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Anotace předmětu 
Přednáška poskytuje vhled do archeologie a hmotné kultury Súdánu. Geografický rámec přednášek 
přesahuje území Dolní a Horní Núbie, tradičně spojované s archeologií a dějinami Egypta, a zahrnuje 
rozsáhlé oblasti středního a horního povodí Nilu a regiony rozkládající se na východ a západ od nilského 
údolí. Kurz zahájí úvodní pojednání o přírodním prostředí celého regionu, přehled dějin bádání a 
hlavních mezníků v archeologii Súdánu, souvisejících s proměnami paradigmat v archeologické teorii a 
praxi a s měnící se politickou, společenskou a ekonomickou situací v zemi, a představení základních 
pramenů a zásadních témat súdánské archeologie. Ta budou následně podrobněji rozvinuta 
v přehledových přednáškách věnovaných vývoji a proměnám způsobů sídlení, pohřbívání a hmotné 
kultury v jednotlivých oblastech Súdánu od pozdního pleistocénu a staršího holocénu po období 
fundžského sultanátu s přesahem do současnosti. 
 
Okruhy přednášek 
- Úvod: archeologie a hmotná kultura Súdánu 
- Archeologie súdánských lovců a sběračů (konec pleistocénu a starší holocén)  
- Archeologie nejstarších pastevců a zemědělců 
- Archeologie skalního umění (severovýchodní Afrika) 
- Archeologie súdánské doby bronzové I, II (C-Group, Kerma, Pan Grave Culture, Gash Group, Wádí 
Howár – Leiterband) 
- Archeologie egyptské přítomnosti v Núbii a Súdánu (3. a 2. tis. př. Kr.) 
- Archeologie velkých súdánských říší I, II (Napata, Meroe)  
- Archeologie post-merojského mezidobí a křesťanského „středověku“  
- „Islámská archeologie“ v Súdánu  
- Archeologie periferních oblastí Súdánu 
- Súdánská archeologie v africkém kontextu 
 
Poznámka: z důvodu plánovaného pobytu v Súdánu proběhnou první tři přednášky kurzu alternativní 
formou (ze záznamu, online, nebo v náhradním termínu po 10. 3. 2022) 
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Specializovaná literatura k jednotlivým tematickým okruhům a obdobím súdánské archeologie bude 
poskytnuta v průběhu kurzu.  


