
  



  



  

Afrika v kostce
• Afrika: 20% povrchu zeměkoule, 15% populace světa, většina 

černoši. Dnes v Africe asi 45% islám, 40% křesťanství. 
• 60% pouště, polopouště, v centrální Africe deštné pralesy
• Nejméně 800 etnolingvistických skupin, jen v Nigérii 386 

různých jazyků.
• od pradávna po celé Africe domorodé organizace, různá 

království, politická uspořádání…
• od 16.století kolonizace Afriky, hlavně kvůli nerostnému 

bohatství. Dekolonizace jakoby od 1910, ale teprve 1961 první 
nezávislá republika: JAR, zde dnes 4,6 mil. bělochů.

• 15. – 19. století: Masivní odvážení otroků, ale otroctví mnohde v 
Africe dodnes!! Např. Mauretánie jej zrušila 1981, přesto dodnes 
čtvrtina obyvatelstva otroci…

• Nynější státní uspořádání téměř vůbec neodpovídá původním 
rozložením etnik, nýbrž je důsledkem kolonizací!!

• Severní Afrika: od 7. století jsou zde arabové, hojně Berbeři a 
Egypťané. Hudba je to tedy „arabsko/africká“, dost profi hud.

• Západní A. a subsahar.: hlavně nigerokonžské národy, mnoho 
pův. kmenů, pygmejové. Nikde notace!! (jen Etiopie církev. h.)



  

Otroctví
• Během čtyř staletí - z Afriky minimálně 12 milionů lidí, 

pravděpodobně 15 mil. lidí (podle některých pramenů 
až 50mil.). Minimálně polovina do Ameriky. Hlavně v 
19. století na nové plantáže S. Ameriky. Ale také země 
Středního Východu a Severní Afriky. 

• Otroky měli už staří Mayové, Aztékové, bez otroků by 
nebyly pyramidy aj… 

• Zmínky o otroctví už v Bibli i Koránu.
• Evropa: 1. ½ 19. stol. Carské Rusko: 1/3 lidí ve stavu 

nevolnictví! Neměli žádná práva podobně jako otroci. 
Mohli být prodáváni, kupování atd…. Zde: Car 
Alexandr II. 1861 nevolnictví zrušil!

• 1865! Zrušeno otroctví v Americe!! Rasistický "jih" 
byl poražen liberálním "severem" v Americké 
občanské válce. 



  



  



  

„Závody o Afriku“



  



  



  

Západní afrika - 
Západní
Afrika



  

Clap Game (Ghana, Togo)



  

Ewe: asi 5mil. lidí: Ghana (region Volta), Togo, Benin. 
Původně stejná jazyková skupina lidí, nicméně stovky 
dialektů (od vesnice k vesnici).
Kolonizováni Británií, částečně i Francií (Togo)
Ve většině oblastí společenské uspořádání, nejvyšší 
náčelník, nižší náčelníci atd, prostě politická hierarchie
Hudební kultura se řídí společenským uspořádáním. 
Hudba a tanec založeny více na bicích nástrojích, než v 
ostatních oblastech Afriky, kde se více zpívá.
Mnoho tanců, nejd. Agbadza: pův. válečný, nyní 
ceremoniální, oslava míru. Také pro vojenská cvičení.
Atsiagbekor: současná verze, i pro vojáky jako 
vzpruha, také pro společenské akce…
Agbekor dance: dříve bojový tanec, dnes spíše pro 
kult. prezentaci. Zde i střídání temp, hodně polyrytmy. 



  



  



  



  



  

Některé pojmy:
Clave: obecně: „Rytmická báze“. Tedy něco, na co je 

rytmicky navázáno vše ostatní. V lidové hudbě všude, 
stejně jako v hudbě taneční, ve většině jazzu aj…

Swing: termín má dva významy:

1. Swing obecně znamená prostě „ohýbání“ nějakého 
přesně zapsatelného metra. Tedy jakýkoliv výskyt nějak 
„ohnutého“ rytmu proti zápisu. 

     Výskyt: mnohá lidová hudba (typicky Africká, Brazilská 
aj.). Hudba umělá, vycházející z lidové hudby. Někde i 
klasická evropská hudba (vycházející s dobové evropské 
taneční hudby, také ale barokní notes inégales aj.)

2. Swing v užším slova významu jako označení epochy 
jazzu, nebo prostě swingový rytmus a cítění, z té epochy 
vycházející...



  

Hudba Subsaharské Afriky: 1. Zimbabwe
• Zimbabwe: kvůli zlatu aj. historicky vždy kolonizována, až do 

1980 Anglií. Nyní diktatura, druhá nejchudší země světa (první 
je Kongo). asi 12,3 mil. obyvatel (1/4 z nich má AIDS)

• největší inflace na světě, měnu již zrušili, dnes USD.

• Největší nezaměstnanost v Africe (cca 90%).

• V zemi chybí základní potraviny, většina produktů se vyváží, 
nehledě na všudypřítomný hladomor. Dvě třetiny lidí pod 
hranicí chudoby. 

• Od 2005 opět v provozu parní lokomotivy (kvůli drahé ropě)
• Šonové: největší etnikum, 4/5 populace. Mluví Bantusky (jinak 

úřední jazyk angličtina). Běloši skoro vůbec (majetek jim byl 
vyvlastněn, utekli). ½ lidí křesťané, jinak místní náboženství. 

• Mbira: nedokonalejší existující lamelofon, obvykle 22 plátků, 
tykev pro zesílení zvuku. Interlocking. Jakoby pomalé variace



  

Důležitý obřad Bira:
• Tak, jako mnohé další africké národy, Šonové věří v to, že mrtví 

předkové zasahují do života živých. 
• Komunikace se zemřelými: posednutí duchem zemřelého, který 

vstoupí do těla živého a jeho prostřednictvím promlouvá.
• Bira jsou rodinou financované společenské akce, kde dochází k 

setkání s duchy (často kvůli vážnému rodinnému rozhodnutí).
• Hudebníci hrající při obřadu na mbiry jsou obvykle placení 

profesionálové, rodina se postupně přidává také, hudba je tedy 
improvizovaná nad daným základem, zpěv spíše bez slabik.

• Neustále rostoucí hustota hudby vede osobu s duchem v těle 
do tranzu, hudba je pro ducha jedním z velkých lákadel, hrají se 
proto melodie a písně, které měl zemřelý zvláště rád.

• Když duch médium posedne, je pohoštěn zvláštním pivem, 
které rodina vařila 7 dní a šňupcem. Následně hostitel s duchem 
probírá záležitosti, kvůli kterým byla Bira uspořádána. Poté se 
tančí a hraje až do rána, i když duch už médium opustí.



  

Mbira versus Kalimba!!

Běžné ladění: G mixol. Ale i frygická aj!



  

K tomu swing!!! Jednak hraný, 
jednak swing přímo v osminách!!!
Transkripce části Mbira Music:

1. hráč: Kushaura („vést skladbu“), 

2. hráč: Kutsinhira („následovat“).

Vznikají nové a nové melodie: 
akcentováním, přenášením tónů o 
oktávu apod. Variace se nemění 
rychle, jde o to je „prožít“. Základní 
party (v hluboké a střední poloze) 
ale zůstávají. důl: INTERLOCKING 
 
Přesuny akcentů, transpozice 
některých tónů, rytmické posuvy 
některého z partů aj:



  

Ukázka interlockingu v klasické hudbě: 



  



  



  



  



  

Hudební luk
• Rozšířený po celé Subsaharské Africe a u některých původních kmenů Jižní 

Ameriky.
• Na obou koncích pružného lučiště je fixována struna (nejčastěji z 

rostlinného materiálu, dnes i nylon), která je rozechvívána rychlými údery 
dřevěné hůlky, výjimečně i třením. 

• Někdy se k rozšíření tónových možností použije ještě krátký klacík, pro 
rozdělení struny na dvě části – čili zkracovací princip a la clavichord apod. 

• Rezonátor: ústní dutina 
(struna prochází mezi rty, které
se jí nedotýkají. Změnou 
velikosti a tvaru ústní 
dutiny mohou být zesilovány 
vybrané alikvótní tóny), 
méně často přídavný rezonátor. 



  

V Zimbabwe také jedna z verzí hudebního luku: 
Kalumbu

• Jednoduchý tykvový rezonátor, dva tóny, 
• Je to taktéž africký 

předchůdce Berinbau,

používaného v 

afrobrazilské hudbě. 



  

2. Pygmejové
Jsou nápadně malí, prům. cca 145 cm
Hl. Střední Afrika, ale i jinde po světě. 
První zmínky už Homér.
Pravděpodobně jsou to potomci 
prvních lovecko-sběračských národů 
Afriky. Dodnes převážně lov, sběr, 
někdy výměnný obchod s farmáři.  
Jejich jazyky mnoho výrazů pro 
přírodu, les... V konžském deštném 
pralese je jich asi 250-600 tisíc.
V Africe tři hlavní skupiny:
Aka: Sředoafrická a konžská 
republika, jazyk Bantu.
EFE: Súdánské jazyky.
Mbuti (také BaMbuti) pocházejí z 
deštného pralesa Ituri na východě 
Demokratické republiky Kongo. 
Dodnes občas loveni (!) jako zvěř a 
jedeni. V Kongu je jich asi 5-10% 
populace, drtivá většina z nich otroci. 
Po roce 2000 se snaží domoci svých 
práv, i OSN upozorňuje na 
kanibalismus, otroctví, znásilňování… 



  

Pygmejové - zajímavosti
„Odvážil jsem se pokusu rozluštit záhadu Pygmejů. Byl jsem jim všude v patách a snažil 
se odkoukat a odposlouchat z jejich života vše, co se dalo. Na své první cestě jsem 
putoval všemi směry pralesními stezkami a slídil po trpaslících s tak dobrým výsledkem, 
že mne černoši i trpaslíci pojmenovali baba wa Bambuti čili otec Pygmejů. Jsem na tuto 
přezdívku hrdý a je to pro mne nejkrásnější odměna za četné a velké obtíže, jimž jsem byl 
při svých výzkumech vystaven.“ Rozdával dary, soudil pře a na oplátku fotografoval, měřil 
jejich tělesnou stavbu, sepisoval gramatiku nářečí. Pomáhal jim radou i skutkem, často je 
chránil před bezprávím. Získal jejich přátelství a důvěru natolik, že trpělivě snášeli jeho 
výzkumy a seznámili ho se svými zvyky, obřady, starými bájemi a písněmi. Jeho výzkumy 
přinesly překvapující poznatky ze života Pygmejů Bambuti. Prozkoumal a popsal 
pozoruhodné sociální vztahy mezi těmito pradávnými obyvateli pralesa a černošskými 
kmeny pronikajícími do jeho nitra až v posledních staletích. Pro Pygmeje, tehdy ještě 
výlučně nomádské lovce a sběrače, nebylo maso hlavní potravou.
Banány, cukrovou třtinu a olej získávali směnou s černochy za zvěřinu, lesní plodiny nebo 
pracovní úkony. Každý rod měl svého černošského patrona, který dědil toto právo z otce 
na syna.
Společná pro pygmejské a černošské chlapce byla i obřízková škola pod vedením 
černochů. Šebesta a jeho spolupracovníci vyvrátili rasistické výmysly o méněcennosti 
trpasličích plemen vycházející ze staré teorie o vlivu degenerace. Prokázal, že jejich 
drobná postava je výsledkem vlivu prostředí, v němž žijí a které ovlivnilo dědičné 
vlastnosti.

Pavel Šebesta (1887 – 1967): čs. entnolog, výzkumník, antropolog, mnoho expedicí za P.



  

Hudba Pygmejů
• Mají málo nástrojů, jen píšťalky, rákosové flétny, rohy. Často duety: jeden ostinato, 

druhý proti a přes. Někde trumpety molimo, občas hudební luk.
• Jádro tétu hudby: zpěv, ukolébavky apod solo, ale hlavní je kolektivní zpěv
• Důl. obřady se zpěvy: Molimo – udržování dobrých vztahů s pralesem (posvátným  a 

živým), zde hl. muži. Naopak ženy hl. v obřadu Elima – rituál vstupu do dospělosti.
• Ve veškeré hudbě: Ostinata, interlocking. Často technika Hocquettu (zpěváci střídají 

krátké melodické úseky, dohromady tvoří teprve souvislou melodii). Někde jódlování. 
• Častá polymetrie, tedy přes 12/8 jde 8/8 apod. 
• Texty písní jsou velice jednoduché, spíše neustále opakují jednoduché fráze typu: 

„Prales je dobrý“. Prales je bůh!! (Srovnej hudba Evr. Středověku – vztah k Bohu!!)



  

Ukázky rytmických vrstev ve zpěvech: 
Vršek: „Píseň Chýše“ (Hut song), Mat1/8, Kamerun, Unesco rec.
Spodek: Ukolébavka kmene Kaka, Mat1/7, vydáno 1974



  

Kde je první?? :-)) Unesco, rec.1973, různé možnosti zápisu, Mat 10/1



  

3. Mande
• Jedna z největších etnolingvistických skupin subsaharské Afriky, vyskytují se v 

Senegalu, Gambii, Gunei, Mali aj. Navazují na historickou říši Mali (od 13.století), 
díky tomu dodnes sociální hierarchie a specializace v povolání (specialisté: 
ňamalo, ostatní lid včetně šlechty: Sula). 

• Hudebníci: Džali. Především práce s textem, samotná hudba jednoduchá, nástroje 
si vyrábějí sami. Jsou to často placení specialisté, texty jsou velice propracované. 

• Písně mají ovbykle dvojdlný charakter: 1. část daná, 2.část quasi impro
• Nástroje: Hl. Balo (Balafon=xylofon), Kontigo (loutna potažená kůží, 5 strun). 
• Kora: 21 strun, kůže napnutá přes tykvový rezonátor. Rozsah přes tři oktávy. 
• Při hře interlocking, podobně u mbiry apod. Také plíšky pro drnčivý zvuk



  

4. Buganda, Uganda
• Buganda – kdysi velký stát ve V. Africe, u Viktoriina 

jezera. Král – kabaka, neměl božský status, ale veliká 
centralizovaná moc. 

• Na Královském dvoře: důl. hudba, hudebníci žili na 
královské půdě.

• Nejdůležitější královský soubor, hrající výhradně na k. 
dvoře: Etenga, zde 12 bubnů, pečlivě vyladěných, 
tedy sloužící jako melodické nástroje. Na ně hráli 4 lidi 
a další 2 na doprovodné bubny. 

• Království fungovalo i v době kolonizace (běloši 
využívali krále jako ovládající prvek), ale po získání 
nezávislosti v 1962 byl král odeslán násilně do 
vyhnanství, všechny bubny byly spáleny, protože 
představovaly symbol moci. „Princové bubnu“…



  

Součástí královského dvora byl i velký xylofon Akadinda (7 stop, 
původně 22 kamenů, 6 hráčů, dnes i jinak, různé rozsahy). Zde: 

interlocking, jako jinde, ovšem 3 party:
• Dva rozdílné melodické: Okunaga („začínat“) a okwawula („rozdělovat“). Oba 

sestávají ze dvou, či více frází, hrají je hráči sedící proti sobě (tedy tři proti třem). 

• Z husté textury vylézá 3. part, jen dva tóny, jakoby základ: okukoonera („vazač“). 



  

Severní Afrika
V hudbě hl. Maroko, Alžír, Tunis, Egypt atd…, všude je Islám!!
Provázána s arabskou hudbou, tedy: velký výskyt arabských stupnic 
(maquamů), Waznů (rytmických bází) atd.  Taktéž i nástroje. 
Gnawa (gnaova): mix marockých (převážně islámských) tradic a 
původní afriky, tedy 
kombinace všeho,  
týká se náboženství 
i hudby!! 



  



  

Ukázka novější africké hudby: Afrobeat: Fela Kuti (Nigerie)



  



  

Ukázka současného přístupu ke clave (Benin):



  

Odkazy online

Hudba Západní Afriky
https://www.youtube.com/watch?v=Wl1R8Y03714
https://www.youtube.com/watch?v=c3fctmixsKE
https://www.youtube.com/watch?v=B4oQJZ2TEVI
https://www.youtube.com/watch?v=qUfU9V3hS-8
https://www.youtube.com/watch?v=OPRN7LSZzEM
https://www.youtube.com/watch?v=yJrf-OxbeGk
https://www.youtube.com/watch?v=L9Z8Ty2-3xk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1YI9v41Vro0
Subsaharská Afrika: Zimbabwe
https://www.youtube.com/watch?v=ufJcb3YeOnA
https://www.youtube.com/watch?v=eDdVjeAqY5M
https://www.youtube.com/watch?v=wk5c-VsKn1E
 - práce s fází ve 12/8: Clapping music (Steve Reich, vychází z africké hudby)
https://www.youtube.com/watch?v=lzkOFJMI5i8
Pygmejové
https://www.youtube.com/watch?v=yKLxFmnYO_I
https://www.youtube.com/watch?v=OQArtolqP4k
https://www.youtube.com/watch?v=rXKHWOOdpJA
Mande - balafony
https://www.youtube.com/watch?v=kHaeTGph2Ow
Kora: https://www.youtube.com/watch?v=zVfx_m5--cQ
https://www.youtube.com/watch?v=pJUE03aeaQ4

https://www.youtube.com/watch?v=Wl1R8Y03714
https://www.youtube.com/watch?v=c3fctmixsKE
https://www.youtube.com/watch?v=B4oQJZ2TEVI
https://www.youtube.com/watch?v=qUfU9V3hS-8
https://www.youtube.com/watch?v=OPRN7LSZzEM
https://www.youtube.com/watch?v=yJrf-OxbeGk
https://www.youtube.com/watch?v=L9Z8Ty2-3xk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1YI9v41Vro0
https://www.youtube.com/watch?v=ufJcb3YeOnA
https://www.youtube.com/watch?v=eDdVjeAqY5M
https://www.youtube.com/watch?v=wk5c-VsKn1E
https://www.youtube.com/watch?v=lzkOFJMI5i8
https://www.youtube.com/watch?v=yKLxFmnYO_I
https://www.youtube.com/watch?v=OQArtolqP4k
https://www.youtube.com/watch?v=rXKHWOOdpJA
https://www.youtube.com/watch?v=kHaeTGph2Ow
https://www.youtube.com/watch?v=zVfx_m5--cQ
https://www.youtube.com/watch?v=pJUE03aeaQ4


  

Uganda
https://www.youtube.com/watch?v=Ks6cg4fFwjw
https://www.youtube.com/watch?v=UawfEK5Ord0
Severní Afrika – Maroko (další země budou v rámci arabské hudby) 
https://www.youtube.com/watch?v=3tY_9WMmbWU
https://www.youtube.com/watch?v=QT2cR3-5trk
https://www.youtube.com/watch?v=Pq2I7A_ulXI
Afrobeat – Fela Kuti, Nigérie, sedmdesátá léta
https://www.youtube.com/watch?v=dReQzUpNIG4
https://www.youtube.com/watch?v=Qj5x6pbJMyU
https://www.youtube.com/watch?v=wz2jXHKa7TY
https://www.youtube.com/watch?v=ToCUKl5qevo
Benin – ukázka krásného fusion – Lionel Loueke
https://www.youtube.com/watch?v=GP0Bl6sW_WA
Krásná písnička 12/8, hodně inspirována Afrikou, jen ta basa!!
https://www.youtube.com/watch?v=GP0Bl6sW_WA
Dalších zajímavých 12/8, viz str 26
https://www.youtube.com/watch?v=Hd4-_VxksyU
Pak třeba zde J. Collier, zejména od tříapůlté minuty:
https://www.youtube.com/watch?v=4v3zyPEy-Po
Ukázka 12/8 v „klasické“ hudbě
https://www.youtube.com/watch?v=Tv67YkOWJNA
Zdroje (včetně některých notových zápisů): přednášky Jiřího Slavíka na HAMU, 
Matoušek: Rytmus a čas v etnické hudbě, vlastní studium...

https://www.youtube.com/watch?v=Ks6cg4fFwjw
https://www.youtube.com/watch?v=UawfEK5Ord0
https://www.youtube.com/watch?v=3tY_9WMmbWU
https://www.youtube.com/watch?v=QT2cR3-5trk
https://www.youtube.com/watch?v=Pq2I7A_ulXI
https://www.youtube.com/watch?v=dReQzUpNIG4
https://www.youtube.com/watch?v=Qj5x6pbJMyU
https://www.youtube.com/watch?v=wz2jXHKa7TY
https://www.youtube.com/watch?v=ToCUKl5qevo
https://www.youtube.com/watch?v=GP0Bl6sW_WA
https://www.youtube.com/watch?v=Hd4-_VxksyU
https://www.youtube.com/watch?v=Tv67YkOWJNA


  

Ukázky mimo jiné WMGJ
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