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Místo úvodu
Na maliské státní pečeti, která je užívaná jako státní znak, najdeme heslo: Jeden národ – jeden cíl – jedna víra. Ovšem realita Republiky Mali je téměř pravým opakem tohoto sloganu.
V zemi žijí mnohá etnika a jedno z nich, Tuaregové, ještě před
několika lety usilovalo se zbraní v ruce o odtržení. Většinovou
vírou je tu sice islám, ale zdaleka není vírou jedinou. Animismus stále vyznává asi pětina obyvatel (i když ho v té či oné míře
praktikují všichni bez ohledu na náboženské vyznání) a najdeme tu i několik procent křesťanů ( jsou tu jak katolíci, tak i protestanti různých denominací). A jeden cíl? Těžko říci, co by jím
mělo být, snad úsilí o hospodářský a sociální vzestup země.
Mnozí Malijci však dávají přednost rychlejší cestě za štěstím
a snaží se emigrovat do Evropy nebo Severní Ameriky – jen ve
Francii jich žije 120 000, 60 % z nich ilegálně.
Když se dnes řekne Afrika, vybaví se většině lidí bída, hladomory, zaostalost, občanská válka, utečenci, vojenský převrat
nebo epidemie AIDS. Vývoj Mali v posledních letech dokazuje,
že existuje i jiná Afrika, vždyť v Mali proběhly již troje demokratické volby, země zaznamenává stabilní hospodářský růst,
vleklý etnický konflikt byl vyřešen smírem. V kontextu západní
Afriky je Mali ostrovem stability.
Na druhé straně problémy země jsou obrovské a pro Evropana těžko představitelné. Mali je podle OSN čtvrtou nejméně
rozvinutou zemí světa, má vysokou dětskou úmrtnost, dvě třetiny obyvatel jsou negramotné a lidé zde umírají v průměru ve
45 letech (statisticky však průměrný věk dosahuje jen něco
málo přes 16 let, a to díky vysoké porodnosti). Přes tato hrozivá
čísla se lze na maliskou budoucnost dívat s mírným optimismem. Mali na počátku 90. let 20. století vykročilo správným
směrem a nezbývá než doufat, že z této cesty nesejde.

Na úsvitu věků
Prehistorie území, které dnes tvoří Republiku Mali, je doposud
velmi málo známá. V západní Africe nevznikla žádná kultura
používající písmo. Naše poznávání dějin této oblasti je proto až
do 8. století po Kr., kdy se poprvé objevuje v dílech arabských
autorů, z velké části závislé na antropologii, lingvistice a hlavně
archeologii. Archeologický průzkum tohoto regionu je zatím
nesoustavný, proto se musíme většinou spokojit s více či méně
podloženými hypotézami.
Území Mali náleží ke třem geografickým oblastem. Na jihu
je to Súdán (z arabského bilád as-súdán = země černých lidí),
široký pás savan a stepí táhnoucí se napříč celou Afrikou od
Atlantiku až po Etiopskou vysočinu (nezaměňovat se státem
Súdán, jehož jižní část leží v nejvýchodnější oblasti súdánského
pásu). Na severu se rozprostírají pouštní oblasti Sahary a přechodná oblast mezi těmito dvěma pásy se nazývá Sahel (arabsky = břeh). O původu ani životě nejstarších obyvatel této
části světa mnoho nevíme. Jisté je to, že jejich život fatálně
ovlivňovaly klimatické změny, zejména periodické vysychání
Sahary. V 6.–5. tisíciletí před Kr. se poušť proměnila v savanu,
a umožnila tak zemědělskou revoluci. Z této doby pocházejí
první doklady o chovu domestikovaného dobytka, o něco mladší nálezy z pohoří Ahaggar v jižním Alžírsku (lokality Meniet,
Amekni) svědčí o pěstování obilí. Mnozí badatelé soudí, že
údolí Nigeru je jednou ze čtyř oblastí světa, v nichž se nezávisle
na sobě zrodila zemědělská výroba. První súdánští zemědělci
pěstovali čirok, proso, africkou rýži, jamy, podzemnici olejnou,
ořechy kola a další plodiny. Po celém území západní Afriky byla
od 8. tisíciletí před Kr. rozšířena keramika s tečkovanými vlnovkami.

Od neolitu k době železné
Zhruba v polovině 3. tisíciletí před Kr. se proměnilo klima.
Množství srážek se snižovalo a Sahara začala vysychat. Pastevci obývající saharské savany byli nuceni postupovat k jihu.

n N a úsvitu věků
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Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit na území
dnešního Mali, Karkarichinkat u soutoku Nigeru a pouštní řeky
Tilemsi poblíž města Gao, ukazuje, že v posledním relativně
vlhkém období (2000–1300 před Kr.) žili zdejší lidé velmi podobně jako dnešní polokočovní pastevci. Živili se chovem dobytka, rybolovem a příležitostným lovem. Používali keramiku
a vytvářeli hliněné figurky zvířat.
Zvláštností západoafrického vývoje je, že zde neproběhla
doba bronzová, což bývá vysvětlováno relativním nedostatkem
měděné rudy, a naopak hojností rudy železné, kterou lze v některých oblastech najít přímo na povrchu. Použití mědi je prokázáno v Mauritánii v 9. století před Kr., železo se objevuje již
v 7. století před Kr. na území dnešního Nigeru a Nigérie (lokalita Taruga). Zároveň s železnými nástroji se v západní Africe
dlouho udržují nástroje kamenné. Původ železné metalurgie je
předmětem spekulací. Někteří soudí, že byla objevena přímo
na místě, jiní se domnívají, že byla převzata ze severní Afriky od
Féničanů nebo se rozšířila nilským údolím z Egypta.

Říše Ghana
Zatímco vliv starých středomořských civilizací a Římské říše na
západní Afriku zůstává předmětem diskusí, působení islámu ze
severní Afriky ve druhé polovině 1. tisíciletí je nepochybné.
Rychlost mocenského a územního rozmachu islámu po smrti
proroka Muhammada v roce 632 je v lidských dějinách ojedinělá. Již v roce 642 si muslimští Arabové podmanili do té doby
byzantský Egypt, přes houževnatý odpor místních Berberů dobyli na počátku 8. století celý Maghrib a několik let nato i vizigótská území na Pyrenejském poloostrově. Muslimům se však
nepodařilo udržet jednotnou říši a umajjovský chalífát se roku
750 rozpadl na množství více či méně nezávislých států.
Ze severní Afriky na jih se islám šířil zpočátku mírovou cestou. Díky transsaharskému obchodu pronikal do západního
a středního Súdánu, kde v té době již existovaly městské státy
i rozsáhlé říše. Nejvýznamnější z nich byla říše Ghana, rozkládající se v dnešní jižní Mauritánii, Senegalu a západním Mali.
(Jméno této dávné říše si zvolila britská kolonie Zlaté pobřeží
v roce 1957, kdy získala nezávislost, jako název nového státu.
Dnešní Ghanská republika však se svou předchůdkyní teritoriálně nijak nesouvisí).
Přestože se o Ghaně poprvé zmiňuje teprve arabský pramen z let 788–793, všeobecně se má za to, že existovala přinejmenším od 4. století. Počátky říše nejsou příliš jasné. Podle
tradičního výkladu má původ ve státě Wagadu v západním
Senegalu. Tvůrci říše byli negroidní Soninkové (Sarakolové)
a ghana byl původně titul vládce s významem: válečný náčelník, později přenesený jak na hlavní město, tak na celou říši. Její
centrum je ztotožňováno s archeologickou lokalitou Koumbi
Saleh (Kumbi Sáleh) v jihovýchodní Mauritánii poblíž hranic
s Mali. Zde bylo odkryto rozsáhlé sídliště, v němž mohlo podle
odhadů žít na 30 000 obyvatel. Podle dochovaných nápisů
z Koránu a zbytků mešity lze usuzovat, že obyvatelé byli muslimy, panovník však zřejmě vyznával tradiční náboženství.
Nejdůležitějším písemným pramenem pro poznání Ghany
jsou zápisy arabského geografa al-Bakrího, zpracované ve

