto spremljajo oz. označujejo jamske poslikave. Primeri litofonov so bili
poleg Francije zabeleženi tudi v Španiji in Portugalski. V jami Nerja na jugu Španije je bilo
zabeleženih 19 jamskih poslikav v obliki abstraktnih motivov in upodobitev živali. Motivi se
pojavljajo tudi na težko dostopnih oz. slabo vidnih mestih, kar poleg dekorativne namiguje na
sekundarno funkcijo. Sodeč po uporabi črne ter rdeče barve in približno enake obrabljenosti, so
poslikave nastale v kratkem času, najverjetneje okoli 20.000 let pred sedanjostjo. Jama ima zelo
dobre akustične lastnosti, zaradi česar se še danes v njej odvijajo glasbene prireditve (Morley 2003,
70). Med raziskavami Nerje so bili na kalcitnih tvorbah prepoznani znaki obrabe v obliki
obrabljenih robov in namernih odbitkov na različnih delih tvorb. Poskusi udarcev s topim
predmetom po obrabljenih delih je proizvedlo jasen ton. Daljši greben kalcitne tvorbe proizvaja
nižje tone in obratno. Tako bi bile poškodovane tvorbe najverjetneje lahko posledica želje po
spreminjanju tonalitete. Primer podobno okrašenega litofona je bil zabeležen tudi v francoski jami
Roucador, kjer ga spremljajo številne upodobitve živali in abstraktnih motivov. V jamah PechMerle in Escoural so bili v neposredni bližini litofonov s spremljajočimi upodobitvami najdeni
tudi kostni ostanki in odbitki litofonov (Morley 2003, 71).
Pretekla in sedanja uporaba kamna oz. kamnitih tvorb z namenom proizvajanja zvoka ni redek
pojav. Tako lahko zasledimo sledove pretekle uporabe kamnitih orodij za proizvajanje zvoka na
Kanarskih otokih, Indiji, Boliviji, jugovzhodni Aziji in Afriki. Povsod so bili zabeleženi sledovi
uporabe, ki ustrezajo kontekstu proizvajanja zvoka, poleg tega so se artefakti nahajali na mestih z
dobrimi akustičnimi lastnostmi (Morley 2003, 72). Uporaba kamna za proizvajanje zvoka se je
najverjetneje postopoma razvila iz spremljanja nastalega zvoka med izdelavo kamnitega orodja,
kar je lahko igralo ključno vlogo v izdelavi kakovostnega orodja (Morley 2003, 73).
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3. 4. Glasba skupnosti lovcev-nabiralcev
Pomanjkljiv arheološki zapis je vedno prisoten in pereč problem v raziskavah najstarejših oblik
glasbe, kot je to bilo že večkrat izpostavljeno. Raziskovalci paleolitske glasbe so tako začeli
raziskovati še danes živeče skupnosti, katerih družbene značilnosti sovpadajo z lovskonabiralskimi in živijo v podobnih geografskih pogojih. Raziskave opazujejo podobnosti v
glasbilih, viru surovin za izdelavo glasbil, vlogi glasu in tolkal ter družbene funkcije glasbe. Na
podlagi zaključkov takih študij lahko raziskovalci bolje interpretirajo pomanjkljiv arheološki zapis
(Killin 2018, 7). Za vzorec so bile izbrane štiri lovsko-nabiralske skupnosti: ameriški Indijanci
plemen Blackfoot in Sioux, afriški pigmejska plemena Aka in Mbuti, avstralski Aborigini in
skupnost Yupik (Killin 2018, 8). Glasba teh skupnosti je večinoma osnovana na skupinskem
vokalu, ki ga spremljajo ritmični udarci po telesih izvajalcev. Glasbila so najpogosteje tolkala, ki
pa niso v ključu in so izdelana iz organskih, kratko obstojnih materialov. Glasba teh skupnosti ima
širši družbeni pomen in se posledično pojavlja kot spremljevalec širokega nabora vsakodnevnih
opravil. Skupnosti izvajajo pesmi, ki se konceptualno navezujejo na življenjska obdobja in
pomembne dogodke, ki jih vsak posameznik znotraj skupine doživi. Tako poznajo pesmi o rojstvu,
odraščanju, ljubezni, poroki, spolnosti, starosti in smrti. Glasba ima tudi pomembno vlogo v lovu,
kjer spremlja proslave uspešnega lova, daje lovcem zagon ali pa služi kot vaba plenu. Vsak
posameznik je enakovredno udeležen v izvajanju glasbe in skupnost ne prepoznava enega ali več
članov kot samo glasbenikov, ampak imajo v družbenem življenju vsi to vlogo. Skupnosti imajo
do vsakega posameznika visoka pričakovanja v udeleževanju in spoštovanju navad in obredov
(Killin 2018, 9). Pesmi, ki se pojavljajo v kulturah lovsko-nabiralnih skupnosti ne potrebujejo
simboličnega pomena ali pa ta nam ni očiten. Tako lahko sklepamo, da je pojav glasbe v kulturah
najstarejših skupnosti starejši od pojava abstraktnega razmišljanja in simboličnega vedenja, vendar
se moramo zavedati omejitev skopega arheološkega zapisa in vloge glasbe v kognitivnem razvoju
človeka (Killin 2018, 10). Na podlagi etnografskih raziskav težko pričakujemo sočasni pojav
glasbe in glasbil. Lahko pa definiramo bistvene podobnosti med vlogo glasbe v lovsko-nabiralskih
skupnostih, po katerih lahko domnevamo sočasni razvoj več oblik glasbene dejavnosti, ki poteka
geografsko ločeno, kar bi namigovalo na ključno vlogo človeške biologije ali načina
prehranjevanja. Domneva skupne predhodne oblike glasbe je tudi možna, kar bi pomenilo zelo
starodavno obliko proizvajanja glasbe (Morley 2003, 30).
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3. 5. Glasbene sposobnosti Neandertalca
3. 5. 1. Dosedanji izsledki raziskav Neandertalcev
Dosedanje raziskave so pokazale, da so se Neandertalci ustalili v celinski Evropi približno 250.000
let pred sedanjostjo, kjer so živeli v skupnostih lovcev nabiralcev do približno 30.000 leti pred
sedanjostjo, ko izginejo iz arheološkega zapisa zaradi neznanih razlogov. Izginotju Neandertalcev
je najverjetneje prispeval prihod anatomsko modernega človeka v Evropo (Mithen 2006, 222). Ena
izmed bolj ključnih morfoloških značilnosti Neandertalcev je velikost možganov. Ta je sodeč po
ohranjenih skeletnih ostankih večja kot povprečna prostornina možganov modernega Homo
sapiensa. Največjo zabeleženo prostornino lobanje je imel skelet najden v jamskem najdišču
Amud. Podatek prostornine možganov postane izpoveden, ko ga uporabimo za merjenje
encefalizacije oz. količnika med telesno in možgansko težo. Raziskovalci na podlagi
encefalizacijskega količnika določajo presežek rasti možganov glede na povprečno telesno težo.
Raziskovalci so na podlagi najdenih skeletnih ostankov Neandertalcev določili encefalizacijski
količnik 4.8, kar je za 0.5 manjše od anatomsko modernega človeka (Mithen 2006, 223). Poleg
večje prostornine lobanje so raziskave pokazale, da so bili Neandertalci nizke, krepke rasti, imeli
so sodast trup in kratke okončine. Tako so bili prilagojeni na mrzlo podnebje in take telesne
lastnosti se še danes pojavljajo v skupnostih, ki živijo v mrzlih področjih (Mithen 2006, 224).
Analize skeletnih ostankov so pokazale številne poškodbe, ki so jih najverjetneje pridobili med
lovom in prikazujejo zahtevno življenje v hladnem podnebju (Mithen 2006, 225). Raziskave
neandertalskih najdišč so poleg skeletnih ostankov zabeležile tudi ostanke vsakdanjih dejavnosti,
ki nam prikazujejo življenje Neandertalca v prazgodovini. Tako vemo, da so se zatekali v jame in
poseljevali ravnine, odvisno od letnega časa. Bili so aktivni lovci, ki so poleg ostankov drugih
plenilcev nabirali tudi rastlinje za hrano in do določene mere obvladovali ogenj (Mithen 2006.
224). Neandertalci so živeli v manjših, rodovno povezanih skupnostih, ki so pogosto poseljevale
jame, kjer je potekalo vsakdanje življenje. Raziskovalci predpostavljajo, da so bili posamezniki
znotraj neandertalskih skupnosti enakovredni člani, ki se niso razlikovali glede na družbeno
funkcijo in so bili v bližnjih medsebojnih odnosih. Ti so bili verjetno eden izmed razlogov za
močno ohranjanje tradicije v izdelavi kamnitega orodja (Mithen 2006, 225).
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3. 5. 2. Anatomske značilnosti in sposobnost simboličnega vedenja
Pomembno najdbo za razumevanje komunikacije med Neandertalci predstavlja skelet iz jamskega
najdišče Kebara, ki je vseboval prvo znano podjezičnico, t.j. anatomsko strukturo, ki služi kot
pritrdišče mišic, potrebnih za govor. Najdba je pomembna, ker do tedaj raziskovalci niso bili
prepričani kje natančno na lobanji Neandertalca se pojavlja, kar pa pomembno vpliva na sklepanje
o govornih sposobnostih. Tako naj bi pretok zraka med vokalizacijo potekal večinoma skozi
praviloma izrazitejši nos, kar naj bi proizvajalo nekoliko višji glas. Merjenje hipoglosalnega kanala
je pokazalo, da so imeli Neandertalci približno enako razvite živčne povezave med možgani in
jezikom kot moderni človek. Poleg tega so imeli podobno razvite kanale v vratnih vretencih, ki
možgane povezujejo z diafragmo in tako omogočajo uravnavanje dihanja, ki je prav tako
pomembno za razvoj govora.
Raziskovalci so tako določili,
da so Neandertalci imeli
anatomske

značilnosti,

potrebne za razvoj govora
(Mithen

2006,

226).

Posedovali so tudi manj
razvite oblike kognitivnih in
jezikovnih sposobnosti, ki so
zadoščale
počasno

za

relativno
izmenjavo

Slika 15: Neandertalska podjezičnica (d´ Errico 2003, Fig. 7)

informacij, ki ni vsebovala kompleksnih izrazov (Morley 2003, 82). Raziskave na skeletnih
ostankih Homo heidelbergensisa iz jamskega najdišča Sima de los Huesos so pokazale, da so imeli
takratni prebivalci podobno razvite slušne sposobnosti kot moderni človek. Tako lahko trdimo, da
so predhodne vrste rodu Homo že približno 300.000 let pred sedanjostjo podobno zaznavale zvok,
kot ga danes moderni človek. Na podlagi anatomskih značilnosti, ki omogočajo govor, dokazov
tehnologije, ki se je ohranila več tisoč let in dolgega obstoja, je težko predpostavljati odsotnost
jezikovne komunikacije v neandertalskih skupnostih (Mithen 2006, 227). Navkljub temu pa ne
poznamo zanesljivih dokazov, ki bi potrjevali jezikovno sporazumevanje med Neandertalci. Tako
je bolj verjetna uporaba vokalizacij, ki so imele specifičen pomen in so jih spremljale kretnje. Te
predstavljajo manj kompleksen, vendar zadosten način komunikacije, ki je Neandertalcem
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omogočal opravljanje vsakodnevnih dejavnosti in ohranjanje tesnih vezi med posamezniki
skupnosti. Pomanjkanje simboličnih artefaktov je drugi argument proti pojavu jezika med
Neandertalci. Jezik, ki ga tvorijo vokalizacije s simboličnim pomenom, se navezuje tudi na pojav
simboličnih artefaktov oz. predmetov, ki nimajo bistvenega uporabnega namena, vendar
povezujejo več posameznikov preko kolektivnega pomena. Tako se pojav simboličnega jezika
pogojuje s pojavom artefaktov oz. predmetov s pripisano simbolično vrednostjo. Poleg tega so
študije modernih lovsko-nabiralnih skupnosti pokazale, da so simbolični artefakti pogosto najdeni
naključno v naravni in neobdelani, kar pomeni, da so težko prepoznavni za današnje raziskave.
Skupnosti pogosto pripisujejo simboličen pomen naravnim značilnostim konkretnega prostora, ki
ga obvladujejo, kar tudi otežuje interpretacije (Mithen 2006, 228). Najdb neandertalskih
predmetov, ki bi jim lahko pripisali simboličen pomen, je malo in so neprepričljive. Med take
štejemo domnevno figuro Venere iz Berekhamt Rama in kost z domnevnimi znaki obdelave iz
Bilzigslebna (Mithen 2006, 229). Predpostavka o simboličnem vedenju pa ni popolnoma ovržena,
saj so raziskave na številnih neandertalskih najdiščih zabeležile znake pridobivanja manganovega
dioksida s praskanjem iz kamnite podlage. Zmes fino obdelanih zrn manganovega dioksida s
tekočino tvori črno barvo, ki se je med drugimi uporabljala za slikanje jamskih poslikav. Ker
primerov neandertalskih poslikav ne poznamo, lahko domnevamo, da so barvo verjetneje
uporabljali kot kamuflažo med lovom. Predpostavka zelo dolge kulture stabilnosti predstavlja tretji
argument proti pojavu jezika med Neandertalci. Dolgo kulturno stabilnost prikazuje dosledno
sledenje tradiciji izdelave kamnitih orodij, ki je značilno za skoraj celotno obdobje obstoja
Neandertalca. Poleg tega da omogoča kompleksnejšo obliko razmišljanja, je jezik sredstvo
izmenjave podatkov oz. informacij, ki lahko doprinese k družbenem ali tehnološkem napredku
(Mithen 2006, 230). Znaki simboličnega vedenja se pojavijo proti koncu obstoja Neandertalca in
sicer na francoskih najdiščih, kjer so bili zabeležene najdbe dekorativnih elementov v kontekstih
Chatelperroniana. Domnevno gre za majhne neandertalske skupnosti, ki so po prvem stiku z
anatomsko modernim človekom začele posnemati njegovo orodje in nošo, brez da bi se zavedali
simboličnega pomena predmetov. Po drugi predpostavki pa so Neandertalci ravno pred prihodom
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anatomsko modernega človeka dosegli kulturni napredek, ki bi lahko naznanjal začetek
simboličnega vedenja Neandertalca (Mithen 2006, 231).

Slika 16: Neandertalski nakit iz Grotte du Renne in Quincay (d´ Errico 2003, Fig. 1)

3. 5. 3. Vloga melodičnih vokalizacij v Neandertalski družbi
Razvoj komunikacije in posredno tudi glasbenih sposobnosti v predpostavki napredne oblike
vokalizacije Neandertalcev poteka pod vplivom različnih dejavnikov, kot so življenje v težkih
pogojih, zahtevno razmnoževanje in visoka odvisnost uspeha od medsebojnega sodelovanja.
Pogosto se zanemari dejstvo, da so Neandertalci obstajali skoraj pol milijona let in v tem obdobju
so zagotovo uporabljali in razvijali kompleksno obliko vokalizacij, ki so jih dopolnjevale imitacije,
kretnje, onomatopoija in ples. S kompleksnimi vokalizacijami so verjetno izražali prav tako
kompleksna čustva in se sporazumevali med vsakdanjimi dejavnostmi. Dolgoročna uporaba
kompleksnih vokalizacij je prispevala k razvoju in ohranitvi popolnega posluha, ki je bil potreben
za ločevanje številnih holističnih vokalizacij (Mithen 2006, 234). Na podlagi najdenih skeletov, ki
kažejo znake težjih poškodb in zdravljenja se predvideva, da so Neandertalci skrbeli za ranjene in
starejše. Tako ni popolnoma neverjetno, da je tvorila del zdravljenja tudi oblika glasbene terapije,
ki je pomirjala ranjene ali bolne pripadnike skupnosti (Mithen 2006, 235). Neandertalci so v težkih
življenjskih pogojih najverjetneje uporabljali glasbo v obliki vokalizacij in plesa kot družbeno
vezivno sredstvo, ki je vključevalo celotne skupnosti in omogočalo močnejše družbene vezi, ki so
bile nujno potrebne za preživetje. Tako početje, kot je že bilo omenjeno, lahko še danes zasledimo
v lovsko-nabiralnih skupnostih (Mithen 2006, 236). Te skupnosti uporabljajo glasbo tudi v časih
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obilja, ko se krepi kolektivna podoba skupnosti in ne samo vezi med posamezniki in podobno
lahko sklepamo tudi za neandertalske skupnosti (Mithen 2006, 241).
Na podlagi tesni povezav med posamezniki lahko sklepamo tudi na močne vezi med sorodniki,
specifično starši in otroci. Starši so najverjetneje svoje otroke že od zgodnje mladosti pomirjali z
melodičnim brundanjem oz. vokalizacijami, enostavnimi kretnjami in z gibanjem, ki je spominjalo
na ples, na podoben način, kot to počnemo še danes (Mithen 2006, 240). Takšna komunikacija je
morala potekati kmalu po rojstvu, saj se je moral vsak otrok hitro naučiti razločevati med pomenom
številnih različnih vokalizacij in gibov, ki jih bo potreboval za uspešno sodelovanje v skupinskih
dejavnostih. Ta predpostavka je osnovana na meritvah zobovja otrok, ki so pokazala, da so v
otroštvu Neandertalcem zobje rastli bistveno hitreje kot modernemu človeku. To bi pomenilo
krajše obdobje odraščanja, nakar otrok postane odrasel član skupnosti in tako sodeluje v
dejavnostih, ki so ključne za preživetje (Mithen 2006, 241).
Ostanki neandertalske poselitve so v celovito raziskanih jamah praviloma distribuirani na majhni
površini. Ta meji na površine, ki ne kažejo očitnih znakov uporabe in so lahko deloma pregrajene
z jamskimi tvorbami. Prazni prostori jam, kjer je bila potrjena prisotnost neandertalske skupnosti,
bi lahko služili kot prostor za glasbene vsebine, ki so popestrile vsakdanje življenje. Potrebno pa
je opozoriti, da so bile za namen praznih prostorov podane tudi bolj verjetne razlage v kontekstu
manjših skupin, ki so se zatekale v jame ali delov jame namenjenih spanju (Mithen 2006, 242).
Na podlagi dosedanjih raziskav lahko domnevamo, da so Neandertalci živeli v tesno povezanih
skupinah, ki so občasno poseljevale jame in izkoriščale njihove akustične lastnosti in tvorbe za
proizvajanje zvokov, ki so dopolnjevale ples in vokalizacije. Zanesljivih dokazov o neandertalski
izdelavi glasbil ne poznamo. Lahko pa na podlagi suma popolnega posluha in sodobnih primerjav
lovsko-nabiralnih skupnosti domnevamo, da so Neandertalci vokalizacije in ples dopolnjevali z
ploskanjem, cepetanjem in uporabljali enostavne predmete za ritmične udarce, ki pa se zaradi
naravnega izvora niso ohranili do danes (Mithen 2006, 243).
3. 5. 4. Paleolitska najdba iz jamskega najdišča Divje Babe I
Jamsko najdišče Divje Babe I se nahaja nad dolino reke Idrijce in poleg Šandalja ter Krapine na
hrvaškem predstavlja eno pomembnejših paleolitskih jamskih najdišč v jugovzhodni alpski regiji
(Kunej, Turk 2001, 237). Jama, ki je primarno služila kot zatočišče jamskega medveda, meri v
globino 45 metrov in se mestoma razširi do 15 metrov (Turk et al. 2018, 3).
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Slika 17: Piščal iz Divje Babe in poizkus igranja replike (Atema 2014, Fig 2.)

Prva izkopavanja v jami Divje Babe I so potekala pod vodstvom Mitje Brodarja leta 1978, nakar
so sledila daljša izkopavanja med leti 1980 in 1986. Vodstvo raziskav sta nato prevzela Ivan Turk
ter Janez Dirjec, ki sta izvajala raziskave na najdišču med leti 1989 in 1996. Dolgoletne raziskave
so zabeležile 26 plasti, ki obsegajo 12 metrov sedimenta. Poleg naravno pojavljajočega mulja in
peska sediment tvorijo še kalcitne in fosfatne tvorbe ter številni ostanki jamskega medveda (Kunej
et Turk 2001, 237). Nadaljnje raziskave na najdišču so potekale še do leta 1999 (Turk et al. 2018,
3).
Med izkopavanji leta 1995 je bila na jamskem najdišču Divje Babe I v potrjenih paleolitskih
plasteh najdena obdelana stegenska kost mladega jamskega medveda, ki so jo najditelji
interpretirali kot piščal. Ker je bila plast datirana v obdobje srednjega paleolitika najdba predstavlja
potencialno najstarejši znani primer glasbila, ki je od piščali iz najdišča Geissenklösterle starejši
za 10.000 let (Kunej, Turk 2001, 235). Najdba ni v celoti ohranjena, je pa bila na podlagi analiz
podana prvotna dolžina in rekonstrukcija artefatka (Turk et al. 2018, 24).
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Po odkritju so sledile številne nadaljnje analize različnih strokovnjakov, ki so skušale potrditi, ali
gre za glasbeno najdbo. Rezultati analiz so bili negotovi in tako nekateri strokovnjaki zagovarjajo
tezo, da luknje na kosti niso človeškega izvora, temveč so rezultat glodanja oz. ugriza druge živali,
najverjetneje jamskega medveda. Strokovnjaki, ki zagovarjajo človeški izvor lukenj, pa so v
sklopu analiz izdelali replike, ki so bile sposobne proizvajati raznolik nabor tonov, kar bi lahko
pomenilo, da gre za signalni pripomoček ali celo glasbeni inštrument. (Kunej, Turk 2001, 236).
Domnevna piščal je bila najdena v plasti 8 in je bila absolutno in relativno datirana v obdobje
srednjega paleolitika, med 50.000 ter 35.000 leti pred sedanjostjo. V isti plasti so bili zabeleženi
tudi ostanki ognjišč in skromnih najdb. Jamo so v tem obdobju najverjetneje občasno poseljevali
Neandertalci. Drugi ostanki, ki prav tako kažejo na občasno neandertalsko prisotnost, so bili
zabeleženi tudi v plasteh 4 ter 13 (Kunej, Turk 2001, 239). Nadaljnje raziskave so pokazale, da se
v plasteh 4 – 20 nahajajo kamnita orodja, značilna za mousterienski industrijski kompleks, ki se
primarno povezuje z Neandertalcem, medtem ko plasti 2 in 3 vsebujejo orodja značilna za
augracijansko tehniko (Turk et al. 2018, 3). V sklopu nedavnih raziskav je bila podana nova
datacija plasti 8, ki je bila umeščena približno med 58.000 in 54.000 leti pred sedanjostjo, kar
pomeni, da gre za neadertalsko najdbo (Turk et al. 2018, 5).

Slika 18: Piščal iz Divje babe I (Turk et al. 2018, Fig. 3)
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Znotraj plasti, ki so bile umeščene v obdobje srednjega paleolitika, je bilo zabeleženih 570
kamnitih orodij, 18 ognjišč in trije koščeni artefakti. Medtem ko raziskave niso podale prepričljivih
dokazov, da bi uporabniki jame tam predelovali surovine ulova ali izdelovali orodje, pa najdbe
vendarle pričajo o uporabi kamnitega orodja in ognjišč (Kunej, Turk 2001, 239). Na podlagi
znakov uporabe, prisotnih na številnih ostankih jamskega medveda, lahko predpostavljamo, da so
obiskovalci skeletne ostanke uporabljali kot vir kostnega mozga ali orodje. Sodeč po najdbi dveh
medvedjih lobanj, ki sta bili usmerjeni proti vzhodu oz. zahodu, pa lahko sklepamo tudi na močan
simboličen pomen medveda (Turk et al. 2018, 7).
Ostanek stegnenice mlajšega medveda meri 11, 4 centimetrov in obsega diafizo in delno ohranjeni
epifizi (Turk et al. 2018, 8). Najdba je bila sprva interpretirana kot glasbilo in sicer na podlagi
oblike in enakomerne razdalje med štirimi luknjami na posteriorni strani stegnenice, od katerih sta
dve v celoti ohranjeni, dve na obronkih pa le delno. Na anteriorni strani kosti se nahaja še ena
manjša luknja (Kunej, Turk 2001, 239). Izvor lukenj, ki bi bil posledica ekskluzivno živalske
aktivnosti, predstavlja enostavno ter privlačno razlago nastanka artefakta, ima pa številne
pomanjkljivosti. Te postanejo očitne predvsem ob upoštevanju odsotnosti odtisov sosednjih zob,
celovitosti diafize, enakomerni razdalji med luknjami ter morfologiji, velikosti, obliki in lokaciji
lukenj na kosti (Kunej, Turk 2001, 244 - 245). Kamnito orodje, ki je bilo najdeno na najdišču, bi
lahko bilo uporabljeno za izdelavo lukenj, kar je bilo tudi potrjeno z praktičnim preizkusom. Sodeč
po obliki lukenj so te najverjetneje nastale s tehniko prebijanja, pri čemer se je uporabljalo
priostreno kamnito orodje. Analize piščali iz mlajšega paleolitika so pokazale drugačne tehnike
izdelave lukenj, npr. vrtanje oz. strganje (Kunej, Turk 2001, 245). Nedavne analize
eksperimentalnega luknjanja so predlagale tehniko luknjanja, po kateri je bila sprva na želenem
mestu narejena udrtina z priostrenim kamnitim orodjem, nakar je luknjanje potekalo preko udarcev
s lesenim kladivom po zaobljenem dletu, ki je bilo prislonjeno s topim koncem v udrtino. Poleg te
tehnike je bila predlagana tehnika, po kateri je luknjanje potekalo z uporabo priostrenega
kamnitega orodja in je zanjo značilno izklesavanje oz. prebadanje ter manj izrazita stožčasta oblika
luknje (Turk et al. 2018, 18).
Poleg najditeljev piščali je umeten izvor lukenj na predmetu, ki je bil najden v jami Divje babe I,
na podlagi številnih multidisciplinarnih raziskav predlagala tudi mednarodna zasedba
raziskovalcev. Preko izvajanja eksperimentalnih poskusov so določili težko verjetnost dogodka,
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po katerem bi ugriz rezultiral v štirih luknjah na diafizi. Analize ugriza mesojedcev so pokazale,
da bi sočasno predrtje kosti na štirih
mestih

najverjetneje

povzročilo

razpokanje vzdolž celotne dolžine kosti.
Poleg tega CT analize kosti niso
zabeležile znakov obrabe, ki bi ustrezali
zobovju iz nasprotne čeljusti. Medtem ko
so

eksperimentalni

poskusi

dokaj

zanesljivo ovrgli živalski izvor lukenj na
najdbi, so raziskovalci s pomočjo replik
mousterienskega orodja, najdenega v isti
plasti, dokazali, da je s tovrstnim orodjem
možno izdelati luknje na kosti brez
običajnih sledov obdelave (Turk et al.
2018, 23). Raziskovalci so tako na
podlagi

dolgoletnih

tafonomskih

in

arheoloških raziskav ter analiz predstavili
potencialen postopek izdelave in postdepozitne procese, ki so privedli do
današnjega stanja najdbe.

Tako

so

19: Primeri kamnitega orodja, primernega za izdelavo
izdelovalec Slika
lukenj na najdbi iz Divje babe I (Turk et al. 2018, Fig. 13)
glasbenega artefatka najverjetneje Neandertalec, ki je kot osnovno surovino izbral stegnenično kos

predlagali,

da

je

bil

jamskega medveda z vsaj eno ohranjeno epifizo, ki jo je pred tem verjetno že žvečila oz. glodala
zver. Na izbrani kosti so bile nato izdelane tri vzporedne luknje, nakar je bila s pomočjo kamnitega
orodja odstranjena vsaj ena metafiza, s čimer je bilo izdelano ustje glasbila. Raziskave so določile,
da je bilo glasbilo poleg jamskih depozitnih procesov izpostavljeno tudi glodanju zveri, sodeč po
znakih obrabe najverjetneje volku. Izdelava celovite replike je pokazala, da je glasbilo sposobno
proizvajati širok nabor tonov, nakar je bila podana nadaljnja interpretacija, po kateri je artefakt
služil izvajanju glasbe, najverjetneje v kontekstu rituala in ne zgolj kot lovski pripomoček. Sodeč
po tehnični dovršenosti piščali lahko domnevamo, da gre za daljšo tradicijo izdelovanja pihal, v
sklopu katere so bila pihala izdelana tudi iz neobstojnih rastlinskih surovin, ki sem jih že omenil v
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predhodnih poglavjih. V času od odkritja neandertalske piščali je bilo na različnih najdiščih
zabeleženih več mousterienskih predmetov, ki vse močneje kažejo na sposobnost simboličnega
vedenja ter kognitivno kompetenco Neandertalca, ki pa se sodeč po dosedanjih raziskavah pojavi
šele s prihodom anatomsko modernega človeka v Evropo (Turk et al. 2018, 24).
3. 6. Glasba v mezolitiku
Glasbene najdbe, ki so jih zabeležile raziskave v mezolitskih kontekstih, lahko kategoriziramo v
tri skupine: piščali, žvižgalke iz prstnic in brnivke (Morley 2005, 216). Največ je bilo zabeleženih
piščali in sicer petnajst (Vitezović 2017, 9). Te najdbe omogočajo omejen vpogled v mezolitsko
proizvajanje glasbe, ki pa je bilo zanemarjeno na račun številčnejših domnevno glasbenih najdb
bolj ali manj sočasnih magdalenianskih kultur. Večina poročil o mezolitskih glasbenih najdbah je
bila izdelanih na podlagi študij, opravljenih v post-izkopavali fazi. Kot v paleolitiku so glasbila
praviloma narejena iz živalskih ostankov, vendar je sodeč po zabeleženih najdbah bolj pogosta
uporaba kopenskih živali (Morley 2005, 216). Glede na razmeroma majhno število znanih najdb,
ne moremo predpostavljati, da gre za splošno novost na področju izdelave glasbil. Je pa bila
zabeležena uporaba določenih kosti, ki niso bila prisotna v paleolitiku. Primere glasbil iz kosti
ovce oz. prašiča poznamo samo v mezolitskem kontekstu, kar bi se lahko smatralo kot napovednik
kasnejše domestikacije določenih vrst v neolitiku. Zabeleženo je bilo tudi glasbilo narejeno iz
človeške kosti. Za vse primere je značilna neposredna dostopnost in nezanesljiva interpretacija.
Najbolj zanesljive interpretacije mezolitskih piščali predstavljajo najdbe, izdelane iz kosti večjih
ptic, kar pomeni ohranitev tradicije izdelave piščali iz ptičjih kosti iz paleolitika. Sodeč po najdbah
iz najdišč Aggersund na Danskem in Varanger Fjord na Norveškem so bile mezolitske skupnosti
več kot sposobne loviti jate (večjih) ptic. Zelo skop nabor mezolitskih glasbenih najdb ne pomeni
nujno odsotnost glasbene dejavnosti, temveč prej govori o tem, da je bila večina glasbil še vedno
izdelana iz organskih, hitro dostopnih in za obdelavo nezahtevnih surovin kot so palice, drva,
semena ter bučke (Morley 2005, 219). V času mezolitika poteka v celinski Evropi postopno
preseljevanje iz jamskih bivališč na odprte planjave, kjer se artefakti bistveno težje ohranijo v
arheološkem zapisu (Morley 2003, 220). Še najboljše pogoje za ohranitev glasbil predstavljajo
najdišča pod vodo. Dosedanje najdbe nam tako lahko le delno prikazujejo glasbeno aktivnost,
katere obsega še nismo sposobni definirati na podlagi materialnih ostankov (Morley 2005, 219).

54

Mezolitske najdbe z glasbenim kontekstom so bile tako zabeležene na najdiščih Rusije, Belgije,
Nemčije, območju bivše Jugoslavije in Euraziji (Morley 2003, 220). Ostankov večjih glasbenih
dogodkov, o katerih lahko domnevamo po paleolitskih plasteh najdišč Isturitz in Le Placard, ne
zasledimo v mezolitskih plasteh istih najdišč. Prekinitev glasbene dejavnosti je sodeč po modernih
analogijah manj verjetna, ker se današnje lovsko-nabiralne skupnosti pogosteje udeležujejo večjih
družbenih dogodkov ob času pomanjkanja, kjer vezi med posamezniki utrjuje skupinsko
izvanjanje glasbe (Morley 2005, 220). To potrjujejo interpretacije jamskih poslikav iz španskih
najdišč Barranco del Pajarejo, Cogol, Barranco de Los Grajos in Cinto de Las Letras, ki bi lahko
prikazovale prizore plesa med ritualno prakso. Interpretacije upodobitve plesa so bile predlagane
na podlagi motivov, ki dajejo vtis intenzivnega gibanja trupa figur. Glasbila bi lahko prepoznali
na primerih poslikav iz najdišč Cinto de las Letras, Dos Aguas in Barannca de Pajarejo, kjer naj bi
šlo za predhodno obliko kastanjet. Kljub subjektivnosti interpretacije nam poslikave nudijo dokaz
o raznolikih večjih družbenih dogodkih tekom mezolitika (Morley 2005, 221).
Našo predstavo o glasbi v mezolitiku dopolnjujejo raziskave akustičnih lastnosti jam, ki kažejo,
da se je prazgodovinski človek dobro zavedal akustike svojega okolja, hkrati pa jo je znal tudi
prilagajati svojim potrebam. Dobre akustične lastnosti omogočajo boljše zavedanje dogajanja v
okolici in zaznavanja potencialne nevarnosti (Morley 2005, 222).

Slika 20: Plesna scena - Los Grajos (Morley 2005, Fig. 14.7)
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3. 7. Neolitska glasba
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neolitski Slika 21: Neolitsko drgalo iz Ajdovske jame (Omerzel Terlep 1998, Fig. 10)

skupnosti. Predhodno že omenjena glasbila iz slonovine lahko dojemamo kot indikator
kompleksnejše vloge glasbe v neolitski kulturi. S kompleksnejšo strukturo družbe je najverjetneje
prišlo tudi do razkola med premožnejšim prebivalstvom, ki si je lahko privoščilo inovativna
glasbila in delom prebivalstva, ki je ohranilo starejšo tradicijo glasbe. Po letu 8000 pred
sedanjostjo se začnejo pojavljati večje naselbine, katerih prebivalci medsebojno niso rodovno
povezani kot v skupnosti lovcev-nabiralcev. Številčno večje populacije potrebujejo nove načine
povezovanja posameznikov, kar naj bi privedlo do pojava pojedin s skupinskim uživanjem
alkohola, ki so zelo verjetno vključevala glasbeno spremljavo. Okoli 5.500 let pred sedanjostjo je
opazen porast večjih, kompleksnejših naselbin, ki jih poseljujejo hierarhično razdeljene skupnosti
(Killin 2018, 12). V tem času se predpostavlja nadaljnja ločitev izvajalcev in poslušalcev kot
posledica pojava družbenih razredov. Podobno poteka nadaljnja razdelitev tudi med glasbeniki, ki
jih zdaj tvorijo poklicni in priložnostni glasbeniki. Glasbila so domnevno bolj zahtevna za izdelavo
kot pri paleolitskih predhodnikih in učenje igranja inštrumenta je dolgoročni postopek, ki zahteva
organizirano poučevanje igranja. V obdobju med 5000 in 2000 leti pred sedanjostjo zasledimo več
dokazov o vlogi glasbe v civilizacij, kjer v določeni meri že predstavlja umetnost. Večinoma se
izvaja kot spremljava ob družbenih dogodkih višjega sloja, medtem ko nižji družbeni sloji
ohranjajo starejšo glasbeno tradicijo (Killin 2018, 13). V obdobju neolitika poznamo prepričljive
dokaze o izkoriščanju akustičnega potenciala jam, ki so služile kot ojačevalec zvoka. Tako so bili
stalaktiti verjetno uporabljeni kot tolkala, poleg raznoraznih skal oz. kamnov (Montagu 2017, 6).
Prepričljivi dokazi o izdelovanju usnja v neolitiku ter razvite glasbene sposobnosti nam prikazujejo
okolje, kjer bi lahko prišlo do pojava godal in membranofonov v obliki bobnov. Poznamo primere
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najdb večjih keramičnih posod, ki bi lahko prenesle vpeto, usnjeno membrano (Montagu 2017, 7).
Potrjenih primerov glasbenih najdb v neolitskem kontekstu je malo. V Franciji sta bili zabeleženi
najdbi dveh piščali, poleg tega je bilo med raziskavami jame Cova de l´Or v Španiji najdenih več
koščenih piščali (Vitezovič 2017, 9).
3. 7. 1. Stenske slikarije najdišča Catalhüyük
V Catalhüyüku so bili med raziskavami zabeleženi številni predmeti, ki kažejo na ustaljeno
ritualno prakso, podprto z dovršeno mitologijo. Poleg teh je bilo zabeleženih več stenskih slikarij,
ki na prvi vtis kažejo prizore iz vsakdanjega življenja prebivalcev Catalhüyüka. Večbarvna
upodobitev z oznako S. A. III. 1. prikazuje dve skupini figur poleg dveh jelenov in srnjaka. Po
prvotni predpostavki celotna slikarija upodablja prizor lova, vendar je interpretacija
problematična, ker je leva skupina figur obrnjena stran od plena in razen figure lokostrelca, ne
poseduje očitnega orožja. Izstopa tudi figura, ki drži okrogel predmet, kar bi lahko bil boben. Bobni
se pogosto povezujejo s šamani, ki so preko ritmičnih udarcev poslušalcem omogočali povezavo
z duhovnim svetom. Leva in desna skupina se razlikujejo tudi po upodobitvi oblačil, poleg tega so
nekatere figure plesalcev brez glave. Tako se je oblikovala interpretacija po kateri leva skupina
figur z ritualom, ki vključuje tudi ples spremlja lov (Lewis-williams 2004, 40).

Slika 22: Stenska slikarija iz Catalhuyuka, ki upodablja prizor lova in/ali ples (Lewis Williams 2004, Fig. 3)

3. 7. 2. Glasbene najdbe neolitskega najdišča Jiahu
Najdišče Jiahu se nahaja na Kitajskem, med poplavnimi polji rek Ni ter Sha in je bilo odkrito na
začetku 60. let prejšnjega stoletja. Neolitska naselbina elipsaste oblike je obsegala približno 55
kvadratnih kilometrov površine, od katerih je do danes raziskanih približno 2,5 kvadratnih
kilometrov naselbine ter zabeleženih 45 ostankov stanovanjskih temeljev, 9 keramičnih peči, 370
kleti, 300 grobov in številne drobne najdbe izdelane iz različnih surovin. Raziskave so ločile tri
57

faze naselbine, pri čemer je v drugi in tretji fazi opazna jasna prostorska razdelitev med
naselbinskim, proizvodnim in pokopnim delom naselbine.
Radiokarbonske datacije ostankov oglja, kosti in zrna riža so naselbino datirale med 8285 in 7017
leti pred sedanjostjo. Po primerjavi z dendrokronološkimi analizami je bila datacija določena med
9000 in 7700 leti pred sedanjostjo. Datiranje in analiza drobnih najdb so pokazale, da je kultura
najdišča Jiahu sočasen in soroden pojav kulturi Peiligang, vendar ni pripadala temu kompleksu,
kakor se je predhodno predvidevalo. Analize kostnih ostankov so pokazale korelacije z več
etničnimi skupinami province Henan.
Pomembno odkritje raziskav najdišča Jihau so številni primeri piščali, izdelanih iz ulne tamkajšnje
vrste žerjava (Grus japonensis). Najdbe predstavljajo najstarejše primere delujočih glasbenih
artefaktov, ki so zmožni proizvajanja več tonov (Zhang 1999, 366). Za analize s stroboskopom je
bil uporabljen najbolje ohranjen primer, ki je imel poleg sedmih lukenj še dodatno luknjico. Za
analizo so bile uporabljene prirejene tonske lestvice, ki so med drugimi prikazale namen manjše
luknjice kot popravek razglaševanja. Za potrditev, ali gre za predhodno obliko mlajših tonskih
lestvic Qing Shan ali Xia Shi, bi bile potrebne nadaljnje eksperimentalne analize, ki bi potekale na
replikah, narejenih iz akustično podobnih surovin. Sodeč po tonski lestvici, ki jo lahko piščal

Slika 23: Piščali iz najdišča Jiahu (Zhang 1999, Fig. 1)

58

proizvaja, lahko domnevamo o možnosti komponirane glasbe v visoko organizirani neolitski
skupnosti pred 9000 leti (Zhang 1999, 367).
4. Sklep
Glasba se skozi zgodovino pojavlja v različnih oblikah in je skupna značilnost vseh znanih kultur.
Praviloma predstavlja skupinsko aktivnost, ki od sodelujočih spodbuja gibanje in sodelovanje, kar
omogoča dobre okoliščine za družbeni napredek. Služi kot čustveni posrednik med pripadniki iste
skupine in kot učni pripomoček. Na prvi vtis nima bistvenega namena, vendar

ima poleg

vsakodnevnega razvedrila pomembno vlogo v religiji in ključnih življenjskih dogodkih.
Arheologija glasbe je raziskovalno področje arheologije, usmerjeno v preučevanje z glasbo
povezanih materialnih ostankov, ki so domnevno služili proizvajanju glasbe. Poleg materialnih
najdb raziskave vsebujejo tudi analizo historičnih virov, ki poleg prikazovanja pretekle glasbene
dejavnosti opisujejo tudi glasbeno teorijo in želene estetske prvine. Raziskovanje preteklih oblik
glasbe se v znanstvenih vedah pojavlja v različnih oblikah že od konca 19. stoletja. Sam termin
»arheologija glasbe« se občasno omenja v prvi polovici 20. stoletja, na pomenu pa pridobi šele
proti koncu 20. stoletja, ko področje postane bolj organizirano in nastane mednarodna študijska
skupina, ki skrbi za povezovanje glasbenih raziskovalcev različnih ved.
Metodologija raziskav preteklih oblik glasbe ni popolnoma dovršena in tako je A. A. Both leta
2009 objavil predlog metodološkega pristopa. Njegova metodologija raziskovanja preteklih oblik
glasbe temelji na poznavanju glasbenih raziskav različnih znanstvenih strok. Tako so za raziskave
preteklih oblik glasbe ključna področja arheologije, organologije, akustike, etnomuzikologije,
glasbene ikonologije, etnografske zgodovine in filologije. Vir podatkov raziskave so glasbeni
artefakti, upodobitve in pisni viri glasbene dejavnosti ter moderna glasbena tradicija.
Vzpostavljanje tipologije poteka že od 80. let prejšnjega stoletja, ko je prvi primer tipologije
predstavila C. S. Lund. Redkost najdb je glavni problem raziskav, poleg tega so najdeni primeri
glasbenih artefaktov pogosto v zelo krhkem stanju. Eksperimentalni pristop lahko igra ključno
vlogo v glasbenih raziskavah, saj preko izdelave replik oz. rekonstrukcij omogoča praktične
poizkuse, ki lahko pomembno vplivajo na izsledke raziskav.
Glasba razvojno najverjetneje izvira iz melodičnih vokalizacij, preko katerih so se domnevno
sporazumevale predhodne oblike človeka, te pa iz vokalizacij med materjo in otrokom, ki so
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skupna lastnost več vrst. Za proizvajanje zvoka je bil ključen anatomski razvoj vokalnega aparata
in mišičja oprsja, ki omogočata natančen nadzor na proizvajanjem vokalizacij. Za zaznavanje
zvoka so bile ključne razvojne spremembe slušnega aparata, ki so se pojavile s Homo ergastrom.
Sodobne raziskave so pokazale, da je dojemanje in proizvajanje zvoka proces, ki poteka v obeh
možganskih poloblah. Ker vsebuje govor prvine glasbe kot so ritem, meter in intonacija, sta
sposobnosti v raziskavah evolucijskega razvoja neposredno povezani. Poleg tega, da spodbuja
skupinsko delovanje v konceptu evolucije, igra glasba pomembno vlogo v spolnem odbiranju, kjer
domnevno najbolj izstopajoči nastopi pomenijo pravico parjenja. Medtem, ko večina
raziskovalcev pojav glasbenega vedenja definira kot posledico biološkega oz. kulturnega razvoja,
nekateri znanstveniki zagovarjajo tezo, po kateri glasba predstavlja kulturno inovacijo, ki igra
ključno vlogo v gensko-kulturni koevoluciji. V različnih modelih evolucije glasbeno vedenje
poteka na nivoju tako posameznika kot skupine.
Nedavne najdbe in nadaljnje raziskave so pokazale, da je Neandertalec najverjetneje komuniciral
z zapletenim sistem melodičnih vokalizacij, ki so jih dopolnjevale različne kretnje. Domnevno se
je taka oblika komunikacije ohranila do izginotja Neandertalca. Sposobnost proizvajanja glasbe je
pogojena s simboličnim vedenjem, za kar pa poznamo redke, nezanesljive dokaze šele iz konca
obstoja Neandertalca. Pomembno najdbo, ki po dolgoletnih raziskavah ter analizah močno kaže
na glasbeno sposobnost Neandertalca, predstavlja kontroverzna najdba piščali iz jamskega
najdišča Divje babe I.
Zanesljivi dokazi glasbene dejavnosti se pojavijo okoli 40.000 let pred sedanjostjo, medtem ko se
zametki glasbene dejavnosti oz. ˝proto-glasba˝ pojavijo že okoli 500.000 let pred sedanjostjo.
Najstarejši potrjeni glasbeni artefakti so tako datirani v obdobje začetka mlajšega paleolitika, ko
glasbena dejavnost poteka v jamah, kjer tvori pomemben del množičnega rituala. Na podlagi
zabeleženih glasbenih najdb je bila oblikovana tipologija, ki vključuje: piščali, žvižgalke iz prstnic,
brnivke in drgala. Kot dodaten tip so bile na podlagi akustičnih lastnosti predlagane jame.
Najstarejši primer glasbenega inštrumenta predstavlja piščal najdena v jami Geissenklösterle, ki je
bila datirana približno 40.000 let pred sedanjostjo. Med mezolitikom glasbena dejavnost poteka v
omejeni obliki, nakar zasledimo ponovne znake množične glasbene dejavnosti v neolitskih
kontekstih kot posledico oblikovanja naselbin, ki jih poseljujejo številčnejše skupnosti. Iz obdobja
mezolitika in neolitika poznamo najstarejše primere upodobitve glasbene dejavnosti kot je freska

60

iz Catalhüyuka, kakor tudi najstarejši ohranjen primer delujoče piščali, ki je bila najdena na
kitajskem najdišču Jiahu.
5. Summary
The purpose of the graduation thesis is to describe the emergence and role of music during the
Stone Age and the possible role of music in the evolution of man. Also, I will present the field of
Music Archaeology, which studies past forms of musical behaviour, through musical artefacts and
interdisciplinary cooperation between researchers.
Throughout history, music appears in different forms, yet it remains a common feature of all
known cultures, past or present. Music represents a group activity, which involves motion and
synchronization of its participants, altogether contributing to group bonding and communal
progress. Besides serving as a communal expression of emotion it can also serve as a learning tool.
Musical behaviour by itself does not have an apparent immediate benefit, but it does have a key
role in everyday entertainment, religion and important life events.
Music Archaeology is a research field of Archaeology, which studies remains of supposed musical
artefacts. Research also includes analysing written sources that contain data relating to musical
theory and aesthetical preferences of past forms of music. Scientific research of past forms of
music has begun in the latter half of the 19th century. The term Music Archaeology has been
developed only recently and it was rarely used in scientific publications of the first half of the 20th
century. The field was inadequately organized until the 1980s when The Study Group on Music
Archaeology was formed under the International Council for Traditional Music of UNESCO.
The methodology for research of past musical activity was not defined until the year 2009, when
A. A. Both published a proposed example of methodological approach, which is based on findings
of different fields of research, regarding music. The first example of typology was submitted by
C. S. Lund in the 1980s. The main problems of studying past forms of musical behaviour are the
general lack of musical artefacts and the delicate state of known artefacts. Besides that, research
cannot be confirmed since recording of music was made possible with the invention of phonograph
in 1877. The experimental approach to research can be vital, because testing via replicas or
reconstructions can crucially contribute to the interpretation.
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Human musical behaviour probably originates from melodic vocalizations, which were used by
some of the extinct species of the genus Homo. Melodic vocalizations supposedly originate from
subtle vocalizations between parents and infants, which is a feature of several species. The
development of the vocal apparatus, which paired with the development of chest muscles, enabled
our ancestors’ fine control of vocalization production. The development of the auditory systems
required for comprehension of music began with the appearance of Homo ergaster. Modern
research has shown that sound perception and production is a process which takes place in both
hemispheres of the brain. Because speech contains musical features like meter, rhythm and
intonation, it has been suggested to be evolutionary connected to music. Besides supporting group
behaviour in the concept of evolution, music plays a vital role in the concept of sexual selection,
where the most perfected musical performance enables the right to procreate. While most
researchers define the appearance of musical behaviour as a consequence of biological or cultural
development, some claim music is a cultural innovation which had a critical role in the concept of
gene- culture coevolution.
Recent research on musical abilities of Neanderthals have shown that they probably communicated
through a complex system of melodic vocalizations, which were enforced with body language. It
seems that this form of communication has endured until the extinction of the Neanderthals.
Musical production is conditioned with the emergence of symbolic behaviour of which we have
little evidence in the context of Neanderthals. Little evidence of Neanderthal symbolic behaviour
has been presented. Some alleged evidence was dated to the ending period of their existence and
it has since been debated. The controversial find from the cave site of Divje babe I has been
involved in several analyses since its discovery and has strong indications for Neanderthal musical
abilities.
Reliable evidence for the emergence of musical production have been dated approximately 40.000
BP, while indications of ˝proto- music˝ appear 500.000 BP. The oldest known recovered musical
artefacts come from the upper Palaeolithic layers of cave sites in central Europe. On the basis of
the recorded musical finds the following typology has been put forward: flutes, phalangeal
whistles, bullroarers and rasps. The acoustic features of caves have been proposed as an additional
type. The oldest known musical instrument is the flute from the Geissenklösterle, which was dated
to be approximately 40.000 years old. During the Mesolithic, little evidence for communal musical
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behaviour is recorded. Still we have evidence in the form of artistic depictions of rituals which
could have involved music. During the Neolithic period, music went through a major transition,
as we have evidence for an extensive, communal musical activity which is supported through
musical finds and representations of art such as the wall painting found in Catalhüyük. The oldest
known playable instrument was found in the Chinese Neolithic settlement of Jihau.
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