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Tisíciletá 
MĚSTA 
na afrických 
BŘEZÍCH

Opuštěnými městy z korálu 
s archeoložkou 

MONIKOU BAUMANOVOU
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Souostroví Kilwa v Tanzanii leží velmi blíz-
ko pobřeží africké pevniny. Cestou na ost-
rov Songo Mnara míjí loď různé ostrůvky, 
z nichž některé jsou neobydlené a zarostlé, 
na jiných žijí 

rybáři. Pár místních lidí 
se sveze z pevniny s námi 
a krátí si čas rozprávěním 
s kapitánem a jeho dvěma 
pomocníky. Cesta lodí je 
ideální doba, kdy domluvit návštěvy, předat nákupní 
seznam a poslat pozdravy známým v jiných vesnicích. 
Lidé zde vždy žili napůl na souši a napůl na moři, 
které představuje hlavní komunikační tepnu 
a zároveň zdroj obživy. 

Ve skutečnosti se život na ostrovech a pev-
nině mnoho neliší a v minulosti to muselo pla-
tit ještě mnohem více. O tom také svědčí velký 
počet zaniklých lidských sídel lemujících břeh 

Na dohled od pláží východního pobřeží Afriky je řada malých i větších ostrůvků s okraji 
lemovanými hustými mangrovy. Kořeny mangrovů jsou v čase odlivu vidět nad hladinou 
oceánu. Rybářská loď, která mě přivezla od pevniny, se pomalu přibližuje k úzkému pruhu 
písčité pláže, jenž přerušuje jinak souvislý pás vegetace. Po kolena ve vodě už čekají místní 
rybáři, zvědaví na cizince i novinky. Nebudu mít příliš času se s nimi pozdravit, protože příliv 
stoupá a s ním se zaplavuje i jediná přístupová cesta k rozvalinám předkoloniálního města. 

oceánu všude bez rozdílu. Už pár metrů od písčitých 
pláží se travnaté plochy s kokosovými palmami střídají 
s tropickými lesy, které skrývají pozůstatky měst. 
Z některých zbyly už jen pohřbené památky na první 

pohled k nerozeznání 
od okolního terénu, jiné 
jsou dodnes dobře patrné 
v podobě monumentál-
ních trosek. Ty se vždy 
nečekaně vynoří mezi 

stromy. Každý vědecký projekt i národní památková 
péče na svahilském pobřeží musejí neustále zápasit 

o dochované stavby s místní bujnou vegetací. 
Domlouvám si s kapitánem, že mě vyzvedne 
kvůli průzkumu sousedního ostrova v jednu 
hodinu ráno „svahilského času“, což znamená 
v sedm hodin podle našeho chápání času. 

Svahilci totiž počítají začátek dne od šesté 
hodiny ranní.

Ve svahilštině existuje mnoho 
pozdravů a obvykle nestačí 

na přivítanou použít pouze jeden

Tanzanie, Kilwa

Trosky 500 let 
starých měst 
a domů 
na ostrově 
Songo Mnara.

Mohutné baobaby dnes 
rostou v blízkosti ruin 

starých památek.

Pozůstatky mešity.

 Rozvaliny jsou dokumentovány terénním průzkumem, snímkováním ze vzduchu i pomocí 3D scannerů.
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VÍTEJTE NA POBŘEŽÍ – 
„KARIBU“
Ve svahilštině existuje mnoho typů 
pozdravů, a téměř nikdy na přiví-
tanou nestačí použít pouze jeden. 
Místní obyvatelé vždy uznalým 
kýváním ocení, když si s nimi vy-
měníte alespoň pět zdvořilých frází 
na uvítanou ve svahilštině. Jeden 
z kapitánových pomocníků mě do-
provází cestou k rozvalinám města. 
Spěcháme, protože pěšina mezi ko-
řeny mangrovů se rychle zaplavuje 
se stoupajícím přílivem, voda nám 
bude v nejhlubších místech sahat až 
k ramenům. Můj společník Hami se 
na mě soucitně podívá, když naboso 
a s batohem s přivázanými botami 
nad hlavou vstoupím do vodní-
ho kanálu, který má sice písčité 
dno, ale občas můžete zakopnout 
o všudypřítomné kořeny nebo 
šlápnout na tvrdá semena a ostré 
skořápky ořechů ze stromů. Hami 
jde v sandálech „žabkách“, což je 
obuv, ve které Svahilci dělají téměř 
všechno. Já chci ale svoje pevné boty 
udržet v suchu. I ve zdejším vedru 
jsou pro mě důležitější jako ochrana 
kvůli možnému setkání s hadem 
a velmi bolestivému štípnutí rela-
tivně četných stonožek. Hami se 
na mě obrátí se slovy: „Penye nia 
pana njia.“ Svahilci milují přísloví 
a za nejváženější řečníky platí ti, 
kteří umějí najít nějaké pro každou 
příležitost. Tohle znamená: „Kde je 
vůle, tam je cesta,“ což v dané situaci 
zní i jako dobrý vtip. 

KAŽDODENNÍ ŽIVOT 
NA VÝZKUMU
Po čtvrt hodině cesty zatopeným 
kanálem má Hami přede mnou 
vodu už jen ke kolenům. Blížíme se 
ke konci mangrovů. Můj společník 
je svou hubenou postavou typic-
ký východoafričan. Ti vzhledem 
obvykle připomínají spíše slavné 
maratonské běžce než tělesný typ 
robustněji stavěných západoafri-
čanů. Spěcháme, 
protože u roz-
padlého města 
už táboří další 
členové meziná-
rodní expedice, 
ke které se připojím. S nimi čeká 
i večeře, kterou připravily místní 
ženy, s největší pravděpodobností 
to bude rýže a ryba. 

Vědecké výpravy přinášejí pro 
místní obyvatele vyhledávané 
pracovní příležitosti. Muži ze 
souostroví jsou mistři v zachá-
zení s mačetou a pomáhají v boji 
s vegetací při dokumentování 
archeologických památek. Ženy 

jsou nejen výborné kuchařky, ale 
také zdatné nosičky početného 
a těžkého terénního vybavení, které 
s neuvěřitelnou zručností přenášejí 
na hlavě. Svahilská komunita je už 
téměř tisíc let muslimská, od dob, 
kdy islám přišel do této části světa 
spolu s obchodními příležitostmi 
plynoucími z kontaktů s Arábií. 
Islám zde však má specificky 
africké prvky a mnoho zvyků se 

podobá těm, které najdete v ne-
muslimských komunitách směrem 
do vnitrozemí. Při práci na archeo
logických lokalitách, kde pomá-
hají místní obyvatelé, se nezřídka 
stanete svědky scény, že některá ze 
starších žen podobně jako „předák“ 
organizuje a popohání při práci 
všechny mladíky z její vesnice.

Soumrak je v Africe rychlý 
a po příchodu k táborové „základ-

Každý vědecký projekt 
na svahilském pobřeží musí 

neustále zápasit s bujnou vegetací

 Vyobrazení města Kilwa Kisiwani z roku 1572. 
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KOSMOPOLITNÍ obchodníci
SVAHILSKÉ POBŘEŽÍ se táhne skoro tři tisíce kilometrů téměř podél celé východní Afriky. Ač-
koli tento úzký pás země podél Indického oceánu charakterizuje už minimálně tisíc let značná 
kulturní jednota, obyvatelé zde nikdy nežili v politickém celku. 

Ještě před pár stoletími Svahilci ŽILI V NEZÁVISLÝCH MĚSTECH A VESNICÍCH, propojených 
obchodními kontakty mezi sebou i s Arábií, Indií a Čínou, kam dokonce poslali živou žirafu jako 
dar čínskému císaři asi o půl století dříve, než Evropané obepluli Afriku nebo objevili Ameriku. 
Hluboce zakořeněná kosmopolitní zvídavost a MÍRUMILOVNÁ ORIENTACE NA OBCHOD bohu-
žel po staletích prosperity přinesly Svahilcům několik etap CIZÍ NADVLÁDY (arabské, částečně 
portugalské, německé a nakonec anglické), a dnes jejich etnikum tvoří menšinu ve všech 
moderních státech, které na pobřeží zasahují. 

Kromě vykopávek jsou ROZVALINY STARÝCH STAVEB dnes dokumentovány terénním průzkumem, snímkováním ze vzduchu i POMOCÍ 3D 
SCANNERŮ, které pomáhají pochopit prostorové souvislosti v životě minulé společnosti.

ně“ musím ještě před večeří a v mokrém oblečení 
postavit stan, než se setmí. Archeologické výzkumy 
ve východní Africe probíhají mimo období dešťů 
a většinou se několik týdnů stanuje. Na pobřeží je to 
docela příjemný způsob ubytování, pokud se vyhnete 
termitům a postavíte stan dále od kokosových palem, 
protože občasný pád kokosu může být docela nebez-
pečný. Pobřežní mangrovy ožívají hlavně v noci, takže 
spánek v jejich blízkosti znamená vstávání a usínání 
za pokřikování opic a ptáků. Ještě za tmy vás nad rá-
nem ve stanu často probudí podivný šouravý zvuk jako 
z dobrého hororu. Teprve po několikadenním pátrání 

zjistíte, že ho způsobují desítky krabů poustevníků, 
kteří vlečou pískem své ulity zpět do mangrovů. 

STAVBY Z KORÁLU
Ráno se vstává brzy, aby se co nejvíce práce udělalo 
mimo těžko snesitelné odpolední vedro. Místní Svahilky, 
které už v táboře vaří vodu na ranní čaj k snídani, jsou 
stejně zvědavé jako sdílné, a kromě vzájemné výuky 
slov ve svahilštině a v angličtině mi povídají o svých 
nápadnících, nejnovější módě i o kuchařském umění. 
Chtějí vědět, jak jsou na tom ženy v Evropě, zejména co 
se těchto témat týče. Svahilky milují barevné oblečení 

 Širokoúhlé záběry rozvalin města Kilwa Kisiwani, které leželo také v souostroví Kilwa, v blízkosti ostrova Songo Mnara.
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MONIKA BAUMANOVÁ 
*1985, pochází z Plzně, ale již řadu let 
se věnuje výzkumu v zahraničí. Vystu-
dovala archeologii na University College 
v Londýně, kde se také začala specializovat 
na Afriku a archeologii staveb. Účastnila 
se terénních projektů v Keni, Ugandě 
a v Tanzanii, a nyní je držitelkou výzkumné-
ho stipendia na téma afrického urbanismu 
na univerzitách v Basileji ve Švýcarsku 
a v Uppsale ve Švédsku.

a na veřejnosti nezakrývají celou tvář, ale pouze vlasy. 
Kombinují barevné šátky s tradičním oblečením, jako je 
kanga. Tento velký obdélníkový kus látky zdobený vzory 
a často také všudypřítomným příslovím v podobě ná-
pisu, se dá nosit jako sukně, top 
nebo uvázat na různé způsoby 
k nošení břemen (včetně dětí). 

Jako žena mám spíše výhodu, 
protože se při denních průzku-
mech památek v okolí mohu 
podívat i dovnitř domů, zatímco muži většinou dostanou 
pozvání jen k posezení na verandě před vchodem. Na roz-
díl od východní a jižní vnitrozemské Afriky svahilské 
domy nejsou kruhové, ale tradičně pravoúhlé a uvnitř jsou 
rozdělené na jednotlivé pokoje. Nejdůležitějším potom-
kem v rodině jsou prvorozené dcery, a to také proto, že 
jsou dědičkami těchto domů, na jejichž stavbu přispívá 
rozvětvené příbuzenstvo. Mladý ženich se tak tradičně 
stěhuje do domu své první ženy, kam se také přistěhují 
jeho další budoucí manželky, pokud je dostatečně majet-
ný, aby si je mohl dovolit, což v neposlední řadě znamená 
financovat údržbu a další rozšiřování domu. Města známá 
z archeologických výzkumů stejně jako dnes zahrnovala 
i hliněné chýše, ale nejvíce je proslavily domy (i patrové), 

hrobky a mešity postavené z místního „kamene“, kterým 
je šedý korál a je tedy živočišného původu. 

Bývalou slávu svých předků na ostrovech Kilwa místní 
lidé z rybářské vesnice příliš nevnímají. Po staletí působící 

arabský vliv je nutí pochybovat, 
co je vlastně dílem jejich předků 
a co postavili Arabové. Může se to 
zdát trochu smutné pro evropské 
chápání „národních“ tradic, ale 
na druhou stranu Svahilci ne-

vnímají svou kulturní identitu z hlediska etnika, ale spíše 
jako způsob života a hodnot společných lidem, kteří žijí 
na východním pobřeží Afriky.  

Svahilky milují barevné 
oblečení a na veřejnosti si 

zakrývají pouze vlasy

 Netopýři odpočívají za denního světla v kupolích staré mešity.  Obyvatelé svahilského pobřeží i v minulosti dbali 
úzkostlivě na hygienu, jak dokládají tyto pozůstatky toalet.  Rybářská vesnice mezi mangrovy.


