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Umenie na
verejnom
priestranstve:
Ranní lovci vyryli
obrázky zvierat
do skalného
brala. Výskum by
mal poskytnúť
informácie
o živote počas
doby kamennej
v Namíbii.

Na severozápade Namíbie objavil bývalý zememerač
jednu z najväčších zbierok skalného umenia v Afrike
– viac obrazov ako v Twyfelfonteine, neďalekej
pamiatke zaradenej do kultúrneho dedičstva
UNESCO. Na tento kultúrno-historický poklad sa
veda vrhla s najmodernejšími metódami.

N

Fabian von Poser (text a ilustrácie)

a kopec nad ľudoprázdnou krajinou na severozápade Namíbie sa
štverajú dvaja muži. Horúci letný
deň sa chýli ku koncu a teplo je
priam neznesiteľné – 40 stupňov
v tieni. Košele majú premočené potom. Nakoniec sa
zastavia pred jedným skalným previsom. Po kolenách
zalezú pod skalu. Nad hlavami sa im vlní nebo z malieb – precízne nakreslená antilopa skákavá, viaceré
štylizované ľudské postavy, dva červené slony posiate
bielymi bodkami. Stratené obrazy z dávno zabudnutých čias, pravdepodobne staré niekoľko tisíc rokov.
„Sme na konci sveta a zároveň pri jeho zrode, počiatku a jeho strede,“ napísal raz nemecký spisovateľ
Carl Zuckmayer. Podobný pocit zažívame aj tu, 400
kilometrov od hlavného mesta Namíbie Windhoek,
niekoľko storočí od súčasnosti. Obaja muži sú fascinovaní. Sú na stope niečomu celkom neznámemu.
Keby tu už predtým neboli, boli by azda prvými modernými ľuďmi v novoveku, ktorí toto miesto vidia.
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Celkovo sedem metrov dlhá: Platňa bohov
je obrovský vlys posiaty rytinami.

rozbehol projekt financovaný Nemeckou výskumnou
agentúrou. Odvtedy skalné umenie z kamennej doby
na východnom okraji púšte Namib skúmajú vedci najmodernejšou technikou. Medzičasom je známych viac
ako 200 nálezísk na 900 skalách s viac ako 11 000
jednotlivými obrázkami.
Nie je žiadnym tajomstvom, že v Namíbii sa nachádzajú najväčšie zbierky skalného umenia v Afrike – jaskyňa Apollo 11 v Hunských vrchoch, v ktorej nemecký
archeológ Wolfgang Erich Wendt v roku 1969 objavil
obrazy na kamenných platničkách vo veľkosti ľudskej
dlane staré 27 000 rokov, ako aj pohoria Erongo, Brandberg a Twyfelfontein, kde sú skalné obrazy v nesmiernej
koncentrácii. Svetoznáme nálezisko skalných malieb
Twyfelfontein získalo v roku 2007 status kultúrneho dedičstva UNESCO. „Nikto však nečakal, že sa podobný
svet obrazov, ako je v Twyfelfontein, môže tiahnuť tak
ďaleko na západ, a to do oblasti, ktorá dnes pozostáva zo
zdanlivo nepriateľskej púšte,“ podotýka Breunig.
Archeológia je náročná. Keď Breuniga stretávam,
je so svojou ženou a troma doktorandmi na cestách
Detail „božej
platne“
v amfiteátri:
Nikde inde
v Namíbii nenašli
archeológovia
porovnateľné
vyobrazenia ľudí
s natiahnutými
rukami, ktorí
dávajú svoje
požehnanie ako
kazatelia.
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Vo výbornom stave: Nakreslené
figúrky zvierat v jaskyni na „stoličke“.

Všetko sa začalo v jeden decembrový deň v roku
2000. Bývalý namíbijský zememerač Joe Walter bol so
svojou vtedajšou ženou na túre v ľudoprázdnej oblasti
južne od vyschnutej rieky Huab. Na mieste, ktoré dnes
nazývajú Stolička, objavili skaly posiate stovkami malieb a rytín. Následne Walter objavil na skalách ďalšie
obrazy. Poznačil si údaje GPS a zavolal expertom na
skalné umenie. Dnes stojí pod previsom vedľa Petra
Breuniga, distingvovaného profesora z Goetheho univerzity vo Frankfurte nad Mohanom, špecialistu na africkú archeológiu a koryfeja svojho odboru. So svojimi
spolupracovníkmi chce zachytiť obrazy na skalách, aby
sa viac dozvedeli o ľuďoch, ktorí ich kedysi vytvorili.
V púšti sa môžete spoľahnúť len na dve veci – slnko a piesok. Zvetrané horniny a pôda vyschnutá na

prach pokrývajú zdanlivo neobývané miesto. Monumentálne skaly a jaskyne poskytovali pravekým
lovcom a zberačom ochranu pred počasím a divými
zvieratami. Z výšky mohli dobre pozorovať zvieratá,
ktoré lovili. Tieto miesta dodnes nie sú zaznačené na
mapách, nemajú žiadne mená. Walter a Breunig však
okolie poznajú naspamäť. Preskúmali, zamerali a zdokumentovali každé zákutie.
„Aký kmeň alebo aké etnikum, či skupina vytvorila
tieto obrazy, zatiaľ nevieme. Ani za akým účelom či
kedy sa to stalo,“ vysvetľuje Breunig. Keď mu pred
niekoľkými rokmi Walter rozprával o svojich nálezoch, archeológ sa hneď nadchol pre nálezisko. Od
roku 2012 navštevujú túto oblasť niekoľkokrát do
roka a začali s pilotnými štúdiami. V roku 2017 sa

MAJSTROVSKÉ DIELA
SKALNÉHO UMENIA
Namíbia je rajom pre fanúšikov skalných obrazov.
Medzi najbohatšie náleziská patria Brandberg,
pohorie Erongo, Špicatá hora a pochopiteľne
svetové kultúrne dedičstvo UNESCO Twyfelfontein.
Keďže sa mnohé zo skalných obrazov, ktoré objavili
Joe Walter a vedci z Goetheho univerzity vo
Frankfurte, nachádzajú v ťažko dostupných
oblastiach, najlepším miestom na objavovanie
života niekdajších obyvateľov regiónu je práve
nálezisko zaradené do svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Niektorí umelci kamennej doby zanechali v Namíbii
skalné rytiny, niektorí maľby na skalách. Vedci preto
hovoria o existencii skupín s odlišnou identitou. Aké
odlišné boli formy prejavu, vidieť len 60 kilometrov
južne od skalných rytín vo Twyfelfonteine, a to
v Brandbergu, kde sa našli prevažne skalné maľby.
Napočítali tu viac ako 45 000 jednotlivých obrázkov.
Najvyšší vrch Namíbie (2 573 metrov nad morom)
preto dostal celkom oprávnene názov Louvre púšte.
Najznámejšia a najdostupnejšia je maľba, ktorú
v roku 1918 objavil nemecký zememerač Reinhard
Maack. Ide o maľbu s názvom Biela dáma v rokline
Tsisab. Na maľbe starej pravdepodobne viac ako 2
000 rokov je biela osoba a vedľa nej je množstvo
lovcov s oštepmi a lukmi, ako aj priamorožce,
antilopy skákavé a zebry. Za svoje meno Biela dáma
vďačí francúzskemu kňazovi a veľkému znalcovi
praveku Henrimu Breuilovi, ktorý maľby v pohorí
Brandberg skúmal v 40. a 50. rokoch minulého
storočia.
Breuil však pri dávaní mena prehliadol jeden
podstatný detail – maľba vysoká takmer 45
centimetrov neznázorňuje ženu, ale muža. Keďže
turisti maľbu viackrát postriekali vodou alebo kolou,
aby sa na maľbe zvýraznili kontrasty, dnes sa
oficiálne smie ísť z parkoviska v rokline Tsisab
(odbočka značená z C35!) k hodinu vzdialenej kresbe
len so sprievodcom.

02/21

59

Nadšenci raného umenia: Profesor Peter Breunig,
archeológ na Goetheho univerzite vo Frankfurte (vpravo),
a namíbijský geodet Joe Walter (vľavo), ktorí objavili
množstvo rytín a obrazov, sa pozerajú na rytiny
nosorožcov a zebier na „Stoličke“. Tvorcami umeleckých
diel boli pravdepodobne lovci a zberači, ktorí sa v malých
skupinách túlali po krajine. Prečo zobrazovali zvieratá?
Možno kvôli označeniu ich územia, ako aj na
zdokumentovanie ich nároku na divinu, ktorá sa tu pasie.
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už dva mesiace. Skúmajú a dokumentujú. Žiadna
posteľ, tečúca voda, telefónny signál, žiaden internet. V autách majú hromady škatúľ plných konzerv,
stolitrové kanistre s vodou, solárne články, kamery
a počítače. Spí sa v stane. Naplánovať výskum v takýchto extrémnych podmienkach je ozajstný logistický výkon.
Jedného dňa stojí Breunig so ženou v rokline dlhej
300 metrov. Na jej konci je trvalý zdroj vody, ktorý
pravdepodobne tisíce rokov priťahoval ľudí i zvieratá.
V Rhino Spring, len niekoľko kilometrov vzdušnou
čiarou od Stoličky, vystupujú z vyprahnutej púšte
skalné chrbty zaoblené eróziou trvajúcou milióny
rokov. Sú posiate rytinami antilopy skákavej, priamorožcov, slonov, žiráf, nosorožcov. Breuniga obletuje roj včiel mopane, ktoré by sa rady napojili z jeho
potu. Hoci veje vietor, vôbec neochladzuje pokožku
a 68-ročný vedec a jeho tím zameriavajú, premeriavajú, fotografujú, zapisujú do mapy a číslujú každú
rytinu. Hodinu za hodinou, deň za dňom. Už niekoľko
rokov pracujú s najvyššou precíznosťou v krajine nikoho vysušenej slnkom – v Namíbii. Kľúčovú otázku
však zodpovedať nevie: Koľko majú rytiny rokov?
Kto ich vytvoril? Za akým účelom? „Sme si istí, že ich
vytvorili lovci a zberači. Nemali toho viac, ako vládali
uniesť, žili v malých rodových skupinách a boli ne-

Úspešné
hľadanie: Na
takýchto mapách
archeológovia
zaznamenávajú,
kde v púšti našli
výtvory
starovekých
umelcov.
V zásade rozlišujú
medzi maľbami
a rytinami. Táto
časť terénu sa
nachádza
západne od
známeho miesta
Twyfelfontein,
ktoré je na
zozname
svetového
dedičstva
UNESCO. Zelené
bodky
predstavujú
obrazy, červené
rytiny.
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ustále v pohybe, lebo zdroje potrebné na život nie sú
nikde nekonečné.“
Vedci si netrúfajú spoľahlivo odpovedať ani na
otázku, prečo ľudia skalné obrazy vytvorili. Sú tieto
skvosty skalného umenia iba prejavom čírej radosti
pravekých ľudí pri dekorovaní? Išlo o obrady, ktoré mali zaistiť úspešný lov? Alebo vytvorili obrazy
šamani, ktorí zachytávali to, čo videli v tranze, ako
tvrdia niektorí vedci na základe ojedinele sa vyskytujúcich mysterióznych motívov, ako sú bodové oblaky
a bytosti medzi človekom a zvieraťom?
Breunig si to nemyslí. „Ide prevažne o celkom naturalistické obrazy. Môžeme ich jednoducho chápať
ako manifestáciu teritoriálnych nárokov na skromné,
ale spoľahlivé životne dôležité zdroje.“ Dnes by tu natrvalo nechcel žiť žiaden človek. Kedysi to však bolo
inak. Breunig je presvedčený, že táto krajina bola pre
lovcov taká dôležitá práve preto, lebo tu prechodne
nachádzali životne dôležité a predvídateľné zdroje.
„Prírodné zdroje vody, v ktorých aspoň trocha tečie
voda, znamenali pre lovcov a zberačov veľkú výhodu.
Poskytovali im živočíšnu potravu bez toho, aby ju museli celé dni prenasledovať po vyprahnutej pustatine.“
Skalné obrazy vyžarujú magickú silu. Sú to sakrálne miesta, nemí svedkovia doby načrtávajúci obrysy
života našich predkov z kamenej doby. Niektorí vedci

Stolička

Amfiteáter

Twyfelfontein

Rhino Spring
Gai-As
kresby
rytiny
oboje

však vidia v skalnom umení oveľa viac. Sú presvedčení,
že ľudoprázdna oblasť Namíbie bola kedysi jedným
z tých miest v Afrike, kde sa uskutočnila skutočná kultúrna revolúcia. Kedysi tu človek prvýkrát preukázal aj
niečo viac, ako schopnosť prežiť – stvoril umenie.
Tak ďaleko by Breunig nezachádzal. „Môžeme
však hovoriť o istom kognitívnom vývoji. Moderný
človek, homo sapiens, začal vnímať zmeny v živote,
na ktoré nikto nemal vplyv, nezvratný tok času, minulosť a budúcnosť, trápili ho otázky o vzniku sveta
a o smrti,“ vysvetľuje Breunig. „K charakteristickým
znakom ľudského vedomia patrí symbolické správanie. Obrazy predstavujú stelesnenie symbolického
vyjadrovania.“
O hlboko zakorenenom vzťahu k skalnému obrazu
ako posolstvu v symboloch svedčí celosvetové rozšírenie tohto fenoménu na všetkých päť kontinentov.
„Uvedomenie si konečnosti vlastného života muselo
nevyhnutne vytvoriť otázky o silách, ktoré sú mimo
našej kontroly,“ vraví Breunig. Naši predkovia sa snažili pochopiť poriadok sveta, spoznať sily, ktoré tento
poriadok stvoril a udržiava. Hľadali cesty, ako s týmito silami nadviazať kontakt a podnietiť ich pozitívne

zasiahnuť do ich života. „Možno to vyznie ako preháňanie, ale niekedy musela vzniknúť celosvetovo rozšírená myšlienka o bohovi, ktorá sa nám tak pôsobivo
zjavuje v antike,“ uvažuje vedec. „Možno by sme sa
mali na skalné umenie pozerať aj z tejto perspektívy.“
Vedci stále objavujú nové obrazy. Len prednedávnom Breunig a jeho doktorandi našli celú dolinu posiatu rytinami, ktorú archeológovia pre sivú dolomitovú horninu volajú Grey Canyon. Najväčší rozruch
však spôsobil objav Joea Waltera. V ťažko dostupnej
kotline dlhej dva kilometre narazil v roku 2010 na
množstvo rytín. Prvé snímky obrazov v Amfiteátri priniesli 1 586 skalných rytín, medzi nimi aj nezvyčajné
obrazy, ako je žirafa takmer v životnej veľkosti, ktorá
je s výškou 3,5 metra najväčšou známou rytinou Namíbie, viacero slonov tiež takmer v životnej veľkosti,
ako aj stena dlhá deväť metrov s doteraz jedinečným
počtom obrazov – vyše 330 jednotlivých rytín –, ktorú
vedci pokrstili menom Newspaper Wall.
Len niekoľko metrov vzdušnou čiarou objavila
jedna z Breunigových účastníčok exkurzie ďalší jedinečný nález. Narazila na vlys dlhý sedem metrov,
na ktorom boli okrem zvierat ľudia s roztiahnutými

Táto vyrezávaná
skala je blízko
miesta, ktoré
vedci nazývajú
Rhino Spring.
Ukazuje veľkého
nosorožca a veľa
menších zvierat,
ako sú žirafy
a zebry. V tomto
regióne sa
zjavne gravíroval
každý prístupný
plochý kameň už
po tisíce rokov.
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Záver dňa vo vedeckom
tábore v pohorí Mik: Vedci,
ktorí chcú zdokumentovať
skalné rytiny v púštnej
krajine Namíbie, musia
dokázať žiť aj v náročných
podmienkach, bez
akéhokoľvek komfortu.

Mystické skalné umenie:
Niektoré obrazy a rytiny
v pohorí Mik v Namíbii
môžu byť staré až 10 000
rokov. Ľudské a zvieracie
postavy pôsobia živo
a dynamicky, ale
predstavujú tiež hádanky
z hľadiska anatómie
a umiestnenia obrazu.
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Dokonale zachované: Prof.
Peter Breunig sa pozerá na
skalné maľby v jaskyni
Backenzahn, ktorú vedci
nedávno objavili len pár
kilometrov od svetového
dedičstva UNESCO
Twyfelfontein.

Výskum využíva
najmodernejšie
technológie: Johannes
Behringer (vpravo), jeden
zo spolupracovníkov Petra
Breuniga, pomocou dronu
vytvára fotografie vo
vysokom rozlíšení až z 500
jednotlivých obrázkov.
Poslúžia na neskoršiu
analýzu na počítači.
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rukami, akoby kazatelia udeľovali požehnanie. „Nič
podobné v Namíbii doteraz nie je známe,“ dodáva
Breunig. Pre silné postavy, ktoré vyzerajú oveľa lepšie živené ako ľudia na rytinách na iných náleziskách,
žartovne nazvali vedci toto miesto Platňa bohov. Aj pri
tomto jedinečnom nálezisku je archeológ zdržanlivý:
„Stačí, ak sa poriadne pozrieme na našu vlastnú reč
symbolov. Vedeli by sme si z objektov kresťanskej
symboliky, ako je kríž, oltár a jedna žena s dieťaťom
v náručí, komplexne predstaviť kresťanskú vieru?“
Jednou z najdôležitejších otázok, ktoré si archeológovia kladú, je otázka veku. Z rozhovorov archeológov možno vytušiť, že najstaršie rytiny môžu byť
staré 10 000 rokov a najmladšie 500. S istotou však
nemôže nikto nič povedať. Svetlo do temnoty by mohla priniesť nová metóda. Breunig a jeho tím dokumentujú rytiny bez dotyku pomocou najmodernejšej
digitálnej techniky. Zhotovujú ortogonálne fotografie
s vysokým rozlíšením až z 500 jednotlivých obrazov,
pomocou dronov vytvárajú trojdimenzionálne modely
krajiny, v ktorej sú obrazy umiestnené, aby sa objavil
vzor ich rozšírenia, a robia snímky pri ultrafialovom
svetle, aby sa dali rozoznať aj časti, ktoré sú pri dennom svetle neviditeľné. Okrem toho skúšajú metódu
datovania, ktorá sa doteraz pri skalnom umení využívala len zriedkavo.
S drahým zariadením, ktoré volajú opticky stimulovaná luminiscencia (OSL), môžu vedci datovať
posledné osvetlenie sedimentov a hornín slnečným
svetlom. „Na zlámaných doskách sa tak môže stanoviť
terminus ante quem, čiže minimálny vek, alebo terminus post quem, maximálny vek,“ vysvetľuje Breunig.
Ak sa vedcom podarí úspešne použiť túto metódu
v drsných podmienkach púšte, mohla by sa OSL už
onedlho stať štandardom pri výskume skalných dosiek
s obrazmi, ako sú v Namíbii.
Večer sedia archeológovia na kempingových stoličkách pred stanmi. Za vrcholmi skál zapadá slnko. Breunig na večeru griluje steaky z antilopy, z reproduktorov
hrá džez. Archeológia má niekedy aj celkom uvoľnenú
tvár. Keď oheň vyhasne, roztiahne sa nad táborom nevídaný hviezdny stan. Človek sa v takýchto momentoch
cíti mimoriadne blízko pri predkoch, ktorí tu kedysi
žili. Lovci a zberači boli v tejto vyprahnutej krajine
ozajstnými majstrami prežitia. Jedného dňa však aj toto
miesto opustili – možno práve pre drsné podmienky.
Keď v posledný deň opúšťame Amfiteáter a vydávame sa na zostup, sme uchvátení obrazmi. Už teraz patria medzi skvosty pravekého skalného umenia
v južnej Afrike. Na niektoré otázky azda nikdy nebu66
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dem poznať odpoveď. Z majstrovských diel skalného umenia sa však vynára niečo z dávno zabudnutej
viery – jasnosť a jednoduchosť života. Celkom podstatné vlastnosti zvierat, ako sú slony a nosorožce, sú
vyjadrené len niekoľkými bodkami. Obrazy odrážajú
pravdivosť, ktorú naše dnešné umenie stratilo. Objavy Waltera a Breuniga sú nielen nálezy svetového

Prof. Peter
Breunig (vľavo
v strede),
niektorí členovia
jeho tímu
a bývalý geodet
Joe Walter
(vpravo) si
dopriali obednú
prestávku pod
skalou v pohorí
Mik.

významu, ale aj fascinujúca reminiscencia na rané dni
moderného človeka. Dávajú nám nejasnú predstavu
o zabudnutom živote našich predkov.
Fabian Poser, ročník 1969, autor a fotograf z Mníchova, bol pri ceste do Namíbie dojatý filigránskou
prácou pravekých umelcov. Najviac ho fascinovala
Platňa bohov dlhá osem metrov v Amfiteátri.
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