ARHEOLOGIJA

Najstarej{e, a sodobno in najbolj izpopolnjeno glasbilo v dobi ~loveka

Tidldibab
P

Foto splet

redlani je Ljuben Dimkaroski v
GLASBILO,
Najdeno glasbilo je
Veliki Britaniji, v Odprti hi{i v
STARO 60.000 LET
Cambridgeu, pred kakimi tridekronski dokaz, da je
Leta 1995 je glasbilo, veliko samo 11,3
setimi povabljenimi profesorji, {tuneandertalec razvil
centimetra na levi strani oziroma 11,6
denti in znanstveniki zaigral na ko{centimetra na desni strani, na{el arheo~eno pi{~al. Preden je zaigral, je bilo
svojstveno kulturo.
log Janez Dirjec pod okriljem izkopavanj
ob~instvo vidno zadr‘ano, ~e{, kaj bo
~al,
ampak
pravo
glasbilo,
je
prav
igranje
arheologa dr. Ivana Turka. Z vrsto razpa ta zdaj zaigral na to staro kost. »A
li~nih datacij so ugotovili, da je glasbilo
akademskega
glasbenika
in
umetnika
ob prvih zvokih so poslu{alci onemeli.
Ljubena
Dimkaroskega.
V
njegovih
rostaro od 55.000 do 65.000 let in je tako
Pri~akovali so, da bom na pi{~al zaigral
kah
{estdeset
tiso~
let
staro
glasbilo
donajmanj 25.000 let starej{e od najdb
le nekaj osnovnih tonov, jaz pa sem
paleolitskih pi{~ali, narejenih z rokami
besedno
o‘ivi.
Nanj
lahko
zaigra
katero
za~el s klasiko, Bachom,« pravi Dimkoli
skladbo:
od
slovenske
Zdravljice,
kromanjonca.
karoski in ta dogodek omenja kot za~enarodnih
pesmi
raznih
ljudstev,
do
^astitljiva starost in prisotnost lukenj
tek {irjenja glasu o ~ude‘nem pradavnem glasbilu po vsem svetu. »Zame je skladb ^ajkovskega, Beethovna in dru- na glasbilu sta povzro~ali znanstvenikom doma in po svetu velike te‘ave. ^e
to bilo potrdilo, da sem na pravi poti,« gih klasikov.
Ker je Dimkaroski s svojo ve~letno bi se izkazalo, da so luknje umetnega izpravi umetnik, ki je sam rekonstruiral
neandertalsko pi{~al, pri ~emer je upo- raziskavo glasbenih zmogljivostih najd- vora in ne delo zveri, bi bil edini kandirabil {estdeset tiso~ let staro fosilizira- be neizpodbitno dokazal, da je glasbilo, dat za izdelavo glasbila neandertalec
no kost jamskega medveda. In poudar- v nadaljevanju namesto izraza pi{~al sam. To pa ru{i dogmo o zaostalem in
ja, da je tako s svojim igranjem dom- dosledno uporabljamo besedo glasbilo. primitivnem neandertalcu ter maje podobo o modernem
nevno pi{~al nean~loveku – homo sapidertalca spremenil
ensu kot edino zvev sodobno glasbilo,
li~avnem napredno
ki ga tudi sam hramisle~em bitju, ki je
ni v etuiju za o~ala
kdajkoli obstajalo na
in z njim dru‘no potem planetu. Iz tistujeta ‘e pet let.
tega ~asa pa vse do
Ljubljanski umetdanes na evropskih
nik je zaigral na retleh niso na{li nobekonstruirano kopijo
nih skeletnih ostanneandertalske ko{kov modernega ~lo~ene pi{~ali iz jamveka, ti so stari {ele
skega paleolitskega
35.000 let, je pa najnajdi{~a Divje babe
denih veliko skeletI na Cerkljanskem.
nih ostankov neanNajdba je zaradi svodertalca.
je starosti in »poseOb sami najdbi
ganja« v uradno zgoneandertalske pi{dovino spro‘ila {te~ali je slovenski arhevilne burne strokovolog dr. Ivan Turk
ne razprave po vsem
svetu. A zvo~ni do- Neandertal~eva pi{~al iz Divjih bab I je pravo glasbilo kulturno razvitega ~loveka (hrani zagovarjal tezo, da
je najdeni artefakt
kaz, da to ni le pi{- jo Narodni muzej Slovenije).
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bokega sporo~ila iz sanj
v roke vzel pi{~al, jo
pribli‘al ustnicam in
zaigral tako kot v sanjah. Tedaj se je za~elo
novo poglavje zvo~nega raziskovanja praglasbila v mojem ‘ivljenju.

delo ~love{kih rok, drugi pa so menili, da je to
le naklju~no nagrizena
medvedova kost oziroma psevdoartefakt.
V sodelovanju s tujimi
strokovnjaki je dr. Ivan
Turk dokazal, da je glasbilo v resnici delo neandertalca in da so luknje na in{trumentu nastale po zelo preprosti
poti: s kamenimi dleti
in ko{~enimi prebija~i.
Ko je pi{~al pristala
v rokah Ljubena Dimkaroskega, so se dvomi
dokon~no razblinili v
ni~, saj starodavno glasbilo v njegovih rokah
preprosto o‘ivi.

Foto T. Svete

Sami ste naredili tudi
veliko replik glasbila.
Kaj ste ugotovili?
Raziskave sem se lotil
intuitivno, zanimali so
me vzgibi neandertalca, ki je izdelal glasbilo,
zato sem ga poskusil
narediti sam. Do sedaj
sem izdelal ‘e ve~ kot
tristo petdeset replik iz
najrazli~nej{ih vrst lesa
ter iz kosti razli~nih ‘iLjuben
Dimkaroski
je
akademski
glasbenik,
ve~
kot
trideset
let
je
bil
solist
trobenta~
vali, tudi razli~nih staKako in kdaj se je za~ev
SNG
opera
in
balet
Ljubljana;
je
vodja
ve~
glasbenih
skupin,
dolgoletni
zborovodja,
rosti. Premikal sem lukla va{a zgodba z neanglasbeni pedagog; kipar kamnitih in lesenih miniatur. Je tudi obujevalec ljudskega
nje po modelih gor in
dertalskim glasbilom?
glasbenega izro~ila, poet in raziskovalec prazvoka na rekonstruirani repliki
dol, levo in desno, jih
Ko sem pred leti v Prineandertalskega glasbila iz jame Divje babe I.
{iril in o‘il, da bi si porodoslovnem muzeju v
trdil,
da
njihova
razporeditev
ni naklju~Ljubljani razstavljal svoje miniature v stavo. Pi{~al je oble‘ala v njem za dobri
na,
ampak
sijajno
premi{ljena.
kamnu, mi je direktorica muzeja poda- dve leti. Potem pa se je zgodilo nekaj
Naredil sem tudi repliko glasbila iz
rila glineno repliko neandertalske pi{- skrivnostnega; v jesenski no~i sem v
~ali. O tej domnevni pi{~ali sem takrat polsnu ‘ivo sanjal, da lahko na prapi{- kosti dana{njega mladega rjavega medvedel le malo. Darilo sem dal doma v ~al zaigram vse, kar si za‘elim. Ko sem veda in ugotovil, da glasbilo ne dosega
predal, da bi me spominjalo na mojo raz- se zbudil, sem {e vedno pod vtisom glo- kakovosti glasbila, ki je bilo narejeno iz

O

{tevil~enje odprtin in
oznake posameznih delov sledijo dr‘i glasbila pri
igranju in njihovi funkciji,
razlaga Dimkaroski.
Oznaka U pomeni ustnik.
Velikost ustnika glasbila ustreza velikosti ~love{kih ustnic. Dimkaroski ustvarja zvok
z usmerjenim pihanjem na
rezilni rob na ustniku. »Pred
dvema letoma sem pri pozornem opazovanju originala
opazil, da je levi rob ustnika
v smeri pihanja na zunanji
strani nekoliko posnet, zbru-

12 - AVGUST 14 -

{en, kar je {e en neposreden
dokaz, da je glasbilo delo
neandertal~evih rok. Nobeno
bitje razen ~loveka namre~ ne
zna brusiti kosti,« poudarja
Dimkaroski. Meni, da je to
morda njegovo najve~je odkritje glede glasbila.
Luknjica 1, ki na originalu
ni v celoti ohranjena, najbli‘ja
ustniku, je namenoma manj{a kot druge; valovne dol‘ine
alikvotov so v vi{inah kraj{e,
zato manj{a luknjica omogo~a natan~nej{e intoniranje.
Luknjici 2 in 3 sodita v

srednji register in{trumenta,
sta zvo~no najbolj dore~eni in
enako veliki, z bogato barvitostjo. V tem registru zveni
glasbilo zelo jasno.
Luknjica 4, izjeda na zgornji strani odmevnika, se s prijemom desne roke (pri desni~arjih) preoblikuje v luknjico.
»^e bi za prijem uporabili levo roko (levi~arji), bi moralo
biti glasbilo namesto iz leve
izdelano iz desne stegnenice
mladega jamskega medveda,« pravi raziskovalec. Drugi raziskovalci so to izjedo,

Foto splet

Kako pojejo luknjice na neandertalskem glasbilu

luknjico 4, uporabljali kot
ustnik za ustvarjanje zvoka v
glasbilu, zaradi ~esar so iz
njega izvabili le omejen del nje-

TIDLDIBAB

Ko z glasbilom vadim v
naravi, se mi pribli‘ajo
srne, fazani, pridejo v
mojo neposredno bli‘ino
in se umirijo.
{estdeset tiso~ let stare kosti jamskega
medveda. Alometrija izumrlega jamskega medveda namre~ ni tak{na, kot je sedaj pri na{em rjavem medvedu.
Na katero repliko glasbila igrate na
prireditvah?
Na natan~no rekonstruirano kopijo originala. Izdelal sem jo iz {estdeset tiso~
let stare leve stegnenice mladega jamskega medveda, najdene v istem sedimentu v jami Divje babe I, kjer so na{li
glasbilo. Podaril mi jo je dr. Ivan Turk.
Svojo repliko sem dopolnil le z dvema
manj{ima delcema, ki na po{kodovanem originalu manjkata. Glasbilo sem
poimenoval tidldibab, ki je besedna
skovanka, sestavljena iz za~etnic arheologa Ivana Turka, ki je glasbilo prepoznal kot delo neandertalca, mojih za~etnic in kraja najdbe Divje babe I na Cerkljanskem.
Kaj lahko na glasbilo zaigrate?
Nanj lahko igram skoraj vse, kar zmoregovih zvo~nih zmogljivosti.
Luknjica 5, ki na originalu
ni v celoti ohranjena in jo
Dimkaroski imenuje dlan~na,
je na spodnjem delu in{trumenta, nekoliko ekscentri~no
od luknjice 3. »To luknjico
oziroma njen ostanek so nekateri napa~no razlagali kot
pal~no luknjico. Je najve~ja
skrivnost in du{a glasbila. Podalj{a dol‘ino zra~nega stebra in valovanje zraka v in{trumentu. Pripomore k ve~jemu obsegu glasbila in oblikuje del nizkega registra, ki
dopolnjuje njegov zna~aj.«
Luknja 6, odprtina in{tru-

jo klasi~ni in{trumenti, in vse, kar ~love{ki glas lahko zapoje, tudi arije za sopran, tenor in bariton. To so argumenti
v prid tehni~ni popolnosti in{trumenta.
Kot poklicni glasbenik trdim, da je to
najbolj izpopolnjeno glasbilo, kar ga
premore ~love{tvo. To dokazujem s
{tevilnimi predstavitvami zvokovnih
zmo‘nosti tidldibaba doma in po svetu.
Na instrument igrate druga~e od predhodnih raziskovalcev. V ~em je razlika?
Moj u~itelj je umrl pred {estdeset tiso~
leti – ~e se malce po{alim – zato sem se
raziskave lotil intuitivno, spontano in
spro{~eno igrivo. Moja prednost v iskanju novih zvo~nih dognanj je bila tudi v
tem, da nisem poznal izsledkov predhodnih raziskovalcev te domnevne pi{~ali. Danes vem, da so ti iz glasbila lahko
izvabili le pribli‘no dvanajst tonov, sam
pa zmorem zaigrati sedemintrideset
poltonov, torej ve~ kot tri oktave, in tako
z glasbilom presegam obseg sodobne
flavte in trobente. Domnevam, da so bili
ti raziskovalci z na~inom igranja na
replike teh pi{~ali pod vplivom starih
ljudstev, mogo~e tudi Indijancev. Sam
pa sem glasbilo obrnil in za~el igrati na
njegovem drugem koncu kot oni, na
o‘jem, proksimalnem. Sledil sem starodavnemu vedenju o poteku energij v
telesu, ki te~ejo od srca proti okon~inam.

menta nasproti ustnika U, je
nastala po odstranitvi kostnega tkiva – kompakte in spongioze distalne metafize. Ima
vlogo odmevnika in zapiralnika. Omogo~a igranje v spodnjem registru.
In {e zaklju~ek. Dimkaroski pravi, da umetno preoblikovana stegnenica jamskega
medveda jasno ka‘e namen
zvo~nega izra‘anja, saj razporeditev luknjic in ohranjena dol‘ina najdbe tvorita sistem, ki omogo~a {iroko paleto zvo~nosti in melodijskega gibanja. Na dolo~enih tonih glasbilo omogo~a pomo‘-

ZMOGLJIVOSTI
NAJSTAREJ[EGA
GLASBILA NA SVETU
»Je aerofono glasbilo, pihalo. Nanj
igram z obema rokama v naravni,
neprisiljeni dr‘i, tako da se njegova
dol‘ina (11,3 centimetra na levi strani oziroma 11,6 centimetra na desni
strani) in oblika (torzijska zavitost
kosti pribli‘no 20 stopinj) anatomsko prilegata dlani in prstom rok.
Glasbilo je netemperirano, z njim v
zvo~nem zaporedju dvanajstpoltonske lestvice dosegam dve oktavi in
pol. V prepihavanju njegov obseg
zna{a ve~ kot tri oktave. V glasbenem jeziku lahko na njem izvajam:
legato, staccato, dvojni in trojni jezik,
frullato, glissando, kromatiko, razlo‘ene akorde, intervalske skoke ter
melodi~na zaporedja od najni‘jega
do najvi{jega tona. Dinami~ne zmo‘nosti segajo od piano do forte, kot
pri sodobnih glasbilih. Intervalski
skoki so mo‘ni v celotnem obsegu
glasbila. V naravi sli{nost glasbila
dosega ve~ sto metrov, odvisno od
vremenskih razmer, v zaprtih prostorih pa je sli{nost podobna sodobnim pihalom.«

ne prijeme predvsem v visokem registru. Presene~a tudi
zmogljivost zvenenja dvoglasja in troglasja.
Pradavni izdelovalec je v
zvo~nem pomenu torej dodobra izkoristil zmo‘nosti leve
stegnenice mladega jamskega
medveda, starega eno ali dve
leti. Glasbilo zato ni bilo naklju~no narejeno iz te kosti.
O‘ji, proksimalni del kosti je
uporabil za ustnik, {ir{i, distalni del kosti pa za odmevnik. V tem primeru zrak v
glasbilu poteka v isti smeri kot
‘ivljenjska energija ‘ivali v
‘ilah, to je od srca proti udom.

-

»Najnovej{a rekonstrukcija, podprta z izsledki ra~unalni{ke tomografije, je najdbo s pomo~jo glasbenega eksperimentiranja opredelila kot
izvirno oblikovano glasbilo z
vsemi lastnostmi modernih
glasbenih in{trumentov. Poskusi ka‘ejo, da najdba deluje
kot popolno glasbilo samo v
prvotni obliki, kot smo jo poznali. Vsaka sprememba {tevila in razporeditve luknjic
ru{i sistem, to pa je odlo~ilen
argument. Ena sama napa~na
luknjica v kosti bi glasbilo
spremenila v psevdoglasbilo,« pravi Dimkaroski.
D
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hemisfero mo‘ganov, kjer sta
sredi{~i za govor in zvok.
To je eden izmed pokazateljev, da neandertal~eva odlo~itev izbire leve stegnenice
jamskega medveda, iz katere
je izdelal glasbilo, ni bila slu~ajna. Ka‘e na to, da je izredno natan~no poznal anatomijo svojih rok, celega telesa in
tudi ‘ivali. ^e bi najdeno
glasbilo dali v levo roko, nanj
ne bi mogli igrati, saj je narejeno za desni~arja. Prepri~an
sem, da je tisti, ki je igral nanj,
naredil glasbilo sam po svojih merah, kajti glasbilo je bilo
gotovo njegova zelo osebna
dragocenost.

Foto France Stele

^emu je glasbilo, po va{em
mnenju, slu‘ilo neandertalcu?
Zvok kot frekvenca, vibracija
ima v sebi ogromno poslanstvo, ima mehkobo in agresijo,
lahko slu‘i kot oro‘je ali kot
zdravilo.
Menim, da glasbilo tidldibab glede na tehni~ne in izJami Divje babe I in II, kjer je bila najdena tudi neandertal~eva pi{~al, le‘ita na strmem pobo~ju nad reko Idrijco, razne zmogljivosti ob~utno
presega preprosto signalno
pod robom [ebreljske planote.
funkcijo. Zato dopu{~am mo‘Dober mojster nikoli ne bo naredil lese- nost, da so prapi{~al uporabljali v obrednega in{trumenta v obratni smeri od po- ne ali katere koli druge namene. Deniteka teko~in v rastlini. In temu je sledil mo, da so jo uporabljali za zvo~no zdratudi neandertalski ustvarjalec. Ko sem vitev ali pa kot starodavno oro‘je, ker
glasbilo obrnil, sem odkril tudi pomen se da iz njega izvabljati tudi zvoke, ki
~etrte, spodnje luknjice na glasbilu, ki vplivajo na ~lovekovo misel. Domnesem jo poimenoval dlan~na luknja ali vam tudi, da je bil neandertalec, ki je
du{a in{trumenta. Ta mi omogo~a upo- tedaj igral na glasbilo, v skupnosti ljudi
rabo spodnjega registra glasbila.
pomembna osebnost. Starodavni izvajaOdprli ste tudi interdisciplinarno vpra- lec, mogo~e {aman, je zelo dobro poznal
{anje za podro~ja antropologije, medi- skrivnostno mo~ glasbila in njegovo
vplivanje na ljudi in ‘ivali.
cine, fizike … Katero?
Spoznal sem tudi, da imamo ljudje
^e primem glasbilo z desno roko in ga
dvignem, mi anatomija roke in glasbila in ‘ivali v telesu zapis o tem prazvoku,
omogo~a pravilno postavitev ustnika na saj ga tudi dandanes prepoznavamo. Ko
ustnice. To pomeni, da je imel neander- z glasbilom vadim v naravi, se mi priblitalec desno roko kot osnovo za dr‘o in- ‘ajo srne, fazani, pridejo v mojo nepostrumenta in da je bil desnorok, tako kot sredno bli‘ino in se umirijo. Pred kratjaz. Desna roka pa je povezana z levo kim je pri{la k meni cela ~reda ovac in
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koz in me pozorno poslu{ala. Za lastnika ~rede je bilo to nedoumljivo, meni in
‘ivalim pa je bilo to sre~anje nekaj povsem naravnega. Lahko re~em, da takega
koncerta {e nisem imel. Verjetno je ‘e
neandertalec tako privabljal k sebi ‘ivali
in se z njimi sporazumeval.
Katere mite ru{i ta artefakt?
Prvi~, ne gre zgolj za pi{~al, kot so prvotno mislili, ampak je to glede na moja
raziskovanja popolni glasbeni in{trument. Na glasbilo lahko igram v razponu treh oktav, nanj lahko zaigram tudi
tehni~no zahtevne fraze, ki izvirajo iz
razli~nih ~asovnih obdobij.
Drugi~, za~etek glasbe moramo zato
premakniti od kromanjonca, anatomsko
modernega ~loveka homo sapiensa, k
neandertalcu, ki je 230.000 let naseljeval
Evropo. Sprejeti ga moramo kot ustvarjalno, inovativno in ~ute~e ~love{ko bitje, zmo‘no tako prefinjenega umetni{kega izra‘anja, kot je glasba.
Tretji~, ~e je neandertalec igral na
glasbilo, to tudi pomeni, da je abstraktno
razmi{ljal, kar pa naj bi bila do zdaj le
zna~ilnost modernega ~loveka. Ne vem,
zakaj smo do praprebivalcev Evrope {e

ARHEOLO[KI PARK
DIVJE BABE
Najdi{~e najstarej{ega glasbila na
svetu si lahko ogledate v Arheolo{kem parku Divje babe. Urejen je
od leta 2005, le‘i ob turisti~ni poti,
imenovani Smaragdna pot, v razgibani pokrajini sredi Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, v ob~ini Cerkno.
Ve~ na www.divje-babe.si, kjer si
lahko pogledate tudi film Neandertal~eva pi{~al. Divje babe I so z razli~nimi datacijami kronolo{ko najbolje
raziskano paleolitsko najdi{~e v Sloveniji in eno bolje raziskanih v Evropi. Paleolitik je najstarej{e in najdalj{e obdobje prazgodovine, ki naj bi
se po uradni zgodovini za~elo pred
milijonom let in v Evropi kon~alo
okoli 8000 let pred na{im {tetjem.

TIDLDIBAB

Kdo je za vas neandertalec?
Zame osebno je neandertalec homo
sapiens. Vsa znanstvena odkritja, vsi
arheologi do zdaj so trdili, da je umetnost delo kromanjonca, se pravi na{e
civilizacije. Tidldibab je kronski dokaz,
da je neandertalec imel potrebo po duhovnem izrazu in da je razvil svojstveno
kulturo.
Meni kot glasbeniku je zvok glasbila
najpomembnej{i artefakt, arheologom
pa je artefakt materija sama. Prepri~an
sem, da bodo v prihodnosti odkrita {e
starej{a glasbila. Za nas v slovenskem
prostoru je dobro, da imamo neandertalsko glasbilo iz Divjih bab I, ki materialno

Ljuben Dimkaroski je skupaj z arheologom
dr. Ivanom Turkom napisal knjigo, ki je eno
vrhunskih svetovnih del na podro~ju arheomuzikologije. Med drugim vsebuje matemati~ne izra~une zvo~nosti tidldibaba, ki so znanstven dokaz pristnosti glasbila. Prilo‘ena je
tudi zgo{~enka z zvo~no demonstracijo vsega, kar
je v knjigi napisano o zmo‘nostih glasbila
(knjiga je na voljo na www.misteriji.si).

Foto splet

vedno tako nepravi~ni. Zakaj nam je
tako te‘ko priznati neandertal~eve miselne sposobnosti, intuicijo, ustvarjalnost, duhovnost in ~ut za umetnost, kar
sicer vse pripisujemo le homo sapiensu?
Zaradi te pomembne najdbe so na{i
raziskovalci celo hoteli premakniti uradno zgodovino nazaj za deset do petnajst
tiso~ let, da bi najdba – prapi{~al pri{la
v last homo sapiensa!

Na levi je prva upodobitev neandertalca iz leta 1888. Desno je njegova novej{a upodobitev iz
leta 1996, ki ka‘e, da ni bil le neinteligenten divjak.

in zvokovno potrjuje neandertal~evo
potrebo po duhovnem izra‘anju. Mislim, da je ~lovek najprej pel ali sporo~al
zvokovno, {ele potem je razvil jezik in
veliko pozneje pisavo.
Ali menite, da je neandertalec res izumrl?
Ne. Menim, da je neandertalec – evropski praprebivalec med nami, da se njegova kri pretaka v nas samih. Z genskimi raziskavami so ‘e dokazali, da je
v nas okoli {est odstotkov njegovega
genskega zapisa, pri~akujem pa, da ga
bodo v kratkem odkrili {e ve~. Sre~a je,
da moje delo na tem podro~ju sovpada
z novimi premiki v odkrivanju DNK in
z znanstvenimi dokazi o so~asnosti
bivanja kromanjoncev in neandertalcev
na istih bivalnih podro~jih. Prepri~an
sem, da se je neandertalec pome{al s
kromanjoncem in da je slednji kot bolj
nasilna vrsta ~loveka prevladal.
Delamo neandertalcu krivico?
Da. Kromanjonec ga je poni‘al, ker je bil
neandertalec na vi{ji duhovni stopnji in
je bil verjetno miroljuben. Tudi v novej{i
zgodovini lahko vidimo, kako deluje to
na~elo. Denimo, kako so nasilni Evropejci na ameri{ki celini pobili ve~ milijonov miroljubnih Indijancev. Zaradi zlata, ki Indijancem sploh ni pomenil pridobitni{tva. Tudi danes lahko v ‘ivo
spremljamo tovrstno nasilje vsepovsod
po svetu, ‘al tudi pri nas doma.

Katere neandertal~eve iznajdbe danes
uporabljamo?
[e danes s pridom uporabljamo neandertal~eve iznajdbe: no‘, {ivanko, ‘ago,
strgalnik … In modrost znanja o pre‘ivetju v naravi je {e dandanes vtisnjena
v na{e gene. Na{teti artefakti dokazujejo, da je bil neandertalec na visoki
razvojni stopnji. Samo z enim ali dvema
zamahoma je kameni okru{ek odbil od
velike kamnite gmote in ga uporabil kot
britev ali no‘. Znal je narediti preprosta
orodja, mi pa danes zanje potrebujemo
cele tovarne. Poznal je mo~ zdravilnih
rastlin za samozdravljenje, na{e zdravje
pa danes uravnavajo kemi~ne tovarne
in predvsem klasi~na medicina.
Neandertalec je 230.000 let bival v
Evropi in razvijal svojo kulturo kot praevropejec, kromanjonec pa le 35.000 let.
Slednji se je pojavil v civilizacijskem
zatonu neandertalca in zame je logi~no,
da je imel prvi ve~ znanj o pre‘ivetju v
naravi kot drugi. Moral je znati ‘iveti v
dobrem so‘itju in predvidevam, da si je

PRISLUHNITE IGRANJU
NA TIDLDIBAB
Kratek film z avtorjevim igranjem na
tidldibab, posnet v Postojnski jami,
si lahko ogledate in mu prisluhnete
na spletni strani goo.gl/kjSVQG.
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z jamskim medvedom miroljubno delil
prostor, o ~emer pri~ajo artefakti v jami
Divje babe I. Iz najdenih okostij jamskih
medvedov je razvidno, da niso umirali
nasilne smrti. Mogo~e je pomenil mogo~ni medved neandertalcu bo‘anstvo,
celo sveto ‘ival?
V ~asu raziskovanja tidldibaba sem
imel mo‘nost sre~ati se tudi z drugimi
praglasbili, mlaj{imi od na{ega. Nem{ka
paleolitska pi{~al (Geissenklösterle), stara okoli 36.000 let, je narejena iz labodjega radiusa. Glasbilo, staro 30.000 let, so
na{li na Mad‘arskem (Istállóskő), sam
pa sem si ga ogledal v muzeju v Budimpe{ti. Rahlo je soroden tidldibabu, zato
sem po navodilih njihovih znanstvenikov naredil repliko tudi tega glasbila.
Ugotovil sem, da lahko izvabim iz njega
veliko ve~ tonov kot samo dva, ‘e predhodno znana tona. To potrjuje misel, da
je zvokovna zmo‘nost starih glasbil
odvisna tudi od glasbenika, ki nanj igra.
Podobno glasbilo so odkrili tudi v Avstriji, staro okoli 15.000 let. Avstrijska
paleolitska pi{~al je narejena iz tibije
mladega severnega jelena, vendar gre za
temperiran in{trument. Omenjene najdbe pomenijo, da se je neandertal~evo
znanje izdelovanja pi{~ali prena{alo v
{ir{i evropski prostor in vse do danes
ni potonilo v pozabo.

Repliko pradavnega
glasbila iz keramofiksa, na katero je
mo~ igrati tudi tehni~no zahtevne fraze v razponu
treh oktav, dobite na www.misteriji.si po 16,90 €.
Na zgo{~enkah »Zvo~ni pogovori« in
»Prazvok davnine« Ljuben Dimkaroski igra na
tidldibab ob spremstvu zvokov narave in
‘ivalskih zvokov.
Zvo~ni pogovori vsebujejo tri skladbe, katerih avtor
je akademski glasbenik Ljuben Dimkaroski: Zvo~ni
pogovori, Scherzo {kr‘ada (s {kr‘ati) in Rojstvo.

Prazvok davnine vsebuje 26 slovenskih ljudskih vi‘,
ob pevski spremljavi ptic, zna~ilnih za raznolika
podro~ja Slovenije.
Cena posamezne zgo{~enke je 15,90 € v spletni
trgovini www.misteriji.si ali 051/307 777.

Kako se je sporazumeval?
Menim, da je uporabljal govor, za kar
so arheologi ‘e na{li dokaz. V Izraelu
so v paleolitski jami Kebara na okostju
neandertalca odkrili podjezi~no kost, ki
je osnovno potrebna za govor.
Telepatijo je vsekakor obvladal, kako bi se sicer orientiral,
dogovarjal. Zagotovo je imel
razvite {e druge sposobnosti,
povezane z metafiziko, ki pa
smo jih mi, ‘al, izgubili ali pa so
v nas zamrle. Veliko bolj je obvladoval svet energij, mogo~e je
z mo~jo misli znal zapustiti tudi
svoje telo, ko je pri{el ~as za to?

Foto T. Svete

Ali lahko zapi{emo, da je na
podro~ju Slovenije obstajala
kultura ‘e pred 60.000 leti?
Da. Upravi~eno si lahko lastimo,
da je bilo na na{em ozemlju najdeno
najstarej{e glasbilo na sveLjuben Dimkaroski je izdelal ‘e ve~ sto replik neandertalskega glasbila iz najrazli~nej{ih vrst lesa ter iz tu. To pomeni, da so pri nas ‘e
vsaj 60.000 let kulturna gibanja.
kosti razli~nih ‘ivali.
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V~asih se mi zdi, da Slovenci te‘ko doumemo dejstvo, da so se na na{em ozemlju dogajale pomenljive stvari, ~eprav o
tem pri~a neverjetna zgo{~enost arheolo{kih najdi{~, {e posebno paleolitskih.
Tatjana Svete

D
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PRAZVOK DAVNINE – predavanje 18. septembra vodi Ljuben Dimkaroski.
Se ‘elite prepri~ati, da je mogo~e
izvabiti zvoke iz 60.000 let stare kosti
jamskega medveda? Ne le to, iz tidldibaba, rekonstrukcije neandertalske
pi{~ali, je mo‘no izvabiti vse, kar
zmorejo klasi~ni in{trumenti in vse,
kar lahko zapoje ~love{ki glas. Iz nje
prihaja tudi prazvok davnine, ki ga
tudi sami {e vedno nosimo v sebi.
Info: 041/677 089, www.misteriji.si

