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Kl,úč k obrázkom

1: Nástroje z kamennej doby

Staré 700 000 – 1 000 000 rokov

tieto pästné kliny sa našli v meste 

Kathu na severe Južnej Afriky. Ostrý 

hrot na jednom konci a ostré hrany 

po stranách boli zručne opracované, 

čím vznikol mnohostranne využiteľný 

nástroj. Pästný klin bol viac ako milión 

rokov obľúbeným nástrojom našich 

predkov. Jeho ostré hrany dokázali 

štiepať drevo, rezať mäso či oškra-

bávať kôru a kože zvierat. Hrot sa 

zas dal použiť na vŕtanie dier. Oblasť 

mozgu, ktorá sa aktivuje pri výrobe 

takéhoto nástroja, sa prekrýva s ob-

lasťou využívanou pri reči. Je preto 

vysoko pravdepodobné, že ľudia už 

počas ranej kamennej doby do istej 

miery používali jazyk.

2: Okrový kameň z jaskyne 

Blombos

Starý asi 70 000 rokov

Okrové kamene z jaskyne Blombos 

s rytinami sú najstarším známym 

príkladom zložitejších vzorov vytvore-

ných človekom. Geometrické znaky, 

vyryté hrotom kameňa, sú úžasným 

a mimoriadne skorým prejavom krea- 

tívneho správania. V jaskyni Blombos 

sa našlo mnoho ďalších hrúd okra, 

ktoré nemali rytiny, ale ich tvar nazna-

čuje, že ich používali ako farbivo. mäk-

ký oker, bohatý na železo, rozomleli na 

prášok a vytvorili z neho červenkasté 

farbivo, možno na maľovanie po tele 

alebo po stenách jaskyne. Koráliky 

z mušlí a nástroje z kostí, ktoré sa našli 

spolu s okrovými kameňmi, svedčia 

o tom, že prví ľudia používajúci túto 

jaskyňu mali záujem o ozdobovanie.

3: Kameň z Coldstreamu

Vek neznámy

tento maľovaný kameň našli spolu 

s ľudskou kostrou v hrobe v skalnom 

úkryte blízko južného pobrežia v Južnej 

Afrike. Dobre zachovaná maľba v čer-

venej, bielej a čiernej, zobrazujúca tri 

postavy, je nezvyčajná použitím škály 

farieb. Väčšinu jaskynných umelcov na 

juhu Afriky tvorili sanskí lovci a zbe-

rači a postavy na tomto pohrebnom 

kameni môžu predstavovať sanských 

medicinmanov, ktorí sa tancom 

dostávajú do tranzu, aby mohli vstúpiť 

do nadprirodzeného sveta. Postava 

v strede zrejme nesie na pleci luk 

a šípy. Vyzerá, akoby v ruke držala pero 

a paletu, čo naznačuje, že by mohlo ísť 

tiež o umelca. Väčšina skalného umenia 

sa nachádza na stenách jaskýň a zobra-

zuje postavy zvierat alebo ľudí.

Južná Afrika
Afrika bola spomedzi všetkých kontinentov osídlená ľuďmi ako prvá. Najstaršie kamenné 
nástroje sa našli vo východnej Afrike a ich prví výrobcovia sa odtiaľ podľa všetkého asi 
pred miliónom rokov rozšírili na juh Afriky. Predpokladá sa, že vývoj úplne moderného 
človeka prebehol asi pred dvestotisíc rokmi v savanách a lesostepiach na východe a juhu 
Afriky.

Nástenné maľby, koráliky z mušlí a zachované pohrebiská naznačujú, aký bol bežný 
každodenný aj duchovný život lovcov a zberačov z konca kamennej doby. Dôkazy z vý-
chodnej Afriky o chove dobytka a výrobe keramiky pochádzajú z obdobia asi 8000 ro-
kov pred n. l. Do roku 500 pred n. l. sa tieto zvyky rozšírili do južnej Afriky. Okolo roku 
200 n. l. sa objavili farmári používajúci železo a poľnohospodárske spoločenstvá sa rýchlo 
rozšírili po celej oblasti.

rieky Limpopo a save slúžili v južnej Afrike ako obchodné trasy. Z vnútrozemia do 
centier obchodu na pobreží po nich dopravovali slonovinu a zlato. V 11. storočí sa v tejto
oblasti objavili prvé mestské sídla. Vývozu zlata vďačili za svoj blahobyt aj bohatý štát ma-
pungubwe a zimbabwianske kráľovstvo. ich obchodná sieť siahala do východnej Afriky, 
Arábie, indie a dokonca aj do Číny. s prosperujúcimi centrami obchodu prekvitala aj ume-
lecká činnosť ľudí.

mimo centier obchodu žili ľudia väčšinou v maloplošných poľnohospodárskych ko-
munitách založených na rodovej príslušnosti. Kontakt Európy s juhom Afriky nastal s prí-
chodom portugalských námorníkov v 15. storočí.
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4: Nosorožec z Mapungubwe

1220 – 1290 n. l. 

tento pozlátený nosorožec sa našiel 

v kráľovskom hrobe v mapungubwe, 

jednom z prvých juhoafrických 

štátov. Nálezisko dokazuje existenciu 

vládnucej vrstvy, ktorá žila oddelene 

v osade na vrchole kopca. Je to prvý 

známy príklad triednej spoločnosti 

v južnej Afrike. medzi pohrebnými 

vecami nájdenými v mapungubwe 

boli predmety zo železa, zlata, 

z medi, keramiky a tiež výmenné 

sklenené koráliky pochádzajúce 

z indie, Egypta a z Arábie. Podľa nich 

vieme, že mapungubwe bolo bohaté 

centrum obchodu, ktoré bolo v spo-

jení s kultúrami na druhej strane in-

dického oceánu. Klimatické zmeny na 

konci 13. storočia so sebou priniesli 

do mapungubwe sucho a neúrodu, 

čo spôsobilo rozpad tohto spoločen-

stva zo železnej doby.

5: Zlatá misa a žezlo

1220 – 1290 n. l. 

tieto zlaté predmety tiež pochádzajú 

z hrobu v mapungubwe. Prírodné 

nánosy zlata v tejto oblasti prispeli 

k bohatstvu kráľovstva a zlato bolo 

cennou obchodnou komoditou. Vy-

rábali sa z neho tiež ozdoby a šperky 

pre miestnu elitu. Vo svojom vrchol- 

nom období bolo mapungubwe 

najväčším štátom na juhu Afriky.

6: Lydenburská hlava

okolo roku 500 n. l. 

toto je jedna zo siedmich hláv z pá-

lenej hliny, ktoré sa našli starostlivo 

uložené v jame blízko mesta Lyden-

burg na severovýchode Južnej Afriky. 

Datujú sa do ranej železnej doby a sú 

najstarším známym príkladom sochár-

skeho umenia v južnej Afrike. Hlavy sú 

duté a črty tváre boli vytvorené po-

mocou úzkych pásikov hliny. Je možné, 

že väčšie hlavy slúžili ako masky, ktoré 

sa počas obradu nasádzali na hlavu. 

Zručnosť a premyslenosť dizajnu 

naznačujú, že išlo o cenné produkty 

dobre organizovaného a usadlého 

spoločenstva.

7: Mastencová soška z Veľkého 

Zimbabwe

asi 15. storočie n. l.

starobylé mesto Veľké Zimbabwe 

bolo od 11. do 15. storočia srdcom 

prekvitajúceho kráľovstva Šona. Jeho 

bohatstvo pochádzalo z chovu dobytka 

a obchodu so zlatom a slonovinou. 

Dodnes sa zachovali rozsiahle kamen-

né zrúcaniny tohto impozantného 

mesta s múrmi vysokými až 20 metrov 

vrátane ôsmich vtákov vytesaných 

z mastenca, ktoré boli kedysi umiest-

nené na múre a pilieroch v meste. 

Predpokladá sa, že predstavujú hadiara 

krátkochvostého, ktorý bol v šonskej 

kultúre považovaný za dobré zname-

nie, ochranného ducha a posla bohov. 

Oveľa menšia soška, ktorá je tu zobra-

zená, zrejme tiež pochádza z Veľkého 

Zimbabwe, ale jej vek a presný pôvod 

s istotou nepoznáme.
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8: Hlinená soška jazdca

13. storočie n. l.

malijské impérium (11. – 16. storo-

čie n. l. ) malo dobre organizovanú 

armádu s elitnou jazdou a množ-

stvom pešiakov v každom oddiele. 

Zdrojom bohatstva mali boli bane 

na ťažbu zlata a pravidelná nadúroda 

plodín. Armádu potrebovali na 

stráženie hraníc a ochranu nesmierne 

dôležitých obchodných trás. soška 

jazdca je jednou zo stoviek rozličných 

hlinených sošiek vyrobených v období 

malijského impéria. samotný fakt, že 

mali malo vojenskú jazdu, je dôkazom 

prosperujúcej ekonomiky impéria. 

Kone sa v Afrike pôvodne nevyskyto-

vali, takže zaobstarať si ich a starať sa 

o ne muselo byť nákladné, nehovoriac 

o cene postroja a ďalšieho vybavenia. 

Aby štát prosperoval, potreboval 

silného vládcu. Bohužiaľ, neschopní 

vládcovia v 15. a 16. storočí spôsobili 

úpadok impéria.

Západná Afrika
Najstaršia známa západoafrická kultúra, ktorá dokázala vyrábať železo, bola civilizácia Nok. 
Existovala najmenej od roku 900 pred n. l. asi do roku 200 n. l. Pôsobivé hlinené sochy 
z tejto doby a pece na výrobu železa svedčia o usporiadanej a vyspelej spoločnosti.

Do roku 400 pred n. l. sa výroba železa v západnej Afrike už dosť rozšírila. Železné 
nástroje umožnili spoločenstvám obrábajúcim pôdu, aby sa rýchlejšie rozšírili a z niekto-
rých sa vyvinuli veľké štáty. meď sa v západnej Afrike vyskytovala zriedkavo, preto sa do-
vážala buď zo severnej Afriky, alebo z baní v saharskej púšti. Cesty za meďou podporovali 
rozširovanie myšlienok a vplyvov po kontinente.

Západná Afrika má bohatú a dlhú tradíciu hovoreného slova, ale až do 19. storočia 
neexistovali žiadne domorodé písomné pamiatky. Najstaršie písané správy o tejto oblasti 
pochádzajú z 10. storočia a ich autormi boli severoafrickí moslimovia. Opisujú v nich veľké 
mestá s trhoviskami, obchodnými sieťami a vládnym systémom na čele s kráľom.

Zo západoafrických štátov boli významnými civilizáciami kráľovstvo ife, beninské krá-
ľovstvo a malijské impérium. tieto štáty vznikli okolo 11. storočia n. l. a vrchol rozvoja do-
siahli v 14. a 15. storočí. to, že sa im darilo, odráža aj vysoká úroveň umeleckých výtvorov 
zahŕňajúca nádherné mosadzné, bronzové, hlinené a slonovinové artefakty. 
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