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Matematika pro historiky a archeology

	Člověk i jen trochu obeznámený s matematikou občas žasne nad naprostou neznalostí často i základních matematických úkonů u lidí jinak humanitně hluboce vzdělaných. Snad je rozdělení na přírodní a humanitní vědy oprávněné, snad opravdu není u mnoha lidí možné obojí znalosti kombinovat, ale občas to vypadá jako skutečně přehnané.
	Pokud jde o historii a archeologii, panují často velice divoké představy například ohledně vývoje populace. Vzal jsem si proto za úkol, uvést tyto věci na pravou míru.

	Hodně lidí je dosud přesvědčených, že dřív – tím myslí dobu svých babiček a dobu předcházející, bylo běžné, když bylo v rodině, zvlášť u chudých lidí, 8 – 10, případně i víc dětí.
	Kdyby tomu tak bylo, pak by ovšem pro danou populaci stačilo velmi málo rodičů, pro ty ještě míň prarodičů, a brzy bychom se dostali k bodu, kdy by na Zemi lidé neměli co pohledávat, kdy by člověk ještě neexistoval, a na Zemi byl ráj opic.
	Předpokládejme, že průměrný člověk je schopen „vidět“ nazpět asi někam do druhé poloviny devatenáctého století, že je schopen vidět tento časový úsek jakž takž reálně, neboť si o něm mohl leccos přečíst, a počítejme onen opičí bod teprve odtud. (Je to dost přehnaný předpoklad, neboť „doba babiček“ tak daleko nesahá, ale budiž.)
	Zjistíme, že oněch 8 – 10  dětí v průměrné rodině klade dobu, kdy na Zemi nemá člověk co hledat, do roku 1500. (Stačilo by k tomu dokonce i „pouhých“ 7 dětí.) 5 dětí odpovídá roku 1400 – činí tedy opičáka z Karla IV., a 3 děti (což odpovídá 2% ročnímu přírůstku) prohlašují za opičáky Cyrila a Metoděje (neboť se narodili před kritickým rokem 850). Dokonce 2,5 dítěte v rodině, tedy 5 dětí na 2 rodiny znamená, že by na Zemi kolem začátku letopočtu neměl žádný člověk co dělat.

	Uvedená čísla jsou samozřejmě příliš teoretická. Nepočítají s válkami, mory, hladomory aj. Ale i v případě, že bychom připustili v každém století katastrofu, která by snížila počet obyvatel na polovinu (a tomu se v historii blíží jen třicetiletá válka), znamenaly by i za nejnepříznivějších podmínek 3 děti v rodině totéž, co 2,5 za oněch „ideálních“ – neexistenci lidí na začátku letopočtu.

Pro úplnost dodejme, že:

2,4 dítěte v rodině klade onen opičí bod do roku  -500 (bez katastrof)
2,3 			        “		    	      -1000	   “
2,2			        “			      -2500	   “
2,1			        “			      -6500	   “

	Je třeba mít na paměti, že pokud se o mnohadětných rodinách zachovaly historické zprávy, zachovaly se právě pro svou kurióznost, a pokud je toto téma zpracováváno v literatuře, jde o obdobu Klapzubovy jedenáctky.
	Rodina s mnoha dětmi se stala sociálně a ekonomicky možnou teprve v devatenáctém století. Zprvu u továrního dělnictva, později začaly tento typ kopírovat i zemědělci a ostatní vrstvy. Do té doby však takové rodiny neexistovaly. (S výjimkou některé šlechty.)
	Také je zajímavé, že se nikdo nepozastaví nad vlastním, zcela absurdním počínáním, když jako příklady o vícedětných rodinách uvádí své předky. Mezi nimi totiž těžko najde někoho bezdětného. A těch bylo moc. – Jedna rodina s 10 dětmi je při konstantní populaci vyvážena osmi, při 1% přírůstku šesti lidmi, kteří žádné potomstvo nemají. A oněch 10 dětí nadělá podstatně víc hluku, než neexistující potomci oněch šesti či více bezdětných.. Čím víc dětí je v rodině, tím takový případ zasáhne do více rodokmenů, tím se stává známějším, a tím víc ovlivňuje obecné mínění. – Právě ty nejabsurdnější případy mají nejvíc „svědků“.
(I když potomci z mnohadětných rodin už většinou tolik dětí nemívají, a je dokonce běžné, že během několika generací takový rod vymře.)

	Další otázkou je dětská úmrtnost. Zatím uvedená čísla se totiž týkají jedinců, kteří se dožijí dospělosti. Obecně se má za to, že dětská úmrtnost byla obrovská, přinejmenším 50%. S tím není možné souhlasit. Tak veliké číslo je snad možné připustit pro tropy, a i tam jen jako následek přelidnění.
	Vysoká dětská úmrtnost se vykytuje u ras, které se dostaly migrací do pro ně nevhodného tropického prostředí, při silném přelidnění, nebo kombinaci obojího. Tedy v případě chybění imunity proti místním nemocem, a v případě, kdy je přenášení chorob usnadněno velkou hustotou obyvatelstva. (Už Ch. Darwin si všímá, že dětská úmrtnost byla v 19. století ve městech 2x větší než na venkově, a to jak u chudých, tak u bohatých vrstev.) Také při podvýživě, která je opět způsobena přelidněním. Nevyskytuje se u původního obyvatelstva a při přiměřeném zalidnění. Číslo tedy muselo být podstatně nižší,
	Také je dobré uvážit, že nejvyšší úmrtnost je hned po porodu a v prvním roce života. Průměrný věk zemřelých dětí je velice nízký. Proto se v případě vysoké dětské úmrtnosti nevyskytnou všechny děti současně. – V případě rodiny, ve které se narodí 5 dětí, z nichž přežijí 2, je velmi nepravděpodobné, že by se najednou pohromadě vyskytly víc než 3. Je tedy dost sporné, zda je možné takovou rodinu považovat za „rodinu s 5 dětmi“.
(Rozhodně nevzniká potřeba většího obydlí.)
	Pokud se někde vyskytlo záměrné usmrcování narozených dětí, není samozřejmě vůbec možné je počítat do dětské úmrtnosti, neboť šlo o druh  „antikoncepce“.
	Nicméně, pokud někomu jde víc o počet narozených dětí než o počet dětí vychovaných, musí si ke zde uváděným číslům čísla odpovídající dětské úmrtnosti přičíst. Je však třeba mít na paměti, že jsou to čísla, kterými jsou označeny děti odsouzené k smrti, jakýsi, třebaže to zní hrozně, „odpad při výrobě“, a že dospělého věku se dožije jen počet, který uvádím.

	Pojetí extrémně velké dětské úmrtnosti – nad 50% pochází z předpokládané neexistence antikoncepce, maximálního počtu dětí u každé ženy, a paradoxně stálého počtu obyvatel. – Smělo přežít jen tolik dětí, kolik bylo třeba k udržení populace.
	Z předpokládané neexistence antikoncepce a stálého počtu obyvatel je odvozen i předpokládaný nízký věk, kterého se údajně naši předci dožívali . – Jakmile žena porodila počet dětí potřebný k udržení populace, musela umřít.
	Obě tato pojetí tedy vymysleli lidé, kteří byli natolik matematicky vzděláni, že chápali nemožnost neustálého přemnožování, ale zase dělali jiné chyby.

	V literatuře nacházíme tato tři nejčastější pojetí:

	   			a) neuvěřitelné přemnožování,
b) velmi nízký průměrný věk,
c) přehnaně vysoká dětská úmrtnost.

Pojetí a) bývá často spojeno s b), méně s c). (Např. Soudský, který předpokládá ztrojnásobení počtu během každé generace (!), předpokládá sice také průměrný věk žen 25 let, ale pouze 1/3 dětskou úmrtnost.)
Pojetí b) a c) bývají samostatnější, nebývají kombinována s dalšími pojetími.

Pokud jde o body a) – c):

a) Už Darwin píše, že „Počet předchůdců člověka musel být regulován nějakou zábranou, buď periodickou, nebo stálou, a to ještě přísněji, než je tomu dnes u zaostalých lidských skupin.“ (A lidoopů.) U „zaostalých skupin“ pak uvádí zabíjení novorozeňat, hlavně dívek, potraty, a podporování „mravnostních výstředností“ pro snížení populace.
	Dále je možné uvažovat o zákazu styku dlouhou dobu po narození dítěte, dlouhém kojení, atd.
	Ve „středověku“ byl účinným prostředkem majorát – dědictví dostal jen nejstarší syn, mladší šel „do světa“. A dcery už byly vůbec na obtíž, neboť bylo třeba jim opatřit věno.
	… Regulace jakž takž fungovala až do třicetileté války, pak se zhroutila.

	b) Představa, že dřív průměrný věk příliš nepřevyšoval 20 let (což je vypočteno z neomezené plodnosti, z toho, že žena musela zemřít, jakmile naplodila v nejkratší možné době 3 – 4 děti – počet potřebný k udržení populace), nevrhá moc dobré světlo na lidský druh. – Nepočítá se totiž vůbec s nějakými odstupy mezi dětmi.
	U lidoopů je odstup mezi mláďaty 5 – 6 let. To jinými slovy znamená, že každé porozené dítě by pro ženu znamenalo zemřít o 5 let dřív než lidoopí samice. Tedy při 3 – 4 dětech (1/3 – 1/2 dětské úmrtnosti) vychází věk ženy o 15 – 20 let nižší než u lidoopů. To příliš nesvědčí o „úspěšnosti druhu“.
	Tato představa však dosud přežívá, neboť je podporována skutečností, že v literatuře se uvádí „střední délka života novorozence“, a ne věk, kterého se lidé skutečně dožívali.
	Po celou dobu prehistorie a historie – až do konce devatenáctého století byl mezi pravděpodobným věkem, kterého se dožije novorozenec, a pravděpodobným věkem, kterého se dožije dvacetiletý člověk, rozdíl 20 let (± 2 – 3 roky). Průměrný věk 30 let tedy znamenal průměrný věk pro dospělé 50 let.
… Lidé umírali buď v dětském věku, nebo kolem padesátky. Ve věku 30 let – v průměrném věku, kterého se měli dožít, jich umíralo paradoxně nejmíň.
	Teprve ve dvacátém století začal tento rozdíl vlivem lékařství – snižováním dětské úmrtnosti klesat. Tedy (ČSSR):

dřív       –     20 let 
1930     –     13 let
1940     –     10 let 
1950     –     7 let
1955     –     3,5 roku
1960     –     2,5 roku
1984     –     1,8 roku, z toho ČSR 1,7 roku.

V současné době rozdíl skoro zmizel, došlo k jakémusi splynutí těchto hodnot. (Nejspíš jde o dolní kulminaci.) A mnozí lidé tuto dnešní situaci zcela mechanicky promítají do dob, kdy šlo o úplně rozdílné veličiny.
	… Dnes průměrný věk znamená, že lidé v tomto věku skutečně umírají, a mít tolik a tolik dětí znamená, že se všechny dožijí dospělosti.

c) Předpokládat u lidí vyšší dětskou úmrtnost než u lidoopů mi také připadá zbytečné. A také by to nesvědčilo o „úspěšnosti druhu“.

Jaká byla skutečná rychlost rozrodu?

Po třicetileté válce, přesněji po nástupu Maudnerovského minima sluneční činnosti*, dosahuje přírůstek (do roku 1950 celosvětově, od roku 1950 jen ve vyspělých zemích – v rozvojových zemích je vyšší) až 1% ročně. To odpovídá zdvojnásobení populace za 70 let – 3 – 4 generace. Na ukázku je možné uvést příklad z Čech – zdvojnásobení v letech 1772 – 1842. Těsně po třicetileté válce byl přírůstek sice ještě o něco vyšší, bylo to však hlavně složením obyvatelstva. – Přežilo minimálně dětí a starých lidí, převážně zůstali jen odolní lidé středního věku. Stav se blížil tomu, aby pro zdvojnásobení počtu stačilo, když by každá rodina měla dvě děti.
Zdvojnásobení za 3 – 4 generace však neznamená tak velký počet dětí, jak si mnozí myslí.

Je to:                                    4__                                              3__
                                         2 √ 2     –     dětí v rodině     –     2 √ 2
                                          2,38     –            2,45           –      2,52

2,52 při třech generacích, 2,38 při čtyřech.
	To, že se v daném období 1% přírůstek občas vyskytoval, neznamená ještě, že by byl pravidlem. Celosvětový průměr byl 0,5%, v Evropě kolísal mezi 0,5 a 1%.
(Dlouhodobý průměr ovšem také neodpovídá skutečnému stavu, neboť vývoj neprobíhá zcela přímočaře. Je to součet skutečných dílčích stavů, které jsou o něco vyšší, a je regulujících katastrof.)
	A už vůbec není možné, aby se takový přírůstek vyskytoval někdy v minulosti po delší dobu. Neboť podle délky jedné generace:

zdvojnásobení za               znamená za 1000 let
100 let 		       1.000 x
  75 let 		     10.000 x
  60 let 		   100.000 x
  50 let 		1.000.000 x

  70 let 		     20.000 x (1% přírůstek)

To vše při oněch 2,38 – 2,52 dětech v rodině.
(Průměrný věk matky – délka jedné generace je v demografii považován za konstantu – 27 let (± 1 rok), která se nikdy v historii a prehistorii neměnila. O tom, že za jistých okolností se změnit může, však svědčí její současný pokles asi o 5 let v Čechách.)
--- 
*) Změnou sluneční činnosti v této době nastal nový 600 letý sluneční cyklus a změnily se podmínky pro vývoj populace.
… V literatuře se uvádí například závislost množení tresek, sarančat na sluneční aktivitě.


	Po roce 1950 došlo k velké změně v rozvojových zemích. Vlivem evropského zdravotnictví byla silně snížena dětská úmrtnost, a od té doby tam dochází ke zdvojnásobování populace během 1 – 1,25 generace. I při konstantní populaci by mělo snížení dětské úmrtnosti z 50% na 0%, 55% na 10%, či 60% na 20% za následek přežívání 4 dětí místo 2. Vzhledem k tomu, že i v těchto zemích byl již předtím přírůstek v rámci onoho 1% platného pro nynější epochu, nemusela být dokonce původní úmrtnost tak vysoká nebo nemuselo být její snížení tak rapidní.
(Také se udává zvýšení porodnosti vlivem importovaných potravin.)
	V těchto zemích je nyní běžné zdvojnásobení populace za 25 let, někdy činí přírůstek až 3,5% - to odpovídá zdvojnásobení za 20 let*. Celosvětový průměr po roce 1950 je zdvojnásobení za 30 let. Předpokládat něco takového v historii je úplný nesmysl, neboť tato čísla odpovídají:

   zdvojnásobení za                 za 1000 let                     dětí v rodině
2,5%		30 let			   1010  x		něco málo přes 3
3,0%		25 let			   1012  x		         3 – 4 
3,5%		20 let			   1015  x			4

   2%		35 let	      	         4 x 108   x			3
(číslo často ještě přijímané pro prehistorii)

Přesto se dosud ozývají hlasy, že dřív bylo dětí víc než kolik je průměrně dnes. Dokonce i tvrzení, že v neolitu docházelo ke zdvojnásobení během jedné generace. Pro to však chybí archeologický doklad, neboť při dvoutisíciletém trvání neolitu by musely nalezené kosti vážit nejmíň desetimiliónkrát víc než Země.
(Při zdvojnásobení za 25 let. Při zdvojnásobení za 20 let dokonce 1013 x. A v případě Soudského ztrojnásobení, i kdyby lidé vznikali z ničeho a byli by naskládáni jeden na druhého, za dobu trvání neolitu by se jen obyvatelstvo Čech rozmnožilo natolik, že by se povrch koule této lidské biomasy rozpínal rychlostí, která by, nebýt relativistického omezení, přesáhla rychlost světla.)
	Ani daleko mírnější tvrzení, že ke zdvojnásobení docházelo každou 3 – 4 generaci, není, jak vyplývá z výše uvedených čísel, únosné.
… „Filiace osad“ je tedy zřejmě blbost.
	… Dnešní američtí vědci uvažují na základě výzkumů indiánských kmenů o zdvojnásobení během 8 generací.

	Jaká čísla tedy můžeme přijmout pro dobu před rokem 1650?

	Uveďme si tabulku, která zachycuje situaci, kdy jsou pravidlem 2 děti v rodině, pouze v některých rodinách děti 3.




---
*) Na tomto čísle se však často podílí i snížení úmrtnosti dospělých osob.


3 děti v každé		    dětí v rodině	 	    zdvojnásobení za		   za 1000 let
  5.     rodině			2,2			7    generací	150    let		100 x
10.	   “			2,1			14	  “	300	“		  10 x
15.	   “			2,067			21	  “	450	“		    5 x
20.	   “			2,05			28	  “	600	“		    3 x
25.	   “			2,04			35	  “	750	“		 2,5 x

kdo má rád okrouhlá čísla:
15 – 20.  “			2,05   – 2,07		20 – 30  “ 	500	“		    4 x
30 – 40.  “			2,023 – 2,035		40 – 60  “      1000	“ 		    2 x

	Soudím, že z uvedených čísel můžeme připustit po jistou relativně delší dobu, v nejideálnějším případě, na velmi vhodném, původně neosídleném území, maximálně zdvojnásobení za 300 let – třetí dítě v každé desáté rodině, s možným případným zrychlením na dobu maximálně několika desítiletí, na zdvojnásobení za 150 let – třetí dítě v každé páté rodině.
(Z takového zrychlení však nelze vyvozovat o nic víc, než z údaje, že osobní vlak je schopen dosáhnout okamžité rychlosti 120 km/h.)
	Rychlejší růst by musel vést i v původně nezalidněné krajině ke krvavým katastrofám, a nebylo by možné zachovat kontinuitu kultury. Po nějakých krvavých katastrofách však není v neolitu stopy. K tomu začalo docházet až v pozdější době, kdy byla země již plně zalidněna, a tak i takovýto rozrod vedl k bojům.
… Žádný podstatný růst nebyl dosud archeologicky prokázán. Považuje se za krajně nepravděpodobný i z toho důvodu, že u savců dochází k periodickému přemnožování asi jen u drobných hlodavců. U vyšších savců je přemnožování vzácné.

	I tento uvedený růst je však poměrně rychlý, a nemohl trvat nerušeně po dlouhou dobu. Musel být korigován přírodními katastrofami – např. neúrodou a jinak. Je však otázkou, můžeme-li přírodní katastrofy v takovém rozsahu předpokládat.
	Předpokládá se, že hladomory nebyly v pravěku tak účinné jako ve středověku, neboť tu byla možnost sběru. Bylo tu ještě nenarušené životní prostředí, a tehdejší lidé byli ještě „přírodní lidé“.

Pokud jde o další regulační faktory:

	Podíl kanibalismu a přidávání dalších živých či rituálně zabitých lidí do hrobu zřejmě také nebyl moc velký, ani všeobecný, a lze jej předpokládat spíš až v patriarchátu, který je na rozdíl od matrilineární společnosti, kde byla mezi lidmi značná rovnost, založen na nerovnosti, který je daleko brutálnější a je zvyklý zacházet s lidmi jako s věcí.
	Také šíření epidemií je při původním řídkém zalidnění nepravděpodobné.
	A ani úmrtnost žen v souvislosti s porodem nebyla tak velká. U „netechnických společností“ jsou příčinou smrti 2% porodů.

Úvahy, že rozšíření předků člověka na Zemi či lidských populací v určitém areálu souvisí s velkou rozmnožovací schopností, jsou uvažováním lidí, kteří dokáží nejdál uvažovat o tom, co bude k večeři.

TABULKY ROZRODU

 2 x za	   │				        násobky za
    let       │       50 let        100 let        200 let          500let          1000let        2000 let
   │
0,5%	  139		  1,28	        1,65	    2,71	              12,1	             147	       2,1x104   1%	    70		  1,65	        2,70	    7,32	               145	        2,1x104	          4,4x108
1,5%	    46		  2,10	        4,43	    19,6	             1710	        2,9x106	          8,6x1012
   2%	    35		  2,69  	        7,24	    52,5	          2,0x104	           4,0x108	          1,6x1017
2,5%	    28		  3,44	        11,8	     140	          2,3x105	           5,3x1010	          2,8x1021
   3%	    23		  4,38	        19,2	     369	          2,6x106	           6,9x1012	          4,7x1025
3,5%	    20		  5,58	        31,2	     973	          3,0x107	           8,7x1014	          7,6x1029
   .
5,5%	   13		 14,5	        211         4,5x104	         4,2x1011        1,8x1023	       3,2x1046
(rekordní přírůstek – Kuvajt 1968; odpovídá průměru 6 dětí v rodině – blíží se Soudského ztrojnásobení)

výpočet násobku:						počet dětí v rodině:
							       	         y __
x = ny	   x – konečný násobek				d = 2 √ x        x – konečný násobek
	   n – násobek za jednotku času				           y – počet generací
	         (rok, generace)
	   y – počet jednotek času				pokud známe dobu		y __
	        (rok, generace)				    	    zdvojnásobení:	   d = 2 √ 2
__________________________________________________________________


Takové šíření je totiž podobné třeba migracím zvířat. – Aby byly změny rozšíření některých druhů patrny, musel by se „film, na kterém by tyto posuny byly nafilmovány“ – např. „pochod“ předků koně a velblouda z Ameriky do Asie a Evropy, promítat rychlostí 10.000 let za vteřinu.
Podobně jako tento pohyb nemá nic společného s maximální rychlostí běhu koně či velblouda, nemá ani početní vzrůst určitého druhu v určitém období nic společného s jeho maximální rozmnožovací schopností.
     „pochod“ je pozvolné, nepozorovatelné rozšiřování areálu,
     „exploze“ (populační) je pozvolné, nepozorovatelné vzrůstání počtu.
	Pokud dojde k nějakému viditelnému pochodu, viditelnému přemnožení, vždy se jedná o jedince odsouzené k zániku. (Například pochody lumíků.)

	Migrace se dnes považují za vzácné. Soudí se, že stěhování celých populací mělo pro vývoj daleko menší význam než se dřív předpokládalo. A nemá se za to, že by se populace stěhovaly z přelidnění. Spíš se má za to, že se populace (či její malá část) napřed přestěhovala, a pak teprve rozmnožila.*
---
*) Podobný typ osídlování měli původně na mysli autoři sci-fi, když popisovali zalidňování jiných planet. – Stěhování, které by neovlivnilo počet obyvatel Země. Toto pojetí však bylo brzy  nahrazeno  zvráceným myšlením, že se  takto dá vyřešit přemnožování lidí.
… Rozvádět absurdnost  úvah  o  každoročním vystěhování stomiliónového přírůstku na jinou 
K růstu populací dochází při poklesu sociálních vztahů, při úpadku společnosti, a taková společnost pak už často ani nebývá schopna se přestěhovat.

	I k tomu, aby nějaká skupina zaplavila během několika desítiletí například celou Evropu, stačí tři děti v rodině, a rodiny se čtyřmi dětmi se vůbec nemusí vyskytovat.
	Vysvětlovat vývoj člověka větší schopností rozmnožovat se – vychovávat víc dětí najednou než lidoopi (u těch je odstup mezi mláďaty 5 – 6 let) je dost divné. – Této lidské schopnosti totiž nebylo v prehistorii i historii až do doby posledních několika století nikdy využíváno. Lidé se začali přemnožovat až zcela nedávno. (V menší míře už od vzniku patriarchátu.)
	Jak jsem už psal jinde, je tvrzení, že existence manželského páru u předků člověka umožnila ženě vychovávat víc dětí najednou, nesmysl. To by muselo vést k přemnožení, a jelikož k přemnožení nedocházelo, musíme až do vzniku patriarchátu předpokládat existenci skupiny.
… Předpokládat matriarchální manželství před vznikem patriarchátu je stejné, jako předpokládat pro neolitické zemědělství šlapací traktor.
	Vyskytují se úvahy o jakémsi loveckém patriarchátu, který se snad mohl vyskytnout přechodně v paleolitu. - Nebo mohlo jít o slepou kolej, podobnou dnešní společnosti.

	K rozšíření rodu Homo v geologických dobách není žádné zjevné zvýšení plodnosti už vůbec zapotřebí. Např. k zestonásobení populace za 2 milióny let stačí, aby 10.000 samic vychovalo dohromady o jedno mládě víc než v „opičím“ stavu, kdy se pouze udržuje počet. Tedy zhruba každá sedmistá tlupa by měla o mládě navíc, nebo by bylo o mládě víc v jedné tlupě každou sedmistou generaci – tedy jednou za 15.000 let. Taková změna porodnosti je naprosto nepozorovatelná.

	A takové malé zvýšení se snad dá spíš vysvětlit zvýšenou obranyschopností. Vyšší plodnost není vůbec třeba předpokládat.
	Pokud tedy ke zvýšení plodnosti došlo, byla tedy naopak velmi úspěšně potlačována.
… Lidé až do historických dob víc dětí než opice nevychovávali, třebaže toho byli teoreticky schopni.
	Takové malé zvýšení počtu přežívajících je nejen zcela v mezích zvýšené obranyschopnosti a schopnosti přežít, u lidí jakožto inteligentnějších a vyspělejších tvorů. Rozdíl je naopak v poměru k předpokládanému zvýšení životaschopnosti tak malý, že je nutno předpokládat, že vyšší životaschopnost musela být už tehdy vyvážena naopak nižší porodností.
	Přitom zřejmě ke zvýšení schopnosti otěhotnět došlo. Víme, že u lidoopů je tato schopnost nižší. – Třeba u orangutanů dochází přes časté kopulace k otěhotnění obvykle až po roce.
… Plodnost tedy musela být omezována.

	Je jasné, že pokud u některé skupiny regulace zanikla, velmi rychle – během několika generací zanikla i sama skupina.
	Jakým způsobem? Působily vnitřní sociální faktory	či biologické zákonitosti? Asi. Nebo si uvědomili sousedé nebezpečí? To můžeme předpokládat asi až v historické době.
---
planetu, v době, kdy pro průměrného člověka je problém zaplatit si legitimaci na tramvaj, snad není třeba.

	… Jinak by musely být nacházeny ony nepředstavitelně ohromné hromady kostí. – Žárové pohřby by nepřicházely v úvahu, neboť veškeré zásoby paliva by pro tento účel nepostačovaly.

	A předpokládat v pravěku nějaký větší rozrod je stejně zbytečné (neboť neexistují historické a archeologické doklady), jako předpokládat, že pravěcí lidé používali plynové zapalovače, a že žádný nebyl dosud nalezen proto, že když jim přestal fungovat, vzteky jej daleko zahodili.
	… A pokud se někde s nějakým přírůstkem počítá, je nutno odečíst zdánlivý přírůstek způsobený přejímáním kultury odlišným etnikem, a přírůstek způsobený migrací – v Čechách např. kolonizace Němců ve středověku.

	Průměrný růst byl samozřejmě ještě daleko nižší než udávaná čísla. Přijmeme-li udávaný počet obyvatel Země: -10.000 – 5 mil., -5.000 – 20 mil., a 0 – 250 mil., pak nám vychází:

3 děti v každé		     dětí v rodině	 	 zdvojnásobení za		   za 5000 let
100. rodině			2,01			     140 generací			    4 x
  50.	 “			2,02   			       70	      “		 	           12,5 x

	Tvrzení, že „zemědělství uživilo a usedlejší způsob života umožnil vychovávat najednou více malých dětí“, musíme vidět v tomto světle. K jisté změně sice došlo, ale ta není zdaleka tak markantní, jak se očekávalo (třetí dítě v každé padesáté rodině místo v každé sté).
	Vzhledem k tomu, že ke zlepšení hospodářství nepopiratelně došlo, musíme hledat jiné pozadí, určující počet dětí v rodině, než hospodářské, a to nejspíš kulturní. Třeba maximální stanovený počet dětí, které smí žena porodit, vychovat či vychovávat najednou, určený minimální časový odstup mezi dětmi, atd.

	Nyní si můžeme uvedené výsledky shrnout a nanést na časovou osu.


Skutečně se vyskytující rychlosti rozrodu:

průměrné:
-5000		         1650		         1950
___________________________________________________________________________
%		│	0,05	    │	        0,1	│	     0,5		│	   2,5
2x za		           2500		     1350		    150			    30
dětí			2,01		      2,02		     2,2		     něco málo přes 3


maximální:
-5000		          1650		         1950
___________________________________________________________________________
%		│	   ?	    │	  0,25 (0,5)	 │	        1		│	 3 (3,5)
2x za			   ?		  300 (150)		      70			25 (20)
dětí			   ?		    2,1 (2,2)		   2,45			3-4 (4)
	Podíváme-li se nyní ve světle těchto čísel na historii a prehistorii, uvidíme, že mnohé domněnky jsou zcela neudržitelné.
	Například Morganova představa „dlouhého domu“, který je rozdělen na jednotlivé části s ohništěm, které obývají rodiny dcer jedné matky.
(I u severoamerických Indiánů, kteří v dlouhých domech bydlí, připadají na jedno ohniště rodiny dvě.
… Už G. Childe předpokládá, že v dlouhých domech bydlely „klany“ a ne „přirozené“ rodiny.)
	Je  to  neslučitelné  i  s  tvrzením,  že  ke  zdvojnásobení  populace  docházelo  za 3 – 4 
							             4__        3__
generace. Za takové situace měla totiž průměrná matka  √ 2  –  √ 2  dcery (1,19 – 1,26). Dětská úmrtnost zde nehraje žádnou roli, protože jde o dospělé dcery. Je sice pravda, že žen s třemi dětmi bylo víc než udává moje statistika – vyvažovaly skutečnost, že některé ženy byly bezdětné. Také z těchto třídětných rodin jich bylo víc, kde se vyskytovaly tři dcery, než by byla 1/8 odpovídající počtu pravděpodobnosti. I tak však byly matky se třemi dcerami výjimkou (o větším počtu ani nemluvím), a těžko mohlo z takovéto výjimky vzniknout pravidlo – dělení domu na tři a více částí.
… Přece by matka nestavěla dům pro 3 – 6 dcer, když měla jen jednu. Leda, že by šlo o stejný jev, jako dneska na vesnici, kdy si lidé postavěj dům o 8 místnostech, a pak bydlej v kuchyni.
	Existence takových matriarchálních velkorodin by totiž nutně předpokládala buď roční přírůstek přes 5%, nebo že by byly určité ženy určeny k plození potomstva – podobně jako včelí královny, kdežto ostatní by byly bezdětné – hrály by roli „dělnic“. Takováto společenská diferenciace a „dělba práce“ se však v neolitu nepředpokládá.
	Pojetí velkorodiny bývá také napadáno z toho důvodu, že věk, kterého se lidé dožívali, byl přece jen nižší než dnes, a tak se ze svých vnoučat dlouho „netěšili“. – Dnešní typická tří- i vícegenerační rodina ani nemohla existovat. Velkorodina by se musela brzy rozpadnout na jednotlivé rodiny.

	Podstata tohoto jevu – dělení domu na části, musela být zcela jiného druhu.
	Existence několika ohnišť totiž není dána příbuzensky, existencí rodin, ale tím, kolik lidí se může ohřát u jednoho ohně. A také (hlavně v případě pecí) ideálním počtem lidí, pro který je nejekonomičtější vařit.
	Podobně nesvědčí o existenci párových rodin ani menší stanová obydlí (paleolit…) s ohništěm uprostřed. Jejich rozměry jsou opět dány tím, kolik lidí se může u jednoho ohně ohřát.
	… Kdo mluví o rodinách, asi nikdy nebyl na vandru.

	Je pravda, že dlouhé domy jsou někde jako rodová obydlí etnograficky doloženy. Nejde však o původní, ale o patriarchální společnost (o původní společnost by nešlo ani kdyby se tento patriarchát zvrhl v matriarchát), a navíc o lovce lebek. – Není tu problém rozrodu, když se navzájem sežerou.

	Domy, které značně přesahují velikost 10 – 16 m2, nebyly obydlím rodiny, ale skupiny (nebo několika rodin). Uvažovat v pravěku o větších domech jako o obydlí početnější rodiny (s více dětmi) je zbytečné.
	I chaty svědčí o existenci párů jen tehdy, jsou-li pravidlem. Jsou-li ojedinělé, může jít o obydlí společensky vydělených osob – šaman ap. V pozdější době ovšem chaty typickým obydlím rodiny či páru jsou.
	A jelikož dětí bylo málo, nepřekvapí například existence malých slovanských chat, do kterých by se ani víc než 2 – 3 děti nevešly. Podobné velikosti jsou i chaty ostatních kultur – keltské, římské, z doby stěhování národů, germánské, aj.

	Málokdo totiž ví, že průměrná velikost rodiny („úplné“) byla jen o něco velmi málo větší než 3 osoby. Představa, že při stálé populaci bude typickou rodina 2 + 2, je klamná. To je jen určitá fáze, ve které se momentálně nachází jen určitý počet lidí. Ostatní ještě děti nemají, nebo už nemají – vyrostly. Případně mají teprve jedno, nebo už jedno vyrostlo.
	Budeme-li počítat dětský věk do 15 let, odstup mezi dětmi 5 let a délku života dospělých 50 let, pak budou dospělí žít v této fázi 10 let z 35. Tedy míň než jednu třetinu svého dospělého života. Nebo jinak – pouze necelá 1/3 párů bude mít v daném okamžiku 2 děti. – A rodiče mající 3 děti se vůbec nemusejí vyskytnout.
(Paradoxně, čím nižší věk dospívání, tím míň dětí v rodině.)


Dnes se pro pravěk přijímají tyto údaje:

      třetí dítě v rodině bylo vždy výjimkou;
      dětská úmrtnost byla 1/3, maximálně 1/2;
      délka života novorozence 30 let, dospělých 50 let;
      v populaci bylo maximálně 40% do 15 let, 10% nad 50 let;
      a průměrná velikost rodiny jen o málo přesahovala 3 osoby.

___________________________



	Velmi podivné představy mají lidé také o pravěkém zemědělství. Všeobecně je rozšířena představa, že se lidé po vyčerpání půdy stěhovali na jiné místo. Bere se to jako samozřejmost, a nikoho dosud nenapadlo spočítat, jestli je vůbec vyčerpání veškeré půdy v okolí možné.
	Výnosy totiž nebyly tak malé. – Pravěcí zemědělci se usazovali na té nejlepší půdě. V nezalidněné krajině si mohli dobře vybrat. Můžeme tudíž předpokládat, že 1 ha zemědělské půdy uživil 5 osob, 1 km2 500 osob.
(Počítám s výnosem 15 q/ha a s obděláváním 1/3 plochy, tedy průměrným výnosem 5 q/ha. Nebo pokud někdo chce – je to stejné jako výnos 10 q/ha a obdělávání 1/2 plochy. To nejsou žádná přehnaná čísla.)
– Pak  není těžké si představit vesnici o 500 obyvatelích, která produkuje 100 násobek obilí než spotřebuje, aniž by se půda vyčerpávala. Průměrná vzdálenost na pole by byla 1/2 hodiny chůze, což je míň než u dnešního průměrného pracujícího. Navíc na pole není třeba chodit každý den.
… Uvážíme-li, že pravěké vesnice byly menší – uvažuje se spíš o 50 lidech, dojdeme dokonce k 1000 násobku, což je už úplně absurdní.

	Lidé však vůbec rádi operují s čísly, o kterých nevědí, co znamenají. Proto může být v Pravěkých dějinách Čech napsáno, že v době římské mohly Čechy uživit nanejvýš 100 tis. obyvatel, protože tu bylo k dispozici	jen asi 7500 km2 obdělávatelné půdy. Nikoho nenapadne spočítat, že by to znamenalo průměrný výnos 13 kg z hektaru (kg, ne q!).
	Nebo jsem se setkal s tvrzením, že ze situace na jednom nalezišti by bylo možné snadno vypočítat hektarový výnos – z plochy areálu (za „samozřejmého“ předpokladu, že areál musel být obděláván celý) a počtu obyvatel, ale že to bohužel nejde, protože není jisté, jestli tu bylo 5 nebo 10 chat (20 nebo 40 lidí). Asi by bylo moc práce spočítat obě možnosti, a zjistit, že oba výsledky – výnos 22,5 kg/ha a 45 kg/ha jsou blbost. Atd.

	I představy o spotřebě obilí jsou poněkud odtržené od skutečnosti. Spotřeba se vypočítává přes kalorie (dnes jouly) a dochází se k 1 kg obilí na osobu na den. Kalorie možná souhlasí, ale chtěl bych vidět vědce, který tohle vymyslel, jak sní za den 1 kg obilí – třeba 1 kg rýže, dvoje špagety nebo kaši ze dvou sáčků ovesných vloček. Kdyžtak ať si zkusí toto množství v prádelním hrnci navařit.
… A i kdyby se obětoval, a v zájmu vědy toto množství snědl, myslím, že by to nedokázal delší dobu den po dni.
	Spotřeba proto vychází zhruba trojnásobná, a zásobnice u chat, které svou velikostí odpovídají skutečné spotřebě – 100 kg na osobu na rok, jsou považovány za skrýše pro obilí určené k osevu. A pro obilí ke spotřebě se vymýšlejí „nadzemní sýpky, které se nezachovaly“. Z velikosti zásobnic se dále „vypočítává“ výnos rovnající se troj- až čtyřnásobku osevu, pro který lze sice nalézt paralely ve středověkém trojhonném hospodářství, ale který je naprostým nesmyslem pro střídavé zemědělství, kde byly výnosy podstatně vyšší. (Minimálně desetinásobek osevu.)

	Obvyklé představy o stěhovavém zemědělství pramení ze základního omylu. Všichni o něm mluví jako o samozřejmosti, ale málokdo si najde údaje o tom, o jak velký kus se vlastně měla vesnice posunout.
	V Bylanech jde o 4 sídliště na ploše 2 x 1 km (podle jiných údajů 3 na ploše 1,5 x 1 km), která měla být postupně obydlována ve fázích rovnajících se zhruba jedné generaci či spíš věku dospělosti (už jinde uvádím, že šlo spíš o generační problém – mladí si postavili vlastní vesnici), v jakémsi cyklu – při čtvrtém přestěhování se stavělo zase na  místě, kde se začalo.
	… Přestěhováním by se tedy vesnice přiblížila k poli maximálně o několik set metrů. Myslím, že kvůli tomu se stěhovat vesnici nevyplatí.

	Už spíš by se dalo uvažovat o tom, zda se vesnice nestěhovaly kvůli dřevu – k lesu. Metrák obilí – množství potřebné na rok pro jednu osobu, je možné odnosit v jednom dni i na vzdálenost několika kilometrů, ale 20 kubíků dřeva – množství na rok pro jedno malé ohniště, je větší problém. – Nošení dřeva je v podstatě každodenní záležitost. Přiblížit se k lesu o několik set metrů není zanedbatelný rozdíl. … Ale pouze v době, kdy se ještě nepoužívalo zvířat do tahu ani tím nejprimitivnějším způsobem.
	Les se také dřív „vyčerpá“ než zemědělská půda. – Zhruba je třeba 10x větší plocha lesa na otop, než jaká je třeba plocha zemědělské půdy.

	Také se uvažuje o „hygienických důvodech pro přesouvání sídlišť“. Něco ve smyslu: „Mám ty děti mejt, nebo si uděláme nový?“
	Připouští se však, že by tyto důvody „ve světle všech známých dat o sídlení neobstály“.
	… V době, kdy existoval jen organický odpad, ani nebylo čím pořádný nepořádek udělat.


	Lidé si pletou pojem uživit a „uživit“. K tomu, aby se člověk uživil, mu stačí 100 kg obilí ročně. Kaloricky je to sice míň než v tabulkách udávané množství, ale na kalorie už se poslední dobou moc nevěří, a lidé také nejedli jenom obilí – po celý pravěk i středověk byl zejména velký podíl sběru nejrůznější rostlinné potravy.
	K tomu, aby se „uživil“ v dnešním slova smyslu, samozřejmě potřebuje víc. – Kdyby vypěstoval stonásobek své spotřeby – 100 q, a na 1 q vydělal 100 Kčs, neměl by ani „životní minimum“. Aby měl aspoň dva tisíce měsíčně, musel by vypěstovat aspoň 240 q. A na to by mu při střídavém zemědělství už opravdu nemusela stačit půda.

	Zapomíná se, že u „primitivních zemědělců“ je daleko nižší hustota obyvatel než odpovídá maximální úživnosti. Hustota obyvatel je u nich dána sociologicky, ne ekonomicky. Jak píše Sahlins, „archaické ekonomické soustavy nemají tendenci k populačnímu růstu“.
… Úživnost proto nebyla vyčerpána až do moderní doby.
	A také u nich existuje „kulturní omezení práce“ – dělá se jen tolik, kolik je nezbytně třeba. Proto se nedá ani v pravěku předpokládat pěstování většího množství obilí, než kolik bylo třeba pro vlastní potřebu.

	V nejstarších dobách nebyl obchod s obilím možný z jednoho prostého důvodu – potraviny nebylo možno prodat, ale jenom dát. Prodej potravin by byl považován za těžkou urážku. Obchod se zpočátku týkal jenom „zbytných“ předmětů.
	Ale i později se obchod s obilím nejspíš omezoval pouze na prodej obilí jako krmiva pro koně procházejících kupců, a v sousedících územích na zásobování římské říše.

	I kdyby přesto chtěl někdo uvažovat o enormní nadprodukci obilí, a nechtěl slyšet o tom, že by šlo jen o nepatrné zvýšení obvyklé produkce, množství vypěstovaného obilí by bylo omezeno daleko před vyčerpáním půdy jiným faktorem. A to možností obilí sklidit. Posekat srpem množství obilí pro vlastní potřebu zabere při železném srpu 1 den, při kamenném 2 dny. – Bylo by tedy teoreticky možno sklidit nanejvýš asi tak 10 – 20 násobek vlastní spotřeby. Větší množství, které by teprve vedlo k vyčerpání půdy, nepřichází v úvahu.

	… Myslím, že je zbytečné předpokládat, že Kelti obdělávali kromě svých kamennými zdmi ohrazených políček ještě celiny, a jako jediný důvod uvádět, že měli radlice, které toho byly schopny. Proč by to dělali, když víc obilí nepotřebovali?

	Kolem pluhu se vůbec nadělá moc povyku. Například se tvrdí, že teprve po zavedení pluhu se zvětšila plocha obdělávané půdy, a umožnila se tak existence většího množství lidí.
… Plocha obdělávané půdy na jednoho člověka ale přeci zůstala stejná. Vynalezením pluhu se lidem ještě žaludek nezvětšil.
	Pochybná je i „křížová orba“. Proč předpokládat dvojí orání – kolmo na sebe, v době, kdy se často neoralo vůbec, neboť některé tehdejší odrůdy obilí bylo možno sít i do strniště? (Také bylo běžné žďárové zemědělství a setí do spáleného strniště.) Proč předpokládat, že všechny rýhy pocházejí z téhož roku? Cožpak se nemohlo zcela náhodně zhruba čtvercové pole zorat jeden rok tak a jiný rok onak?
(A pokud jde o rituální orbu pod mohylami, tam už nemusí být souvislost se skutečným obděláváním vůbec žádná.)

	Lidé občas namítají, že nevíme jak hustě dřív lidé sili, a že jsou tudíž i stonásobně nižší výnosy možné. Teoreticky samozřejmě je možné, aby sázeli obilí 1 metr od sebe a ke každému stéblu dávali tyčku, v praxi však není žádný důvod, proč by to měli dělat.
	Obilniny patří mezi „společenské rostliny“. Nemohou růst samostatně, ale pouze v monokultuře. Toho si jistě i pravěcí zemědělci všimli.
	A vzhledem k tomu, že i výnos travního semene je několik q z hektaru, je nesmysl předpokládat u obilí nižší (i 10x) výnos než u trávy. – Pak by bylo asi výhodnější pěstovat trávu.
	… Výnos pod 10 q/ha je z botanického hlediska blbost.

	… Ostatně se tvrdí i takové nesmysly, že na konci halštatu – uprostřed doby železné (!) musel člověk „ustoupit před lesem“, že mu pole zarůstaly tak rychle lesem, že nestačil kácet. 
… Člověk se železnou sekerou, neschopný uhájit svých 2000 m2 potřebných k obživě před bující vegetací – proti tomu blednou i sci-fi se svými představami rostlinných nestvůr.
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