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Úvod

Komplexní pohled na
málo akcentované
skutečnosti,

dějiny

národa Bedža nám

skutečnosti

které

může

v širším kontextu nejen

blízkovýchodního regionu. Z tohoto

důvodu

oborů

oblastí, tak i

jednoho z afrických

zmiňovanou

národů.

původně

doprovázející osudy tohoto

se týkají

souvisejících se

pomoci poodhalit některé

by

předložená

laikům, kteří

měla

Tato práce není koncipována na

výzkumu, ale jako syntéza opírající se o studium primárních

se

známé

či

nomádského lidu, jakož i

severovýchodní
práce

méně

Afriky,

chtějí dozvědět

pramenů

i

studentům

sloužit jak

základě

ale

o historii

vlastního terénního

a literatury. Charakter

práce je spíš tedy deskriptivní a interpretativní.

Důvodem

k vytvoření této práce byla na jedné

možno komplexního pohledu na
půl

dějiny Bedžů,

straně potřeba vytvoření

aktuálního, a pokud

jejichž první a jediná ucelená knižní podoba je již

století stará (A. Paul: A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, 1954). Na

straně

druhé stálo

úsilí informovat o národu, který je z hlediska politické situace ve zkoumaných zemích

poněkud

stranou zájmu mezinárodní veřejnosti a v posledních desetiletích doznal mnoha zásadních změn.
Stejně
často

tak byl
(a

důvodem

nesprávně)

k sepsání této práce i fakt, že historie a

zužuje na konflikt mezi muslimským severem a
neboť

Bedžové by se do této kategorie nevešli
muslimské vládě,

ačkoliv

v současnosti

jsou sami muslimové a naopak tvoří

politickými subjekty. Kde hledat
však mohla pomoci odstranit
třeba právě

důvody

určité

národů

kterými byly
historikové,
ve

Súdánu se velmi

křesťanským

opozici

vůči

jihem.

arabské,

koalice spolu s jižanskými

těžké

hodnotit, tato práce by

stereotypy panující kolem mimoevropských

národů, států či

islámu. Politické, historické a etnické reálie zemí Súdánu a Rohu Afriky jsou

stereotypizace provází

okolních

tvoří

součást

tohoto nevelkého zájmu je

mnohem složitější, než aby se daly zjednodušovat do

Právě

současnost

a státních

označováni,

dějiny Bedžů
celků

středověku, kteří

pět

informace z

tisíc let

"třetí

klišé.

odnepaměti. Přestože

(a nejen jich)

zhruba od 3. tisíciletí

se posledních

kteří často přejímali

nějakých

př.

jsou v povědomí

n. 1., jejich vnímání a

příliš nezměnily. Ať

přívlastky,

již to byli

řečtí

ruky," nebo arabští geografové a cestovatelé

se až na výjimky zpravidla shodovali ve svých

závěrech,

nebo

řada

evropských dobrodruhů 19. století, ti všichni jako by přejímali jeden od druhého podobné výroky
a klišé, když

označovali

dvacáté století

přineslo

Bedži
více

přívlastky jako "hašteřiví,"

světla

do zatím

"ozbrojení,"

nepříliš dobře
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"nepřátelští,"

atp. Teprve

prohádané historie této pozoruhodné

společnosti.
zaměřené

Na

na

vyvozovány

počátku

měření

závěry

Bedžů,

posun jak ve vnímání
Bedžové

lebečních

indexů

původu Bedžů.

o

těší zřejmě

převládaly

dvacátého století

ovlivněné

výzkumy

měřitelných

a dalších

tehdejší antropologií a

položek, ze kterých byly

tak i ve výzkumech, které zde byly prováděny.

Největší "oblibě"

práce, kterou bych tímto rád věnoval všem

naznačil,

významnou

zájemcům

součástí

předložené

o Afriku.

této práce jsou i kapitoly

zaměřené

na ekonomické,

socio-politické, kulturní i jazykové aspekty. Tento model komplexního popisu není u nás
preferovaný, ale

právě

určité společnosti

součást

kultury a

je nutné se takovými otázkami zabývat. Navíc, jazyk

společnosti

a v případě jazyka

Bedžů

se jedná o

gramatiky a širší syntézu jazykovědného výzkumu této oblasti v

předložená

počátku třetího

společenských

jimiž v

a politických

zdrojů,

mj.

význačných odborníků.

změn,

středověkých

První

tři

současnosti

cestovatelů,

kapitoly, které jsou

a novověku. Bedžové

patří

Bedžů

Další polemikou bude souvislost mezi

starověkými

odborníků

první pokus o nástin

dějinách

předložit

a

společnosti Bedžů

aktuální syntézu jejich

vědeckých

jakož i moderních

věnovány dějinám Bedžů

do

tří

studií

(kap. 2, 3, 4)

historických etap-

starověku,

mezi nejstarší známé národy v Africe, úvodní kapitola si

však také klade otázku, zda v případě

jak se vyvíjely názory

pevnou

procházejí. Snažil jsem se využívat

rozdělit

prezentují historický vývoj, který by se dal zhruba
středověku

tisíciletí a

vůbec

tvoří

či

českém prostředí.

si klade za cíl shrnout dostupné informace o

od počátku jejich historie až do doby

primárních

příliš

proto jsem jej zvolil. Domnívám se totiž, že k úplnému pochopení

obrazu

Práce zde

se

mezi lingvisty, mezi nimiž v současnosti vyniká zejména francouzská

lingvistka Martine Vanhove. Všechny provedené výzkumy byly využity pro napsání

Jak jsem již

značný

Druhá polovina dvacátého století pak již znamená

lze

hovořit

o "národu", "etniku"

Blemmyi a

současnými

či

"kmenech."

Bedži, ukážeme si,

na tuto problematiku a jakou úlohu Blemmyové (Bedžové)

hráli v dřívějších historických epochách. Pátá kapitola podává informace o základních
sociálních, politických a etnických otázkách týkajících se
problematika v odborné
kapitola je

věnovaná

literatuře

stále

nedostatečně

jazyku Bedžů, který se naopak

Bedžů,

jakož i jejich

kultuře,

což je

prozkoumávaná a diskutovaná. Poslední

těší

v odborné

literatuře

stále

většímu

zájmu

lingvistů.

V kapitolách o historii
především

bylo

pochopení

dějin Bedžů

Bedžů

jsem

třeba alespoň stručně

přihlédl

i k aspektům, které se

Bedžů přímo

netýkaly,

zmapovat politickou situaci v Súdánu a Eritreji pro lepší

samotných. Zatímco o

středověkém

2

období jsme

dobře

informováni díky

řadě děl

cestovatelů

arabských

badatelů,

a

či

lingvisté; antropologové, afrikanisté
historii
Súdánu.

poměrně dobře
Povědomí

ve dvacátém století se

historikové již
neboť

zrekonstruovat,

regionální zájmy. Fakt, že zájem
době

ji nelze zcela

ať

vyšly,

již v

alespoň

podobě

Bedžů

knižní,

či

od historie nezávislého

polovině

20. století možná i

samotných se založením strany hájící jejich

veřejnosti

odborné

jsme schopni jejich moderní

oddělovat

o existenci národa Bedža se zvýšilo ve druhé

proto, že se zvýšila politická angažovanost

v poslední

méně. Přesto

Bedžům věnovali především

roste, dokládá i několik studií, které

v podobě odborných

článků

v mezinárodních

periodikách. Snahy vymanit se z periferie, oprostit se od marginalizace a nerovnosti v rámci
hospodářství

súdánské politiky a

existenci a aktuálních problémech.
měla

národu Bedža by tak

být v

neboť

v českých odborných a

o této

společnosti

různých

Přesto

odborné i laické

tento stav není zdaleka ideální a

českém prostředí

veřejnosti

o jejich

předložená

práce o

prvním pokusem o nápravu tohoto deficitu,

vědecko-populárních časopisech

nalezneme jen

ojedinělé

zmínky

a jejích dějinách.

Tato práce se snaží
upozornit na

povědomí části

zvýšily

předložit

případné

nedostatky v dílech

místech se snažím zpochybnit

význačných odborníků (např.
výzkumů prováděných

různých aspektů dějin,

nová hlediska a možné interpretace
předchozích

některé

(již

zmiňovaná

počátku

Murray). K práci bylo nutné využít

publikace A. Paula). Na

historické interpretace s odvoláním na názory
překonanost některých

A. Zaborski), nebo upozornit na

zejména na

jakož i

tezí a

dvacátého století (viz. C. G. Seligman a G. W.

značného

rozsahu literatury, jejíž seznam je uvedený na

konci studie.

Rád

bych

nakonec

zkoumanému tématu.
literatury použít i

upozornil
Hlavně

některých

na

opatřování

obtížnost

internetových

významných médií (BBC). Zde je

zdrojů,

zejména odkazy a dokumenty

třeba

a týká se

či

některých

aktuální záznamy

maximální opatrnosti, protože ne všechny zdroje lze

považovat za relevantní. Mnohdy totiž vychází z neověřených
doplňkové

ke

pro zmapování dvacátého století bylo nutné pro nedostatek

organizací, zabývajících se lidskými právy (zejména Human Rights Watch),

jejich užití jen

materiálů

studijních

skutečně

pouze

či

povrchních informací, proto je

některých

specifických

aspektů (např.

poměrně aktuální informace o Beja Congress). Problematika národa Bedža není v České

republice nijak
cizojazyčné

dobře

zdokumentována a při svém studiu jsem byl odkázán v naprosté

většině

prameny. To se ovšem neobešlo bez komplikací a touto cestou bych proto

na

chtěl

poděkovat

prof. RNDr. Václavu Blažkovi, CSc. a dr. Martine Vanhove za cenné rady a za

poskytnutí

důležitých materiálů

ke studiu a za fotografické materiály, a dále dr. Pavlu Mikešovi
3

a dr. Alemayehu Kumsovi za řadu

podnětů,

fází mého badatelského výzkumu bylo

které tak

několik

či

onak ovlivnili moji práci.

krátkodobých studijních

pobytů

Nejdůležitější

na

univerzitě

v Leidenu a tamním African Studies Centre, kde jsem mohl nashromáždit a nastudovat velké
množství (na našem území)

málo

dostupných (respektive

4

nedostupných)

materiálů.

1

Písemné prameny

společnost Bedžů

Rekonstruovat historii, kulturu a
pramenů, částečně

i díky archeologickým

z hlediska zkoumání afrických

dějin

nejvíce Somálci svojí poezií, i u

nálezům

lze nejlépe na základě dostupných písemných
a lidové slovesnosti.

Právě

orální tradice má

velký význam. V zemích Rohu Afriky vynikají

Bedžů

zřejmě

však v posledních letech probíhají výzkumy poezie a

lidové slovesnosti. 1 Přestože o některých etapách jejich dějin jsme informováni velice kuse, jsme
schopni na

základě

ostatních písemných pramenů tyto mezery zacelit. K rekonstrukci nejstarších

dějin Bedžů v posledních destiletích přispěly významně i archeologické, antropologické2 a

lingvistické3 výzkumy, které mj. potvrdily souvislost starověkých Blemmyjů s moderními Bedži,
a tedy dokázaly starobylost tohoto národa. Spektrum písemných
zmíněni

jen

okrajově, či

věnován

kde jim je naopak

pramenů,

velký prostor, je

kde jsou Bedžové
poměrně

koresponduje s dlouhou historií tohoto národa. Registrujeme záznamy jak ze
z dob staré egyptské
samotnými a šířené v

říše

nebo

současnosti

říše

široký a

starověkých

stél

aksumské, tak oficiální dokumenty publikované Bedži

pomocí internetové

sítě.

Nejvíce se v této oblasti angažoval francouzský badatel Didier Morin, zřejmě největší současný odborník na
lidovou slovesnost a poezii Bedžů, Afarů a Somálců, viz. Morin, D. (1997): Mimetic Traditions in Beja Poetry from
Sudan, in: Research in African Literature, vol. 28, No. 1. 1997, s. 15 - 34.
1

2

Alexander, J. (2001): Islam, Archeology and Slavery in Africa. World Archeology, vol. 33, No. 1, pp. 44-60.;
Arkell, A. J. (1961): A History ofthe Sudan to 1821. The Athlone Press. London 1961.; El Hasan, A. M.- Godber,
M. G. et al. (1968): The Hereditary Blood Factors ofthe Beja ofthe Sudan. Man, New Series, vol. 3, No. 2, pp. 272
- 283.; Kirwan, L. P. (1979): Nubia and Nubian Origins. The Geographical Joumal, vol. 140, No. 1, s. 43- 51.;
Sandars, G. E. R.-Owen, T. R. H. (1951): Note on Ancient Villages in Khor Nubt and Khor Omek. Sudan Notes
and Records, vol. XXXII, s.326- 331.
Podrobněji o tématu jazyka Bedžů viz. kapitola 6; k lingvistickým pramenům, které přispělik pomání děj in Bedžů
viz.: Vycichl, W. (1958a): The Present State ofMeroitic Studies. KUSH 6, 1958, s. 74- 81.; Vycichl, W. (1958b):
The Name ofthe Blemmyes. KUSH 6, 1958, s. 179.; Vycichl, W. (1953): Zur Sprache und Volkskunde der Ababdi.
Sonder-abdruck aus dem Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Nr. 14.
1953, s. 177- 184.; Zaborski, A. (1966): Notes on the Medieval History ofthe Beja Tribes. Folia Orientalia, vol. 7,
1966, s. 289- 307.; Zaborski, A. (1967): Some Remarks on Ezaana's Inscriptions and the Beja Tribes. Folia
Orientalia, vol. 9, 1967, s. 289- 306.; Zaborski, A. (1987): Reinisch and Some Prob1ems of the Study of Beja
Today, in: Mukarovsky, H. G. (1987): Leo Reinisch. Werk und Erbe. Verlag der 6sterreichischen Akademie der
Wissenschaften. Wien 1987, s. 124- 139.; Zaborski, A. (1989): The Problem of Blemmyes-Beja: An Etymology.
Beitrage zur Sudanforschung 4. 1989, s. 169- 177.; Zaborski, A. (1999): Beja Language History and Prehistory.
The First Conference for the Beja Language. Cairo 23.-25. September 1999.; Zyhlarz, E. (1940): Die Sprache der
Blemmyer. Zeitschrift fur Eingebo-renen-Sprachen, XXXI. 1940/41. s. 1 - 21.
3

5

I

Starověké

1.1

a středověké prameny

Písemné prameny ke studiu dějin a společnosti
dělíme
či

na

dvě části

Bedžů

lze rozdělit do

tří

etap.

Starověké

prameny

- písemné prameny knižní a písemné prameny psané na kamenných stélách

podobných královských nápisech. Mezi prvními písemnými prameny ke studiu oblasti Rudého

moře je třeba zmínit "Periplus Mare Eritreai" od neznámého autora z 1. století n. 1. I když zde
4

Bedžové nejsou
dějin

explicitně

celého regionu

zaznamenáni, jedná se o první pramen, o který je možné se

opřít.

Autor zde

zmiňuje

obyvatele afrického

pobřeží

při

Rudého

studiu

moře

-

Trodlodyty, neboli obyvatele jeskyň. Spojitost s Bedži je ale nejistá. V dalších pramenech jsou
Bedžové (Blemmyové)
nepodložené,

někdy

uváděni

sporadicky, mnohdy se jedná o informace tzv. "ze

až fantastické

zvěsti

z oblasti Rudého

moře.

třetí

ruky",

Plinius Starší uvádí ve své

Knize o přírodě 5 Ichtyofagy (Rybojedy), souvislost s Bedži ovšem opět nelze s jistou doložit,
neboť

rybolov nebyl nikdy u Bedžů dominantním způsobem obživy.

Z dalších starověkých pramenů připomeňme Ammiana Marcellina. 6 Pro Římany bylo území
obývané Bedži poslední prozkoumanou oblastí, dále se nacházelo již jen Hic sunt leones - "zde
jsou lvi." Izolované zmínky o existenci

Bedžů

dokládají Erathosthenes, Olympiodoros nebo

Procopios. 7 Z královských nápisů jsou nejdůležitější nápisy egyptského panovníka Silka a
aksumského panovníka Ezany. 8

Zhruba od pátého do devátého století nám chybí jakékoliv zmínky o Bedžích. Naopak ve
středověku

nastává "zlatá doba" arabských

dostává celé

řady

písemných

materiálů,

cestovatelů, badatelů, geografů,

bez nichž by rekonstrukce

dějin

díky nimž se nám

a života

Bedžů

nebyla

myslitelná. Mezi prvními, kdo uvádí tento národ je Abú al Kásim__ !~~-.!:!~~ka~: __který putoval

4

Schoff, W. (1912): Periplus of the Red Sea. Travel and Trade in the Indian Ocean by a Merchant of the First
Century. Longmanns, Green, and Co. London.
5

Plinius Starší (1984): Kniha o přírodě. Odeon. Praha.

6

Ammianus Marcellinus (1984): Soumrak říše římské. Odeon. Praha.

7

MacMichael, H. A. (1922): A History ofthe Arabs in the Sudan. Frank Cass&Co. London.

8

Pankhurst, R. K. P. (1967): The Ethiopian Royal Chronicles. Oxford University Press.; Budge, E. A. W. (1970): A
History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia 1-11. London.; Conti Rossini, C. (1937): Etiopia e Genti di Etiopia. R.
Bemporad & F. Firenze 1937.; Conti Rossini, C. (1928): Storia d'Etiopia. A. Lucini & C. Milano 1928.; Zyhlarz, E.
(1943): I Reami della Nubia Prima deli'Islam. Uno Sguardo Storico sul Sudan Antico e Medioevale. Rassegna di
Studi Etiopici, vol. III, I 943, s. 237 - 271.; Zyhlarz, E. (1958): The Countries of the Ethiopan Empire of Kash
(Kush) and Egyptian Old Ethiopia in the New Kingdom. KUSH 6, 1958, s. 7 - 38.;

6

v polovině desátého století z Indie do Španělska a o svých cestách zanechal spis "Al masalik wa
al mamalik" (Kniha 'cest a znamení). Abúl Hasan AH al-Masúdí zhruba

vtéže

době přináší

monumentální dílo "Rýžoviště zlata a doly drahokamů." 9 Na přelomu 10. a ll. století napsal
Abú Alí ibn Rustah dílo "Kniha drahých
však dochovala jen malá
druhé

polovině

část.

kamenů"

Podobný osud potkal i knihu Ibn Selíma al-Asuáního, jenž ve

10. století sepsal knihu analyzující

na svých cestách setkal.

Byť

(Kitáb al alaq an nafisah). Z jeho spisu se

společenské

a politické události, se kterými se

se toto dílo nedochovalo, jeho poznatky

uveřejnil

ve 14. století al-

Makrízí ve svém objemném spisu "Núbie, Makúrie, Aloa, Bedžové a Nil." Ve dvanáctém století
zaznamenal život Bedžů Ibn Džubajr ve svém díle Cesty. 10 Jeden z nejslavnějších arabských
cestovatelů

Ibn Battúta pobýval v polovině 14. století na

březích

Rudého

moře

a ve svých

"Cestách po Asii a Africe" 11 zmiňuje i Bedži.

1.2

Evropské novověké prameny a výzkumy 20. století

Zhruba od 15. století
společnosti Bedžů.

opět

nastává období, kdy nemáme žádné písemné zmínky o

Tento nedostatek byl prolomen až na

počátku

životě či

devatenáctého století díky

švýcarskému dobrodruhovi Johannu Ludwigu Burckhardovi, 12 jenž cestoval na trase ze Šendy do
Suakinu a přináší bohaté zmínky o
prameny z větší

části

ve znamení

životě

tamních

německy

Bedžů.

mluvících

Devatenácté století bylo pro písemné

cestovatelů

a

badatelů, neboť

dalším

pramenem ke studiu je dílo "Aegypten" Němce Alfreda von Kremera. 13 Ze stejné doby pochází
slavné "Ostafrikanische Studien" legendárního Wernera Munzingera. 14 Výjimkou mezi německy
psanými prameny je spis "L'Etbaye ou pays habité par les Arabes Bicharieh," jejímž autorem je
francouzský geolog Linant de Bellefonds.

9

Al-Masúdí (1984): Rýžoviště zlata a doly drahokamů. Odeon. Praha.

10

lbn Jobair (1949): Voyages. L'Academie des lnscriptions et Belles-lettres. (traduit par. M GaudefroyDemombynes) Paris.
11

lbn Battuta (1929): Travels in Asia and Africa 1325-1354. (trans!. by H. A. R. Gibb).

12

Burckhard, J. L. (1820): Reisen in Nubien und Arabien. Jena

13

von Kremer, A. (1863): Aegypten. Forschungen Uber Land und Volk wahrend eines zehnjahrigen Aufenthalts. F.
A. Brockhaus. Leipzig.
14

Munzinger, W. (1864): Ostafrikanische Studien. Fr. Hurtersche Buchhandlung. Schafthausen.
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Na konci devatenáctého století dochází k prvním

krokům

vedoucím k prozkoumání jazyka

Bedžů, největší zásluhu na tom mají švédský lingvista Hermann Almkvist 15 a Rakušan Leo

Reinisch. 16 V první polovině dvacátého století se nejvýznamněji zasloužili o poznání dějin
Bedžů v Etiopii a Eritreji italští učenci Carlo Conti Rossini, 17 a Alberta Pollera. 18 Harold

MacMichael naopak

přinesl

celkový obraz

dějin Bedžů (zvláště

s ohledem na

starověké dějiny)

v Súdánu. Řada antropologických výzkumů na konci 19. století a na počátku 20. století se
zaměřovala

hamitské

na

určování parametrů,

skupině.

nebylo možné

Techniku

jimiž

výzkumů

přijmout, přesto

měla

být prokazována

a terminologii, již

někteří

příslušnost Bedžů

k tzv.

badatelé používali, by dnes

nelze tyto prameny zcela ignorovat a naopak si zaslouží

pozornost proto, aby mohly být reinterpretovány

či

porovnány s aktuálními údaji a

vědeckými

výzkumy.

Dosud se Bedžové (a historie jejich národa)

dočkali

pouze dvou knižních monografií, mapující )\

bud' jejich dějiny, 19 nebo společenské a etnické otázky. 20 V posledních desítkách let se Bedžové
těšili přízni především

u

lingvistů,

společenskými změnami,

kterými Bedžové procházejí v důsledku politických, ekonomických i

v poslední

době

vychází studie zabývající se taktéž

klimatických změn obzvláště v Súdánu. 21 Největší zásluhu na poznání současného života Bedžů
mají

zřejmě

Sara Pantuliano, Leif Manger nebo Mohammed H. Salih, jejichž práce se týkají

společenského

vývoje a

změn,

které ovlivnily každodenní realitu

s přírodními i politickými událostmi v zemi.

Bedžů

v Súdánu v souvislosti

22

15

Almkvist, H. (1881): Die Bischari-Sprache Tii-Bedawie in Nordost-Afrika. Upsala.

16

Reinisch, L. (1893): Die Bedauyesprache in Nordost Afrika. Wien.

17

Conti Rossini, C. (1937): Etiopia e Genti di Etiopia. R. Bemporad & F. Firenze.

18

Pollera, A. (1935): Le popolazione indigene dell'Eritrea. Bologna.

19

Paul, A. (1954): A History ofthe Beja tribes ofthe Sudan. Cambridge University Press. London.

20

Palmisano, A. L. (1991 ): Ethnicity: Beja as representation. Berlin.

V této oblasti vynikají především práce Sary Pantuliano: Pantuliano, S. (2002): Sustaining Livelihoods Across the
Rural-Urban Divide. Pastora! Land Tenure Series No. 14. IIED.; dále z nejnovějších výzkumů např.: Manger, L.
(2001): Pastoralist-State Relationships among the Hadendowa Beja ofEastren Sudan. Nomadic Peoples, vol. 5, No.
2, s. 21 - 48.; Salih, H. M. (1980): Hadandowa traditional territorial rights and inter-population relations within the
context ofthe Nature Administration systém (1927-1970). Sudan Notes and Records, vol. LXI, s. 118- 133.; Salih,
H. M. (1984): Descent, marriage, and Uxorilocal Residence among the Hadendowa of eastem Sudan, in: MohamedSalih, M. A.-Mohamed-Salih, M.(l984): Family life in Sudan. University ofKhartoum.
21

22

MacMichael, H. A. (1922): A History ofthe Arabs in the Sudan. Frank Cass&Co. London.
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Původ

2

Bedžové

patří

a prehistorie Bedžů

mezi nejstarší známé národy nejen v oblasti Súdánu, ale i v celé Africe. Jejich

historie sahá daleko do období Staré říše 23 , což s sebou na druhé straně přináší řadu problémů
s identifikací vlastních Bedžů.
zabývat samotným

počátkem

Především jde

historie

státních celcích, které s Bedži
sledovat etymologický

původ

o otázky terminologické. V této kapitole se budeme

Bedžů, stejně

přímo či nepřímo

vlastního

tak je

třeba

se zmínit o oblastech, nebo

souvisely (Kúš, Meroe ). Dále je nezbytné

označení Bedžů

a

zaměřit

se na jeho

různé

podoby, jak

byly uváděny v minulosti (viz. Blemmyové, Budža... ).

Přestože

byli Bedžové známi již ve

starověkém Egyptě

kamenných stélách, v mnoha písemných pramenech

a

JSOU

středověku

zaznamenáni na

několika

i devatenáctého století byli

nahlíženi vždy jen z vnější perspektivy. Až do 19. století se o nich

hovořilo

pouze jako o

jednolité jednotce, uniformním národu. Zatímco arabští cestovatelé nerozlišovali mezi
označení

jednotlivými socio-politickými jednotkami a naopak mnohdy pod
populace, které do

něj

etnicky

kmeny, které se vlivem
pro

dřívější

moře

ke

autory,

břehům

historiografie

nepatří,

vnějších

nemluvě

o

v 19. století se již

událostí a

starověkých

faktorů

předchůdce

rozlišovat mezi jednotlivými

v určitých aspektech odlišovaly. Zdá se, že

záznamech, všechny nomádské populace od Rudého

Nilu a od Asuánu do severní Etiopie,

ztotožňuje

začíná

Bedža zahrnovali i

Bedžů

tvořily

jeden celek.

Současná

západní

s proto-egyptskou a núbijskou populací pre-

dynastického Egypta, která se na území mezi jižním Egyptem a severní Eritreou pohybuje již od
čtvrtého

2.1

tisíciletí př. n. 1.

Terminologie

Nejdříve

je však nutné ujasnit si terminologii, zda lze v případě

nikoliv. Slovo etnikum je odvozeno od
"pohany." První aspektem etnicity je
si

uvědomuje

svoji kulturní odlišnost

základě určitých

řeckého

vědomí
vůči

Bedžů hovořit

základu ethnos, což

odlišnosti "my" a "oni."

jinému etniku a

zároveň

o národu

původně označovalo

Příslušník určitého

se cítí

či

etnika

sociálně připoután

vymezených kategorií k etniku svému. Etnicita se tak

utváří

na

na

základě

Egypt se geograficky dělí na Dolní Egypt (okolo delty Nilu) a Horní Egypt (pásmo okolo Nilu směrem k Asuánu).
Historie starověkého Egypta se dělí na tři základní etapy- Stará říše, jejíž konec nastal zhruba v roce 2160 př. Kr.;
Střední říše, která se datuje cca. mezi lety 1991- 1785 př. Kr. a Nová říše, jejíž existence spadá do období 15401070 př. Kr. (bližší informace viz. např. Iliffe, J. (2001), s. 29-42).
23

9

sociálních kontaktů. 24 Stejně jako etnikum, má i termín národ poměrně dlouhou historii a byl
užíván v mnoha

různých

smyslech. Nacionalismus klade
vůči "těm

národa a staví tak hranice

důraz

na kulturní jednotu

druhým." Thomas Hylland Eriksen je toho názoru, že národ
přináší

je spíše kategorií politickou, jakkoliv její definice
zjednodušenou definici národa, když

říká,

určité

obtíže. Eriksen uvádí

že "národ se stává národem v případě, že jeho

vůdci vznesou požadavek, aby politické hranice byly v souladu s těmi kulturními."

Ernest Gellner vznáší polemiku nad
případě,

národ v

příslušníků

dvěma

že sdílejí stejnou kulturu,

definicemi národa. První
"přičemž

spočívá

političtí

25

v tom, že lidé tvoří

kultura znamená soubor myšlenek, a

znaků

a představ a způsobů chování a dorozumívání." 26 Druhá definice je založena na tezi, že lidé tvoří
národ, pokud jeden druhého uzná za náležejícího ke stejnému národu, zde je národ tedy
arbitrární, nahodilou kategorií, "národy jsou plody lidských přesvědčení, loajality a solidarity." 27
Posuzujeme-li tyto
Jednotlivé kmeny

dvě

kategorie z hlediska

Bedžů

sdružuje

společná

Bedžů, příliš světla

víra - islám.

do našich

Jazykově

závěrů

se však liší,

nevnášejí.

neboť některé

kmeny hovoří jazykem to-beďauiye, jiné jazykem tigré a některé arabsky. Arabština je

obecně

na

vzestupu a zřejmě je jen otázkou času, kdy převáží nad jazykem to-beďauiye.

Problematická je u Bedžů kategorie teritoriality, pokud bychom považovali jako jeden z hlavních
pilířů

kategorie národa teritoriální soudržnost, vymezenost. Bedžové jsou

tak, že dnes žijí na území Egypta, Súdánu, Eritreji.
příslušnost

Bedža.

každého kmene

vyjadřuje

a loajalitu nejprve ke svému kmenu, pak teprve k vyšší nadkmenové kategorii -

Přesto

se domnívám, že lze v případě

dlouhou historii sahající až do
jeho

Příslušník

rozděleni teritoriálně

příslušníci

třetího

tisíciletí

Bedžů hovořit
př.

o národu,

n. 1. a až do doby

neboť

poměrně

sdílí

společnou

nedávné

hovořili

stejným jazykem. Termínu "národ" pak budu užívat i pro zjednodušení,

se mi zdá vhodnější než "konfederace
Eriksenova definice národa,

neboť

kmenů" či

neboť

"etnikum." Tomuto názoru odpovídá i zmíněná

v posledních letech

vyjadřují představitelé

Beja Congressu\

požadavek na autonomii a větší podíl Bedžů na vládě a zisku z přírodních zdrojů, což je\
s předchozím tvrzením v souladu. V odborné
vždy problémy.

Nejčastěji

literatuře

vyvolávalo

označení Bedžů jako

jsou totiž nazýváni termínem "Beja tribes", tedy "kmeny

24

Eriksen, T. H. (2002): Ethnicity and nationalism. Pluto Press. London.

25

Tamtéž, s. 7.

26

Gellner, E. (1993): Národy a nacionalismus. Hříbal. Praha, s. 18.

27

Tamtéž.
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národa I

Bedžů,"

na

explicitní označerií národ jsem při svém bádání nenarazil. Pokud jsou takto Bedžové

označováni,

tak pouze mlhavě a bez hlubšího teoretického vysvětlení.

Na druhé

straně je třeba zdůraznit,

že těmito definicemi se dosud nikdo

studie je bezesporu v tomto ohledu první.
dědictvím

minulosti,

neboť

"kmeny

Bedžů" může

řadil

předznamenat

dědictví

být navíc jakýmsi

ně

neschopnost pohlížet na

jako na národ,

do kategorie "kmen" nebo "kmeny." "Kmen" je pak logicky

používán jako podjednotka širšího celku Bedža. Slovo "kmen"
nádech vlivem

nezabýval a tato

Bedžové Gak bude dále patrno) byli v minulosti popisováni zcela

stereotypním pohledem, který mohl
naopak automaticky je

Označení

seriózně

může

koloniální minulosti, kdy jakékoliv africké

mít navíc i pejorativní

společnosti

byly

označovány

jako kmeny, zatímco termín "národ" byl vlastní evropskému politickému myšlení. Jsem si
samozřejmě vědom

vratkosti užívání termínu národ v této práci.

Přesto

myslím, že jej lze

používat jako zcela relevantní, vezmeme-li v úvahu širší historické a politické aspekty a zmíněné
teze politologů a sociálních antropologů.

2.2

Kúšité, Hamité a hamitská hypotéza

Bedžové patří mezi národy kúšitské

(dříve

nazývané hamitské). Dle tradic

převzatých

ze Starého

zákona pocházejí Kúšité "od Kúše, syna Chámova, který byl synem Noémovým." 28 Bedžové (a
zároveň

jejich jazyk) jsou
jazyková rodina

jedinými

představiteli

představuje početnou

množinu

Bedžové, dále centrální (Conti Rossini uvádí také

severní

větve

rozdělenou
označení

na

kúšitských
několik

jazyků.

Kúšitská

skupin: severní -

"starokúšitské") - jazyky agau, a

východní- saho, afar, somali a několik desítek dalších. 29 Hamitská hypotéza, kterou v této práci
nastíním,
důsledkem

tvořila ještě před

přineseno

obyvatelů

předpokládala,

Hamity,

kontinentu jako

Afriky. Jak již bylo

28

řečeno,

že vše, co má v Africe

představitely

poznání, které bylo

nějakou civilizační

hodnotu, bylo do

"bílé" rasy. Tím se mohla ospravedlnit role

podřízených vůli

bílých

"pánů,"

černých

majících snahu o zcivilizování

na počátku stojí Bible a její genealogie. Rasy byly odvozovány podle

1' Africain, J. L. (1956): Description de 1' Afrique, s. 12.; Bible (1985). Podle ekumenického vydání z roku 1895.

Česká Biblická Společnost, Gn 10:6-20.
29

"vědeckého"

dvou odlišných událostí- Napoleonova vylodění v Egyptě a rozmachu kolonialismu.

Hamitská hypotéza
Afriky

sto lety významný aspekt

Conti Rossini, C. (1937): Etiopia e Genti di Etiopia, s. 124.

ll

jednotlivých

synů

Noemových. Ve

středověkém

myšlení

(odvozeni od Noemova syna Cháma), byli prokletí tím, že

převažovala představa,

měli

navždy

zůstat černí.

že Hamité
Noe proklel

Chámova syna Kenaana, čímž si celé Chámovo pokolení neslo navěky toto břímě? 0 Rané tradice
černochy,

tak identifikovaly Hamity jako
Byla tak

stvořena

kategorie

jsou prokletí a jsou v podřízeném postavení vůči bílým.

Negro-Hamitů,

kterou bez obav

přijímali

i renomovaní

učenci

své

doby, jako např. Leo Africanus. 31 Viděno očima ekonomických potřeb novověké Evropy, učení
o Hamitech, nebo Negro-Hamitech,

umožňovalo

na jedné

straně vykořisťování "černého"

kontinentu, na straně druhé zanechávalo křesťanskou církev v klidu,
bratry bílých lidí a

zůstávali

tak v rámci jedné rodiny. Postavení

pokolení bylo široce diskutováno i na poli
vědců.

vědy

neboť

dle Bible byli Hamité

černochů

18. a 19. století, kdy proti

ve

sobě

sféře

lidského

stály dva tábory

Jedni- monogenisté- prohlašovali, že všichni lidé pocházejí z jednoho druhu a jsou si

tedy ve svém

důsledku

rovni; druzí - polygenisté- tvrdili, že každá rasa má odlišný

původ

a

jedna je nadřazená druhé. 32 Polygenisté považovali černou rasu za nižší druh člověka, zatímco
monogenisté se snažili

vysvětlit

fyzickou charakteristiku

černochů

na

základě přírodních

spíše

než mýtických příčin.

značně změnila

Významnou událostí, která

náhled na hamitskou rasu byla

N apoleonova expedice do Egypta na konci 18. století. Napoleon sdílel nadšení pro
do Egypta

řadu badatelů, kteří

výzkumy však

na

zároveň pozměnily

hamitký mýtus. Existence

měla

postavení

"černé"

svých

objevů

černošské

umělecká

vědu

a pozval

založili nový obor - egyptologii. Tyto

vnímání dosavadní egyptské historie a

starověké

monumentální architektonická a
podřadném

základě

zmiňovaná

začal

se

přepisovat

civilizace, která by dokázala

díla, neodpovídala tehdy

vytvořit

převažujícím dogmatům

o

rasy. Egypt se stal oblíbeným tématem k publikování a řada prací

za cíl zpochybnit tvrzení, že

staří Egypťané

poukazovaly na fakt, že Etiopané, Núbijci ani

byli

černoši.

Egypťané

Teorie, které

nebyli

přicházely

černoši, neboť

všichni

30

Bible (1985). Podle ekumenického vydání z roku 1985. Česká Biblická Společnost, Gn 10:25-27.

31

1' Africain, J. L. (1956): Description de 1' Afrique. Adrien-Maisonneuve. Paris.

na

svět,

přišli

ze

V této práci není prostor na to, abychom se důkladně zabývali jednotlivými teoriemi o původu ras, ani o hlavních
v tomto smyslu nejvíce ovlivnili rasové myšlení. Pro zájernnce o tuto problematiku doporučuji
některou z knih týkajících se počátků antropologického myšlení, rasy a evoluce, nejlépe viz. Stocking, G. W.
(1982): Race, Culture, and Evolution. Essays in the History of Anthropology. The University of Chicago Press.
Chicago.; v českém prostředí je nutné upozornit na rozsáhlou publikaci Ivo Budila, která zahrnuje kompletní dějiny
antropologického myšlení až do počátku 20. století, viz. Budil, I. T. (2001): Za obzor Západu. Proměny
antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. Triton. Praha.
32

představitelích, kteří

12

//

Sýrie nebo Arábie. 33 Vědci si lámali hlavu nad tím, jak je možné, aby prokleté Chámovo
pokolení postavilo základy tak vyspělé
pouze Kenaan, jeden z Chámových

říše. Vysvětlení

synů,

se

opět

opíralo o Bibli,

a nikoliv Chámovo pokolení.

neboť

proklet byl

Původ Egypťanů

tak

začal být odvozován od Chámova syna Mizraíma. 34 Devatenácté století tak přineslo nový mýtus

o Hamitech,

tvořících

Staří Egypťané

odnož kavkazské (bílé) rasy a stojící na počátku velikosti a slávy Egypta.

dle tehdejších

"vědeckých"

dogmat

neměli

nic

společného

s černou rasou,

neboť

do Afriky přišedší Hamité patřili mezi rasu "bílou."

Rasové

členění vytvořilo

kavkazské rasy.

Podobně

novou kategorii

"Hamitů"

a daly tak vznik nové

tomu bylo i v případě jazykových

geografické a rasové faktory a

často

tak

slučovaly

jazyky,

shodnými prvky. Jazykové a rasové klasifikace tak od
předpokladů. Kupříkladu

východní

větev

hamitské rasy

větvi

v rámci

uspořádání,

které se opíraly o

nevyznačující

se jinak žádnými

počátku

slučovala

vycházely ze zcela mylných

dohromady moderní

Egypťany

(Araby), Bedži, Núbijce a Somálce, 35 tedy různé větve dnešních kúšitských a semitských jazyků
a jimi hovořících národů.

Na konci devatenáctého století se Britové dostali do hlubšího kontaktu s Bedži,
nikoliv bezvýznamnou úlohu
došlo i k prvním

vědeckým

během

kteří

sehráli

mahdistického povstání. Spolu s postupem britských vojsk

snahám o zmapování etnologie Súdánu. Jako první se tohoto úkolu

ujal profesor A. H. Keane, který ve svém díle poukázal na problémy, s nimiž se Afrika setkávala
ještě

dlouhou dobu poté: " ...jsou to (Bedžové)

době

dostalo do

některými

střetu

nešťastní

lidé, jejichž mnoho

kmenů

s britskými silami v suakinském okrese, ale o nichž se stále

státníky, neschopnými rozeznat více než

dvě

rasy

(černou

se v nedávné
hovoří

mezi

a arabskou), jako o

"Arabech. "36 Keanovo tvrzení o zařazení Bedžů britskými oficiálními kruhy do kategorie
"Arab" jen potvrzuje po staletí přetrvávající stereotypizaci pohledu na různé nomádské populace
obývající Afriku na jih od Egypta. Tento pohled trval
století. Pro evropského koloniálního

33

úředníka

takřka

až do druhé poloviny dvacátého

nebo arabského

středověkého

cestovatele

Foster, H. J. (1974): The Ethnicity of Ancient Egyptians, s. 178.

34

Bible, 1985, Gn 10:25-27; Foster, H. J., (1974): The Ethnicity of Ancient Egyptians, s. 178.; Sanders, E. R.
(1969): The Hamitic Hypothesis: Its Origins and Functions in Time Perspective. The Joumal of African History,
Vol. 10, No. 4, s. 521-532.
35

Sanders, E. R. (1969): The Hamitic Hypothesis: Its Origins and Functions in Time Perspective, s. 520.

36

Keane, A. H. (1885): Ethnology ofEgyptian Sudan, s. 99.
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existovaly v Africe zpravidla jen dva typy lidí - Arabové a
pramenech byli

označováni

černoši

(v

dřívějších

anglických

dnes již pejorativním výrazem "Negroes").

Výzkumy, podporované vládou anglo-egyptského Súdánu,

prováděl především

Charles G.

Seligman, britský antropolog, jenž byl zastáncem hamitského mýtu. Jeho kniha "Races of
Africa," 37 vydaná poprvé ve 30. letech 20. století se těšila velkému zájmu a dočkala se až do let
několika

šedesátých

Evropané, tzn. že

vydání v takřka

patří

nezměněné podobě, byť

do stejné velké skupiny lidstva jako

autor uvádí, že "Hamité, což jsou
běloši,

se

dělí

dvě

na

velké

větve,

východní a severní." 38 Italský badatel Giuseppe Sergi navrhl termín "středomořská rasa," pod
kterou zahrnoval hamitské obyvatelstvo severní Afriky a Evropy. 39 Jiný představitel
diachronního pojetí v antropologii, sir Grafton Eliot Smith, ve svém díle
rozepsal geografické vymezení

středomořské

nachází nejenom na pobřeží Středozemního
šíří

rasy

moře,

následovně:

"Dějiny člověka"

"Mediteránní

plémě

se však

jak evropském, tak africkém a asijském, nýbrž

se podél nilského údolí, východní Afrikou až do Somálska, do Asie, do Arábie, Persie, Indie,

do Indočíny a na souostroví malajské, a tvoří určitý element v populaci Polynesie."40 Bedžové, a
obecně

všichni Kúšité, by tak spadali do mediteránní rasy.

Termín "hamitská hypotéza" poprvé použila ve své studii Edith R. Sanders41 a odkazuje právě na
skutečnosti,

o kterých již byla

zástupci "bílé" rasy nositeli
s koloniálním
k těm

řeč,

tedy že Hamité

civilizačních prvků.

předpokladem nadřazenosti

učencům, kteří

se během svého

zavrhnuto a nahrazeno výrazy
"Nemůže

"černými."

Charles G. Seligman

patřil

života této teorie beze zbytku drželi a operovali

"katři,"

adekvátnějšími.

do Afriky odjinud a byli zde jako

Hamitská teorie tak jde ruku v ruce

"bílých" nad

vědeckého

s termíny jako "Hamité," "Negroidi,"

přišli

tedy názvoslovím, jež bylo moderní

Hamité byli

často zaměňováni

vědou

s árijskou rasou:

být řečeno, že by existoval jednotný fYzický typ; jen málo se ví o migracích

těchto

velmi

civilizovaných lidí, tak málo, že antropologové nebyli schopni je dosud zcela definovat. ( ... )
Nechte

mě

zopakovat, že dokonce i dnes, po kontroverzních letech nemáme žádné přímé znalosti

37

Seligman, C. G., (1959): Races of Africa. Oxford University Press. London.

38

Tamtéž, s. 84- 85.

Budil, I. T. (2001): Za obzor Západu. Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase.
Triton. Praha, s. 588.
39

40

Eliot Smith, G. (1938): Dějiny člověka, s.

41

Sanders, E. R. (1969).
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o domovu Árijců a je zde značný předpoklad, že nebudeme nikdy znát fYzický charakter
primitivní "árijské" rasy." 42 Hamité, kteří zřejmě měli vzejít z árijské rasy, pak přinesli do

Etiopie

zemědělství,

populací. Na

v Egyptě

základě

vystavěli

pyramidy a stáli za technologickým rozvojem ostatních

lingvistických a archeologických

jsou veskrze mylné, nebo

alespoň

výzkumů

zcela nekorespondují se

bylo prokázáno, že tyto teorie

skutečností.

Christopher Ehret dokázal zejména díky lingvistickým rozborům znalost zemědělských technik a
různých druhů

plodin, které existovaly v Etiopii a Rohu Afriky ještě

populací z arabského poloostrova a byly známy

původním,

před příchodem

kúšitským

semitských

obyvatelům

regionu.

Christopher Ehret interpretoval kúšitské jazyky jako odvozené od mluvy raných obyvatel severní
oblasti Rohu Afriky, kteří se věnovali intenzivní zemědělské činnosti. 43 V otázce Etiopie
panovalo
rasa

dříve mínění,

"černých"

Dnes je již
rozvoj

že hamité sem

nestojí za vznikem žádných

zřejmé,

výzkumů

zemědělských

že Kúšité (tedy Hamité) jsou

některých zemědělských

přistěhovalců

"odněkud přišli," čímž

technik

započal

a jiných

původními

mnohem

by se legitimizovalo tvrzení, že
civilizačních

vymožeností.

obyvateli zemí Rohu Afriky a že

dříve,

z arabského poloostrova. Charles G. Seligman na

prokázal, že kmen Beni Amer je daleko více podobný

než sem dorazily první vlny

základě

svých kraniologických

před-dynastickým Egypťanům

než ostatní kmeny Bedžů, a proto mohou zřejmě tvořit jinou "rasu."44 Charles G. Seligman patřil
(stejně
závěry,

jistě

jako G. W. Murray)
založené

především

mezi výborné znalce

na komparaci fyzických

Bedžů,

typů,

ale jeho výzkumné metody a

jsou pro

účely

této práce naprosto

nevyhovující.

2.3

Medžu a Blemmyové

V dějinách se setkáváme s určitými stereotypy v nahlížení neJen na Bedži, ale na všechny
"exotické" národy žijící
charakteristiky od druhých,
který byl
42

přejímán

jižně

čímž

od Egypta. Jedni cestovatelé a badatelé
docházelo ke zjednodušování a apriornímu

po staletí (až na výjimky) v nezměněné

podobě.

přebírali

přístupu

různé

"my/oni,"

Až v 19. století se

Seligman, C. G. (1913): Some Aspects ofthe Hamitic Problem in Anglo-Egyptian Sudan, s. 595.

43

Ehret, C. (1979): On the Antiquity of Agriculture in Ethiopia. The Journal of Africa History, Vol. 20, No. 2, s.
161- 177.

44

Seligman, C. G.: (1913): Some Aspects ofthe Hamitic Problem in Anglo-Egyptian Sudan.
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v některých dílech (viz. Linant de Bellefonds, J. L. Burckhard ap.) setkáváme s až romantickým
okouzlením Bedži, způsobeným přímým kontaktem s nimi.

A. J. Arkell se domnívá, že "Bedžové východního Súdánu a Masajové v Keni a Tanzanii (v jeho
době

Tanganjice) jsou

počátkem historie."

45

pravděpodobnými

potomky

dřívějších

vln, které opustily Arábii

před

Za původní obyvatele Súdánu, a tedy i možné předky Bedžů, jsou

označováni lovci, pro něž se užívá termínu "skupina C". 46 O jejich existenci v regionu svědčí
některé

archeologické nálezy. Byla zde nalezena keramika

několik obrysů

příznačná

dlouhorohého dobytka. Dále se dochovaly

vyrůstajících vedle pohřebišť.

47

tím, že na ni bylo vyryto

pozůstatky

kamenných

pilířů,

"Skupina C" byla fyzicky a kulturně podobná "skupině A," která

náležela také ke středomořské, "hnědé" rase. 48 Andrew Paul usuzoval na základě neověřených
zdrojů,

že

příchod předchůdců Bedžů může

být kladen do období okolo roku 4000

př.

Kr.

Objevení se samotných Bedžů je odhadováno na polovinu třetího tisíciletí. 49
John L. Newman považuje dobu okolo 4300 př. Kr. za růst "skupiny C" v Dolní Núbii. 50
Vlastnictvím dobytka zobrazovaného na keramice lze dovodit i jiné
čtvrtém

a

třetím

tisíciletí, než panují v oblasti núbijské

mohli vlastnit stáda dobytka, lze

předpokládat,

pouště

přírodní

podmínky ve

dnes. Jestliže lidé "skupiny C"

že zde muselo být více

dešťových

srážek než

v současnosti, kdy kvůli nedostatku vody umírá značný počet kusů dobytka. 5 1 "Skupina C" okolo
roku 1000 př. n. 1. opustila Dolní Núbii a usadila se na Horním Nilu, 52 kde založila království
v Napatě. Její vznik je kladen do období okolo roku 750

př.

Kr. Toto království

mělo

na

čas

kontrolu i nad část Egypta, čímž nahrazovalo vládu 25. dynastie. 53 George P. Murdock považuje
45

Arkell, A. J., 1961, s. 22.

46

Paul, A. (1954a): A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, s. 20.

47

Arkell, A. J. (1961): A History ofthe Sudan, s. 46-47.

48

Tamtéž, s. 46.

49

Paul, A. (1954a): A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, s. 21.

50

Newman, J. L. (1995): The Peopling of Africa, s. 47.

51

Arkell, A. J. (1961): A History ofthe Sudan, s. 49.

vyčerpávající archeologický přehled o existenci skupiny C a její souvislosti se skupinou A, jakož i dalšími
entitami podává studie Carlson, D. S. - van Gerven, D. P. (1979): Diffusion, Biological Determinism, and
Biocultural Adaptation in the Nubian Corridor. American Anthropologist, vol. 81, No. 3, s. 561- 580.; Kirwan, L.
P. (1979): Nubia and Nubian Origins. The Geographical Jo umal, vol. 140, No. 1, s. 43 -51.
52

53

Hjort afOmas, A.-Dahl, G. (1991): Responsible Man, s. 177.
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druhou polovinu 3. tisíciletí za dobu, kdy již Bedžové žili pasteveckým

způsobem

života, který

dle jeho názoru převzali od svých severních semitských sousedů ze sinajského poloostrova. 54

Otázka vyvolávající spory mezi badateli se týká
k příbuznosti

výrazů

Medžu a Bedža,

či

především

Blemmyové a Bedžové.

terminologie vztahující se
Někteří

prosazují tvrzení, že

Bedžové jsou potomky národa Medžu, který se objevuje na staroegyptských nápisech. 55 Andrzej
Zaborski podává analýzu

původu

jména Medžu. Identifikace Medžu s Bedža je možná do té

míry, rekonstruujeme-li plurál Md3-y-w, nebo Md3-w na Medža' -y-aw/u/,

či

Medža' -aw/u/. To

může při záměně labiálních hlásek m a b přinést výsledné Bedža-y-aw/u/, nebo Bedža-aw/u/. 56
Přesto

třeba

je

pravděpodobné,

musíme

v tomto ohledu opatrnosti. O jazyku Medžu nevíme
že jazyková komunikace mezi nimi a

zdůraznit,

jak se domnívá

především

užíván nejen pro Bedži, ale i pro jiné,

zvláště

Egypťany

př.

nic, i když je

zde musela existovat.

Zároveň

Andrzej Zaborski, že název Medžu mohl být
nomádské obyvatele,

splývali. Jiná interpretace Md3 nás dovádí ke jménu Megabari,
Eratosthenem (3. století

takřka

kteří

cizím

pozorovatelům

zmiňovaném řeckým

geografem

n. 1.). Další hypotézy spojují národ Bedža se jménem Bwgm ze

staroegyptských pramenů. 5 7 O jazyce Md3 toho mnoho nevíme, někteří z nich ale museli jistě
ovládat starou egyptštinu, pokud pracovali v egyptských službách.

Označení

Blemmyové se objevuje na

starověkých

latinských,

řeckých,

démotických a koptských

nápisech. 58 Werner Vycichl označuje jméno Blemmyové za "fonetickou hádanku" ("phonetic

puzzle"). 59 V démotických textech se objevuje B-1-h-m-w, zatímco koptská podoba názvu zní
Balmooui nebo také Balehmou či Blhmooui. 60 Řecká forma zní BAtJ1J1Vec; nebo BJ..i:jlVec;, neboť
řečtina

nezná hlásku h jinde než na

Blemmyae.

61

počátku

slova. Odtud pak pochází latinský výraz

Vycichl upozorňuje na skutečnost, že mezi dnešními Ababdy v Egyptě existuje

54

Murdock, G. P. (1959): Africa, it's Peoples and their Culture History, s. 314.

55

Arkell, A. J. (1961): A History ofthe Sudan, s. 52.

56

Zaborski, A. (1999): Beja Language History and Prehistory, s. 2.

Tamtéž, s. 2-3.; A. Zaborski přináší v citované studii vyčerpávající přehled pramenů a materiálů ze starověkých
dob, které by mohly mít jakoukoliv souvislost s tehdejšími Bedži/Blemmyji.

57

58

Zaborski, A. (1989): The Problem ofBlemmyes-Beja: An Etymology, s. 169.

59

Vycichl, W. (1958b): The Name ofthe Blemmyes, s. 179.

60

Tamtéž.

61

Zaborski, A. (1999): Beja Language History and Prehistory, s. 3.
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slovo balhama

označující

"nesrozumitelný jazyk", a sloveso balham "mluvit nesrozumitelnou

řečí." Ovšem souvislost mezi těmito slovy a vlastním jménem B-l-h-m-w nelze potvrdit.

Zaborski je toho názoru, že Blemmyové i název Bedža v dobách arabských

cestovatelů

62

mohl být

užíván pro více národností, stejně jako v případě Medžu. 63 V odborné literatuře málo
akcentovanou tezí je Zaborského názor, odvozující

původ

slova Blemmyové od slova

balami/balemi, což v jazyce Bedžů znamená "nomád, obyvatel pouště."

64

Ve 12. století př. Kr. je zmiňována na nápisech z období vlády Ramsese IX. (1137- 1119) země
Brh ', ale identifikace s Bedži je v tomto

šestého a pátého století

př.

případě

pouze hypotetická.

Stejně

přelomu

tak je na

Kr. v démotických textech zaneseno jméno ženy T-Brhmt, což

může

být první žena Bedžů takto zmiňovaná v historii vůbec. 65 Termín Blemmyové v koptské a řecké
verzi

zůstal

utajen

středověkým

arabským

cestovatelům, kteří

ve dvou variantách: Bedža a Budža. Také oni zahrnovali

často

užívali pro tento národ
pod toto

označení

označení

mj. i populace

Aksumu, Tigre nebo Naria, 66 či jiné národy. 67 Otázkou zůstává, zda termínem "Blemmyové"
označovali příslušníci

této skupiny sami sebe, nebo zda je tak nazývali spíše

Andrzej Zaborski se domnívá, že je

nepravděpodobné,

aby všechny kmeny

staří Egypťané.

jednotně

užívaly

tohoto jména, když ani v novověku název Bedža neužívaly všechny kmeny stejně. 68

2.4 Egypt, Kúš a Meroe

Egypťané

pronikali od

třetího

tisíciletí

př.

n. 1. na území Súdánu za účelem kontroly nad zlatými

doly a zisku bohatství. První expedice vyslané panovníkem Pepim II. (2644

př.

n. 1.)

směřovala

do oblasti nazývané později země Punt. 69 Egypťané se snažili od druhého tisíciletí okupovat

62

Vycichl, W. (1958b): The Name ofthe Blemmyes, s. 179.

63

Zaborski, A. (1989): The Problem ofBlemmyes-Beja: An Etymology, s. 169.

64

Tamtéž, s. 172.

65

Zaborski, A. (1999): Beja Language History and Prehistory, s. 3.

Běžně se v literatuře tento národ označuje jako Baria, ale v amharštině znamená baria "otrok"; správný, ale méně
známý název je proto Naria, i v tomto textu se jej tedy budu držet.
66

67

Zaborski, A. (1989): The Problem ofBlemmyes-Beja: An Etymology, s. 169-173.

68

Zaborski, A. (1999): Beja Language History and Prehistory, s. 3.

69

Paul, A. (1954a): A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, s. 27.
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dařilo počínaje

území co nejvíce na jih, což se Jim
Amenemhatem I. (cca 2000- 1970

př.

Nápis na skále poblíž Koroska nám

prvním panovníkem XII. dynastie

n. 1.), kdy egyptské teritorium dosahovalo až do Semny.

říká:

" .. ve 29. roce krále Amenemhata jsme

přišli

porazit

Wawat." 70 Wawat byla jedna z provincií na území Súdánu rozkládající se okolo Nilu zhruba ve
druhém kataraktu. 71 Jiné nápisy odhalují zajetí Medžu, 72 nelze tedy vyloučit střet se samotnými
Bedži.

Nová

říše

značného

znamená období

z faktorů vlastního zániku tohoto státu.

militarismu a expanzí, které se nakonec staly jedním
73

Slavná objevná výprava byla uskutečněna okolo roku

1450 př. Kr. za vlády královny Hatšepsovet (XIII. dynastie), která přivezla ze

země

Punt bohatý

náklad nejrůznějšího zboží. 74 Za vlády královny Hatšepsovet nedocházelo k výrazným bojovým
střetnutím.

Královna se

soustředila

spíše na

rozšíření

obchodních cest a spolupráci

s jihoarabskými zeměmi, stejně jako s oblastmi v Rohu Afriky. 75 Pronikání Egypťanů do Núbie
s sebou neslo potřebu

stavění

pevností jako základní struktury obrany

země,

a také aby tak mohli

lépe kontrolovat aktivity "skupiny C." 76 Dle archeologických nalezišť lze zrekonstruovat
pohřebiště

"skupiny C", které Arkell dává do souvislosti s hroby

Bedžů.

Ti

umisťovali

okolo

svých hrobů lebky hovězího dobytka. 77
Seti I. (1320 - 1300) vyslal expedici do Wádí al-Allakí, aby zde těžili zlato,
středověku

arabští

kolonizátoři.

V dolech pracovali zpravidla

nepřátelé

78

stejně jako ve

egyptského faraóna,

váleční zajatci apod. 79 Mezi nové protivníky, kteří ve druhém tisíciletí Egyptu vyrostly, patřila

70

Arkell, A. J. (1961): A History ofthe Sudan, s. 59.

71

Bližší informace o provincii Wawat viz. Zyh1azr, E. (1958): The Countries of the Ethiopian Empire of Kash
(Kush) and Egyptian O Id Ethiopia in the New Kingdom.
72

Arkell, A. J. (1961): A History ofthe Sudan, s. 59.

73

Iliffe, J. (200 I): Afrika a Afričané, s. 3 7.

74

Paul, A. (1954a): A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, s. 27.

75

Zyhlarz, E. (1958): The Countries ofthe Ethiopian Empire of Kash (Kush) and Egyptian O Id Ethiopia in the New
Kingdom, s. 10.
76

Arkell, A. J. (1961): A History ofthe Sudan, s. 60.

77

Tamtéž, s. 79.

78

Paul, A. (1954a): A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, s. 28.

79

Tamtéž, s. 29.
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říše

Kúš. Její centrum bylo dobyto již za vlády Thutmose III. (1501 - 1484), ale

ještě o mnoho staletí později.

v jazyce

80

říše přetrvala

W. Vycichl uvádí, že slovo Kúš může pocházet od kišiya, což

Bedžů znamená "otrok,

sluha"

(patrně černý). Kmen~ v Egyptě

má pro význam

"černý" výraz kuši nebo kuš s plurálem kawaš. 81 Stát na jih od Egypta, zvaný Kúš, měl své sídlo

ve

městě

Kerma. Ta byla na

přelomu

16. a 15. století

zničena

egyptskými vojsky, které dosáhly

až pátého kataraktu řeky Nilu. Zde také na dalších čtyři sta let zavládla egyptská moc. 82

Blemmyové

zřejmě

nerozluštěných

zanechali

několik

textů,

některé

z nichž

se objevily na doposud

úlomcích nalezených v Memfisu. Jde o text psaný koptským písmem. Nalezneme

zde slovo woxara, kde wo-

může

znamenat mužský

člen

v jazyce

Bedžů,

v dalších slovech se

vyskytují prefixy yu-/ye-. 83 Další texty byly objeveny v Dodekaschoinos (démotické písmo) a
Talmis

(řecké

písmo),

Aburnimu psaný

přičemž

řeckým

byl nalezen i dopis blemmyjského krále

písmem.

Stejně

Foněna

tak bylo v Gebelenu objeveno

núbijskému králi
třináct

právních

dokumentů napsaných na kůži v Gebelenu a datovaných do 6. století n. 1. Čtyři texty jsou psané

v koptštině a devět v řečtině. Další dokumenty pocházejí z Qasr al-lbrím. 84 Někteří Blemmyové
tak museli ovládat koptštinu a dokonce i

částečně řečtinu, byť zřejmě

Koptština a řečtina byla užívána snad jen v případě těchto "mezinárodních"

Ve druhém tisíciletí, jak jsme

viděli,

ne zcela dokonale.
dokumentů.

byla Kúš po nadvládou Egypta. Vicekrál, zvaný

"Králův

syn v Kúši," zodpovídal za administrativní činnost v této jižní provincii. 85 Zavádění egyptské
administrativy,

výběr

daní ap. mohly jistě vést k usazování

Egypťanů

samotných na jih od vlasti.

Ovšem do jaké míry, to není známo. Na základě archeologických nalezišt'86 lze částečně
rekonstruovat pohřebiště a dle toho také určit, jak moc byli Egypt'ané núbizováni a naopak. 87
80

Zyhlarz, E. (1958): The Countries ofthe Ethiopian Empire ofKash (Kush) and Egyptian Old Ethiopia in the New
Kingdom, s. 35.
81

Vycichl, W. (1958a): The Present State ofMeroitic Studies, s. 80.

82

Iliffe, J. (2001): Afrika a Afričané, s. 40.

83

Zaborski, A. (1999): Beja Language History and Prehistory, s. 4.

84

Tamtéž.

85

Arkell, A. J. (196I): A History ofthe Sudan, s. 97.

V oblasti okolo měst Semna a Kerma prováděli archeologické výzkumy v první polovině dvacátého století např.
Reisner (1923) nebo Save-Soderbergh (1941 ). (viz. Arkell, A. J. (196I ), s. 75).
86

87

Tamtéž, s. I OI.
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(

Egyptské jednotky
spíše se

soustředily

zřejmě

nejevily

přílišný

zájem o pacifikaci nomádských

kmenů

na udržování vlastních jednotek hlídajících doly. Nic jiného

v oblasti,

ostatně

pro

ně

nemělo v tomto pouštním a polopouštním regionu hodnotu. 88 Bedžové navíc nepředstavovali
nějakou dobře

vyzbrojenou armádu, která by mohla ohrozit velkou

říši.

Sami byli spíše

nejednotní a jistě nepatřili mezi největší nepřátele faraóna. 89 To může být také jeden z faktorů,
proč

se nám nedostává mnoho studijních

snáze rekonstruovat dávnou historii

materiálů,

Bedžů.

na jejichž

základě

Bedžové tak byli již ve

bychom mohli lépe a
starověku

periferii, který si uchoval svou nezávislost a se státními útvary žil ve více

národem na

či méně

trvalém

napětí.

Egypt se potýkal již od 13. století př. n. 1. s nájezdy libyjských nomádských kmenů ze západu, 90
ovšem

skutečné

ohrožení a rozpad

dynastie se Kúš stala

zřejmě

říše přineslo

až první tisíciletí. Na konci vlády XXIII.

nezávislou na Egyptu. V letech 725 - 660 pak dochází k dobývání

Egypta. 91 Centrum expandujícího státu leželo nejprve v Napatě, položené výše po proudu Nilu,
avšak v šestém století se přesunulo do Meroe. 92 Meroe bylo vybráno za hlavní útočiště patrně
proto, že se nacházelo v oblasti s každoročními letními srážkami. Bylo zde

příhodnější

podnebí

pro chov dobytka. 93 Konečné dobytí Egypta završil král Pianchi (751 - 716), což je doloženo na
granitové stéle, kterou umístil na Džabal Barkal v jedenadvacátém roce své vlády (731
Vládci

země

Kúš nikdy Egypt nesjednotili,

pravděpodobně

př.

Kr.).

i proto, že období mezi 8. a 7.

stoletím př. n. 1. bylo dobou velkých válečných konfliktů v Asýrii i na celém Předním východě. 94
Nejvýznamnějším

panovníkem 7. století př. n. 1. v Egyptě a Kúši se stal Taharka (688- 663). Za

jeho vlády dosáhl asyrský panovník Asarhaddon Egypta při
na

břehu Středozemního moře,

výpravě potlačující

rebelující

města

Tyrus a Sidón. Asarhaddon se prohlásil "králem Horního a

88

Paul, A. (1954a): A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, s. 30.

89

Tamtéž.

90

Iliffe, J. (2001): Afrika a Afričané, s. 37.

91

Arkell, A. J. (1961): A History ofthe Sudan, s. 121.

92

Iliffe, J. (2001): Afrika a Afričané, s. 40.

93

Arkell, A. J. (1961): A History ofthe Sudan, s. 121.

94

Tamtéž, s. 125.
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Dolního Egypta," avšak poté, co opustil zemi, se Taharka zmocnil Memfisu a

započal opětovná

. dnam
, , s T yrem. 95
Je

Nápisy, bez nichž není možné rekonstruovat historii, nám

přinášejí

zprávy z přelomu 7. a 6.

století o městě Kawa, kde nechal Taharka vystavět chrám. Je zde zaznamenána událost, kdy byla
útočili

vyslána expedice proti zemi Belhe, jejíž obyvatelé
podobnost s nájezdy

Bedžů

kolem roku 300

př.

na Kawu.

Můžeme

Kr. Bedžové podnikali nájezdy,

v Kawě a Take, ze kterých pak odváželi cenné

předměty.

vypozorovat
ničili

chrámy

Tyto akty si vyžádaly expedici

vyslanou panovníkem k potlačení nájezdů. 96

V posledních staletích

před

Kristem se hegemonem v oblasti stává Meroe, jejíž vládci se

nazývají "králi Horního a Dolního Egypta" a až do

čtvrtého

století po Kristu se nechávají

pohřbívat po vzoru egyptských faraónů v malých pyramidách. 97 Meroe vycházela z antických

tradic, její vládnoucí vrstvu

tvořila

královská rodina,

přičemž

hlavou byl k'ere, tedy jakýsi

zástupce Boha na zemi. Jak bylo naznačeno, Meroe byla svou povahou spíše teokratická říše. 98
Dějiny

Meroe lze rekonstruovat na

základě

mnoha

nápisů

a

ostraků

nalezených v údolí Nilu

mezi Asuánem a Chartúmem. 99 Meroe nebylo příliš vzdáleno od moře a využívalo Blemmyů
obývajících eritrejská pohoří pro obchod s jihoarabskými a indickými obchodníky. 100 Díky
obchodu se zlatem, otroky a tropickými produkty byla Meroe známa na

Předním východě

a ve

Středomoří. Armády Meroe však také musely vést války s ptolemajovským Egyptem i Římany o

nadvládu v Horní Núbii. 101 Obchod se nakonec stal jedním z faktorů stojících za úpadkem
Meroe 102 ve 4. století n. 1. Těžiště mezinárodního obchodu se totiž přesunulo z Nilu na Rudé

95

Tamtéž, s. 128-129.

96

Tamtéž, s. 143-156.

97

Iliffe, J. (2001): Afrika a Afričané, s. 41.

98

Zyhlarz, E. (1943): I Reami della Nubia Prima dell'Islam, s. 243.

99

Vycichl, W. (1958a): The Present State ofMeroitic Studies, s. 74.

°Comevin, R. (1961 ): Histoire des peuples de 1' Afrique noire, s. 512.
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101

Iliffe, J. (200 1): Afrika a Afričané, s. 41.

Úpadek nezavinil pouze obchod. Od čtvrtého století vzrůstá moc Aksumu, zvláště za vlády Ezany (viz. kapitola 2
této práce). Ten podnikl výpravy do Núbie a Aloy, o čemž se dovídáme z nápisů z Aksumu. Obecný úpadek regionu
tak následně postihl i Meroe a moc přešla do rukou křesťanského Aksumu. (blíže viz. Comevin, R. (196 I), s. 512513).
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moře, čímž vnitrozemí ztrácelo na významu. 103 I když život v Meroe nebyl ideální, dle Ernsta

Zyhlarze

zajišťoval

stát základní sociální a politické jistoty a prosperitu v Súdánu, a to i

přesto,

že veškerá práce byla produkována ve prospěch vládnoucího královského rodu. 104 Někteří
badatelé soudí, že by merojský jazyk mohl být jedním z nilo-saharských jazyků. Jiné teorie jej
považují za součást afro-asijské jazykové skupiny. 105

Přes
př.

Rudé

moře

také pronikala další síla z jihu Arabského poloostrova. Zhruba od šestého století

Kr. touto cestou

přicházeli

obchodních cest okupovali

Sabejci, obývající zhruba území dnešního Jemenu.

několik pobřežních ostrovů

Při

hledání

(Dahlak), odkud podnikali výpravy do

Eritreje, kde se usazovali. 106 Nacházeli zde podmínky k živobytí podobné těm, které opustili
v Arábii, a také se zde setkávali s předchůdci dnešních Bedžů. 107 Bedžové tak museli být
konfrontováni v mnoha

směrech

s cizími populacemi. To se

nutně

odrazilo i v jazykové

vybavenosti místních obyvatel. V tomto "transafrickém" pohybu mohlo také docházet
k pronikání kulturních

vlivů

od západu, o

čemž

podle

některých badatelů svědčí

mnoho paralel

mezi berberskými a núbijskými jazyky. 108 Pravděpodobnou oblastí setkávání obou skupin
obyvatel mohlo být Wádí al-Milk. Takovéto

střetávání

dvou populací (berberské a núbijské)

probíhalo již od třetího tisíciletí př. Kr. 109

Blemmyové samotní pak mohli (jak jsme si ukázali) znát písmo, vzhledem k nalezeným
odkazům

patřit

psaných

do výbavy

Bedži,

zřejmě

jejich jazykem.

některých

umocňovaných

Alespoň

znalost koptského a

řeckého

písma musela

vztahů

zahrnujících i

z nich. Je to také dokladem "mezinárodních"

jak obchodními cestami, tak i migrací za lepšími životními podmínkami.

Nápisy na merojských odkazech

zmiňují

krále Kharmadoye, což bylo

103

Iliffe, J. (2001): Afrika a Afričané, s. 42.

104

Zyhlarz, E. (1943): I reami della Nubia Prima dell'Islam, s. 244.
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Kaye, A. S. (1986): Sudan. Languages, s. 752.

106

Paul, A. (1954a): A History ofthe beja Tribes ofthe Sudan, s. 38.
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Blažek, V. (2000): Toward the discussion ofthe Berber-Nubian parallels, s. 31-40.

109
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některými

badateli

vysvětlováno

jako jméno v jazyce

Blemmyů (kvůli předponě

-hara-, objevující se i v jiných

slovech). To se ale neukázalo jako dostačující doklad. 110

Na

vědecké

úrovni

ranějších článcích

Upozorňuje

proběhlo

mnoho polemik

ohledně

identifikace

Andrzej Zaborski vyzývá k opatrnosti ve

na i na fakt, že legendy týkající se

Bedžů

a

Blemmyů.

slučování těchto

předislámských

arabských

Ve svých
označení.

dvou

imigrantů

mohou být

spíše výsledkem islamizace a částečné arabizace Bedžů. 111 Ve svých novějších úvahách již \í
opouští původní skepsi a přiklání se k možnosti identifikace Blemmyů s Bedži. 112 V souvislosti s ~
tím je

třeba

upozornit na jednu

dávní cestovatelé

označovali

důležitou skutečnost.

často

V minulosti docházelo

všechny obyvatele Afriky

buď

k tomu, že

slovem "Etiopané", nebo "Núbijci"

jako termín pro všechny populace tmavé pleti, respektive, lid obývající území jižně od Egypta. Je
tedy

třeba

mít na

od skutečnosti.

2.5

zřeteli,

že sémantický rozsah

Záznamy starověkých

Starověcí

přehnané

některých

etnických

názvů

se

může značně

lišit

113

badatelů

cestovatelé a historikové,

kteří

se setkávali s exotickými krajinami,

události, nebo se spoléhali na fantastické výjevy z vyprávění jiných,

často

často

popisovali

z třetí ruky.

Přesto již od pátého století nalezneme v literatuře záznamy, týkající se pro tehdejší Řeky a

Římany málo známých krajin na jih od Egypta. Pro antický svět znamenaly okrajové části

Egypta málo prohádané území a i

přes

erudici a

věhlas některých učenců

mnohdy na řadu vysvětlení s laskavým úsměvem na tváři s vědomostí

té doby pohlížíme

úrovně

znalostí tehdejšího

světa.

V polovině pátého století

př.

Kr. napsal Hérodotos své slavné

Egypta a jiných zemí na Předním

východě. Přímý

Dějiny

(Historiae), kde

zápis, který by lokalizoval

či

nemáme k dispozici. Lze tak o jejich existenci v literatuře usuzovat pouze na
110
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líčí

osudy

jinak určil Bedži,
základě

hypotéz.

'

zmiňuje

Hérodotos se

o jakýchsi Ichtyofazích (Rybojedech), se kterými byla obeznámena i

perská vojska krále Kambýsa: "Když se Kambýses rozhodl vyslat

vyzvědače,

ihned poslal do

města Elefantiny pro ty muže z Ichtyofagů, kteří znají etiopský jazyk." 114 Ichtyofagové žili zhruba
část

na podobném území jako

dnešních

Bedžů,

od Asuánu po Rudé

moře,

a

někteří

badatelé je

považují za Blemmye. 115 Z Hérodotových slov je také možné usuzovat na čilé obchodní styky
mezi Ichtyofagy a Etiopany,

kteří

se

vzájemně

museli znát i po stránce jazykové: ,,Když přišli

Ichtyofagové z Elefantiny, poslal je (Kambýses) k Etiopanům a

přikázal

jim, co mají povědět.

Jako dary nesli purpurový plášt; zlatý řetízek na krk, náramky, alabastrovou nádobu s myrhou a
sud palmového vína." 116

Mezi dalšími

starověkými

badateli,

kteří

ve svých dílech

zmiňují

národ Bedža nebo populace jim

podobné, nalezneme jména jako Strabón, Heliodoros, Diodoros Sicilský, nebo Plinius.

Právě

Plinius Starší je autorem "Knihy o přírodě" (Naturalis Historiae- cca r. 75 n. 1.). V ní pojednává
io

březích

Rudého

moře

a tamní obyvatele

označuje

jako bezhlavé s očima a ušima pod úrovní

ramen. 117 To je samozřejmě tvrzení odvážné a neskutečné, zde se také projevuje ono přebírání
nepodložených, fantastických informací "z třetí ruky." Obyvatelé
jako Troglodyté, což je jméno, které jim

přiřkl

těchto

Agatharchides, od

krajin jsou

něhož

pak

označováni

takřka

všichni

klasičtí autoři tento název přejali. 118 Troglodyté se v takovéto podobě objevují i na středověké

Mappa Mundi (cca 1290),

opřené

o Solinovu (cca 200 n. 1.) charakteristiku, podle níž jsou

Troglodyté "neobyčejně ničemní, lovící zvířata tak, že na ně skákají." 119 Řekové je nazývali
Trogodytai (v
správné

znění

řečtině

rpwy2oóinca), ale

někteří současní

badatelé se

přiklánějí

k názoru, že

tohoto etnonyma je Trogodytae a hlavní oblast, kde tito lidé žili, se nazývala

Trogodytica. Od Suezu (Arsinoe) až k Báb al-Mandab znali Řekové pobřeží Rudého moře na
africkém

pobřeží

pod názvem

"pobřeží Trogodytů."

U Plinia se také objevuje etnonymum

Therotoae, za jejichž potomky považuje G. W. Murray s odvoláním na Diodora Sicilského
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116

Herodotos (1985): Dejiny, s. 178.

117

Paul, A. (1954a): A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, s. 35.
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Bedžů). Zároveň

Ababdy a Bišariny (dnešní kmeny

příbuzní Blemmyové byli odděleni horami

Jiným etnonymem je "Taggaites,"

120

Diodoros tvrdí, že Trogodyté a jejich

(patrně dnešní Red Sea Hills ).

kteří měli

příbuznými

být

Bedžů.

Název Taggaites

zaznamenal v 6. století Kosmas Indikopleustes a pochází z řeckého nápisu neznámého krále
z Aksumu .. Kdo byl oním panovníkem se nepodařilo zjistit. Z uvedených
o lidech zvaných Lasine, Zaa a Gabala,
zmíněni

jako poddaní i Bedžové: "Po

kteří

se stali poddanými Aksumu.

podmanění Atalmů, Bedžů

obývají území vedoucí k hranicím Egypta, jsem

záznamů

uskutečnil

se dozvídáme

Zároveň

jsou tu

a s nimi lidí Taggaite,

kteří

cestu až do Egypta, kde jsem porazil

lid Annine a Metine, žijící mezi strmými horami." 121 L. P. Kirwan se domnívá, že existuje přímá
souvislost mezi Pliniovou "rasou bezhlavých lidí jimž

oči

a uši

vyrůstají

pod rameny" a Bedži,

které známe z nápisů, jako je zmíněný anonym. 122 Heliodoros, biskup z Emesy, který ve 4.
století n. I. sepsal

dějiny

Etiopie, zaznamenal, že Blemmyové byli poddanými Meroe a bojovali

také jako spojenci XXV. dynastie proti

Peršanům.

Za své služby pak

měli

být na

čtrnáct

let

zbaveni povinnosti placení tributu. 123

Z uvedených skupin ve
nejprimitivnější

nazí a mají

starověké

z pouštních

společné

kmenů,

severovýchodní Africe byli Ichtyofagové považováni za
Diodoros Sicilský (cca 140

př.

n. 1.) o nich

říká,

že chodí

ženy, žijí v jeskyních, stanech z travin, pod stromy nebo v dírách,

vykopaných v přímořských bažinách. 124 A. Paul je přesvědčen o blízkosti tvrzení o pohřebních
rituálech

těchto

lidí,

pohřbívajících

své

předky

na vrcholcích

kopců

pod kameny, s pohřebními

rituály dnešních Bedžů. 125 Výraz Ichtyofagové znamená "Rybojedi", ale lov ryb nebyl u Bedžů
nikdy dominantní. Spíše šlo o

nějakou

starší a

primitivnější přímořskou

Mela se domníval, že Blemmyové obývají západní

břeh

populaci. Pomponius

Nilu, zatímco Eratosthenes je považoval

za poddané Etiopanů a sousedy Egypt'anů. 126 Pomponius Mela popisoval Blemmye jako "stěží
120
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lidské bytosti", kteří se blíží spíše divokým šelmám, putujícím krajinou bez usedlého obydlí. 127
Identifikace

Blemmyů zůstává opět

nejasná,

neboť

nevíme, do jaké míry autor rozlišoval mezi

Blemmyi a jinými populacemi. Pokud se Pomponius Mela
obývají západní
Blemmyové.

břeh

Zmatků

v antických dobách

Nilu, tak se mýlil, nebo spíše

skutečně

domníval, že Blemmyové

mylně označoval

tamní populaci jménem

a nejasností kolem etnického názvosloví z oblasti Rudého

zůstává poměrně

mnoho, jak dokládají uvedené názory.

moře

Někteří ztotožňují

Bedži s Troglodyty, jiní s Ichtyofagy a další praví, že Bedžové nemají s těmito populacemi
vůbec

127

nic

společného.

Tamtéž, s. 39.
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3

Bedžové mezi křesťanstvím a islámem

Křesťanství

a islám jsou pro africký kontinent cizí, importované náboženské systémy, které se

ale velmi rychle

rozšířily

a získaly svébytnou podobu. Tato náboženství zaznamenala na území

Afriky rozdílný vývoj a expanzi.

Stejně

tak je tomu i v případě národa Bedža, který má

zkušenosti s oběma. V této kapitole budeme sledovat, jak Bedžové inklinovali k těmto
náboženstvím, čijakjimi byli v dějinách ovlivňováni a jaké změny jim přinesla.

Nejprve je

třeba říci

si

něco

o

časovém

vymezení, ve kterém se budeme pohybovat. První

období, které nás bude zajímat, je doba zhruba od

třetího

století n. 1. do

Afriky, tedy asi do poloviny sedmého století. V tomto období zaznamenalo
hlavně na území Etiopie, kde převládá dodnes, i v Súdánu.

128

příchodu Arabů

do

křesťanství rozkvět

Tehdy v oblasti Súdánu a částečně

i Egypta a Etiopie existovala tři království: na severu Nobatia se sídlem ve

městě

Faras, Mukaria

s hlavním městem Stará Dongola a na jihu se rozkládala Alwa se správním střediskem Soba. 129
Druhé období

začíná příchodem Arabů

a budeme jej sledovat až do

do devatenáctého století, kdy se budeme zabývat díly

počátku novověku

a dále až

některých cestovatelů, kteří přicházeli

do

styku s Bedži.

Na území Súdánu a Etiopie existovala do
bohaté kulturní

dědictví.

čtvrtého

Pronikání núbijských

století

kmenů

říše

Meroe, mající dlouhou historii a

od konce

pokles vlivu Meroe, ale i vojenské kvality nomádských kmenů.

třetího
130

století znamenalo nejen

Dalším hráčem na poli byla

Římská říše, jejíž vliv sahal až do Núbie a pro niž byli Bedžové (Blemmyové) vždy nepřítelem.
Zároveň

také

představovali

pro

římské

impérium poslední známou oblast v Africe, za níž se

rozkládala země neprobádaná, kde vládli jen lvi, proto se také

označovala

jako Hic sunt leones ..

Tuto oblast tvořily převážně nomádské kmeny, které se bránily pronikání cizích národů a kultur.
Ammianus Marcellinus k tomu

říká:

"U

těchto kmenů,

jejichž území se

začíná

u hranic

O křesťanství a islámu (nejen) v Africe obecně viz. Brissaud, A. (1991): Islam et Chrétienté. Paris.; Isichei, E.
(1995): A History of Christianity in Africa. SPCK. London; Robinson, D. (2004): Muslim Societies in African
History. Cambridge University Press.; Trimingham, J. S. (1949): Islam in the Sudan. Oxford University Press.
London.; Trimingham, J. S. (1951): Islam in Ethiopia. Oxford University Press. London.; Trimingham, J. S. (1968):
The influence oflslam upon Africa. Frederick A. Praeger. New York- Washington 1968.
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assyrských a rozprostírá se až k nilským peřejím a do sousedství Blemmyů, jsou všichni stejným
životním údělem válečníky." 131

Za vlády Aureliána (270- 275) Blemmyové okupovali

některá města

v Thebaidu, kde

zůstali

do

roku 276, kdy je vytlačilo vojskou pod Probovým vedením. 132 Za vlády Diokleciána (284 - 305)
některé

nebyly

přenést

rozhodl

vojenské posádky schopné eliminovat nájezdy
moc nad severní Núbií do rukou

nevycházeli nejlépe.
zůstaly

Tento

133

Núbijců

Blemmyů,

západní

a tak se

pouště, kteří

římský císař

s Blemmyi také

Vztahy mezi nomádskou populací Bedžů a římskými posádkami však

stejné. V roce 431 Blemmyové dobyli pevnost Kharge a uvěznili mnoho jejích obyvatel.
čin

nemohl

samozřejmě zůstat

bez odplaty a

císař

Maximus vyslal trestnou výpravu

(zřejmě roku 452), která dosáhla zhruba na jedno století míru v oblasti. 134 Blemmyové jsou

zachyceni na nápisu núbijského panovníka jménem Silko, který proti nim vedl vojenskou
kampaň.

Na

základě těchto

usadila v několika
dvě města

městech

nápisu se lze domnívat, že se po

těchto

v Dolní Núbii, kam byli zahnáni.

Nejjižnější

výpravách

byla Talmis a Taphis. Tyto nápisy jsou datovány do období

zmiňuje i Sv. Epifanus v jeho De XII Gemmis.

407 a 425 a předchozí

domněnky

135

část Blemmyů

byl Kasr Ibrím, další
počátku

5. století, jak

Olympiodoros navštívil Kasr Ibrím v letech

zcela potvrzuje. Navštívil dokonce i diamantové doly v Džebel

Zubara, a to na zvláštní povolení blemmyjského krále. 136 Produkty z těchto dolů hrály důležitou
roli jako vývozní artikl Aksumu do Indie.

V pátém století docházelo k pokusům
vztahů

s Blemmyi. Aby se zamezilo

římské

administrativy o právní zakotvení smluvních

častým útokům

došlo roku 435 k podpisu smlouvy ve Filae.

na obchodní osady na západním břehu Nilu,

Přesto

již od

obchodních osad pomalu upadá, což dokládají i údaje o jejich

třetího

století význam

řidším

osídlení.

těchto

Některé

kusé

nálezy a nápisy dokládají vzájemné potyčky mezi Blemmyi a Meroity v souvislosti s obchodními
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osadami na Nilu. 137 Každopádně po rozpadu Římské říše dochází na několik málo století
k jakémusi vakuu, které se jen těžko

3.1

Proč

dařilo

vyplnit.

Aksum

je období

jednom

přelomu letopočtu

důležitém činiteli

z hlediska

Bedžů

tak podstatné? Nezmínili jsme se

v oblasti Etiopie. Tím bylo království aksumské. Léta

ještě

o

největšího

rozkvětu tohoto království se datují do poloviny čtvrtého století za vlády panovníka Ezany. 138 Za

jeho panování došlo k přijetí
obecně připisuje

křesťanství

jako oficiálního náboženství. Uvedení

křesťanství

se

biskupu Frumentiovi, který byl Ezanovým vychovatelem. V této souvislosti se

udává rok 333 jako počátek křesťanství v Aksumu. 139
Ezana nám zanechal několik nápisů, které jsou psány v řečtině a ve staroetiopském jazyce ge 'ez.
Na těchto nápisech se vždy označoval jako "král Aksumu, Himyaru, Reydanu, Etiopie,

140

Saby,

Salhénu, Siyamo, Bedžů a Kasu, král králů, syn nepřemožitelného boha Arese." 141 I když
Ezanovy nápisy
skutečnosti,
národům,

mnoho o jeho vztahu k Bedžům, lze zde vystopovat

které pomohou zmapovat toto období. Bedžové

patřili

některé důležité

vždy k nepoddajným

a jako každý nomádský národ nebylo ani pro Ezanu snadné si je podmanit. Jeden

nápisů

zjeho

neříkají

odkazuje na Ezanovu výpravu, kterou proti nim podnikl: "Když se Bedžové

vzbouřili, vyslali jsme naše bratry Šezanu a Hadefana, aby s nimi bojovali. A když je odzbrojili,

přivedli je k nám ... " 142 Významnou událostí bylo zajetí "šesti králů" jakýchsi vůdců Bedžů, kdy

následuje popis odvedení žen,
země,

dětí

a dobytka. Ezana nechal

těchto

která se v řečtině nazývá Matlia, na etiopských nápisech je

BYRN.

143

šest

králů

označovaná

deportovat do

jako DAWALA-

I když o této revoltě Bedžů nemáme žádné bližší informace, je zřejmé, že byla

137
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namířena

proti svrchovanosti Aksumu. Vliv aksumského království však neustával a

na Bedži

právě

i v otázce

křesťanství. Přestože

měl

dopad

je John Iliffe toho názoru, že Ezana se snažil

podporovat všechna náboženství, 144 křest'anství zvláště preferoval, což se projevovalo
přestavováním

O konverzi

pohanských chrámů na křesťanské kostely.

Bedžů

ke

křesťanství

nemáme mnoho zpráv, jde spíše o

núbijskými kmeny se hovoří o pátém století jako mezníku přijetí
Silka,

145

domněnky či

křesťanství,

úvahy. Mezi

za vlády panovníka

ovšem Olympiodoros je ke konverzi Bedžů ke křest'anství skeptický a domnívá se, že

v té době byli všichni ještě pohany. 146 Andrew Paul zastává názor, že přijetí křesťanství mezi
Bedži lze datovat do 30. až 70. let šestého století, kdy byly

uskutečněny některé

misie do oblasti

Núbie. 147 V tomto ohledu se ale na tyto informace nelze spoléhat. Spíše je možné se domnívat,
že pokud ke konverzi v této
svoji tradiční víru. Až do
své

říše, zůstávali

době

došlo, tak jen

přijetí křesťanství

Blemmyové

věrni

povrchně,

Bedžové si spíše stále zachovávali

králem Silkem, který včlenil
původnímu

svému

část

území

Blemmyů

do

egyptsko-etiopskému kultu. Ernest

Zyhlarz upozorňuje na skutečnost, že zhruba od této doby mizí jméno "Blemmyové" z dějin. 148
Andrzej Zaborski tvrdí, že Blemmyové, nebo
uctívali z politických
křesťanskými Bedži,

v rámci

Na

skutečně

šlel.

z nich,

přijali křesťanství,

respektive

kult Isis. Yakút ve 13. století píše o tom, že Suakin je obydlen

což zaprvé vychází z mnohem ranějších pramenů a zadruhé se jedná
o tvrzení značně

lingvistických metod došli

arabského salla
150

149

středověkých pramenů

základě

Bedži

důvodů

alespoň část

ojedinělé.

někteří

badatelé k závěru, že

křesťanství přišlo

mezi

z Núbie. Dokládá to mj. výraz silel - "modlit se", který není odvozený od
(dřívější

názor), ale spíše z núbijského silel, což je

přejaté

slovo z koptského

Núbijské "výpůjčky" v jazyce Bedžů a naopak nejsou příliš četné, přesto se lze právem

domnívat, že vzájemné kontakty obou populací sahají daleko do minulosti.
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K úpadku Aksumu došlo na
počítáme

základě několika vnějších faktorů.

tlaky

jak neustálé nepokoje na severní aksumské hranici, kterou obývali Bedžové, tak

pokračující střetnutí

Arabů. Kromě

Arabové při své expanzi
Tím ztratili

řečtí

měla

s národem Agau, která

amharsko-tigrejskou vládnoucí elitu.
expanze

nejvýznamnější

Mezi

Třetím

podstatným faktorem byl rostoucí vliv islámu a

vojensko-politických
začali

i v dalších stoletích vážné následky pro

důvodů měl neméně důležitý

význam i obchod.

kontrolovat obchodní cesty v Levantě a na březích Rudého

obchodníci vliv a byly

zároveň přerušeny

spojnice mezi Jemenem a Nilem, což doposud

tvořilo

cesty

jeden ze

přes

základů

Rudé

moře

moře.

a tudíž i

prosperity aksumského

království. Křesťanský stát tak ustoupil z pobřežních oblastí Eritreji do etiopské vysočiny. 151

3.2

Příchod Arabů

Od sedmého století se vymezuje v oblasti arabského poloostrova a severní Afriky jako hlavní
síla arabská populace sjednocená islámskou vírou. Expanze
zkušenost,

neboť

Arabů přinesla

přistěhovalecké

dosud nebyli zvyklí na tak masivní

i

Bedžům

novou

vlny cizích obyvatel.

Období od sedmého do zhruba čtrnáctého století navíc patří mezi ta nejlépe zdokumentovaná, co
se

týče dějin Bedžů.

putovali

zeměmi

Zásluhu na tom mají

především

arabští cestovatelé a geografové,

severní a severovýchodní Afriky a díky

přímým kontaktům

jejich informace považovat za relevantnější, než mnohé jiné
či

starověké

s Bedži

prameny,

kteří

můžeme

často přejímané

všelijak zveličované.

Slova balwiet a balwia znamenají v jazyce severních

Bedžů

Araby. Je možné, že toto slovo pochází z dob prvních
konkrétně

s příslušníky kmene Balijj. Ti

zřejmě

(634- 644) se dostali až do jižního Egypta.

152

výrazy pro arabštinu, respektive

kontaktů Bedžů

s arabskou populací,

pocházeli ze Sinaje a za vlády chalífy Umara

První Arabové obecně začali migrovat do severní

Velmi stručně se tímto tématem zabývá J. D. Fage, který ve svém Atlasu africké historie stručně mapuje
události afrických dějin, viz. Fage, J. D. (1958): An Atlas of African History, s. 10.; zdalších
anglických textů lze doporučit obecnou historii Etiopie z pera Harolda Marcuse, viz. Marcus, H. G. (2002): A
History of Ethiopia. Updated Edition. University of Califomia Press.; doslova legendární prací je v tomto směru
Budge, E. A. W. (1970): A History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia I-II. London.; v amharštině je dnes již
klasickou prací publikace Historie Etiopie, z dílny Aleqy Taje, tato kniha se zabývá nejen historií amharskou, ale
respektuje i podíl jiných etnik na vývoji etiopských dějin, např. Agau nebo Gurage, viz. Taje, A. (1927): ltijopija
hizib tarik. Missione Evangelica. Asmara.
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Afriky od roku 641, aby zde

šířili

islám. Vedením byl

pověřen

'Amr ibn al- 'As. Ten měl také za

úkol skoncovat s neustávajícími nájezdy núbijského obyvatelstva na území Egypta. 153

Když Arabové začali přicházet do oblasti severovýchodní Afriky v sedmém století, nacházeli zde
obyvatele Alwy a Núbie hlásící se ke
někteří

křesťanství,

mezi nimiž Gak jsme si

Bedžové. Prvním zásadním okamžikem v pronikání

Arabů

řekli)

a ve

mohli být i

"střetu"

islámu

s křesťanstvím byla léta 651 až 652, kdy se Arabové pod vedením Abd Alláha ibn Sa' ada dostali
do Dongaly, kterou obsadili a kde také vyplenili místní kostel. 154 Egyptský guvernér Sa'ad
dosáhl tímto svým skutkem dohody o spojenectví a obchodních závazcích a nic nebránilo tomu,
aby se Arabové usazovali na dobytých územích v blízkosti Bedžů a núbijských kmenů. 155
Arabové však neusilovali o to, aby jim byly tyto nomádské kmeny

podřízeny,

ale

chtěli

dostat

pod kontrolu jejich nájezdy. Smlouva, kterou dosáhli, se nazývá baqt, a jak uvádí Yusuf Fadl
Hasan: "Baqt zůstal hlavním faktorem v muslimsko-núbijských vztazích po šest století." 156

Příchod Arabů

do Súdánu probíhal
způsobem

Egypt. Druhým

dvěma způsoby.

byla migrace

přes

Rudé

Ten první jsme již zmínili, vedl cestou přes
moře,

jejíž jednou z příčin bylo i

zabránění

pronikání pirátů z Afriky na Arabský poloostrov. 157 Tímto byli Bedžové konfrontováni s Araby a
islámem ze dvou stran. Za vlády Abd al-Málika (715 -717) došlo k obsazení souostroví Dahlak,
aby se zabránilo pronikání nájezdníků na Arabský poloostrov. Šlo tak o první okupaci území na
břehu

Rudého

Nicméně,

moře.

To

přineslo

i zvýšené aktivity arabských

obchodníků

do této oblasti.

Bedžové znepokojeni pronikáním cizích kmenů, podnikali výpravy do Egypta, kde ale

byli poraženi armádou vedenou Ubajdem Allahem ibn al-Habhabem. 158
Roku 831 Bedžové vedli nájezdy do Horního Egypta, konkrétně do regwnu Qift, 159 kde
docházelo k četným násilnostem, až Abd Alláh ibn Jahan musel proti nim táhnout a donutil krále
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Kánúna ibn Abd al-Azíze podepsat smlouvu, která měla zaručit Arabům
tři

sta dinárů. Kánún se také musel

zaručit

buď

sto velbloudů nebo

respektovat víru muslimů a měl dbát na ochranu jejich

života a majetku. 160 Pohyb Arabů jižním směrem měl za následek pohyb i jiných kmenů, které
pronikaly na jih do Etiopie, pro kterou

mělo

sedmé a osmé století neblahý dopad, C. Conti

Rossini hovoří v této souvislosti o "století naprosté tmy." 161 Křesťanské státy se ocitaly
v ohrožení i pod nájezdy

Bedžů,

kterým Conti Rossini

připisuje

lví podíl na úpadku Aksumu

(první nájezdy okolo roku 750) a dle slov al-Jakúbího zakládali Bedžové mezi Nilem a Rudým
mořem různá království, mající každé svou vlastní svrchovanost.
zmiňuje

790) se al-Waqidí

o "království"

Bedžů,

162

Na konci osmého století (cca

ale jeho existence, status

či

organizace nejsou

doložitelné. 163 Názory na existenci různých království se liší a nejedná se jen o tento případ. Již
jsme

viděli určité

Ezany.

Podobně

polemiky s existencí "království"

tomu je i v případě království

Bedžů

Od roku 831 byli Bedžové poddanými chalífy a

Bedžů

za vlády aksumského panovníka

v 8. století.

země Bedžů

rozkládající se od Asuánu po Badí

se stala jeho soukromým vlastnictvím. V roce 854 navíc Bedžové odmítli platit tribut a vyplenili
některé vesnice v Horním Egyptě. Na rozkaz chalífy al-Mutawakkila bylo povstání potlačeno. 164
A. Zaborski k tomuto období uvádí, že arabské trestné výpravy

neměly

žádný jiný charakter,

neboť zlaté doly ještě nebyly objeveny a jediné bohatství Bedžů tvořili velbloudi. 165

Je nyní na
Byl to

místě,

abychom akcentovali jeden aspekt znamenající

především

arabizace a islamizace.

rozvoj obchodu, který zaznamenal velký vzestup za prvé po objevení zlatých

a diamantových dolů
na březích Rudého

šíření

(hlavně

moře.

styku s muslimským

v 1O. století), za druhé se vznikem

některých

významných přístavů

Ovládaly-li nomádské kmeny karavanní obchod, dostávaly se

světem. Kromě

často

do

transportu zboží docházelo taktéž k přenosu myšlenek a

idejí. Také John Spencer Trimingham je toho názoru, že islám

šířili

spíše poutníci a obchodníci,

160
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než náboženští horlivci. 166 Kromě islamizace zasáhla Bedži i arabizace, což se projevuje v tom,
že rodokmen

Bedžů

("lineage") nese

zřetelně

arabskou podobu. I

skupiny mezi Bedži usazovaly, nedocházelo nikdy k tornu, aby
převahu.

Bylo to

většina Arabů

a Bedži

způsobeno

i nehostinností krajiny, kde se

přesto,

měly

země Bedžů

že se

různé

arabské

nad samotnými Bedži
nacházela, a tak

raději

hledala útočiště v úrodnějších oblastech okolo Nilu. Pokrevní spojení mezi Araby

stačilo

k tomu, aby

část Bedžů

považovala za svého

původního předka

Araba, kterým

měl být jistý Káhil, potomek Prorokova bratrance Zubajra ibn al-' Awwána. 167 Genealogie,

odvozovaná od proroka Moharnrneda nebo od
velmi

ceněná skutečnost.

U

řady

někoho

z jeho rodu, je v islámské

afrických etnik se setkáme s podobným

společnosti

"přepisováním"

rodové

historie po přijetí islámu.

3.3

Bedžové očima

středověkých učenců

Jedním z projevů arabizace bylo usazování arabských kmenů na území obývaném Bedži (zhruba
od 9. století). Usazovaly se zde

především

kmeny Rabí'a a Džuhajna, které se mísily s místními

obyvateli. Zájem o tuto oblast vzrostl po objevení zlatých
Hasan Alí al-Mascúdí nám o této
drahokamů" (přeložil

době přináší

dolů hlavně

ve Wadí al-Allakí. Abul-

ve svém impozantním díle

"Rýžoviště zlata

I. Hrbek v r. 1983) velmi cenné informace: "V jejich zemi

(Bedžů)

bohaté doly na zlato -je to samorostlé zlato, tibr - a na smaragdy. Menší skupiny
podnikají na svých

čistokrevných

velbloudech nájezdy na Núbii, pustoší ji a

a doly

odvádějí

jsou

Bedžů

zajatce.

V dřívějších dobách byli Núbijci silnější než Bedžové, a to do té doby, než se objevil a zmohutněl

islám." 168 Nepřináší nám ale informace o přímém vlivu islámu na život Bedžů, zato se zmiňuje o

infiltraci Arabů mezi Bedži: "Ženili se (kmen Rabí'a) s dcerami Bedžů a také za ně provdávali
S'Vé dcery,· toto dvojnásobné spojení rozmnožilo sílu

Bedžů,

tak i Rabí 'ovců, takže tito s pomocí

1vých nových spojenců mohli porazit své nejbližší nepřátele, jako kmen

Kahtánovců

a jiné Araby

'Ocházející od Mudara, kteří obývají toto území.'d 69 Zlaté doly patřily do rukou Abú Mansúra

lišra z kmene Rabí' a, mezi jehož spojence

patřilo

30,000
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Bedžů, kteří

"se jmenují Hadáriba a

jsou mezi všemi Bedži jediní, kteří vyznávají islám." 170 Lze-li brát tato tvrzení al-Mascúdího jako

naprosto relevantní, pak

můžeme

třeba

s tímto termínem je

desáté století

zacházet

označit

opatrně, neboť

za

počátek

islamizace

nevíme nic o

Bedžů. Nicméně

míře přijetí

islámu. Kmen

Hadáriba, pozorovaný al-Mascúdím, je podle některých badatelů označení Bedžů pro tzv.
Hadarima, tedy obyvatele

země

Hadramaut. Ti se v předislámské

době

usazovali mezi Bedži

severně od Suakinu. 171

Dle slov Ibn Hawkala (dílo Opus geographicum,
postav arabské
když

středověké

přijímali různé

dokončené

cca 977-978), dalšího ze slavných

historiografie a geografie, byli Bedžové muslimové jen jménem, a i

aspekty islámské víry, nedalo se

zřejmě hovořit

o úplném přijetí islámu, na

což upozorňuje nejdůrazněji Andrzej Zaborski. 172 John Spencer Trimingham navíc uvádí, že
Bedžů,

kmen Rabí'a spíše než dopomohl k arabizaci

sám absorboval zvyky a jazyk

Bedžů či

některých núbijských kmenů, mezi kterými se usazoval. 173 Týž autor považuje islamizaci Bedžů

za vlažnou a uvádí, že byť přijali islám, zachovali si své zvyky až do dvacátého století. 174 Ibn
Hawkalova tvrzení jsou tak ve
řada

objevuje

jmen

Bedžů,

Olbab. Alí Bábá je také

shodě

s většinou podobných informací z té doby. V jeho díle se

šejk Ibn al-Atír, nebo Alí Bábá, což je

ústřední

zřejmě

zkomolenina jména

postavou dopisu nebo zprávy, která zaznamenává bitvu

Bedžů

s Araby roku 856: ,,Alí Bábá byl uvězněn, ale navštívil chalifu al-Mutawakkila, od kterého dostal
velkorysé dary a vrátil se do své země, což znamenalo, že jeho kapitulace nebyla bezvýhradná a
jeho politická pozice byla silná, byť byl stále pohanem." 175 Je třeba poznamenat, že podobný

proces islamizace (a christianizace) proběhl u mnoha jiných národů a etnik Afriky, kdy se mísilo
přijaté

monoteistické náboženství s praktikami domorodých

společností,

a islám i křesťanství tak

mnohdy získávaly zcela svébytnou podobu.

V druhé

polovině

~xistenci

1O. století se arabský historik al-Jakúbí (dílo "Kitáb al Bul dán")

"království"

či

"státu" na území

Bedžů.

o

Ten stát se nazývá N.qís (Nagís) s hlavním

) Tamtéž.
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zmiňuje

městem

H.g.r. Andrzej Zaborski

upozorňuje

na semitský charakter slova Nagís, je tedy možné,

že byl odtud vypůjčen a přizpůsoben jazyku Bedžů. 176 Al-Jakúbí zmiňuje "tři království" Bedžů,
což Zaborski vyvrací tvrzením, že pouze jedno "království"

patřilo Bedžům,

ostatní

dvě

Tigré a

Naria. 177 Kmeny Bedžů, které měly tvořit tato království, byly Hadareb, Hidžáb, Amar'ar,
Kawbar, Manása, Rasífa, Arbarb'a a Zanáfadža.

V 70. letech 10. století podnikl cestu do této oblasti také Ibn Selim al-Assuání (cca 971), jehož
kniha "Nubie, Makuria, Alwa, Bedžové a Nil" se nám nedochovala. 178 Další z cestovatelů, alMakrízí (1364 - 1444), který vycházel
systém a

společnost rozdělenou

do

právě

z al-Assuáního díla, odhalil u

řady kmenů. Nicméně

po usazování

Bedžů

Arabů

matrilineámí

mezi nimi

začali

Bedžové od těchto zvyků opouštět. 179 Tyto informace indikují zároveň proces arabizace a
islamizace. Na druhé

straně, přijímali-li

Bedžové

v případě náboženství. Ibn Selím al-Assuání je
spíše za pohanský lid.
Ve druhé

polovině

některé

vůči

zvyky

islamizaci

Arabů,

Bedžů

mohlo tomu tak být i

skeptický a

označuje

je

180

12. století se arabský cestovatel Ibn Džubajr (cca 1180) dostává na svých

cestách do města Aidhabu, které v té době zažívalo velký vzestup díky zlatým

dolům,

než začalo

upadat ve 14. století. 181 Směrem k tomuto městu se setkal s "rasou černých obývajících hory" 182
jak označuje Bedži. Popisuje je jako vlastníky
vody. Potvrzuje také vnímání

Bedžů

velbloudů, kteří

tráví mnoho

jako národa "živelného", o

času

na cestách bez

čemž hovoří

později

v podobném smyslu později i Ibn Battuta. Ibn Džubajr na jejich adresu uvádí, že "plení hodnotné
předměty,

i ty, které jsou staré." (Má

zřejmě

na mysli ty

předměty,

které mají jistou historickou

hodnotu, bohužel však nesděluje nic konkrétního.) 183 Zemi Bedžů popisuje jako nepřístupnou,
kde lidé vydávají v šanc své životy na cestách
76

'

7

kvůli

nedostatku vody. Bedžové "se zdržují

Tamtéž, s. 6.
Tamtéž.

s Starkey, J. (2003): Perceptions ofthe Ababda and the Bisharin in the Atbai, s. 2.

'al-Aldawi, I. A. (1954): Description ofthe Sudan by Muslim Geographers and Travellers, s. 9.
Trimingham, J. S. (1949): Islam in the Sudan, s. 10.
Holt, P. M. (1986a): Bedja, s. 1158.
bn Jobair (1949): Voyages, s. 80.
·amtéž.
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v blízkých horách. Někdy jedou do města, aby se zde setkali s guvernérem.'d 84 Ohledně víry je
vůči

nim skeptický,

podezřívá

je z bezvěrectví,

"kromě formule

boží jednoty, kterou pronášejí,

aby dali na odiv příslušnost k íslámu." 185 Ibn Džubajr se jimi zřejmě cítil pohoršen, nebot' je
označuje za "lid bez morálky," který není dalek toho, aby "na sebe přivolal boží kletbu." 186

Město

Aidhab vzkvétalo díky obchodu, jak již bylo

řečeno,

ale v době, kdy se zde na svých

cestách po Asii a Africe (1325 - 1354) objevuje Ibn Battúta, jej nebylo možno
prosperující. Ibn Battúta shledává Aidhab

dobře

uváděl,

že Bedžové žijí v okolí

ve 14. století se dovídáme o obyvatelích Aidhabu, že to jsou "Bedžové, tmaví lidé,

zahalují do žlutých látek a nosí

těsné

za

zásobeným rybami, mlékem, datlemi a obilím,

které bylo dováženo z Horního Egypta. Zatímco Ibn Džubajr
města,

označit

pásky okolo

čela,

kteří se

každou asi prst širokou. Svým dcerám

nedávqji žádný podíl v jejich dědictvi." 187 O hospodaření Bedžů nám poskytuje neméně zajímavé
informace: "Jejich jídlem je mléko

jménem subh. Jedna

třetina města

velbloudů

a sami jezdi na dromedárech mahrí, které nazývají

náleží al-Málik al-Násirovi, a

dvě třetiny

králi

Bedžů,

který je

nazýván al-Hadrabi." 188

Vraťme

se nyní na

které v té

době

závěr

byly

v podobě egyptských

13. století, kdy

zřejmě

z větší

mamlúků.

David. Následovalo období

bojů

město

Aidhab

začíná pociťovat

části vytěženy. Zároveň Bedžům

Navíc v roce 1272 vyplenil toto

úpadek zlatých

vyrostlo nové

přístavní město

dolů,

nebezpečí

núbijský král

mezi arabskými kmeny, až musel egyptský sultán zasáhnout a

zpacifikovat kmeny Džuhajna a Rifa'a. V roce 1426 byl Aidhab zcela vydrancován sultánem
Bars Bejem,jako odplata za napadení obchodní karavany jeho obyvateli.

189

Cílem mamlúků bylo

dostat se do Núbie, kde byl na trůn dosazen princ Šakanda a později, v roce 1304, princ
A.mmy. 190 Pronikání mamlúků mělo za následek spolu s pohybem různých nomádských kmenů
~ánik

4

Núbie a potvrzení expanze islámu dále do nitra afrického kontinentu. Turecký vliv nejen

Tamtéž, s. 81.

' Tamtéž, s. 82.
Tamtéž.
Ibn Battuta (1929): The Travels oflbn Battuta 1325-1354, s. 69.
ramtéž.
[asan, Y. F. (1967a): Main Aspects ofthe Arab Migration to the Sudan, s. 25.
1mtéž, s. 30.
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v Egyptě, ale i v Súdánu byl nadále

vládce

Bedžů,

uprchli.'d

91

se

patrnější,

účastnil válečných

což komentuje i Ibn Battuta slovy: " ... al-Hadrabí,

akcí s Turky, kterým potopil

lodě

a Turci

před

ním

Al-Idrísí hovoří o vesnici Bukht, kde přebývají Bedžové z kmene Hadáriba a kde se

nachází velký trh s velbloudy. 192 Kmen Hadáriba (mnohdy nazýván také Hadarab) se objevuje
v dějináchještě později jako významný

V první

polovině

činitel.

šestnáctého století píše Leo Africanus (1492 - 1552), že "Bedžové

jazykem, který je, dle mého názoru, smíšen s chaldejským a je

poměrně

hovoří

shodný s jazykem

mluveným v Suakinu a Horní Etiopii, kde má své sídlo kněz Jan.'d 93 Vzhledem k tomu, že ge'ez
byl v Evropě 15. století nazýván chaldejskýmjazykem, lze se

oprávněně

domnívat, že autor

měl

na mysli jazyk tigré, kterým někteří Bedžové hovořili (a Beni Amer dodnes hovoří).

Zastavme se ještě u Ibn Chaldúna, jehož teoretické úvahy o
pozornost. Praví, že jedním ze základních

řemesel

písma musí tedy být i necivilizovaní. Pro nás
které uvádí: "Kmeny, které jsou

chráněny

bezpečny před

ničením.

jejich nájezdy a

nomádství stojí

za

je ale jeho názor na arabskou migraci, ke

kočovným Arabům nepřístupnými

Arabové

jistě

civilizace je znalost písma. Beduíni neznalí

poučný

proti

podobě

nepřekroči

horami, jsou

hory ani nepodstoupí námahu a

nebezpečí, aby se k nim dostali." 194 Vztah kočovníků a obyvatel měst nastiňuje těmito slovy:

"Zatímco ovšem

kočovníci potřebuji města

pro nezbytnosti života, lidé z měst je potřebují pouze

pro věci zbytné a přepychové." 195 Tuto problematiku nastíníme dále v kapitole o problematice
nomádství, urbanizace a transformace

společenského

Dalším cestovatelem, tentokrát nearabského
Joao de Castro (1500 - 1548).

Při

původu,

života a ekonomiky u Bedžů.

který se

střetl

s Bedži, byl Portugalec Don

hledání výhodné cesty do Indie popisuje Bedži jako lid, který

1ení nikdy v míru se svými sousedy, ale naopak vždy ve stavu

válečném

se všemi.

Označuje

:a lid rozdělený do mnoha kmenů, bez nějakého hlavního panovníka, hlavou kmene je šejch. 196

1

Ibn Battuta (1929): The Travels ofibn Battuta 1325-13 54, s. 69.
Hjort afOmas, A.-Dahl, G. (1991): Responsible Man, s. 23.
I' Africain, J.-L. (1956): Description de I' Afrique, s. 484.
[bn Chaldún (1972): Čas království a říší. Mukaddima, s. 148.
'amtéž, s. 154.
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je

3.4

Fundžský sultanát a dosah tureckého vlivu

hlavně

První polovina 16. století znamená pro sledovanou oblast

vznik fundžského sultanátu

roku 1504 197 a dle P. M. Holta také počátek obecné, byt' jen povrchní islamizace Bedžů. 198 Je
důležité říci,

opět příliš

že tento

závěr

nějakými věrohodnými

nelze podložit
podobě

mnoho o konkrétní

fakty. Nedozvídáme se tedy

a projevech "obecné islamizace." Nebudeme se zde
některé

zabývat samotnou historií sultanátu, spíše vyzdvihneme
v tomto období. Díky obchodu s otroky

vzrůstal

význam

města

Bedžů

aspekty týkající se

Suakinu, sem se dovážela

slonovina, otroci, velbloudi a durra, vše pak putovalo dále do Mekky a arabský poloostrov.
Království v Sennáru bylo založeno, dle slov Johna Spencera Triminghama,
kteří

se

patrně

"černými

jezdci,

spojili s původními obyvateli Džezíry, které Fundžové nazývali Hamádž, proti

pronikajícím arabským kmenům a získali nad oběma převahu." 199 Prvním fundžským králem byl
některých soudů, přijal

Amára Dunkás (1504 - 1534), který, dle
důvodů.

Roku 1517 totiž turecký sultán Selím I. dobyl Egypt a vyslal expedici do Núbíe, založil

zde některé stanice,
pro

svůj

islám spíše z politických

čímž

ohrožoval nezávislost Bedžů a Etiopie. Amára jej považoval za hrozbu

vlastní stát, a proto zaslal sultánovi nótu, v níž

jeho poddaní jsou pravověmými

vyznavači

islámu. Jako

vykreslený as-Samarkandím, který stojí za

většinou

svůj protějšek ujišťoval
důkaz

o tom, že on i

mu zaslal genealogický

přehled

fiktivních genealogií Súdánu. As-

Samarkandí tak "prokázal," že Fundžové odvozují svůj původ od Ummájovců? 0 ° Fundžové
podporovali muslimské

učence

v tom, aby

přicházeli

do Súdánu hlásat islám, což se

skutečně

stalo. V šestnáctém století dochází k rozšíření islámu zejména v oblasti Džezíra a podél Nilu.
Fundžové za

časů největšího rozkvětu

ovládali území, rozkládající se od

třetího

kataraktu až

k Fazoghlí na Modrém Nilu a od Kordofánu k Rudému moři.

'undžská nadvláda
776),

původem

skončila

v době, kdy nastoupil Muhammad Alí Likailik Kamtúr

(zemřel

Hamádž. Kmen Abdulláb tehdy získal politickou nezávislost na Sennáru, ale

ěra jeho vlivu zůstala omezena i díky růstu moci kmene Šajkíja. Šajkíja byl nomádský kmen,
Výborný a čtivý historický přehled súdánských státních celků v Sennáru a Dárfúru nabízí O'Fahey, R. S. mlding, J. L. (1974): Kingdoms ofthe Sudan. Methuen&Co. Ltd. London.; dále stručně viz. např. Comevin, R.
62): Histoire des peuples de l'Afrique noire, s. 517-518.; Arkell, A. J. (1961): A History ofthe Sudan, s. 205.; Trimingham, J. S. (1949): Islam in the Sudan.
[olt, P. M. (1986a): Bedja, s. 1158.
:imingham, J. S. (1949): Islam in the Sudan, s. 84.
tffitéž, s. 85.
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jenž Ibn Selím al-Assuání označuje za podskupinu Bedžů. V sedmnáctém století byli poddanými
kmen Abdulláb, ale roku 1690 šejk kmene Šajkíja, Usmán wád Hamád, porazil soupeře a
vymohl tak svému kmeni nezávislost. 201

V 15. a 16. století se znovu objevuje v pramenech Hadáriba jako kmen nomádských

pastevců,

kteří

byli úzce

důležitou

hráli

úlohu v obchodě mezi Rudým

mořem

a údolím Nilu.

Zřejmě

spojeni s kmenem Abdallab, vládnoucím v Alwě. Z dřívějších pramenů se zdá, že Hadáriba byli
rozšíření

na území severních

Bedžů

již za

časů

Ibn Hawkala, který o nich informuje ve smyslu,

že se jedná o "chovatele dobytka a nomády. Jejich území,

včetně

a obděláváno a které slouží jako pastviny, se rovná délce

dvouměsíční cesty,

ohraničena

Nilem a

mořem ... jsou

Muslimové pouze jménem.

Bedžům; jsou negramotní; někteří mají vlastní jazyk."

odkazuje na

štědrou

a pohostinnou osobu, tedy osobu,

populární teorie odvozují
příchodu

do Súdánu se

původ

údajně

202

toho, které je zavodňováno dešti
šíře je

Hovoří jazykem společným

všem

Dnes termín Hadárib nebo Hadáriba

naplňující

základní hodnoty

slova Hadáriba od Hadarma, obyvatel

asimilovali a přijali jazyk

zatímco jeho

Bedžů,

země

Bedžů.

Jiné,

Hadramaut. Po

jejich zvyky a náboženství, což

v té době byla dle Andrew Paula "vlažná podoba křesťanství." 203
Dnes se pod názvem Hadárib označuje sociální skupina poddaných z kmene Beni Amer/04
souvislost se

zmíněným

kmenem Hadáriba není jasná. Všechny uvedené teze kritizoval Andrzej

Zaborski, který považuje jméno Hadáriba (Hadarab) za pravé jméno
společného

Bedžů,

nemající nic

se zemí Hadramaut. Etymologicky se zdá slovo Hadarab být odvozeno od hadari

v jazyce tigré a ge'ez, znamená "být usazen,

přebývat,

žít." Dalším možným výkladem je

odvození Hadarab od slova hada- "být šejk" a slova ar- "synové," což ve výsledku znamená
"šejkovi synové." Pádová koncovka -ab se navíc objevuje nejen ve
ořístavu Aidhab?

05

' Tamtéž, s. 88- 89.
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slově

Hadarab, ale i v názvu

Kmen Beni Amer uznal fundžskou suverenitu s ještě některými menšími krneny, 206 které se tak
staly vazaly sultanátu. Okolo roku 1600 již fundžský sultanát207 dosáhl břehu Rudého moře.
Fundžům

slavili

se

nepodařilo

úspěch,

dostat se do severních oblastí Súdánu obývaných

jak již bylo

řečeno,

některými

Bedži, ale

v jižních regionech. Od konce 15. století do oblasti Džezíra

pronikali Arabové a s nimi i islám. Bedžové se tak ocitali ve

značném nebezpečí

obklopení

islámskou populací, která ohrožovala jejich nezávislost. Pohled na mapu nám říká, že pouze jižní
Eritrea a Etiopie se vyhnuly tlaku migrace
islámem.
tato

Přestože

polovině

došlo v první

země převážně křesťanská.

křesťanů

Vlivem

muslimů

a Bedžové tak byli ze

tří čtvrtin "uzavřeni"

16. století k muslismkému vpádu do Etiopie,
populačního růstu

je v současnosti

počet muslimů

zhruba vyrovnaný. Sjednocení značného území pod fundžskou správu mělo

na šíření islámu. Navíc od šestnáctého století pronikali do oblasti Turci,
přímořského

ně mělo

regionu a Rohu Afriky, což by pro

kteří

zůstala

značný

a

vliv

toužili po ovládnutí

strategický vojenský a obchodní

význam. V roce 1557 okupovali Massawu a také Arkiko v Eritreji. V roce 1633 byla jejich
posádka v

Massawě

poražena a musela z

města

odtáhnout. Jako zástupce Osmanské

říše

zde byl

zvolen místní vůdce Bedžů. 208 Zatímco Fundžové postupně ovládli území okolo Nilu až po třetí
katarakt, území

severně

od

něj

bylo v rukou loupeživých

velmožů

nazývaných makkové,

kteří

dohlíželi na říční poplatky z hradů okolo řeky. 209

Islamizace a arabizace

Fundžů

konvertovali k islámu a v rámci
je vedly
chtěli

důvody

probíhala zhruba

ztotožnění

stejně

jako v případě

se s arabskou kulturou

i ryze pragmatické, jednak si

chtěli

přijali

Bedžů.

Fundžové

i jejich původ. K tomu

získat prestiž mezi ostatními muslimy a také

zvýšit svou morální autoritu nad arabskými poddanými. Fundžové si nakonec za své

předky vybrali Ummájovce. 210

206

A. Paul uvádí kmeny Taka, Maraga, Melitkinab, Sigolab, Halenga, Hamran etc., in: Paul, A. (1954b): Some
Aspects ofthe Fung sultanate, s. 20.
Fundžové vládli ze Sennáru, ale přesný rozsah území, který spadal pod jejich správu nelze s jistotou určit. Od
íestnáctého století museli na severu svého území bojovat s osmanskými Turky. Když se Turkům podařilo obsadit
IAassawu a také Suakin, měl Fundžský sultanát hranici s Osmanskou říší na severu a východě. Hasan, Y. F.
1967b).; O'Fahey, R. S.- Spaulding, J. L. (1974).

207

Js Lewis, I. M. (1965): The Modem History ofSomaliland, s. 27.
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Působení Fundžů

v blízkosti Rudého

způsobit částečnou

migraci

moře mělo

spolu s nepříznivými

některých kmenů, především

přírodními

Amar' ar a Hadendowa,

podmínkami
kteří

se pod

vedením Wailali Muhammada posunovali jižním směrem do Atbary. 211 Pronikání některých
osmanských skupin v osmnáctém století dále na jih lze dle Andrew Paula datovat do roku 1725,
kdy pod vedením Mohammeda Agima se dostávali až do regionu
zmiňovaní

Bišarinů.

Ti,

podobně

jako

Hadendowa, nacházeli v okolí Atbary vhodné podmínky pro život, a proto se zde také

usazovali. Jejich expanze tímto

směrem

byla vedena Hamadem Imránem, zhruba v 60. letech 18.

stolete 12 Andrew Paul upozorňuje na situaci, kdy došlo ke střetu zájmů mezi kmeny migrujícími
na jih.

Hlavně nejsilnější

kmen, Hadendowa, se dostal do rozporu s kmenem Halenga, což

vyústilo v odchod Halengů směrem do Kassaly. 213 Rok 1821 znamená další etapu v dějinách
regionu. Muhamrnad Ali obsazuje Súdán,
země.

Pro Bedži toto období znamenalo

organizací.

Hlavně

údajně měl

střet

být zainteresován v minerálních zdrojích

s vojensky a administrativně vyspělejší technikou a

kmen Hadendowa pocítil sílu egyptské armády, a jejich

přítomnost

v zemi

znamenala dobytí provincie Taka. Stalo se tak pod vedením Ahrneda Paši Abú Udana, který
roku 1840 dosáhl pozice v Kassale. V tomto období došlo také k počátku
v deltě

řeky

Gaš, proti

čemuž

bouřili příslušníci

se

pěstování

bavlny

kmene Hadendowa vedeni nazirem

Mohammedem Dínem? 14 Turecké jednotky obsadily v roce 1849 Massawu, aby se jí egyptské
oddíly o

čtrnáct

let později znovu zmocnily. Výnos osmanského sultána z roku 1865 poté uznal

egyptskou nadvládu nad Rudým mořem. 215
Islám se stal bezesporu dominantním faktorem
a severovýchodní Africe.

Křesťanství

udrželo jen asi do 18. století,

některé

ovlivňujícím

životy mnohých populací v severní

se naopak v této oblasti

(samozřejmě

s výjimkou Etiopie)

studie uvádějí rok 1742 jako konec křesťanství v Núbii, byt'

John Iliffe udává, že "vesnické ženy se obracejí k Panně Marii ještě koncem 20. století."216
Křesťanství

našlo svoje

útočiště

v Etiopii,

ačkoliv

i ta se od 16. století potýkala s mnoha

1

Paul, A. (1954a): A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, s. 96-97.

!

Holt, P. M. (1986b): Bisharin, s. 1239.
Tamtéž, s. 97.
Piguet, F. (1998): Des nomades entre Ia ville et les sables, s. 76.
Tamtéž.
líffe, J. (2001): Afrika a Afričané, s. 74.
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měl

problémy. Muslimský vpád v roce 1543

za následek rozdrobení území na mnoho

samostatných regionů, které byly sjednoceny až v polovině devatenáctého století. 217

3.5

Cestovatelé 19. století

V devatenáctém století navštívilo Bedži

několik

pronikali od Egypta až po jižní Afriku ve

evropských

cestovatelů

a vědců. V tomto století

značné míře hlavně německy hovořící

cestovatelé,

převážně z Rakouska a Švýcarska. V severní Africe to byli Hornemann (1798), Rlippell (1824),

Barth (1850) a Vogel (1853). Rakušan Knoblecher roku 1837 založil první
Súdánu. Ve

třicátých

a

čtyřicátých

letech 19. století pracovali v Etiopii

křesťanskou
misionáři

misii v

Krapf a

Rebmann. 218

Mezi lety 1812 a 1817 podnikl Johann Ludwig Burckhard cestu do Arábie a Núbie, na které se
setkal i s Bedži. Své poznatky zachytil v díle "Reisen in Arabien und Nubien." Pro nás je toto
dílo jedinečné v tom, že popisuje jeho setkání s Bedži ve velké
opírat o přímé

svědectví,

V rámci karavanní cesty
části

míře,

lze se tedy v tomto

případě

nikoli o zprávy převzaté, jak tomu bývalo mnohdy do té doby.

obchodníků

s otroky

navštěvuje

Burckhard i Atbaru: ,,Atbara je sídlem

kmene Hammadab, který se nesmí plést s Hameyab, jednou skupinou Ababdů. Hammadab

tvoří jeden z nejmohutnějších kmenů Bišarinů; jejich vůdce byl naším spolucestujícím ze Šendy,

kde nakoupil mnoho otroků a koní." 219 Zabezpečení karavany obstarávali ozbrojení muži:
"Karavana byla pod dobrým dohledem. Velitel byl jedním z
skrze

sňatky příbuzní

s nejvýznamnějšími kmeny

Bišarinů

a

čelních Arabů

ze Suakinu,

Hadendowů, přes jejichž

kteří jsou

území vede

naše cesta. " 220 Na karavanních cestách docházelo k obchodům na odpočinkových stanovištích,

kde Bišarinové nabízeli máslo, mléko, durru atp. Burckhard o nich

říká: "Takřka

nikdo z nich

nerozumí arabsky, jen někteří vybraní, kteří obchodují v Berberu a Šendy." 221 Na dlouhé cestě
17

Obecně se udává rok 1855 za počátek moderního etiopského státu, kdy císař Tewodros sjednotil některá území

Etiopie, rozdrobená obdobím zemane mesafint, neboli vládou princů, jak se označovala doba mezi lety 1769
ž 1855, kdy ústřední moc císaře byla značně omezena a velkému vlivu se těšili různí lokální vůdci, či princové.

1nešní

8
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nebyla nouze o dobrodružné a nepředvídatelné situace a dle jeho slov šlo jistě mnohokrát o holý
život: "Jeden z Ababdů, který si toho povšiml také, zpozoroval, že onen otrok byl ozbrojen, pojal
k němu podezření a přišel v pravý čas, aby mě dostal z nepříjemné situace. " 222

Kromě

dobrodružných situací byl Burckhard Bedži spíše okouzlen, což dokládá jeho

výpověď

o

vzhledu tamních žen: " .. jejich oči a zuby byly pěkné, jejich barva tmavě hnědá, postavou hubené
a ušlechtilé."223 Ženy se k nim chovaly mile prý jen proto, aby lépe prodaly své mléko a durru.
Poněkud úsměvně

shovívavosti

mužů.

pak

může

vyznít

Burckhardův

Muži své ženy příliš

nestřeží,

poznatek

ohledně

"když Bišarin vidí, že

žárlivosti

nějaký

či

naopak

cizinec líbá jeho

ženu, zasměje se tomu, ale ke vzteku jej může dohnat, přistihne-li je při nevěře." 224 Burckhard

vidí Bedži

obecně

v dobrém

světle,

i když z jeho slov je mnohdy patrný respekt i obavy:

"Bišarinové z Atbary jsou, jako všichni jejich

bratři,

rasou krásných a odvážných lidí; neustále

chodí ozbrojeni a nezřídka vedou spory. " 225 Na jiném místě charakterizuje některé "zločinecké"

skupiny

Hadendowů:

" ... kopec byl obydlen loupeživými Hadendowy,

kteří

tam žili v jeskyních a

se všemi svými sousedy byli ve válečném stavu."226 To je teze, která se objevuje při popisu
Bedžů

velmi

hašteřiví

často

a ozbrojení.

v dílech
Přes

bezesporu prvním, kdo na
společnost,

různých cestovatelů.

Bedžové jsou

líčeni především

jako lidé

napínavost celého Burckhardova vyprávění je tento švýcarský
základě pečlivého

ve svém díle také zaznamenal

pozorování

podrobně

několik výrazů

učenec

vykreslil život Bedžů a jejich

z jazyka to-beďauiye. Tímto
společnosti,

počinem

začíná

nová éra v poznávání Bedžů a zkoumání jejich dějin,

autoři

vycházejí z přímého pozorování a pobytu mezi Bedži, což na konci dvacátého století

kultury a jazyka, kdy již

vyústilo v systematické antropologické a lingvistické výzkumy.

Geolog Linant de Bellefonds byl uchvácen údolími obývanými kmenem Ababda.
výzkumech

uskutečněných

čemž

vypovídá jeho dílo "L 'Etbay ou pays habžté pas les

Arabes Bichariehs. Géographie, ethnologie, mines

Tamtéž, s. 266.

13

Tamtéž, s. 278.

4

Tamtéž, s. 279.

5

Tamtéž, s. 278.

svých

v letech 1830 a 1831 pod záštitou Muhammada Aliho, hledajícího

nerostné zdroje, se setkal s Bedži, o

22

Při

' Tamtéž, s. 291.
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ďor,"

vydané roku 1833. Na své druhé

výpravě

cestoval s Josephem Bonomim, který

Mineralogická výprava nakonec
byl

údajně

nepřinesla očekávané

asi

dvě stě

výsledky.

kreseb núbijské

Nicméně

pouště.

Linant de Bellefonds

prvním cizincem, který dosáhl okolí hory Džabal Elba, která byla obklopena

legendami. Jedna z nich praví, že
Proměnil

pořídil

předek Bišarinů,

mýtický Kouka, zde

záhadně

zmizel.

hory. V okolí hory měl potíže se skupinami
zlodějů, musel se tak vzdát hledání Kouky a odcestoval k Nilu?27 Všímal si také schopnosti

Bišarinů

se v kámen a jeho socha se nachází

coby schopných

uvnitř

chovatelů velbloudů

a také faktu, že Bišarinové byli v té

době

mimo

jakoukoli kontrolu egyptské administrativy. 228 Linant de Bellefonds považoval Bišariny za
"velmi krásné, bronzové barvy,

snědé,

respektive

světle čokoládově

zbarvené s dlouhými vlasy,

které se spouštějí až na ramena." 229 Tato slova jen dokládají romantické představy, který

v některých Evropanech Bedžové vyvolávali.
Švýcar Werner Munzinger pobýval v Egyptě v 60. letech 19. století a nám se dochovalo jeho
cenné dílo "Ostafrikanische Studien," kde se mj. zabývá jazykem

to-beďauiye,

tedy jazykem

Bedžů. 230 My se budeme touto problematikou zabývat v páté kapitole. Značnou část svého díla
věnoval

etnografii, politickým a sociálním otázkám kmene Beni Amer, jejichž byl velkým

znalcem: "Lid Beni Amer se sestává z aristokracie,
dvě

kategorie

můžeme

podmaněných,

prozatim nechat bez povšimnutí,

náhodná. ( ... )Aristokracie se

dělí na dvě části,

rodin šejků a

neboť

jejich

otroků.

přítomnost

Poslední
v zemi je

jejichž rozdílnost je známa, Belou a Nabtab. ( ... )

Belou byli v dřívějších dobách panovnický lid, čímž nahradili Nabtab. Nabtab naproti tomu tvoří
vlastní aristokracii ... " 231 Identifikace Belou není úplně jasná, neboť se objevuje v různých

pramenech v odlišných významech. Tak například Šiháb ad-Dín je ve svém spise "Futuh alHabaša"232 označuje za lid žijící severně od Tigré, z lidu Belou dle něj pocházel i legendární
Ahmad Ibrahím al-Ghází, zvaný Ahmad Graňň. Tento fakt ovšem dosud nebyl potvrzen.

27

Starkey, J. (2003): Perceptions ofthe Ababda and the Bisharin in the Atbai, s. 3-4.

!s Paul, A. (1954a): A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, s. 99.
9

Cit. dle Keane, A. H. (1885): Ethnology of Egyptian Sudan, s. 100.

lMunzinger, W. (1864): Ostafrikanische Studien, s. 341-369.
Tamtéž, s. 279-280.
Ad-Dín, š. (2003): Futiih al-Habaša. The Conquest of Abyssinia. (transl. by P. L. Stenhouse). Tsehai Publishers.
llywood.

46

německy hovořícím

Dalším

badatelem, který navštívil Egypt a Núbii v polovině 19. století, byl

Alfred von Kremer, který své poznatky o etnickém a jazykovém
Během

,,Aegypten," vydaném roku 1863.
zástupci mnoha

různých kmenů.

" ... etiopští nomádi,
jistě

kteří

se

dělí

Z řad

kůže,

ohnivé

oči,

svého desetiletého pobytu v Egyptě se setkal se

Bedžů hovoří především

o Ababdech a Bišarinech:

staří

Blemmyové. Obvykle mají tmavé

bohaté vlasy, nosí jako paruku,

řídké

někteří

badatelé zdráhají

života. Jazyk

označovat

to-beďauiye

černé

obličej

se

Egyptě

a již zcela

byl u nich nahrazen arabštinou; a tak se

je stále za Bedža. Stejný problém je v případě kmene Beni

Amer, který dnes naopak užívá jako svoji
přechod

ano,

233

Kmen Ababda, který zajímal Alfreda von Kremera nejvíce, žije dnes v jižním
způsob

oči,

vousy, oválný

zakřiveným nosem, zaoblenýma ušima, vytáhlým, dobře stavěným tělem ... "

opustil nomádksý

shrnul v díle

na dva velké kmeny, Ababdy a Bišariny. Tyto kmeny jsou zcela

smíchány s arabskou krví. Jsou to

barvy

prostředí

mateřštinu

jazyk tigré. Arabizace

k odlišnému způsobu života a obživy musel nastat již před

několika

Ababdů

a jejich

sty lety, jak alespoň

ukazuje Alfred von Kremer: "Kmen Ababda ze Šanatiru, mezi nimiž se na Nilu zdržuje část
Núbijců,

museli jazyk Bedžawije velmi rychle zapomenout a

většinou hovoří

jazykem Kenuzi.

Mnoho Ababdů již opustilo nomádský život a stali se z nich rolníci. Nalezl jsem tak jednu kolonii
Ababdů

v Derwě blízko Kenne, kde

obdělávají půdu,

kterou mají pronajatou od egyptské

vlády." 234 Kmen Bišarin naproti tomu považuje za nejvýznamnější z Bedžů, i když
v terminologii

obecně

nalezneme

některé

nesrovnalosti: "Bišarin nabo Bišaritib, Hadendowa,

Gariab, Gomoltib, Šartib, Rabamtiki nebo Nas el-ham'ir, Galolei; Hansiltib, Samaltir, Artegtib,
Berantib, Miktintib, Sigultib. Všechny tyto kmeny
nejvýznamnějšího

hovoří

poušť

řečí,

kterou nazýváme jménem

kmene jazykem Bišari, jenž je ale narozdíl od nich samotných a od

spojen se jmény Bedžawije nebo Medžawije, což je
obývající

stejnou

mezi Horním Egyptem a Rudým

zřejmě společné označení

mořem,

Arabů

pro nomády,

Bedži, známé již od arabských

cestovatelů." 235 Alfred von Kremer ještě nerozlišoval mezi touto terminologií. Jak jsme již
naznačili,

výzkumy, které identifikovali Medžu, Bedža, Blemmyje a další etnonyma, byly

vesměs prováděny

až ve druhé polovině dvacátého století.
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Zmínky o

některých

přesvědčil

s Etiopií.

kmenech Bedža zanechal i britský dobrodruh Walter Plowden. Roku 1847
zahraničí

britského ministra
Následně

lorda Palmerstona o

omezeními, ale po
takřka

němž říká:

svatbě

se

" . .. neprovdané dívky jsou od

pojišťují

císařem.

kontaktů

navázání

byl roku 1848 jmenován britským konzulem v Etiopii,

s Tewodrosem II., jenž byl roku 1855 korunován etiopským
s kmenem Halab, o

důležitosti

spřátelil

se

V Eritreji se setkal

malička ochraňovány

striktními

proti jakýmkoliv omezením. Co odlišuje tento kmen od

všech ostatních, je absence žárlivosti

manželů,

a to do té míry, že

umožňuje

své

ženě

naprostou svobodu ... " 236 Plowden měl o Bedžích zřejmě jen povrchní vědomosti, které
nedosahovaly znalostí Burckhardových a Munzingerových.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 19. století navštívil Egypt švédský
Almkvist.

237

činnost. Začal

Sprache" (viz. kapitola 6).

se

věnovat

Kromě

hlavních dílech týkajících se
cestovatelů

a

kmene Bišarin, a toto setkání ovlivnilo jeho další

jejich jazyku a sestavil úctyhodné dílo "Die Bischari

Bedžů

Bedžů.

badatelů

členy

jazykových

seznamuje s dosavadním zkoumáním

anglických

Herman

Jeho původním cílem však nebyli Bedžové, nýbrž núbijský jazyk. V Asuánu, kde

probíhala část jeho výzkumu, se setkal se
badatelskou

učenec

poznatků

je jeho kniha cenná i tím, že nás

a s protagonisty

Mimo již

těchto výzkumů.

Dozvídáme se o

zmiňovaných připomeňme některé

práce

jako byli Bruce ("Travels to discover the source ofthe Nile",

1790), Hopkins ("Travels in Ethiopia", 1835) nebo Wilkinson ("Modern Egypt and Thebes",
1844). Jmenovat

můžeme ještě

Francouze Prisse

ď Avennes

("Les Ababdeh", 1852)

Rossiho ("La Nubia e il Sudan", 1858). 238
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či

Itala

4

Bedžové od roku 1821 do

Súdán byl

takřka

současnosti

po celé 19. století okupován cizími vojsky. Když v roce 1821 Muhammad

Alí239 obsadil Súdán, nebylo jasné, kjakému vývoji tato událost dospěje. Egypt'ané uhájili své
pozice proti tureckým ambicím na ovládnutí přístupu k moři i díky pomoci kmene Beni Amer. 240
Od 60. let navíc probíhal z jižního Súdánu ve
obchod s otroky. V 70. letech došlo k několika
Nicméně,

směru

k severním bavlníkovým plantážím

pokusům

potlačit.

chedíva Ismaíla tento obchod

ekonomické potíže ho vedly k nepopulárnímu kroku, dosadit do guvernérského

Súdánu britského generála Gordona. Ten měl za úkol skoncovat s obchodem s otroky.
započalo

čilý

křesla

241

Tak

mnoho desítek let trvající evropské vměšování se do politiky a událostí regionu.

Bedžové se vždy až do egyptské okupace Súdánu

těšili značné

nezávislosti a

svobodě.

Roku

1820 podnikli Egypťané vedeni Ismaílem Pašou výpravu do Šendy, města, které "proslavil"
Johann Ludwig Burckhard na svých cestách, vzhledem k reputaci

Bedžů

se však Ismaíl Paša

snažil vyhnout válečnému konfliktu s nimi a volil postup na východ? 42 Cílem jeho výpravy se
stala Taka, kde ovšem také narazil na opozici konfederace
k přímému

střetu,

střelnými zbraněmi.

Bedžové se zde

zřejmě

Porážku však svým

kmenů

Bedža. Tentokrát již došlo

poprvé setkali s masivní armádou vyzbrojenou

protivníkům

oplatili roku 1823, když

přepadli

Sabderat

a zdecimovali tamní vojenskou posádku. 243

Chedív Ismaíl se ocitl na pokraji bankrotu a v roce 1877 podepsal s Velkou Británií dohodu o
obchodu s otroky. 244 Nelehká situace provázela i Etiopii a Eritreu, kde od 16. století docházelo k

Muhammad Alí patří k významným postavám moderních dějin Egypta i blízkovýchodního regionu. Na počátku
své moci nechal povraždit mamlúcké vůdce. Stal se nezávislým egyptským vládcem, i přes to, že Egypt tehdy stále
patřil Osmanské říši. Plnil pouze ty příkazy osmanského sultána, které pro něj byly výhodné. Za jeho vlády se Egypt
stal politicky samostatným s vlastní armádou, zákonodárstvím i daňovým systémem. Zahraniční diplomaté jej proto
označovali jako "vícekrále." Proslul svými reformami, což z něj učinilo "zakladatele moderního Egypta", reformy
se dotýkaly armády, zemědělství, školství a řady dalších oblastí. Egypt se tak za jeho vlády stal lokální mocností.
Dosáhl mj. obsazení Súdánu, což značně rozšířilo jeho říši. (dále o M. Alím viz. Gombár, E. (1999): Moderní dějiny
islámských zemí, s. 75-96).
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nájezdům

muslimských

bojovníků.

Etiopie byla v 19. století

rozdělena

na "nestátní" území, mezi

kterými probíhaly neustálé boje. Toto období mezi lety 1769 až 1855 se nazývá zemane mesajint
a jedná se o etapu, kdy etiopští králové v Gonderu neměli velkou moc, zatímco řada regionálních
vůdců

(amharsky negus- "král") působila zcela nezávisle na ústředním dvoru. Teprve roku 1855

rai45 Kassa Hajlu sjednotil

značnou část Etiopie (především její severní část) a nechal se

korunovat císařem pod jménem Tewodros II. (1855- 1868)?46

Ekonomicky slabá situace v kombinaci s nadvládou evropských mocností vyústila v revoluční
hnutí, které poznamenalo Egypt, Súdán i Etiopii na dalších dvacet let a které se nazývá mahdía.
Mahdí

představuje

v šíitském islámu "skrytého imáma," jehož návrat je pevnou

víry. V sunnistském islámu je mahdismus lidovou vírou,
šíitského

směru

nebyl nikdy

pevně

ukotven ve

věrouce.

zvláště

součástí

šíitské

v období krizí, ale na rozdíl od

Z tohoto

důvodu

je možná

příhodnější

nazvat mahdismus "schránkou idejí a nadějí, spíše než organizovaným a koherentním systémem
víry." 247 Vznik mahdistického povstání měl čtyři základní příčiny. První z nich byla
nespokojenost s násilím, které doprovázelo okupaci. Za druhé, velmi
vymáhaných silou. Za třetí šlo o
ekonomického systému. A

potlačování

zatěžující

obchodu s otroky, které stálo na

konečně čtvrtý důvod

byl

spatřován

systém daní,

počátku

v náklonnosti vlády

agrárního

vůči sektě

chatmlja a kmeni Šaikija, což vyvolávalo nespokojené reakce u jiných etnických, sociálních a
náboženských skupin. 248

4.1

Mahdistický Súdán a Bedžové

Na konci 70. let 19. století se egyptská dominance nad mnoha oblastmi Súdánu vytrácela, nebo
byla nejistá. Roku 1879 generál Gordon opustil Chartúm a o rok

později

vystoupil z egyptských

Ras je amharský šlechtický titul, nižší než negus, lze jej přirovnat k evropskému knížeti. Více viz. Marcus, H. G.
(2002): A History ofEthiopia. Updated edition. University ofCalifomia. Los Angeles.
245
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248

Tamtéž, s. 24.

50

služeb. S ním skončila i éra Ismaíla Paši. 249 Na jeho místo nastoupil Muhammad Tewfik alMasrí, který byl do té doby guvernérem v Suakinu. 250

Situace v severovýchodním Súdánu jevila známky etnického
Bedžové se odmítali

přizpůsobit

napětí. Přispíval

k tomu i fakt, že

arabskému jazyku, což vyvolávalo nevolí ze strany ostatních,

arabských nebo arabizovaných

kmenů.

Egyptská administrativa se naopak snažila této

skutečnosti využít a podporovala tribalismus a vzájemné třenice. 251 Mahdí musel tyto rozpory
překonat,
řečený

aby získal

příslušné

kmeny na svoji stranu a zapojil je do revolty. Muhammad Ahmad,

Mahdí (1844- 1885), patřil bezesporu mezi

století, jejichž

věhlas přesáhl

hranice islámského

nejznámější

světa.

Súdán

muslimské
čelil

imperialismu (zvanému "turkíja") nejen ze strany Egypta, ale i
zvláště

po

otevření

Suezského

průplavu

vůdce

devatenáctého

po celé 19. století sílícímu
přílivu

v roce 1869. Muhammad Ahmad

západního kapitálu,
přijal

titul "Mahdí"

v roce 1881 a začal mobilizovat své stoupence proti Turko-egyptsko-evropskému režimu. Mahdí
nazýval všechny

vetřelce

slovem "Turek," aniž by rozlišoval mezi národnostmi. Pro jeho

ideologii byl "Turek" horším
ideologický slovník,
"následovníci").
zakončených

neboť

Během

nepřítelem

než

bezvěrec.

Ihned po vyhlášení mobilizace si osvojil

vyhlásil hidžru na západ a své příznivce nazýval Ansár
čtyř

následujících

("pomahači,"

let dosáhli mahdisté významných

vítězství

dobytím Chartúmu. Krátce poté však Mahdí umírá a je nahrazen chalífou

Abdulláhem? 52 V rámci této kapitoly se nebudeme věnovat podrobně dějinám mahdistického
povstání a boje proti kolonialismu, ale

zaměříme

se na

některé

regionální okolnosti související

s ústřední problematikou této práce, Bedži.

Po pádu Chartúmu a nastolení nového režimu v Súdánu roku 1885
akceptovala novou vládu.

Některé

sekce

Bišarinů zůstávaly

většina kmenů Bedžů

mimo kontrolu

mahdistů, kteří

spokojili spíše s ojedinělými útoky, než aby vyslali expedici do oblastí, které
loajální. Ke

střetům

docházelo spíše

ojediněle

vůči

se

nim nebyly

a obecně lze konstatovat, že mahdismus v Súdánu

pocítili Bišarinové jen povrchně. 253 Naopak kmeny Amar'ar a Hadendowa byli více spjaty
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Tamtéž, s. 31.

250
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účastí

s aktivní

v povstání i v následném období mahdistického státu.

Hadendowa byli nejprve
Berberu.

zaměstnáni

Kvůli nedostatečnému

cestě

vládou jako obchodní dopravci na

financování a

neplnění slibů

Příslušníci

kmene

ze Suakinu do

ze strany vlády mezi nimi však

vzrůstala nespokojenost. 254

4.1.1

Osman Digna

V této

době

se na súdánské politické

scéně

objevil Osman Digna. Osman ibn Abí bakr Digna

(dále jen Osman Digna) se narodil roku 1840 v rozvětvené
odvozovala
patřil

svůj původ

bratry zajat a

nedůvěru vůči

oběma břehy

uvězněn

Rudého

moře. Při

jedné takové transakci byl se svými

na dva roky v Džiddě (v dnešní Saúdské Arábii). Tím pojal

vládnoucím strukturám a stal se bojovníkem proti

Urábího povstání v Egyptě na
neúspěšně

ze Suakinu, která

z kurdských oblastí Blízkého východu. K jeho obchodním aktivitám

obchod s otroky mezi

dvěma

rodině obchodníků

snažil o vyvolání

přelomu

nepokojů

nadřízené

moci. V

době

sedmdesátých a osmdesátých let se Osman Digna

v Suakinu.

Důvodem, proč

si Osman Digna zaslouží širší

prostor v této práci, je fakt, že působil zejména mezi Bedži a někteří

autoři

částečně

mu dokonce

přisuzují původ z řad Bedžů? 55

V roce 1883 se

podařilo mahdistům

obsadit El Ubajd a Osman Digna se

severovýchodního Súdánu získávat místní kmeny na svou stranu.
setkal s velkou odezvou.
stoupenci byli

právě příslušníci

neuspěl, zváště
přímým

Důvodem

bylo i Osmanovo zaujetí pro

kmene Hadendowa. Naopak u

Zvláště

řád

stoupencem mahdismu.

Nejvěmější přívržence

vydal do

mezi Hadendowy se

Madžadhíb, jehož

některých

v případě jejich nazíra Hamada Mahmúda, kterého

následně

věrnými

sekcí kmene Amar'ar

nepřesvědčil,

aby se stal

nalezl Osman Digna v amar'arské sekci

Abdel Rahmanab pod vedením Mohammeda Adama Sádúna, mezi nímž a sekcemi Silman a
Salmab se

rozhořelo nepřátelství,

které vyvrcholilo výpravou Mohammeda Adama, jejímž

výsledkem bylo potrestání zmíněných sekcí za neloajalitu vůči nové vládě. 256

Téhož roku Osman Digna obsadil s patnácti sty muži Sinkat a požadoval, aby se Tewfik Bey
vzdal; i když Bedžové podnikli útok na Sinkat, Tewfika Beye se zajmout

nepodařilo.

Je také
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Blíže o Osmani Dignovi viz. Holt, P. M. (1977): The Mahdist State in the Sudan, 1881 - 1898, s. 73-79.

256
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třeba říci,

že Bedžové v průběhu celého povstání

zdánlivě nepředstavovali

pro vládu velkou

hrozbu, byli totiž vyzbrojeni jen meči, štíty a oštěpy. 257 Nevýhodou Bedžů byla také jejich
nejednotnost.

V roce 1884 došlo k podpisu smlouvy o

stavbě

železnice ze Suakinu do Berberu a

1 přes

přítomnost

britských a egyptských vojsk v některých důležitých obchodních centrech mnoho
obchodníků podporovalo Osmana Dignu. 258 Ten se potýkal i přes své úspěchy (r. 1885 padla

Kassala) s heterogenní skladbou své armády. Bedžové se necítili být zcela loajální mahdistickým
vůdcům

a prvním kmenem, který upadl v Dignovu nelibost, byl Amar' ar. Jejich nerozhodnost,

zda podporovat Osmana Dignu či nikoliv, vyústila v roce 1886 v popravu jejich nazíra Hamida
Mahmúda, 259 čímž je chtěl Osman Digna zřejmě zastrašit. To se mu tímto skutkem ovšem
nepovedlo.

Spory a nepokoje mezi jednotlivými kmeny a vedením hnutí mohlo vyústit i v malou
válku mezi nimi. Vzájemné

nedorozumění

1889 vyslal chalífa komisaře,

kteří měli

i Abú Qarja. Jeho

příchod

ale pouze

mezi Bedži a Araby

mělo

za následek to, že roku

za úkol monitorovat situaci v regionu. Mezi

rozvířil

prach,

neboť patřil

občanskou

komisaři

byl

mezi Dunquláwí z vedení hnutí

mahdía. Neshody mezi Bedži a Araby se tak zosobnily do sporu mezi Osmanem Dignou a Abú
Qarjou.260

Na konci osmdesátých let vypukl v některých
kmen Amar'ar. Ten se

přesunul

částech

do oblasti Atbary za

úrodu. Vzhledem k přírodním podmínkám a

změně

Súdánu hladomor, který zasáhl nejvíce
účelem

politického

hledání lepších podmínek pro
prostředí

se již kmen Amar' ar

nezapojoval do žádných aktivit Osmana Digny, který vedl až do roku 1898 boje s kmeny Butana.
Aktivity různých sekcí
se

aktivně

kmenů

Bedža během mahdíe byly v mnohém protichůdné,

zapojovaly do povstání, jiné si zachovaly neutralitu a další se

nepřátelsky vůči

novému systému. Hodnotit tak

počínání Bedžů nějakým

ne lze.
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neboť některé

stavěly otevřeně

paušálním pohledem

Mahdistické povstání

nepříznivě

zasáhlo i Etiopii, kde nájezdy ozbrojených skupin

v kombinaci s tragickým suchem vyvolaly katastrofu.
zapříčinila

rozsáhlý hladomor. To ovšem nebyla jediná

Rozšířil

se

nepřízeň

dobytčí

Bedžů

mor a neúroda

osudu. V roce 1891 došlo

k dobytí Tokaru britskými vojsky a roku 1894 italské jednotky obsadily Kassalu. Území Bedžů
se tak dostalo pod správu evropských okupačních sil. 261 Súdán se ocital v rukou anglo-egyptské
administrativy. Finálním stádiem bylo roku 1898 dobytí Omdurmánu, což na dlouhá léta
vytyčilo

Léta

osud této země.

bojů měla nepříznivý

Bišarin se ocitaly ve

vliv na integritu

značném rozštěpení, stejně

hladem. O život mohly ve válce

přijít

deportován do Egypta, kde byly jeho dny

4.2

Bedžů

tisíce

samotných. Kmeny Hadendowa, Amar'ar i

tak těžce nesly ztráty způsobené boji i suchem a
mužů.

Osman Digna byl zajat a v roce 1900

sečteny.

Bedžové v první polovině 20. století

Počátek

dvacátého století

Především
přimělo

se

začala měnit

k usazení

V neposlední

přinesl Bedžům,

struktura obchodu (viz kapitola 5).

některé nově příchozí

řadě

zde hrál

důležitou

egyptského kondominia, které stálo za
(stavba železnic a

ale i celému regwnu mnoho

přístavů). Britům

Zavádění

převratných změn.

nových metod také

skupiny obyvatel (Fellata Melle ze západní Afriky).

úlohu politický faktor. Súdán se ocital v éře Anglopřílivem

investic do

šlo jak o ovládnutí

zemědělské

pobřeží,

oblasti a infrastruktury

tak i kontrolu nad vodním

bohatstvím Nilu. Britsko-egyptské panství v Súdánu kontroloval guvernér, kterému podléhala
civilní i vojenská správa.

Od berlínského kongresu v letech 1884- 1885 probíhal tzv. "boj o Afriku", ve kterém se každá
evropská velmoc snažila získat co
Súdán a Roh Afriky

největší

území afrického kontinentu ve

tradičně soupeřily tři země:

svůj prospěch.

Velká Británie, Itálie a Francie. Egypt

O

formálně

spadal pod britskou vládu a tím i Súdán. Egyptský chedív sice nominoval své ministry do vlády,
ale správu

země měly

v rukou britské finance. Zvláštnost tohoto vztahu se promítala i do

Súdánu, kde roku 1899 vzniklo již zmiňované kondominium. 262 Etiopie odvrátila na čas
nebezpečí

161

62

italských koloniálních ambicí

při vítězství

v bitvě u Adowy roku 1896.

Piguet, F. (1998): Des nomades entre !a ville et les sables, s. 77.
d' Almeida-Topor, H. (2003): L' Afrique au 20e siécle, s. 21.
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Císař

Menelik

II. (1889- 1913) se sám
jihozápadě

a jihovýchodě

chtěl

zapojit do koloniálního úsilí obsazením

současné

některých

oblastí na jihu,

Etiopie. Eritrea byla roku 1890 prohlášena italskou kolonií a

tento stav trval až do roku 1941, kdy přešla pod britskou vojenskou správu.

Etiopie byla

tradičně

světem, ačkoliv je
přijati
větší

vnímána jako

křesťanská

pevnost obklopená muslimským a animistickým

dokázáno, že muslimové v Etiopii

působili

již v sedmém století, když zde byli

Muharnrnadovi stoupenci z Arábie. Na konci devatenáctého století docházelo ke stále

militarizaci státu, který se musel bránit italským a francouzským ambicím. Italové se snažili

zavést v zemi protektorát, s čímž
Podobné plány

měli

Italové již

císař

dříve,

Menelik II. (nastoupil na

ovšem Etiopie

samozřejmě

trůn

1899) nemohl souhlasit.

nemohla

přistoupit

na dohody

uskutečněné evropskými státy (Berlín 1885). Situace vyústila ve vojenské střetnutí 263 , v němž

Etiopie uhájila svoji nezávislost a smlouvami z let 1897 a 1908

pevně

definovala hranice svého

státu a italské Eritreji? 64

V letech 1900- 1916 byl guvernérem Súdánu zvolen Sir Reginald Wingate. Toho také zastihla v
světová

Súdánu první

válka. Súdán se stal výchozím bodem pro boj proti

v Egyptě již zeslábl. Wingate se snažil

potlačovat

Turkům,

veškeré protibritské kroky,

např.

jejichž vliv
roku 1916

vytáhl proti sultanátu Dárfúr. 265 Bedžové v době kondominia nepředstavovali žádnou vojenskou
sílu. Po krachu mahdistického hnutí byli
pouštních oblastech Súdánu.
měly

podobu

různých

Střety

povstání

snažící

převzít

dezintegrovaní a zesláblí a žili rozeseti po

s vládnoucími vojsky byly spíše

většinou

k četným vzpourám, kterých se

značně

ojedinělé

s neúspěšnými konci. Za první

účastnili

a nekoordinované,

světové

války docházelo

i mnozí Bedžové. Mohamed Sambo,

kontrolu nad Kassalou, vedl jednu takovou revoltu,

při

níž

přišlo

neúspěšně

se

o život mnoho

bojovníků z kmene Hadendowa. 266

Britové zápolili s nevolí
pracovní silou

měl

při zavádění pěstování

bavlny (v

deltě řeky

být kmen Hadendowa. Ten ale odmítal vykonávat

Gaš i jinde). Hlavní

nově

zavedenou práci a

263

V sv. Etiopii ustavili Italové roku 1890 svoji kolonii Eritreu. Italové prohlásili Etiopii svým protektorátem, ale
Menelik II to odmítl. Za pomoci francouzské a ruské armády dosáhl roku 1896 u Adowy vítězství nad Italy a tato
bitva vešla do dějin jako nejvýznamnější porážka Evropanů od dob Hannibala. Viz Pankhurst, R. ( 1990): Ethiopia.
History up to 1963, s. 449.
264

d'Almeida-Topor, H. (2003): L'Afrique au 20esiécle, s. 22.

265

Daly, M. W. (1986): Sudan, the Anglo-Egyptian Sudan and the modern Republic of Sudan, s. 747.

266

Piguet, F. (1998): Des nomades entre Ia ville et les sables, s. 77.

55

docházelo k četným sabotážím. Na plantáže byli
samozřejmě Hadendowům

nelíbilo. Situace

přesunuti příslušníci

přerostla

jiných

kmenů

v krizi a docházelo k mnoha

a to se

střetům

a

ztrátám na životech?67 Tyto události jen potvrdily malou míru adaptability některých Bedžů na
nové

skutečnosti,

jakož i netaktické a hrubé zacházení koloniální velmoci s původními obyvateli.

Ve dvacátých letech
Rule").

Bedžů

přešla

britská politika v Súdánu do fáze tzv.

"nepřímé

vlády" ("Indirect

se týkalo zavedení správní jednotky se sídlem v Sinkatu, do jejíhož

zvolen Muhammad al-Amín Tirík, který se stal nazírem.
nacionalistická politická scéna, jejímž hlavním

268

čela

byl

V Súdánu se mezitím vytvářela

představitelem

byl Abd al-Rahman al-Mahdí.

Jeho hlavní stoupenci se rekrutovali ze sekty chátmija. 269

4.2.1
Ve

Nesnáze v Eritreji

třicátých

letech 20. století vzrostla znovu hrozba italského vpádu do Etiopie, za níž stál

fašistický

vůdce

Benito Mussolini. Politická konfigurace v Evropě a rostoucí vliv nacistického

Německa

usnadnily

Italům přípravy
německého

udržely Itálii daleko od
během

jim

padesáti let. Italská invaze

podařilo

ovládnout

italské koloniální panství
vytvořit

začala

následně

(kromě

neboť

Británii a Francii šlo

především

o to, aby

vlivu. Italové se snažili zmocnit se Etiopie již podruhé

značnou část

Formální hlavou Etiopie se

Libye) a

na válku,

3.

října

bez vyhlášení války. V letech 1935 - 1936 se

jejího území a obsadili hlavní
stal italský král,

Etiopie

ještě

čímž

se Itálii

město

Addis Abebu.

podařilo značně rozšířit

Eritrea a Italské Somálsko, na severu Afriky

italské impérium v Africe, které znamenalo nejen nápravu porážky u Adowy

z roku 1896, ale i naplnění Mussoliniho touhy po znovuobnovení slávy a velikosti Římské
říše. 27 ° Fašistická okupace přinesla africkému Rohu sjednocenou administrativu se sídlem

v etiopském hlavním

městě.

Italové

věnovali značné

úsilí budování

silniční sítě. Důsledně
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K italskému kolonialismu v Rohu Afriky lze nejlépe využít následující publikace: Sbacchi, A. (1997): Legacy of
Bittemess. Ethiopia and Italy 1935- 1941. Red Sea Press. Asmara.; Sbacchi, A. (1989): Ethiopia under Mussolini.
Zed Books Ltd. London.; Hess, R. L. (1967): Italian Colonialism in Eritrea, 1882- 1941. Policies, Praxis, and
Impact. Uppsala.; Dei Boca, A. (1969): The Ethiopian War, 1935 - 1941. The University of Chicago Press.;
Životopisů Benita Mussoliniho vyšla celá řada, jedním z nejnovějších pokusů o zmapování jeho politické kariéry je
kniha R. J. B. Boswortha, kterou v roce 2002 vydalo nakladatelství Oxford University Press, italským koloniálním
ambicím v Etiopii se však věnuje pouze jedna kapitola (s. 287- 309), jinak je kniha zaměřena především na italskou
vnitropolitickou scénu. Bosworth, R. J. B. (2002): Mussolini. Oxford University Press.
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dodržovali

segregační

politiku, manželství nebo spolupráce mezi rasami se přísně trestala. Odpor

obyvatelstva na sebe nenechal dlouho

čekat

a v roce 1937 byl na vicekrále Rodolfa Grazianiho

spáchán atentát.

Eritrea je

stejně

jako Súdán a Etiopie multietnickou zemí. Nesnáze italské okupace byly

zpravidla spojeny s etnickou konfigurací a
skupinami. Obyvatelstvo Eritreje

tvoří devět

přetrvávajícím

základních etnických skupin, každá se znatelným

socio-ekonomickým uskupením. Mezi usedlé
polopasteveckou populaci pak

představují

antagonismem mezi jednotlivými

zemědělce patří

Naria, Kunama a

Bilin, Tigré a Saho a nomádskými

či

pasteveckými

skupinami jsou Afar a Bedža (Beni Amer). Zatímco Bilin, Bedža, Afar a Tigré byli
podřízených

vládnoucích a
neboť

Tigriňa. Při

rozděleni

do

kast, Saho, Naria a Kunama žili životem bez jednotného vedení,

jim chyběly vládnoucí kasty i

z jihu národem

Tigriňa,

vůdci.

Saho, Bilin a Tigré byli ze severu obklopeni Bedži a

hledání lepších pastvin bojovali Beni Amer proti Naria a Kunama a

Bilin proti Tigré. Koloniální stát si zajistil

poměrně

významnou politickou i ekonomickou

loajalitu zejména mezi Bedži, Tigré, Afar, Bilin i Kunama, protože jejich území nebylo

příliš

vhodné pro italské kolonizátory k usazení a tyto národy tudíž nebyly postiženy tak jako jejich
jižní sousedé

Tigriňa.

Vnímání kolonialismu tak bylo u severních

národů

založeno spíše na

možnosti participace na rostoucím obchodu a udržování práva. 271 Příslušníci některých etnických
skupin byli také angažováni v italské koloniální

Do

činnosti

italských armád byli zapojeni také

armádě.

někteří

Beni Amerové,

kteří

se

účastnili

epizody při obsazování Kassaly (1939- 1940). Naproti tomu kmen Hadendowa i
rozpory s britskou správou stál po boku britských vojsk při
území.

272

vytlačování Italů

i krátké

přes předchozí

z jimi okupovaných

Eritrea se pak stala od roku 1941 do roku 1952 územím pod britskou vojenskou

správou. 273 OSN 2. prosince 1950 vyřešila spory ohledně budoucnosti Eritreji tím, že rozhodla o
jejím připojení k Etiopii, toto rozhodnutí vešlo v platnost ll. září 1952. 274

Ve

čtyřicátých

letech se Bedžové museli vyrovnat s další

které postihlo jejich

hospodářství

nepřízní

osudu, s obrovským suchem,

(viz. kapitola 5). Navíc minulost
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kmenů

Hadendowa a Beni

zapříčinila

Amer

vznik vzájemných

svárů. Některé

klany

Hadendowů

podnikaly nájezdy na

území kmene Beni Amer až do Eritreji. To vedlo k vytvoření bojových jednotek ("šifta"), které
jim oplácely stejnou mincí. Po vzájemných potyčkách zůstalo na obou stranách mnoho mrtvých.
řádění

Vlády v Súdánu a Eritreji se snažily toto

jakkoli zastavit a v roce 1946 došlo v Eritreji

k několika mírovým zasedáním za přítomnosti obou stran. 275

Kmen Beni Amer se ve 40. letech dostal do sporu se sousedním kmenem Hadendowa,
jako s nilotskými kmeny v oblasti Gaš-Setit. Konflikt mezi
z toho, že

obě

strany si

dělaly

oběma

velbloudů

pramenil

nárok na pastviny na eritrejsko-súdánské hranici. Impuls ke srážce

dal Alí Muhammad Idrís z kmene Beni Amer, bývalý voják
přezdívaný

Bedžů

kmeny

stejně

Alí Muntaz nebo Alí Kaprál. Spor

začal poměrně

působící

v italské

armádě

bezvýznamnou krádeží

několika

Beni Amer, jíž se dopustili Hadendowa. Alí pak shromáždil skupinu lidí,

podnikli nájezd na území

Hadendowů

a

ukořistili

a

kteří

stádo dobytka. To vše se odehrálo již roku

1942 a předznamenalo počátek kmenové války. Boje pak následovaly až do roku 1945?76
Neschopnost administrativy umocnila

rozšíření

dalších

nepokojů

i na jiná etnika v oblasti Gaš-

Setit, zejména nilotské Naria a Kunama, imigranty z Etiopie a právě Beni Amer. V prosinci 1945
byl

úspěšně

vyjednán mír, Beni Amer nakonec souhlasili s tím, že zaplatí

tisíc liber jako kompenzaci za
mužů

způsobené

Hadendowům několik

škody a odevzdali sedm set pušek.

z Beni Amer bylo osvobozeno od stíhání

kvůli

Dvě stě

padesát

protizákonnému jednání. Podobná mírová

jednání byla nastolena mezi Beni Amer, Naria a Kunama. 277

Uvnitř

Eritreji docházelo k debatě o budoucnosti

Organizace spojených

národů.

země,

Tigrajové a Naria

než byla

definitivně

upřednostňovali určitou

zatímco Džiberti a obyvatelé Massawy prosazovali myšlenku návratu
britskou správu a argumentovali tím, že Britové
Jedním z návrhů, kterým se mezinárodní

neudělali

společenství

rozhodnuta na

půdě

formu britské správy,

Italů.

Saho

nepřipuštěli

nic pro zamezení etiopské agrese.

zabývalo, bylo i

rozdělení

Eritreji mezi

Súdán a Etiopii, tento návrh ale nenašel v Eritreji žádné stoupence. Beni Amer se obávali, že by
súdánská vláda upřednostňovala kmen Hadendowa na jejich úkor. Naopak Saho, Džiberti a další
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etnika se obávala zařazení do Etiopie. Ve druhé polovině 40. let selhala dohoda "Velké
USA, Francie, Velké Británie a

Sovětského

opět

země.

napětí

se

-

přeneslo

rozhořely

i mezi

osadníky v Hamasein a Serai a muslimskými příslušníky kmene Beni Amer,

stejně

i do vnitropolitické situace

křesťanskými

svazu - o budoucnosti Eritreji a

čtyřky"

Napadáni byli nejen Italové, ale boje se

tak mezi muslimskými Saho a křesťanskými obyvateli v Akelle Guzai. 278

4.3

Bedžové v nezávislém Súdánu

Anglo-egyptský Súdán
začít

formálně

zanikl roku 1952, kdy došlo v Egyptě k převratu. Mohla se tak

formovat nová politická garnitura, která se oprostila od cizích

cestu k nezávislosti. Sílícím hnutím se stali Mahdisté,

kteří

vlivů

a

připravila

zemi na

podporovali stranu Umma Party

(UP). Britové si sice stále zachovávali ambice na ovládání Súdánu, ale nová egyptská vláda
prosazovala právo

Súdánců

na

sebeurčení,

což se projevilo v britsko-egyptské

smlouvě

z roku

1953. Volby téhož roku vyhrála National Unionist Party (NUP) a prvním premiérem se stal její
vůdce Ismaíl al-Azharí.

279

Zatímco Súdán mířil k nezávislosti, Eritrea byla roku 1952 připojena

na základě deklarace OSN k Etiopii jako autonomní federativní jednotka. To vedlo v šedesátých
letech k úplnému připojení k Etiopii.

Súdán (a jeho obyvatelé) prošel za posledních
respektive existencí

několika

nezávislých

několik

set let nelehkým obdobím dezintegrace,

států či sultanátů

a

vzrůstajícími

rozpory mezi

arabizovaným Severem a křest'ansko-animistickým Jihem. 280 Súdán zároveň sloužil jako zdroj
pro obchod s otroky. Objevují se informace, že i v dnešní
obětmi jsou zejména ženy národa Dinka?

81

době

tento obchod trvá a jeho hlavními

Stejně tak se setkával se snahou různých mocností o

ovládnutí svého mohutného a strategického území. Súdán i v procesu
zůstal

přechodu

nejednotný, což je dáno tím, že na jeho území žije mnoho desítek

278
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k nezávislosti

různých národů

a

V následujícím textu budu užívat pro označení súdánského konfliktu velkých písmen na začátku slov Jih a Sever,
a to z toho důvodu, že zde nemám na mysli již jen geografické označení, ale i kulturně-historické a politické celky,
byť oficiálně netvoří samostatné politické jednotky.
280
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Erudovanou a aktuální publikaci k tomuto tématu nabízí Jok, M. J. (2001): War and Slavery in Sudan. University
of Pennsylvania Press. Philadelphia. O otroctví se hovořilo i v souvislosti s válkou v Dárfúru, útoky měl mít na
svědomí arabský kmen Baggára, vyzbrojený súdánskou vládou. Dinkové měli být hlavnrm cílem zejména kvůli
podpoře opoziční SPLA.
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kmenů, které hovoří více jak sto třiceti jazyky. 282 Střetává se.zde mnoho odlišných kulturních a

náboženských

vlivů,

které

utvářely

a dodnes

utvářejí

rozmanitý ráz tohoto státu. Tím si ale

Súdán s sebou nese i břímě nejednotnosti, která se přenesla i na pole politické.

Zhruba padesát let nezávislosti Súdánu bylo poznamenáno několika hlavními politickými trendy.
Nejprve zde byla snaha Muslimského bratrstva dosáhnout co nejúplnějšího
v Súdánu, poté v 60. a 70. letech
podporovaná
opřenou

Sovětským

převládala silně

práva šarí'a

levicová (do roku 1972) sekulární politika

svazem a v letech osmdesátých byla nahrazena islámskou ideologií

o právo šarí'a. To jen přililo olej do

ohně

všem etnickým

sporům různých

nesouhlasily s vládní politikou a považovaly ji za ohrožení vlastních
marginalizace a

uplatnění

vykořistění

tak šel ruku v ruce se

vzrůstem

menšin, které

existenčních zájmů.

militantních nálad jak u

Pocit

Bedžů,

tak

mezi jinými etnickými skupinami na jihu a západě Súdánu, kde dodnes trvá vysoký stav napětí.

4.3.1

Arabizační

politika Súdánu

Súdán vyhlásil nezávislost 1.1.1956,283 avšak demokratickým zůstal jen dva roky, než byl po
převratu
Během

z listopadu 1958 nastolen vojenský režim pod vedením generála Ibrahíma Abbouda.
části

civilního režimu vládla mahdisticko-chátmíjská koalice, vedená Abdulláhem

Během

tohoto období se Súdán etabloval na mezinárodním poli vstupem do OSN,

první

Khalílem.

Ligy arabských
v roce 1963).

států

Převrat

a

později

v 60. letech do Organizace africké jednoty (po jejím založení

z roku 1958

posvětili

i Sádiq al-Mahdí a Sajjíd al-Mirghání,

dvě ústřední

Přibližně polovina všech obyvatel hovoří súdánskou arabštinou jako svým mateřským jazykem. Zhruba 90
do nilo-saharské jazykové skupiny. Mezi severní nilotské jazyky se řadí např. nuer, dinka, šiluk, luwo,
do centrálních patří mj. bari, lotuko, a několik menších jazyků tzv. skupiny teso-turkana. V pohoří Nuba se hovoří
asi 32 kordofánskými jazyky. Podrobněji viz. Kaye, A. S. (1986): Sudan. Languages, s. 751-752;
www.ethnologue.com.
282

jazyků patří

Stručnou a zároveň patrně nejnovější charakteristiku politického vývoje v Súdánu v českém jazyce lze nalézt
v knize Luboše Kropáčka Islámský fundamentalismus, kterou vydalo v roce 1996 nakladatelství Vyšehrad, Súdánu
jsou věnovány strany 139 - 143. Z cizojazyčných materiálů předkládá velmi důkladnou analýzu občanské války
v Súdánu Johnson, D. H. (2004): The Root Causes of Sudan's Civil Wars. James Currey. Oxford. Populárněji
laděný, ale z mnoha pohledů užitečný a zajímavý náhled na súdánský vývoj ze zákulisí diplomacie podává bývalý
americký velvyslanec v Súdánu, Somálsku a Tanzánii, Don Petterson, viz. Petterson, D. (2003): Inside Sudan.
Political Islam, Conflict, and Catastrophe. Westview Press. Oxford. Stručné a aktuální přehledy o vývoji
v jednotlivých afrických zemích, včetně informací o ekonomice, přírodních a sociálních aspektech jednotlivých
zemí, nabízí encyklopedie Africa South ofthe Sahara, pro tuto práci jsem měl k dispozici její vydání z roku 1990,
vydané nakladatelstvím Europa Publishers v Londýně, viz. Abdel-Rahim, M. (1990): Sudan. Recent History, s. 952
- 959. Podobně stručnější, ale dostačující výklad nabízí mnohosvazková Encyclopaedia of Islam, vydaná v Leidenu,
informace o politickém vývoji v moderním Súdánu viz. Daly, M. W. (1986): Sudan, the Anglo-Egyptian Sudan and
the Modem Republic of Sudan, in: The Encyclopaedia oflslam, vol. IX. E. J. Brill. Leiden, s. 746- 751.
283

60

postavy politického života v zemi, s tím, že armáda nebude stát v čele státu déle, než je nezbytně
nutné. Generál Ibrahíin Abboud

ujišťoval,

že jeho cílem je stabilizace súdánského státu a

fungování administrativy. Cestu postupné arabizace zpomalil
civilní vlády. Súdán v té

době

již prožíval okamžiky

převrat

občanské

války,

z roku 1964 a nastolení
neboť

jižní provincie se

nehodlaly spokojit s aktuální situací a jejich ozbrojené jednotky podnikaly útoky na vybrané cíle
"Seveřanů," při

nichž zahynuly stovky lidí. První vzpoury na Jihu začaly již několik měsíců před
některé

vyhlášením nezávislosti, když se
důstojníkům,

pocházejícím ze severu. Na

jižní vojenské jednotky postavily na odpor svým

přelomu

guerillové jednotky zvané Anyanya. Konflikt se
přičemž právě

První fáze

v první polovině 60. let dosáhl

občanské

50. a 60. let se v jižním Súdánu zformovaly

postupně přelil

největší

ve

skutečnou občanskou

válku,

intenzity spolu se snahou o arabizaci Jihu.

války trvala až do roku 1972, kdy podpisem smlouvy v Addis

prezident Nimajrí garantoval Jihu určitou autonomii. Druhá fáze

občanské

Abebě

války pak začala roku

1983, kdy prezident rozdělil Jih na tři provincie a zrušil tak předchozí ustanovení z roku 1972.

Největším úspěchem

súdánské politické scény a neúspěchem nearabských

v Súdánu je uznání této

země

jako

součásti

arabského

světa, přestože

národů

a etnik žijících

jen asi 40% obyvatel uvádí

jako svůj mateřský jazyk arabštinu. 284 Slovo "Arab" v súdánském kontextu může vyvolávat
určité

nejasnosti, které je

třeba

urovnat. K nesrovnalostem dochází zejména v tom ohledu, že

mnohdy se celý súdánský Sever

označuje

jako "arabský," aniž by se rozlišovalo mezi

jednotlivými národy, z nichž mnohé nenesou žádné ukazatele, které by měly odkazovat na jejich
"arabství." Spojení "arabství" a islámu vneslo do etnické skladby severního Súdánu zmatek
v tom, že řada nearabských

národů přijala

a stala se tak národy "arabskými." Ve
etnickou identitu, zvyky a kulturu, ale

na základě své konverze k islámu arabskou genealogii
skutečnosti

si tyto národy zachovaly svou

zároveň vytvořily

původní

specifickou etnickou jendotku, kterou

někteří badatelé označují jako "arabský Súdánec."285

Procento lidí hovořících arabsky je samozřejmě vyšší vzhledem k arabizační politice, která postihla zejména
súdánský Sever. Islámské populace mají navíc vysoký index porodnosti, přesto průzkumy v jižním Súdánu ukázaly,
že porodnost v těchto oblastech je ještě vyšší než na ryze muslimském Severu. Viz. např. Aguda, O. (1973):
Arabism and Pan-Arabism in Sudanese Politics. The Jo umal of Modem African Studies, II, 2, s. 177-200:
284

Touto kategorií v předchozím odkazu zmíněny Oluwadare Aguda míní právě ty etnické skupiny, které nebyly
arabské, ale na základě zapojení do "islámského světa" a přijetí arabské genealogie je lze označit za
"Araby." Aby však došlo kjejich odlišení od původních Arabů, kteří přicházeli do Súdánu od sedmého století,
označuje je termínem "arabští Súdánci." Dle mého názoru je i tato tímto způsobem vymezená kategorie
přinejmenším diskutabilní, neboť různé pod tento název začleněné skupiny i přes arabskou genealogii svým
politickým postojem a bojem proti vládním strukturám vyjadřují jasně své stanovisko, požadující etnické
zrovnoprávnění. Navíc, samotná kategorizace je v tomto případě zřejmě nevhodná, neboť nelze nalézt kritéria pro
rozlišení jednotlivých kategorií. Argumentaci O. Agudy tak lze chápat spíše v symbolickém smyslu.
285

původně

61

John Spencer Trimingham k termínu Arab píše; že má "lingvistický a kulturní význam spíše než
rasový a užívá se při odkazu na výsledek smíšení původních obyvatel s arabskými kmeny, které
se ve středověku usadily v severních a centrálních regionech. Arabové s sebou přinesli svůj jazyk
a náboženství, které nahradilo

původní

(kromě některých

jazyky

núbijských

kmenů

a

kmenů

národa Bedža) a křesťanství či animismus."286 V kapitole o středověkých a novověkých dějinách
Bedžů jsme

Araby,"

mohli zaznamenat, že Bedžové byli mnohdy považováni přinejmenším za "poloviční

neboť

se

často zdůrazňoval

jejich příklon k islámu,

šíření

arabštiny mezi nimi a míšení

s arabskými kmeny, které přicházeli do Súdánu od 9. a 10. století.

V

současném

reálií.

Právě

politickém kontextu nelze uvažovat o Bedžích jako o

arabsko-súdánských

zejména politické aspekty vedou Bedži k tomu, že se vymezují

vládnoucí populaci, a to i
původních

součásti

přes

rozmach arabštiny, která je

nearabských etnik a národů,

včetně

upřednostňována

vůči

na úkor

arabské
jazyků

jazyka to-beďauiye, který nemá místo ve školních

lavicích. Úsilí zachovat a šířit arabštinu a arbskou kulturu vyžaduje předpoklad, že politická a
ekonomická kontrola zůstane v rukou
Súdánců.

Arabů,

respektive, jak uvádí Oluwadare Aguda, arabských

Tyto snahy byly naopak stále více odmítány

východě,

jižním Súdánu. Rostoucí resentimenty na
k zanedbávání
součástí

původních

kultur a jazyků ve

prospěch

konfliktů

politických a vojenských

zvláště

Bedži,

jihu i

nemluvě samozřejmě

západě

Súdánu vzhledem

arabštiny a arabské kultury je

v moderních

dějinách

o

důležitou

Súdánu. Definování

moderního súdánského nacionalismu na zíkladě islamizace a arabizace tak naopak spojilo snahy
řady

do té doby marginalizovaných

společensky příliš
Islamizační

mnoho

národů

společného

ideologie se tak

obyvatelé rovné podmínky a

střetává
přístup

a etnik, které spolu

neměly jazykově, kulturně

a posílila politická jednota

a

těchto opozičních svazků.

s ideologií sekulárního státu, kde budou mít všichni
ke

vzdělání

a

zdrojům,

bez ohledu na

svůj

etnický a

náboženský původ.

4.3.2 Bedžové v rámci politického

uspořádání

Súdánu

Bedžové se v těchto podmínkách pohybovali na okraji politického spektra. Mnoho

Bedžů

se

1lásilo k řádu Chátmíja, který byl v Súdánu zaveden na počátku 19. století. Dalším významným
slámským
>říznivci
6
:

řádem

promlouvajícím do politiky byl Ansár, hlásící se k odkazu mahdismu.

Chátmíji se nacházejí

především

na severu a

Trimingham, J. S. (1949): Islam in the Sudan, s. 5.
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východě země,

zatímco následovníci

Ansáru na

východě.

kmene Hadendowa následují
Bedžů

venkově

Bedžové na
řád

především příslušníci

se hlásí k Chátmíji, zatímco

Ansár. Rozdílnost v této oblasti jen dokládá

ve smyslu jejich "etnické

příslušnosti, neboť různé

genealogii a přistupují ke své etnické

identitě

problematičnost

klany vykazují odlišnou arabskou

jako Bedžové poněkud

ambivalentně

na

základě

sdíleného nepsaného jazyka." 287 Z toho důvodu byla v roce 1964 vytvořena politická strana
s názvem Beja Congress (BC - Mutammar al Beja) složená ze
osobností, mezi něž patřil např. Muhammad al-Amín Tirík.
političtí

let, kdy

zástupci

Bedžů

288

vzdělaných Bedžů

Kořeny BC sahají do padesátých

shromáždění utvořili

v ústavodárném

a vážených

v rámci hlavních stran

blok (1954), jehož hlavním úkolem bylo prosazování zájmů Bedžů a jejich regionu.

Nezávislost Súdánu jde ruku v ruce s růstem nacionalistických hnutí, která vznikala
v době
dvě

před

nezávislostí, nebo -jako v případě

Bedžů- těsně

desítky let nezávislosti byly poznamenány

soupeřením

Araby ovládaného Severu a

soupeřením

směrem

ke

stabilitě

státu.

Největší

problémy

dvou islámských

zapotřebí vyřešit

některých regionů,

Křehká

výrazný rozdíl mezi Severem a Jihem.

řádů

na severu,

Jihu. Když se Súdán stal

představovala nedostatečná

všech etnických skupin, ekonomická zaostalost

již

po vyhlášení nezávislosti. První

křesťansko-animistického

nezávislou zemí Gako jedna z prvních v Africe), bylo

buď

dlouhou

řadu

otázek

politická reprezentace

nepatmá státní správa a

ekonomika a konfliktní síly nenahrávaly

stabilnímu režimu, který by byl schopen dovést zemi k ekonomickému

růstu.

Pro fungující

politickou kontinuitu bylo nutné zavést do ústavy prvky regionalismu a decentralizace skrze
místní, regionální vlády. První náznaky

zavádění těchto principů

se

řešily

již na konferenci

v Džubě v roce 1947, kde byla největším tématem inkorporace jižních, nemuslimských provincií
do súdánské administrativy. Samotní jižané ale o své budoucnosti nerozhodovali.

Zatímco ve

světovém měřítku

se problém Súdánu zjednodušil na konflikt mezi Severem a Jihem,

v jiných regionech se tvořily strany požadující
muslimských

národů. Kromě

multirasovou politiku

BC to byla

směřující

např.

zrovnoprávnění

nearabských, ale

většinou

Darfur Development Front (DDF), hlásající

kjejich ekonomickým, sociálním a náboženským aspiracím

v dárfúrském regionu i v celé Súdánu. DDF operovala skrze své zástupce v parlamentu
nominované za dárfúrský volební obvod, ale na lístcích jiných stran. Dalším významným
činitelem

bylo hnutí Nuba Mountains Union (NMU) se základnou v pohoří Nuba v Kordofánu.
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NMU byla založená skupinou

studentů

chartúmské univerzity,

arabskou politiku. Jeden zjejich zakládajících
často

upozorňoval

na nezájem

světové

členů,

kteří

dávali na odiv svou anti-

otec Phillip Abbás, ve svých projevech

veřejnosti vůči

bezpráví páchaného na

převážně

muslimském obyvatelstvu súdánského Severu. Zároveň se odvolával na organizaci "Černý
blok," založenou roku 1938 dr. Mohammedem Adamem Azzámem. Phillip Abbás tvrdil, že
podzemní organizace Free Negroes Secret Organization (Tajná organizace svobodných
černochů), založená roku 1954, se rozštěpila právě na BC a NMU. 289

Rok po

převratu

(1964) se konaly volby do zákonodárného

shromáždění,

kterých se poprvé

zúčastnily i nomádské národy. Bedžové v nich získali deset křesel. 290 Nebyla to však jejich první

politická angažovanost, nebot' již v roce 1954 v tehdejším Ústavodárném shromáždění
zformovali blok, který se zakládal zcela na principech regionalismu. 291 Zástupci Bedžů usilovali
o co

největší zvýhodnění

svého regionu, regionalismus je

politiky dodnes. Díky němu také získali deset

křesel

ve

ostatně ústředním

zmiňovaných

bodem jejich

volbách, kde byli sdruženi

v alianci s jižními a núbijskými stranami, které také založily svou politiku na hlásáni
regionalismu. Volby byly bojkotovány Lidovou Demokratickou stranou (People's Democratic
Party - PDP),

tvořící

politický

protějšek řádu

stranou (National Unionist Party - NUP) a

chatmíja. PDP se spojila s Národní unionistickou
vytvořily

Stranu demokratické unie (Democratic

Unionist Party - DUP). V následných volbách roku 1968 získali Bedžové pouze
v parlamentu, což tehdejší
tradičních stran.

předseda

BC

vysvětloval

úplatky, podvody a

většími

tři křesla

možnostmi

292

Novou vládu sestavily UP a NUP, které musely ihned čelit zhoršující se situaci na jihu země, kde
bylo

při střetech

potlačovat

vládních vojsk a místních ozbrojených skupin zabito mnoho lidí. Vláda

aktivity některých levicových stran, mezi nimi

např.

(SCP). V roce 1966 se stal premiérem al-Mirghání a vládu

289

začala

Súdánskou komunistickou stranu
tvořily kromě

UP a NUP i dva
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zástupci Jihu. Takto sestavená vláda vydržela až do roku 1969, kdy došlo

opět

k převratu, za

kterým tentokrát stál Džafár Muhammad Nimajrí. 293

Nimajrí od

počátku

jedinou legitimní sílu
definitivně

potlačoval činnost opozičních

své vlády
vytvořil

skupin (mezi nimi i BC) a jako

Súdánskou socialistickou unii (SSU). Nastalá situace vrhla Bedži
vnitřní

mimo hlavní úlohu a BC tak musel hledat politického partnera. Vzhledem k

rozštěpenosti

se jedna frakce BC

přikláněla

ke Komunistické

straně

(CP), zatímco druhá hledala

podporu mezi stoupenci UP?94 Opoziční strany se nakonec v roce 1977 spojily v jednotnou
Národní frontu (NF), která se těšila částečné podpoře i ze zahraničí, mj. z Etiopie či Libye?95
V téže

době

Etiopie

řešila

problém s národně-osvobozeneckým bojem

v Eritreji, které podnikly sérii

útoků

cílům,

proti etiopským

jakožto

některých

skupin

důsledek nedostatečně

vyřešené koloniální minulosti?96 Pro mnoho etnik nepopulámím krokem bylo v roce 1983

zavedení islámského práva šaría. Od té doby dochází v Súdánu mj. k amputaci rukou
podobným

jevům,

na které

upozorňují

mnohé

zahraniční

zlodějů

a

organizace sledující dodržování

lidských práv. Nimajrí také udržoval styky se separatistickými eritrejskými skupinami, což
udržovalo vztahy s Etiopií v nepříliš

vřelé atmosféře.

V sedmdesátých letech ji obvinil z

účasti

na přípravě atentátu na jeho osobu. 297

V roce 1980, když Nimajrí vyhlásil svoji

regionalizační

politiku,

někteří

řad Bedžů,

politici z

angažovaní na nejvyšší úrovni státní správy, byli schopni dosáhnout spojení

rudomořské

provincie s provincií Kassala a vznikla tak Východní provincie. Region ovládli Bedžové, což se
projevilo i ve jmenování regionální vlády, kde obsadili
pocházeli z řad
Bedžů

tradičních

kmenových

kruhů,

devět

z jedenácti

křesel. Někteří

zatímco jiní z ekonomické oblasti.

Přes

politici

stížnosti

na rostoucí inflaci a nezaměstnanost panovala v této fázi Nimajrího režimu relativní shoda

a respekt. Mnoho

Bedžů

v rurálních oblastech vcelku uvítalo

islamizační

dekret ze

září

1983,

kterým zaváděl právo šarí' a. 298 Stinnou stránkou posledních let vládnoucího režimu byl
hladomor v polovině 80. let, který přinutil statisíce lidí opustit své domovy v hornatých územích
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a přesunout se do nížin, kde žebrali podél železnice mezi Port Sudanem a Kassalou. Až do roku
1986 mezinárodní organizace podporovaly jídlem asi 300 tisíc lidí. Politikou Nimajrího vlády
mlčet

v rámci této krize bylo

a

nepřipouštět

případě

si problémy. Podobnou taktiku zvolil v

etiopského hladomoru diktátor Mengistu Haile Mariam. Nimajrí

označoval

súdánský hladomor

pouze za otázku etiopských a čadských běženců.

skončil

Nimajrího režim
země,

inflace, korupce a

Během

Nimajrího

v roce 1985. Poslední léta jeho vlády charakterizovaly boje na jihu
všeobecně

návštěvy

se zhoršující stav ekonomiky, který vyvolával

USA se po nekrvavém

pučí

řadu

stávek.

zmocnil vedení státu generál Swar al-

Daháb a nastolil tak vojenský režim. 299 V osmdesátých letech se také změnil úhel pohledu BC na
politiku. Zatímco v letech šedesátých se snažil upozornit vládu, aby se

věnovala problémům

východního Súdánu, v osmdesátých letech se věnoval regionálním změnám. Ústřední vláda
v Chartúmu

přistoupila

Bedžů. Skutečně

na jejich požadavek, aby byl guvernér východní oblasti jmenován z řad

se pak guvernérem stal vysloužilý generál M. O. Karrar,

původem

z kmene

Amar'ar. 300 Ani tato skutečnost ovšem neznamenala nějaké výrazné zlepšení regionální situace,
stejně

jako v

případě

jiných periferních oblastí.

Připočteme-li

drtivé sucho a hladomor v letech

1984- 1985, nebyly vyhlídky Bedžů na lepší budoucnost nijak zářivé.

Po

převratu

nemuslimové.
Etiopií

či

byla sestavena
Přechodná

patnáctičlenná

vojenská vláda se snažila vylepšit své vztahy se

Libyí. Voleb, konajících se o rok

padlo do rukou UP (99

vláda, v níž byli zastoupeni i

křesel),

později,

následovala DUP (63

se

zúčastnilo

křesel)

na

tři

Sovětským

čtyřicet

stran.

"Jižané,"
svazem,
Vítězství

a Národní islámská fronta (NIF),

vedená Hassanem at-Turábím. 301 V červnu 1989 došlo opět k nekrvavému převratu a vlády se
chopila vojenská junta bez jasného programu, která se ale opírala o myšlenky Hassana atTurábího. Vedení státu se ujal generál Omar Hassan Ahmad al-Bašír. Následující období
znamenalo rušení nezávislých médií, zákaz politických stran a postupný
fundamentalismu.
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příklon

k islámskému

Bedžové se již od šedesátých let potýkali se

zaváděním

arabizace a islamizace, která pronikala i

do škol. V severovýchodním Súdánu byly školy rušeny a na konci devadesátých let dosahoval
jejich počet minima. 302 Jiná situace ve vzdělávání se týkala Etiopie, respektive Eritreji, kde se
uchovalo dědictví křesťanských škol, oproti súdánským koránským školám. 303 Z tohoto hlediska
nemohl

převrat

z konce osmdesátých let znamenat pro Bedži nic pozitivního. Zásadní neshodu

mezi NIF a Bedži
jsou na ni

patřičně

vytváří

vlastní pohled na historii, která je u

pyšní. To se ale

neslučuje

dějin. Napětí

islámskou éru súdánských

Bedžů

dlouhá tisíce let, a proto

s rétorikou NIF, která klade

důraz

na arabskou a

mezi Bedži a NIF vyústilo v krizi v roce 1990, kdy byl

popraven generál Karrar za údajnou účast při pokusu o převrat. 304

Hlavním problémem

Bedžů

v druhé

předchozích,

získali v letech

polovině

80. let bylo, že jim vláda sebrala privilegia, která

regionální vládu a funkce

provincionální politici byli zatýkáni, popravování
moc pak

přešla

Někteří představitelé

straně

druhé

či umísťováni

provincií. Regionální a

do domácího

vězení.

Regionální

do rukou armády. Bedžové navíc nebyli zcela jednotní v názorech na míru

regionalismu, rozpory se týkaly
Amar' arů.

komisaře

hlavně

kmene Hadendowa a severních

Bedžů, Bišarinů

a

vládnoucí NIF se také pokoušeli obvinit BC z komunismu. Na

se mítinky BC konaly zpravidla v arabštině, což lze chápat jako příklon k arabizační

politice chartúmské vlády.

Představitelé

BC se snažili vysvětlit svým

pouze kmen Hadendowa, ale všechny kmeny
Súdánské venkovské

solidaritě

Bedžů.

Na

počátku

stoupencům,

že nezastupují

roku 1986 se BC více

přiblížil

(SRS), která zahrnovala i jiné strany, Dárfúrskou frontu pokroku

(DAF) a Súdánskou národní stranu (SNP) Phillipa Abbáse. 305 Tyto okolnosti znamenaly sblížení
Bedžů

s nubskou komunitou v Port Sudanu.

4.3.3

Beni Amer a Nuba

Výše

zmíněné

jednotku uvnitř

události se netýkaly kmene Beni Amer, který
společenství Bedžů.

jazykem tigré a proto nejsou

někdy

tvoří

zvláštní socio-politickou

Odlišují se zejména tím, že eritrejští Beni Amerové

hovoří

považováni za Bedži, ale za samostatnou etnickou skupinu

302

Ahmed, M.-T. H. (1999): Some linguistic and social aspects of writing Beja language, s. 7.

303

Mazrui, A. A.- Wagaw, T. (1981): The Case ofEducation and Culture Conflict in Eastem Africa, s. 210-211.

304

Sidahmed, A. S. (1995): The Beja.

305

Morton, J. (1989): Ethnicity and Politics in Red Sea Province, s. 71.
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(viz. kapitola 5). Beni Amerové žijí zejména v Eritreji, v 70. a 80. letech migrovali do Súdánu
kvůli

před

lepším životním podmínkám jako uprchlíci

Smock ve své studii uvádí, že
dominantou eritrejských
Zatímco v 50. a první

armádou.

306

uprchlíků,

polovině

prostituce v severovýchodním Súdánu byla od 60. let

z nichž

největší

procento

tvořili právě

Beni Amerové.

60. let Beni Amerové a další pastevci migrovali

přes

súdánsko-

kvůli

lepším pastvinám, jak bylo po staletí zvykem, od druhé poloviny 60. let

výhradně

v důsledku konfliktu mezi separatistickými silami v Eritreji a etiopskou

eritrejskou hranici
tomu tak bylo

kupříkladu

válkou mezi Etiopií a Eritreou. David R.

Beni Amerové se usazovali hlavně v Port Sudanu a jeho okolí, nebot' zde očekávali

lepší podmínky k přežití. Tito Beni Amerové vnesli do vzájmného soužití v Port Sudanu a okolí
značné napětí,
Amerů

které vyústilo v sérii násilností. Hlavními aktéry

těchto nepokojů

byli

Beni

Nubové.

Nubové v Port Sudanu vykazují

značnou

jednotu, která vychází nejen z jejich pozice v Súdánu,

ale i z ekonomické role v Port Sudanu a specifické historii perzekucí v přístavním
Nubů

kromě

ve

alkoholu.

městě

se živí jako

Několik

části půdy

násilných

v jihozápadní

dělníci,
útoků

zatímco ženy
proti

Nubům

městské čtvrti,

často

provozují prostituci

či

městě. Většina

nelegální výronu

v 60. a 70. letech vedlo k nelegálnímu zabrání

kde se Nubové usadili a kterou pojmenovali Deím

Phillip. Jediným dalším místem, kde Nubové v Port Sudanu žijí, je Deím Mayo, který obývají
spolu s Beni Amer.
a

animistů.

Tato

Většina Nubů jsou

vnitřní

muslimové, ale nalezneme mezi nimi i menšiny

křesťanů

náboženská pluralita ovšem nijak nenarušuje jejich etnickou identitu.

Beni Amerové pracují v této oblasti také jako

dělníci; ačkoliv

se považují za Súdánce,

zvenčí

jsou nahlíženi jako Eritrejci v souvislosti s migrací, kterou ve svém výzkumu sledoval Jonathan
Bascom. 307 Poněkud ambivalentní postavení těchto migrantů poznamenalo jejich vztah
k etnoregionální politice,
nebo

uvnitř

mezi

se žádných politických

kroků, ať

již jako Beni Amerové,

širšího seskupení Bedžů.

Mnoho Beni
napětí

neúčastnili

Amerů

oběma

se

připojilo

k Muslimskému bratrstvu, respektive NIF. K vystupňování

etnickými skupinami došlo zejména zásluhou velké vlny

v 70. letech. Roku 1986 již tito Beni Amerové okupovali

většinu

uprchlíků

z Eritreji

území mezi Deim Phillip a

306

Smock, D. R. (1982): Eritrean Refugees in the Sudan. The Jo umal of Modem African Stud ies, 20, 3, s. 451 465.
Vzhledem k socio-ekonomickým otázkám, spojeným s touto problematikou, se podrobněji zabývám výzkumem
Jonathana Bascoma a migrací kmene Beni Amer do Súdánu a Etiopie v kapitole 5.7; Bascom, J. B. (1990): Border
Pastoralism in Eastem Sudan. Geographical Review, Vol. 80, No. 4, s. 416-430.
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čtvrtí

Dar al Naim. K rozhořčení

Nubů přispěl

fakt, že

byť

se jednalo o státní

Eritreje, respektive Etiopie, byli Beni Amerové registrováni jako
čímž

se

Sudanu,

výrazně

zvedla

růst napětí

voličská

voliči

příslušníky

pro volby v Súdánu,

základna NIF. Zhoršující se ekonomické

prostředí

mezi Beni Amery a SNP hrozily poškodit i vztahy mezi SNP a BC.

K eskalaci násilí došlo v lednu 1986 masakrem v autobuse, ve kterém zahynulo sedm
Odvetou bylo

vraždění

nevinných obyvatel

muže a kladli jim otázku

ohledně

Amer," byl takový muž zabit.

V

důsledku

lidí se přesunulo k deltě

domovů

jejich etnického

Amerů

přislíbila určité

řešení,

původu.

Pokud

zazněla odpověď

"Beni

rozhodlo opustit svá bydliště a asi dva tisíce

kdy se

násilností nešlo o etnickou nenávist, ale o

BC s prohlášením, že všechny

Amerové, Nubové a Jižané, by

měly

měli

radě

dohodli

všichni vyhnaní vrátit do svých

kompenzace. Usnesli se také na tom, že v případě

pomáhala udržovat armáda, aby zajistila klidný
představitel

a ozbrojení Nubové zastavovali

Tokaru, blíže eritrejské hranici. Mezitím se v městské

stran na kompromisním

a vláda jim

předešlých

řeky

města. Rozčilení

Nubů.

308

násilností se mnoho rodin Beni

vůdci znesvářených

v Port

průběh

nedorozumění.

voleb. V té

vykořisťované

spojit své síly proti

době

Mír v Dar al Naim

vystoupil jeden vlivný
městě,

Bedžové, Beni

společnému nepřiteli

- munducuru -

skupiny ve

což je hanlivý název (pocházející z jihu Súdánu) pro Araby. 309

4.3.4 Bedžové na

přelomu

tisíciletí

Súdánští Bedžové neusilují o samostatnost, snaží se pouze získat

větší

míru autonomie. Odlišná

je situace v Eritreji, kde byli příslušníci kmene Beni Amer seskupeni pod muslimskou Frontou za
osvobození Eritreje (ELF), 310 mající kořeny v Súdánu, která se ovšem rozpadla. Po vítězství
Lidové fronty za osvobození Eritreje (EPLE), organizace, která usilovala o konec etiopské
dominance, zůstaly početné skupiny Beni Amerů v Súdánu. 311 Těsně po skončení eritrejsko-

Na základě vlastního terénního výzkumu tyto události zaznamenal John Martan ve své studii z roku 1989, viz.
Martan, J. (1989): Ethnicity and Politics in Red Sea Province, s. 73.

308

309

Tamtéž, s. 75.

Eritrejské separatistické snahy doplácely většinou na nejednotnost různých frakcí. V sedmdesátých letech byly
kroky k unifikaci, ale narážely na náboženské, etnické a ideologické překážky. Viz. Gilkes, P.
(1990): Ethiopia. Recent History, s. 454.

310

uskutečněny některé

311

Piguet, F. (1998): Des nomades entre Ia ville et les sables, s. 68.
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etiopského konfliktu v roce 1991 vznikla bojovná skupina Eritrejský islámský džihád (EIJ), která
začala

ihned podnikat útoky na eritrejské území. Eritrejské

přílišnou

úřady

tomuto

dění nevěnovaly

pozornost až do doby, kdy bylo roku 1994 eritrejskou armádou zadrženo nškolik

súdánských

ozbrojenců.

útočiště

EPLF (která za války našla

eritrejsko-etiopského konfliktu

přínos

pro Bedži,

neboť

v Súdánu) znamenala

během

jim za jejich podporu poskytovala

služby, které súdánská vláda zanedbávala. Snaha súdánské politiky podporovat islámskou
obrodu v nezávislé Eritreji po pádu Mengistova režimu tak ve svém
poskytnutí eritrejské vojenské schopnosti súdánským
jejich angažovanost v rámci celkového odporu proti

důsledku

opozičním Bedžům,

vládě

v Chartúmu a

znamenala
změnilo

což zcela

zároveň

to usnadnilo

pozdější sblížení BC s SPLA. 312

Roku 1993 se obyvatelé Eritreje 313 vyslovili pro nezávislost své země na Etiopii. Poklidné
rozdělení nemělo ale dlouhého trvání. 314 V roce 1998 se rozhořel konflikt o hornatý trojúhelník

zvaný Yirga. Od vyhlášení nezávislosti zde nebyla na

několika

oběma zeměmi

sporům,

Navíc došlo mezi

i k ekonomickým

místech

vůbec vytyčena

hranice.

poté, co Eritrea zavedla novou

měnu - nakfa. 315 V prosinci 1994 eritrejský prezident Afeworki přerušil diplomatické styky se

Súdánem pro
přednesl

podezření

také na

půdě

z výcviku

několika

set

"teroristů"

súdánskou vládou. Své znepokojení

OSN. Podobná událost se téhož roku odehrála v opačném

Súdán obvinil Eritreu z výcviku

"rebelů"

pořadí,

ve výcvikových táborech v Eritreji. V obou

když

případech

měli být těmi "rebely" Bedžové. 316 Islámské bojovné skupiny pronikaly do Eritreji ze Súdánu a
některá

území

Bedžů

byla poskytována pro výcvik teroristů.

být využívány pro financování podobných
v současnosti
až 1996

nejhledanější

útočiště.

terorista

Usáma bin Ládin

světa
zřídil

projektů.

Některé

farmy a plantáže tak mohly

Nejaktivnějším

byl v tomto ohledu

Usáma bin Ládin, jemuž Súdán poskytl v letech 1991
v Súdánu

několik

stavebních firem a dalších

projektů,

312

Johnson, D. H. (2004): The Root causes ofSudan's Civil Wars, s. 138.

313

Obyvatelstvo Eritreje není také jednotného etnického či jazykového původu. Mezi hlavní eritrejské jazyky patří

tigriňa a tigre, které nesporně představují pokračování semitského etiopského jazyka ge<ez, jayzkem tigre hovoří

muslimská populace v západní a východní nížině. V súdánské provincii Kassala se tento jazyk nazývá al-Khassija.
Vládní výnos z roku 1952 ustavující arabštinu a tigriňa za oficiální jazyky, byl více politickým než jazykovým
rozhodnutím. Dva hlavní nesemitské jazyky jsou bedža a bilin. Viz. Ullendorf, E. (1986): Eritrea, s. 710.
Eritrea měla mj. problémy i se svými sousedy- Džibutskem, Súdánem a také s Jemenem. Vraný, J. (1998):
Ozbrojený konflikt mezi Etiopií a Eritreou, s. 1.

314

Etiopie odpověděla zavedením amerického dolaru ve vzájemném obchodním styku. Vraný, J. (1998): Ozbrojený
konflikt mezi Etiopií a Eritreou, s. 2.

315

316

Sidahmed, A. S. (1995): The Beja.

70

vyřešit

pomohl také Súdánu

jeho dluh s Ruskem za nákup zbraní a za

vláda poskytla půdu okolo Port Sudanu. Tam

zajišťoval

odměnu

mu chartúmská

výcvik hnutím jako Hizballáh, Hamás,

EIJ, nebo Oromský islámský džihád (OIJ). 317 Zájmy místního obyvatelstva byly naprosto
ignorovány a vláda

znemožňovala

publicitu jakýmkoliv

opozičním názorům

nebo námitkám.

Výcvikové tábory pomáhaly vybudovat i finance z Íránu, organizace Human Rights Watch ve
svých zprávách uvádí

přítomnost

íránských "školitelů" v těchto

hostil prezident Afeworki sérii konferencí, kterých se
zmíněná

účastnili

V letech 1995 a 1996

zástupci súdánské opozice (níže

asmarská deklarace). Výsledkem byl vznik Národní demokratické aliance (NDA), která

se vyslovila pro
státu.

zařízeních.

Kromě

společný

vytvoření

program na obnovu Súdánu, což mj. zahrnovalo

UP, DUP a SPLA se do NDA zapojily i menší politické

opoziční

sekulárního

subjekty

včetně

BC. V polovině 90. let zahájila operace Súdánská spojenecká fronta (SAF), multi-etnické
vojenské sdružení, mající za cíl svržení islámského režimu v Chartúmu. Své vojenské kroky tak
koordinovaly oddíly SPLA, SAF i BC.

V současné

době

existuje rozsáhlá súdánská exilová opozice, která ale nemá jednotný postoj

v otázce budoucnosti Súdánu. Zatímco politické síly jižních provincií by si spíše

přály

samostatnost, Bedžové se spokojují s autonomií. Opozici, sdruženou do Národní demokratické
aliance (NDA), zastupují představitelé všech pod ní spojených bloků. Za BC je to Amin Šingrai,
za UP Sadiq al-Mahdí, DUP představuje M. O. al-Mirghání, ,jižanskou" SPLA (Súdánská lidová
osvobozenecká armáda) zastupoval John Garang. Dalšími

představiteli

jsou bývalý ministr

zahraničí Mansúr Chálid a vůdce Súdánských spojeneckých sil (SAF) Abdal Azíz Chálid. 318

Vojenské aktivity ve východním Súdánu
účastnily

jen malou

brigáda (NSB),

měrou,

začaly

být více koordinované, ale UP a DUP se jich

nejvíce aktivní byly BC a SPLA,

nově

pak také Nová súdánská

zřízená

pod vedením SPLA. Vojenské operace se omezovaly na guerillové údery

cílům

okolo Kallabatu, Kassaly a podél silnic mezi Port Sudanem a Kassalou a

proti vojenksým

Chartúmem a Port Sudanem. Zde byly

vděčným terčem

ropovody. Podporu NDA systematicky

poskytovala Etiopie, Eritrea i Uganda, mající zájem na svržení stávajícího súdánského režimu.

V roce 1996 se súdánský režim snažil legitimizovat
zúčastnit

opozice.

Hospodářská

a

bezpečnostní

317

uspořádáním

voleb,

situace v zemi dosáhla

těch

se ale odmítla

nejkritičtějšího stupně

Johnson, D. H. (2004): The Root Causes of Sudan's Civil Wars, s. 137; Petterson, D. (2003): Inside Sudan.
Political Islam, Conflict, and catastrophe, s. I 13 - I I 8.
318
podrobné informace o současném dění v Súdánu lze nalézt na internetových stránkách www.sudanupdate.org.;
nebo stránky organizace Human Rights Watch, která celosvětově monitoruje dodržování lidských práv,
www.hrw.org.
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v letech 1997 a 1998. 319 I přes mezinárodní pomoc zůstává tento region nebezpečnou rozbuškou.
vůdce

V roce 1996 uvedl

BC pro deník al-Chalej ze Spojených arabských

účastní bojů

organizace se

emirátů,

na východní hranici od roku 1993, a že jejím hlavním cílem je

odstranění vládnoucího režimu. Odmítl také jakékoli vyjednávání se zástupci NIF.

letech

utrpěla

umírněnějším

jednota BC

vnitřním

radikálnějším

konfliktem mezi

320

V 90.

šejkem Omarem a

šejkem Sulimánem Betajem.

Poslední vývoj ve

zmiňovaných

zemích nedává žádné optimistické
zůstává

pro národ Bedža. Súdán i nadále
hledá vlastní identitu,

přičemž

v rukou

islamistů

naděje

na pronikavé

Bedžů,

tématem, které vnímají politici

vůči

změny

a Eritrea po válce s Etiopií teprve
příliš nadějných

autoritativní vláda Isaiase Afeworkiho nedává

vyhlídek na demokratizaci a progresivní politiku

Světová

že jeho

etnickým menšinám. Problematickým

je mediální pozornost, které se jejich lidu dostává.

média informují v případě Súdánu pouze o kritických situacích v Dár Fúru a v jižních

provinciích, ale muslimské oblasti na severu

země zůstávají

mnohdy k obdobným nespravedlnostem, jako v již
organizace

věnují značnou

severovýchodní oblasti
světovou veřejnost

pozornost

zůstávají

vyřešení

stranou pozornosti,

zmíněných

byť

zde dochází

oblastech. OSN a další

konfliktu na jihu a

západě země,

světové

ale východní a

opomenuty. Zástupci BC se již mnohokrát snažili upozornit

na utrpení tamních obyvatel, trvající již desítky let. Propuknutí eritrejsko-

etiopské války v letech 1998 až 2000 znamenalo, že se súdánská opozice již nadále nemohla
spoléhat na eritrejskou podporu. Na druhé

straně

to v žádném případě

nezpůsobilo

posílení pozic

súdánské vlády v intencích ozbrojeného boje ve východním Súdánu.

Region obývaný Bedži je

zároveň

zisk. Stížnosti BC se týkají
přinášejí

bohatý na suroviny, ze kterých ale Bedžové nemají výrazný

především

národních

plánů

a

projektů,

které

ničí

životní

prostředí,

nemoci a chudobu. Kritizován je zejména nepotismus, který se rozmohl po získání

nezávislosti a na jehož
z Chartúmu na úkor

základě

Bedžů, kteří

jsou

upřednostňováni

arabští obchodníci a

zaměstnavatelé

jsou vylučováni z podílu na rozhodovacích funkcích a kontroly

zdrojů. 321 Nedostatek nemocnic a kvalitních škol spolu s přílivem uprchlíků z jiných oblastí

regionu

zapříčiňuje

nedostatek kapacit v těchto institucích. V neposlední

319

d' Almeida-Topor, H. (2003): L' Afrique au 20e siécle, s. 272.

320

Beja Congress. www.sudanupdate.org.

řadě nepřispívá

Současnou kritiku súdánské politiky a postavení Bedžů v ní přináší nejaktuálněji na svých webových stránkách
BC, Sulimán Salíh Dirár (2005): The Plight of the Beja People in Eastem Sudan.
www.sudaneseonline.com. (I 1.11.2005).
321

představitel
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k rozvoji

Bedžů

i

určité rozštěpení názorů uvnitř

starně

samostatnost a na druhé
k centrální

vládě

BC, kde existují postoje prosazující úplnou

pouze autonomii s podílem na moci v Súdánu. Vzhledem

v Chartúmu je složité prosazovat svá práva, když prezident Súdánu na

počátku

90. let sám vyzval BC, že pokud chce získat podíl na moci a bohatství, tak jen skrze válku. To
samozřejmě
poničil

posílilo bojovné nálady

uvnitř

radikálních

křídel

BC. V květnu roku 2000 BC

ropovod do přístavu Bašír, súdánská státní média tento akt marginalizovala a informovala

o jeho rychlém opravení a znovuzapojení do provozu. V roce 1998
podnikat kanadská ropná

společnost

několikrát terčem útoků.

velbloudech a

Vládní

údajně měli

zabití jedenácti súdánských

Talisman Energy Incorporated a

úřady vypověděly,

být všichni
vojáků.

začala

Bedžů

právě

její ropovod se stal

že za útoky stála komanda

podezřelí zatčeni.

Frustrace

ve východním Súdánu

Bedžů

na

BC tuto tezi odmítl a naopak oznámil

v 90. letech dosáhla svého vrcholu a vinou

bojů s vládními jednotkami byly dokonce ničeny i mešity a školy Bedžů. 322 V roce 2004 BC

podepsal smlouvu s dárfúrskými "rebely," v níž se

obě

strany zavázaly k pokračování

bojů

do té

doby, neý se vymaní z marginalizace, chudoby, ignorance a zpátečnictví.

K

potlačování

lidských práv nedochází v Súdánu pouze v souvislosti s nemuslimskými

populacemi na jihu

země,

ale taktéž i v muslimských regionech na severu. Zatímco arabští
klíčové

obchodníci a politici obsadili
rozdělují

pozice na

základě

funkce v armádě, státní

etnického

klíče,

správě

a dalších institucích a

Bedžové a další etnické skupiny ajsou

disktiminováni, když jim je odepřen přístup do podobných aktivit. Studenti,
Bedži, nemají, dle

vyjádření představitelů

ekonomickém

směřovány především

dění

původem

zraněno

a asi 169

zatčeno.

ke

zdrojům.

střelbou

údajů

Dle

incidentů

BC bylo zabito 29 lidí, desítky jich bylo

V červnu 2005 informovala britská televizní stanice BBC o

oblasti zkoncentrované do nedostatku zdravotní
enormě

došlo na konci ledna

pokojnou demonstraci požadující

nepokojích ve východním Súdánu. Televizní diváci tak mohli sledovat

podvýživy a

tak

na participaci všech etnických skupin na politickém a

2005 v Port Sudanu, když vládní jednotky rozehnaly
přístup

Stejně

Bedža. Požadavky BC jsou tak

v Súdánu. K jednomu z posledních vážných

rovná práva pro Bedži a

jsou etnickými

BC, právo zakládat studentské svazy.

v posledních letech pouze jeden diplomat byl
formulovány a

kteří

péče,

krize

vzdělávacího

stěžejní

problémy této

systému, vysoké míry

vysoké negramotnosti (BBC uvádí hrozivých (95% negramotných

v severovýchodním Súdánu).
Kromě zmíněných internetových stránek lze odkázat ještě na www.sudanupdate.org, na internetové stránky CIA,
nebo některých světových deníků či médií obecně, které příležitostně přinášejí aktuální zprávy ze Súdánu. Stejně tak
relevantně lze využít dokumenty a zprávy humanitárních a jiných organizací, jako jsou Human Rights Watch,
Freedom House, Amnesty International, Transparency International a mnoho dalších.
322
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ztěžejních požadavků

Jedním ze
dlouhodobě

vraždy a

BC je zastavení exportu ropy z území

Politici BC

poukazují na zhoršování životních podmínek svých obyvatel, vysídlování, masové

znečišťování prostředí.

v oblastech Algaš a Butana

Zároveň

byla

násilně

z Eritreji. V pozadí

těchto

přistěhovalci

událostí stály

aniž by z toho Bedžové

během

a

přesídleni

především

Bedžů.

měli

půda

jakýkoliv

do aridních zón.

hladomoru a sucha. Rozsáhlé plochy

ze západní Afriky, núbijskými

přesídlenci

a uprchlíky

politické faktory. Arabský kmen Rašaida,

kterému se vedlo v přeshraničním pašování dobytka
v Etiopii, expandoval na území

vlády NIF prodána úrodná

vystěhováni

Vysídlování provázelo Bedži již v průběhu 80. let
území byly zabrány novými

během

zahraničním investorům,

užitek. Bedžové z těchto oblastí byli

bavlněných

Bedžů.

během

války proti Mengistovu režimu

Další bývalé pastviny byly zabrány ve

plantáží a farem v jižní části regionu. Tyto jevy byly typické i pro další

prospěch

části

Súdánu,

kde se nacházela nearabská populace, v oblasti Modrého Nilu a v jižním Kordofánu. 323

Tento konflikt, zdá se, nemá konce ze dvou
v ruce proti

vládě

v Chartúmu, na

straně

důvodů.

Bedžové na jedné

druhé vláda oplácí

straně

bojují se zbraní

ještě krutější měrou

v podobě

likvidace fungování celého administrativního systému v určitých oblastech, k tomu patří i
do demonstrujících lidí,
Bedžů směrem

kteří

požadují svá základní práva na regionální

k většímu mezinárodnímu tlaku na chartúmskou vládu

odezvy.

323

Jiohnson, D. H. (2004): The Root causes ofSudan's Civil Wars, s. 137.
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sebeurčení.

střelba

Prosby

zůstávají většinou

bez

5

Etnické, sociální a ekonomické otázky

Přestože

se Bedžové

dělí

na mnoho

kmenů

kmenových konfederací, tedy seskupení

a

klanů, tradičně

těch nejvýznamnějších kmenů.

kmeny Ababda, Amar'ar, Beni Amer, Bišarin a Hadendowa.
jazykem

to-beďauiye,

rozlišujeme mezi Bedži

ale arabizovaní Ababdové již

přijali

pět

ně počítáme

Mezi

Většina kmenů

stále

hovoří

arabštinu. Naopak eritrejský kmen

Beni Amer hovoří jazykem tigré. Bedžové jsou svými sousedy vnímáni jako schopní obchodníci
a pastevci. Bedžové udržují monopol na trzích suq al dahab, suq al zariba, suq al haddad, suq al
džilít a suq al nisa v Kassale, což jsou místa prodeje kožených

výrobků,

dobytka,

šperků a kde ženy Bedžů vyrábí a prodávají košíky, batohy a další domácí potřeby.
rovině

pak proslulí jako zpravidla

opoziční představitelé

přehlížet, neboť tvoří početně

postavení však není možné

velbloudů či

324

V politické

súdánské politické scény. Jejich

velmi významnou jednotku, která se

navíc hlásí k islámu, proto se zde vytváří nikoliv nevýznamná protiváha súdánské vlády.

Dělení Bedžů

-

poněkud

na různé menší jednotky- qabila, badana, omodiya, diwab, hissa,ferig, nebo ailat

komplikuje evropské vnímání

Bedžů

jako "etnika" nebo "národa" v tom smyslu, že

Bedžové cítí nejprve loajalitu ke svému kmeni, rodu,
Bedža. Socio-politické vazby jsou zde

silně

rodině

a poté k nadkmenové jednotce -

provázány s ekonomickou sférou

jednotkou- qabila- a konče nejmenší, rodinnou jednotkou- ailat.

Demografických studií nemáme příliš mnoho k dispozici,

neboť

počínaje

nejširší

325

žádné oficiální statistiky nebyly

v poslední době vykonány. Údaje o počtech obyvatel ve zkoumané oblasti se proto liší. Je třeba
srovnávat
nejprve

několik zdrojů,

stručně

věnován důležitým

otázkám

pastevectví založené na chovu velbloudů a dobytka tvoří

ústřední

charakterizujme hlavní kmeny

ekonomickým, kde
téma

které máme k dispozici z posledních desetiletí. V této kapitole si

společnosti

a

především

dějin Bedžů. Součástí

vztahy a v neposlední

řadě

kulturou

Bedžů.

Prostor bude

této kapitoly budou otázky spojené s příbuzenskými

Bedžů,

a to jak materiální, tak duchovní, opírající se

zejména o bohatou orální tradici.

324

Palmisano, A. L. (1991): Ethnicity: Beja as Representation, s. 40.

325
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5.1

Amar'ar

Kmen Amar'ar se v literatuře
nicméně

pokusme se jej ve

netěší

stručnosti

přinesla

Amar' arové

do jejich

způsobu

zvláště začali stěhovat

západně

města,

či

změn.

Hadendowa,

přímořské

až k řece Wádí Oko. Migrace do

života mnoho
do

Beni Amer

charakterizovat. Amar'arové obývají

okolo přístavu Port Sudan a dále v oblasti
okolí

např.

takovému zájmu jako

města

území
a jeho

Od roku 1931, kdy se Bedžové a

stali se v Port Sudanu

takřka většinou.

Dnes se

jejich počet odhaduje asi na 400,000. 326 Dle S. Pantuliano by tak měli Bedžové v Port Sudanu a
jeho okolí

tvořit

zhruba polovinu obyvatelstva, ale údaje nelze nijak podložit a vzhledem

k celkovým demografickým údajům (viz kapitola 5.10 této práce) se zdají být nadsazené.

Amar'ar znamená "synové Amara." Tento kmen si udržuje znalost svého
beďauiye

a

stejně

jako

většina Bedžů

se hlásí k islámu. Mezi

klan Fadlab a Ešaibab, které Andrew Paul
skupinu

tvoří

sekce Otman

dělící

označuje

se na mnoho

za pravé

klanů,

původního

nejvýznamnější

příslušníky

podskupiny

severozápadně

patří

kmene Amar'ar. Další

z nichž hlavními jsou Aliab, Kurbab,

Nurab a Gwilai. Tradice vypráví o Arabovi z rodu Kawahla, jménem Amar, který
oblasti Džebel Akereiribai,

jazyka to-

přišel

do

od Port Sudanu, vzal si za ženu jednu místní dívku a

tak se počíná historie kmene. 327
Amar'arové tvoří tradičně skupinu přístavních dělníků, řidičů a dopravců. 328 Sara Pantuliano
upozorňuje

chudoby,

na skutečnost, že Bedžové přistěhovavší se do Port Sudanu žijí v podmínkách značné

zapříčiněné

mj. i nejistými pracovními

příležitostmi,

které jim

nevytvářejí

relevantní

alternativu jejich tradičního nomádského způsobu života. 329 A. Paul uvádí, že na konci 19. století
se Amar'arové ocitali ve stadiu

značné

desintegrace a

některé

úplně mimo přímořský region v provincii Red Sea Hills.

330

326

sekce klanu Fadlab se nacházely

Pro všechny Bedži, kteří se přesunuli

Pantu!iano, S. (2003): The Beja Urban Economy: Understanding and responding to an evolving reality. Zdroj ale
nelze potvrdit žádnými jinými prameny vztahujícími se k počtu obyvatel. Jde tedy pouze o odhad. Navíc nevíme,
jaký je procentuální podíl kmene Amarar v Port Sudanu a kolik procent obyvatel tvoří ostatní příslušníci národa
Bedža.
327
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Piguet, F. (1998): Des nomades entre Ia ville et les sables, s. 79.
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do

měst,

je

příznačné,

že se stále

označují

za pastýře, i když již žádná stáda nevlastní. Dobytek

pro ně zůstává důležitým ve smyslu kulturním i ekonomickém. 331

5.2

Ababda

Kmen Ababda obývá území okolo jižních hranic Egypta a
severovýchodního Súdánu, nejvíce okolo

města

Asuánu.

Některé

částečně

zasahuje do

skupiny žijí okolo Džebel

Hamáta a v místech, která více vyhovují zemědělství než pastevectví. V Súdánu se některé sekce
Ababda nacházejí u Šendy a dokonce i jižně od Chartúmu. 332 Dnes jeho příslušníci patří
k arabizovaným

obyvatelům

Egypta a jsou zcela integrováni a zapojeni do egyptského státního

zřízení, 333 což je v tomto směru odlišuje od ostatních Bedžů. Již v polovině 19. století je popisuje

Alfred von Kremer s romantickým zaujetím jako kmen zcela smíchaný s arabskou krví:
"Obvykle tmavé, ano,

černé

pleti horoucí, velké

oči,

bohaté, kudrnaté vlasy [...... ] oválný

obličej

s ohrnutým nosem, ..." 334 Ze života Ababdů udává, že někteří žijí v chatrčích a jiní ve stanech,
mnoho

Ababdů

Derwě,

v blízkosti Kenne se nacházejí kolonie Ababdů, kde

již opustilo

tradiční způsob

věnuje

se rolnictví: " ..... v

obdělávají půdu,

kterou jim poskytlo

nomádského života a

egyptské vedení." 335 V nejmenších vesnicích okolo několika set obyvatel dnes většina obyvatel
patří

ke stejné genealogické

skupině.

V některých

větších

usedlostech je možné nalézt Ababdy

spolu s Bišariny.

Zemědělství

je posledních dvě

dosud liší od ostatních

stě

let hlavní obživou Ababdů,

Bedžů. Zemědělství

je povinností

čímž

mužů,

v minulosti se výrazně lišili a

byt' se na

něm

mnohdy podílí i

starší ženy, nikdy však ženy mladé. Muži se také starají o stavbu budov a vodní systémy, jako je
šaduf nebo saqija. 336 Nejčastějšími plodinami Ababdů jsou bavlna, cukrová třtina, kukuřice,
durra, pšenice, sezam a
Ababdů drůbež,

různé

druhy ovoce a zeleniny. Z domácí

ovce a kozy.

Dospělí

se starají o velbloudy,

331

Pantuliano, S. (2003): The Beja Urban Economy.

332

Palmisano, A. L. (1991): Ethnicity: Beja as Representation, s. 42.
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zvěře

kteří

lze nalézt v usedlostech
jsou

tradičně

u

Bedžů

základním dopravním

prostředkem.

Na velbloudech také objíždí týdenní trhy v různých

usedlostech či městech a prodávají své výrobky.

Na

pobřeží

Rudého

moře

žije klan

rybářů,

Kirajdžáb,

jednotlivými skupinami je ovšem odlišný pohled na

označovaný

za pravé Ababdy. Mezi

původ Ababdů. Někteří

jej odvozují od

Zubajra al-Awwána (druha Mohammedova), súdánští Ababdové vedou jejich rodovou linii k
Salmanovi, Arabovi z kmene Banu Hilál. 337 Tradiční legendy hovoří o tom, že Ababdové přišli
do Egypta s armádou Amr ibn al-Áse a mísili se s místní berberskou populací a Bedži. Legend o
jejich původu je ale nespočet a je tedy těžké některé z nich věřit. 338 Arabský dialekt přijal mnoho
slov z jazyka Bedžů,

někteří

badatelé srovnávají dialekt Ababdů s arabštinou mluvenou ve

městě

San'a v Jemenu. 339 Nejvýznamnějšími skupinami v Súdánu jsou Fukará a Milajkáb, které dle
přišly

tradice

do Súdánu za vlády Fundžského sultanátu, aby hlídaly karavanní cesty mezi

Egyptem a Súdánem. Nejvýznamnější egyptskou sekcí Ababdůje Aššabáb. 340

V každé vesnici

Ababdů

zásobárna vody. Dalším

se nachází mešita, která slouží také jako

veřejným

místem pro Ababdy je kheima (v

veřejné shromaždiště

arabštině

a

znamená "stan"),

sídlo medžlisu (vesnické rady). Nejedná se o stan v pravém slova smyslu, dnes jsou tyto budovy
stavěny

zjílovitých cihel, ale název kheima se zachoval. Výdaje na stavbu takové budovy jsou

zpravidla podporovány celou komunitou. 341

5.3

Beni Amer

Kmen Beni Amer se skládá z mnoha frakcí, jejich počet se odhaduje asi na
Rossini uvádí, že Beni Amer odvozují
různorodými

svůj původ

od rodu Belou, který měl

čtyřicet.
vůdčí

Carlo Conti

postavení mezi

frakcemi v oblastech Atbara, Setit a Barka. Za zakladatele je považován Amer

337
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338
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Kunnu. 342 V současné době žije většina populace kmene Beni Amer na jih od Tokaru a Khor
značná

Baraka,

část

jich žije v severní Eritreji, v příhraničních oblastech se Súdánem

v polopouštních podmínkách. 343 V Eritreji jsou rozeseti v menších usedlostech po západní nížině
směrem

k řekám Gaš a Setit.

Conti Rossini

dělí

eritrejské klany na

Faidad a Ad Ahmed Auad.

344

pět

základních: Ad Ocud, Ad Ali Bachit, Ad Ibrahim,

Zaměřme se spíše na dělení dle Seligmanových, které počítá se

čtyřmi

hlavními kmeny: Nabtab,

kteří tvoří

původ

od Abbáse, Mohammedova strýce. Khasa, žijící v Tokaru, jsou považováni za

jakousi aristokracii mezi Beni Amer, odvozují

svůj

původní

obyvatele této oblasti, zatímco al-Makrízí je toho názoru, že Khasa se sem přistěhovali až
na konci 14. století. 345 Kmeny Labtab a Bedawib jsou poněkud sporné, neboť Bedawib mohou
být etnicky shodní s kmenem Hadendowa. 346

Beni Amer se v zásadě

dělí

na

dvě

jazykové skupiny -jedna

hovoří

jazykem tigré, druhá užívá

to-beďauiye. 347 Nabtab jsou považováni za dvojjazyčnou skupinu. Někteří badatelé soudí, že

nadále převažuje nebo pokračuje rozšiřování jazyka tigré na úkor to-beďauiye.
rozděluje

Beni Amer dle sociálních kritérií na

(aristokracie),

přičemž

dvě

348

Palmisano

skupiny: hadárib (poddaní) a nabtab

nepoužívá slovo kasta. Vztah hadárib a nabtab je založen na

institucionalizovaném vztahu mezi klientem a patronem. 349 Ekonomika Beni Amer je založena
na chovu dobytka, spíše než na

zemědělství,

kterým se zabývá pouze

několik

v jihozápadní Eritreji. Všechny diwaby Beni Amer chovají velbloudy, jen

usedlých skupin

některé

- Ad Ibrahím

-chovají spíše kozy než velbloudy a dobytek. 350 Diwaby vlastnící dobytek putují spíše severně,
směrem

do Súdánu, zatímco chovatelé

velbloudů

a dalších domácích

zvířat

migrují jižněji. Beni

342
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Amer obchodují s ostatními kmeny
obyvatelům

Bedžů

během

přesunů.

jejich sezónních

Usedlým

prodávají mléko a máslo, ale také maso. Veškerá ekonomika Beni Amer je založena

na vztazích mezi hadárib a nabtab, které

vytvářejí

strukturu vzájemných povinností, v rámci

kterých hadárib platí tribut a nabízejí své služby, zatímco nabtab poskytují ochranu a

přinášejí

dary při určitých příležitostech. 351 Jiné zdroje posuzují jejich vzájemný vztah více jednostranně,
hadárib platí tribut jednou ročně a přinášejí dary příslušníkům nabtab. 352 Siegfried Frederick
Nadel uvádí, že politická jednota Beni Amer je velmi slabá, a přisuzuje ji nomádskému

způsobu

života. 353

5.4

Bišarin

Kmen Bišarin obývá východní oblasti Núbijské

pouště

a region

severně

od Red Sea Hills,

v oblastech Gwineb Atbai, Tamarab a Atbara. Jejich teritorium se tak rozprostírá okolo egyptské
hranice k atbarskému údolí. 354 Původní oblast, kde žili Bišarinové, se nacházela okolo Džabal
Elba. 355 Přítomnost Bišarinů je také doložena již od 19. století v okolí Asuánu. Alfred von
Kremer je shledává znalými arabského jazyka, se kterým se dostávali do kontaktu v rámci
karavanního obchodu. Arabštinu dnes mnoho

Bišarinů přijalo

jako

svůj

hlavní jazyk,

klany Hamedorab a Karm Omram, které byli začleněny do badanatu Ababda.
útočiště Bišarinů

považuje horu Orba. Jejich

Alfreda von Kremera štít, kopí a

meč.

takřka

jediné vlastnictví,

356

zvláště

Za hlavní

kromě velbloudů,

je dle

Kjejich bojovnosti dodává: "Bišarinové jsou divocí a

nezkrotní. " 357

Dle klasifikace Andrew Paula tvoří kmen Bišarinů
dále

dělí

na

řadu klanů.

Velbloudy

Bišarinů

dvě

hlavní sekce, Um Ali a Um Nagi, které se

sice A. Paul považoval za nejlepší, ale Fran<;ois

351

Palmisano, A. L. (1991): Ethnicity: Beja as Representation, s. 61.

352
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Piguet uvádí, že to byl

právě

tento kmen, který zavedl na egyptsko-súdánském pomezí chov

koní, velbloudy pak prodávali na egyptských trzích. 358 Velbloudi jsou chováni především pro
maso,

ačkoliv

pěstování

ušlechtilé chovy jsou prodávány na saúdské trhy.

bavlny v deltě

řeky

Gaš. Díky dobrým

přírodním

Kromě

toho se

věnují

také

podmínkám v atbarském údolí

docházelo k usazování hlavně mezi příslušníky skupiny Um Nagi. 359 Během ročních
ekonomických

cyklů

migrují Kamalab, Hamadab a Ibrahimab jižněji k řece Butana a

zůstávají

zde od října do ledna, usazují se zde a věnují se zemědělství. 360

5.5

Hadendowa

Dnes nejpočetnější kmen

Bedžů

(Hadendowa) obývá území

tří

správních celků- Sinkat, Haiya a

Dérudeb, silně zasažených hladomorem v polovině osmdesátých let. 361 Dodnes zůstávají zřejmě
nejvíce nomádským kmenem, i když v údolí

řeky

Gaš dochází k soustavnému usazování

obyvatel. 362 Jméno Hadendowa znamená "lidé z Hadatu" nebo také "lví lidé." Jedná se o jméno
odvozené z mytologie kmene, která vypovídá o
jmenoval Hadab a

měl přezdívku

předkovi

"lev." Barakwin

měl

jménem barakwin, jehož otec se
sedm

synů, kteří vytvořili

základ

pozdějšího kmene Hadendowa. 363

Kmen Hadendowa doznal

určitých změn

oblasti Red Sea Hills. To setýkalo

po vybudování železnice vedoucí z Chartúmu do

především

regionu Sinkat, kde došlo ke

změně

obživy v tom

směru, že zde převládl chov drůbeže. 364 Důležitost vody v oblasti se prokázala na přelomu 19. a

358

Piguet, F. (1998): Des nomades entre Ia ville et les sables, s. 79.

359

Paul, A. (1954a): A History ofthe Beja Tribes ofthe Sudan, s. 16.
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20. století, kdy se Hadendowové pokusili

převzít

kontrolu nad Kassalou. Ta byla hlavní

lokalitou, kde docházelo k usazování a která si nárokovala "monopol" na vodu. 365
Existují domněnky, že se kmen Hadendowa vyvinul do současné podoby asi okolo roku 1600,366
ale tato teze není doložena

nějakou věrohodnou

studií. Orville Boyd Jenkins dokládá, že kmen

Hadendowa obývá kromě Súdánu i některé oblasti Eritreje, kde tvoří asi 2% obyvatel. 367 Pohyb
některých

zvláště

počátku

skupin kmene Hadendowa do Eritreje datuje A. Paul do

sekce Gemilab,

tradiční

Amer. Výsledkem bylo, že se

ochránci hranic,

někteří

z Beni

začala

Amerů

40. let 20. století, kdy

podnikat výpady do teritoria kmene Beni

uchýlili do

těžko přístupných

hor a

začali

podnikat nájezdy do příhraničních oblastí. 368

Hlavní ekonomickou roli v hospodářství kmene Hadendowa hraje chov ovcí a koz,
samozřejmostí

je chov

velbloudů

a dobytka v úrodném údolí delty

pro maso, které Hadendowa konzumují nebo prodávají
v posledních desetiletích posílil na významu,
na trzích v Port Sudanu, Kassale a

Aromě.

zvláště

řeky

během

Gaš. Ovce jsou chovány

slavností. Chov dobytka

v jižních oblastech. Jejich maso se prodává

Pastva a dojení je výsadou

mužů,

ženám jsou tyto

činnosti zakázány. 369 V deltě řeky Gaš došlo za poslední století k obrovským změnám, které
přiměly některé
především

5.6

sekce Hadendowa k usedlému

způsobu

života orientovanému na

zemědělství,

na pěstování plodin jako je durra, bavlna, banány, grapefruity apod.

Některé

menší kmeny

Mezi dalšími kmeny

patřícími

Arteiga a Ašraf. Halenga

k národu Bedža

patří

kjižní

zmiňme alespoň

skupině Bedžů.

ve

stručnosti

kmeny Halenga,

Dle etiopské legendy jsou potomky

plenitelů Seraé; súdánské legendy jim přisuzují arabský původ. 370 Podle Andrew Paula jsou
365
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°Conti Rossini, C. (1928): Etiopia e Genti di Etiopia, s. 139.

37

82

smíšeného

původu:

převážně

"Jsou

smíšeného arabského rodu s nádechem krve Tigré a ještě

méně krví Bedžů." 371

Andrew Paul uvádí, že kmen Arteiga odvozuje

svůj původ

od Muhammada Džamal al-Dína,jenž

měl připlout z Hadramautu do Suakinu okolo roku 800. 372 Naproti tomu Yusuf Fadl Hasan je

toho názoru, že tento kmen odvozuje

svůj původ

měl údajně

od Ba Saffára, který

v devátém

stolete 73 přijít z Hadramautu na území Bedžů. Zde si vzal ženu z řad Bedžů nebo Belou? 74
Arteiga

patří

k menším

kmenům

s několika tisíci obyvateli. Hraje hlavní úlohu v rozvoji

zemědělství v oblasti řeky Baraky. V deltě této řeky byly zaváděny pokusy s kultivací bavlny.

Andrew Paul uvádí, že malé kmeny jako
Ukra," nejsou

skuteční

Bedžové,

přijali jejich zvyky ajazyk.

Jedním takovým kmenem

ač

právě

Arteiga, Ašraf či další,

mezi nimi od dávného

označované

středověku

ale

řeky

přijali

jako "Džabal

žili, ženili se s nimi,

376

může

být ve

skutečnosti

skupina

označovaná

Kmen, který údajně roku 1901 migroval z Timbuktu do Mekky a na své
v deltě

375

jako Fellata Melle.

zpáteční cestě

se usadil

Gaš. Pozoruhodné je, že se rychle sžili nejen se zvyky a materiální kulturou

Bedžů,

i jejich jazyk. Jediné, co je spojuje se svou domovskou západní Afrikou, je podoba

obydlí. Přijali však polonomádský způsob života. 377 Osvojili si i typické účesy kmene
Hadendowa nazývané tif.Ja. 378 Bohužel prameny týkající se tohoto kmene jsou velmi vzácné,
nelze tedy o něm referovat více.

371
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5.7

Nomádismus, migrace, urbanizace

Dějiny

vždy zaznamenávaly národ Bedža jako nornády, zpravidla s přívlastky: "nezkrotní,"

"hašteřiví,"

"divocí" atp. Dnes je, jak bylo již naznačeno, u

života na ústupu a je nahrazován životem usedlým
zvláště

ve dvacátém století velký

dvě: přírodní

přístavů,

přesun

zrněna

městských

zrněny

podmínky a ekonomické

a s tím spojená

do

či

některých kmenů

způsob

nornádský

polonornádskýrn. Bedžové zaznamenali
aglomerací.

Příčiny

např.

ve sledovaných zemích,

struktury obchodu. Nejprve je

třeba

si

lze v zásadě

říci,

označit

stavby železnic

či

v jakých přírodních

podmínkách se Bedžové pohybují.

Severní Súdán je pouštní a polopouštní region s nestálými a zanedbatelnými srážkami.
průměrné

letní teploty se zde pohybují okolo 35°C,
jsou velmi nestabilní a jsou
etiopskou

vysočinou.

ovlivňovány

V některých periodách neprší i

Dešťové

zimní teploty okolo 20°C.

horskými pásy na

východě

několik

Průměrné

srážky

Súdánu (Red Sea Hills) a

let, což se stalo

např.

v období let

1984-1985, kdy zemi postihla rozsáhlá sucha s nedozírnýrni následky. 379 Na vodě závisí hlavně
zemědělská půda,
středním

která i

přes svůj

potenciál není mnoho využívaná.

Súdánu jsou slušné podmínky pro kultivaci plodin,

(Gaš, Baraka).

Důvodem

Hlavně

převážně

v deltách

pro pastevectví u některých kmenů může být právě

na mnoha územích Súdánu je natolik suchá, že jinou možnost obživy ani
hlavně středního

ve východním a
některých řek

skutečnost,

nepřináší.

že půda

To se týká

a severního Súdánu.

či

Bedžové obývají oblasti polopouštní
žádné permanentní

řeky

horské. V severních oblastech Súdánu se nenachází

(ty se nazývají khor), ale vodu nesou pouze po

Red Sea Hills hrálo v kulturním a ekonomickém

životě Bedžů

řídkých

deštích.

Pohoří

vždy významnou úlohu. Zde se

nacházejí rozmanité druhy vegetace a jsou tu také lepší podmínky pro chov dobytka a ovcí. 380
V jižnějších oblastech je situace horší a
aby nalezly kvalitní pastviny.

Obecně

1) úzký pás (20-40krn široký)

metrů,

protkaná množstvím

pobřežní

tábory jsou od sebe

často

řek.

skupiny obyvatel zde musely být stále v pohybu,

lze krajinu v rudornořské provincii

s pobřežím a dosahující výše až 1500
1000

různé

planiny; 2) pásmo

metrů;

kopců,

rozdělit

na

táhnoucí se

tři

zóny:

paralelně

3) náhorní planina s nadmořskou výškou okolo

Nornádské klany

velmi vzdáleny. Základem

Bedžů

hospodářství

379
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380
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žijí rozesety po údolích a jejich
nomádských

Bedžů

vždy byl

chov

velbloudů,

koz, ovcí

či hovězího

dobytka. Tyto aktivity jsou podporovány

pěstováním

některých rostlin, např. sorghum (durra), 381 které jsou závislé na dostatečných srážkách. Flóra

v provincii je typickou vegetací podobných aridních oblastí, která
vody. Jedná se o suchomilné rostliny

či křoviny,

např.

jako

nepotřebuje

k životu mnoho

akát (Acacia tortilis, a. radana, a.

etbaica atd.), rostliny solných bažin a vegetace rostoucí na kopcích (Euclea schimperi,
Euphorbia abyssinica, Solanum spp, Acacia spp). 382

Tradiční hospodářství Bedžů

5. 7.1

Bedžové, jejich kultura a
Afriky,

především

způsob

života mají mnoho

společného

Příbuzenství těchto

Afary a Somálci.

s dalšími populacemi v Rohu

skupin lze doložit nejen lingvisticky, ale

i např. existencí podobných sociálních institucí, materiálních artefaktů nebo ekonomiky.
lze

samozřejmě

vystopovat i mnoho

velbloudy, tradičně
to-beďauiye-

nejdůležitější

o 'kam- a

rozdílů.

Zároveň

Výrazné odlišnosti panují ve stupni vývoje

péče

o

zdroj bohatství u Bedžů. Základní slova pro velblouda v jazyce

somálštině-

gal- představují dva naprosto odlišné vývoje z arabského

výrazu gama!. Významným kontrastem mezi Bedži a východokúšitskými skupinami je to, že
východní Kúšité užívají velbloudy zejména k nošení

nákladů

a pro mléko, zatímco u

Bedžů

je

dominantním rysem používání velbloudů pro vlastní přepravu.

Chov
asi

velbloudů

před dvěma

a

pěstování

durry - dva

tisíci lety. V této

pilíře tradičního hospodářství Bedžů

době

pastevci malých stád dobytka, využívající
odrůdy pěstovány již

byli Bedžové a další populace zde žijící sezónními
ostrůvky zeleně

okolo 4000 př. n. I, ale kultivace

aby sloužila jako jediný zdroj potravy. Je
okolo

přelomu letopočtu

z Indie,

před

- byly zavedeny

na kopcích. V údolí Nilu byly

různé

těchto

plodin byla stěží natolik spolehlivá,

pravděpodobné,

že durra byla zavedena do Afriky

jejím zavedením

patřila

mezi hlavní plodiny rostlina šúš

(Panicum turgidum) a hedak (Aizoon canariense). 383
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Velbloudi, díky svému dlouhému období laktace,
pastevectví po celý rok.
způsob

obživy i kulturu

Právě

umožňují

svým

jejich zavedení do každodenního

Bedžů. Vytvořil

se prostor pro transport

majitelům

spoléhat se na

hospodářství

různých druhů

zcela

změnilo

zboží na dlouhé

vzdálenosti s minimálními výdaji a relativně spolehlivými zisky. Velbloudi umožnili súdánským
obchodníkům

opustit "elefantinskou cestu" podél Nilu, a začali proto procházet územím

Tento krok zvýšil poptávku po schopných průvodcích a ochráncích,
předpoklad dobře

kteří představovali

Bedžů.

základní

fungujícího obchodu v nehostinných podmínkách severovýchodního Súdánu.

Bedžové tak byli zapojeni do širší "mezinárodní" ekonomiky probíhající v tomto regionu. Díky
zvýšení zájmu evropských a arabských

obchodníků

o obchodní cestu

přes

Rudé

moře

vzrostl

význam Bedžůjako schopných průvodců a karavanních přepravců.

moře

V oblasti Rudého
samozřejmě

se

vytvořily čtyři

procházela mnoha

změnami

základní obchodní cesty, jejichž

přesná

trajektorie

v průběhu staletí. Tyto cesty byly: 1) z Abú Hamad po

Nilu do Muratu a dále do Koroska k Asuánu; 2) cesta ze Suakinu

přes

Ariaab do Berberu; 3)

trasa Tokar- Baraka- Kassala; 4) jihoegyptská cesta z Aidhabu do Qúsu. 384 Doprava přes moře
z Arabského poloostrova byla navíc zjednodušena existencí
jako přirozené

přístavy

a překladiště zboží.

zřejmě koření,

cestách bylo

různé lékařské

nebyla námořní cesta přes Rudé

letopočtu

dokázali

řečtí

v oblasti a význam této
začaly stavět přístavy

5. 7.2

a

moře

ve

římští mořeplavci

námořní

starověkých

substance, barviva atp. Kvůli

starověku příliš

nepříznivým

využívána, teprve okolo našeho

využít znalostí o

povětrnostních

podmínkách

obchodní cesty se tak zvýšil. Podél pobřeží obývaného Bedži se

Velbloud a jeho význam

stěžejním

aspektem

hospodářství Bedžů, byť počet těchto zvířat

díky

důležitým hlavně

díky

obdobím sucha v posledních desetiletích dramaticky poklesl. Velbloud je
představuje

bohatství,

ať

plemenu,

kvalitě

384

dob. Mezi dalšími

a přechodná stanoviště.

Velbloud byl a stále je

tomu, že

které mohly sloužit

zbožím přepravovaným na karavanních

jehož význam se datuje již do

komoditami nalezneme kadidlo,
větrům

Nejčastějším

řady ostrůvků,

zdroj masa a mléka po celý rok a zároveň slouží jako přísun dalšího zdroje

již jako prodejní artikl nebo
pastvin a fázi

prostředek

reprodučního

k dopravě zboží. Kvalita mléka závisí na

cyklu. Zisk je u

Tamtéž, s. 20.
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velbloudů obecně

vyšší než

v případě prodeje dobytka. Velbloudi zároveň poskytují maso,
sice

prvořadým

pokrmem, ale na druhé

straně

kůži

snadno dostupným.

a tuk. Maso z velbloudů není
Určité části zvířete

se mohou

využít k usušení a přechování na pozdější dobu. V posledních desetiletích se velbloudi prodávají
i na trhy do Saudské Arábie,

ačkoliv řada Bedžů

tvrdí, že prodej

v Súdánu, kde se velbloudi prodávají, se nachází v Atbaře, Nové
pak dopravují do Omdurmánu. Na

těchto

velbloudů
Halfě

je nesprávný. Trhy

a v Ad Damer, odkud se

trzích se prodávají velbloudi zejména jako dopravní

prostředky.

V Egyptě nalezneme velbloudy na trzích v Asuánu,

Esně

a dokonce i v Káhiře. Bedžové se

v případě poptávky z Egypta vydávají na cestu ze Súdánu se stády

čítajícími

kusů

50 až 150

zvířat, přičemž cesta trvá mnohdy více než 14 dní. 385 V posledních dvaceti letech však poklesl i

prodej

velbloudů

člena Bedžů

již z výše

zmíněných důvodů.

K nejvýznamější schopnosti každého mužského

je schopnost ovládat jízdu na velbloudu.

velbloudích závodech. Schopný jezdec by

neměl

Umění řídit

velblouda se prokazuje

vylít ani kapku z misky s mlékem

při

při

plné

rychlosti. 386

Velbloudi jsou také
vybavení,
či dřeva.

stejně

důležití

pro každou domácnost jako

nosiči stanů

tak v posledních letech se zvýšil jejich význam

kvůli

Ti, kdo se starají o velbloudy, se nazývají miš'ariib, a jsou to

muži, žijící dobrodružným životem. Jejich otcové
dlouho poté, co dosáhli
miš 'ariib.

dospělosti.

často uplatňují

a veškerého domácího

transportu
nejčastěji

dřevěného

mladí, svobodní

svoji autoritu nad

Právem a povinností nejstaršího syna v každé

uhlí

těmito

rodině

muži

je stát se

387

Velbloudi se

dělí

na

řadu rodů,

vlastností. Základní stravou

které se užívají k rozličným

velbloudů

jsou listy

stromů

a

účelům

keřů,

podle jejich dominantních

mezi nimi

především

sanganib

(Acacia tortilis) a kitr (Acacia mellifera), singidd (Indigofera spinosa) a gafarib (Salsola
baryosma). Z travin mají velbloudi

nejraději

šúš rostoucí trvale. Velbloudi Matiaat se živí

především stromy hib (Salvadora persica); arabské slovo pro hib je arák. 388

385

Tamtéž, s. 129.

386

Tamtéž, s. 130.

387

Tamtéž, s. 131.

388
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Současný počet velbloudů

nelze s přesností

určit.

Jisté je, že jejich

počet

před

se snižoval již

velkým hladomorem v 80. letech, kdy byl jejich počet odhadován na 70 tisíc. Údaje se týkají
provincie Red Sea, kde

při sčítání

roku 1975

měli

Bedžové k dispozici sto tisíc

přičemž

polovina z nich přebývala v horských oblastech provincie. Zde je

srážek a

zdrojů

velbloudů

přece

byla zdokumentována ve stejném období také v deltách

způsobeným řadou faktorů.

Změny

Přechod

jen vyšší

přísun

vody než v přímořské oblasti nebo v pásmu suchých rovin. Vysoká koncentrace
řek

V následujících odstavcích si ukážeme přechod Bedžů od pastevectví k jiným

5.7.3

velbloudů,

ve

způsobu

Gaš a Baraka.

způsobům

obživy,

389

obživy

od pastevectví k zemědělskému

kmeny, jak ukazuje Seligman na

způsobu

příkladu

některé

života nebyl vždy jednoduchý a

Beit Mala (Beni Amer),

přešly

od

pastýřství

k pěstování bavlny, aniž by s tím měly jakoukoli zkušenost. 390 Naopak u jiných sekcí Beni
Amer (Sinkatkenab) nedocházelo k přílišnému usazování a tito lidé

zůstávali věrní

chovu

hovězího dobytka. 391 Významným mezníkem v moderních dějinách, nejen pro Bedži, bylo

založení přístavu Port Sudan na břehu Rudého
(1901) spojující Rudé
kondominia.

(1904).

s údolím Nilu byl velmi

Stejně

očekáván

tak počátek stavby železnice
ze strany Anglo-egyptského

392

Výstavba železnice a
proto museli

někteří

přístavní dělníci či
městské

moře

moře

přístavu

narušily dosavadní obchodní rámec založený na karavanách, a

Bedžové hledat obživu v Port Sudanu, kde se zde nechali najímat jako

dopravci.

Přílivové

vlny

různých

skupin obyvatel

měly

populace, k čemuž docházelo i v letech extrémního sucha. Ve 40. letech po

trvajícím suchu, které postihlo stáda Bedžů, následovala migrace
těmto faktorům

lze

říci,

že se u

některých kmenů

části

růst

za následek

obyvatel do

vyvinul polo-nomádský

tři

roky

města.

Díky

způsob

života.

Železnice znamenala také pro Bedži ztrátu významu jejich ,jediného" bohatství - velbloudů.

389
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S úpadkem obchodních karavan a

změnami

v súdánské

migrace Bedžů do městských aglomerací nezbytnou?

Orville Boyd Jenkins

předkládá

ve své studii

společnosti

a ekonomice se zdála

93

tři

"městských pastevců"

typy tzv.

("town

pastoralists"). První se snaží znovu získat životaschopnost svých pasteveckých domácností,
hlavně

druhý typ
Třetí

zřejmě

v provincii Halaib. Tito lidé mají
městských pastevců

typ je

je chov stád pouze

příkladem pastevců,

kterým

negativní zkušenost s životem ve
doplňkem převážně městského

přinesla

urbanizace

příležitosti,

jak

městě.

života života.

zpestřit

příjmů, aby tak posílili jistotu svého hospodaření, založeného na chovu dobytka.

Pantuliano i přes tato tvrzení uvádí, že
za

důležitý

Sudanu

zdroj obživy, což

přesto

může

většina Bedžů

vlastní velbloudy, kozy,

či

zdroje

394

Sara

městě

stále považuje svá stáda

kořeny. Některé

skupiny obyvatel v Port

žijících ve

mít hlubší kulturní

Pro

ovce (Pantuliano uvádí 4,6%), které chovají v okolí

města. 395 Jiní naopak využívají města pouze k občasným přivýdělkům.

Problematikou

změn

v súdánské

společnosti

Padl N. Ibrahima. Ten zkoumá

změny

k přechodu z

tradičního

náčelníků

V roce 1922

skončila

sboru

probíhajících v rámci migrace se zabývá i studie

právního systému v rámci kmene Hadendowa, kde došlo
k modernímu administrativnímu a právnímu systému.

existence "Sboru nomádských

šejků"

("Powers of Nomad Sheiks

Ordinance"), aby byl v roce 1932 zaveden "Native Courts Ordinance. " 396 Finálním přechodem
bylo zavedení "Native Administration", kdy byla kmenovým
daně.

vůdcům přiznána

V roce 1971 ale došlo kjejímu zrušení a šejkové se chopili

některých

moc vybírat

svých bývalých

funkcí. V roce 1981 byl založen "People's Local Courts," který byl ovšem

představován

především klany vládnoucí Súdánské socialistické unie (SCU). 397 K největším změnám ze strany

393

Piguet, F. (1998): Des nomades entre la ville et les sables, s. 80.
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Jenkins, O. B. (2002): The Beja.
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súdánské vlády došlo po zavedení islámského práva šarí'a v roce 1983. 398 Zvykové právo (silif,
oslifJ však hraje, nejen v rámci kmene Hadendowa, stále důležitou úlohu. 399

B. A. Lewis

400

prováděl v průběhu padesátých let výzkum v jedné ze čtvrtí Port Sudanu, v Deím
většina Bedžů

al-Arab, kde se
otevřen

přístavní dělníci.

roku 1951 a ihned registroval brigády
dělníci

Jemenští
Bedžů

živí jako

zde

ostatně

dělníků,

pracovali již ve dvacátých a

bylo dotázáno 871 pracujících v docích a

nejen

Bedžů,

třicátých

průzkum

úřad

Pracovní

v Port Sudanu byl

ale i

Arabů

letech. S pomocí

ukázal, že

většina-

z Jemenu.

vzdělaných

80%- všech zde

pracujících Bedžů pochází z kmene Amar' ar, zejména ze sekcí Fadlab, Šafáb, Kurbab a
Musayab. Druhou

nejpočetnější

skupinou byli Hadendowa s 12% dotázaných. Výzkum nadále

prokázal stoupající tendenci pracujících v druhé generaci,

tvořilo

ji

přes

10% dotázaných. Jedná

se o skupinu lidí, jejichž rodiče již v Port Sudanu pracovali, usadili se zde a nová generace se tak
narodila již v Port Sudanu. Zajímavým úkazem bylo, že
nacházela ve stavu

poměrné

chudoby a to i

většina Bedžů,

přes relativně

vysoké

pracujících v docích, se

výdělky. Důvodem

byla

podpora mnoha příbuzných na venkově. 401 Finanční zajištění širokého příbuzenstva je
koneckonců příznačná

i pro africké a asijské imigranty v Evropě,

kteří značnou část výdělku

posílají svým rodinám ve své vlasti vlasti.

Již jsme uvedli, že v posledních desetiletích dochází mezi Bedži k zásadnímu obratu z hlediska
jejich

způsobu

života. Obrat od nomádství k usedlému

příčin. Nejdůležitější příčinou

způsobu

života ve

městech

má

jsou (dle mého názoru) klimatické vlivy a rozsáhlé

několik
přírodní

katastrofy v osmdesátých i devadesátých letech, kdy vinou sucha zahynula celá stáda dobytka i
velbloudů

a Bedžové tak

přišli

o své

došlo k dalšímu zásahu do života
vzrostla
Dřevo

spotřeba

se

začalo

největší

Bedžů.

jiných, alternativních
ve

větší míře

bohatství, jak materiální, tak kulturní. V téže

době

V důsledku sucha a hromadného vymírání dobytka

přírodních zdrojů, hlavně dřeva

využívat na výrobu

dřevěného

(viz. kapitola 5.8.2).

uhlí, topení a v

zemědělství.

Následkem úbytku dřeva bylo zvýšení cen dřevěného uhlí a jiných komodit. Byt' si je většina lidí

398

Abdel-Rahim, M (1990): Sudan. Recent History, s. 957.

399

Ibrahim, F. N. (1988): Contlict solution among the Hadandawa: Transition from the madlas to the Court ofLaw,
s. 164.
400

Lewis, B. A. (1962): Deim El Arab and the Beja Stevedores of Port Sudan.

401
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vědoma následků

dřeva

zlikvidování obrovských zásob

a rizik s tím spojených, v důsledku

celkového společenského klimatu se zřejmě nelze těšit v nejbližší době na nějaký obrat. 402

Sara Pantuliano ve své studii z roku 2002 dává

příklad

provincie Halaib a

změn,

které postihly

její obyvatele během posledních desítek let. Halaib je provincií, která se dá rozdělit do
s rozdílným podnebím a
západní pás.
provincie

Pobřežní

začíná

přírodním

pásmo je zásobováno dešti

již v červenci a

nejrůznější křoviny

pobřežní

charakterem:

končí

doznaly, doznala

během

zimy, zatímco období
tvoří

měst

dešťů

ve zbytku

stromy, traviny a

posledních dvou velkých období sucha

úbytku, zejména pokud jde o trvalé traviny. K nejvězším environmentálním
v okolí

oblastí

území, kopcovitá krajina a rovný

v srpnu. Vegetace, kterou

během

tří

značného

změnám

dochází

Gebeit al Maadín a Mohammed Qol. Bedžové v provincii Halaib mají mnoho

strategií, jak se vyrovnat s komplexitou a variabilitou jejich ekosystému. Tyto strategie byly
Bedžům přežít

vždy flexibilní a dynamické. Umožnily vždy
života, zasaženým

častými

současných hladomorů.

s jejich pasteveckým

způsobem

obdobími sucha. Sucho bylo vždy vnímáno jako hlavní viník

Data z let 1953 až 1981 ukazují, že zde existoval cyklický model

období sucha a vlhka, které se

střídaly

zhruba po

třech

střídání

až šesti letech. Každé období sucha, resp.

hladomor tím vyvolaný má své specifické jméno v jazyce

to-beďauiye

i v arabštině.

Například

hladomor z let 1940-1941 se nazývá tu '-tambili, což odkazuje na rok, kdy Amar' arové poprvé
spatřili vůz (tambili znamená vůz). 403 Některé zdrojé04 uvádějí, že k úbytku velbloudů a

k hledání nových

zdrojů

obživy došlo

právě

po hladomoru tu '-tambili, když

četné

domácnosti

Atmaanů405 odcházely do Port Sudanu hledat placenou práci. Současné terénní výzkumy ukazují,

že jen málo rodin bylo schopno po roc 1941 rozšířit svá stáda do stavu před tu 'tambili. 406

Rozsáhlá chudoba, hladomory a úbytek domácích
přesun

k placené práci ve

příslušníků

kmene Amar'ar

jen po omezenou dobu, jiní

městech
patří

v

na konci 70. let znamenaly logický

a také migraci za prací do Saudské Arábie.

současnosti

zůstávají

zvířat

ve

ve

městech

tak dlouho, dokud znovu neobnoví

původní

do této kategorie.

městech

Někteří zůstávají

402

Pantuliano, S. (2002): Sustaining Livelihood across the Rural-Urban Divide, s. 19.
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Většina

bohatství rodiny, a poslední

část tvoří

ti,

kteří

městech.

se již natrvalo usadili ve

měst

Do

však

také přicházejí příbuzní těch, kteří již práci našli a živí tak zbytek rodiny. 407

Jinou otázkou je migrace a problematika
posledních

několik

uprchlíků,

která severovýchodní Afriku provází

desetiletí v souvislosti s válečnými konflikty v Súdánu, Etiopii a Eritreji i

Somálsku. Jonathan Bascom408 sledoval v rámci svého terénního výzkumu migraci kmene Beni
převést

svá stáda

z eritrejských nížin na súdánské území. Za poslední století byli Beni Amer zvyklí

přecházet

Amer na konci osmdesátých let. Beni Amer (a kmen Maria) byli nuceni

zmíněnou

hranici

poměrně běžně

a

v Súdánu. Minimum

nákladů ještě

K ušetření

i minimální

přispívaly

často

také prodávali kusy dobytka na trhu v Kassale

doplnilo

daně

pěstování

prosa a sorgha na malých polích.

těchto pastevců

vybírané od

v době italské okupace

v letech 1890 až 1941. Italové vymezili kmenová území, kde byla každému kmenovému šejkovi
přidělena

hodnost a plat. Tribut, který byli nuceni platit do státní pokladny,

tvořily

pouze

tři

pence na hlavu za rok.

Po

skončení

italské okupace

věnovali

obývaným kmenem Beni Amer. Ke

Britové jen nepatrnou pozornost těmto nížinným územím,
změnám

došlo spolu se

začátkem

války mezi Eritreou a

Etiopií. Etiopské jednotky zničily řadu vesnic Beni Amer a značné škody byly napáchány také na
jejich stádech a pastvinách. Tyto okolnosti vedly
většina

přes

25 tisíc obyvatel Eritreji (mezi nimi

Beni Amer). Největší počet Beni Amer se usadil v okolí vesnice Wádí al Hilo. Odtud pak

v období od února do
již 85% všech stád

května

migrují jižněji a jejich stáda překračují hranice Etiopie. Roku 1977

překonávalo

sezónní migraci do Etiopie, kde nacházely lepší podmínky a

pastviny. 409 Došlo tak k poměrně absurdní situaci, když Beni Amer přesunuli svá stáda přes
Súdán do Etiopie, jejíž jednotky zapříčinily jejich odchod z Eritreji. Spolu s destabilizací regionu
se zvýšil banditismus, což vedlo pastevce k osvojení

určitých

taktik na zvýšení ochrany svých

stád. Pastevci stanují se svými stády pohromadě a zvyšují hlídky, aby minimalizovali ztráty.

Jak jsme si ukázali, nutnost transformace

společnosti

a ekonomiky

příčin.

rozdělit

tří

Faktory, které tomu napomohly, lze

do

kategorií:

měla několik

přírodní

období; ekonomické - rozvoj technologií a železnice vedl k poklesu

základních

- vlivem suchých

potřeby Bedžů

jako

407

Hjort afOmas, A.-Dahl, G. (1991): Responsible Man, s. 148.
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dopravců

a zároveň k výraznějšímu přechodu k usedlému

válečných konfliktů

způsobu

života; politické- v důsledku

se musely mnohé kmeny adaptovat na nové

prostředí

a

přijmout

nová

pravidla v rámci hostitelských zemí, které se staly jejich novou domovinou. Všechny tyto
faktory, jak je prezentují Jonathan Bascom a Sara Pantuliano, vedly ke snížení

počtu

stád a

poklesu počtu nomádů v regionu.

Bedžové byli a stále jsou nahlíženi jako tradiční a fyzicky izolovaná skupina obyvatel preferující
život v osamocených usedlostech a neustále se
intelektuálně, neboť

byli
svoji

mateřštinou

jen malé množství

přemísťující

Bedžů

za zdroji vody a pastvin. Izolováni

bylo schopno

hovořit

a negramotnost dosahovala vždy vysokých procent.

jiným jazykem než

Přes

veškeré

změny

a

procesy, které se v posledních letech odehrály, lze stále považovat národ Bedža za

tradiční

společnost,

Fyzická

která se pohybuje na periferii, nikoli v epicentru

izolovanost byla prolomena až v průběhu dvacátého století, kdy

civilizačního dění.
přes

jejich území procházela

železnice spojující Port Sudan s vnitrozemím. Tím Bedžové mohli navazovat kontakty s cizími
vlivy a lidmi, od kterých si osvojovali znalost do té doby neznámých
kontakty s cizími kulturami a
Bedžů zůstává

alespoň částečné

spojena se svým

národa již zcela zapustila

tradičním

kořeny

Azzain Mohammed

většina

chápáním života a jen velká menšina obyvatel tohoto

v "moderním"

světě.

Dokazuje to i výzkum, který

proběhl

uvnitř společnosti Bedžů.

Adam

z univerzity v Chartúmu ukázal, že stále drtivá většina respondentů (86%)

je zcela oddaná svému kmeni a lze je proto považovat za
Dalším výrazným rysem
pro

rostoucí

zapojení do politického života v Súdánu

v polovině devadesátých let a týkal se míry tradicionalismu
410

prvků. Přes

tradiční společnosti

Bedžů

společnost,

kde

převládá

tribalismus.

je dle provedeného výzkumu fatalismus, což je prvek typický

a je doložen na súdánském

rčení:

"1 když

běháš

tak rychle jako divoká

šelma, nemůžeš ničeho dosáhnout, pouze toho, co ti bylo předurčeno." 411 S tímto rčením se
ztotožnilo 90%

respondentů. Důvodem, proč

fakt, že dle Adama Azzaina Mohammeda
při

rozvoji

společnosti Bedžů

a jejich

se v této práci zabýváme

působí

zařazení

zmíněnými

stanovisky, je

tribalismus a fatalismus jako negativní aspekt

do

hospodářského

života Súdánu. Studie, kterou

publikoval Adam Azzain Mohammed, se snaží poukázat právě na tyto faktory jako jedny z příčin
nedostatečného
nedůvěra

a

ekonomického rozvoje

Bedžů.

časté změny působiště působí

Tribalismus, fatalismus,

uzavřenost,

jako brzda dynamickému rozvoji

sociální

společnosti

a

Adam Azzain Mohammed v 90. letech působil jako vedoucí katedry veřejné správy na univerzitě v Chartúmu.
Jeho studie se týkala vlivu hospodářských změn života Bedžů na individuální charakter Bedžů a chápání
tradicionalismu/modemity, viz. Mohammed, A. A. (1995): Individua! Change among the Bea Tribesmen of Eastem
Suda. EASSRR, Vol. XI, No. I, s. 21-39.
411
Tamtéž, s. 27.
410
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aktivnějšímu začlenění

do

hospodářského, společenského

a ve svém

důsledku

i politického

dění

v Súdánu, tak jak by si představovali političtí zástupci Bedžů.

Bedžové nejsou ovšem zdaleka jediným pasteveckým národem, který byl postižen úbytkem
pastvin,

vyvlastňováním půdy,

či

suchem, hladomory

represí ze strany vlády. Na

začátku

20.

století byli Masajové vyhnáni ze 60 procent své půdy ve prospěch Němců a Britů. Etiopský císař
Menelik II. vedl
uplatňoval

kampaň

na jejich území svou politickou dominanci.

v Súdánu, Keni, Tanganjice, Eritreji,

Ugandě

okresy, které tak omezovaly jejich pohyb.
převedení

majetku, respektive

pohybu, ale ve svém
obyvatel

Somálcům

proti oromským Borana a

při

půdy

důsledku

i

hledání lepších pastvin

cestu k etnickým

překračovala

ohraničeni

pastevectví vyžaduje

těchto pastevců

vyvlastňoval půdu

a

koloniálního období byli pastevci

a dalších zemích

Tradiční

z rukou

otevřelo

Během

tím, že jim

administrativními

především

mobilitu;

znamenalo nejen omezení jejich
konfliktům, neboť

hranice vymezeného území a

jedna skupina

střetávala

se tak

s majiteli půdy, na kterou přišli pást svá stáda. Takové nepokoje nepostihly jen Bedži, ale týkaly
se

řady

příklady

dalších etnických skupin v severovýchodní a východní Africe. Elliot Fratkin uvádí
transformace východoafrického pastevectví na

Důsledku

narůstajících

omezení ze strany

států

příkladu Masajů,

vůči

nomádským

Borana a Rendille.

pastevcům

v minulosti napětí mezi Borana a Rendille, Turkana a Samburu či Somálců a Borana.

5.8

vzrůstalo

412

Politická a sociální organizace

Bedžové kladou

důraz

na slušnost v sociálních vztazích, jsou velmi citliví na osobní urážky od

lidí pocházejících mimo jejich diwab (viz. dále) a lze je v tomto ohledu snadno

rozčílit.

To

ovšem neznamená, že Bedžové ihned fyzicky atakují osobu, která je urazila, ale je i velmi
obtížné tyto sociální vztahy obnovit.

Někteří

více zaobírají konceptem cti (v jazyce
považováni za

hrdější

Bedžů

badatelé se domnívají, že pastevecké populace se
tu 'dararey), jsou citliví na urážky a

než národy, které praktikují jiný

tuto problematiku, podniklo

několik antropologů

způsob

obživy. Výzkum,

v 70. letech mezi

Afriky. Výsledkem výzkumu bylo, že pastevci jsou

citlivější

jsou

zaměřený

společnostmi

na

východní

na urážky a více se zabývají

slušností v sociálním chování. Snáze přejdou k agresivnějšímu chování

412

obecně

vůči

tomu, kdo je urazil,

Fratkin, E. (2001): East African Pastoralism in Transition: Masaai, Boran, and Rendille Cases. African Studies
Review, Vol. 44, No. 3, s. 1 -25.
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zemědělstvím.

než lidé, živící 'se

Tento na první pohled prazvláštní rys má

překvapivě

jednoduché vysvětlení.

Vzhledem k tomu, že při pasteveckém

způsobu

života daleko více hrozí ztráta všech

hrozí krádeže stád, musí být pastevci daleko více

přizpůsobiví různým

zvířat,

podmínkám a

nebo

připraveni

na jakékoliv nepředpokládané situace. 413 Těmto událostem se snaží čelit svou reputací agresivity,
tvrdostí a schopností
stáda. Tyto

závěry zřejmě
Bedžů

že pojetí cti je u
neboť

odpovědět

na urážky

nelze brát jako

bezprostředním

absolutně

násilím, což jim pomáhá ochránit svá

platné,

nicméně

mají svou logiku; je

vysoce postaveno. Koncept cti ukazuje na orientaci celé

se dovídáme pouze o ideálu muže, nikoliv ženy. Ideální muž, dle

Bedžů,

zřejmé,

společnosti,

by

měl

mít

následující kvality: 1) měl by disponovat sebekontrolou a ochotou vzdát se individuálních přání a
potřeb

ve

prospěch

kolektivních; 2)

měl

by být

připraven ochraňovat

slabší, ženy nebo hosty,

aby nestrádali; 3) s tím souvisí i ochrana informací týkající se diwabu; 4) musí být schopen uznat
a respektovat privilegia jiných lidí, pokud se nacházejí na svém teritoriu. 414

5.8.1

Diwab

Základní politickou jednotkou
jedinců.

Bedžů

je rod - diwab, kterému se

podřizují

Právo užívat půdu a vodní zdroje je řízeno diwabem. Menší jednotky

jsou hissa (tento název se užívá
jednotkou je
kmenového

samozřejmě

vůdce.

hlavně

společnosti Bedžů

v oblasti Sinkatu) a dua. Základní

společenskou

rodina. I dnes je politická a sociální moc koncentrovaná do rukou

Místní názvy se liší, ale

nejčastěji

se pro kmenového

• ,Al S Krome t o h ot o poJmU
•
"nazzr.
uz1va termmu "on da"
v

individuální práva

v'

'

'

v•
Cl

náčelníka

užívá termínu

6
•
"se;"k.,.4[ N a'b ozensk'e autonty
v

v

představují ,fakíhové" a "imámové" (či také "maulana") vzhledem k příslušnosti k islámu. 417

Bedžové

netvoří nějakou

nadkmenovou organizaci, a i

přes

jistou sociální jednotu, kterou jim

ukládá islám, žijí dnes značně segmentovaně. 418 Jednou z důležitých otázek je, zda vlastnictví
413

Jacobsen, F. F. (1998): Theories ofSickness and Misfortune among the Hadandowa Beja ofthe Sudan, s. 30.

414

Hjort afOmas, A. -Dahl, G. (1991): Responsible Man, s. 70.

415

Piguet, F. (1998): Des nomades entre Ia ville et les sables, s. 83.

416

Ibrahim, F. N. (1988): Conflict solution among the Hadandawa: Transition from the madlas to the Cour! ofLaw,
s. 157.
417
Tamtéž, s. 158.
418

Piguet, F. (1998): Des nomades entre Ia ville et les sables, s. 83.
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pozemku je spojeno s rodem, nebo s klanem.
liší od pojmu rodinného vlastnictví, které je
lze pozbýt jejím zanedbáváním.

způsobem rozdělovat,

tvořeno

zemědělstvím

že vlastnictví kolektivní

určitý

efektivně

značná

hlavně

v deltě
Půdu

tvořen

rozdělí pronajímatelům přesný

Bedžů

existuje i kolektivní

neboť různé

nepochází z jeho diwabu. Navíc se na otázku

čest

každého

člena

třeba nějakým

je

kus

půdy,

který

činí

čest,

která se týká celého

informace ekonomického charakteru spojené

lze

hledět

směřující

k těmto

i na dotazy týkající se

lidé trvají na svých otázkách a pátrají po

ohrožující

Gaš, se

jakousi rotací dle kmenového zvyku.

s diwabem se považují za neveřejné. Bedža zpravidla nesděluje údaje o počtu

nějací

řeky

rezervovanost a zdrženlivost. Každý muž je velice opatrný

v podávání informací o jeho diwabu,

způsobem

půdy

420

Vedle individuální cti každého muže

neslušnou, stejným

se

využívána. Fran9ois Piguet dokládá, jak pozemkový

pozemek, kde

5 feddanů, tedy asi 2,1 hektaru.

půdy

zvykovým právem. Práva na užívání

("schemes"),

režim mezi kmeny Hadendowa a Beni Amer je

diwabu. Mezi Bedži panuje

říci,

každý rok v závislosti na podmínkách.

aby byla

Kmenoví vůdci spravují

lze

419

V oblastech se zavlažovacím
obhospodařovaná půda mění

Obecně

aspektům

počtu dětí či

odpovědích,

zvířat

nikomu, kde

pohlíží jako na

jejich jmen. Pokud

je to považováno za urážku

diwabu. Bránit čest svoji i svého diwabu je tak povinností každého

člena příslušného diwabu. 421

5.8.1

Příbuzenství

Jednotlivé kmeny se dále

'ad se dále

dělí

dělí

na menší jednotky. U kmene Beni Amer se nazývají 'ad. Každý

na hissa (u kmene Hadendowa tomuto odpovídá bedena)

přičemž

každá hissa

tvoří politickou jednotku a má vlastní chov velbloudů. 422 Zvířata obecně hrají ve společnosti

419

Tamtéž.

420

Tamtéž, s. 84.

K tomuto tématu např. Jacobsen, F. F. (1998): Theories of Sickness and Misfortune among the Hadandowa Beja
ofthe Sudan. Narratives as Points of Entry into Beja Cultural Knowledge. Kegan Paul Intemational. London.; Hjort
afOmas, A. -Dahl, G. (1991): Responsible Man. The Atmaan Beja ofNorth-Eastem Sudan. Uppsala.
421

422

Seligman, C. G. a B. Z. (1930): Notes on the history and present condition ofBeni Amer, s. 94.
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Bedžů důležitou
svatbě

úlohu, otcové je dávájí

si bere dívka

tak nejsou

důležitá

část

chlapcům

a dívkám

stáda svého otce, aby mohl její manžel

při přechodových
vytvořit

rituálech. Po

nové stádo. Stáda zvířat

jen jako základ ekonomiky, ale mají i svou úlohu symbolickou. U kmene

Hadendowa existuje institucionální mechanismus sociálního sdílení (lahagen), kdy lidé mohou
žádat od svých

přátel zvířata

v případě, že sami žádná nemají, nebo když ti, které žádají, jich

vlastní mnoho. Jeden z takových
půjčené zvíře
způsob

mechanismů

se nazývá dangit a určuje, že muž

pouze k získání mléka a musí jej

- tait-

spočívá

v tom, že žadatel dostane

dárcem tak vzniká dlouhotrvající úzký vztah.

později
zvíře

vrátit, když

překoná

může

využívat

svoji krizi. Jiný

na libovolnou dobu s tím, že mezi ním a

423

Život Bedžů tak od narození závisí na širším společenském kontextu. Je určen především
postavením otce,

neboť

s lidmi, od kterých si
půda.

Tyto

od něho

děti

získávají a dědí stáda dobytka, a také na sociálních vazbách

půjčují zvířata

Mladí chlapci pomáhají svým
zemědělské činnosti

nejsou tak

pro svá stáda. Druhou
otcům obdělávat půdu
sociálně podmíněné

nejdůležitější

kategorií u

a když se ožení, získávají

jako chov dobytka,

přesto

Bedžů

část

je

polí.

zde existuje

instituce komunální práce (koben). Zatímco muži obstarávají svá stáda a půdu, ženy se starají o
chod domácnosti, děti, připravují jídlo a jsou považovány za podřízené mužům. 424 Nicméně i
ony

přispívají

k rodinnému

k tomu, že muži

často

rozpočtu

prodejem mléka, kávy a rohoží, které pletou. Vzhledem

migrují za prací, jsou ženy pod autoritou jiných mužských

příslušníků

rodiny.

Diskutabilní je u

Bedžů přechod

od matrilineární

společnosti

k patrilineární. Al-Makrízí odhalil

u Bedžů matrilineární systém. 425 Ten se ale začal měnit v době, kdy docházelo k výraznějšímu
usazování

Arabů

matrilinearitou u

mezi Bedži a s přechodem na islám. John Morton s předislámskou
Bedžů

nesouhlasí a tvrdí, že existují

následnictví ("succesion") v otázce politického

důkazy

vůdcovství

pouze o matrilineárním

("leadership"), nikoli v otázce

matrilineárního původu ("descent"). 426 Dnes je společnost Bedžů výrazně patriarchální,
nejdůležitější jednotkou je rod sestávající z padesáti až sta domácností. 427 Pouze mezi některými
423

Manger, L. (2001): Pastora1ist-State Relationships Among the Hadendowa Beja ofEastem Sudan, s. 26.

424

Tamtéž.

425

al-Aldawi, I. A. (1954): Description ofthe Sudan by Muslim Geographers and Travellers, s. 9.

426

Morton, J. (1988): Beja Kinship Terminology, s. 144-5.

427

Tamtéž, s. 141.
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skupinami kmene Hadendowa
tradice je patrná mezi

některými

můžeme

odhalit zbytky matrilineárních tradic. Matrilokální

rodiny nevěsty až do odkojení druhého dítěte.
společenských
některých

tradic u

zůstávají

sekcemi kmene Beni Amer, kde novomanželé

některých klanů

428

skupin kmene Bišarin odpovídá minimální

Stejně tak došlo v rámci udržování
nevěsty,

k fixaci ceny

v domě

kterou ženich musí vyplatit. U

částka třem velbloudům

a třem ovcím, ale

v tom není započítáno šatstvo či zbraně. 429

Zastavme se

ještě

prarodičů

Generace

všechny mužské
rodičů

se

u základní

označována

příbuzné

označuje

dura a durat.

je

příbuzenské

Bedžů,

terminologie
(děd,

slovem ho ba

tak jak ji uvádí John Morton.
být užíváno pro

z této generace. Pro ženskou kategorii je užíván výraz hot. Generace

slovy baba (otec) a det (matka). Pro strýce a tetu se

Přičemž

může

prastrýc), což

tento termín

označuje

obecně

používá termínů

sourozence z obou stran. Nejasná terminologie

v této kategorii odlišuje příbuzenskou terminologii Bedžů od arabské. 430 Postavení ženy ve
společnosti

Bedžů

je charakterizováno úplným

předislámská společnost

že

některé

podřízením

vůči

mužům.

Matriarchální

již zcela vymizela a nahradila ji islámská, patriarchální. Již jsme

prvky matrilokální tradice

přežívají

řekli,

mezi kmenem Hadendowa. Zde musí muž, který

se žení, strávit tři roky v rodině nevěsty, která mu poskytne stan a lože. Ženy Bedžů z Núbijské
pouště

islámu.

v islámské
často

manžela,

věrného

ortodoxnímu

Ženy z různých kmenů se odlišují podle různých zlatých šperků. Ženy z kmene

Hadendowa

jsou

přání

se musí zahalovat do mušelínu, dle tradice a
431

např.

nosí náušnice ve tvaru

společnosti Bedžů

půlměsíce

a malý kroužek na nose. Postavení žen

není z pohledu Evropana jednoduché již z toho

nuceny starat se o rodiny a širší

společnost

důvodu,

že ženy

samy, zatímco muži migrují za prací a

nebývají dlouho doma. 432

Dle islámské tradice existují
spojen s pokrevním
svých

bratrů

čtyři

příbuzenstvím,

druhy

sňatků,

kdy si muž

atd. Druhý se týká jeho nabytého

které jsou

nemůže

Piguet, F. (1998): Des nomades entre Ia ville et les sables, s. 84.

429

Tamtéž.

430

Morton, J. (1988): Beja Kinship Terminology, s. 144.

431

Piguet, F. (1998): Des nomades entre Ia ville et les sables, s. 84.

432

Tamtéž, s. 85.
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zakázány. První zákaz je

vzít svoji matku, dceru, sestru, dcery

příbuzenstva:

428

Bedžům

muž tak

nemůže

pojmout za ženu

manželku svého syna, vnuka a další ženy svých

příbuzných. Zatřetí

se muž

nemůže

oženit se

ženou, která byla jeho kojnou, nebo s její dcerou. Poslední zákaz se týká toho, že muž
být manželem dvou sester zároveň, nebo tchýně a její dcery zároveň.

Jednotlivé kmeny Bedžů mají svá pravidla ohledně manželství,
sňatky uvnitř

svého diwabu, patrilineární

upřednostňovány, neboť
upevňují

příbuzenské

např.

kmen Hadendowa preferuje
Sňatky uvnitř

skupiny.

diwabu jsou

udržují autoritu příbuzenské skupiny a chrání dobytek diwabu, zcelují a

diwab jako silnou politickou a ekonomickou jednotku.

Kromě

přináší

toho muž

svatební dary, pokud si bere dívku ze stejného diwabu. Dary v podobě dobytka pak
uvnitř

diwabu. K tomuto

nemůže

433

sňatku

menší

zůstávají

se vztahuje jedno přísloví Hadendowa, které zní idirokok tritiok,

což v překladu zhruba znamená, že když se rozbije mísa s vodou okolo studny, je lepší, když
voda nateče zpět do studny. 434

Manželství

vně

kmene se uzavírá nejvíce ze strategických, politických a ekonomických

Po uzavření manželství odchází muž k rodině své ženy, k čemuž dochází
důvodů, neboť finanční

stav novomanžela bývá po

svatbě

tchánu, který mu poskytuje stravu a obydlí. Na druhé

hlavně

důvodů.

z ekonomických

velmi slabý. Je tak závislý na svém

straně

je ale i v

tchánově

zájmu vycházet

se svým zeťem dobře, protože ten přináší do jeho domu krávy a tedy bohatství. 435 Manželé žijící
u rodičů nevěsty se nacházejí v podřízeném postavení. Hlavou domácnosti je otec
má pod kontrolou stáda dobytka.
neboť

Děti novomanželů

ten zodpovídá za jejich obživu.

Zároveň

nevěsty,

který

tak mají bližší vztah s otcem jejich matky,

s tím ale

vzrůstá

i význam matky, která se jako

dcera hlavy rodiny těší větší autoritě. 436 Uzavření sňatku zahrnuje jak rodinu ženicha, tak
nevěsty. Rodiče

obodu

snoubenců

jednají o formalitách týkajících se svatby. U

vyjednávání tak, že pokud je zaplaceno padesát procent z celkové
věno,

vyjednávání je považováno za ukončené a je možno svatbu

v případě
nevěsta

Ababdů

v egyptské

měně.

i ženich s sebou každý

ženicha pro

nevěstu,

Samotný

přivedou

dva

obřad

částky,

čtyř

tvořit

je vypláceno

se pak odehrává dle islámských zvyklostí,
fází

velbloudích samic

433

Salih, H. M. (1984): Social Customs among the Hadendowa, s. 19-20.
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Tamtéž, s. 23.
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probíhá

která pak bude

uskutečnit. Věno

svědky. Závěrečnou

který má obvykle podobu

Ababdů

uzavření sňatku

je dar

určených nevěstě

jako

nepřímé věno

a dvou otci nevěsty jako přímé

věno a žena získává věno přímé.

V otázkách
Bedžů

věno.

V případě rozvodu si muž bere

zpět nepřímé

437

uplatňování principů

endogamie

či

exogamie nepanuje mezi jednotlivými kmeny
prováděné

shoda. Poukazují na to antropologické výzkumy

mezi jednotlivými kmeny.

Výzkum mezi kmenem Ababda v 60. letech 20. století ukázal tendenci k endogamii
diwabu, praktikovanou za tím

účelem,

aby se upevnila identita

ekonomika je založená na zemědělství.
polygamie se v případě

5.8.2

Ababdů takřka

438

Levirát a sororát

439

Bedžů

v rámci

uvnitř

společnosti,

jejíž

je praktikován pouze okrajově a

nevyskytovala.

Zvykové právo

V této podkapitole se budeme blíže zabývat zvykovým právem, které hraje u

Bedžů

stále silnou

roli. Zvykové právo se nazývá silif, u kmene Hadendowa oslif. Život Bedžů je regulován
zvykový právem, podléhá mu

řešení konfliktů,

narození, svatby, smrt. Silif se užívá k regulaci

využívání půdy, aby nedocházelo k nadměrné exploataci. Pravidla či zákony mohou být poměrně
flexibilní a závisí na vyjednávání a domluvách mezi
také spojuje lidi skrze vzájemnou podporu a
Taková

výměna

informací

přechází

výměnu

situacích a jsou

rodin

či

jiných skupin. Silif

informací, které mohou být

v dlouhý rituál nazývaný sakanab.

ekonomických zdrojích jsou distribuovány na
společenských

členy klanů,

ovlivněny

základě

užitečné.

Informace o

sociálních praktik, ve specifických

sociálním statusem

účastníků

a

společenskými

pravidly, které doprovázejí daný diskurz. 440

U severních

Bedžů přerůstá výměna

informací v "rituál

pozdravů"

jakémkoliv setkání dvou lidí. Nejdelší verzi sakanab lze zaznamenat
nebo dvou skupin lidí, které se dlouho
437

neviděly.

a

může

při

k němu dojít

setkání dvou

při

jedinců

Obvykle prvním pozdravem dvou lidí je

Palmisano, A. L. (1991): Ethnicity: Beja as Representation, .s 71.

438

Výzkumy mezi Ababda byly vedeny A. Hohenwart-Gerlachstein; k tomuto tématu blíže Palmisano, A. L. (1991)
nebo Sandars, G. E. R. (1933).

Levirátje v rodové společnosti zvyk, podle kterého se vdova stává manželkou nejbližšího mužského příbuzného
manžela, nejčastěji bratra; sororát spočívá v tom, že muž po smrti své ženy dostane za manželku její
mladší sestru.
439

zemřelého

440

Morton, J. (1988): Sakanab: Greetings and Information among the Northem Beja, s. 426.
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standardní muslimský pozdrav salaamu alekum - alekum as salaam. Pokud se dva jedinci
neviděli,

dlouho

nebo jeden z nich vykonal dlouhou cestu, následuje

doprovázené výrazem šop-šop.

441

potřesení

rukou

Alternativním úvodním pozdravem je dehani eta, což by se

volně dalo přeložit jako "daří se vám dobře?" s odpovědí dehani tisiniena. 442 Po zdlouhavých

pozdravech dochází k výměně informací, z nichž
tedy informací nutných k přežití pasteveckých
fungovat jako "faktor produkce ve

nejdůležitější

Bedžů

se týkají

deště

a pasení dobytka,

a jejich stád. Takové informace mohou

společnosti Bedžů

a rituál

pozdravů

je hlavní institucí

takovéto výměny. " 443 Otázka deště a pastevectví je u Bedžů i otázka čestnosti a upřímnosti,
neboť

na nich závisí život všech

společenských zvyků,

Bedžů

bez výjimky. Sakanab je tak zcela

jistě součástí

norem a kultury Bedžů.

Silif(oslij) závisí na příslušnosti k jednotlivým kmenům a může se tak stát, že u různých
Bedžů

se

různé

zvyklosti liší. U kmene Hadendowa se zvykové právo týkající se

kmenů

půdy dělí

do

dvou skupin. První soubor práv se nazývá asl a druhý a 'mara, což jsou výrazy pocházející
z arabštiny a byly zavedeny do slovníku kmene Hadendowa,444 staly se tak z nich základní
stavební kameny a termíny v otázkách vlastnictví půdy. Práva asl dědí mužští příslušníci diwabu
patrilineárně

Vyloučení

a musí být zachována v jejich specifické

příbuzenské

skupiny z otcovy strany.

žen z tohoto procesu vysvětlují muži Hadendowa tak, že ženy mohou být provdány do

jiného diwabu a asl by tak

přešel

k příbuzenské

skupině

jejího manžela. Docházelo by tak

k fluktuaci práva asl mezi jednotlivými diwaby a to by bylo z hlediska tradice hadendowa
nepřijatelné. Právo asl navíc přísluší celému diwabu a práva jednotlivce jsou mu podřízená. 445
Příslušníci

Zvláštní

součástí

odstěhuje

441

jednoho diwabu mají rovný přístup k pastvinám a přírodním

práv asl je tzv. "stanové" právo, které

z místa, kde dosud

přebývala,

spočívá

zdrojům.

v tom, že pokud se nějaká rodina

nikdo jiný na jejich místo nemá právo a oni sami se

Tamtéž, s. 427.

Podobné pozdravy nemají přesný český ekvivalent a lze je jen stěží přirovnat k obdobným českým pozdravům,
se týkají cesty, kterou jeden z účastníků vykonal, a tomu, zda je šťasten a zdráv. Podrobnému výzkumu
sakanab se věnoval John Morton ve své studii Sakanab: Greetings and Information among the Northem Beja, Africa
1988/58 (4). Svůj antropologický výzkum prováděl v malém obchodním městečku Sufaya na území severních

442

většinou

Bedžů.
443

Tamtéž, s. 431.

444

Salih, H. M. (1994): Struggle for the delta: Hadendowa conflict over land rights in the Sudan, s. 147.

445

Tamtéž, s. 148.
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mohou na své bývalé místo kdykoliv vrátit. Povinností každého muže je tato práva ochránit a
nedovolit jejich porušování. Nemožnost tato práva

zajišťovat

vede mnohdy k rozkolům

každého diwabu, stejně tak jsou časté konflikty vyvolané spory o využívání studní.

Druhým souborem práv je a 'mara, odkazující na požívací práva kultivace
v zavlažovacích centrech a
konkrétní

půdě

vztyčování stanů.

právo asl, využít tuto

poplatků

práva a 'mara je také placení
nikoliv peníze, ale
vypěstovaných

na

příslušný

půdě,

půdu,

A 'mara

umožňuje

ale pouze po svolení

zvířat

a pastvin, práva

rodinám, která nemají na

uživatelů

- gwadab, které se platí

počet

půdy

uvnitř

446

této

každoročně.

nebo fixní množství

půdy. Součástí

Poplatky

zemědělských

tvoří

plodin

která je takto využita. Gwadab je však pojímán spíše symbolicky, jeho

funkcí je uznat právo asl držitele půdy a potvrdit právo a 'mara pro plátce gwadabu. 447

Rozsáhlé

společenské změny,

kterými

většina Bedžů

zasáhla i oblast zvykových práv a dalších
méně

lidí

půjčuje

velbloudy, a

značný

obyčejů.

v posledních letech a desetiletích prošla,

S. Pantuliano ve své studii ukazuje, jak stále

úbytek stád a sucho nutí mnoho lidí zbavovat se svých

stád v období sucha za nízké ceny, aby je znovu obnovovali v časech
Následkem této

společenské

příznivějšího počasí.

situace je, že více lidí ignoruje zvykové právo silif a odmítá platit

gwadab. 448 Vzrůst konfliktů mezi různými skupinami obyvatel je pak logickým vyústěním

celého cyklu. Jedním z tragických
zdrojů, hlavně stromů, právě

5.9

momentů

této situace je

vyplenění některých přírodních

v důsledku nerespektování práv asl a a 'mara.

Islám

V kapitole o

počátcích

islámu jsme mohli pozorovat pozvolné prosazování tohoto náboženství

v severním a severovýchodním Súdánu.
povrchně,

Křesťanství

než abychom mohli s jistotou

středověkých

písemných

pramenů,

hovořit

bylo

přijato

Bedži pouze

okrajově

a

o jejich christianizaci. Dle arabských

které máme k dispozici, lze

obdobně

tvrdit, že islamizace

Salih ve své studii z roku 1994 založené na vlastním terénním výzkumu považuje konflikty ohledně studní a
mezi příslušníky kmene Hadendowa za každodenní události. Salih, H. M. (1994): Struggle for the
delta: Hadendowa conflict over land rights in the Sudan, s. 149.

446

zemědělské půdy

V praxi se projevuje tento vztah tak, že např. rod Gemilab žil dlouho v místě zvaném Adarmimaš, kde využívali
právo a'mara. Adarmimaš přitom patřil dlouhodobě rodu Wailaliab. Wailaliab dovolili rodu Gemilab opravit
studny, s čímž Gemilab souhlasili a vyjádřili tak respekt k právu asi svých hostitelů. Tamtéž, s. 149.
447

448

Pantuliano, S. (2002): Sustaining Livelihoods across the Rurai-Urban Divide, s. 18.
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Bedžů

neprobíhala

některých

"masově"

arabských

kmenů

Bedžů

století. Islám u

měla

a rychle, ale
do

zmíněné

lze charakterizovat

oblasti,

spíše pozvolný charakter,
přičemž svůj

dvěma způsoby:

způsobený

migrací

vrchol zažila v devatenáctzém

1) jako proces posilování etnické a

sociální identity; 2) jako prostor pro redefinování a reinterpretaci starých zvyků a rituálů a jejich
začlenění

do nového náboženského systému.

V Súdánu,

stejně

jako jinde v Africe a Asii, má islám své specifické podoby a nelze na

něj

nahlížet jako na nehybný monolit, který prochází stejnými procesy od Západní Sahary po
přijali

Indonésii. Bedžové

předislámských

starých,
Takovým

příkladem

zvyků

zůstalo,

řadu

povinností k němu se vztahujících, ale mnoho

nebo bylo

Bedžů

jsou i džinové (u

přijímají

spolu s lidmi,

islám a s ním i

nějak

redefinováno, reinterpretováno.

nazývaní ghoulové- viz, kapitola 5.11),

kteří

žijí

dokonce lidskou podobu a organizují se do klanových struktur

podobných Bedžům. Džinové se dělí na různé podskupiny: aforit, šayatín, riyah, zairan atp. 449
Takové osoby obývají okrajová místa, jako jsou

hřbitovy

v deim Omna údajně odmítají užívat místní latríny,
připraví

o plodnost.

Věří

nebo staré domy. Amar'arské ženy

neboť věří,

že jsou obydleny džiny,

kteří

je

také, že džinové se stále vracejí do špinavých míst v okrajových částech

vesnic. Podobné a jiné pověry jsou dodnes přítomné u Bedžů. 450

Bedžové se stali v urbánním

prostředí

-

zvláště

v Port Sudanu -

byli od počátku mahdistického povstání stoupenci
znamená takový

řád

společnosti.

příslušnost

Ale

mnohdy jedinou formu
k určitému

řádu

řádu

vyznavači

súfismu. Amar' arové

chatmíja. V přelidněných oblastech měst

sebevyjádření

a posílení sociální identity na okraji

znamená posílení sociální identity a soudržnosti i

daleko od průmyslových center. Odkaz na společnou náboženskou identitu upevňuje legitimizaci
genealogických manipulací, které jsou orientovány směrem ke společným předkům. 451

Bedžové byli arabskými

středověkými

badately

tradičně

nahlíženi jako "muslimové jen

jménem," ale tato interpretace je mylná, uvážíme-li, že Bedžové do "svého" islámu
inkorporovali

řadu předislámských prvků

z nejvýznamnějších

"Islám u většiny

znalců

afrického islámu,

Bedžů nemůže

a zvyklostí. John Spencer Trimingham, jeden
předkládá

následující pohled na religiozitu

Bedžů:

být považován za víc než povrchní. Nikdo není zvlášť religiózní,

449

Trimingham, J. S. (1949): Islam in the Sudan,. sl71.

450

Palmisano, A. L. (1991): Ethnicity: Beja as Representation, s. 67-68.

451

Tamtéž.
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byť jsou,

jako

většina Súdánců, extrémně pověrčiví

a vykazují

důvěřivost vůči fakíhům, kteří

si

získávají reputaci tím, že vlastní baraka." 452 Koncept baraka je velmi zásadní pro religiozitu
Bedžů;

lidé,

kteří

mají, ale i to,

čím

požívají baraka, se
jsou. Baraka u

s arabskou baraka, znamenající

těší značné

Bedžů

(v jazyce

"přinášet

to-beďauiye

453

něco,

co lidé

společného

héequal) má mnoho

"zprostředkovat

prosperitu," "zvýšit úrodnost,"

požehnání od Alláha," "přinést lidem štěstí. "
Bedžů

pozornosti. Baraka není pouze

Právě poslední význam baraka se zdá být u

dominantní.

Frode Jacobsen

zásadně

Bedžů

nesouhlasí s Triminghamovou verzí religiozity u

považuje národ Bedža za velmi nábožensky založený. Dokládá to jednou
zkušenosti: " ...pár muslimských

učitelů

a naopak

příhodou

z vlastní

islámu přišlo ze Suakinu do vzdálené venkovské oblasti

v Sinkatu hlásat dodržování základních povinností islámu
ignorantský venkovský lid. Mimo jiné po nich

chtěli,

Bedžům,

které považovali za

aby se modlili v předepsaný

čas.

Když

Bedžové zjistili, že se řídili špatným časem, snažili se napravit své chyby." 454 Ideje Koránu jsou

patrné i v dalších aspektech života. V posledních letech
poodhalili závoj tajností, kterými se Bedžové obklopují.
se zabýval výzkumem nemocí a jejich chápání u

zvláště

Právě

Bedžů

a

skandinávští antropologové

norský antropolog Frode Jacobsen

dospěl

k závěru, že

řadu

chorob si

Bedžové vysvětlují na základě znalostí z Koránu. Jacobsen si všímá také toho, jak Bedžové často
nadřazují

své

tradiční

znalosti o nemocích nad znalostmi z knih. Mnoho z jejich

poznatků

a

zkušeností taktéž rezonuje s podobnými vědomostmi amerických a mexických indiánů. 455

Pokud bychom

přijali

vycházela z podobných

Triminghamovu tezi o
názorů četných

nepřílišné religiozitě Bedžů,

arabských

středověkých učenců,

která jako by

pak ji lze

samozřejmě

akceptovat v tom smyslu, že mezi Bedži panuje vysoká negramotnost, a nelze tudíž požadovat
absolutní znalost Koránu a všech povinností s tím souvisejících.
dokazuje, že nelze religiozitu
Bedžů značný

měřit

gramotností populace;

nebo pouze nepatrný vliv, je

kterých bychom

měli příslušnou

stejně

Vyprávění

tak tázat se, zda má islám u

poněkud zavádějící, neboť

míru posuzovat. Existuje

Frode Jacobsena

jistě řada

neexistují kritéria, dle

ustanovení islámu, která

Bedžové nedodržují, na druhé straně mnohým jiným aspektům věnují zvýšenou pozornost.
452

Trimingham, J. S. (1949): lslam in the Sudan, s. 15.
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Jacobsen, F. F. (1998): Theories ofSickness and Misfortune among the Hadandowa Beja ofthe Sudan, s. 22.
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5.10

Problematika demografie

V Eritreji, Etiopii, ani Súdánu nedošlo v posledních letech ke
do demografických

odhadů značné

potíže. Jsou sice

sčítání

populace Bedžů, což

uveřejňována různá čísla,

přináší

ale žádná

nevycházejí z exaktních pramenů. Odhady se pohybují mezi 2,540,000456 a 1,700,000. 457

My se budeme držet studie Orvilla B. Jenkinse, který shromáždil komplexní údaje o možném
počtu

této populace. Dle jeho

z čehož polovina
Ababdů.

hovoří

údajů

žije v Eritreji zhruba 206,000

jazykem tigré. V Egyptě uvádí 200,000

V Súdánu žije nejvyšší

počet Bedžů,

Bedžů

z kmene Beni Amer,

převážně

arabsky

hovořících

Jenkins uvádí 2,133,665. Souhrnem tedy jde o

populaci s 2,5 milióny obyvatel. 458 Střízlivé odhady ovšem hovoří o počtu mezi 1,5 a 2,25
milóny obyvatel,459 tento rozptyl jen dokládá nesnáze, se kterými se lze setkat v odborné
literatuře. A. Paul v roce 1954 uvádí počet Bedžů na území Súdánu na 285,000.

že odhady jsou
nepočítají

vytvářeny

na

základě přibližného propočtu,

s reálnou úmrtností a porodností mezi Bedži.

460

Lze usuzovat,

založeného na tomto údaji, ovšem

Nejstřízlivější

odhad předkládá Fran9ois

Piguet: 600,000 až 800,000. 461 Tomuto číslu by odpovídal i fakt, že při sčítání obyvatel v roce
1956 tvořili Bedžové skupinu 650 tisíc obyvatel Súdánu. 462

O

rozšíření jazyků

mezi Bedži vypovídá Jenkinsova statistika, kde arabsky mluvících

Bedžů

je

dva milióny. Jazykem tigré jich hovoří 203,000 a zbylých 288,500 užívá jazyk to-beďauiye. 463 I
přes leckteré skeptické názory ohledně ubývání mluvčích jazyka to-bedauiye na úkor jiných

464

třeba opět

k těmto

údajům přistupovat opatrně.

Arabštinu

spíše jako druhý jazyk, který je v rámci politických reálií

kromě Ababdů

současného

Súdánu nutností.
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užívá mnoho

je

Bedžů

5.11

Kultura Bedžů

Některé tradiční

prvky ve

společnosti Bedžů

se

nepodařilo vykořenit

ani u arabizovaných

Ababdů.

Jedná se hlavně o různá společenská tabu, která sdílejí s ostatními Bedži. Tato tabu jsou

převážně

spojena s mlékem. Dojit mohou pouze muži, a to jen za použití vydlabané tykve a

nádob z vrbového proutí. Muž, který mléko dojil, se smí napít až poté, co jej ochutnal

někdo

jiný. 465 Řada údajů hovoří o tom, že mezi některými kmeny je pro muže hanbou vaření či stavění
domu, které jsou výhradně ženskou záležitostí. 466 Obydlí Bedžů lze rozdělit do několika
základních kategorií. Velmi

rozšířeným

epostavit i demontovat. Jak již bylo

typem obydlí je bidaigau -

řečeno,

byla ostuda podílet se na této činnosti.

467

tyto práce jsou

dům

z rohoží, který lze rychl

zásadně činností

žen. Pro muže by

Pouze u kmene Ababda se muži starají o stavbu

příbytků

z jílovitých cihel.

Zigaftvoří vnitřní střechu

opěrách

a překrytou hrubou rohoží- imbade.

stavení, jedná se o rohož napnutou na dvou

Vnitřní

vybavení domu je velice skromné,

většinou jen malá postel z rohože upletené z listů datlové palmy a nazývané ti ďhasari.

Ke skromnému vybavení
o

společnost

usedlou

či

patří

nomádskou,

hliněných
převzata

košíků,

kteří

z praktických

důvodů

které se nazývají kahal. Kozí mléko se

nádob, zatímco velbloudí mléko by se

nádoba kabota,

ji

468

i hliněné nádoby, jejichž množství se liší podle toho, zda se jedná
mají

obecně méně

statků. Do hlíněných nádob se nesmí nalévat mléko či je v nich skladovat.

nádob ve tvaru

tvoří

připomínající

materiálních

469

Mléko se nalévá do

může vařit

v kamenných nebo

nemělo vařit vůbec.

velký koš. Existují i nádoby

°

Od

Arabů

vyráběné

byla

patrně

z bílého kamene,

pravděpodobně vápence. 47 K nejzajímavějším předmětům každodenního života patří dřevěná
opěra hlavy- meter as, která připomíná starý egyptský vzor. 471

465
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466
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Tradičním

prvkem kultury a života

několik druhů:

Bedžů

a) sulimání daúd, jehož

nůž či meč,

je

čepel

nejdelší; b) sulimání abú šabaiš, podobný

má

tři

symbol každého muže. Rozlišuje se

paralelní rýhy, z nichž ta

předchozímu,

na jehož

spirály; c) al kár, mající jednu rýhu jdoucí od rukjeti až na konec
na jehož

čepeli

je pouze malá rýha s třemi vyrytými

značkami

čepeli

ostří;

prostřední

je

u rukojeti jsou vyryty

d) dukkarí abú dubbán,

nazývanými dubbána, hugára a

'asad. 472

Nejdůležitějším

svátkem v kalendářním roce

Ababdů

je oslava 'fd al-kabfr u hrobky al-

Šadhiliho. Zde uctívají svatého patrona Abul-Hasana al-Šadhillho, jehož hrobka patří
k významným poutním místům. 473 Doposud přežívajícím zvykem jsou zasvěcovací rituály. O
jednom takovém

hovoří

Leo Frobenius ve své knize "Kulturgeschichte Afrikas." Mezi jižními

sekcemi kmene Hadendowa jsou prý

obzvláště zruční

a šikovní muži. Když mladík

dospěje,

musí jít na lov a hbitým během uštvat k smrti gazelu. 474 Musí ji štvát tak dlouho, dokud se
nezhroutí. Navíc ji pronásleduje po celý den zcela nahý, pouze pohlavní úd má zakrytý kůží, aby
umírající gazela jeho pohlavní úd nespatřila. 475

Právě zvířata

hrají významnou úlohu ve

společenských

tabu mezi Bedži. Bišarinové i Ababdové

věří, že zvířata obětovaná u hrobky walfho 476 se přemění v gazelu nebo kozorožce a jsou walfm
chráněni.

barbatus.

Oba dva kmeny se také vyhýbají tomu, aby zabily supa s latinským názvem Gypactus
477

Velblouda, jako nejvýraznější prvek tohoto národa, lze bezesporu považovat za

prvek kulturní. Je nezbytnou

součástí

kultury

Bedžů.

Již Ibn Battúta registroval u

Bedžů

velbloudy mahrf. 478 Al-Maqrízí si povšiml, že Bedžové chovají jak vlastní velbloudy, tak i
takové, které jsou arabského původu. 479 Dnes se dle některých zdrojů udávají tři základní
plemena: Šalaga, chováni pro nejlepší mléko; Arirít schopní ujít značné vzdálenosti bez vody;
472
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Matiát, nejrychlejší velbloudi užívaní pro závodění. 480 Velbloudi se zároveň objevují v poezii
Bedžů

jako metafora pro "milovaného,"

neboť

velbloud je spojen s ideou dobrodružství,

svobody a lásky. 481 Al-Idrísí se zmiňuje o vesnici Bukhta, odkud měli údajně pocházet ti nejlepší
velbloudi. V Egyptě byli dobře známi pro svou rychlost a krásu. 482 Jiní autoři zmiňují velbloudy
kmene Bišarin jako ty nejlepší a nejušlechtilejší. Acland je

rozděluje

na dva druhy- Kileiwau a

Ba N agir. 483

Hospodářství některých Bedžů

založené na chovu velbloudů tak

Ovšem v posledních desetiletích dochází, jak jsme
velbloudů

a je tak bohužel

pravděpodobné

i

viděli,

představuje

ke

i kulturní fenomén.

značnému

"vymření" některých

úbytku populace

kulturních

aspektů

života

Bedžů. Na tuto skutečnost se snaží upozornit ve své studii Marianne Bechhaus-Gerst. 484 O
přesném

zavedení

tisíciletí,

zřejmě

velbloudů

cestou

přes

do Súdánu není mnoho známo. Uvažuje se o
Rudé

moře.

Tehdejší Kúšité snad

rozšířili

počátku

druhého

velbloudy i do oblasti

Rohu Afriky a Keni. 485 Některé kosterní pozůstatky byly nalezeny v pyramidách z říše Meroe,
stejně tak se o velbloudech dozvídáme z nápisů krále Ezany. 486

Mléko

velbloudů představuje

pro Bedži nenahraditelný zdroj potravy,

někteří

z nich

mléko je tou nejlepší dietou, a proto si uchovávají své velbloudy i po usazení ve
K velbloudům se také váže bohatý slovník Bedžů,

důležitost

věří,

městech.

mléka velbloudů je vyjádřena slovy

šíji a gíbit, což znamená pouze "pít mléko," zatímco pro obecné sloveso "pít" platí gw '[a].

Celá

řada významů

se týká k napájení

velbloudů, zvláště

že

Hadendowové mají v tomto

487

směru

bohatý slovník. Široká slovní zásoba se obecně váže ke všemu s velbloudy souvisejícímu, jak
dokazuje již zmiňovaná studie.
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Bedžové mají velmi rozvinutou orální tradici, zahrnující výklad
jejich sociální
zdůrazňují

svět;

to vše se promítá skrze mýty, legendy,

sociální, ekonomické a další významy

věřejné

světa, sebevyjádření Bedžů,

pověsti či

Někteří autoři

anekdoty.

rozmluvy, rozhovoru, dialogu, sborové

diskuze při různých událostech a vyprávění nejrůznějších příběhů. 488 Někteří badatelé také
zdůrazňují

je

i zábavný aspekt

vyprávění

starých

těchto

příběhů,

narativních aktivit: " ...patrně

hrdinských

činů předků,

nejzábavnější formou

zvláštní dobrodružství

folklóru

houževnatějších

povah( ... ). Touha Bedžů po takových informacích je neukojitelná." 489 Owen zaznamenal jeden
mýtus vypovídající o hrdinských skutcích
Reprezentuje

zároveň

dobrý

příklad

předků,

které se

často vyprávějí

mezi lidmi.

toho, jak se v mytologii promítá sebeidentifikace

Bedžů

a

jejich vymezení vůči okolnímu světu.

V dávných dobách,

předtím,

než se Bedžové, nebo Rúmové stali muslimy, král Rúmů,

Šakaital, po němž je pojmenovaná hora, žil v Nubtu. Měl tři pozoruhodné věci- meč,
který mohl přepůlit cokoliv; brusný kámen, který mohl cokoliv rozemlít na prach; a
nejkrásnější

dceru,

pobřežních

krále

na

světě.

V té

době přišli

Beni Hilál z Arábie a usadili se na

planinách okolo Suakinu. Syn šejka Beni Hilál se doslechl o kráse dcery

Rúmů

a rozhodl se jí dvořit a získat si její srdce. Tak přišel do královtsví Rúmů

a sloužil zde, staraje se o jejich stáda.

Slečna

vycházela vstříc jeho

návrhům,

ale král

jej obvinil ze zneužití své dcery, což mladík popřel. Rozhodli se tedy pro zkoušku
mučením, vzali jej za soumraku ke studni a dali mu vědro. Řekli, že pokud je nevinen,

budou do rána všechny nádoby

naplněny.

( ... ) Mladík požádal královu dceru o

pomoc a ta, jsouce tak silná jako její bratři, spustila vědro do studny, a když Rúmové
přišli

pojali

ráno, byli mrzutí,
nedůvěru

neboť uviděli

k tomu, co se stalo, a

všechny nádoby
skutečně

naplněné

našli zbytky bláta na

prstech. Tak mladého muže zabili. Když se šejk Beni Hilál
syna,

chtěl

Král

Rúmů,

vidět

dozvěděl

dívčinných

o smrti svého

se pomstít. Bitva se konala u Nubtu a bojovníky stihl osud koček Kilkény.
vida, že vše je ztraceno, vzal

k brusnému kameni, který
je

Nicméně,

vodou.

může

meč,

který

může rozpůlit

vše rozdrtit na prach, a rozpůlil jej na

dodnes. Poté šel k nejkrásnější dceři na

světě

a usekl jí hlavu,

vše, šel

dvě části,
leč

což

ona stále

Např. Morton, J. (1988): Sakanab: Greetings and Information among the Northem Beja.; Přehledně o tomto
tématu viz Palmisano, A. L. (1991): Ethnicity: Beja as representation. Ethnizitat und Gesselschaft, Occasional
papers, Nr. 29. Freie Universitat Berlin.
488
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meč

chodí. Poté zarazil

země,

do

která jej pohltila, a když je velbloud volán na své

místo, meč jej zasáhne. 490

Aktéři

mýtu

představují

jasně rozděleny.
třemi

definováni

bájné

předky

"magickými"
při

věcmi

magické

představuje

věci- nejkrásnější

rigidní interpetaci
patrilineárními
zabraňuje

a kmene Beni Hilál, dva

atributů

protějšky.

jsou zde

Meč

krále, které mají i svou symbolickou dimenzi.

představuje důležitou součást

durra

důležitou součást

světě

dcery na

světy

zatímco Bedžové jsou zde

své iniciaci, je symbolem síly a udatnosti a zároveň

kámen, který rozemele vše na prach"
pro které

Bedžů

statečné soupeře Bedžů,

Beni Hilál zde hrají

dostávají mladí muži

zemědělců,

dnešních

-je

dospělosti.

ekonomiky

zvláště

každého dne. Interpetace

poněkud složitější.

Ke zkáze

"Brusný
usedlých

třetí

Rúmů

královy

došlo díky

etnicity a díky nepochopení manželských pravidel mezi

Rigidní aplikace manželství mezi patrilineárními

genealogickým manipulacím,

důležitým

protějšky

de facto

pro zachování socio-náboženské integrace

Bedžů v moderním historickém a politickém kontextu. 491 Obdobné mýty nám dokládají, že jak

striktní

lpění

může

na dodržování manželských pravidel z hlediska endogamie, tak exogamie,

vést společnost k zániku.

K duchovní

kultuře patří

víra v duchy, nazývané ghoul, což je podoba arabských

Ghoulové jsou zpravidla zlí,

nejčastěji

džinů.

neviditelní, ale berou na sebe mnohdy podobu lidí, bydlí

v domech a mohou lidské bytosti i jíst. O ghoulech se vypráví

řada

lidových

příběhů.

nabízíme jeden z nich:

Muž a žena měli děti. Žena šla pro chléb do ghoulova domu, nalezla zde krabici
plnou chleba, odtud si vzala jeden malý chléb. Řekla svému muži: "Pojď a přines
chléb svým dětem." Muž odvětil: "Kde jsi našla ten chléb?" Žena odpověděla:
"Našla jsem jej v ghoulově

domě,

nalezl zde krabici, ghoul přišel
zeptal: "Kde máš děti?" Muž

bež tam a přines ještě

domů

odvětil:

do mužova domu, žena je vzala

a

zavřel

"Mé

dovnitř,·

" Muž tedy šel a

muže do krabice. Ghoul se ho pak

děti jsou

ghoul

nějaký.

tam, pojd: následuj mě. "

začal

Přišli

jíst první dítě, pak druhé,· pak

žena utekla z domu a šla k nějakým Arabům, aby s nimi přebývala. Ghoul následoval

490

Tamtéž, s. 185 - 186.

491

Palmisano, A. L. (1991): Ethnicity: Beja as Representation, s. 37.
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Zde

ženu, která

křičela.

Ghoul

řval:

"Chce

mě

zabít, zabte ji!" Lidé ji pak uhodili a

zabili.
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je reprezentována Mohammedem Adarobem Ohajem, Adarobem Abdallou a

Mohammedem Adarobem Mohammedem. 492 V poezii nalezneme taková jména jako Musa
Ibrahim nebo Mohammed al-Falladž. 493

492

Ahmed, M.-T. H. (1999): Some linguistic and social aspects ofwriting Beja language, s. 3.

493

Morin, D. (1997): Mimetic Traditions in Beja Poetry from Sudan, s. 27.
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6

Jazyk Bedžů

Jazyk

Bedžů,

nejčastěji

(Hadendowa) nebo také
Eritreji i

Egyptě,

označován

jako

ti-beďaawiye

kde je ale na ústupu,

to-beďauiye,

může

být nazýván i

(Arteiga). Tímto jazykem
neboť

hovoří

tu-beďauiye

Bedžové v Súdánu,

kmen Ababda užívá arabského dialektu. V něm je

však mnoho přejatých slov právě z jazyka Bedžů. 494 To-beďauiye je jediným zástupcem severní
větve

kúšitských

jazyků, patřících

To-beďauiye

do afro-asijské jazykové rodiny.

nebyl do

devadesátých let dvacátého století psaným jazykem, v posledních letech se zavádí pro psaní
tohoto jazyka v Eritreji latinské písmo a v Súdánu arabské. 495 Někteří badatelé se domnívají, že
latinské písmo více odpovídá fonologii tohoto jazyka.
dialektů, vyčerpávající

seznam

kmenů hovořících

To-beďauiye

má

samozřejmě

přináší

tímto jazykem

také mnoho

studie A. N. Tuckera a

M. A. Bryana. 496 Jejich výčet je následující: Beni Amer, dělící se na Dagga, Ad Omar, Ad okud,
Ad Towas, Sinkatkeinab, Ad Al Bakiit, Labat, Ad Naseh, Ad Ali, Ad Elman, Hashish, Al Hasa,
Al Gureshab, Ad Kukal, Diglel, Beit Awat, Beit mala, Kimmeilab, Hassanab, Ašraf, Shaiab,
Morghumab a Kamalab; Hadendowa, Amar' ar s podsekcí Nurab; Bišarin a Ababda. 497

To-beďauiye

rozlišuje

přízvučné

a

nepřízvučné

tak může vést ke změně významu.

498

slabiky,

způsob

výslovnosti jednotlivých slabik

Psaná arabština nerozlišuje mezi přízvučnou krátkou

samohláskou a nepřízvučnou dlouhou samohláskou. To umožňuje pouze přepis latinkou.
beďauiye

má

pět

samohlásek - a, e, i, o, u - a jejich prodloužené varianty.

Stejně

499

To-

tak užívá

dvojhlásek ai, au, o i, zvláštním druhem samohlásek jsou E: a 8. 500 Souhlásky jsou: dentály d, t, s,

n; labiály b,f, m, w; glotální ?, h; zadopatrové gw, kw; retroflexivní
likvidy l, r.

Kromě těchto

existují i

některé méně

obvyklé hlásky

ď, ť;

[čJ

aluzolámí š; patrové y;

a [dž], dále palatalizované

494

Vycichl, W. (1958): Zur Sprache der Ababdi, s. 179.

495

Blažek, V. (2003): Bega language, s. 521.

496

Tucker, A. N.- Bryan, M. A. (1956): The Non-Bantu Languages ofNorth-Eastem Africa, s. 118-120.

497

Tamtéž, s. 119- 120.

498

Ahmed, M.-T. H. (1999): Some lingusitic and social aspects ofwriting Beja, s. 1.

499

Tamtéž, s. 2.

500

Blažek, V. (2003): Bega language, s. 521.
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varianty t a d; a [ň] jako varianta hlásky n. Hlásky přejaté z arabštiny jsou [dž] a [z]. 501
Nalezneme také mnohá slova, která mají

svůj původ

v arabštině (ale i jiných jazycích,

např.

etiopských) a která korespondují s historickou infiltrací arabského kulturního (a tedy i
jazykového) vlivu mezi Bedži. 502 Mnohé práce se také snaží odpovídat na vztahy jazyka Bedžů
s ostatními kúšitskýrni jazyky. 503
V 19. století zaznamenávali jazyk Bedžů badatelé Werner Munzinger504 a Alfred von Kremer. 505
Herman Almkvist sepsal roku 1881 "Die Bischari-Sprache tu-bedawie in Nordost Afrika,"506
Leo Reinisch je autorem "Die Bedauiye Sprache in Nordost Afrika. " 507 Studium jazyka Bedžů
začíná

na

počátku

19. století, kdy Seetzen, Salt

či

Burckhard jako první shromáždili

slova tohoto jazyka. Prvním, kdo se pokusil analyzovat gramatiku jazyka
Lepsius. Leo Reinisch se

poději

některá

to-beďauiye,

byl

jako první profesionální lingvista pustil do rozsáhlejšího studia

této problematiky. Již ve své práci

zaměřené

na jazyk baria zaznamenal mnoho paralel mezi

těmito dvěma jazyky. 508 Nicméně první vědeckou studii o gramatice jazyka to-bed'auiye

publikoval roku 1881 švédský semitista Herman Almkvist. Jak Reinischova, tak i Almkvistova
gramatika dodnes slouží

lingvistům

za vzor.

Reinischův

slovník jazyka

to-beďauiye

je navíc pro

komparativní lingvistiku cenným zdrojem informací. 509

Ve 20. století a v současnosti se jím zabývala (a zabývá) celá

řada jazykovědců.

publikovanou gramatikou jazyka Bedžů ve 20. století zůstává práce E. M. Rapera

501

Nejlepší

"Tu-Beďawie"

Tamtéž, s. 520.

pro ilustraci uveďme několik příkladů o arabském původu některých slov v jazyce to-bed'auiye, tak jak je uvádí
ve své studii W. Leslau: ,jíst"- v jazyce Bedžů tam, má svůj původ v arabském ta'ima -"chutnat"; "sůl" v B. milak
a v Saho milho je vypůjčeno z arabského milh. Leslau, W. (1958): Observations of a Semitist on Recent
Etymologies Proposed by Africanists, s. 327.
502

503

např. Blažek, V. (1999): Beja Colour Terminology in a Comparative-Etymological View.

504

Munzinger, W. (1864): Ostafrikanische Studien.

505

von Kremer, A. (1863): Aegypten.

506

Almkvist, H. (1881): Die Bischari-Sprache tu-bedawie in Nordost-Afrika.

507

Reinisch, L. (1893): Die Bedauye-Sprache in Nordost Afrika. Wien.

508

Zaborski, A. (1987): Reinisch and Some problems ofthe Study ofBeja Today, s. 125

509

Tamtéž, s. 129
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z roku 1928. 510 Werner Vycichl se ve třicátých letech zabýval dialektem Bišarinů v Assuánu a
také arabským dialektem
jazyka

to-beďauiye

Ababdů.

V šedesátých letech dvacátého století pracoval na gramatice

R. A. Hudson, který své výsledky shrnul ve vynikající a komplexní práci,

publikované roku 1975. 511 Z dalších badatelů jmenujme alespoň některé: Andrzej Zaborski,
Rainer Voigt, Václav Blažek, Guido Cifoletti, Martine Vanhove, Didier Morin nebo Marianne
Bechhaus-Gerst.
jednotlivých

512

V literatuře lze nalézt různé odchylky při sestavování gramatiky u

badatelů.

To lze

vysvětlit

mj. dialektovými odlišnostmi,

časovým

odstupem mezi

jednotlivými výzkumy a použitím odlišných metod. 513 Nicméně, jak uvádí R. A. Hudson ve své
gramatice jazyka

Bedžů,

"tam, kde jsou dialektové rozdíly, forma užitá v textu je nejvíce

rozšířená." 514

Kúšitské jazyky
jižní a nejširší

dělíme

větví

na severní, východní a jižní. Jazyk

Bedžů

jazyků

(mezi

je skupina východokúšitských

náleží do severní, iraqw do
něž počítáme

afar, somali,

oromo, jiddu, rendille, bayso, arbore, dasenech, konso, tsamay, sidamo, dirayta, burji, yaaku).
Zvláštní skupiny

tvoří

jazykům

značnou

odhalily

jazyky agau a dahalo.

Některé

komparativní studie

věnované

blízkost jazyka Bedžů s východo-kúšitskou jazykovou skupinou. Zdá

se ale, jako by severo-východo-kúšitské kontinuum bylo narušeno jazykem agau a
semitskými jazyky. Co se

týče změn,

ke kterým dochází v slovní

byla zavedena konstanta (A-=.14), která znamená
slovníku, jenž se změní

kúšitským

během

průměr

zásobě

později

u kúšitských

etio-

jazyků,

14% slov ze sto slovného základního

jednoho tisíciletí. Hodnotu konstanty snížil Starostin na 5%, poté,

co vyloučil výpůjčky jako možné změny. 515 Jazyk Bedžů si zachoval velké množství velmi
starých

částic,

které dokládají

označení

tohoto jazyka jako "akkadštiny kúšitské jazykové

skupiny." 516

510

Roper, E. M. (1928): Tu-Bedawie: An Elementary Handbook for the Use ofthe Govemment Officials. Hertford.

511

Hudson, R. A. (1975): Beja, s. 98- 132.

Seznam příslušné literatury zabývající se problematikou jazyka to-bed'auiye lze nalézt např. v: Blažek, V. (2003):
Begalanguage,s.521.
512

513

srov. např. Munzinger, W. (1864) a Hudson, R. A. (1975).

514

Hudson, R. A. (1975): Beja, s. 98.

515

Blažek, V. (1997): Cushitic Lexicostatistics: The Second Attempt, s. 171.

516

Zaborski, A. (1999): Beja Language History and Prehistory, s. 12.
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6.1

Stručný přehled

6.1.1

Zájmena

gramatiky

Osobní zájmena mají následující tvary, jak je zaznamenal u kmene Beni Amer L. Reinisch: 517

Singulár
1. aní(i)

Plurál
já

2. barúuk (m) ty

1. hanán/hanín/hinín

my

2. baráak(na) (m)

vy

batáak(na) (f)

batúuk (f)
3. barúus (m)

on

3. baráas(na (m)

om

batúus (f)

ona

batáas(na) (f)

ony

Částice bar- (mask.) a bat- (fem.) určující druhou a třetí osobu byly odvozené od slovesa bari,

označující "mít, vlastnit". 518 Každé zájmeno přibírá v jednotlivých pádech příponu. Rozlišujeme

dva pády- nominativ a akuzativ, odpovídající kategoriím podmětu a komplementu ve
s. 59). Nominativ je brán také za základ pro

vyjádření

větě

(viz.

vokativu a akuzativ slouží k vyjádření

genitivní konstrukce. 519 Pro vyjádření akuzativu slouží pro jednotlivé osoby následující sufixy: 520

Pl.

Sg.

1.-o

1. -on

2. -ok

2. -okna

3.-oh

3. -ohona

Ukazovací zájmena "tento", "tito" v nominativu (I.) a akuzativu (II.): 521

Pl.

Sg.

I.

uun (m)

II.

on (m)ton (f)

tuun (f)

I.

aan (m)

II.

en (m)ten (f)

taan (f)

Ukazovací zájmena "(tam)ten", "(tam)ti" v nominativu (I.) a akuzativu (II.) :

Pl.

Sg.

I.

bt:n (m)

bt:t (f)

517

Blažek, V. (2003): Bega language, s. 520.

518

Tamtéž.

519

Hudson, R. A. (1975): Beja, s. 108.

520

Almkvist, H. (1881): Die Bischari-Sprache, s. 88.

521

Blažek, V. (2003): Bega language, s. 520.

balíin (m)

I.
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balíit (f)

II.

bt:b (m)

Pomocí

sufixů

bt:t (t)

se

tvoří 1

II.

balíib (m)

balíit (t)

kategorie rodu, jak ukazuje J. Morton na

příkladu příbuzenské

terminologie Bedžů: 522

sestra (obsahuje fem. koncovku -t)

kwat-

i-

genitivní

částice

přípona určující,

t-

o-

posesivní

že jde o "dceru"

přípona

první osoby sg.

"dcera", jejíž ženství je vyjádřeno předchozím -t
kwatito 'ar

"dcera mojí sestry"

Přípony přivlastňovacího

zájmena jsou

Osobní zájmena jsou na rozdíl od

přidružovány

přivlastňovacích

k

substantivům,

která

přivlastňujeme.

zájmen samostatná a mohou

vyjadřovat

subjekt, tak nahrazovat posesivní sufix v předmětu. Substantiva, ke kterým se posesivní
váží, mohou a nemusí mít
čísla.

určitý či neurčitý člen.

Pokud se jedná o ženský rod,

předchází

Posesivní

jim

přípony

příponu předchází označení

ještě částice

-t-.

Přivlastňovací

jak

pádu a

zájmenné

koncovky jsou následující: 523

Sg.

Pl.

1.

/'/

1.

/'ni

2.

/'kl

2.

/'k-na/

3.

/'/

3.

/'hi-na/

6.1.2 Substantiva

Plurál substantiva se

tvoří nejčastěji

pomocí koncovky -a, a to jak pro mužský, tak i ženský

rod:524

hus

(nůž)

husa

(nože)

gftb

(myš)

guba

(myši)

522

Morton, J. (1988): Beja Kinship Terminology, s. 145.

523

Hudson, R. A. (1975): Beja, s. 110- 111.

524

Almkvist, H. (1881 ): Die Bischari-Sprache, s. 61.
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Některá

substantiva

A. Hudson:

zůstávají

v plurálu

nezměněna,

jiná se

tvoří

krácením slova, jak ukazuje R.

525

ginuúf

(nos)

ginúf (nosy)

Slova končící na -ai se v plurálu mění na -t:i, např. hatai (kůň) a hatt:i (koně).
v

neurčitém

tvaru, která

začínají

na b-, d-,

ď- ag-přibírají

v určitém tvaru m-

526

před

Mnoho slov
b-, a n-

před

d-, ď- a g-. 527 Vedle sufixů disponuje to-beďauiye řadou postpozic, které se dají rozdělit do dvou

skupin- na neodlučitelné a odlučitelné. Neodlučitelné jsou: 528
-b ,_

v, o

-t-

jako

-s-

(před

zájmennou příponou) od, u, vedle

Odlučitelné:

- 'geeb-

s

-suur-

před

-nuur-

bez

-dha-

k, pro

-har?i-

za

Mužský a ženský rod se rozlišuje také pomocnými slovy rába (m.) a kwa(t) (fem.), nebo
předponou t- nebo te-v ženském rodě: iiyiis- pes a tiiyiis- fena; idiira- strýc a tediira- teta. 529

6.1.3

Číslovky

Základní číslovky jsou následující (R. A. Hudsoni 30 :

1

lngaáll

6

l?asagwirl

2

lmhaloo- '-bl

7

I? asaramaa- '-bl

525

Hudson, R. A. (1975): Beja, s. 107.

526

Blažek, V. (2003): Bega language, s. 520.

527

Tamtéž.

528

Hudson, R. A. (1975): Beja, s. 110.

529

Roper, E. M. (1928): Tu-Bedawie: An Elementary Handbook for the Use ofthe Govemment Officials, s. ll.

Hudson, R. A. (1975): Beja, s. 108.; Roper uvádí základní číslovky s drobnými rozdíly v porovnání s Hudsonem,
gal, dvě jako máte atd. Roper, E. M. ( 1928): Tu-Bedawie: An Elementary Handbook
for the Use ofthe Govemment Officials, s. 21.
530

např. číslovku jedna uvádí jako
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3

/mháy/

8

/?asamháyl

4

/faDigl

9

/?as's'aDig/

5

/?áy/

10

/tamín/

6.1.4 Slovesa

Slovesa se

dělí

do dvou základních

tříd, tradičně

se

označuje

první

třídou

prefixální konjugace a

druhou třídou sufixální konjugace. Roper je také označuje jako slovesa slabá a silná. 531

Přítomný čas

a perfektum se
532

prefixů a sufixů,
Přít. čas

I.

tvoří

u sloves jedné

třídy

koncovkami, u druhé

třídy

pomocí

uved'me nejprve sufixální konjugaci:
Přít. čas pl.

sg.

1. -ani

1. -nei,

2. -tenía (m)

2. -ten

2. -teni (f)

3. -en

-něi

3. -zni (m)
3. -teni (f)

Perfektum sg.

Perfektum pl.

1. -an

1. -na

2. -ta (m), -tai (f)

2. -tiin(a)

3. -ja (m), -ta (f)

3. -jiin(a)

Slovesa prefixálního časování v přítomném čase a perfektu, jak je utřídil Herman Almkvist: 533
Přít. čas

II.

•

Přít. čas pl.

sg.

1. a-

1. ne-

2. te-a (m)

2. te-na (m ij)

2. te-i (f)

3. e- (i, je-) -na

531

Roper, E. M. (1928): Tu-Bedawie: An Elementary Handbook for the Use ofthe Govemment Officials, s. 37.

532

Almkvist, H. (1881): Die Bischari-Sprache, s. 128.

533

Tamtéž, s. 129.
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3. e- (i, je-) (m)
3. te- (ti-) (t)

Perfektum sloves prefixálního časování budeme ilustrovat na příkladu slovesafáid (smát se): 534
Peifektum sg.

Peifektum pl.

I. afoid

1. nefoid

2. tefoida (m)

2. tefdidna

2. tefoidi (t)

3. efoidna

3. ejdid (m)

3. tefoid (t)
přítomného času

Zápor

časování.

Negativní

se

tvoří

předpony

prefixy ka- ve všech osobách sg. i pl. u sloves sufixálního

sloves druhé

třídy

disponují

větší

variabilitou, Werner Munzinger

je prezentuje na příkladu slovesa hay (být): 535
Pl.

Sg.

1. kahéi

(nejsem)

I. kinnehái

2. kithéje

2. kitehaine

3. kihéi

3. kihaine

Pomocná slovesa mohou následovat za hlavním slovesem ve
1. Nepravidelné sloveso -y-d-y-, které jinak znamená

(mít rád), -yi?e

(přijít).

tvarech préterita nebo

"říkat".

větě, dělí

se do

čtyř

hlavních tříd.

2. Slovesa -r-b- (odmítnout), -r-

3. Nepravidelná slovesa -hy- (být) a -?fY- (být), která se objevují ve

příčestí přítomného

hlavního slovesa. 4. Do poslední skupiny

patří např.

slovesa -ba?- (ležet), -d-?-y- (dělat), nebo -h-y-w- (dát). 536

K vyjádření futura se užívá pomocných sloves. Ta mají podobný význam asi jako anglické will,
nebo

německé

werden, jsou však kladena za plnovýznamové sloveso. To-bedauiye má

podoby budoucího času, ukažme si je na slovesefédig (nechat) :537

534

Tamtéž, s. 130.

535

Munzinger, W. (1864): Ostafrikanische Studien, s. 348.

536

Hudson, R. A. (1975): Beja, s. 105.

537

Almkvist, H. (1881): Die Bischari-Sprache, s. 137.
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dvě

Futurumsg.

I.

Futurum pl.

1. ifdig ándi

I. ifdig nijed

2. ifdig téndia (m)

2. ifdig tiádna

2. ifdig téndi (t)

3. ifdig iádna

3. ifdig éndi (m)
3. ifdig téndi (f)

Tvar druhé a

třetí

osoby sg. (f)

zůstává

stejný v obou osobách. Druhá forma budoucího

času

se

tvoří následovně:

II.

Futurumsg.

Futurum pl.

1. fedúg hérriu

1. fedúg néheru

2. fedúg hérrzwa (m)

2. fedúg téherfin(a)

2. fedúg hérrzwi (t)

3. fedúg éherfin

3. fedúg hérri (m, f)

Aorist je zvláštním druhem minulého
minulý děj bez ohledu na jeho
v první a druhé

osobě

času,

který se

někdy označuje

ukončenost či neukončenost).

sg. a pl. pomocí

sufixů,

ve

jako

čas

"široký"

(vyjadřuje

Dle Almkvistovy gramatiky se tvoří

třetích

osobách obou

časů

prefixem a

sufixem: 538
Pl.

Sg.

-aděni

1. -at

1.

2. -ata (m)

2. -atnal-atan(a)

2. -ati (f)

3. ba -zn(a)

3. ba- i (m)

3. ba- ti (±) 539
Dle Munzingerovy gramatiky se zápor aoristu také tvoří předponou ka-, kf-. 540

538

Tamtéž, s. 127.

Munzinger nabízí odlišné vyjádření aoristu: sg. - I. ebdin (zapomněl jsem), 2. tebdin, 3. oebdin; pl.- I. nebdin,
2. tibdinna, 3. ebdinn. Munzinger, W. (1864): Ostafrikanische Studien, s. 349.
539

540

Munzinger, W. (1864): Ostafrikanische Studien, s. 349.
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Imperativ tvoříme pomocí
an, -ana,

přičemž původní

sufixů

ve druhé

osobě,

v sg. -a (m.) a -i (f.), v pl. koncovkami -na,-

koncovkou v plurálu je -ana.

Předveďme

si jej na

příkladu

slovesa

hadíd (mluvit, hovořit): 541

Imperativ sg.
2. hadída (m)

Imperativ pl.
(mluv)

2. hadídan/hadídana (mluvte)

2. hadídi (t)
K vyjádření záporného imperativu zpravidla slouží předpony ba- (m) a bl (f.): 542

Sg.

Pl.
(nemluv)

2. bahadída (m)

2. bahadídan(a)

(nemluvte)

2. blhadídi (t)

Přivlastňování

Je

modifikováno

přivlastňovací částicí,

substantivem:

vyjadřováno

která je shodné v

přípony

Chlapcův

slouží k

vyjádření

spojení, ke kterému se vztahuje. V

je

pádu a rodu s příslušným

otec.

vztahu. Liší se v jednotlivých
zásadě

Plusquamperfektum

(čas předminulý)

se

tvoří

Upadl jsem.

(Byljsem upadl.)

Barúk sur débta.

Upadl jsi.

(Byl jsi upadl.)

Batúk siir débtai.

Upadla jsi.

(Bylajsi upadla.)

542

Tamtéž, s. 146.

543

Hudson, R. A. (1975): Beja, s. 109.

544

Tamtéž.

545

Almkvist, H. (1881): Di Bischari-Sprache, s. 136.
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přípona

čísle

-i- se

pomocným elementem siir a tvarem slovesa

Áne siir déban.

Almkvist, H. (1881): Die Bischari-Sprache, s. 126.

v závislosti na

544

545

541

větách

platí následující pravidlo: genitivní

klade za podstatné jméno v singuláru, -e- v plurálu.

v perfektu:

čísle,

"přivlastňovatele"

543

Wi-?oor-i- baaba-i '.

Genitivní

tak, že podstatné jméno reprezentující

Záporný tvar předminulého času se tvoří podobně jako u perfekta. 546

6.1.5

Větná

Větná

struktura je

větě

stavba

tvořena

je vždy jen jeden

základním schématem s pořadím slov

podmět,

ale

může

zde být

několik

jeho

podmět-předmět-sloveso.

Ve

komplementů, např. přímé

a

nepřímé předměty či predikativní komple-menty. 547 Následují typické příklady vět:

Bar-uu- 'k

?araaw-oo- 'n

(?araaw-oo- 'n).

548

ti - kteen- 'a.

Ty (bar-uu- 'k) znáš (ti-kteen- 'a) našeho

přítele

Sloveso zde stojí až na konci.

Bar-uu- 'k araaw-oo- 'n kí-t-t- 'a. Ty nejsi (kí-t-t- 'a) náš přítel.

Sufixy zájmen ve
dle rodu, lze

formě předmětu

volně připojit

se

připojují

za sloveso.

Pl.

I. heéb

I. húun

2. húuk

2. húukna

3. ----

3. ----

?aree-á-ní-húuk.

pro

ně

není žádné

rozdělení

pro 1. osobu sg. i pl. nebo 2. osobu sg. koncovky -a (m.) a -i (f.):

Sg.

Př.:

Ačkoliv

Mám tě rád. 549

546

Munzinger, W. (1864): Ostafrikanische Studien, s. 350.

547

Hudson, R. A. (1975): Beja, s. 102.

548

Tamtéž, s. 103.

549

Tamtéž, s. 112.
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Závěr

Dějiny

národa Bedža sahají, jak jsem se pokusil demonstrovat, až hluboko do

tak souvislý dějinný vývoj trvající zhruba pět tisíc let. Poznávání dávných
badatelů

nejdříve

řeckými

částí těla.

kterým jsme
různé

změně

Ke

vděční

faraónů,

hrůzostrašných

středověku hlavně

pohledu došlo ve

takřka

za cenné zprávy. Bohužel,

nápisy staroegyptských

národů,

a tvoří

z evropských
Představitelé

historiky, bylo spojeno s mnohými obtížemi.

popisovaných civilizací byli vykreslováni mnohdy v
jiných

starověku

barvách, mj. bez hlavy

zásluhou arabských

či

učenců,

jedinými prameny z dávných dob jsou

které ale mnohdy nenesou relevantní informace, které by

blíže a přesněji objasnily tuto etapu dějin Bedžů.

Významnou roli v poznávání historie

Bedžů

hrají

především německy hovořící

badatelé devatenáctého století. Jejich záznamy nám

umožňují

cestovatelé a

nahlédnout do historických etap

národa Bedža, jakož i poodhalit jeho každodenní život. Takovéto záznamy se ale ve dvacátém
století

takřka

složitější,

nevyskytují, proto je rekonstrukce moderních

dějin Bedžů paradoxně

mnohdy

než rekonstrukce starších dějinných etap.

Bedžové vnímají sami sebe jako národ s velmi dlouhou tradicí, na niž mohou být právem hrdí. Je
jistě

zajímavé zvážit, jak se v dějinách

nebezpečných

a divokých

nomádů,

měnil právě

Bedžů

Bedžů, zvláště

byly

ostatně

jiných afrických

národů

situaci v Súdánu. Problémy integrity
většina

dříve měli pověst

dnes jako by se tato "divokost" z povědomí vytrácela. Je

spíše nahrazena obavami z pokračování jednoty

jejich historie. Jako velká

pohled na Bedži. Zatímco

vzhledem ke stávající politické

mnohokrát diskutovány v

průběhu

se i oni ocitali mnohokrát v područí

cizích vlád, byt' jejich odpor k cizí nadvládě je dostatečně znám a již od dob faraónského Egypta
tvořili

významnou složku "nestability."

Bedžů

lze považovat Bedži za nestátní

Přes

existující

společnost,

světovém měřítku

Bedžové, budeme-li je posuzovat

stojí

paušálně,

záznamy o "královstvích"

která svoji politickou jednotu stále hledá.

V předchozích kapitolách jsme si ukázali, že Bedžové
skupinu obyvatel a ve

středověké

skutečně

tvořili

a stále

tvoří poměrně

na periferii. Otázkou

stojí o zapojení do centra

marginální

zůstává,

dění světové

zda sami

civilizace,

či

zda si spíše nekladou otázky týkající se "pouze" zlepšení jejich regionální a ekonomické situace,
tak jak jsme mohli

vidět

v kapitolách 4 a 5. Nesporným posunem

kupředu

je

jistě

politická

reprezentace, která má možnost vyvíjet tlak jak na súdánskou vládu, tak na mezinárodní
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společenství,

aby se zasadilo o zlepšení postavení národa Bedža nebo jeho
soupeření

v rámci politického
Sever stále

zůstává

jednotlivých politických

stranou zájmu

světové veřejnosti

provinciím a dárfúrskému konfliktu,
k vážnosti

současné

byť

si

jistě

věnována většinou

jižním

i jiné regiony zaslouží pozornost vzhledem

situace.

rozdělit

vnější

život

vnitřní. Vnější

kontextu, již byly

v Súdánu. Bohužel, súdásnký

a pozornost je

Problémy, se kterými se Bedžové potýkají, lze
a

subjektů

zrovnoprávnění

ovlivňují

faktory, které

zmíněny.

především

Jedná se

o

v zásadě do dvou skupin: na problémy

Bedžů

či

ve vnitrostátním

přetrvávající

mezinárodním

politickou orientaci chartúmské

vlády, která nevěnuje menšinám pozornost, respektive ji lze přímo obvinit z porušování lidských
práv, tak jak to

činí

OSN a mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy.

problémy jsou pak kmenová různost,
Negramotnost, nízká zdravotní

podpořená

péče,

Vnitřními

rostoucí arabizací a ekonomickou marginalizací.

nomádský

způsob

části

života u

obyvatel jsou dalšími

faktory, které dezintegrují tento národ. Adam Mohammed Azzain na

základě

své studie

definoval sociologické a psychologické bariéry kladené progresivnímu rozvoji, když
vypozoroval, že naprostá

většina Bedžů

vidí

svůj

život jako velmi svázaný se životem kmene,

proto tribalismus, fatalismus a některé další faktory jdou ruku v ruce s tím, co jsme již řekli, tedy
že spolu s nedostatečným

vzděláním zabraňují přechodu směrem

Vzdělání

společnostech

je v moderních

a v širším smyslu i politického
politických

vlivů navštěvují

hůře čelí vnějším vlivům

které

přináší současná

z dlouhodobých
představitelů

cílů,

která je

růstu. Počet dětí,

zároveň

je

méně

svůj

bezútěšnému

společenského,

ekonomického

které v důsledku všech socioekonomických a

Společnost

školy, je mizivý.

s nízkou gramotností pak

náchylná k nějakým vlastním

ke kterým musí Bedžové

vymanit

neutěšená,

základním předpokladem

doba. Vznik intelektuálních elit a

může pozitivně působit

K mnohdy

a

k modernizaci.

směřovat,

vzorů

tak

změnám

můžeme

má-li se naplnit

vůle

životu v severovýchodním Súdánu

včetně

nepřispívá

a ekonomické experimenty a vyvylastňování

půdy

a výzvám,

chápat jako jeden
jejich politických

lid z politické a ekonomické marginalizace. Vyšší

na další socioekonomické aspekty

samozřejmě

vzdělanost

lepší zdravotní
ani otázka

pak

péče.

uprchlíků,

zahnaly Bedži do situace,

kdy museli hledat obživu jinde, než byli do té doby zvyklí. Témata arabizace, islamizace a
modernizace výrobních

procesů

jsou tak dalšími problémy, které

přinese

blízká budoucnost a

které je třeba řešit. Politická reprezentace Bedžů by na nich měla mít eminentní zájem.
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O čem můžeme na druhé

straně

v případě

vytvářejí

výměna

Mezikmenová

součinnosti pěti

založenou na

poměrně

společnosti,

prostředí

v následujících letech projít, pokud se

společenskému

ji zapojit do

aby se mohla dál vyvíjet a být konkurenceschopná.
právě

zde existuje velký

je jistě jedním z velkých témat, kterými musí Bedžové
chtějí

přehlížené

vymanit z pozice marginální a

v rámci širšího regionu. Vlaky, autobusy a nákladní vozy
přepravních prostředků,

třeba

intenzivní a je jen

Konkurenceschopnost souvisí v mnohém se schopností adaptability a
deficit. Adaptace na moderní

základních

nadkmenový celek, jenž nazýváme národem Bedža.

zboží a služeb je

obchodního kontextu súdánské

s jistotou hovořit, je fakt, že se jedná o poměrně

společnost

silnou socio-politickou a ekonomickou
kmenových jednotek, které

Bedžů

a Bedžové tak byli donuceni ke

takřka vytlačily

změně

postoje

skupiny

velbloudy z postavení

vůči

svému kulturnímu i

symbolu. Dnes se velbloudi prodávají na tržištích v Egyptě a Saúdské Arábii a

jejich dopravní význam velmi poklesl. V tomto ohledu se Bedžové vyrovnávají s přechodem
k modernizaci poměrně

bezbolestně.

Jinou otázkou

zanechaly nesmazatelnou stopu na stádech
Bedžů.

ekonomickou stabilizaci
ale i na

vůli

etnického

vlád příslušných

původu

rovný

že se tomu tak

neděje

pobřeží

moře

Rudého

a události z posledních let a

venkovskými oblastmi a

k této

příbuzenství

faktorům,

společného
různé

měly největší

dopad na

nezávisí jen na jejich vůli,
obyvatelům

bez rozdílu

státu. V případě Súdánu víme,

krize

které brzdí rozvoj

podřízen zájmům

městem.

ohledně

ropných

společnosti,

nalezišť

na

můžeme

pak svou roli hraje

celku, byt' v tomto ohledu panují rozdíly mezi

Ve venkovských oblastech jsou stále manželství uzavírána

z otcovy strany a pastevecké jednotky jsou svázány na

příbuzenské skupině.

Podobné analogie

Bedžů

klimatické vlivy, které

tomu napovídají.

i fakt, že jednotlivec je

v rámci

a dobytka a

(zejména ale Súdánu) umožnit svým

k ziskům z bohatství

Pokud se ještě vrátíme k vnitřním
jistě

velbloudů

Naopak politická stabilizace

států

přístup

samozřejmě zůstávají

Jinými slovy,

přbuzenství

nalézt i v městském

a ekonomika jsou zde

prostředí

mezi

příbuzenskou

muž rozhodne oženit se s ženou mimo jeho

základě příslušnosti

ekonomické postavení, jakož i politickou podporu. Kmenové a

silně

provázány.

přístavními dělníky.

Pokud se

skupinu, zpravidla ztrácí své
příbuzenské

principy jsou stále

velmi silné a žádné rozhodnutí nemůže být učiněno bez souhlasu širší skupiny lidí.

Dnes jsou vyhlídky na lepší budoucnost

Bedžů

stále v nedohlednu, i když byly

kroky ke zvýšení informovanosti a zlepšení jejich situace Gde
jazyce

Bedžů,

např.

učiněny různé

o mezinárodní konferenci o

která se konala v roce 1999 v Káhiře). Hlavním problémem

Bedžů

v současnosti

je zřejmě problém vzdělanosti. K tomu, aby byl nějaký národ efektivně reprezentován, potřebuje
125

mJ. odpovídající procento

vzdělaných

lidí. Dnes bohužel stále

v předložené práci, kdy se školy spíše ruší, než aby se
události naberou v tomto smyslu příznivějšího

směru.
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stavěly.

přetrvává

stav

nastíněný

Doufejme tedy do budoucna, že

Summary

A history of the Beja tribes goes back to the antiquity. The Beja nation represents one of
the oldest known African nations. Exploring foreign countries and nations, was mainly for Greek
historians, connected with several problems. Strange civilizations were described in more or less
unreal colours, as for example headless or without other parts of the body. The change in
viewing "the others" came in the Middle Ages thanks to Arab scholars to whom we are obliged
for their valuable information about the Beja tribes. Unfortunately, we do not have a rich
information base from the ancient times. We can get some information from the rock
inscriptions, but there are only few relevant sources describing the Beja tribes.
Especially Cerman speaking travelers and scholars of the 19th century play an important
role in learning about the Beja. Their records can help us to look at their history and to know a
bit from their everyday life. From the 20th century we have a lack of records and direct
resources. That is the reason why reconstruction of the modern Beja history can be difficult.
ft is surely interesting to consider how the view of the Beja was changing throughout the
times. First of all, they were seen as the "wild ones, " dangerous nomad nation which is an
enemy oj all its neighbours. Then, especially in the modern times, there is a worry about their
integrity because the political situation in the Sudan is not clear for them. Throughout their
history, the Beja tribes have been several times under the reign of someone else, the Egyptians,
The Funj, Turks or Arabs.
Nowadays, there is no great chance to improve their position in the Sudanese society.
Despite that some steps have been made (e.g. the First Congress on Beja language which took
place in Cairo, 1999). The main problem that stil! remains is the lack of education among the
Beja. Unfortunately, there is no great will to support the Beja schools from the government.
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PŘÍLOHY

Chronologie: Bedžové (4. tis.

Před

př.

Kr. -1999)

Kristem

4. tis. - objevení se tzv. "skupiny C" v Súdánu, možní předchůdci
2644- Pepi II. vysílá expedici na území pozdější
cca 1971

-Pokračuje

země

Bedžů

Punt

prozkoumávání zemí na jih od Egypta, expedice za Amenemhata I.

měla

za

následek mj. porážku provincie Wawat
1450- Expedice královny Hatšepsovet do

země

Punt

cca 1320- Průzkum Wádí al-Allakí kvůli těžbě zlata, vláda Setiho II.
8. st.- Egypt se stává terčem nájezdů, Kúš získává nezávislost na Egyptě
731 - Pianchi završuje zánik Egypta
cca 300 - nájezdy Bedžů (Blemmyů) do oblasti Horního Egypta,

počátky říše

Meroe

Po Kristu

cca 333

-přijetí křesťanství

v Aksúmu za vlády panovníka Ezany, na nápisech

označován

mj.

jako vládce Bedžů
cca 450- pravděpodobné

přijetí křesťanství

pol. 6. st. - opakované vpády

Bedžů

Núbijci

do Horního Egypta

641 - arabská invaze do Egypta
651-2- 'Abd Alláh ibn Sa'ad do Núbie, snaha o omezení nájezdů Bedžů
831 - 'Abd Alláh ibn Jahán potlačuje aktivity Bedžů, Kanun poražen
854 - Bedžové vyplenili

některé

vesnice v Horním Egyptě

pol. 10. st. - pronikání arabských

kmenů

Rabí'a a Džuhajna mezi Bedži,

diamantových dolů v oblasti Wádí al-Allakí
1275- Arabové anektují Núbii
cca 1326- Ibn Battúta navštěvuje Aidhab
1426- Aidhab vypleněn egyptskými mamlúky
1504 - počátek Fundžského sultanátu
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rozkvět

zlatých a

1814- J. Burchardt navštěvuje Suakin
1821 -egyptská okupace Súdánu
1833 - Linant de Bellefonds se setkává s Bedži v Atbai
1883 - Osman Diqna zaujímá vládnoucí úlohu na území
1891 - Osman Diqna se svými stoupenci

(hlavně

Bedžů

kmeny Hadendowa a Amarar) obsazují Tokar

1900- zajetí Osmana Diqny
1904 - počátky přístavu Port Sudan
1918 -kmen Hadendowa útočí na Kassalu
1943-46 - nepokoje mezi kmeny Hadendowa a Beni Amer, velká sucha,
živočišného

značný

úbytek

bohatství Bedžů

1965 - Bedžové získávají v súdánském zákonodárném shromáždění ll

mandátů

1969 - Nimajrího vláda potlačuje aktivity organizace Beja Congress
1983-85 - sucho a hladomor zasahuje i oblasti Bedžů
1989 - Bedžové se bouří proti politice arabizace za vlády súdánské Národní Islámské Fronty
1994- Súdán

obviňuje

prezident Afeworki

Eritreu z výcviku

obviňuje

"rebelů",

z nichž

měla

být

část

z

řad Bedžů;

eritrejský

Súdán z přípravy útoku a výcviku teroristů ( někteří Bedžové )

1993-7- po získání nezávislosti Eritreji zůstává v Súdánu řada uprchlíků z kmene Beni Amer
1999 - první konference o problematice jazyka Bedža probíhá v Káhiře 550
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Prameny: Budge, E. A. W. (1970): A History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia I-II. London 1970; Paul, A.
(1954a): A History of the Beja Tribes of the Sudan. Cambridge University Press. London 1954; Sidahmed, A. S.
(1995): The Beja. www.sudanupdate.org;
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Chronologie: Súdán a Eritrea (1881-2000)

1881 - počátek mahdistického povstání v Súdánu
1885 - pád Chartúmu
1894- Kassala okupována italskými vojsky
1898- incident u Fašody; bitva o Omdurmán, konec mahdistického povstání
1899 - Anglo-egyptský Súdán
1906- smlouva mezi mocnostmi zaručující

IIĎ· Italům

Eritreu a Britům Súdán

1912- v Omdurmánu otevřen ma'had al 'ilmípodle vzoru káhirského al-Azhar
1916- Britové zasahují proti sultánu v Dárfúru
1925- evakuace egyptských vojenských jednotek a administrativy ze Súdánu
1936 - navrácení

části

egyptských vojenských jednotek do Súdánu na

základě

britsko-egyptské

smlouvy
1940- Italská invaze do Eritreji a Somálska
1941 - Spojenecká vojska obsazují italská území ve východního Africe, dohled nad Eritreou
přejímá

Britská vojenská správa

1950 - Eritrea prohlášena za autonomní federální jednotku Etiopie dle dohody dosažené na půdě
OSN
1952 - zánik anglo-egyptského Súdánu po revoluci v

Egyptě

1956- Súdán vyhlašuje nezávislost ( 1. 1.)
1958- vojenský režim v Súdánu vedený generálem Ibrahimem Abboudem
1961 - Eritrea se

oficiálně

stává etiopskou provincií ( 16. ll. )

1964- revoluce a svržení vojenského režimu v Súdánu, nastolení civilní vlády
1969- Nimajrí do

čela

vojenského režimu, nastolen program "súdánského socialismu"

1978 - etiopská ofenzíva do Eritreje
1983 - zavedení práva šarí'a v Súdánu
1985 - hladomor v Súdánu, konec Nimajrího režimu
1989- Omar Hassan Ahmad al-Bašír do

čela

1993- Eritrea vyhlašuje nezávislost (24. 5.),

další vojenské vlády
zintenzinění bojů

v jižním Súdánu

1994- Eritrea přerušila diplomatické styky se Súdánem
1996 - OSN uvaluje na Súdán diplomatické sankce, prezidentské a parlamentní volby
bojkotované opozicí
1998 - etiopsko-eritrejský konflikt o hraniční území
130

1999- přijat mírový plán OSN; v květnu obnovení bojů
2000- 16. 9. v Alžíru podepsána mírová smlouva mezi Etiopií a Eritreou551
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Prameny: Abdel-Rahim, M. (1990): Sudan. Recent History, in: Africa South ofthe Sahara. Europa Publications.
London 1990. s. 952-959; Daly, M. W. (1986): Sudan, the Anglo-Egyptian Sudan and the modem Republic of
Sudan. The Encyclopaedia of Islam, vol IX. E. J. Brill. Lei den 1986. s. 746-751; Holt, P. M. (1958): The Mahdist
State ofthe Sudan. Oxford University Press 1958; Ullendorf, E. (1986): Eritrea. The Encyc1opaedia oflslam, vol. II.
E. J. Brill. Leiden 1986. s. 709-710
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Obrazové přílohy
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Mapa2
Evropský postup v severovýchodní Africe

::o"

<== Attgla-!Igyytian C"Pif':J.uest ".f tlttS't~danfr~~m 1S9G onwArds
. a t - - Littťs

cfitalian advmt(t
Litu qf fuud1 a.tf:vmtct_Jr''1i~ E.quat"r'a!Afrir-1
"<>o= c f.ittť 1 advat!Cť' cf Crr1go F1'u Statt
--E----

·-·-·-· lrtttrnatJ'onnl (,~T.tndaries (with dtlttsj
NOTF;:ř~tr

ex-pa-nsitt!1· f!f'E.tltitpia 1$$1-1907 ,-z.HdjtJr tht
S'uriaH bift1rf' t896s ne .Ji&~ jl jl.'

o'

(zdroj: Fage, J. D. (1958): An Atlas of African History. Edward Arnold Publishers Ltd. 1958, s.
43)

133

Mapa3

Egypt a okolní země
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Mapa4
Severovýchodní Afrika ve I 2. - I 7. století
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Mapa S

Území obývaná Bedži
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Obrázek 1

(foto: dr. Martine Vanhove)
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Obrázek2

(tradiční

obydlí v Sinkatu; foto: dr. Martine Vanhove)
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(tržiště

v Sinkatu; foto: dr. Martine Vanhove)
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Obrázek3

(nádoby na přípravu kávy; foto: dr. Martine Vanhove)
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(děti Bedžů;

foto: dr. Martine Vanhove)
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(pastevci se svými stády; foto: dr. Martine Vanhove)
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