
      STAROŻYTNA NUBIA POCZĄTKIEM  LUDÓW  AFRYKAŃSKICH  

Nubia – kraina historyczna w północno-wschodniej Afryce obejmująca środkowy bieg Nilu 
pomiędzy Asuanem a Chartumem (między VI a I kataraktą), obecnie na terenie południowego 
Egiptu i północnego Sudanu. W okresie Nowego Państwa Nubia znana była pod nazwą Kusz, która
wzmiankowana jest w Starym Testamencie w Księdze Rodzaju (Rodz. 10, 6–7). Nubia obejmuje 
region pomiędzy Asuanem na I katarakcie na Nilu a miejscem niedaleko Chartumu na VI 
katarakcie, gdzie łączą się Nil Biały z Nilem Błękitnym. Nubia dzielona jest na Nubię Dolną 
pomiędzy I a II kataraktą, Nubię Górną pomiędzy II a IV kataraktą i Nubię Południową pomiędzy 
IV a VI.  Starożytna Nubia w okresie do ok. 4500 p.n.e. cieszyła się dużo bardziej wilgotnym 
klimatem i jej tereny pokrywała nie pustynia a sawanna. Klimat zmienił się jednak na suchy i przez 
ostatnie 5 tys. lat Nubia pozostaje regionem pustynnym z rzadkimi opadami deszczu. 

Nazewnictwo
Nazwa Nubia zaczęła być stosowana w okresie rzymskim. Wywodzi się najprawdopodobniej od 
starożytnego egipskiego nb (pol. złoto) i oznacza „Kraj Złota”lub też od greckiej nazwy Noubades 
(pol. Nobadowie) stosowanej dla określenia ludności, która sprowadziła się do Nubii w IV w. p.n.e. 
Starożytni Egipcjanie nazywali Nubię Górną m.in. Ta-Setiu – „Krajem Łuczników” lub Ta-Nahesi –
„Krajem Wędrownych Łuczników”. Jej północny region nazywano od okresu Średniego Państwa 
Wawatem a region południowy – Kuszem. W okresie Nowego Państwa Nubia znana była pod 
nazwą Kusz, która wzmiankowana jest w Starym Testamencie w Księdze Rodzaju (Rodz.10, 6–7. 
Nubia Dolna nazywana była przez starożytnych Greków i Rzymian Dodekaszoenos, a przez 
Arabów Butn Al-Hajr – „Brzuch Kamieni” Grecy nazywali Nubię również Etiopią lub Meroe. 
Królestwa Nobatii, Makurii i Alodii określano mianem chrześcijańskiej Nubii, a nazwę Nubia 
stosowano dla całego regionu od średniowiecza do XIX wieku. W XIX wieku zaczęto stosować 
nazwę Sudan od arabskiego Bilad as-Sudan (pol. „Kraj Czarnych”. Archeologiczne kultury 
nubijskie znane są pod nazwami: Grupa-A, Grupa-C, Grupa-X i Kerma. 



Historia PrehistoriaCeramika kultury Kerma

Dekorowana waza, Muzeum Egipskie w Berlinie
Z okresu pomiędzy 4000 a 3000 p.n.e. pochodzą ślady pierwszej uprawy ziemi a ludy 
zamieszkujące tereny Nubii Dolnej – nazwane przez amerykańskiego archeologa George’a Reisnera
(1867–1942) Grupą-A – były pod wpływem rodzącej się cywilizacji Egiptu. Władcy z okresu 
kultury archeologicznej Grupy-A przyjęli symbole władzy podobne do tych stosowanych przez 
współczesnych im władców Egiptu z okresu kultur archeologicznych Nagada II i Nagada III. 

Klasyfikacja Reisnera została z czasem uściślona i obecnie wyróżnia się trzy okresy kultury Grupy-
A: okres starożytny pomiędzy ok. 3700 a 3250 p.n.e., okres klasyczny 3250-3150 p.n.e. i okres 
końcowy 3150-2800 p.n.e. W okresie starożytnym i klasycznym rozwinęła się wymiana handlowa z
prehistorycznym Egiptem – Nubijczycy zamieszkujący obszar przy III katarakcie sprowadzali z 
terenów dalej na południu złoto, kość słoniową, heban, kadzidło oraz skóry zwierząt, które 
dostarczyli Nubijczykom Grupy-A a ci wymieniali je z Egipcjanami na piwo, wino, oliwę i zboża, a
także na narzędzia i miedź. 

Relacje ze Starożytnym Egiptem

Nubia była wielokrotnie najeżdżana przez Egipt ze względu na znajdujące się tam duże zasoby 
złota. Około 2500 p.n.e. Egipcjanie zajęli częściowo tereny Nubii Górnej (Wawat) i zdominowali 
zamieszkałą tam ludność (w klasyfikacji Reisnera – Grupę–C). Już ok. 2575 p.n.e. faraon Snofru 
najechał Nubię i utworzył egipską placówkę w Buhen, a na zachód od Nilu powstały kamieniołomy
gnejsowe. Tereny Kuszu zamieszkiwała wówczas ludność kultury Kermy. Około 2160 p.n.e., kiedy 
Egipt przechodził okres dezorganizacji – Pierwszy Okres Przejściowy (ok. 2250 – ok. 2050 p.n.e.) –
nubijskie Królestwo Kerma ze stolicą w Kermie przechodziło okres rozkwitu. Około 1915 p.n.e. 
faraon Senuseret I z XII dynastii opanował tereny Nubii, wznosząc fortece w Buhen, Anibie, 
Semnie i Kummie. Około 1826 p.n.e. Senuseret III podjął nieskuteczną próbę zajęcia nubijskiej 
wyspy na Nilu – Saï i wycofał się do Semny. 
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Tereny na południe od II katarakty nazwał Kuszem a ich mieszkańcom – Kuszytom – zakazał 
przejścia na północ od Semny z wyjątkiem handlu w Iken Nubia utraciła ostatecznie niezależność 
ok. 1500 p.n.e. na rzecz Nowego Państwa, kiedy to została podbita przez faraonów XVIII dynastii, 
m.in. przez wojska Totmesa III. Nubią administrowali przez kolejne 500 lat zarządcy z Egiptu, 
którzy nosili tytuł „Syn Króla Kusz”. Nubia płaciła wówczas Egiptowi wysokie podatki, dostarczała
niewolników i poborowych do wojska. 

Królestwo Kusz

Sztuka i architektura Królestwa Kusz

Piramidy w Meroe, 2005
W XI wieku p.n.e. Nubia odzyskała niepodległość, kiedy Egipt stracił na znaczeniu pod koniec 
Nowego Państwa. Zarządcy Kusz wspierani przez armie nubijską zerwali z Egiptem i stali się 
władcami samodzielnymi i od nich wywodzili się królowie Kusz. Powstało wtedy samodzielne 
królestwo Kuszytów ze stolicą w Napacie, którą ustanowił pierwszy potwierdzony w źródłach 
historycznych król Kusz – Alara (ok. 780–760 p.n.e.). Kuszyci rozwinęli odrębną od egipskiej 
kulturę – posługiwali się własnym językiem, wypracowali własne formy architektoniczne i sztuki 
użytkowej. Swoich władców chowali pod piramidami o formie innej niż egipskie. 

Po zajęciu Napaty przez faraona Psametycha II ok. 590 r. p.n.e., stolicę przeniesiono do Meroe 
Lokalizacja nowej stolicy dalej na południe, pomiędzy VI a V kataraktą na terenach zasobnych w 
rudy żelaza i heban była sprzyjająca w przypadku kolejnej wojny z Egiptem. Meroe stało się 
ważnym ośrodkiem produkcji żelaza, wyrobu broni i narzędzi rolniczych. Narzędzia żelazne 
przyczyniły się do rozwoju rolnictwa – w regionie Meroe uprawiano kaszę jaglaną i sorgo, a także 
hodowano bydło. Nadwyżki eksportowano, korzystając z dogodnej lokalizacji miasta na szlaku do 
Egiptu i nad Morze Czerwone. Meroe handlowało również piórami strusimi, złotem, kością 
słoniową, hebanem i skórami lampartów. Od III w. p.n.e. w Meroe chowano władców królestwa a 
jako pierwszy z władców spoczął tam król Arakamani. Prace wykopaliskowe w Meroe odsłoniły 
m.in. nekropolę królewską obejmującą kilkadziesiąt niewielkich grobów i piramid z komorami 
podziemnymi, budowanych z piaskowca, o wysokości od 10 do 30 m, a także pozostałości kilku 
pałaców królewskich, wielką świątynię Amona i inne budowle sakralne (poświęcone m.in. Izydzie),
zabudowę miejską oraz resztki pieców hutniczych. Upadek Kusz nastąpił po inwazji armii Aksum, 
najprawdopodobniej za panowania Elli Amidy (ok. 320 lub 325). 

Trzeci Okres Przejściowy

W latach 790–656 p.n.e. Nubia zawładnęła przejściowo Egiptem (XXV dynastia). Ekspansję 
kuszycką na ziemie egipskie rozpoczął Kaszta, a jego syn Pianchi objął tron i zapoczątkował XXV 
dynastię.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Sudan_Meroe_Pyramids_30sep2005_2.jpg


 W 671 p.n.e. na Egipt najechali Asyryjczycy dysponujący bronią z żelaza i zmuszając kolejnych 
faraonów kuszyckich Taharkę i Tanutamona do ucieczki do rodzimej Napaty, wyparli Kuszytów. 

Relacje ze Starożytnym Rzymem

Podczas rzymskiego panowania w Egipcie w 27 r. p.n.e., za rządów królowej Kandake, jej wojska 
zaatakowały Rzymian. Po początkowych sukcesach (zdobycie Elefantyny, Syene i File) rzymskie 
wojska wyparły Nubijczyków i poprowadziły kontrofensywę zajmując Napatę. Po zawarciu układu 
pokojowego Rzymianie wycofali się z Nubii. W kolejnych latach (wiek I–II n.e.) Nubia 
utrzymywała z Rzymem kontakty handlowe. Rzymskie wyroby luksusowe znajdowano w 
nubijskich grobach królewskich z tego okresu. W III wieku na terenie królestwa Meroe pojawiły się
plemiona Nuba, od których pochodzi dzisiejsza nazwa Nubii. 

Chrystianizacja

Pod koniec III wieku do Nubii przybyli Nobadowie, nazywani również Grupą-X, których 
pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione. Nobadowie toczyli walki z plemieniem Blemiów 
zakończone ostatecznym zwycięstwem za czasów króla Silko w drugiej połowie V wieku. Założyli 
królestwo Nobatię a ok. 540 królowie nobadyjscy przyjęli chrześcijaństwo i Nubia stopniowo 
ulegała chrystianizacji. W VI wieku na terenie Nubii znajdowały się trzy królestwa: Nobatia ze 
stolicą w Pachoras, Makuria ze stolicą w Dongoli i Alodia ze stolicą w Sobie. Królestwa przeszły na
chrześcijaństwo w latach 543–575, przystosowując dawne świątynie dla potrzeb nowej wiary i 
wznosząc nowe. 

Islamizacja

Najazdy Arabów w VII wieku spowodowały izolację Nubii od innych krajów chrześcijańskich. 
Jednak samo wyparcie chrześcijaństwa przez islam nastąpiło dopiero między XIV a XVI wiekiem, 
kiedy to terytorium Nubii zostało podbite przez muzułmanów. Od XVI wieku Nubia znajdowała się
w granicach sułtanatu Sennar. W latach 1821–1832 została podbita przez paszów Egiptu. 

W latach 1958–1964 miała miejsce międzynarodowa akcja ratowania zabytków Nubii pod 
patronatem UNESCO, przy udziale Polski. 

Al-Kuru (El-Kurru) − 
kompleks grobowców 
składający się z piramid 
królów kuszyckich XXV 
dynastii, znajdujący się 
nieco poniżej IV katarakty, 
nieopodal Nuri. Piramidy w 
Nubii zaczęto wznosić 800 
lat po zbudowaniu ostatniej 
piramidy w Egipcie. 
Piramidy królów miały 
podstawy o boku średnio 8-
11 m. 



Grobowce królowych, których znajduje się tutaj 14, mają bok podstawy średnio o długości 6 do 7 
m. Znaleziono tu też groby 24 koni i 2 psów. Piramidy Al-Kuru odkrył George Andrew Reisner. 

Nuri – kompleks grobowców nubijskich władców w północnym Sudanie, składający się z 74 
piramid i znajdujący się w środkowym biegu Nilu, nieco poniżej IV katarakty nieopodal 
staroegipskiego miasta Napata leżącego na przeciwległym, zachodnim brzegu rzeki. 
Kompleks grobowców Nuri jest zespołem piramid wzniesionych średnio ok. 800 lat po zbudowaniu
ostatniej piramidy egipskiej. Pierwsza piramida, powstała dla króla Taharki miała 51,75 m długość 
boku podstawy i 40-50 m wysokości, lecz inne były skromniejsze, posiadały 20-30 m wysokości. 
Grobowce zbudowane zostały z miejscowego czerwonego piaskowca. Ostatni władca pochowany w
Nuri zmarł 308 n.e. 

                                               Nubijscy faraonowie .



NUBIA 

Nubia ( / n Ü b i ə , n j Ü - / ) to region wzdłuż Nilu rzeki obejmującego obszar pomiędzy 
Asuanu w południowym Egipcie i Chartumie w centralnym Sudanie . To był siedzibą 
jednego z najstarszych cywilizacji w starożytnej Afryki , jak kultura Kerma trwał od około 
2500 roku pne aż do podboju przez Nowego Królestwa Egiptu pod faraona Totmesa Iokoło 
1500 pne Nubia była domem dla kilku imperiów , przede wszystkim królestwa Kusz , które 
podbiło Egipt w VIII wieku pne za panowania Piye i rządziło krajem jako jego dwudziesta 
piąta dynastia (w wieku później zastąpionym przez rodzimego Egiptu dwudziestego) szósta 
dynastia ). 
Załamanie Kush w 4 wieku ne po ponad tysiąca lat istnienia strącono przez inwazją Etiopia „s 
Aksum i zobaczył powstanie trzech chrześcijańskich królestw, Nobadowie , Makurii i Alodia , 
ostatnie dwa znowu trwające około tysiąclecia. Ich ewentualny spadek zainicjowany nie tylko 
partycję z Nubii w północnej połowie zdobyty przez Turków i południowej części przez sułtanat 
Sennar w 16 wieku, ale także szybka islamizacja i częściowe Arabization z Nubian ludzi . Nubia 
ponownie połączyła się zKhedivate w Egipcie w XIX wieku. Dziś region Nubii jest podzielony 
między Egipt i Sudan. 

Nazwa Nubia pochodzi od ludu Noba , koczowników, którzy osiedlili się w tym regionie w IV 
wieku n.e. po upadku królestwa Meroë  Noba posługiwał się językiem nilo-saharyjskim , rodowym 
ze staro-nubijskim . Stary nubijski był najczęściej używany w tekstach religijnych z VIII i XV 
wieku. Przed IV wiekiem i przez całą starożytność Nubia była znana jako Kusz , lub, w klasycznym
greckim użyciu, pod nazwą Etiopia ( Aethiopia ). 

Historycznie ludność Nubii mówiła co najmniej dwiema odmianami nubijskiej grupy językowej , 
podrodziny obejmującej Nobiin (potomek Old Nubian), Kenuzi-Dongola , Midob i kilka 
pokrewnych odmian w północnej części gór Nuba w południowym Kordofanie . Co najmniej do 
1970 r. Język birgidski był używany na północ od Nyali w Darfurze , ale obecnie wymarł. Jednak 
tożsamość językowa starożytnej kultury Kermy południowej i środkowej Nubii (znanej również 
jako Górna Nubia)), jest niepewna, a niektórzy sugerują, że należy ona do kuszyckiej gałęzi 
języków afroazjatyckich i innych bardziej aktualnych badań wskazujących, że kultura Kerma 
należała natomiast do gałęzi języków nilo-saharyjskich w Sudanie Wschodnim i że inne ludy 
północnej (lub dolnej ) Nubii na północ od Kermy (takie jak kultura grupy C i Blemmyes) mówiły 
językami kuszyckimi przed rozprzestrzenianiem się języków Sudanu Wschodniego z południowej 
(lub górnej ) Nubii. 

geograficzna
Zobacz także: Aethiopia , wyprawy archeologiczne na Nubię i łódź Nilu

Nubia została podzielona na trzy główne regiony: górną, środkową i dolną Nubię, w odniesieniu do 
ich lokalizacji wzdłuż Nilu . Niższy odnosi się do regionów poniżej, a górny odnosi się do regionów
powyżej. Dolna Nubia leży pomiędzy Pierwszą a Drugą Zaćmą , w obrębie obecnych granic Egiptu.
Środkowa Nubia leży pomiędzy drugą a trzecią zaćmą. Górna Nubia leży na południe od Trzeciej 
Katarakty. 



historii

Prehistoria 

Narzędzia, broń i ozdoby el-Barga (6000–5500 p.n.e.)

Wczesne osady wyrastały zarówno na Górnej, jak i Dolnej Nubii. Egipcjanie nazywali Nubię „Ta-
Seti” lub „Krajem łuku”, ponieważ Nubianie byli znani jako eksperci łucznicy.  Współcześni uczeni
zwykle określają ludzi z tego obszaru jako kulturę „ grupy A ”. Żyzne pola uprawne na południe od 
Trzeciej Zaćmy są znane jako kultura „ pre-Kerma ” w Górnej Nubii. 

Ludzie neolitu w Dolinie Nilu prawdopodobnie pochodzili z Sudanu , a także z Sahary , i w tym 
okresie istniała wspólna kultura z dwoma obszarami iz kulturą Egiptu. Do 5. tysiąclecia pne ludzie 
zamieszkujący tereny zwane obecnie Nubią uczestniczyli w rewolucji neolitycznej . 
Subsaharyjskiej reliefy skalne przedstawiają sceny, które były uważane za sugestywny z kultem 
bydła , typowe dla tych obserwowanych w całej części Afryki Wschodniej i Doliny Nilu aż do dnia 
dzisiejszego.  Megality odkryte w Nabta Playa są wczesnymi przykładami tego, co wydaje się być 
jednym z pierwszych na świecieurządzenia astronomiczne , wyprzedzające Stonehenge o prawie 
2000 lat. Ta złożoność, zaobserwowana w Nabta Playa i wyrażona przez różne poziomy władzy w 
społeczeństwie, prawdopodobnie stanowiła podstawę struktury zarówno społeczeństwa 
neolitycznego w Nabta, jak i Starego Królestwa Egiptu . Około 3500 rpne powstała druga kultura 
„nubijska”, zwana grupą A. Była to współczesna i etnicznie i kulturowo bardzo podobna polityka w
predynastycznej Naqadzie w Górnym Egipcie. Ludzie z grupy A zajmowali się handlem z 
Egipcjanami. O handlu tym świadczą archeologicznie duże ilości egipskich towarów 
zdeponowanych w grobach ludzi z Grupy A. Import składał się ze złotych przedmiotów, 
miedzianych narzędzi, amuletów i koralików z fajansu, fok, palet z łupków, kamiennych naczyń i 
różnych garnków. 

Nubijska figurka z terakoty z okresu neolitu ok. 3500–3100 pne Muzeum Brooklyńskie
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Około 3300 rpne istnieją dowody na istnienie zjednoczonego królestwa, jak pokazują znaleziska w 
Qustul , które utrzymywały znaczne interakcje (zarówno kulturowe, jak i genetyczne) z kulturą 
górnego Egiptu w Naqadan. Kultura nubijska mogła nawet przyczynić się do zjednoczenia Doliny 
Nilu. 

Toby Wilkinson , na podstawie pracy Bruce'a Williamsa w latach 80., napisał, że „Biała korona, 
związana w czasach historycznych z Górnym Egiptem, jest najpierw poświadczana później niż 
czerwona korona, ale nieco wcześniej jest bezpośrednio związana z władcą. wizerunek białej 
korony jest na ceremonialnym palniku kadzideł z Cmentarza w Qustul na Dolnej Nubii ”. Na 
podstawie raportu z wykopalisk z 1998 r. Jane Roy napisała, że „W czasie kłótni Williamsa 
cmentarz Qustul i znajdująca się tam„ królewska ”ikonografia datowana była na okres Naqada IIIA,
zapowiadając w ten sposób cmentarze królewskie w Egipcie faza Naqada IIIB. Jednak nowe 
dowody z Abydos, szczególnie wykopaliska Cmentarza U i księgi Uj,datowanie się na Naqada IIIA 
pokazało, że ta ikonografia pojawia się wcześniej w Egipcie ”.

Ceramika Nubijskiej Grupy A, Musee du Louvre

Na przełomie okresu protodynamicznego Naqada, próbując podbić i zjednoczyć całą Dolinę Nilu, 
zdaje się podbić Ta-Seti (królestwo, w którym znajdował się Kustul) i zharmonizował ją z 
państwem egipskim. W ten sposób Nubia stała się pierwszym imieniem Górnego Egiptu. W czasach
pierwszej dynastii obszar grupy A wydaje się całkowicie wyludniony  najprawdopodobniej z 
powodu imigracji na tereny zachodnie i południowe. 

Kultura ta zaczęła podupadać na początku 28 wieku p.n.e. George Reisner zasugerował, że zastąpiła
go kultura, którą nazwał „Grupą B”, ale większość archeologów uważa dzisiaj, że kultura ta nigdy 
nie istniała i że obszar został wyludniony z ok. 3000 p.n.e. do ok. 2500 p.n.e., gdy potomkowie 
grupy powrócili na ten obszar. Przyczyny tego są niepewne, ale być może było to spowodowane 
egipskimi najazdami i grabieżami, które rozpoczęły się w tym czasie. Uważa się, że Nubia służyła 
jako korytarz handlowy między Egiptem a tropikalną Afryką na długo przed 3100 rokiem p.n.e. 
Egipscy rzemieślnicy tego okresu używali kości słoniowej i hebanu z tropikalnej Afryki, która 
przybyła przez Nubię. 

W 2300 rpne, Nubia wzmiankowana po raz pierwszy w Old Kingdom egipskich rachunków misjach
handlowych. Z Asuanu , tuż nad Pierwszą Kataraktą, wówczas południową granicą egipskiej 
kontroli, Egipcjanie importowali złoto, kadzidło, heban, miedź, kość słoniową i egzotyczne 
zwierzęta z tropikalnej Afryki przez Nubię. Wraz ze wzrostem handlu między Egiptem a Nubią 
wzrosło bogactwo i stabilność. W egipskiej 6. dynastii Nubia została podzielona na szereg małych 
królestw. Toczy się debata na temat tego, czy ludność grupy Cktóry rozkwitł z ok. 2500 p.n.e. do 
ok. 1500 pne, były kolejną ewolucją wewnętrzną lub najeźdźcami. Istnieją wyraźne podobieństwa 
między ceramiką grupy A i grupy C, więc może to być powrót wypartej grupy-As lub wewnętrzne 
odrodzenie zaginionej sztuki. W tym czasie Pustynia Sahara stawała się zbyt sucha, aby wspierać 
ludzi, i możliwe jest, że nastąpił nagły napływ koczowników z Sahary. 
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Ceramika z Grupy C charakteryzuje się naciętymi na całej linii geometrycznymi liniami z białym 
wypełnieniem i imponującymi imitacjami koszykarstwa. 

Podczas egipskiego królestwa środkowego (ok. 2040–1640 pne) Egipt zaczął rozszerzać się na 
Nubię, aby uzyskać większą kontrolę nad szlakami handlowymi w Północnej Nubii i bezpośredni 
dostęp do handlu z Nubią Południową. Wznieśli łańcuch fortów w dół Nilu poniżej Drugiej 
Katarakty. Te garnizony zdawały się utrzymywać pokojowe stosunki z miejscową ludnością 
nubijską, ale w tym okresie miały niewielkie interakcje. Współczesną, ale odrębną kulturą od grupy
C była kultura Pan Grave, tak zwana z powodu ich płytkich grobów. Pan Graves są związane ze 
wschodnim brzegiem Nilu, ale Pan Graves i Grupa C zdecydowanie współdziałają. Ich ceramika 
charakteryzuje się naciętymi liniami o bardziej ograniczonym charakterze niż linie z grupy C, 
zwykle posiadającymi przeplatane nieokreślone przestrzenie w schematach geometrycznych. 

Nubia i starożytny Egipt 

Nubia w hieroglifach

[23]
Ta-seti
T3-stj 

Zakrzywiona ziemia [23]

[24]
Setiu
Stjw 

Zakrzywiona kraina Nubijczyków [24]

Nehset / Nehsyu / Nehsi 
Nḥst / Nḥsyw / Nḥsj 

Nubia / Nubians



Nubia
Jedną z interpretacji jest to, że władcy Nubijskiej Grupy A i wczesni egipscy faraonowie używali 
powiązanych symboli królewskich. Podobieństwa w sztuce naskalnej grupy A Nubia i Górny Egipt 
wspierają to stanowisko. Starożytny Egipt podbił terytorium Nubii w różnych epokach i włączył 
części tego obszaru do swoich prowincji. Z kolei Nubijczycy mieli podbić Egipt za 25 dynastii . 

Para Nubijczyków, z pałacu królewskiego sąsiadującego ze świątynią Medinet Habu, z czasów 
panowania Ramzesa III (1182–1151 pne).

Jednak stosunki między dwoma narodami wykazują również pokojową wymianę kulturalną i 
współpracę, w tym małżeństwa mieszane. Medjay ( mḏꜣ ,  ) oznacza nazwę starożytny Egipt dał do 
regionu w północnym Sudanie, gdzie starożytny lud Nubii zamieszkanych. Stali się częścią 
egipskiego wojska jako zwiadowcy i drobni robotnicy. 
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W Środkowym Królestwie Egiptu „Medjay” nie odnosi się już do dystryktu Medja, lecz do 
plemienia lub klanu ludzi. Nie wiadomo, co się stało z dzielnicą, ale po pierwszym okresie 
pośrednim Egiptu , ona i inne dystrykty Nubii nie były już wspomniane w piśmie.  Pisemne relacje 
opisują Medjay jako koczowniczych mieszkańców pustyni. Z czasem zostali włączeni do armii 
egipskiej. W armii Medjay służył jako oddziały garnizonowe w egipskich fortyfikacjach na Nubii i 
patrolował pustynie jako rodzaj żandarmerii.  Dokonano tego w nadziei, że ich koledzy z plemienia 
Medjay nie będą dalej atakować egipskich aktywów w regionie. Później wykorzystano je nawet 
podczas kampanii Kamose przeciwko Hyksosom  i odegrały znaczącą rolę w przekształceniu 
państwa egipskiego w potęgę wojskową. 

Do XVIII dynastii Egiptu w okresie Nowego Królestwa Medjay byli elitarną paramilitarną policją. 
Termin ten nie odnosi się już do grupy etnicznej, az czasem nowe znaczenie stało się synonimem 
zawodu policji. Będąc elitarną policją, Medjay byli często wykorzystywani do ochrony cennych 
obszarów, zwłaszcza kompleksów królewskich i religijnych. Chociaż najbardziej znani są z ochrony
królewskich pałaców i grobowców w Tebach i okolicach, Medjay były znane z tego, że były 
używane w całym Górnym i Dolnym Egipcie. 

Ramzes II trzyma oszusta i cepa. Nubia, XIX dynastia , ok. 1240 pne Państwowe Muzeum Sztuki 
Egipskiej , Monachium

Różni faraonowie pochodzenia nubijskiego są uważani przez niektórych egiptologów za 
odgrywających ważną rolę w tym regionie w różnych epokach historii Egiptu, szczególnie w 12. 
dynastii . Władcy ci traktowali sprawy w typowy egipski sposób, odzwierciedlając bliski wpływ 
kulturowy między dwoma regionami. 

[T] XII dynastia (1991–1786 pne) pochodzi z regionu Asuanu . Zgodnie z 
oczekiwaniami, silne rzeźby nubijskie i ciemne zabarwienie widoczne są w ich rzeźbach
i płaskorzeźbach. Dynastia ta należy do największych, których sława znacznie przeżyła 
faktyczną kadencję na tronie. Szczególnie interesujące było to, że członek tej dynastii 
ogłosił, że żaden Nehsy (nubijski nubijski księstwo Kusz), z wyjątkiem takich, którzy 
przybyli ze względów handlowych lub dyplomatycznych, nie powinien przejść przez 
egipską fortecę i gliny na południowym końcu Drugiego Zaćma Nilowa. Dlaczego ta 
królewska rodzina nubijskiego pochodzenia miałaby zakazać innym Nubijczykom 
wjazdu na terytorium Egiptu? Ponieważ egipscy władcy nubijskiego pochodzenia stali 
się Egipcjanami kulturalnymi; jako faraonowie wykazywali typowe postawy egipskie i 
przyjęli typową egipską politykę. (Yurco 1989) 
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W Nowym Królestwie Nubijczycy stali się nie do odróżnienia w dokumentacji archeologicznej 
Egipcjan. 

Niezwykle trudnym zadaniem jest próba opisania Nubijczyków w trakcie Nowego 
Królestwa Egiptu, ponieważ wydaje się, że ich obecność praktycznie wyparowała z 
zapisów archeologicznych. Wynik został opisany jako całkowita asymilacja nubijska z 
egipskim społeczeństwem. Ta asymilacja była tak kompletna, że zamaskowała 
wszystkie nubijskie tożsamości etniczne, o ile pozostałości archeologiczne dotyczą 
nieprzeniknionego forniru egipskiej kultury materialnej. W okresie kuszyckim, kiedy 
Nubijczycy rządzili samodzielnie jako faraonowie, kultura materialna z dynastii XXV 
(około 750–655 pne) miała zdecydowanie egipski charakter. Cały krajobraz Nubii, aż 
do rejonu Trzeciej Katarakty, usiany był świątyniami nie do odróżnienia stylem i 
dekoracją od współczesnych świątyń wzniesionych w Egipcie.Ta sama obserwacja 
dotyczy mniejszej liczby typowo egipskich grobowców, w których pochowani zostali 
elitarni książęta nubijscy.

Kerma 

Główny artykuł: Kultura Kermy

Miasto Kerma

Z kultury sprzed Kermy powstało pierwsze królestwo, które zjednoczyło znaczną część regionu. 
Kerma Kultura , nazwany na jego przypuszczalną kapitału w Kermy , był jednym z pierwszych 
ośrodków miejskich w regionie Nilu i mówił, albo językami kuszyckich gałęzi  lub zgodnie więcej 
ostatnich badań, mówił Nilo subsaharyjskiej językami Eastern sudańskiej oddziału. 1750 rpne 
królowie Kermy byli wystarczająco potężni, aby zorganizować pracę na monumentalne ściany i 
konstrukcje z cegły mułowej. Mieli także bogate groby, z dobrami na życie pozagrobowe i 
dużeludzkie ofiary . George Andrew Reisner odkrył miejsca w Kermie i znalazł charakterystyczną 
architekturę nubijską, taką jak duże grobowce i struktury przypominające pałac. W pewnym 
momencie Kerma była bardzo bliska podboju Egiptu. Egipt poniósł poważną klęskę z rąk 
Królestwa Kush . 

Mapa Papirusu w Turynie
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Według Daviesa, szefa wspólnego British Museum i egipskiego zespołu archeologicznego, atak był 
tak druzgocący, że gdyby siły Kermy zdecydowały się pozostać i okupować Egipt, mogłyby go 
wyeliminować na dobre i doprowadzić do wyginięcia narodu. Kiedy egipska władza odrodziła się 
pod Nowym Królestwem Egiptu (ok. 1532–1070 pne), Egipcjanie zaczęli rozszerzać się na 
południe. Egipcjanie zniszczyli królestwo i stolicę Kermy i rozszerzyli imperium egipskie do 
Czwartej Katarakty. 

Pod koniec panowania Tutmozisa I (1520 pne) wszystkie północne Nubia zostały przyłączone. 
Egipcjanie zbudowali nowe centrum administracyjne w Napata i wykorzystali ten teren do 
produkcji złota i kadzideł. Nubijska produkcja złota uczyniła Egipt głównym źródłem metali 
szlachetnych na Bliskim Wschodzie. Prymitywne warunki pracy dla niewolników rejestruje 
Diodorus Siculus , który widział niektóre kopalnie w późniejszym czasie. Jedną z najstarszych 
znanych map jest kopalnia złota w Nubii, mapa papirusu w Turynie datowana na około 1160 pne; 
mapa ta jest także jedną z najwcześniej scharakteryzowanych istniejących map drogowych. 

Kush 

Okres Napatan 

Pomnik króla Taharqa , 25 dynastii
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Figurka króla Senkamanisken , okres napata ok. 643–623 p.n.e.

Kiedy Egipcjanie wycofali się z regionu Napata, pozostawili trwałe dziedzictwo, które połączyło się
z miejscowymi zwyczajami, tworząc Królestwo Kush . Archeolodzy znaleźli kilka pochówków w 
okolicy, które wydają się należeć do lokalnych przywódców. Kuszyci zostali tam pochowani 
wkrótce po tym, jak Egipcjanie zdekolonizowali granicę nubijską. Kush przyjął wiele egipskich 
praktyk, takich jak ich religia i rytualne poświęcenie niewolników. Królestwo Kush przetrwało 
dłużej niż Egipt, najechało Egipt (pod przywództwem króla Piye ) i kontrolowało Egipt w VIII 
wieku pne jako dwudziesta piąta dynastia Egiptu . 

Kuszyci panowali nad swoimi północnymi sąsiadami przez prawie 100 lat, aż w końcu zostali 
odepchnięci po długiej walce najeżdżających Asyryjczyków , kampanii, której kulminacją był 
worek Teb . Chociaż Asyryjczycy opuścili Egipt natychmiast po inwazji, rodzima dwudziesta szósta
egipska dynastia pod rządami Psamtika I wypchnęła Kushite na stałe z Egiptu. Spadkobiercy 
imperium Kushite ustanowili swoją stolicę w Napata , a później w Meroë . Z nubijskich królów tej 
epoki Taharqa jest chyba najbardziej znanym. Został koronowany jako syn i trzeci następca 
założyciela, PiyeMemphis, Egipt ok.  690 .  Taharqa rządził zarówno Nubią, jak i Egiptem, 
odrestaurował egipskie świątynie w Karnaku oraz zbudował nowe świątynie i piramidy w Nubii, 
zanim został wypędzony z Dolnego Egiptu przez Asyryjczyków.

Okres Meroityczny 
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Marmurowy portret nubijskiego ca. 120–100 pne

Widok z lotu ptaka na piramidy nubijskie , Meroe

Meroë (800 pne - ok.   350 n.e. ) w południowej Nubii leżał na wschodnim brzegu Nilu, około 6 km
na północny wschód od stacji Kabushiya w pobliżu Shendi, Sudan, ok. 200 km na północny wschód
od Chartum . Tamtejsi ludzie zachowali wiele starożytnych egipskich zwyczajów, ale byli 
wyjątkowi pod wieloma względami. Opracowali własną formę pisania, najpierw wykorzystując 
egipskie hieroglify , a następnie używając alfabetu ze 23 znakami. Od króla Arakamani królowie 
zostali pochowani w Meroe. 

Okres Achemenidów 

Kuszijski żołnierz armii Achemenidów , około 480 p.n.e. Ulga grobowa Kserksesa I.

Achemenidowie zajmowali królestwo Kuszan, być może od czasów Kambysesa (około 530 rpne), a
bardziej prawdopodobnie od czasów Dariusza I (550–486 pne), który w swoich inskrypcjach 
wspomina o podboju Kusz ( Kušiya ).

Strabo opisuje starcie z Imperium Rzymskim, w którym Rzymianie pokonali Nubijczyków. Według
Strabo, po awansie Kushite, Gajusz Petroniusz (ówczesny prefekt Egiptu) przygotował dużą armię i
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maszerował na południe. Siły rzymskie starły się z armiami kuszyckimi w pobliżu Teb i zmusiły je 
do wycofania się do Pselchis (Maharraqa) na ziemiach kuszyckich. Petroniusz wysłał następnie 
deputowanych do Kuszitów, próbując osiągnąć porozumienie pokojowe i wysunąć pewne żądania. 

Według Strabo, Kuszyci „pragnęli trzech dni do namysłu”, aby podjąć ostateczną decyzję. Jednak 
po trzech dniach Kush nie zareagował, a Petroniusz zbliżył się ze swoimi armiami i zajął kuszyckie 
miasto Premnis (współczesny Karanog ) na południe od Maharraki. Stamtąd ruszył na południe, do 
Napaty, drugiej stolicy Kush po Meroe. Petroniusz zaatakował i zwolnił Napatę, powodując 
ucieczkę syna Królowej Kushite. Strabo opisuje klęskę Kuszitów pod Napatą, stwierdzając, że „On 
(Petronius) uczynił jeńcami mieszkańców”. 

W tym czasie różne części regionu dzieliły się na mniejsze grupy z poszczególnymi przywódcami 
lub generałami, z których każdy dowodził małą armią najemników. Walczyli o kontrolę nad tym, co
jest teraz Nubią i otaczającymi ją terytoriami, pozostawiając cały region słaby i podatny na atak. 
Meroë ostatecznie spotka się z porażką nowego wschodzącego Królestwa Aksum na południu pod 
panowaniem króla Ezany . 

Klasyfikacja języka meroitycznego jest niepewna; od dawna uważano, że jest jednym z języków 
afroazjatyckich, takich jak język egipski , ale obecnie uważa się go za jeden z języków Sudanu 
Wschodniego . 

W pewnym momencie IV wieku n.e. region ten został podbity przez Noba , od którego pochodzi 
nazwa Nubia ; inną możliwością jest to, że pochodzi od egipskiego słowa oznaczającego złoto .  
Odtąd Rzymianie nazywali ten obszar Nobatią . 

Christian Nubia 

Główne artykuły: Makuria , Nobadia i Alodia

Fototapeta przedstawiająca skomplikowany krzyż, Faras (XII wiek)

Około 350 roku n.e. obszar został zaatakowany przez Królestwo Aksum, a królestwo Meroitów 
upadło. W końcu zastąpiły go trzy mniejsze królestwa chrześcijańskie : najbardziej na północ 
położona była Nobatia między pierwszą i drugą kataraktą Nilu , ze stolicą w Pachoras (współczesna
Faras, Egipt ); w środku była Makuria , ze stolicą w Starej Dongoli ; a najbardziej wysunięta na 
południe Alodia ze stolicą w Soba (niedaleko Chartumu ). 
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Król Silky z Nobatii zmiażdżył Blemmyes i odnotował swoje zwycięstwo w języku greckim napis 
wyryty w ścianie świątyni Talmis (współczesna Kalabsza ) około 500 roku n.e.

Podczas gdy biskup Atanazy z Aleksandrii konsekrował jednego Marka jako biskupa Philae przed 
swoją śmiercią w 373 r., Pokazując, że chrześcijaństwo przeniknęło do regionu przed IV wiekiem, 
Jan z Efezu odnotowuje, że kapłan Miafizyta imieniem Julian nawrócił króla i jego szlachtę z 
Nobatii około 545 r. Jan z Efezu pisze również, że królestwo Alodii zostało nawrócone około 569. 
Jednak Jan z Biclarum odnotowuje, że królestwo Makurii zostało nawrócone na katolicyzm w tym 
samym roku, co sugeruje, że Jan z Efezu może się mylić. Dalsze wątpliwości budzą zeznania Jana, 
zawarte w kronice greckiego prawosławnego patriarchy Aleksandrii Eutychiusz z Aleksandrii , 
który stwierdza, że w 719 r. Kościół w Nubii przeniósł swoją lojalność z Grecji na koptyjski kościół
prawosławny . 

Do VII wieku Makuria rozszerzyła się, stając się dominującą potęgą w regionie. Był wystarczająco 
silny, by powstrzymać ekspansję islamu na południe po tym, jak Arabowie zajęli Egipt. Po kilku 
nieudanych najazdach nowi muzułmańscy władcy zgodzili się na traktat z Dongolą, zwany Baqt , 
pozwalający na pokojowe współistnienie i handel, zależny od tego, czy Nubijczycy będą co roku 
płacić niewolników i składać hołd islamskiemu gubernatorowi w Asuanie.  Traktat ten obowiązywał
przez sześćset lat; gwarantował również, że uciekający niewolnicy zostaną zwróceni na Nubię.  
Przez cały ten okres głównym eksportem Nubii były daty i niewolnicy chociaż kość słoniowa i 
złoto zostały również wymienione na egipską ceramikę, tkaniny i szkło.  Z biegiem czasu napływ 
arabskich kupców wprowadził islam na Nubię i stopniowo wyparł chrześcijaństwo ; ponadto, po 
przerwie w corocznym hołdzie niewolnikom, egipski władca mamelucki zaatakował w 1272 r. i 
ogłosił, że jest władcą ponad połowy Nubii.  Chociaż istnieją wzmianki o biskupie w Qasr Ibrim w 
1372 r., Do jego Stolicy dołącza ta znajdująca się w Faras. Oczywiste jest również, że katedra w 
Dongoli została przekształcona w meczet w 1317 r. 

Napływ Arabów i Nubijczyków do Egiptu i Sudanu przyczynił się do stłumienia tożsamości 
nubijskiej po upadku ostatniego królestwa nubijskiego około 1504 r. Zdecydowana większość 
ludności nubijskiej to muzułmanie, a język arabski jest ich głównym medium komunikacja oprócz 
rodzimego języka nubijskiego. Unikalna cecha Nubian jest uwidoczniona w ich kulturze (stroje, 
tańce, tradycje i muzyka). 

Islamska Nubia 

Główny artykuł: Islamizacja Sudanu

Nubijczycy z początku XIX wieku

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=pl&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Gallery_of_Nubians_(early_19th_centuy).jpg&usg=ALkJrhj0LN4LbqpqrYIfmUQWukseEtvarQ


W XIV wieku upadł rząd Dongolanu, a region został podzielony i zdominowany przez Arabów. W 
następnych stuleciach miało miejsce kilka inwazji arabskich na ten region, a także powstanie 
szeregu mniejszych królestw. Północna Nubia znalazła się pod egipską kontrolą, zaś południe 
przeszło pod panowanie Królestwa Sennar w XVI wieku. Cały region znalazł się pod kontrolą 
Egiptu za panowania Mahometa Ali na początku XIX wieku, a później stał się wspólnym anglo-
egipskim kondominium .  

Współczesne wydania 
Dalsze informacje: naród nubijski

Wraz z końcem kolonializmu i przedsiębiorczości w Republice Egiptu (1953) i secesji w Republice 
Sudanu od jedności z Egiptu (1956), Nubia była podzielona między Egiptem a Sudanem. 

Podczas wczesnych lat 1970, wiele egipskich i sudańskie Nubians przymusowo przesiedleni, aby 
zrobić miejsce dla Jeziora Nassera po budowie tamy w Asuanie .  Nubijskie wioski można teraz 
znaleźć na północ od Asuanu, na zachodnim brzegu Nilu i na Wyspie Słoni ; a wielu Nubijczyków 
mieszka teraz w dużych miastach, takich jak Kair . 

AFRYKA  
Nazwa „Afryka” pochodzi z łaciny i oznacza „ziemia Afrów”. Nazwa ta jako nazwa kontynentu 
leżącego na południe od Morza Śródziemnego pojawiła się po raz pierwszy w dziele De 
chorographia autorstwa Pomponiusza Meli z 41 roku naszej ery. Wcześniej określano nią rzymską 
prowincję na tym kontynencie. Ten wówczas nazywano „Libia” .
Od VIII wieku za sprawą handlu, podbojów i kolonializmu pojawiły się w Afryce religie 
monoteistyczne, takie jak islam i chrześcijaństwo. W Afryce Północnej islam całkowicie zajął 
miejsce religii tradycyjnych (których wyznawcy często czcili swych przodków) oraz różnych 
odłamów chrześcijaństwa. Większe skupiska chrześcijan w Afryce Północnej ostały się jedynie w 
Egipcie i Etiopii. (W państwie Aksum w połowie IV wieku przyjęto chrześcijaństwo) Różne 
wyznania chrześcijańskie pojawiły się w Afryce w późniejszym okresie wraz z europejskimi 
kolonistami. Podział religijny Afryki: 

• Chrześcijaństwo – 48% (495 mln wyznawców) 
• w tym katolicyzm – 30% wszystkich chrześcijan (148,5 mln wyznawców)

• Islam – 41% (423 mln wyznawców) 
• Inne – 11%

Na pierwotne wierzenia ludów afrykańskich składał się szereg religii politeistycznych oraz 
monoteistycznych, właściwych dla danego ludu lub grupy ludów. Religie te nie pozostawały we 
wzajemnych związkach, jakkolwiek istniały pewne podobieństwa między wierzeniami różnych 
plemion i ludów, zwłaszcza sąsiadujących lub spokrewnionych ze sobą. 

Wierzenia rodzime zostały wyparte przez islam z większości terenów północnej Afryki wraz z 
arabskimi podbojami. Jedynie niewielkie pozostałości tych religii pozostały na wsiach w górach 
Atlas. W czarnej Afryce mimo przyjęcia przez wiele ludów chrześcijaństwa lub islamu religie 
rodzime nadal odgrywają znaczną rolę. Są one jednak w odwrocie, wiele świątyń rodzimych 
wyznań zostało zburzonych lub nie pełnią funkcji sakralnych. Istnieje wiele podobieństw pomiędzy 
wierzeniami rodzimymi mimo, iż rozwijały się bez wzajemnych kontaktów. 



W większości religii istnieje najważniejsze bóstwo, które jest wszechwiedzące, wszechwidzące i 
wszechmocne i które nieustanie prowadzi obserwacje wszystkiego. W większości religii bóstwa 
mogą karać za złe i nagradzać za dobre uczynki. Boską przychylność zazwyczaj też uzyskiwało się 
za pomocą składanych ofiar, najczęściej zwierząt lub plonów. Dawniej składano również ofiary z 
ludzi, jednakże zostało to zabronione przez prawo. W wielu wypadkach elementy religii 
animistycznych przetrwały po przejęciu innych religii. W skrajnych przypadkach, jak w Ghanie, 
doszło do sytuacji, gdzie mimo iż mieszkańcy deklarują islam, to ich wierzenia bardziej 
przypominają religie animistyczne niż islam wyznawany przez Arabów. 

Kult przodków

Społeczności w wielu rejonach Afryki posiadały święte miejsca, gdzie przynoszono dary dla 
duchów zmarłych przodków. Dziś podczas dorocznych świąt i festiwali członkowie społeczności 
noszą specjalne maski, tańczą i opowiadają legendy o dokonaniach i zaletach przodków. 

Islam pojawił się w VII wieku na Półwyspie Arabskim. W 632 (rok śmierci Mahometa) cały 
półwysep wyznawał nową religię. Jednym z założeń islamu była misyjność. Do 650 nastąpił 
pierwszy futuh, czyli podbój, otwarcie bram islamu dla nowych ludów. Podczas tego podboju 
Arabowie opanowali m.in. Egipt. Arabscy władcy wykorzystali słabość gospodarczą i anarchię po 
upadku Imperium Romanum i do 711 podbili całe afrykańskie wybrzeże oraz Hiszpanię. 

W VII wieku islam trafił do chrześcijańskiej Etiopii, tworząc tam religię pośrednią pomiędzy 
chrześcijaństwem a islamem. Ekspansja islamu na południe powodowała, iż powstawały religie 
mieszane z wyznaniami animistycznymi. W XVI wieku doszło do wojny religijnej muzułmanów z 
chrześcijańskimi Etiopczykami. Wojnę wygrali chrześcijanie i spowodowali wyparcie Arabów z 
Etiopii. Po zajęciu Somalii przez wyznawców islamu w XVI wieku, Etiopia była otoczona przez 
państwa islamskie. W XX wieku wyznawcy islamu zaczęli stanowić większość mieszkańców tego 
kraju. Jednakże elity zarówno polityczne, jak i kulturalne są chrześcijańskie. Islam w Somalii i 
Dżibuti jest typowym przykładem mieszanki islamu z wyznaniami animistycznymi. Mimo iż 
niemal 100% Somalijczyków deklaruje, iż wyznaje islam, to w dużej mierze jest on przesiąknięty 
obrzędami i wierzeniami w duchy i moce nadprzyrodzone W Afryce Wschodniej islam zdominował
wybrzeża, natomiast interior jest zdominowany przez chrześcijaństwo (głównie protestanckie) i 
animizm. W niektórych przypadkach religie przenikały się nawzajem, tworząc niezgodne z 
zasadami wiary święta i obrzędy. Meczety w południowej części Afryki są zbudowane na planie 
prostokąta, bez minaretów. 

W zachodniej Afryce sytuacja była diametralnie inna niż na wschodzie, tam islam stał się religią elit
przywiezioną przez bogatych kupców arabskich. Natomiast po upadku imperium Ghany religia elit 
została przejęta przez ludność miejską. Miała to jednak charakter powierzchowny i odrzucano 
zasady prawne islamu. Jedynym państwem, w którym islam się nie zadomowił, jest Republika 
Południowej Afryki. Kraj ten ze względu na osadnictwo europejskie (głównie holenderskie i 
brytyjskie) stał się państwem przypominającym państwa Europy. 



  Meczet w Nigerii 

Chrześcijaństwo w Afryce rozpowszechniło się dwiema zasadniczymi drogami. Część północna 
(Etiopia, ziemie Imperium Rzymskiego) była chrześcijańska już w starożytności. Jednakże oprócz 
Etiopii tereny te zostały islamizowane we wczesnym średniowieczu. Drugą drogą były misje, które 
zaczęli w XV wieku prowadzić Portugalczycy. We wczesnym średniowieczu istnienie kościoła 
etiopskiego było zagrożone z powodu najazdów arabskich. W VII wieku powstała religia pośrednia 
pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. W XVI wieku nastąpiła wojna religijna z muzułmanami, 
którą wygrali chrześcijanie. W XX wieku muzułmanie zaczęli stanowić większość mieszkańców 
Etiopii, jednakże elity są chrześcijańskie. 

Początkowo książę Henryk Żeglarz chciał odnaleźć półlegendarnych chrześcijańskich Etiopczyków.
Wyprawy przez niego finansowane nie dotarły jednak do Etiopii. Jednakże w 1434 Gil Eanes po raz
pierwszy spotkał się z czarnoskórą ludnością tubylczą. W 1500 ekspedycja portugalsko-francuska 
kierowana przez Pedro Alvareza Cabrala zaproponowała chrzest napotkanym ludom, w zamian 
oferując pokój i przyjaźń, a w przeciwnym razie zbrojny atak. W 1501 ekspedycja ta zbudowała 
pierwszy kościół w tropikalnej Afryce. W ciągu następnego półwiecza terenami Afryki i ludami na 
nich mieszkającymi zaczęli interesować się jezuici. Pierwsze próby chrystianizacji (siłowej) 
napotkały opór ludności autochtonicznej i zakończyły się niepowodzeniem. Dodatkową przyczyną 
niepowodzeń było również większe dążenie do opanowania złóż niż faktyczne szerzenie religii. 

Przełomem okazał się konflikt pomiędzy plemionami Szona. Wódz Manuza poprosił o pomoc 
Portugalczyków, którzy zgodzili się pomóc, ale po przyjęciu chrztu, stając się pierwszym władcą 
chrześcijańskim w Afryce Subsaharyjskiej (nie licząc Etiopii). W XVII Portugalia przeżyła kryzys i 
wycofała się z szerzenia chrześcijaństwa. 

W jej miejsce pojawili się misjonarze z Anglii i Holandii, którzy wraz z osadnikami szerzyli 
chrześcijaństwo protestanckie, głównie na południu kontynentu. W XIX wieku Holenderski Kościół
Zreformowany był religią państwową otrzymującą subwencje z budżetu. Kościół ten jednak nie był 
Kościołem misyjnym, a nawet stwarzał problemy małżeństwom mieszanym. Ludność tubylcza była
chrystianizowana przez Anglików w wyznaniu anglikańskim. W drugiej połowie XIX wieku misje 
zostały zatrzymane, gdyż zdaniem rządów państw je prowadzących Afryka ma być tylko 
kontynentem czarnych niewolników. W czasie kolonializmu działalność misyjna nadal była 
prowadzona, jednakże celem było pozyskanie przychylności miejscowej ludności oraz poznanie jej 
słabych stron a później podbój. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gil_Eanes


Afrykanie sądzili, że biali ludzie dadzą im lepszą technikę i lecznictwo, jednakże misjonarze mało 
różnili się od zwykłych najeźdźców. W południowej Afryce chrześcijaństwo (kalwinizm) pojawiło 
się wraz z osadnictwem burskim. Burowie nie nawracali ludności czarnoskórej na swoją religię, 
gdyż uważali się za Dzieci Boga, wybrane, by rządzić niechrześcijańskimi tubylcami. 

W XIX w. w koloniach karaibskich tradycyjny kult przodków połączono z chrześcijaństwem 
(synkretyzm religijny). Tak powstała religia zwana voodoo. Chociaż religia voodoo kojarzy się z 
rejonem Karaibów, w 1996 r. w Beninie (dawniej Dahomej) została oficjalnie uznana za religię 
wyznawaną przez ponad 50% społeczeństwa. Benin jest kolebką wudu, która to religia czy kult 
bóstw istnieje pod taką bądź inną nazwą w wielu innych regionach czarnej Afryki i Ameryki 
Południowej. W Beninie tradycyjną religią był (i jest) animizm, a jego wyznawcy za najwyższego 
boga uznają Mawu. Wyobraża go wiele drugorzędnych bóstw, czyli wudu, którym w określone 
święta składa się ofiary. Na przykład Hewioso to bóg grzmotu, a bóg Zangbeto chroni w nocy pola 
rolników. Niższą pozycję wobec tych wudu zajmują pomniejsze bóstwa, uważane też za duchy 
zmarłych. Praktykowany jest więc kult przodków. W wielu domach można znaleźć asen, czyli 
swego rodzaju mały parasol z kutego żelaza, zdobiony symbolami ku czci zmarłego krewnego. 

Do nawiązania kontaktu z tymi bogami potrzebny jest pośrednik – kapłan fetyszystyczny 
(mężczyzna lub kobieta). Umiejętności komunikowania się z bóstwami oraz innymi duchami 
nabywa po trzyletnim pobycie w zakonie fetyszystycznym. Kapłani wudu tworzą wpływową 
hierarchię, która ogromnie oddziałuje na życie Benińczyków. 

Wyznawcy tego kultu wierzą, że duch zmarłego może wrócić i zabić innych członków rodziny. 
Niejeden sprzedaje swój dobytek lub zaciąga olbrzymie długi, aby pokryć koszty związane z 
ofiarami ze zwierząt i wystawnymi ceremoniami, mającymi przebłagać zmarłych krewnych. W 
rezultacie niektóre rodziny popadają w ubóstwo. 

Do Ameryki wudu dostało się prawdopodobnie z niewolnikami z terenów dzisiejszego Beninu. Na 
początku XVII wieku Kpasse, władca królestwa Hueda, nawiązał „stosunki handlowe” z 
francuskimi, angielskimi i portugalskimi handlarzami niewolników, którym król sprzedawał swoich
poddanych. W Grehue (obecne Whidah) ładowano ich na statki i wywożono głównie na Haiti, 
Antyle Holenderskie i do Ameryki Północnej. Handel niewolnikami trwał od XVII do pocz. XIX w.

W Afryce, szczególnie części północnej i południowej były tereny zamieszkiwane przez plemiona 
koczownicze np. Beduinów, Buszmenów, Pigmejów. Ludy te, prowadząc koczowniczy tryb życia, 
zakładały tylko obozowiska, w których spędzały kilka do kilkunastu dni, po czym przenosiły się w 
inne miejsce. 

Zwiększanie się gęstości zaludnienia oraz zastąpienie rolnictwa ekstensywnego intensywnym oraz 
przemysłem powodowało, że w XX wieku zjawisko koczownictwa stopniowo malało. Po II wojnie 
światowej ze względu na uszczelnienie granic przecinających szlaki wędrówkowe, zjawisko to 
znacznie się zmniejszyło i zaczęło być marginalne. Pod koniec XX wieku w obozowiskach żyło ok.
1% mieszkańców kontynentu, za to pojawiło się zjawisko obozów uchodźców. Problemem w 
klasyfikacji osadniczej są wsie/obozowiska Hotentotów, gdyż te budynki są zajmowane przez część
roku i łączą w sobie cechy zarówno namiotów/szałasów, jak i chat. 



Handel niewolnikami rozrzucił po obu Amerykach i Europie około 20 milionów Afrykanów. Po 
wielu latach rozproszeni po świecie potomkowie tamtych niewolników utworzyli specyficzną formę
„afrykańskiej diaspory”, choć bardziej pasuje tu określenie „afrykańskiej społeczności”, gdyż 
termin „diaspora” nie odnosi się do cech i sytuacji potomków afrykańskich niewolników. Trudno 
nazwać jednym słowem potomków ludzi porwanych, przewiezionych na inne kontynenty, nie 
wiedzących (z nielicznymi wyjątkami) z jakiego rejonu Afryki zostali uprowadzeni, nie wiedzących
jakim językiem mówili ich przodkowie – ludzi, których łączy jedynie to, że ich przodkowie 
pochodzą z kontynentu afrykańskiego, że wszyscy zostali przewiezieni statkami i sprzedani jako 
niewolnicy, a oni sami mają czarny kolor skóry. Współcześnie potomkowie niewolników z Afryki 
są: w USA – Amerykanami (lub Afroamerykanami), w Brazylii – Brazylijczykami, na Haiti – 
Haitańczykami itd. W niektórych krajach Ameryki Płd. są większością społeczeństwa lub bardzo 
poważną jego częścią (Antyle, Brazylia). Pierwszym niepodległym państwem w Ameryce 
Południowej było Haiti, w którym władzę sprawowali Murzyni i Mulaci po zwycięskim powstaniu 
na przełomie XVIII i XIX wieku. Wśród pierwszych cywilizacji i państw afrykańskich 
wymienić należy: 

• Nok 
• Aksum 
• Imperium Ghany 
• Meroe -  pierwsza  cywilizacja inne  są  zafałszowane   na antyczne  i są  obudowane  

legendami oraz  mają początek  dopiero w  późnym  średniowieczu  i wszędzie w  tych  
kulturach są widoczne  wpływy Nubii i Egiptu 

• Imperium Mali 
• Kanem 
• Zimbabwe 
• Benin 
• Songhaj 
• Monomotapa

To jest  kultura Nok z  Nigerii 

Nazwa „Nok” pochodzi od współczesnej nazwy wsi, obok której dokonano pierwszego odkrycia 
figurek z terakoty, wytwarzanych przez tę ludność. Nazwą tą określa się zarówno kulturę jak i ową 
społeczność. Nok uznawana jest przez badaczy za najwcześniejszą kulturę używającą żelaza w 
obrębie Afryki Zachodniej. Pierwsze ślady tej cywilizacji odkryto przypadkowo w 1931 roku 
podczas wydobycia cyny w tamtym rejonie Nigerii. Jedyne znalezione wytwory tej kultury to 
terakotowe rzeźby: głowy (często naturalnych rozmiarów), postacie ludzkie oraz figurki zwierząt. 
Są one zwykle wydrążone w środku i wypalone w paleniskach.



 Choć każda z figur jest unikatowa, niektóre cechy stylistyczne możemy znaleźć we wszystkich 
pracach. Są to: lekko trójkątne oczy ze źrenicami przedziurawionymi aż do wydrążonego rdzenia; 
otwory są także w ustach, nosach oraz uszach. Wargi są pełne i mają owalny kształt. Nad oczami są 
zwykle cienkie, łukowate brwi. Uderzającym aspektem wszystkich figur są wymyślne fryzury oraz 
biżuteria. 

Aksum – starożytne królestwo, które istniało w latach 80 p.n.e do 825 r., położone w północnej 
części dzisiejszej Etiopii i Erytrei. Jego stolicą było Aksum. Rozwijało się dzięki kontaktom 
handlowym między Półwyspem Arabskim i Afryką, np. z królestwem Meroe, z którego 
sprowadzało m.in. kość słoniową, kauczuk, przyprawy korzenne i dostarczało je na szlaki 
handlowe. Z portu w Adulis przewożono towary do basenu Morza Śródziemnego, a także do Indii i 
na Cejlon. Okres świetności przeżywało w III-VI wieku – rozszerzyło swe granice w kierunku 
południowym i zachodnim i stało się jedną z potęg ówczesnego świata bliskowschodniego. W 
połowie IV wieku, w czasach panowania Ezany, Aksum przyjęło chrześcijaństwo za pośrednictwem
kupców syryjskich. W tymże wieku podporządkowało sobie Kusz. O znaczeniu i bogactwie 
państwa świadczyła złota moneta bita przez Ezanę, początkowo ozdobiona nowiem i dwiema 
gwiazdami, następnie, po przyjęciu chrześcijaństwa, wyobrażeniem krzyża. 

Złota moneta Ezany  bardzo  grecka 

W latach 20. VI wieku władca aksumski Kaleb, sprzymierzony z cesarzem bizantyńskim 
Justynianem I Wielkim przeciwko Himjarytom, podejmował dwukrotnie (523 i 525) próbę podboju 
Półwyspu Arabskiego, zapewniając Aksum do około 570 kontrolę nad jego południowymi 
terytoriami. Podjęta w tymże roku wyprawa w celu zdobycia Mekki zakończyła się 
niepowodzeniem Aksum i utratą jego wpływów na Półwyspie Arabskim na rzecz Persji. Od VII 
wieku rozpoczął się stopniowy upadek Aksum, związany z ekspansją islamu i odcięciem państwa 
przez muzułmanów od szlaków handlowych, łączących Morze Śródziemne z Oceanem Indyjskim, 
oraz opanowaniem aksumijskiego wybrzeża Morza Czerwonego – wyspy Dahlak i zatoki Massaua 
przez Arabów. Aksum upadło ostatecznie w IX-X wieku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ezana.jpg


Egipski obelisk z Aksum 

Obelisk z Aksum (Stela 2) (amhar.  የአክሱም ሐውልት) – sjenitowa, monolityczna stela o wysokości 23
m i wadze ponad 100 ton, wzniesiona w ok. IV wieku przez władców starożytnego państwa Aksum 
w mieście Aksum (Axum) na terenie dzisiejszej Etiopii. Obalona najprawdopodobniej pod koniec X
wieku, rozpadła się przy upadku na pięć części. W 1937 roku wywieziona do Włoch przez 
faszystowskich okupantów. Zwrócona Etiopii w kwietniu 2005 roku i odrestaurowana w miejscu 
oryginalnej lokalizacji, odsłonięta we wrześniu 2008. Obelisk z Aksum jest jedną z wielu 
monolitycznych steli wzniesionych w III–IV wieku przez władców starożytnego państwa Aksum 
(100 p.n.e. – 940) na terenie miasta Aksum w północnej części dzisiejszej Etiopii, ok. 50 km od 
granicy z Erytreą. Ok. 120 steli wzniesiono na terenie u południowych podnóży wzgórz Bieta 
Gijorgis, na którym dokonywano pochowków, w celu oznaczenia grobowców. 

Stele wznoszono z jednego fragmentu sjenitu nefelinowego wydobywanego ok. 4 km od Aksum. 
Sześć steli zdobią płaskorzeźby nadające im wrażenie wielopiętrowych budowli z wyraźnie 
zaznaczonymi elementami belek, okien i drzwi wejściowych. Na niektórych stalach znajdują się 
trójjęzyczne inskrypcje króla Ezana z IV wieku wykonane w językach greckim, sabejskim i gyyz. 
Stele oznaczały grobowce, przy czym wśród inskrypcji nie ma żadnych wskazówek odnośnie tego, 
kto spoczywa w grobowcu oznaczonym stelą. Z uwagi na rozmiary i bogate zdobienia steli, jest 
prawdopodobnym, że w grobowcach spoczywają władcy Aksum. 

Największa stela, o wysokości ok. 30 metrów i ciężarze ponad 500 ton, leży w ruinie – 
prawdopodobnie uległa uszkodzeniu już podczas jej wznoszenia. Była to najprawdopodobniej 
najwyższa monolityczna stela jaką budowali starożytni. Najwyższe stele w Aksum przewyższały 
obeliski egipskie. „Obelisk z Aksum” (Stela 2) jest największą stojącą stelą w Aksum – ma 23 
metry wysokości i waży ponad 100 ton. Jej zdobienia imitują dziewięciopiętrowy budynek. 

Podczas prac archeologicznych w latach 1994–97 stwierdzono, że najprawdopodobniej pod koniec 
X wieku pod stelą przeprowadzono wykop aby ją przewrócić. Po upadku stela rozpadła się na pięć 
części, które zostały udokumentowane na zdjęciach przez niemiecką wyprawę w 1906 roku. 

Po inwazji włoskiej w roku 1936 na ówczesną Abisynię, w roku 1937 na osobisty rozkaz 
Mussoliniego stela została zrabowana przez włoskich żołnierzy, wywieziona do Włoch i ustawiona 
w centrum Rzymu na Piazza di Porta Capena. W 1980 roku ruiny starożytnego miasta Aksum 
zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Władze Etiopii uważają obelisk za ważną część dziedzictwa kulturowego państwa i przez lata 
zabiegały u władz Włoch o jej zwrot. Już w 1947 roku dzięki staraniom ONZ Włochy zobowiązały 
się do zwrotu steli na jej pierwotne miejsce. Po wielu latach nacisku, w kwietniu 1997 roku, 
podczas swojej wizyty Etiopii, prezydent Włoch Oscar Luigi Scalfaro obiecał rychły zwrot zabytku.
W 2002 roku uderzył w niego piorun (stela była osadzona na żelaznym pręcie) i zniszczył 
wierzchołek, co spowodowało konieczność poddania obelisku konserwacji. Pierwsze kroki w celu 
rozebrania obelisku i przewiezienia go na miejsce przeznaczenia podjęto w listopadzie 2003, kiedy 
rząd Włoch podjął decyzję o pokryciu kosztów przedsięwzięcia. Problemem było znalezienie 
odpowiedniego środka transportu. Ponieważ po oderwaniu się Erytrei Etiopia straciła dostęp do 
morza, a stosunki między Erytreą a Etiopią wciąż są napięte, transport przez pobliski erytrejski port 
Massawa, przez który obelisk wywieziono z Afryki, był niemożliwy. 



Transport miał odbyć się drogą lotniczą. Rozcięty na trzy równe części i odrestaurowany zabytek 
czekał na przewiezienie do Etiopii w magazynach niedaleko rzymskiego lotniska 
międzynarodowego im. Leonardo Da Vinci w Fiumicino. Jednym z problemów była 
niewystarczająca długość pasa startowego na lotnisku w Aksum. Drogi i mosty między Addis 
Abebą i Aksum nie nadawały się do tak skomplikowanego transportu drogowego. Jedynym 
wyjściem była modernizacja pasa startowego lotniska w Aksum. Ostatecznie obelisk został 
przewieziony w trzech lotach: 19, 22 i 25 kwietnia 2005. Użyto Antonova An-124 Rusłana. 

Przywiezieniu pierwszej części obelisku towarzyszyły uroczystości państwowe. Obelisk miał być 
ponownie ustawiony we wrześniu 2005. Cała operacja miała kosztować rząd włoski ok. 6 mln euro.
W marcu 2007 zakończyło się wylewanie fundamentów pod ponowne wzniesienie obelisku. W 
czerwcu 2008 rozpoczęto rekonstrukcję pod kierunkiem włoskiego inżyniera Giorgio Crociego. 
Zabytek został oficjalnie odsłonięty 4 września 2008, podczas ceremonii stanowiącej ostatni 
element obchodów roku 2000 w kalendarzu etiopskim. 

Imperium Ghany – średniowieczne państwo w zachodniej Afryce, które istniało w latach 750-
1036 i było zlokalizowane w rejonie dzisiejszej południowo-wschodniej Mauretanii i części Mali. 

Chociaż znane swoim własnym obywatelom Soninke jako Wagadou, w Europie i Arabii oficjalną 
nazwą imperium było Imperium Ghany. Nazwa pochodziła od tytułu władcy - Ghana, 
znaczącego Żołnierz Króla. Pierwszy człon w nazwie waga w przybliżeniu tłumaczy się jako stado,
tłum, z kolei drugi człon dou jest terminem Mande tłumaczonym jako ląd, kraina i jest najbardziej 
rozpowszechnioną nazwą od Afryki Centralnej do Zachodniej. Tak więc Wagadou można 
przetłumaczyć jako Kraj ludzi. Prawdopodobnie było to jedno z pierwszych imperiów, które 
powstały w tej części Afryki. Początki państwa sięgają ósmego stulecia, kiedy dramatyczna 
zmiana w gospodarce obszaru Sahel, na południe od Sahary pozwoliła na ukształtowanie się 
większej ilości scentralizowanych stanów. Wprowadzenie hodowli wielbłądów i innego żywego 
inwentarza przez Arabów spowodowały rewolucję w handlu i po raz pierwszy wielkie zasoby 
naturalne jak złoto, kość słoniowa i sól mogły być wysyłane na północ i na wschód do skupisk 
ludzkich w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Europie, otrzymując w zamian dobra 
wytworzone. Imperium Ghany stało się bogate przez transsaharyjski handel złota i soli. Handel 
spowodował powiększającą się nadwyżkę przekazywaną większym centrom. To też spowodowało 
ekspansję terytorialną w celu zyskania kontroli nad intratnymi szlakami handlowymi. 

Stosunkowo mało wiadomo o królestwie, większość informacji pochodzi od andaluzyjskich 
kupców, którzy często odwiedzali ten kraj oraz od Almorawidów, którzy najechali królestwo pod 
koniec XI wieku. Pierwsza wzmianka pisana pochodzi od kupców Sanhadża, którzy dotarli do 
królestwa w VIII stuleciu. Więcej szczegółów o scentralizowanej monarchii, która zdominowała 
inne stany w regionie pochodzi z okresu na przełomie IX i X wieku. Hiszpański uczony z Kordoby 
Al-Bakri zebrał opowiadania od pewnej liczby podróżnych, którzy wrócili z tego regionu i 
szczegółowo opisał królestwo w roku 1067. W tamtym czasie Ghana mogłaby się bronić armią 
składającą się z około 200 tys. żołnierzy. Po śmierci Ghany na tron wstąpił syn jego siostry, a on 
sam został pochowany w wielkim grobowcu pokrytym dachem w kształcie kopuły. Mieli także  
czcić  jakiegoś  węża z  Nigru. Wąż Eskulapa jest wiązany z laską Asklepiosa – symbolem 
medycyny i farmacji, jak również z samym Asklepiosem (Eskulapem). Może o tego węża  chodziło.



Współczesna Ghana nazwana została po starożytnym imperium, chociaż nie ma żadnego 
terytorium łączącego te dwa państwa. Istnieją tradycyjne historie mówiące, że ci którzy przeżyli, 
przywędrowali w region współczesnej Ghany, ale rzekomo  czyli  celowo -nie ma żadnych 
dowodów na potwierdzenie tej tezy. Jednak Sosso żyją dzisiaj wzdłuż wybrzeża atlantyckiego 
zachodniej Afryki i utrzymują, że migrowali po upadku królestwa Sosso. Sosso był XII-wieczne 
królestwo w Afryce Zachodniej . 

Grupy zamieszkujące obecną Ghanę osiedliły się na tych terenach w II tysiącleciu n.e. W XIII 
wieku rozpoczęło się osadnictwo ludów z grupy Akan, które to zajęły większą część południowej 
Ghany. Ludy Ga i Ewe zamieszkały natomiast południowy wschód kraju. Migracja ludności, była 
prawdopodobnie przemieszczaniem się całych plemion, przy stopniowym wypieraniu bądź 
asymilacji nielicznych autochtonów. Obszar państwa znalazł się w orbicie wpływów państw 
zachodniego Sudanu – Mali, Songhaju i dawnej Ghany. Ghana służyła tym mocarstwom za element
transsaharyjskiego szlaku handlowego 

I te ludy Akan  wytworzy bardzo  wyrafinowaną sztukę  ! 

Aszanti również Asante, Aszantowie – dominująca grupa etniczna we współczesnej Ghanie. W 
średniowieczu tworzyli potężne imperium w Afryce Zachodniej. Przed europejską kolonizacją 
ludzie Aszanti poprzez handel rozwinęli potężne imperium w Afryce Zachodniej. Przed XIII 
wiekiem ludzie Akan migrowali na obszar pasa leśnego dzisiejszej Ghany i założyli tam małe stany 
w pagórkowatym terenie, mniej więcej w miejscu, gdzie leży współczesne Kumasi. W okresie 
szczytowym Imperium Mali Aszanti, a w szczególności ludzie Akan, stali się bogaci, handlując 
złotem wydobywanym w kopalniach na ich terytorium. I tacy prymitywni Murzyni  znali się na 
takich rzeczach !    Aktualnie te kopalnie są własnością spółki AngloGold. Później Aszanti 
rozwinęli potężną Konfederację Aszanti i stali się najpotężniejszą grupą etniczną w granicach 
Złotego Wybrzeża, współzawodniczącą z inną grupą Akan – Fante. 



Jakieś  egipsko pochodne imię Asantehene – tytuł władców Aszanti. Chociaż dzisiaj jest tylko 
tytułem reprezentacyjnym, kiedyś był ważnym stanowiskiem, takim jak przywódca Konfederacji 
Aszanti. Asantehene koronowany jest na Złotym Stolcu, znanym jako Sika 'dwa, a urząd ten 
niekiedy nazywany jest jego imieniem. Asantehene otrzymują również tytuł Kumasehene, władcy 
Kumasi, stolicy i najważniejszego miasta Konfederacji. 

Złoty Stolec (asante: Sika 'dwa) – tron królów Aszanti – Asantehene, według legendy sprowadzony 
został z niebios przez Okomfo Anokye – wielkiego Guru w Ghanie, w celu ustanowienia 
pierwszego króla – Osei Tutu. Obecnym Asantehene jest Otumfuo Nana Osei Tutu II, urodził się 
jako Barima Kwaku Dua, mieszkał w Londynie i Toronto. Jest jednym z siedmiu potomków, którzy 
kandydowali do tego stanowiska. 

Chrześcijaństwo jest największą religią w Ghanie,  dominującą w jego południowej części. Islam 
natomiast jest rozpowszechniony głównie w północnej Ghanie. Zgodnie ze spisem powszechnym 
przeprowadzonym w 2010 roku, osoby wyznań chrześcijańskich stanowią łącznie 71,2% ludności, 
w tym 42,7% protestantów i 13,1% katolików. Wiara ta pojawiła się w Ghanie wraz z europejskimi 
kolonizatorami w XIV wieku 

Ciekawą rzeczą w historii królestwa Ghany jest to, że państwo to terytorialnie nie pokrywało się z 
obecną Ghaną. Dalekie rubieże średniowiecznej Ghany sięgały jedynie w rejony Aszanti 
współczesnej Ghany. Jej głównym terytorium były obszary wschodniego Mali i zachodniej 
Mauretanii. Ghana panowała także nad obszarem Burkina Faso jej władza promieniowała także na 
Gwineę i Senegal. Nazwa państwa także nie brzmiała Ghana, gdyż był to raczej tytuł królewski 
(ghana - wielki wojownik). Państwo to nazywało się Wagadou.
Wagadou istniało od VIII wieku do 1076 roku. Tworzył to państwo lud Soninke. Wagadou 
handlował głównie z arabskimi państwami Maghrebu oraz z muzułmańską Hiszpanią. Handel 
polegał na eksporcie złota, soli, kości słoniowej i wielbłądów na północ w zamian importując 
towary gotowe i dobra luksusowe. Z czasem bogactwo Wagadou zaczęło doskwierać północnym 
sąsiadom. Pio długich walkach ostatecznie kraj został zniszczony przez władcę Sahary Zachodniej 
Abu Bakra, który w 1076 roku zdobył stolicę Wagadou Kumbi Salih. http://www.historycy.org/

Imperium Mali – średniowieczne państwo ludu Mande w Afryce Zachodniej istniejące w 
latach 1235-1645. Imperium zostało założone przez Sundiatę Keitę, późniejszego króla (mansę), i 
słynęło z bogactwa i hojności jego władców. Obejmowało ono większą część zachodniej części 
regionu Sudan, a na jego terytorium koncentrowały się szlaki handlowe łączące Afrykę północną z 
krajami subsaharyjskimi. 

Szczytowy okres potęgi Mali przypada na okres rządów mansy Kankana Musy I w 1 poł. XIV w. – 
znany ze swej wyprawy do Mekki i Kairu, przeprowadził podbój szeregu sąsiednich krajów (m.in. 
Songhaju) a także doprowadził swój kraj do rozkwitu gospodarczego (głównie dzięki handlowi), 
naukowego i kulturalnego (centrum piśmiennictwa stało się Timbuktu). Imperium Mali miało 
olbrzymi wpływ na kulturę zachodniej Afryki pozwalając na rozpowszechnienie jego języka, praw i
obyczajów wzdłuż rzeki Niger. Z połowy XIV w. pochodzi opis Mali, sporządzony przez 
arabskiego podróżnika Ibn Battutę. 



Od tego momentu także datuje się upadek potęgi Mali, którego kluczowymi momentami były 
porażki w starciach z państwem Songhaj w 2. połowie XV w. i Marokiem pod koniec XVI w. 

Kanem-Bornu – państwo afrykańskie, istniejące od VIII do XIX w. w okolicach jeziora Czad. Jego
nazwa jest połączeniem nazw dwóch państw: Kanem i Bornu, które następowały po sobie. Bornu 
uważane jest za kontynuację Kanem, ze względu na ciągłość władzy sułtańskiej w obu tych 
państwach. Sułtani z założonej w 800 roku dynastii Saif rządzili ponad 1000 lat. 

Państwo Kanem powstało w VIII w. W XI w. jego władcy przyjęli islam. Szczyt potęgi królestwa 
przypada na wiek XII-XIII, gdy za panowania króla Dunama Dibbalami armia państwa miała liczyć
30 tysięcy wojowników. W XV w. centrum władzy przeniosło się ze wschodu, z Kanem, na zachód 
do Bornu, które rozwijało się już od XIV w. Zmiany te przyniosły znaczące korzyści państwu 
Kanem-Bornu. W XVI-XVII w. za panowania Idrisa Alumy ponownie stało się znaczącą potęgą w 
regionie. Do jego upadku w XIX w. przyczyniły się najazdy ludów Fulbe. 

Wielkie Zimbabwe zwane też „Domem z kamieni” (ang. House of stones) – największa budowla 
okresu przedeuropejskiego w Afryce na południe od równika, leżąca 25 km od prowincjonalnego 
centrum administracyjnego Masvingo i 250 km na wschód od stolicy Zimbabwe, Harare. Kompleks
ruin zajmuje powierzchnię ponad 750 ha. 

Wbrew powszechnym poglądom Wielkie Zimbabwe dla Europejczyków odkrył w roku 1868 nie 
Karl Mauch, a niejaki Adam Renders – myśliwy i poszukiwacz przygód. Kiedy Renders spotkał 
Maucha zaproponował wspólną wyprawę do kompleksu, którą zrealizowano w roku 1871. Warto 
jednakże pamiętać, że Portugalczykom dawne ruiny były znane już od XVI wieku (i już wtedy od 
dawna były opuszczone).

 Mauch widząc mury był przekonany, że jest to stolica biblijnego Ofiru, skąd król Salomon 
sprowadzał złoto i kość słoniową,   

TU 
 lub też tajemniczego Puntu, dokąd wyprawiali się starożytni Egipcjanie (najbardziej znane 
wyprawy odbyły się za panowania faraona Mentuhotepa III ok. roku 1990 p.n.e. w 
początkach Średniego Państwa oraz w około 9. roku panowania Hatszepsut w okresie 
szczytowego rozkwitu Nowego Państwa). 

Współcześni historycy skłaniają się ku temu, że Punt leżał gdzieś w okolicach Erytrei lub Somalii, 
zaś Ofir to tylko legenda zbudowana na bazie Puntu stworzona przez piewców wielkości królestwa 
izraelskiego w okresie panowania króla Salomona. 
Według współczesnego stanu badań archeologicznych Wielkie Zimbabwe to ogromny kompleks 
ruin, prawdopodobnie z XI-XV w., o rozmiarach niemających sobie równych na południe od 
Etiopii. Cały ogromny kompleks składa się ze „Świątyni”, „Akropolu”, „Kompleksu w Dolinie” i 
rozpoznawalnych resztek wielu innych budowli. Wszystkie wzniesiono z granitowych kostek (lub 
cegieł) bez użycia jakiejkolwiek zaprawy. Obiektem głównym jest Świątynia – budowla owalnego 
kształtu o średnicy ok. 80 m, składająca się z wysokiego na 10 m i szerokiego miejscami na 5 m 
muru, wewnątrz którego wznosi się tajemnicza stożkowata wieża 12-metrowej wysokości i kilka 
innych obiektów, również kamiennych, nieznanego przeznaczenia. Drugim jest Akropol, czyli 
pobliska forteca górująca nad resztą budowli w paśmie dominujących nad doliną skał, przy czym 
naturalne własności obronne formacji skalnej uzupełniono murami z kamienia.



 Uzupełniający Wielkie Zimbabwe Kompleks w Dolinie to znaczna liczba okrągłych lub owalnych 
budowli nieznanego przeznaczenia rozrzuconych na obszarze ponad 500 km². W ruinach znaleziono
kilkanaście steatytowych figurek ptaków o sokolich dziobach, ale z niby-ludzkimi dłońmi zamiast 
nóg. Nie jest znany kult jakiemu miały służyć, ani okres, w którym mogły powstać, podobnie jak 
wiek powstania samych murów. 

Obecnie większość archeologów zgadza się, że budowle Wielkiego Zimbabwe wznieśli przodkowie
dzisiejszych plemion Szona między 1200 a 1450, założycieli wczesnoafrykańskiego, 
średniowiecznego imperium Monomotapa, które swój okres świetności przeżywało w X-XIII 
wieku, a upadek w XV wieku, gdy w Afryce pojawili się przybysze z Europy – Portugalczyczycy.

Punt – starożytna kraina leżąca prawdopodobnie na terenie Etiopii i Erytrei. Dobra przywożone z 
tej krainy do starożytnego Egiptu w znacznej mierze były przeznaczone dla kapłanów i świątyń, w 
związku z tym kraina ta zyskała w ówczesnym Egipcie miano "Ziemi Boga". 

Kluczem do ustalenia położenia Puntu może być poprawne rozszyfrowanie egipskiego terminu 
Uadż-uer, oznaczającego "Wielką zieleń", terminu występującego już przed czasami Starego 
Państwa, pod którym rozumiano bądź to: rozlewiska i dorzecze Nilu na południowy wschód od V 
katarakty, bądź sam Nil w okresie wylewu, ale również Morze Czerwone. Żadna starożytna egipska
inskrypcja hieroglificzna dokładnie nie mówi, gdzie znajdował się Punt. Wielu zwolenników 
zyskała hipoteza, że Punt leżał na wybrzeżu Erytrei i okolicach Cieśniny Bab al-Mandab 
(Kwiatkowski) lub też między wschodnim Sudanem a Erytreą, w rejonie pomiędzy Atbarą 
(sudańskim dopływem Nilu), deltą Gasz – rzeki, której wody nikną w pustynnych rejonach kraju 
Irem, a Morzem Czerwonym, w której centrum znajdują się góry Kassala. 

Niektórzy jednak sądzą, że leżał dalej na południe – na wybrzeżu somalijskim lub nawet jeszcze 
dalej, na terenie dzisiejszego Mozambiku. 

Za tą ostatnią lokalizacją przemawia fakt, że z Puntu przywożono także antymon, minerał używany 
do produkcji kosmetyków i hartowania miedzi, który w tamtych czasach mógł być wydobywany 
jedynie tam. Wątpliwość tę jednak wyjaśniły wykopaliska Rodolfo Fattovicha, w wyniku których 
odkryto w rejonie pomiędzy Atbarą a deltą Gasz wiele przedmiotów pochodzących z różnych, 
bardzo odległych rejonów Afryki, co pozwala przypuszczać, że w rejonie tym istniało kiedyś 
centrum handlu – pośrednictwa i wymiany towarowej. Punt najprawdopodobniej mógł leżeć w 
pobliżu dzisiejszego przylądka Guardafui na wybrzeżu Somalii, ale dokładnej lokalizacji tej 
afrykańskiej krainy   rzekomo nie określono – bo o to  chodziło !  

Ostatnie badania składu izotopowego tlenu z włosów mumii pawianów, przywiezionych 
prawdopodobnie przez egipskie wyprawy z Puntu, wskazują na Erytreę lub wschodnią Etiopię 
jako lokalizację krainy.

Starożytni Egipcjanie prowadzili ożywioną wymianę handlową z krainą Punt, stosunki te 
potwierdzone są dla całego okresu panowania V i VI dynastii. Ich kulminacja miała jednak miejsce 
za czasów Średniego Państwa. Kontakty te były kontynuowane w okresie Nowego Państwa, 
zwłaszcza przez Ramzesa III, z okresu panowania którego pochodzi ostatnia inskrypcja mówiąca o 
wyprawie do Puntu.



Wymiana ta była na tyle ważna dla państwa faraonów, że często wyprawy do Puntu były tematem 
reliefów w świątyniach i grobowcach (np. w świątyniach grobowych Dżedkare i Hatszepsut). Było 
to też duże przedsięwzięcie logistyczne, w wyprawach uczestniczyła duża liczba ludzi, np. 
wyprawa Henenu z czasów Mentuhotepa III miała 3000 uczestników. 

Z Puntu do Egiptu przywożono duże ilości drogocennych towarów, takich jak mirra, kadzidło, 
elektrum, złoto, kość słoniową, heban, żywicę, gumę, skóry lampartów, żyraf, a także żywe 
zwierzęta, jak czczone przez Egipcjan pawiany, a więc w sumie produkty typowe dla Afryki na 
południe od Egiptu. Niekiedy wyprawy przywoziły także ludzi, jak słynnego tancerza – karła z 
czasów Dżedkare, wspominanego jeszcze w okresie panowania Pepiego II. 

Benin lub Edo – tradycyjne królestwo afrykańskie leżące na terenie stanu Edo w południowej 
części Nigerii, zamieszkane przez lud Edo. 

Tradycje ludu Bini (Edo) umieszczają początki Beninu w odległej przeszłości. Wedle tradycji lud 
przybył z Egiptu, wybrał władcę Igodomigodo (Beninu) o imieniu Igodo z tytułem ogiso. Jego syn
Ere miał założyć wiele osad i utworzyć stowarzyszenia rzemieślników, rzeźbiarzy w drewnie i kości
słoniowej. Miał on wprowadzić wiele elementów do ceremoniału dworskiego, np. tron (ekete). Inne
legendy mówią o związku władców z władcami Ife u Jorubów przez pochodzenie obu dynastii. 

Na podstawie tych legend początki tego państwa umieszcza się na około 900 rok i wiąże z 
wpływami państwa Ife. Trzydziesty pierwszy i zarazem ostatni władca z tej dynastii, zwany 
Owodo, był władcą słabym. Usunięto go z tronu z powodu licznych klęsk i walk wewnętrznych. 
Nastał czas bezkrólewia. Po dłuższym czasie dostojnicy poprosili władcę Ife Oduduwę z Jorubów o
przysłanie swojego syna do Beninu. Ten wysłał syna Oranmijana, który z miejscową kobietą 
Erinmwinde miał syna Ewekę. 

Eweka I był pierwszym władcą Beninu z nowej dynastii. Przyjął tytuł królewski oba, który 
obowiązuje do dziś. Jego panowanie tradycja ustna umieszcza na koniec XII lub początek XIII w. 
Utworzył on z siedmiu osób dziedziczną radę koronną (uzama nihinron) z przewodniczącym (oliha)
na czele. 

Rada wybierała panującego spośród dwóch najstarszych synów oby. Stolicą państwa zostało miasto 
Benin (Ile Ibinu), założone przez władcę Ojo ok. 1170 roku. Za panowania Ewuare Wielkiego (ok. 
1440-1473) przeprowadzono wiele reform mających na celu wzmocnienie władzy centralnej. Do 
rady koronnej dołączono najstarszego syna władcy z tytułem edaiken. Utworzono radę państwową 
(eghaevbo nore). Około 1470 r. zmieniono nazwę państwa na Edo. Pod koniec jego panowania 
doszło do pierwszych kontaktów z Portugalczykami. 

Ośrodek w Ife (XII - XIV w.) kontynuował tradycje sztuki kultury Nok. Zasłynął niezwykle 
pięknymi tzw. "brązami z Ife" (w rzeczywistości są to odlewy z brązu lub mosiądzu wykonywane 
charakterystyczną dla Afryki Zachodniej techniką wosku traconego), oraz figurami z terakoty i 
kamienia. Brązy z Ife cechuje niezwykły dla sztuki afrykańskiej realizm - dalej posunięty niż w 
przypadku rzeźb kultury Nok (prawdopodobnie ta zmiana odzwierciedla przemiany natury religijnej
- tworzenie naturalistycznych portretów przestało stanowić tabu religijne). Mimo wielkiego 
realizmu, widoczne są tendencje do idealizacji, a także stylizacja pewnych elementów rzeźb. 



Prawdopodobnie brązy z Ife przedstawiały zmarłych i służyły w sanktuariach poświęconych 
kultowi zmarłych lub były wykorzystywane do zastępczych ceremonii pogrzebowych. Brązy z Ife 
obok brązów z Beninu zalicza się do najwspanialszych osiągnięć sztuki afrykańskiej. 

Rzeźby z terakoty - to grupa jest o wiele liczniejsza od brązów z Ife. Cechuje się także większym 
zróżnicowaniem stylistycznym i tematycznym. Pojawiają się wśród nich m.in. figurki zwierząt, 
które prawdopodobnie przedstawiały zwierzęta składane w ofierze. Realizm charakterystyczny dla 
sztuki z Ife stał się punktem wyjścia do zdecydowanie już swobodnej pod względem stylistyki 
sztuki Beninu. Poklasyczne wytwory z Ife z kolei wyraźnie wpłynęły na sztukę współczesnych 
Jorubów. 

Songhaj – średniowieczne państwo istniejące w VII-XVI w. na terenie zachodniej Afryki. Od XII 
w. wpływy islamskie, następnie przejściowo uzależnione od Mali (XIV w.). Rozkwit i szczyt potęgi
w drugiej połowie wieku XV oraz pierwszym ćwierćwieczu XVI, gdy Songhaj opanował ośrodki 
handlowe – Timbuktu i Dżenne, przejmując kontrolę nad szlakami handlowymi. W okresie tym 
państwem rządził Muhammad Ture. Po jego detronizacji kraj znalazł się w stanie kryzysu 
politycznego. Porządek w kraju przywrócił dopiero Daud (1549-1582), za którego rządów nastąpiło
odrodzenie gospodarcze kraju. W roku 1590 sułtan Maroka Ahmad I al-Mansur rozpoczął wojnę z 
państwem Songhaj.

Pretekstem stało się niedotrzymanie postanowień układów handlowych. Na czele armii sułtańskiej 
stanął Hiszpan Dżaudar (Judar Pasza). 4-tysięczna armia uzbrojona w broń palną i artylerię, rozbiła 
doszczętnie Songhajczyków w bitwie pod Tondibi. 

Monomotapa (również Munhu mu tapa, Mwene Mutapa, Manhumutapa, Mutapa – „władca 
podbitych ziem i ludów”) – przedkolonialne państwo w Afryce Płd.-Wsch. 

Stolicą państwa było Wielkie Zimbabwe. Terytorium w szczytowym okresie rozwoju obejmowało 
tereny dorzecza Zambezi i Limpopo położone na terytorium dzisiejszego Zimbabwe, Malawi, 
Zambii, zachodniego Mozambiku, wschodniej Angoli. Państwo powstało w X-XIII wieku. 
Następnie podbijało kolejne terytoria Afryki Płd.-Wsch. Okres największego rozkwitu przypada na 
XIV-XV wiek. 

Od czasu kontaktów handlowych z kupcami portugalskimi następował stopniowy spadek znaczenia 
państwa w regionie. W 1693 po najeździe ludu Rozwi doszło do rozpadu tworu. Od XVIII wieku 
postępował sukcesywny upadek państwowości. 

Obecnie większość archeologów zgadza się, że budowle Wielkiego Zimbabwe wznieśli przodkowie
dzisiejszych plemion Szona, założycieli wczesnoafrykańskiego, średniowiecznego imperium 
Monomotapa, które swój okres świetności przeżywało w X-XIII wieku, a upadek w XV wieku, gdy 
w Afryce pojawili się przybysze z Europy – Portugalczycy. 

Kiedy termin Shona został wymyślony podczas Mfecane pod koniec XIX wieku , być może przez 
króla Ndebele Mzilikazi , był to pejoratyw dla ludzi spoza Nguni . Z jednej strony twierdzi się, że 
nie było świadomości wspólnej tożsamości między plemionami i narodami tworzącymi dziś Shona. 
Z drugiej strony, mieszkańcy Szona na wyżynach Zimbabwe zawsze mieli wspólną żywą pamięć o 
starożytnych królestwach, często utożsamianych ze stanem Monomotapa . 



Terminy „Karanga” / „Kalanga” / „Kalaka”, teraz nazwy specjalnych grup, zdają się być używane 
dla całej Shony przed Mfecane. 

Europejskie posiadłości w Afryce (1913):
niebieski – Francja
czerwony – Wielka Brytania
seledynowy – Niemcy
fioletowy – Portugalia
zielony – Włochy
żółty – Belgia
jasny fioletowy – Hiszpania
szary – państwa niepodległe 

We wczesnym średniowieczu arabscy kupcy 
przemierzali Saharę w celu zdobycia dóbr, które 
mogli sprzedać z zyskiem na północy a także dla  
handlu niewolnikami.  Tradycyjna sztuka 
afrykańska dzieli się na dwa zasadnicze nurty: 

sztukę Afryki Subsaharyjskiej (tereny położone na południe od Sahary) oraz sztukę muzułmańską 
(tereny saharyjskie Afryki Północnej). Niezależnie od tych dwóch głównych nurtów w Etiopii 
wykształciła się niezależna sztuka zbliżona do sztuki bizantyjskiej. Sztuka Afryki Subsaharyjskiej 
jest niejednorodna ze względu na duże zróżnicowanie etniczne, gdzie każdy z ludów wykształcił 
własny język wizualny .

Afroeurazja  (lub Afroeurazja , lub Eurafrasia , lub pseudonim na Wyspę Świata ) to ląd 
obejmujący kontynentach z Afryki i Eurazji ( Europa i Azja ). Warunki są zbitka wyrazowa z 
nazwiskami jego części składowych. Jej stały ląd jest największym ciągłym lądem na Ziemi . 

W przypadku podobnych pojęć stosowane są następujące terminy: 

• Ekumena : termin od starożytności do świata, jak był znany starożytnych greckich 
uczonych, który był ograniczony do Europy i części Azji i Afryki. 

• Starego Świata : termin z Age of Discovery , które z europejskich odkrywców, 
skontrastowane wcześniej znany świat z Nowego Świata z Ameryk . 

• The World Island : termin wymyślony przez HJ Mackindera w jego „ Geograficznym 
punkcie zwrotnym historii ” (1904) i używany w kontekstach geopolitycznych .  Mackinder 
definiuje Wyspę Światową jako duży ciągły ląd, technicznie wykluczając wyspy takie jak 
Wielka Brytania .  „Afro-Eurazja” ogólnie obejmuje wyspy zwykle uważane za część Afryki
, Europy i Azji .

Afro-Eurazja jest zwykle podzielona na Kanale Sueskim na Afrykę i Eurazję , które można 
podzielić na Europę i Azję . Został również podzielony na Eurazję - Afrykę Północną i Afrykę 
Subsaharyjską ze względów kulturowych i historycznych. 

Maghreb (arab. al-Maġrib, dosłownie: 'zachód') – określenie stosowane przez Arabów w stosunku 
do regionu północno-zachodniej Afryki, powstałe w czasie ekspansji arabskiej w średniowieczu. 
Nazwa ta przyjęła się również w językach europejskich i odnosiła do Maroka, Algierii i Tunezji, a 
współcześnie również do Libii, Mauretanii i Sahary Zachodniej. Państwa Maghrebu współpracują 
ze sobą w ramach Arabskiej Unii Maghrebu. 



           

 

Obecnie w Afryce  jest straszna dzicz  i jest to skutek kolonializmu i zniszczenia  cywilizacji  na 
tych terenach  przez  Arabów  i kolonizatorów. Nie wszędzie  tak jest,  przede  wszystkim w głębi 
Afryki.

    

                                                                                             Etiopia  Królestwo  Saba 



                                                Etiopia  cuda  chrześcijaństwa  i dzikie  plemiona                                 

Tu mamy sfałszowaną  arabską   historię  Etiopii: 

W I tysiącleciu p.n.e. na tereny Etiopii przenikały ludy z południowej części Półwyspu Arabskiego. 
Od I wieku n.e. w północnej części kraju rozwijało się państwo Aksum, powiązane ze światem 
arabskim.                                               

                                                  Foto  rekonstytucja królestwo Axum

Aksum jest wspomniane w I wieku
naszej ery Periplus na Morzu
Erytrejskim jako ważny rynek handlu
kością słoniową , która była
eksportowana na cały świat starożytny.
Stwierdza, że władcą Aksum w
pierwszym wieku był Zoskales , który,
oprócz rządzenia królestwem,
kontrolował również ziemię w pobliżu
Morza Czerwonego : Adulis (niedaleko
Massawy ) i ląduje na wyżynach
dzisiejszej Erytrei . Mówi się też, że znał literaturę grecką.  Periplus  w Morza Erytrejskim  
wspomina Zoskalesa jako władcę w  porcie Adulis w Erytrei .

Adulis (  starogrecki : Άδουλις  ) to starożytne miasto położone wzdłuż Morza Czerwonego w 
Zatoce Zula , około 40 kilometrów na południe od Massawy . Jego ruiny leżą w nowoczesnej 
Erytrei miasta z Zula . Adulis było emporium uważanym za część imperiów D'mt i Aksumite . Było 
blisko Grecji i Bizancjum, z jego luksusowymi towarami i szlakami handlowymi. Lokalizacja 
Adulis może być uwzględniona w obszarze znanym starożytnym Egipcjanom jako Kraina Bogów i 
być może zbiega się z lokalizacją Wddt , zapisaną na liście geograficznej osiemnastej dynastii 
Egiptu . 



Endubis (c 270 -. C. 300) był król z Aksum w Afryce Wschodniej (nowoczesna Etiopia i Erytrea). 
Był jednym z pierwszych władców regionu Horn do bicia monet. Ta waluta aksumitowa została 
wyemitowana w złotych i srebrnych nominałach. 

Monety króla Endybisa , 227–235 n.e. Lewy czytać
po grecku „ΑΞΩΜΙΤΩ ΒΑϹΙΛΕΥϹ”, „Cesarz 
Axum”. Prawidłowy brzmi po grecku: ΕΝΔΥΒΙϹ 
ΒΑϹΙΛΕΥϹ, „Emperor Endybis”. 

British Museum .

Kaleb (ur. ? – zm. około 540) – negus (czyli król) Aksum, rządzący w pierwszej połowie VI wieku.
Jest uznawany za świętego w Kościele katolickim, prawosławnym i etiopskim teuahdo. 
Przykładowo cerkiew prawosławna wspomina Kaleba jako "św Elesbana, króla Etiopii" w dniu 24 
października. 

Bizantyjski historyk Prokopiusz z Cezarei nazywał króla Kaleba "Hellestheaeus", co stanowi 
wariant jego imienia tronowego czyli Ylle Asbyha, lub Ylle Atsbyha. 

Warianty jego imienia są następujące: Hellesthaeus, Ellestheaeus, Eleshaah, Elle Atsbyha, Ellesboas
i Elesboam – wszystkie pochodzą od greckiego Ελεσβόάς, co znaczy "ten, który przywołał 
poranek" lub "ten, który przyjął hołd". 
W mieście Aksum w inskrypcji RIE 191, imię władcy jest odtwarzane w niezwokalizowanym 
zapisie w języku gyyz jako "KLB 'L' SBH wld TZN", czyli "Kaleb'Ylle'Aṣbyḥa syn Tazeny". Z 
kolei w zwokalizowanym zapisie w gyyz imię króla brzmi czyli po transliteracji 
"Kaleb'Ǝllä'Aṣbəḥa". 
Imię Kaleb pochodzi od starotestamentowego Kaleba, syna Jefunnego. Jest ono chrześcijańskim 
imieniem władcy aksumskiego. Na obu swoich monetach, które zostawił w Aksum, a także w 
etiopskich źródłach hagiograficznych i jednym liście, król określił samego siebie jako syn Tazeny. 

Prokopiusz z Cezarei, Jan z Efezu i inni współcześni Kalebowi historycy wspomnieli w swoich 
dziełach o inwazji, jakiej ten dokonał w dzisiejszym Jemenie około 520 roku, przeciw 
zjudaizowanemu królowi Himjaru, o imieniu Yūsuf Thū Nuwās (który był również znany jako Zu 
Nuwas .



 Władca królestwa Himjaru prześladował chrześcijan w swoim królestwie, co zostało wspomniane 
w Koranie. W mieście Nadżran doszło do krwawej masakry wyznawców chrześcijaństwa. Po wielu 
walkach żołnierze Kaleba ostatecznie pokonali siły kierowane przez Zu Nuwasa i zabili go, co 
pozwoliło Kalebowi powołać chrześcijanina o imieniu Sumuafa Ashawa (Prokopiusz nazywał go 
Esimphaios), jako namiestnika Himjaru. 
W wyniku tej ekspedycji, mającej na celu obronę chrześcijan, Kaleb został później ogłoszony 
świętym o imieniu Elesban po tym, jak w XVI wieku kardynał Cezary Baroniusz umieścił go w 
edycji Martyrologium Romanum, mimo iż władca nie był katolikiem, tylko miafizytą. Według 
polskiego historyka Andrzeja Bartnickiego, aksumski podbój terenów arabskich odbył się w 
porozumieniu z Cesarstwem Bizantyńskim i przy poparciu floty bizantyńskiej.

Początki dziejów Himjarytów nie są do końca znane. Nebes (2010) podaje, że sięgają II w. p.n.e.
– okresu królestwa Katabanu, natomiast inne opracowania (Von Wissmann, 1964) dowodzą 
obecności Himjarytów na terenach Dahas, wzdłuż Wadi Bana i na wschód od granicy pomiędzy 
Katabanem a Hadramautem, już ok. 500 roku p.n.e., co jednak poddawane jest w wątpliwość. 

Po rozpadzie królestwa Katabanu grupa plemion himjaryckich zawładnęła południowo-zachodnią 
częścią Arabii, zdobywając kontrolę nad portami w Adenie i południowej Tihamie nad Oceanem 
Indyjskim. Dzięki dostępowi do morza Himjaryci mogli konkurować z Sabejczykami o kontrolę 
nad szlakami handlowymi. Początek ery Himjarytów umiejscowiony jest ok. 110 roku p.n.e. Stolicą
ich państwa został Zafar.Himjaryci po raz pierwszy wzmiankowani byli pod koniec I w. p.n.e. w 
inskrypcji umieszczonej na murze obronnym Wadi al-Bana, chroniącej Hadramaut od strony portu. 
O Himjarytach wspomniał po raz pierwszy Pliniusz Starszy w Naturalis historia, cytując 
rzymskiego dowódcę Gaiusa Aeliusa Gallusa, który w 24 roku p.n.e. poprowadził rzymską 
ekspedycją lądową w celu podporządkowania cesarstwu południowo-zachodniego krańca Półwyspu
Arabskiego. Pliniusz raportował, że Himjaryci to najliczniejszy lud południowej Arabii i zawarł 
pierwszą wzmiankę o Zafarze. Zafar wzmiankowany był również w anonimowym dziele Periplus 
maris Erythrei z połowy I w. n.e.

  Oto  ten perski Himjaru jako arabski szejk ! 

Brązowa statua przestawiająca króla Himjarytów 
Dhamara Aliego Jahbura II (ok. III–IV w.),

Muzeum Narodowe w Sanie .

Sana  – stolica Jemenu, położona w zachodniej części 
kraju.

Stara część Sany jest zamieszkana od ponad 2,5 tys. lat. 
Tradycja głosi, iż pierwotnie osada została zbudowana na 
rozkaz Sema, jednego z synów Noego, i przez wieki znana 
była pod nazwą swojego założyciela jako Miasto Sema 
(Sam). Od IV wieku była stolicą państwa Himjarytów, W 
VII wieku została podbita przez Etiopczyków, a następnie 
przez Persów  takich ja ten obok



Od VII wieku opanowana przez wojska muzułmańskie, a jej mieszkańcy przyjęli islam. W 1516 
została podbita przez Imperium Osmańskie. Podczas walk religijnych w 1872 roku przeszła pod 
kontrolę imamów zajdyckich. W 1962 stolica Jemeńskiej Republiki Arabskiej, a od 1990 Republiki 
Jemeńskiej. 

Nie ma zgodności co do tego, która z wielkich religii monoteistycznych, chrześcijaństwo czy 
judaizm, miała początkowy wpływ na monoteizm Himjarytów, czy też może wykształcili oni 
własną formę rahmanizmu. Wiele przemawia za wpływem judaizmu. 

 Wikipedia  polska i angielska 

Tu mała  dygresja  na temat  określenia  ‘ negroidalny’.  

W  starożytności  nie było takiego  określenia  jako negroidalny,   słowo  to które  ukuli 
żydzi  semici  jest pochodną  od  słowa  NIGER  oraz  NIGERIA- nazwy  państw w Afryce.
NEGRO w hiszpańskim oznacza  - nieszczęśliwy, żałosny   także  opalony,  smagły.
Najwcześniejsze odnotowane użycie terminu „Negroid” pojawiło się w 1859 roku .
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