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Πρόλογος

Τα ανθρώπινα πλάσματα είναι εκπληκτικά δημιουργικά. Για περισσότερο από ένα εκατομμύριο
χρόνια καινοτομούν και κατασκευάζουν περίτεχνα αντικείμενα, χρήσιμα εργαλεία και περίπλοκα τεχνουργήματα.
Με μια πρώτη ματιά, ο σκοπός και η σημασία ενός τεχνουργήματος μπορεί να φαίνονται ασαφείς.
Όταν όμως εξεταστεί στις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε, γίνεται ένα παράθυρο σε περιοχές και χρόνους μακρινούς. Σχέδια χαραγμένα σ’ έναν κιτρινωπό βράχο μπορεί να μοιάζουν αδιάφορα μέχρι τη στιγμή που θα μάθεις ότι είναι 70.000 ετών – και το πρώτο γνωστό δείγμα διακοσμητικού
μοτίβου που έκανε ποτέ ο άνθρωπος. Ένα μικρό πήλινο ειδώλιο μπορεί να φαίνεται συνηθισμένο,
μέχρι τη στιγμή που θα ανακαλύψεις ότι είναι ένας από τους χιλιάδες φρουρούς που φτιάχτηκαν για
να προστατεύουν τον πελώριο τύμβο στον οποίο τάφηκε ένας Ιάπωνας αυτοκράτορας.
Η κατανόηση των αντικειμένων μέσα στο πλαίσιο που δημιουργήθηκαν μας επιτρέπει να κάνουμε
συνδέσεις ανάμεσα σε πολιτισμούς και να αναγνωρίζουμε γενικότερα μοτίβα που αναδύονται στις
ανθρώπινες κοινωνίες. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι από τη Μεσοποταμία και ένα αρχαίο αιγυπτιακό
ομοίωμα ανθρώπων που ζυμώνουν ψωμί δεν φαίνεται να έχουν και μεγάλη σχέση μεταξύ τους, μέχρι
να ανακαλύψεις ότι και τα δύο επιλέχτηκαν για να συνοδέψουν τον νεκρό στη μεταθανάτια ζωή.
Η συγγραφή του Βιβλιομουσείου με οδήγησε σε μια περιπλάνηση στον αρχαίο κόσμο αλλά και σε
πολιτισμούς που εξακολουθούν να ανθίζουν ακόμα και σήμερα. Γιόρτασα με τους Κέλτες, πολέμησα
με τους Πέρσες, εμπορεύτηκα με Αφρικανούς ηγεμόνες, θαύμασα τις βραχογραφίες των Αβοριγίνων,
έχτισα περίτεχνους ναούς και πήρα μέρος σε κάθε είδους αρχαίες τελετουργίες. Τώρα, σε προσκαλώ
να κάνεις κι εσύ το ίδιο.
Jo Nelson
Συγγραφέας του Βιβλιομουσείου

Δυτική Αφρική
Ο πολιτισμός Νοκ είναι ο αρχαιότερος γνωστός πολιτισμός της Εποχής του Σιδήρου στη δυτική
Αφρική και άνθισε από το 900 π.Χ. ως το 200 μ.Χ. τουλάχιστον. Τα εντυπωσιακά πήλινα αγάλματα
και τα σιδερένια καμίνια που βρέθηκαν πλάι τους μαρτυρούν την ύπαρξη μιας εξελιγμένης και
οργανωμένης κοινωνίας.
Γύρω στο 400 π.Χ., η σιδηρουργία ήταν πολύ διαδεδομένη στη δυτική Αφρική. Τα σιδερένια εργαλεία
βοήθησαν τις αγροτικές κοινότητες να εξαπλωθούν ταχύτερα, και μερικές απ’ αυτές μετεξελίχθηκαν
σε μεγάλα κράτη. Ο χαλκός σπάνιζε στη δυτική Αφρική, γι’ αυτό τον εισήγαγαν από τη βόρεια Αφρική
ή από μεταλλεία της Σαχάρας. Αυτοί οι δρόμοι του χαλκού θα πρέπει να συνέβαλαν στην ανταλλαγή
ιδεών και επιρροών σ’ όλη την ήπειρο.
Η δυτική Αφρική έχει μια μακρά και πλούσια προφορική παράδοση, ωστόσο δεν υπάρχουν γραπτά
κείμενα μέχρι τον 19ο αι. μ.Χ. Τα παλαιότερα γραπτά κείμενα για την περιοχή προέρχονται από τους
μουσουλμάνους της βόρειας Αφρικής και χρονολογούνται από τον 10ο αι. μ.Χ. Περιγράφουν μεγάλα
χωριά και πόλεις, με παζάρια και εμπορικά δίκτυα, που τα κυβερνούσαν βασιλείς.
Σημαντικοί πολιτισμοί της δυτικής Αφρικής ήταν μεταξύ άλλων το βασίλειο των Ίφε, το βασίλειο
του Μπενίν και η αυτοκρατορία του Μάλι. Αυτά τα κράτη εμφανίστηκαν τον 11ο αι. μ.Χ. και έφτασαν
στο απόγειο της δύναμής τους τον 14ο και τον 15ο αι. μ.Χ. Η ευημερία τους αντικατοπτρίζεται σε
δημιουργίες υψηλής τέχνης από μπρούτζο, χαλκό, πηλό και ελεφαντόδοντο.

ΑΦΡΙΚΗ

Οδηγός
8: Εφιππη φιγούρα από πηλό,
13ος-15ος αι. μ.Χ. Η αυτοκρατορία του
Μάλι (11ος-16ος αι. μ.Χ.) διέθετε καλά
οργανωμένο στρατό με ένα επίλεκτο
σώμα ιππέων και πολλούς πεζικάριους
σε κάθε τάγμα. Ο πλούτος του Μάλι
προερχόταν από τα χρυσωρυχεία και
το τακτικό πλεόνασμα της σοδειάς.
Ο στρατός ήταν απαραίτητος για

τη φύλαξη των συνόρων και την
προστασία των εμπορικών δρόμων.
Αυτή η πήλινη έφιππη φιγούρα ήταν
ένα από τα εκατοντάδες διαφορετικά
γλυπτά που κατασκευάστηκαν στα
χρόνια της αυτοκρατορίας του Μάλι.
Το γεγονός και μόνο ότι το Μάλι είχε
ιππικό δείχνει την ανθηρή οικονομία
της αυτοκρατορίας. Τα άλογα δεν
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είναι ενδογενή στην Αφρική. Θα
είχαν λοιπόν πολύ υψηλό κόστος
απόκτησης και συντήρησης, χωρίς
να υπολογίζουμε το επιπλέον κόστος
για χαλινάρια και άλλο εξοπλισμό.
Δυστυχώς, τον 15ο και τον 16ο αι. μ.Χ.,
ανίκανοι ηγεμόνες οδήγησαν την
αυτοκρατορία σε μαρασμό.
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Καλωσήρθες στο Βιβλιομουσείο.
Αυτό το μουσείο δεν κλείνει
ποτέ. Στεγάζει μια εκπληκτική
συλλογή με περισσότερα από
130 τεχνουργήματα αρχαίων
πολιτισμών.
Θα μάθεις για τους ανθρώπους
του αρχαίου κόσμου και θα
ανακαλύψεις τα καταπληκτικά
αντικείμενα που άφησαν πίσω τους.
Μπες μέσα και εξερεύνησε το παρελθόν
σε όλο του το μεγαλείο.
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