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Streszczenie
Zagadnienie wytwarzania ceramiki w górnym paleolicie nie jest powszechnie znane, tym bardziej, e jej masowe wykorzystanie datuje si na kilka-kilkanacie tysicy lat pó niej - w neolicie. Najliczniej zabytki ceramiczne pochodz z Czech, a w mniejszej iloci ze Sowacji, Austrii i Rosji. W artykule zwrócono uwag na róne aspekty wytwarzania ceramiki w górnym paleolicie. Analiza kontekstu archeologicznego pokazaa, e fragmenty ceramiki znajdowano w rónych miejscach stanowisk. Badania dowiody, e glina pochodzia z lokalnych surowców. Sam proces wytwarzania skada si z kilku etapów, polegajcych na odpowiednim przygotowaniu masy ceramicznej
i wypalaniu w rónych warunkach. Fragmenty z ceramiki przedstawiaj zarówno zwierzta i ludzi, jak i formy nieokrelone. Zagadnienie
ceramiki górnopaleolitycznej zostao opracowane szczegóowo na podstawie materiaów z Czech. Na wielu innych stanowiskach archeologicznych nie przeprowadzono jeszcze kompleksowych bada .
Sowa kluczowe: ceramika, paleolit, Czechy, wytwarzanie ceramiki, znaczenie ceramiki

THE OLDEST CERAMIC - EVIDENCES OF CERAMIC PRODUCTION
IN PAST SOCIETIES 30-20/16 THOUSAND YEARS AGO
The production of ceramic materials in the Upper Palaeolithic epoch has not known universally especially as pottery was used in the
Neolithic epoch on a large scale some thousand years later. The majority of ceramic fragments was found in Czech Republic and the
minority in Slovakia, Austria and Russia. There are some aspects of the ceramics production in the Upper Palaeolithic mentioned in the
article. The ceramic fragments were found in various places in the sites. The studies revealed that clay was local and the production route
encompassed a few stages, including preparation of ceramic mass and heat treatment at different conditions. Many different representations were made such as animals, people and unspecied. Many burn techniques were known. So far, the Upper Palaeolithic ceramic
production has been analyzed in detail only in Czech Republic, but it has not been done comprehensively in other sites.
Keywords: Ceramics, Palaeolithic epoch, Czech Republic, Ceramic production, Signicance of ceramics

1. Wprowadzenie
Temat górnopaleolitycznej ceramiki nie by dotychczas
podejmowany przez badaczy w Polsce, std jego znajomo
jest ograniczona. Powszechna wiedza o tej ceramice ogranicza si do znajomoci tak zwanej „Wenus” z Dolní Vestonice1, gurki kobiecej wykonanej z wypalonej gliny. Poniewa najwicej znalezisk pochodzi z Czech, temat ten znalaz zainteresowanie wanie tam. Dziki temu przeprowadzono wiele analiz, które dostarczyy informacji o technice
wytwarzania ceramiki w górnym paleolicie. W dalszym cigu brakuje szczegóowych bada technologii ceramiki wytwarzanej na obszarze Rosji. Nie pozwala to na porównanie
rónych typów wytwarzania ceramiki. Prezentowana praca
skierowana jest gównie do badaczy polskich, a zebrany materia, gównie z obszaru Czech, przedstawia najwaniejsze
zagadnienia zwizane z wytwarzaniem ceramiki. Porównujc róne stanowiska archeologiczne, opisano miejsca znalezienia, surowiec, procesy wytwarzania oraz formy i kszta1

ty fragmentów ceramicznych. Przywoano take inne znaleziska, które pod wzgldem formalnym oraz sposobu traktowania mog stanowi analogie do omawianych przedmiotów
ceramicznych. Ponadto zaprezentowano róne funkcje, jakie
moga peni wypalana glina w przeszoci. Nie jest w peni znane znaczenie ceramiki w kulturach górnopaleolitycznych. Ogólnie rzecz biorc, na podstawie takich cech jak
miejsce pozostawienia na stanowiskach archeologicznych
(miejsce depozycji), ksztat, rozmiar oraz brak ladów uytkowania, na przykad jako narzdzie lub cz konstrukcji
mieszkalnej, mona wczy intencjonalnie wypalan ceramik w sfer dziaa symbolicznych.
Jednym z istotnych wyróników górnopaleolitycznych kultur archeologicznych na terenie Europy rodkowej i Wschodniej oraz na Syberii w okresie 30-20/16 tysicy lat temu jest
pojawienie si ceramiki wypalanej. Ceramika w tym znaczeniu odnosi si do przedmiotów z gliny wypalanej w podwyszonej temperaturze i nie oznacza naczy , jak w archeologii pó niejszych okresów. Fenomen ten nie jest obecny w jednakowym stopniu na caym obszarze tych kultur,

Czechy, kultura pavlovska (27-25 tysicy lat BC).
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ale jego centrum pooone jest w Czechach, skd pochodzi najwicej znalezisk tego typu. Tak wczesne pojawienie
si górnopaleolitycznej ceramiki jest tym bardziej zaskakujce, e wykorzystanie jej na wiksz skal w sferze wytwarzania naczy stanie si powszechne dopiero w okresie
neolitu (Bliski Wschód -7-6 tysicy lat temu, Europa rodkowo-Wschodnia – ok. 5 tysicy lat temu). Ponadto, omawiane zagadnienie umiejtnoci wypalania gliny charakterystyczne jest dla ludnoci prowadzcej póosiady tryb ycia.
Zagadnienie jest warte uwagi z tego wzgldu, e ludno
znajdujca si na niewysokim stopniu rozwoju pod wzgldem technologicznym w stosunku do okresów pó niejszych,
posugiwaa si zrónicowanymi technikami, pozwalajcymi
jej wypala glin. Dodatkowo szczegóowa analiza potwierdzia nieincydentalno tych dziaa , co oznacza, e ówczesna ludno korzystaa z okrelonych metod w sposób wiadomy i przemylany. Umiejtno wytwarzania ceramiki zostaa potwierdzona na stanowiskach czeskich: Predmostí,
Pavlov, Dolní Vestonice, Spytihn v, Boršice-Chrástka, Petkovice, sowackich: Moravany, Cejkov, Kasov i austriackim:
Krems, oraz rosyjskich: Kostenki I i Zaraysk oraz na Syberii: Maininskaya[1, 2, 3]. Liczba znalezisk ceramicznych zostaa podana w Tabeli 1.
Tabela 1. Datowanie stanowisk oraz przybliona ilo fragmentów
ceramicznych.
Table 1. Site dating and approximate quantity of ceramic fragments.

Stanowisko
Site

Datowanie
(tys. lat temu)
Dating (ka BP)

Ilo fragmentów
(Quantity)

1

Boršice-Chrástka

24-20

62

2

Cejkov

24-20

1

3

Dolní Vestonice

27

Ponad 5700

4

Kasov

5 Kostenki i Zaraysk

24-20

2

24-19/18

Ponad 400

6

Krems

27

6

7

Maininskaya

16

1

8

Moravany

24-20

1

9

Pavlov

30-25

Okoo 10000

10

Petkovice

23-21

3

11

Predmostí

24

Ponad 4

12

Spytihn v

25-20

22

2. Depozycja ceramiki
Analiza pozwolia na sformuowanie ogólnych zaoe dotyczcych traktowania ceramiki w przeszoci. Znaczna ilo
przedmiotów, zarówno ceramicznych jak i z gliny niewypalonej, zostaa znaleziona w zgrupowaniach, wskazujcych na
obecno okrelonych miejsc wytwarzania ceramiki. Charakteryzuj si one znaczn bliskoci ognisk, a pozostaoci archeologiczne po obiektach na stanowiskach wskazuj,
e pierwotnie miejsca te byy chronione konstrukcj. Na jednym ze stanowisk archeologicznych odkryto obiekt o takim
charakterze, pooony w nieduej odlegoci od pozostaych
obiektów, w pobliu niewielkiego strumienia. W przeszoci
by to prawdopodobnie szaas (5 m x 4 m), w centrum bya
jama wyoona glin, w której wypalano gliniane przedmio-
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ty. W jej pobliu znaleziono fragmenty niewypalonej jeszcze
gliny, czciowo uformowane gurki oraz gotowe, wypalone
fragmenty [4]. Specjalna konstrukcja, ochraniajca miejsce
wytwarzania ceramiki, nie bya zapewne jedyn tego typu.
Prawdopodobnie wypalanie prowadzono równie w mniejszych ogniskach, gdy wiele fragmentów ceramiki znaleziono wanie w pobliu takich niewielkich ognisk. Inny charakter miay fragmenty ceramiki znalezione w niewielkich zagbieniach w pobliu grobów [5].
Ponadto stwierdzono obecno ceramiki w zgrupowaniach o promieniu okoo 3-4 m, obok koci, ale bez ladów
po ogniskach i innych konstrukcjach, a take jamach (Boršice-Chrástka), lub rozrzuconej nierównomiernie na osadzie ( Spytihn v).
Istotne jest to, e nie znaleziono zwizku pomidzy miejscem znalezienia, a rodzajem przedstawienia2, to znaczy, e
rodzaj przedmiotu ceramicznego nie mia znaczenia w momencie pozostawiania go w pobliu ognisk lub w jamach.
W takich miejscach znajdowano przedmioty zarówno guralne jak i nieguralne.
Jeli chodzi o wspówystpowanie innych kategorii zabytków, wraz z jedn z gurek kobiecych na stanowisku Dolní
Vestonice znaleziono znaczn koncentracj popioów, bryki antracytu oraz spalone koci. Oznacza to, e w procesie
rytualnego wypalania ceramiki do ognisk celowo wkadano równie inne surowce. Wytwarzana ceramika nie miaa
charakteru uytkowego, wic mona zakada, e inne wypalane materiay równie miay w tym kontekcie znaczenie symboliczne.
Jednoczenie naley pamita, e odkrywana na stanowiskach ceramika podlegaa przez tysiclecia procesom podepozycyjnym3, zwizanym z klimatem i dziaalnoci czowieka, dlatego naley przypuszcza, e tylko niewielka ilo
materiau zostaa znaleziona w miejscu jej pierwotnego pozostawienia. Pozostaa cz ceramiki moga przypadkowo
znale  si w pobliu ognisk lub w zagbieniach po nich,
cho w równym stopniu prawdopodobie stwa moga by tam
celowo pozostawiona.

3. Surowiec
Podstawowym surowcem do wytwarzania bya lokalna
glina piaszczysta mieszana z wod. Analiza chemiczna ujawnia jego skad surowca pierwiastkowy: Si, Al, O, a w mniejszym stopniu Ca, Fe oraz Mg, K, Na, P. Wyniki potwierdzono w analizach chemicznych dotyczcych skadu jakociowego wspóczesnych osadów glebowych w rejonie stanowisk, co sugeruje lokalne pochodzenie surowca [6-8]. Na
powierzchni zaobserwowano równie zwglone, prawdopodobnie rolinne szcztki, które dostay si do masy glinianej w naturalny sposób i w czasie wypalania ulegy procesowi karbonizacji [3].
2
Przedstawienie oznacza tu przedmiot o okrelonym ksztacie i wielkoci. Ogólnie podzielono przedstawienia na nieguralne, których
ksztat nie zosta okrelony oraz guralne na przykad zoomorczne, antropomorczne, geometryczne.
3
Procesy podepozycyjne to procesy zwizane z dziaalnoci wód,
klimatu oraz czowieka pod wpywem których pozostawiony wczeniej przedmiot moe zmieni swoje pierwotne pooenie lub zosta uszkodzony.
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Rys. 1. Fragmenty ceramiki z Petkovice [3].
Fig. 1. Ceramic fragments from Petkovice [3].

4. Proces wytwarzania
Okrelony ksztat uzyskiwano modelujc i ugniatajc
mieszanin gliny i wody bez uycia jakichkolwiek narzdzi.
W zwizku z tym na materiale niekiedy mona znale  odciski palców. Czasami wyrabiano oddzielne bryki materiau
i czono je ze sob. W przypadku gurek antropo- i zoomorcznych poszczególne czci ciaa modelowano oddzielnie,
a nastpnie czono. Rzadko wygadzano lub wyrównywano powierzchni gotowej do wypalenia gurki. Zdarzaj si
równie drobne ornamenty i nacicia na przedstawieniach,
ale jest ich niewiele [9].
Rónorodne kolory ceramiki wiadcz o zastosowaniu
rónych metod wypalania. Zazwyczaj jest to skala barw od

Rys. 2. lady rolin na powierzchni ceramiki. Fragmenty z Petkovice
[3].
Fig. 2. Traces of prehistoric plants on the ceramic surface. Fragments from Petkovice [3].

szaroci do czerni, a rzadziej róne odcienie barwy pomara czowej i czerwieni. Kolor óty oznacza glin, która nie
zostaa wypalona. W wikszoci przypadków stosowano wypalanie bez dostpu powietrza, ale znano równie metod
wypalania, polegajc na dostarczaniu powietrza w ko cowej
fazie wypalania. Jednak przypuszcza si, e wypalanie tak
zwane utleniajce byo przypadkowe [8]. Niekiedy uformowane przedmioty nie byy dostatecznie wysuszone, dlatego
przy wypalaniu traciy swój pierwotny ksztat. Naley przyj,
e gurki byy wypalane jednokrotnie po wymodelowaniu.
W czasie wypalania osigano temperatur okoo 500800°C, chocia moliwe, e niektóre fragmenty wypalano
w temperaturze okoo 400°C. Wiele z nich jednak nie przetrwao do naszych czasów. Wysza temperatura wypalania
zwiksza jako i wytrzymao ceramicznego przedmiotu. Dlatego na przykad w Dolní Vestonice przy wypalaniu
wikszoci przedstawie stosowano warunki wskazujce
na temperatur 700-800°C, ale w Petkovice i Cejkov tylko
na 500-550°C. Uzyskiwano wtedy materia w kolorze szarym i czarnym [3]. Kolor czerwono-brunatny oznacza wypalanie tak zwane utleniajce, na przykad gurka ze stanowiska Maininskaya. Figurka ta zostaa wypalona nierównomiernie w procesie wypalania trwajcym kilka godzin [10].
Stosujc wysok temperatur wypalania nie uniknito jednak pkania, prowadzcego do uszkodzenia gurek.
Ponad 90 % z nich to jedynie fragmenty, a tylko nieznaczna cz zostaa wypalona bez uszkodze . Pkanie nastpowao zazwyczaj w przypadku, kiedy gurka powstawaa
z poczenia przynajmniej dwóch czci, lub wtedy gdy mokra glina bya poddawana nagej wysokiej temperaturze (tzw.
wstrzs cieplny). Niewtpliwie na rezultat wypalania miao
równie wpyw miejsce w ognisku (na obrzeach albo w centrum ogniska), gdy od niego zaleaa temperatura. Po wypale nie naprawiano uszkodze , byy one czci aktu obrzdowego, w którym w magicznym procesie wypalania nastpowaa zmiana przedmiotu: masy glinianej w ceramik [11].
Znaleziska archeologiczne potwierdzaj przekonanie ludnoci pradziejowej o magicznym znaczeniu przemiany (gurki
o jednoczenie cechach kobiecych i mskich lub kobiecych
i ptasich), wynikajcej z obserwacji zmieniajcej si rzeczywistoci, ludzi i przyrody. W pó niejszych okresach magiczne znaczenie przypisywano kowalom, którzy dziki swym
umiejtnociom potrali zmieni ksztat przedmiotów [12].
Zgromadzone dane nie pozwalaj jednak sformuowa
jednej tezy dotyczcej miejsca produkcji ceramiki. Biorc pod
uwag miejsce pozostawienia (w wikszych zgrupowaniach
i w pobliu ognisk), a take techniki wytwarzania polegaj-
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ce na modelowaniu, a nastpnie wypalaniu bez dostatecznego wysuszenia, mona przyj, e czynnoci wyrabiania
gliny, ksztatowania gurki i wypalania w ogniskach wykonywane byy w tym samym miejscu w osadzie. Jednoczenie
wiele fragmentów ceramiki znajdowanych na terenie caego
stanowiska wiadczy, e modelowanie nastpowao w rónych czciach osady. Uksztatowane gurki przenoszone
byy potem do wypalania [13].
Bez wzgldu na rozbienoci co do miejsca wytwarzania,
sam proces zwizany z wytwarzaniem ceramiki mia charakter obrzdowy. Jego czci byo przygotowanie masy ceramicznej, uformowanie przedmiotu oraz wypalanie, w czasie którego niektóre z przedstawie ceramicznych ulegay
uszkodzeniu. Kada z wymienionych czynnoci posiadaa
wymiar symboliczny, dlatego istotne byy warunki, w których
te czynnoci si odbyway. Wana stawaa si osoba, która wykonywaa czynnoci (w obrzdach uczestniczyli mczy ni, kobiety i dzieci), a przedmiot musia mie okrelony, symboliczny ksztat. Akt rytualny ko czy si w momencie wypalenia, czyli przemiany przedmiotów z masy glinianej w ceramik. Przypuszcza si, e wanie przemiana miaa charakter zasadniczy w przywoywanym rytuale. Przedmiot w magiczny sposób zmienia swój ksztat i form, a take stawa si twardszy. Wypalone gurki nie peniy ju adnej roli, wic byy pozostawiane w osadach. Przedmioty ceramiczne uzyskiway najwiksz warto w momencie wypalania rozumianego jako symbolizacja przemiany. Dlatego
nie miay wartoci w czasie wymiany midzygrupowej (tak
jak surowiec krzemienny czy ozdoby) i prawdopodobnie ich
wystpowanie miao charakter lokalny.

5. Ksztaty i formy przedmiotów
ceramicznych
Wród omawianych przedstawie mona wyróni guratywne (antropo- i zoomorczne, a take fragmenty o paskich lub lekko wypukych i wklsych paszczyznach, bdcych czciami wikszych gurek) oraz nieguratywne (bryki ceramiki o nieokrelonych ksztatach), których fragmenty stanowi przewaajc wikszo, niekiedy ponad 90 %
wszystkich fragmentów ceramicznych znalezisk. Znamy je
przede wszystkim z Pavlova i Dolní Vestonic, ale równie
z innych stanowisk. Na przykad w Kostenkach stwierdzono
fragmenty wypalonej gliny o nieokrelonych ksztatach, które
potwierdzaj specjalizacj ludnoci w wytwarzaniu ceramiki
oraz zwizek kulturowy grup Europy rodkowej i Wschodniej
w ramach kultury Willendorf-Kostenki [14]. Kultura ta jest kolejnym etapem rozwoju kompleksu graweckiego na terenie
Czech, Sowacji i poudniowo-zachodniej czci Rosji, rozwijajcym si po kulturze pavlovskiej (od stanowiska Pavlov).
Z kolei, przedstawie guratywnych jest zdecydowanie mniej i zachoway si fragmentarycznie. S to fragmenty przedstawiajce gowy, rce, nogi, stopy lub czci korpusów, zarówno zwierzt jak i ludzi. Nie wszystkie przedstawienia fragmentów ciaa musiay by czci wikszych
caoci; uksztatowanie ich powierzchni wiadczy o tym, e
pewna ilo gurek stanowia indywidualne czci ciaa, wypalone samodzielnie. Miay one zapewne wasne przeznaczenie i swoisty charakter [5, 8]. Ponadto zachoway si niemal cae gurki na przykad schematyczna statuetka antro-
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pomorczna, wykonana z czerwonobrunatnej gliny ze stanowiska Maininskaya, która jest dowodem na umiejtno
wypalania gliny we wschodniej czci Syberii ju 16 tysicy lat temu [15].
Oprócz tego, znane s równie fragmenty w ksztacie pytek, tak zwana „ceramika strukturalna”, która uywana bya
do wzmacniania konstrukcji na przykad ognisk. Tego rodzaju fragmenty czsto zawieraj odciski sznurów, lin, wókien
rolinnych i pochodziy z nieintencjonalnego wypalania gliny.
Badajc formy przedstawie guralnych i nieguralnych
zaobserwowano, e nie róni si one sposobem modelowania, technik wypalania, stanem zachowania oraz miejscem
znalezienia. Wiksz uwag wzbudz natomiast sposoby
odzwierciedlania wiata w formach realistycznych lub bardziej schematycznych i nierealistycznych, chocia ich wykorzystanie nie jest wyjanione. W badaniach etnogracznych
pojawia si rozrónienie tego typu przedstawie , w których
te nierealistyczne posiadaj inne znaczenie, odwoujce si
do duchowych, „wyszych” przey emocjonalnych. Korzystajc z tej analogii, wyobraenia realistyczne odzwierciedlayby rzeczywisto, codzienno, podczas gdy nierealistyczne nawizywayby do sfery sacrum [8].

6. Podobiestwa rytuaów
Dowody znajomoci technik wypalania z tak zwanego
okresu przedceramicznego (czyli okresu, kiedy wypalanie
gliny nie czyo si z powszechn produkcj naczy ) znane s z rónych rejonów Europy i Azji. Na obszarze Europy rodkowo-Wschodniej wypalana ceramika najwczeniej
pojawia si w Czechach, a nastpnie w innych rejonach.
Zwizek genetyczny umiejtnoci wypalania oraz jej rozpowszechnienia si z Czech na inne obszary nie zosta jednak
potwierdzony. Oznacza to, e proces doskonalenia technik
wytwarzania móg nastpowa samoistnie, ale w zrónicowany sposób dla rónych spoecznoci. W niektórych przypadkach znajomo wypalania gliny moga by przeniesiona wraz z innymi przedmiotami wymiany w czasie kontaktów midzygrupowych, tak jak to miao miejsce w kulturze
Willendorf-Kostenki, charakteryzujcej si podobie stwem
w sposobie wyobraania gurek kobiet i zwierzt. Interesujcy jest fakt, e na stanowisku Kostenki, datowanym na
24-19 tysicy lat temu, nalecym do wschodniego odamu
kultury graweckiej, znaleziono nie tylko potwierdzenie znajomoci wypalania ceramiki, ale równie zaobserwowano
znaczn liczb uszkodzonych przedmiotów. Byy to fragmenty gurek wykonanych z margla i ciosu mamuta, ale
sdzc po ich pofragmentowaniu, mona zakada istnienie podobnych rytuaów u ludnoci, zamieszkujcej wspólny
obszar kulturowy. W Pavlovie uszkodzeniu ulegay przedmioty wytwarzane z ceramiki, a w Kostenkach – z margla i ciosu mamuta. Z Kostenek I pochodzi ponad 20 gówek postaci ludzkich, stanowicych fragmenty statuetek oraz kilkanacie kuleczek interpretowanych jako gówki, ale nie bdcych czci innych gurek [6]. W zwizku z tym moemy
mówi o podobie stwach w zakresie obrzdowoci w kulturach wschodniego grawetienu, charakteryzujcych si jednak wasn specyk regionaln. Ponadto w Kostenkach odkryto równie kilkaset fragmentów ceramiki, wypalanej z niszej ni Pavlovie temperaturze [11]. W Kostenkach ceramika penia jednak inne funkcje. Chocia doskonalono umie-
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jtnoci jej wypalania, zasadniczo nie wytwarzano z niej gurek zwierzt (znana jest tylko jedna, czciowo zachowana gurka zwierzcia z Kostenek) i ludzi, tak jak to miao
miejsce w Czechach. Prawdopodobnie nie wykorzystywano jej w celach rytualnych (lub robiono to w ograniczonym
stopniu), ale suya wzmacnianiu konstrukcji ogniska [16].

7. Znaczenie
Wraz z innymi przedmiotami wykonanymi z krzemienia,
kamienia i ciosów mamuta, a take obecnoci pochówków,
zabytki ceramiczne stanowi istotny element wskazujcy na
obecno centrum osadniczego na Moravach. Ceramika, podobnie jak inne wymienione elementy, stanowi istotny przeka nik informacji oraz rodek komunikacji midzy grupami.
W jej technologii, formie i ksztacie zakodowane jest bogactwo symboliki pradziejowej. Miejsca pozostawienia mog
równie wskazywa na symboliczne znaczenie przedmiotów. W trakcie rytuaów lub w celach ochronnych przedmioty deponowano w grobach lub jamach przy domach i ogniskach. W zwizku z tym samo miejsce przechowania przedmiotu uzyskiwao warto symboliczn. Umiejtno wytwarzania ceramiki bya jednym z elementów wskazujcych na
obecno centrum osadniczego i kulturowego w paleolicie,
chocia wystpowaa równie na stanowiskach, na których
stwierdzono jedynie krótkotrwae osadnictwo. W zwizku
z tym glin naley traktowa jako:
1. Nonik informacji - niektóre fragmenty ceramiki zawieraj lady odcinitych wókien rolinnych. Prawdopodobnie s to lady nieintencjonalne, ale na ich podstawie okrelono techniki tkactwa i plecionkarstwa, stosowanego w paleolicie. Figurki tak zwanych „Wenus” wykonane z ciosów mamuta i kamienia maj zaznaczone
ornamenty interpretowane jako odzie wykonan z wókien rolinnych. Techniki plecionkarstwa i tkactwa uywane przez ludno byy wic tak wane, e „zapisywano” je w trwaym materiale [2]. Szczegóowa analiza gurek kobiecych wykazaa kilka rónych rodzajów splotów wókien rolinnych. Glina ze wzgldu na swoj nietrwao nie bya wykorzystywana do celowego kodowania informacji, stanowi jednak wany, ale nieintencjonalny przeka nik.
2. wiadek przeszoci - na niewielu fragmentach ceramiki
odcisny si równie lady linii papilarnych palców osoby, zajmujcej si jej wytworzeniem. Szczegóowe badania wykazay, e s to odciski dzieci i modych osób.
Naley wic przypuszcza, e w wytworzenie ceramiki
zaangaowanych byo wiele osób w rónym wieku [17].
Jednoczenie oznacza to, e modelowaniem i wypalaniem nie zajmowa si jedynie „specjalista-szaman”, ale
róne grupy ludzi. Ponadto znane s fragmenty wypalonej gliny z odciskami wosów zwierzt, które yy ówczenie [16].
3. Element obrzdów i rytuaów - ceramika ze wzgldu na
sw krucho penia inn rol ni materiay krzemienne i kamienne. Samoistne pkanie gliny w czasie wypalania lub celowe rozbijanie ceramiki w osadzie byo elementem rytuaów, które wiadczyy o innym postrzeganiu ceramiki ni materiaów trwaych. Oznaczao to, e
przedmioty wykonane z ceramiki charakteryzoway si
innymi cechami ni surowce krzemienne czy kamienne.
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W trakcie obrzdów liczyy si przemiana gliny w ceramik oraz jej krucho po wypaleniu. Znaczenie górnopaleolitycznych rytuaów, w których wykorzystywano ceramik nie jest jednak do ko ca objanione.
4. Element konstrukcyjny – niektóre fragmenty gliny stanowiy element konstrukcji, na przykad umacniajcej
i uszczelniajcej ogniska, i dlatego zostay poddane nieintencjonalnemu wypaleniu. Jednoczenie dziki swej
funkcji architektonicznej zachoway odciski innych elementów, które uywano w tym samym celu, midzy innymi lin i sznurów.
5. Element wiadczcy o rozwoju ówczesnej ludnoci –
umiejtno wypalania gliny pojawia si tysice lat wczeniej ni ceramika o uytkowym charakterze na Bliskim
Wschodzie. Jest to cecha wyróniajca tym bardziej, e
obecno gliny potwierdzono jedynie na niewielu stanowiskach. Jednoczenie nie wszystkie z nich miay charakter dugotrwaego osadnictwa i nie stanowiy centrum
kulturowo-rytualno-osadniczego, takiego jak Pavlov czy
Dolní Vestonice, ale mogy by wykorzystywane tymczasowo, sezonowo lub nawet jednorazowo [17].

8. Podsumowanie
Jedn z cech górnopaleolitycznych kultur archeologicznych w Europie rodkowej i Wschodniej oraz na Syberii jest
wytwarzanie ceramiki, rozumianej jako przedmioty z gliny.
Jest to tym bardziej zaskakujce, e powszechnie ceramik uytkow w formie naczy zaczto wytwarza dopiero
w neolicie, kilka-kilkanacie tysicy lat pó niej. Najbardziej
znane stanowiska z górnopaleolityczn ceramik to Pavlov i Dolní Vestonice (Czechy) i to tam znaleziono najwicej fragmentów ceramiki. Ponadto podobne znaleziska pochodz z Austrii, Sowacji, Rosji i Syberii. Wytwarzanie ceramiki wród kultur prahistorycznych zasuguje na uwag
ze wzgldu na fakt, e pomimo niewielkiego stopnia rozwoju w stosunku do pó niejszych epok, stosowano rónorodne metody wytwarzania w trakcie przygotowania materiau
(modelowanie, ugniatanie) oraz wypalania (róne kolory wypalonej gliny), a take wykonywano róne wizerunki. W dalszym cigu pozostaje wiele niejasnoci. Nie wiemy z pewnoci, które metody byy wykorzystywane intencjonalnie oraz
jak funkcje penia w istocie ceramika w paleolicie. Nie miaa ona na pewno charakteru uytkowego, a jej powizanie
z rytuaami nie jest w peni wyjanione. By moe podobne
analizy prowadzone na innych stanowiskach, w tym w Rosji, dostarcz nowych informacji i pomog zrozumie to interesujce zagadnienie.
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