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KONTINUITA  OSÍDLENIA  OD  PRAVEKU  
 
  Genetický výskum, ktorý sa v posledných 15-tich rokoch sústredil  na génové 
mutácie – malé, ale trvalé zmeny na reťazci DNA - potvrdil prekvapujúcu 
kontinuitu osídlenia Európy už od doby ľadovej. S výnimkou 12 percent 
Európanov, ktorí sú potomkami prisťahovalcov z Blízkeho východu a prvých 
roľníkov novšej doby kamennej, väčšina európskej populácie má pôvod v 7 
(podľa najnovších výskumov 11-1) “útočiskách“ neskorého paleolitu doby 
ľadovej. Úžasná je predstava, že 41 percent Európanov pochádza po materskej 
línii z jedinej ženy, ktorú genetici nazvali Helena. A teda, že roľníci z Blízkeho 
východu  neosídlili  Európu, ale že staršie obyvateľstvo lovcov a zberateľov 
plodov z obdobia strednej doby kamennej sa naučilo obrábať pôdu a ďalej 
prosperovalo. Tento fakt zatiaľ nedokázali stráviť mnohí z našich historikov 
a archeológov, pretože má ďalekosiahle dopady na revíziu predstáv o pravekých 
ľuďoch. 
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    Ďalšie porovnávanie mutácii DNA, ktoré sú typické pre rôzne menšie 
populácie, ukazuje, že predstava historikov o masovom nahradení jednej 
populácie druhou, je často mýlna. Znamená to, že Kelti na našom území 
nevyhubili predošlé obyvateľstvo lužickej kultúry, ale sa s ním pomiešali. 
Podobne ako Germáni nevyhubili Keltov a Slovania Germánov, ale došlo 
k miešaniu, či pohlteniu zbytkových starších populácií. Dôkazy o tom našli 
českí genetici, ktorí sa zaoberali výskytom cystickej fibrózy. Potvrdili, že 
dnešné obyvateľstvo Čiech a Slovenska má úzke genetické vzťahy 
s najkeltskejšími oblasťami  na  západe Veľkej Británie. Túto skutočnosť bude 



archeológia a genetika musieť ešte len vysvetliť.  Je však zrejmé, že populačná 
kontinuita trvala u nás počas celej histórie, až do nedávnej súčasnosti.    
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