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Předmluva 

 

Během studia na Fakultě humanitních studií v Praze jsem se zaměřovala na 

etnomuzikologii a navštěvovala tematicky laděné přednášky PhDr. Z. Jurkové, PhD. 

Etnomuzikologie I – mimoevropská hudba aliterárních společností, Etnomuzikologie II – 

mimoevropská hudba vysokých kultur, Orální kultury Evropy, Etnomuzikologický 

metodologický a diplomní seminář na FHS UK a kurzy Doc. V. Matouška, PhD. Úvod do 

etnomuzikologie a Organologie na FF UK. Proto když se mi naskytla příležitost podílet se na 

zpracování sbírky hudebních nástrojů v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických 

kultur v Praze, rozhodla jsem se na toto téma psát svou bakalářskou práci.  

Africký kontinent představuje rozsáhlý komplex různých hudebních kultur. V následující 

práci se zaměřuji na hudbu subsaharské Afriky, které narozdíl od hudebních kultur severní 

Afriky nebyla v tak velké míře vystavěna arabským hudebním vlivům (a proto také má méně 

ovlivněný instrumentář) a kterou lze do jisté míry považovat za hudebně homogenní oblast.    

Nejprve se snažím načrtnout hlavní rysy africké, resp. subsaharské hudby, funkci a 

význam hudebního nástroje této oblasti na základě dostupné domácí i zahraniční literatury.  

Následuje část organologická, která popisuje cíle etnomuzikologie a organologie a 

ukazuje jednotlivé systematiky hudebních nástrojů. Jako výchozí systematiku používám 

Hornbostel – Sachsovu klasifikaci hudebních nástrojů, u které v některých případech zavádím 

jemné systémové úpravy, jež jsou v případě afrických nástrojů potřebné a užitečné.  

Dále jsou představeny a stručně charakterizovány jednotlivé nástrojové třídy a jejich 

podtřídy, jejichž pořadí ve většině případů koresponduje s Hornbostel – Sachsovou 

systematikou.  U každé podtřídy uvádím příklady nástrojů, jaké se vyskytují v subsaharské 

Africe (psány písmem Times New Roman 12) a jaké se nacházejí v Náprstkově muzeu (Npm) 

(psány písmem Arial 12). Kurzívou označuji  africké nativní názvy hudebních nástrojů.   

V Náprstkově muzeu se nachází bohatá sbírka přibližně dvou tisíc hudebních nástrojů 

z celého světa. Hudební nástroje jsou evidovány dohromady s ostatními sbírkovými předměty 

a dosud nebyl sestaven samostatný seznam hudebních nástrojů z jakékoli oblasti.  

Cílem této práce je sumarizovat, klasifikovat nebo blíže určit hudební nástroje 

subsaharské Afriky na základě dostupných materiálů.  

Během mé muzejní praxe bylo potřeba postupně řešit následující úkoly:  
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(1)  sestavit seznam všech afrických hudebních nástrojů na základě elektronické 

databáze všech sbírkových předmětů Npm podle filtračního kritéria – lokalita = Afrika 

a zjistit inventární čísla daných předmětů 

(2)  z uvedeného seznamu vyloučit ty nástroje, které pocházely ze severní Afriky 

nebo Madagaskaru nebo ty africké nástroje, u kterých není prokazatelné, zda pocházejí 

z oblasti subsaharské Afriky.  

(3)  z uvedeného seznamu vyloučit předměty, které nesplňují stanovenou definici 

hudebního nástroje   

(4)  na základě zjištěných inventárních čísel sbírkových předmětů vyhledat 

podrobnější informace o nástrojích v inventárních kartách nebo přírůstkových knihách 

(to zejména v případě starších předmětů, které nejsou zaneseny do karet). Z karet a 

přírůstkových knih bylo možné  v ideálním případě získat všechny následující 

informace:  

a) inventární číslo předmětu 

b) název (charakteristika) předmětu 

c) lokalita, etnikum 

d) datum a způsob nabytí předmětu 

e) jméno osoby nebo instituce, která předmět muzeu poskytla 

f) jméno osoby, která předmět určila 

g) stručný (v některých případech podrobnější a odborný) popis předmětu 

h) nákres nebo fotografie předmětu 

(5)  Dle získaných informací hudební nástroj klasifikovat na základě Hornbostel – 

Sachsovy systematiky. V případě, že k určení nástroje nebyly předchozí informace 

dostačující, bylo potřeba dané předměty přinést z depozitáře muzea a prohlédnout si je 

fyzicky.  

 

Je pravděpodobné, že tato práce přinese praktické využití. Může posloužit jako pomocný 

podklad pro případné plánované výstavy hudebních nástrojů nebo pro vznikající 

elektronickou databázi hudebních nástrojů Náprstkova muzea. 
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1. HUDBA AFRIKY  
 

Obyvatelé Afriky se dělí do téměř tří tisíc etnických skupin, čemuž odpovídá mnoho 

různých hudebních stylů. Podle jednotlivých kulturních skupin je lze přibližně rozdělit do 

osmi hudebních oblastí: 1  

 

1. Severní pobřeží 

2. Poušť súdán 

3. Západní Afrika 

4. Východní Afrika 

5. Východní roh 

6. Střední Afrika 

7. Pygmejové 

8. Jižní Afrika 

 

Obecnější rozdělení2 africké hudby rozlišuje dvě hlavní oblasti, jejichž pomyslnou 

hranicí je jižní okraj Sahary: 

 

- Severní Afrika 

- Subsaharská Afrika  

 

Oblast severní Afriky byla po staletí vystavována expanzím Maurů, Berberů, Tuaregů a 

Arabů. Arabský kulturní vliv byl nejsilnější a zasloužil se o další hudební vývoj a import 

hudebních nástrojů, zejména z dnešního Íránu. První zmínky hudbě severní Afriky se 

dochovaly v raných pramenech jako je Hannův Periplus pojednávající o plavbách přes 

Gibraltar na jihozápad (6.století př.n.l.) nebo Herodotova zpráva o pobytu Kartáginců v Africe 

(5.století př.n.l.). S nástupem 11. století našeho letopočtu poskytovaly objektivní informace o 

hudbě četné zprávy arabských cestovatelů, které popisovaly nejčastěji dvorskou hudbu 

v jednotlivých královstvích. 

Oblast subsaharské Afriky byla méně vystavěna cizím kulturním vlivům, a díky tomu si 

její hudba zachovala svou svébytnost. První skrovné záznamy o hudbě subsaharské Afriky se 

                                                 
1 Rozdělení oblastí africké hudby existuje mnoho a vždy jde pouze o přibližné vymezení. Uvedené rozdělení je 
převzato od A. P. Merriama (1957) 
2 Např. viz. New Grove Dictionary of Music (1980). 
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dostaly do Evropy až s příchodem kolonizace a misionářství přibližně v 16. století. Teprve v 

oné době se mohli Evropané setkat s novými neznámými hudebními nástroji. Renesanční 

skladatel Michael Praetorius zobrazil africké hudební nástroje ve svém ilustrovaném díle 

Theatrum instrumentorum.  

 

1.1 HUDBA SUBSAHARSKÉ AFRIKY  

1.1.2 Základní rysy  

 

Hudba subsaharské Afriky představuje hlavní hudební oblast, podobně jako je například 

oblast arabsko-indická nebo čínsko-mongolská apod. Typické rysy hudby na jih od Sahary 

jsou následující: 1. velký význam rytmu a perkusivní charakter hudebního projevu; 2. 

v melodické oblasti off-beatová melodika a polyfonie; 3. v texturální oblasti patternová 

výstavba a interlocking; 4. ve strukturální oblasti call-and-response3.  

 

1. Africká hudba se vyznačuje komplikovanou fúzí různých rytmů. Základem rytmické 

propracovanosti je současné používání dvou či více metrických schémat. Vícenásobná metra, 

která západním posluchačům působí problém v základní organizaci, jsou hlavním jádrem, 

kolem něhož je uspořádána veškerá rytmická struktura: 

 

„Rytmus je nejpodstatnější hudební prvek. Nejčastěji je realizován v několika současně 

probíhajících pásmech (…) Jedno z pásem má obvykle charakter pravidelného pulzu (tzv. 

Grundschlag, time-line pattern, beat); jeho jednotlivé akcenty se mohou kvalitativně lišit.“ 

(Jurková 1996:46) 

 

Anglický výraz „time-line pattern“ poprvé použil J. H. Kwabena Nketia z ghanské 

univerzity. Rozumíme jím nějaký asymetricky strukturovaný útvar tvořený sledem úderů, 

rozdělených do počtu pravidelných elementárních pulzů, kterých je většinou dvanáct nebo 

šestnáct. Tyto sledy úderů se cyklicky opakují. 

Perkusivním prostředkem k realizaci rytmu nemusí být nutně bubnování na bubny. 

Samotné písně, ať už jsou zpívány hlasy nebo hrány na nástroje (například na harfu) jsou 

                                                 
3 některé názvy jsou úmyslně ponechány v angličtině, protože pro ně v českém jazyce neexistují vhodné 
ekvivalenty a ani v jiných cizojazyčných publikacích se (většinou) nepřekládají (např. G. Kubik: Zum verstehen 
afrikanischer Musik, 1988).  
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zrovna tak vyjadřované perkusivně a rytmicky. V některých hudebních odvětvích a 

geografických oblastech mají  bubny minoritní úlohu. K zobecnění celé africké hudby je proto 

vhodnější jako hlavní perkusivní nástroj jmenovat v první řadě tleskání rukama, těsně za tím 

klapačky nebo jiný idiofon (viz. organologická část) a bubny až na třetím místě.  Nesnažíme 

se zde snižovat význam bubnů v africké hudbě, ale jen poukázat na to, že perkusivní a 

rytmické charakteristiky africké hudby se odrážejí v celém širokém hudebním systému 

pomocí vokálního vyjádření, melodických tvarů, instrumentálních technik a stejně tak i 

pomocí bubnů a bubnování (Merriam 1957:2).  

 

2. Pro hudbu subsaharské Afriky je specifická tzv. off-beatová melodika (vně, mimo beat) 

(Jurková 1996:46). Podle Richarda A. Watermana jde o způsob frázování melodických 

akcentů, při kterém melodické akcenty poměrně pravidelně zapadají mezi akcenty perkusivní. 

Výsledkem je vyšší hudební napětí (Merriam 1957:5).  

Ohledně africké melodické struktury nebyl dosud stanoven jasný náčrt, ale jsou známé 

určité základní komentáře o melodických konturách a rytmech. A. M. Jones tvrdil, že obrys 

africké melodie se podobá střídání zubů na pile. To znamená, že poměrně strmý vzestup 

následuje strmý pokles. Přesto má melodie tendenci k pomalému klesání.  

Nejčastějším výsledkem při souhře více hudebníků bývá polyfonie, která je vytvářena 

prostřednictvím patternů (viz. níže).   

 

3. Patternová výstavba se objevuje v oblasti rytmu i melodie. Vzniká spojováním kratších 

(rytmických či melodických) úseků: 

 

„Pattern (angl. vzor, model) je krátká rytmická nebo melodicko-rytmická jednotka, jejíž 

časté opakování (s případnou transpozicí nebo variací) je kulturně specifické pro hudbu 

Afriky a Austrálie.“ (Jurková 1996:50)  

 

„Pattern je deskriptivní anglické slovo africké muzikologie, často spojované s dalším 

substantivem – rhytmpattern (rytmická forma, mustr), voice pattern (hlasový vzorec) atd. O 

hudebnících v Africe J. H. Kwabena Nketia říká, že „myslí“ v patternech.“ (Kubik 1988:86). 

 

Patternové myšlení se týká jak hudby vokální, tak hudby instrumentální. Pro hudbu 

některých nástrojů je příznačné opakování a spojování specifických patternů pro levou a 

pravou ruku (zejména u xylofonů a strunných nástrojů).  
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Interlocking je jedním ze základních hudebních konceptů hudby subsaharské Afriky, 

který se uplatňuje především v melodické oblasti a v oblasti instrumentální techniky. Jde o 

propojení melodických patternů jednotlivých hlasů (to v oblasti textury), o propojení 

jednotlivých partů hráčů u téhož nástroje (např. na sanzu hraje každá ruka jiný pattern, 

vzájemně se však doplňují, na xylofon často hraje několik hudebníků, jejichž party jsou 

propojeny na principu interlockingu) nebo u více nástrojů (rohový orchestr). V jistém smyslu 

je příkladem uplatnění interlockingu na formální úrovni call-and-response (viz. níže).  

Podle G. Kubika představuje interlocking velmi starou hrací techniku, která je rozšířená 

především v bantuských kulturních oblastech (východní Zambie, Malawi, Mozambik, 

Tanzanie, Uganda). Při souhře více hudebníků se rytmicko-melodické linky či fráze navzájem 

kombinují tak, že každý hráč svoji vlastní linku vnímá jako metrický základ (Kubik 1982:37).  

 

4. Hlavní formotvornou strukturou v africké písni je tzv. call-and-response, což je forma, 

ve které se fráze sólisty střídají s frázemi sboru nebo ansámblu. Pro každou píseň je 

signifikantní melodická linka sboru, která je pevně daná, zatímco sólista může improvizovat 

v rámci stanovených mezích. Sborová linka tak zůstává prakticky nezměněna a melodie 

leadera se obvykle proměňuje.  

Vokální hudba má v Africe dominantní úlohu. Afričtí zpěváci obecně používají otevřené, 

zvučné hlasy, jaké znají západní posluchači z některých evropských oblastí. Zároveň se 

používá široká škála tonálních vlastností a často se vyhledávají slabé, tenké nebo bzučivé 

tóny, zejména při instrumentálním doprovodu.  

Typickým rysem africké hudby je používání rozmanitých tónových kvalit a různých 

ornamentálních nápadů  jako například vzestupné zpěvní nasazení, klesavé melodie, 

glissando, křik apod.   

S výjimkou Etiopie4 se v Africe nevyskytují hudební zápisy, a proto je přenos hudebních 

myšlenek odkázán na orální tradici. Z pohledu evropského posluchače mohou africké písně 

                                                 
4 Křesťanské liturgické texty byly v Etiopii po staletí předávány ústně, změna nastala až v 16. století, kdy kněží 
vynalezli zápis hudby zvaný „melekket“ (Stone 2000:25).  Podrobné informace lze najít ve studii od K. 
Kaufman Shelemay – „A New System of Musical Notation in Ethiopia“, Wiesbaden, 1983 (publikace bohužel 
není na území České republiky k sehnání).  
K problematice volbě názvů jednotlivých afrických států: používám takové názvy, jaké jsou uvedeny 
v materiálech Náprstkova muzea. Hranice a názvy států se v průběhu let měnily, pro výzkum hudebních nástrojů 
však nejsou politická vymezení tolik významná, a proto daná jména slouží spíše k zeměpisné orientaci.  

K problematice přepisu názvů jednotlivých etnik: Afrikanista a islamista Prof. V. Kropáček  (FF UK v Praze) 
doporučuje následující řešení: například, je-li anglický originál „Chopi“, je přípustné používat jak názvu „Čopi“, 
tak i počeštělého „Čopiové“. Vhodnou opěrnou literaturou jsou tyto tituly: J. Kandert: Afrika, J. Iliffe : Afrika a 
Afri čané.  
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působit nahodile a může se zdát, že jednou zazpívaná píseň se nikdy neopakuje a že nikdy 

neexistuje jako odlišná a rozpoznatelná samotná entita. Každá píseň je však jednotkou 

oddělenou od ostatních a zpívá se znovu a znovu, dokud nezůstane v lidském povědomí. Je 

známo, že se v africké hudbě klade méně důrazu na přesnost opakování, než je tomu 

v západním systému a improvizace zde hraje mnohem větší roli. Ale i samotná improvizace se 

pohybuje v kontrolovatelných mezích a v každé písni je znatelná pevná melodická linka, která 

písni dává specifickou identitu.    

 

1.1.2 Funkce hudby a hudebního nástroje 

 

Typickým rysem afrického hudebního myšlení je chápání hudební aktivity jako aktivity 

společenské s převážně integrační funkcí. Tento rys se objevuje v téměř každé aliterární 

společnosti. Hudba tak nachází uplatnění v událostech každodenního života v mnohem větší 

míře než v západní společnosti. Do hudebního představení je také zapojeno mnohem více lidí, 

často je obtížné odlišit diváky a aktéry při společenském tanci, obřadu nebo jiné příležitosti.  

Hudba hraje roli ve všech projevech kultury. V politické sféře hudba bývá symbolem 

politické moci, například se často zpívají písně při oficiálních shromážděních..  

V sociální sféře  je společenská moc upevňována pomocí zpívání písní o zločinech a 

prohřešcích jednotlivců. Jména viníků se v písni obvykle neudávají, ale vždy se z kontextu 

nepřímo pozná, o koho jde. Do stejné kategorie patří také písně při narození dítěte, dvojčat, 

při svatbě, úmrtí a tak dále. Zpěv má význam také  při společné práci.    

V náboženství slouží hudba obvykle jako přímý prostředek komunikace s duchy a bohy.  

 

„V souvislosti s postavením hudby platí všeobecný názor, že hudba afrických národů má 

výlučně utilitaristický ráz, a že způsob jejich života souvisí s provozováním hudby. Hudba 

provází projevy náboženské, sociální, různé obyčeje, ale především je v denním životě přísně 

uspořádána. To znamená, že zdaleka ne každá významná událost (např. svatební obřad), je 

doprovázena hudbou, naopak v mnoha případech ji tradice a obyčeje zakazují.“(Buchner 

1956:155) 

 

O africké hudbě lze obecně říci, že se neprovozuje výhradně za účelem estetického 

prožitku (jak je tomu většinou v západní společnosti), nýbrž je neoddělitelnou součástí 

ostatních projevů kultury (např. společenské události, tance atd.): 
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„Africké představení je pevně spjatým svazkem umění, které je často obtížné oddělit či 

analyzovat. Zpěv, hraní na nástroje, tanec, odívání a dramatizace jsou části konceptuálního 

souboru, který mnoho Afričanů chápe jako jedinou a stejnou věc. Kpelové z Libérie užívají 

jednoho slova „sang“  k popisu správně zatancovanému pohybu, správně zazpívané frázi 

nebo obzvláště zdařilému bubnování. Pro ně jsou působivé akty vyvolané těmito prostředky 

příbuzné a vzájemné spojené. Výtvarné umění, hudba a divadlo – vše pracuje dohromady na 

stejném poli a jsou pojmově považovány za propletené.  Oddělení hudebního zvuku od 

ostatních umění dokáže jen západní abstrakce, od které je třeba se při studiu africké hudby 

distancovat.“(Stone 2000:7) 

 

Další zvláštností je spjatost hudby a jazyka v textu písně a jejich vzájemné ovlivňování. 

Tento jev se objevuje u tónových bantuských jazyků 5. 

 

V Africe se vyskytuje ohromné množství hudebních stylů a hudebních nástrojů. Jsou zde 

hojně zastoupeny hudební nástroje všech nástrojových tříd – idiofonů, membranofonů, 

chordofonů a aerofonů (více v organologické části). Hudební nástroje mívají také symbolický 

náboženský význam.  

 

„V africkém kontextu jsou hudební nástroje více než hmotnými předměty, často přijímají 

lidské rysy a vlastnosti. Některé sólové nástroje mohou mít osobní jména, uchovávají se ve 

zvláštních obydlích, přijímají zvláštní obětní pokrmy nebo jiné oběti a jsou považovány za 

kvazi-člověka. Aby se na ně mohlo hrát, poskytují tyto nástroje sílu a občas zvláštní pomoc. 

Mezi hráčem a nástrojem se někdy rozvíjí úzký vztah, podobný mezilidskému.“ (Stone 2000:9) 

 

                                                 
5  Bantuské jazyky – severozápadní (Fang, Duala, Kota, Kwele, M´Pongwe), severní (Ruanda, Ganda, Rundi, 
Haja, Ňoro, Kikuju, Kamba), konžské (Kongo, Vili, Jombe, Mongo, Ngombe, Kuba, Teke, Sakata, Rega), 
centrální (Luba, Bemba, Subia, Tonga), východní (Svahili, Pokomo, Ňamvezi, Ňaturu, Džaga, Pare, Meru, 
Šambala, Hehe, Gogo, Fipa, Malawi, Makonde, Makua, Jao), jiho-východní (Šona, Xosa, Zulu, Svazi, Sotho, 
Čvána, Lozi, Tsonga, Venda) západní (Ovabo, Mbundu, Čokve, Ňaněka, Lunda, Lučazi). Bantuskými jazyky 
také hovoří některé pygmejské kmeny (Kandert: 343).  
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2. ORGANOLOGIE  
 

Výzkum hudebních nástrojů představuje neoddělitelnou součást etnomuzikologie, která si 

klade za cíl studovat hudbu jakožto aspekt kultury. Na studium hudebních nástrojů se 

zaměřuje samostatná vědecká disciplína - organologie. Ta studuje hudební nástroje všech 

historických epoch a hudebních kultur a třídí je z hlediska stavby, způsoby hry, ladění apod. 

(Michels 2000:13). Podobně jako etnomuzikologie se organologie snaží nahlížet na předmět 

bádání z mnoha hledisek, aby tak dosáhla co nejkomplexnějšího poznání. Proto se pohybuje 

na křižovatce mnoha vědních oborů jako je hudební věda, etnomuzikologie, etnologie, 

akustika, hudební estetika apod.  

Deskriptivní subdisciplínou organologie je organografie, která se orientuje zejména na 

popis hudebních nástrojů, jejich rozměry, povrchovou úpravu, ladění, akustické vlastnosti atd.  

Organologie se však kromě popisu snaží hudební nástroje začlenit do  širších hudebních, 

historických a vývojových souvislostí (Kurfürst 1998:14)  

Součástí organologické práce je také sbírání hudebních nástrojů společně 

s odpovídajícími daty v terénu, nahrávání, vytváření sbírek, jejich správa a následné 

zpracovávání dat a komunikace dosaženého poznání. Tyto aspekty ukazují opět na 

mimořádnou blízkost etnomuzikologie a organologie (Dournon 1992:290-295).  

Předmětem studia organologie jsou hudební nástroje. Mezi nepřeberným množstvím 

definic hudebního nástroje mohou být uspokojující tyto: 

 

„Hudebními nástroji jsou všechny předměty, které jsou schopny vytvářet zvuky 

k uskutečňování hudebních myšlenek a struktur.“ (Michels 2000:25) 

 „Hudební nástroj je předmět, který umožňuje produkování hudebního zvuku.“ (Kurfürst 

1998:15) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že hudební nástroj nemusí být nutně výtvorem člověka. 

Zejména u přírodních národů se můžeme setkat s jednoduchými hudebními nástroji, jež 

člověk nalezl v přírodě a již je nijak neupravoval. Příkladem jsou dřevěné tlučky, na které 

hrají Pygmejové ve střední Africe nebo původní obyvatelé Austrálie. Většina hudebních 

nástrojů však bývá lidskými výrobky.  

V některých případech jako hudební nástroje slouží předměty, u kterých je hudební 

funkce druhotná. Mohou to být například hmoždíře, v kterých se pomocí tlouků drtí obilí. 
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Podobným případem jsou také zvonce, které se používají při pastvě dobytka. Další zvláštní 

skupinou hudebních nástrojů jsou zmenšené modely a dětské hračky.  

Naším předmětem zájmu jsou hudební nástroje, které jsou muzejními sbírkovými 

předměty. Proto je nutné, abychom definice hudebního nástroje upravili podle svých potřeb. 

V této práci pro nás budou hudebními nástroji předměty splňující některé z těchto podmínek:  

1. předměty s primárně hudebním posláním vyrobené nebo upravené člověkem 

2. předměty, jež jsou v Npm evidovány jako hudební nástroje 

3. předměty, jejichž funkce je signální nebo hudebně-signální 

4. předměty, jejichž hudební zvuk produkuje člověk6 

Součástí organologie je také systematika hudebních nástrojů, jejíž vývoj a výsledky si 

ukážeme v následující kapitole.    

 

2.1 Systematiky hudebních nástrojů 

 

Nejstarší známá klasifikace hudebních nástrojů pochází ze starověké Číny z 8. století 

př.n.l. Tento systém vychází z kosmologických výkladů světa a rozděluje nástroje podle 

materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Materiály jsou stálejší nebo pomíjivější povahy: kov 

(zvony), kámen (litofony), hlína (flétny), dřevo (klapačky), tykev (chřestidla), bambus 

(píšťaly), hedvábí (strunné nástroje) a kůže (bubny). Každému materiálu odpovídá světová 

strana a roční období. Nástroje jsou rozděleny do osmi skupin, které se nazývají ba yin neboli 

osm zvuků (Dournon 1992:250).  

První klasifikace na evropské půdě pocházejí od antických řeckých filozofů, kteří hudební 

nástroje používali jako pomůcky ke zkoumání fyzikálních a matematických souvislostí tónů a 

tónových soustav (Kurfürst 1998:35). 

Starověká indická klasifikace hudebních nástrojů je zaznamenána ve spise o výuce 

divadelního umění Bháratiya-nátya-shástra, který se datuje přibližně na počátek naší éry. 

Hudební nástroje, vádhya, se dělí do čtyř skupin podle toho, co je vibrujícím komponentem 

hudebního nástroje: táta (od slova napínat) vádhya pro strunné nástroje, avanadha (od slova 

pokrýt, natáhnout) vádhya pro bubny s nataženou kůží, sushira (od slova vydlabaný, 

                                                 
6 Podmínky č. 1 a 2 jsou stanoveny tak, aby z výběru vyloučily předměty každodenní potřeby a jednoduché 
nástroje (například dřívka), které zpravidla nebývají součástí muzejních sbírek.  
Předměty splňující podmínku č. 3 (například štěrbinové bubny, signální rohy apod.) nevyjímám z výběru, 
protože (patrně) ve všech etnomuzikologických publikacích se s nimi počítá jako s hudebními nástroji (např. 
Musikgeschichte in Bildern 1982, 1986, 1989), přestože je jejich hudební funkce diskutabilní.  
Podmínka č. 4 je stanovena tak, aby nebyly do výběru zařazeny předměty typu kravské zvonce apod.  
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provrtaný) pro píšťaly a ghana (od slova udeřit) vádhya pro nástroje z pevných materiálů, 

převážně z kovu). Tato klasifikace se v hlavních rysech podobá západní systematice. 

(Dournon 1992:250).  

Na konci 19. století Victor Charles Mahillon, kurátor Musée Instrumental na 

Conservatoire Royal de Musique v Bruselu, vytvořil Catalogue analytique et descriptif du 

Musée Instrumental, jež měl být „pokusem o metodickou klasifikaci všech hudebních 

nástrojů, starověkých i moderních, založenou na různých povahách zdroje zvuku hudebních 

nástrojů“. Tato klasifikace vychází z myšlenek Mahillonova předchůdce F. G. Geyaerta, který 

rozdělil nástroje na strunné, dechové, membránové a autofonní.  

Mahillon považoval za nejdůležitější princip dělení nástrojů fyzikální způsob tvoření 

zvuku. Stejné hledisko později převzali Curt Sachs a Erich Moritz von Hornbostel, jejichž 

společná práce Systematik der Musikinstrumente byla poprvé otištěna v roce 1914 

v berlínském časopise Zeitschrift für Etnhnologie.   

 

2.2 Hornbostel – Sachsova systematika 

 

Výhoda Hornbostel – Sachsovy klasifikace spočívá v tom, že je variabilní, ponechává 

možnost a prostor dalšímu rozvádění a řešení nových problémů, k zavádění nových 

nástrojových tříd, rodů, skupin (Kurfürst 2002:90-91). Narozdíl od jiných systematik se 

neomezuje výhradně na evropské nástroje, ale  zůstává otevřený i pro etnické nástroje 

z mimoevropských oblastí.  

Jak bylo řečeno, v návaznosti na Mahillona jsou v systému nástroje rozděleny na čtyři 

základní třídy podle fyzikálního způsobu tvoření tónu. Pro klasifikaci nástrojů aplikovali 

autoři do této systematiky Deweyův číselný systém. Chtěli umožnit, aby se číselným kódem 

dal charakterizovat každý typ hudebního nástroje. Třídy jsou očíslovány takto: 

 

1 – idiofony (nástroje samozvučné) 

2 – membranofony (nástroje blanozvučné) 

3 – chordofony (nástroje strunozvučné) 

4 – aerofony (nástroje vzduchozvučné) 

 

Následující dvojčíslí určuje podtřídu podle způsobu hry na nástroj a podle základních 

principů stavby nástroje. Tečkou je odděleno od dalších číselných symbolů, které blíže 
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specifikují řády a podřády stanovené podle charakteristických způsobů stavby, hry a zvuku 

nástroje. Toto detailní dělení je podrobně vypracováno s ohledem na zvláštnosti té či oné třídy 

nástrojů. Pokud se vytvořila potřeba ještě podrobnějšího členění podřádů, podávají autoři 

návrh dalších sufixů, které se od základního číselného kódu oddělují pomlčkou a které blíže 

specifikují vlastnosti jednotlivých nástrojových typů. Nástroje složené, které v sobě zahrnují 

charakteristiku více řádů či podřádů a jimž autoři říkají kontaminované, jsou popsány podle 

dominantní charakteristiky tvoření tónu (Keller, Kopecká 1977:10).  

Hornbostel – Sachsův systém přeložili do češtiny Jindřich Keller a Michaela Kopecká 

v 70. letech (In: Hudební nástroje 1977). Tento čin byl velkým přínosem z toho důvodu,  že 

dosud nebyly v češtině publikovány žádné práce, které by shrnovaly systematiku hudebních 

nástrojů s náležitou odbornou terminologií. Český překlad přinesl řadu problémů, které se 

týkaly dosud neustálené české organologické terminologie. Proto Keller a Kopecká vytvořili 

v některých případech nové termíny, aby adekvátně podaly obsah německého originálu. Na 

některých místech bylo nutné vložit do autentického textu doplňující informace, například 

současné tvary zeměpisných názvů a příklady z českého a slovenského lidového 

instrumentáře.  

Jednotlivé třídy  Hornbostel – Sachsova systému lze charakterizovat takto:  

 

Idiofony (řecky idios, vlastní) jsou hudební nástroje, které vydávají tóny a zvuky chvěním 

sebe sama a nikoli chvěním membrány, struny nebo vzduchového sloupce. Jsou stavěny 

z tvrdého materiálu, např. dřeva, kamene, kovu nebo skla, aby umožňovaly přímé vyzáření 

zvuku (Michels 2000:27).  

Membranofony jsou hudební nástroje, u kterých se k tvorbě tónu používá napjatá 

membrána z pergamenu, z kůže nebo umělé hmoty, která se rozechvívá úderem, třením nebo 

proudem vzduchu (Michels 2000:33). 

Chordofony (řecky chordae, struna) jsou hudební nástroje, u kterých se tvoří tón 

rozezníváním strun. Materiálem pro výrobu strun mohou být rostlinná vlákna, žíně, hedvábí, 

zvířecí šlachy a střeva, kovový drát či umělá vlákna. (Michels 2000:35). Zdrojem zvuku je 

jedna nebo více strun napjatých mezi pevnými body (Kurfürst 2002:100).  

Aerofony (řecky aer, vzduch) jsou hudební nástroje, u nichž vzniká tón chvěním vzduchu, 

a to většinou jako ohraničeného vzduchového sloupce, ale i jako sloupce neohraničeného 

(Michels 2000:47). Zdrojem primárních kmitů je vzduch (Kurfürst 2002:104).  
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Přestože existuje řada dalších klasifikací, většina organologů využívá Hornbostel – 

Sachsův systém, který přispívá nejvíce k jednotnému pohledu na fondy hudebních nástrojů 

v nejrůznějších sbírkách: 

 

„Systematika hudebních nástrojů od Ericha Moritze von Hornbostela  a Curta Sachse 

dnes již pro skutečně vědecké třídění hudebních nástrojů nevyhovuje. Protože je však natolik 

vžitá, že jen stěží lze do všeobecného užívání zavést systematiku jinou (dosud všechny pokusy 

ztroskotaly), přidržují se jí (s mnoha výhradami) prakticky všichni současní organologové.“  

(Kurfürst 1998:56) 

 

Přehled jednotlivých nástrojových tříd poskytuje následující tabulka: 

 

TŘÍDA: PODTŘÍDA:  ŘÁD: PODŘÁD: Příklady: 
1 IDIOFONY     
 11 Idiofony 

úderové 
   

  111 Idiofony 
přímo 
rozezvučené 
úderem 

  

   111.1 Idiofony 
rozezvučené 
úderem o sebe 
neboli klapačky 

 

   111.11 tyčové  
   111.12 deskové  
   111.13 žlabové  
   111.14 nádobové   
   111.141 kastaněty   
   111.142 činely  
   111.2 Idiofony 

nárazové 
 

   111.21 Tyče 
nárazové 

 

   111.211 
(Jednotlivé) 
nárazové tyče 

triangl 

   111.212 Soustavy 
nárazových tyčí  

xylofony 
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   111.22 Desky 
nárazové 

 

   111.221 Jednotlivé 
nárazové desky 

 

   111.222  
Soustavy 
nárazových desek 

litofony, 
metalofony 

   111.23 Trubice 
nárazové 

 

   111.231 Jednotlivé 
nárazové trubice 

štěrbinový 
buben, 
tubulární 
zvony 

   111.232  
Soustavy 
nárazových trubic 

tubulární 
xylofon 

   111.24 Nádoby 
nárazové  

 

   111.241 Gongy   
   111.241.1 

Jednotlivé gongy 
 

   111.241.2 Soustavy 
gongů 

 

   111.242 Zvony   
   111.242.1 

Jednotlivé zvony 
 

   111.242.2 Soustavy 
zvonů 

 

  112 Idiofony 
nepřímo 
rozezvučené 
úderem 

  

   112.1 Idiofony 
potřásané neboli   
chřestidla 

 

   112.11 řadová  
   112.12 rámová anklung 
   112.13 nádobová rolničky 
   112.2 Idiofony 

drhnuté  
 

   112.21 tyče 
drhnuté 

vrubový 
hudební 
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luk, valcha 
   112.22 trubice 

drhnuté 
 

   112.23 nádoby 
drhnuté 

 

   112.24 kola 
drhnutá 

 

 12 Idiofony 
trsací 

   

  121 V rámové 
formě 

  

   121.1 Cricri  
   121.2 Brumle  
  122 Ve formě 

desky nebo 
hřebenu  

 sanza 

 13 Idiofony 
třecí 

   

  131 Tyče třecí   
  132 Desky 

třecí 
  

  133 Nádoby 
třecí 

  

 
TŘÍDA: PODTŘÍDA:  ŘÁD: PODŘÁD: Příklad: 
2 
MEMBRANOFONY  

    

 21 Bubny 
úderové 

   

  211 Bubny 
přímo 
rozezvučené 
úderem 

  

   211.1 Bubny 
kotlové 
(tympány) 

evropské 
tympány 

   211.2 Bubny 
tubulární 

 

   211.21 Bubny 
cylindrické 

 
 

   211.22 Bubny 
sudové 
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   211.23 Bubny 
s dvojitým 
kónusem 

 

 
 

  211.24 Bubny 
ve tvaru 
přesýpacích 
hodin 

 

   211.25 Bubny 
kónické 

 

   211.26 Bubny 
pohárové 

darbuka, 
djembe 

   211.3 Bubny 
rámové 

tamburina 

  212 Bubny 
chřestidlové 
(podrozdělení 
jako u 211.) 

  

 22 Bubny 
trsací 

   

 23 Bubny  
třecí 

   

  231 Bubny 
třecí tyčové 

  

   231.1 
s prostrčenou 
tyčí 

 

   231.2 
s připevněnou 
tyčí 

 

  232 Bubny 
třecí šňůrové 

  

   232.1 statické 
šňůrové třecí 
bubny 

bukál 

   232.2 
pohyblivé 
šňůrové třecí 
bubny 

brumbálek 

  233 Třecí 
bubny třené 
rukou 

  

 24 Bubny    
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 názpěvné 
(mirlitony) 

  241 
Mirlitony 
volné 

  

  242 
Mirlitony 
tubulární a 
nádobové 

  

 
TŘÍDA: PODTŘÍDA:  ŘÁD: PODŘÁD: Příklad: 
3 CHORDOFONY     
 31 

Chordofony 
jednoduché 
neboli citery 

   

  311 Citery 
tyčové 

  

   311.1 Hudební 
luky  

 

   311.2 Hudební 
tyče 

 

  312 Citery 
tubulární 

  

   312.1 zcela 
tubulární citery 

valiha 

   312.2 zpola 
tubulární citery 

 

  313 Citery 
prámové 

  

   313.1 
Idiochordické 
prámové citery 

 

   313.2 
Heterochordické 
prámové citery 

 

  314 Citery 
deskové 

  

   314.1 (Pravé) 
deskové citery  klavír 

 
   314.2 Nepravé 

deskové citery  
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  315 Citery 
skořepinové 

  

   315.1 bez 
rezonátoru 

 

   315.2 
s rezonátorem 

 

  316 Citery 
rámové 

  

   316.1 bez 
rezonátoru 

 

   316.2 
s rezonátorem 

kami 
(etnikum 
Kru) 

 32 
Chordofony 
složené  

   

  321 Loutny   
   321.1 Loutny 

lukové  
akam, 
kalangu, 
wambi 

   321.2 Loutny 
jařmové neboli 
lyry 

lyra, lyry 
z východní 
Afriky 

   321.3 Loutny 
s rukojetí 

 

 
 

  321.31 Loutny 
protknuté 

rebab 

   321.32 Loutny s 
krkem 

 

  322 Harfy   
   322.11 Harfy 

obloukové 
 

   322.11 Harfy 
lukové 

 

   322.12 Harfy 
úhlové 

 

   322.2 Harfy 
rámové 

 

  323 Harfy 
loutnové 

 Západní 
Afrika, 
kasso, 
kora 
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TŘÍDA: PODTŘÍDA:  ŘÁD: PODŘÁD: Příklad: 
4 AEROFONY     
 41 Aerofony 

volné  
   

  411 Aerofony 
odchylující 

 biče, čepel 
šavle 

  412 Aerofony 
přerušující 

  

   412.1 
Idiofonické 
aerofony 
přerušující 
neboli jazyky 

jazýčkové 
píšťaly 
varhan 

   412.2 
Neidiofonické 
nástroje 
přerušující 

 

   412.21 
Aerofony 
proměnlivé 

sirény 

   412.22 
Aerofony 
vířivé 

bzučáky a 
větrník 

  413 Aerofony 
explozivní 

 bouchačky 

 42 (Vlastní) 
dechové 
nástroje  

   

  421 Nástroje 
hranové neboli 
flétny 

  

   421.1 Flétny 
bez štěrbiny 

 

   421.11 Flétny 
podélné 

 

   421.112 
Soustavy 
podélných 
fléten neboli 
Panovy flétny 

 

   421.12 Flétny 
příčné 
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   421.13Flétny 
nádobové  

 

   421.2 Flétny 
se štěrbinou 

 

  422 Šalmaje   
   422.1 Hoboje  
   422.2 

Klarinety 
 

   422.3 Šalmaje 
s průraznými 
jazyky  

 

  423 Trompety   
   423.1 

Trompety 
přirozené 

 

   423.11 
Trompety 
šnekové 

 

   423.12 
Trompety 
tubulární 

 

   423.121.1 
Tuby podélné 

 

   423.121.2 
Rohy podélné 

 

   423.122.1 
Tuby příčné 

 

   423.122.2 
Rohy příčné 

 

   423.2 
Trompety 
chromatické 
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3. HUDEBNÍ NÁSTROJE SUBSAHARSKÉ AFRIKY A 

JEJICH REPREZENTACE V NÁPRSTKOV Ě MUZEU 
 

V subsaharské Africe se vyskytují hudební nástroje všech základních tříd. Zatímco 

etnomuzikologové dělí hudební nástroje na idiofony (chřestidla, lamelofony, xylofony), 

membranofony (bubny), chordofony (harfy, loutny, citery) a aerofony (kravské rohy, flétny, 

troubele), Afričané obvykle užívají jiných způsobů k dělení nástrojů. Například u Kpelů 

v Libérii jsou nástroje buď foukací (fεε) nebo úderné (ngale); všechny aerofony spadají do 

první kategorie a všechny ostatní nástroje do druhé. (Stone 2000:10).  

Bylo by zajímavé zabývat se domorodými systematikami, přesto však budeme využívat 

západní systematiku.  

 

3.1 AFRICKÉ IDIOFONY  

 

Ze všech hudebních nástrojů, jaké se v Africe nacházejí, jsou idiofony nejpoužívanější. 

Národy, které nemají bubny nebo jiné nástroje, je mohou nahradit idiofony, které slouží jako 

rytmický základ nebo doprovod zpěvu.  

Používání idiofonů se neomezuje na hudební funkce. Některé slouží jako signální 

nástroje, aby na něco upozornily, shromáždily lidi nebo aby navodily příslušnou atmosféru 

(obzvláště při náboženských rituálech a obřadech). Dále se používají k verbální komunikaci a 

ke předávání zpráv nebo k tomu, aby zdůraznily jisté pohyby osob, například při tanci nebo 

iniciačních obřadech. Některá etnika používají příslušné idiofony k tomu, aby svými zvuky 

chránily úrodu a plodiny před ptáky. Idiofony jsou dále potřebné k pastvě dobytka či jiných 

domácích zvířat, aby byly slyšitelné i na velkou vzdálenost.  

Z hudebního hlediska lze idiofony rozlišit do dvou hlavních skupin: první jsou početnější 

rytmické nástroje a druhé jsou samotné melodické nástroje (Nketia 1979:93-94). Existují také 

nástroje kombinované.  

 

Mým záměrem bylo upravit Hornbostel – Sachsovu systematiku tak, aby co nejlépe 

vyhovovala africkému instrumentáři, a aby byla přehledná a srozumitelná pro odborníky i 

laiky.  

V následující tabulce uvádím přehled jednotlivých skupin idiofonů, které vycházejí 

z Hornbostel – Sachsovy systematiky. Protože názvy použité z Hornbostel – Sachsova 
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systému nejsou vždy srozumitelné nebo zažité, vytvořila jsem 11 skupin idiofonů označených 

zobecňujícími názvy, které se běžně používají v domácí i zahraniční literatuře a lépe vystihují 

africký nástrojový typ. Proto například nemluvíme o „soustavách nárazových tyčí“ a  

„trsacích idiofonech v rámové podobě“, nýbrž mluvíme o xylofonech a sanzách. Dále 

v tabulce pro každý typ nástroje uvádím termín v angličtině a němčině.7 

V některých případech jsou názvy Hornbostel – Sachsova systému vyhovující a shodují 

se tedy s obecnými názvy jednotlivých skupin. U každé nástrojové skupiny jsou rovněž 

uvedeny číselné kódy Hornbostel – Sachsova systému. Obdobným způsobem jsou ošetřeny i 

ostatní nástrojové třídy – membranofony, chordofony a aerofony.  

U nástrojových skupin je popsána především konstrukce nástroje a hlavní organologické 

znaky, a dále, je-li to známo, způsob hry, výskyt a nativní názvy, funkce nástroje apod. 

Charakteristika je doplněna příklady (těmi nejčastějšími) hudebních nástrojů z Afriky a 

některými skutečnými příklady z Náprstkova muzea. Zbylé nástroje uvádím v tabulce 

v příloze na konci práce.  

                                                 
7  Angličtina je světový je jazyk a je v rámci etnomuzikologické vědy nepostradatelná. Německé názvy  uvádím 
proto, že Hornbostel – Sachsova systematika je napsaná v němčině a že jedním ze stěžejních pramenů pro tuto 
práci byly německé Musikgeschichte in Bildern od významného rakouského etnomuzikologa G. Kubika. 
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1 IDIOFONY  

Hornbostel - Sachs 

Obecný název či 

nejčastější typ 

Anglický 

název 

Německý 

název 

111.11 – 111.14 

Tyčové, deskové, žlabové, 
nádobové klapačky 

Klapačky Clappers Klappern 

111.21 – 111.23 

Nárazové idiofony (vyjma 
soustav a nádob) 

Nárazové 

idiofony 

Stamped or 

stamping 8 

idiophones 

Schlagidiophone 

111.212, 111.222, 111.232 

Soustavy nárazových tyčí, 
desek, trubic 

Xylofony Xylophones Xylophone 

111.231 

Jednotlivé nárazové trubice 

Štěrbinové bubny Slit drums Schlitztrommeln 

111.24 

Nárazové nádoby 

Perkusové 

nádoby 

Percussion 

vessels 

Schlagtöpfe 

111.241 

Gongy 

Gongy Gongs Gongs 

111.242.1, 111.242.2 

Jednotlivé zvony, soustavy 
zvonů 

Zvony Bells Glocken 

111.11 – 111.13 

Řadová, rámová, nádobová 
chřestidla 

Chřestidla Rattles Rasseln 

112.2 

Drhnuté idiofony 

Drhnuté idiofony 

(škrabky) 

Scrappers Schrap-

idiophone 

122.11 – 122.12 

Trsací idiofony v rámové 
podobě 
(s rezonátorem nebo bez 
něj) 

Sanzy 

(lamelofony) 

Sanzas 

(lamelophones) 

Zanzas 

(Lamellophone) 

13 

Třecí idiofony 

Třecí idiofony Friction 

idiophones 

Reibidiophone 

 

 

                                                 
8 Angličtina rozlišuje „stamping“ a „stamped“ idiophones. V prvním případě jsou nástroje rozeznívány tak, že se 
jimi udeří o zem nebo o jiný tvrdý povrch. Patří sem tyče, trubice a vozembouchy (tap shoes). V druhém případě 
pocházejí zvuky z povrchů, na které se naráží. Dobrým příkladem jsou nárazové desky. Nástroje první skupiny 
jsou aktivní, tedy že „narážejí“, zatímco nástroje druhé skupiny pasivní, tedy „jsou naráženy“.  
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Klapačky 

 

Klapačky jsou archetypem úderových nástrojů, které se datují do období paleolitu. Jsou  

to jednoduché párové nástroje – tyče, desky, žlaby či nádoby, které se rozeznívají úderem o 

sebe. Příkladem klapaček jsou 2 dřevěné tlučky banja, které používají Pygmejové Mbuti 

z povodí řeky Itury ve střední Africe. 

 

Sbírka Npm 

V Náprstkově muzeu mají jediného zástupce tohoto nástrojového typu. Jde o 

železné nádobové klapačky z Toga, které se podobají kastanětám (E24217ab). 

 

Nárazové idiofony 

 

Nárazové idiofony patří mezi nejjednodušší a nejstarší rytmické nástroje. Hraje se na ně 

úderem nezvučícího předmětu (ruka, palička, tlouček) nebo úderem o něco (tělo, zem). Mají 

podobu prostých tyčí nebo trubic ze dřeva, bambusu, atd. Nárazovým xylofonem může být 

také nárazová deska, např. xylofon, který má pouze jednu zvučící část. Takový xylofon se 

vyskytuje u etnika Luba v Zairu pod názvem didimbadimba. Lamela xylofonu leží na kulaté 

tykvi, která slouží jako rezonátor. Na tento nástroj hrají lovci před lovem, aby získali pomoc 

duchů, a také po skončení lovu, aby jim poděkovali za získanou kořist (Gansemans, Schmidt-

Wrenger 1986:72). 

Nárazové idiofony jsou také nárazové nádoby, ke kterým řadíme gongy, zvony a ostatní 

perkusové nádoby.  

   

Xylofony 

Konstrukce  

Xylofon je soustava naladěných zvučících částí, různého tvaru a materiálu, na které se 

hraje paličkami. Zvučící části (špalíky, plaňky, lamely) jsou obvykle umístěny na rámu a jsou 

seřazeny podle tónové výšky. Některé xylofony jsou vybaveny rezonátory různých podob a 

materiálů, které slouží k zesílení zvuku.  
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Typy xylofonů 

Český etnomuzikolog V. Kubica, který v Náprstkově muzeu působil v sedmdesátých 

letech,  uvádí čtyři hlavní typy afrických xylofonů:  

1. Za nejjednodušší formu afrického xylofonu uvádí nástroj označovaný jako „xylofon na 

nohách“. Jde v podstatě o dětský hudební nástroj, kdy se dva až čtyři polokulovité kusy dřeva 

– xylofonové špalíky – položí na stehna roztažených nohou a rozezvučují se paličkami. Tento 

druh xylofonu je běžný například u západoafrických kmenů Dan a Kissi pod názvem balando 

či v severním Togu u kmene Kabre (Kubica 1976:2). Obdobné nožní xylofony (angl. leg 

xylophones) se vyskytují při maskových kultech Igbů ve východní Nigérii. Při této události 

jsou přítomni dva hráči na nožní xylofony mgbe etiti, kteří sedí za sebou (Kubik 1989:72). 

2. Další typ afrického xylofonu se označuje jako „xylofon na stvolech banánovníku“. 

Nástroj se skládá ze dvou vhodně dlouhých stvolů banánovníku, které leží na zemi jako 

nosníky pro určitý počet dosti velkých a hrubě otesaných špalíků. Vnitřní dutina 

banánovníkových stvolů tvoří rezonátor, vhodně zesilující jejich zvuk.  

Zvláštní obdobou tohoto typu xylofonu je tzv. „xylofon nad jámou“, kdy je zvuk xylofonu 

zesílen tak, že stvoly či břevna nesoucí špalíky se položí nad jámu, vykopanou v zemi. Tento 

způsob je používán například v republice Benin, Horní Voltě či u kmene Azande ve 

Středoafrické republice (Kubica 1976:3).  

3. Jako další typ xylofonu Kubica označuje nástroj opatřený rezonanční skříní, která má 

nejčastěji podobu lodi, koryta či necek. Používá se především v Zaire u kmenů Bwaka a 

Mandža.  

4. Posledním typem xylofonu jsou africké xylofony s tykvovými rezonátory, které jsou 

umístěny pod xylofonovými špalíky tak, aby zesilovaly a barvily jejich zvuk (Kubica 1976:3). 

Špalíky xylofonu leží na rámu, který se mění podle jednotlivých oblastí. Lze rozlišovat 

nástroje s dvojitým rámem, které charakterizují západní Afriku, a nástroje s jednoduchým 

rámem, typické pro jižní Afriku, především pro kmeny Venda a Čopi. Tykvové rezonátory 

jsou u západoafrického dvojitého rámu umístěny mezi vrchním a spodním rámem, což 

automaticky omezuje jejich velikost. Proto se výhradně používají tykve kulaté. Jihoafrický 

jednoduchý rám velikost tykví nijak neomezuje, a proto jsou zde často používány velmi 

dlouhé tykve lahvovitého tvaru (Kubica 1976:4-5).  

 

Příklady afrických  xylofonů 

V subsaharské Africe lze rozlišit několik hlavní typů xylofonů podle regionálních oblastí.  
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Západní Afrika – xylofon gyile 

V západní Africe to je xylofon gyile, který představuje druh xylofonů s kalebasovými 

rezonátory a rámovým podstavcem. Tyto xylofony pocházejí z oblasti etnika Lobi 

v severozápadní Ghaně, které se rozšířily dále na východ přes severozápadní Pobřeží 

Slonoviny, jižní část Burkina Faso až do guinejské a senegambijské oblasti. Hornbostel a 

Sachs klasifikují tyto xylofony jako tyčové xylofony (112.21.122) neboli „stolní xylofony“.   

Mitchel Stumpf, jenž pozoroval stavbu gyile v severozápadní Ghaně v roce 1969, poskytl 

následující informace: 

„Dlouhý průběh stavby gyile začíná tak, že se useknou kořeny stromu ligaa, aby strom 

uhynul. Pak se čeká, až strom sám od sebe spadne. Výrobce nástroje musí tři až šest let čekat, 

dokud se strom neskácí, dokud dřevo neztratí olejnatou mízu a teprve potom se hodí k výrobě 

xylofonových lamel. Staré a vyschlé dřevo se rozřeže na desky různých šířek a délek.  

Potom proběhne proces posledního vysušování. Existují dvě metody: dřevo se umístí na 

střechu poblíž místa, odkud stoupá oheň a ponechá se tam přibližně rok; anebo se dřevo 

položí přes malý žlab s ohněm a ve dne v noci po dobu tří týdnů jej opaluje, dokud se dřevo 

zcela nevysuší.  

Poté se dřevo správně odřezává, vyvažuje a oškrabuje, aby bylo naladěné. Pod každou 

lamelu přijde ještě rezonátor z tykve nebo ze dvou do sebe srolovaných rohoží. Úderem do 

lamely výrobce zjistí, jaké má přibližné tónové rozpětí. Nový xylofon gyile má být naladěný 

přesně podle ostatních nástrojů v okolí. Výrobce nástrojů může tóny buď okopírovat podle 

jiných nástrojů, nebo se může řídit svým vlastním absolutním sluchem. Pokud je tón příliš 

nízký, musí se lamela odříznout  na konci vespod; pokud je tón moc vysoký, odřeže se lamela 

také vespod, ale uprostřed.  

Potom se vybírají vhodné kalebasové rezonátory. Výrobce si při úderech na lamely musí 

všímat rezonančního chvění jednotlivých kalebasů. Vybere se taková tykev, jejíž tónová výška 

se nejvíce blíží tónu lamely. Pokud zní tykev moc vysoko, výrobce mírně rozšíří horní otvor 

kalebasy do přijatelné výšky. Pokud zní tykev moc nízko, otvor tykve se zmenší pomocí 

kravího trusu.  

Výrobce ještě může zlepšit kvalitu rezonátorů tak, že do nich vyřízne dva tři malé otvory, 

které zacpe pomocí mirlitonů z pavoučích kokonů.  

Nakonec se zhotoví rám, na který se upevní izolační podložka  vyrobená z proužků kůže. 

Na ně se položí jednotlivé lamely a pod každou z nich se umístí kalebasová tykev.“ 

(Kubik 1989:170). 
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Západní Afrika – xylofon bala 

Druhým typem xylofonu s rámem a kalebasovými rezonátory v západní Africe je xylofon 

mandingského typu, který je menší formou xylofonu etnických skupin Lobi-Dagarti. 

Mandingové xylofon nejčastěji označují jako balo, bala nebo balafon. V Sierra Leone 

nazývají ostatní mandingsky mluvící skupiny (Susu, Yalunko, Koranko) xylofon balangi. 

Hraje se na něj sólově, ale také v párech. V druhém případě hraje jeden nástroj hlavní melodii 

(kumbengo), zatímco druhý nástroj ji ornamentálně obkresluje (birimintingo).  

Mandingské xylofony vykazují následující organologické znaky: 

Rámový podstavec je podobný jako u lobijského typu, pouze je trochu vyšší a umělecky 

vyřezávaný, charakteristické jsou postranní latě ve tvaru bumerangů. Ke zhotovení rámu se 

používá relativně tvrdé dřevo narozdíl od materiálu příčných tyčí. Podélné latě jsou vyrobeny 

ze silných rozpůlených bambusových stonků. Oba materiály, dřevo a bambus, jsou chráněny 

tmavohnědým nátěrem. Totéž platí i pro xylofonové lamely.  

Příčné latě (ze dřeva) a podélné latě (z bambusu) jsou k rámovému podstavci přivázány 

charakteristickým způsobem, jaký známe u etnika Lobi. Jako nejspodnější „vrstva“ slouží dvě 

příčně latě ve tvaru bumerangu. Nad nimi leží další „vrstva“ v podobě bambusových 

podélných latí. Ve čtyřech místech, kde se jednotlivé vrstvy kříží, jsou vyvrtány otvory, 

kterými prochází dřevěné kolíky, jež upevňují konstrukci.  

Na horní straně podélných latí je přivázáno asi patnáct slabých tyček (jejich počet závisí 

na lamelách) a na nich jsou připevněny zavěšené kalebasy. Rezonátory jsou pod lamelami 

umístěny klikatě ve dvou řadách.  

Technika ladění mandingských xylofonů je stejná jako u lobijského typu. Bylo zjištěno, 

že ladění mandingských xylofonů odpovídá přibližně ekvidistantní heptatonice 9 s intervaly 

okolo 1200:7=171,4 centů.  

Jednotlivé lamely tvoří poslední izolovanou „vrstvu“. Leží na dvou tenkých popruzích, 

které jsou umístěny nad řadou tenkých příčných tyčkách, na kterých jsou zavěšeny kalebasy. 

Dále jsou pospojovány dalšími dvěmi popruhy, které střídavě ovinují lamelu a příčné tyčky. 

Paličky jsou vyrobeny ze dřeva a jejich hlavičky mají gumový nebo pryskyřicový povrch. 

(Kubik 1989:180). 

 

                                                 
9 ekvidistantní heptatonická stupnice = stupnice, kterou rozděluje sedm rovnoměrně vzdálených tónů. Někdy se 
používá termín ekviheptatonický.  
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Západní Afrika –xylofon jomolo 

Třetím xylofonovým typem západní Afriky je špalíkový xylofon známý pod názvem 

jomolo etnika Baulé v Pobřeží Slonoviny. Gerhard Kubik tento nástroj zkoumal v Abidjanu 

v sedmdesátých letech a zaznamenal následující organologické vlastnosti a techniky hry:  

Podstavec xylofonu tvoří dva stvoly z banánovníku.  

Na horní straně stvolů leží vrstva z usušených listů banánovníku.  

Na banánovníkových stvolech jsou dále v pravidelných odstupech přibity dřevěné kolíky 

Mezi nimi leží šest poměrně malých dřevěných lamel (špalíků) 

Lamely byly v tomto případě naladěny takto: (1) 630, (2) 587, (3) 539, (4) 494, (5) 450, 

(6) 415 Hertzů.  

Na nástroj hrají dva hráči, kteří sedí naproti sobě.  

Každý hráč má dvě dřevěné paličky, kterými tluče na konce lamel. 

Technika hry je interlockingová (viz. kapitola 1.1.1), kdy jeden z hráčů hraje jednodušší 

part a druhý obtížnější.  

Dle údajů Alexandra N´guessana (profesora hudby v Abidjanu) se dříve na jomolo hrálo 

na vesnici, zejména venku na polích, aby byla úroda ochráněna před ptáky a opicemi.  

(Kubik 1989:172) 

 

Střední Afrika – xylofon manza 

Výraz manza představuje obecný název pro xylofon v oblasti Středoafrické republiky. U 

etnika Sabanga má podobu zemního xylofonu sestávajícího z pěti okrouhlých špalíků, které 

leží na stvolech banánovníku. Obdobnou variantou je xylofon lenghaso etnika Banda, který 

má pouze tři špalíky. Na nástroj hrají dva hráči; jeden z nich má první dva špalíky a druhý 

hraje na třetí špalík (Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:134). V Zairu byly rovněž 

zdokumentovány exempláře manza, které měly tykvové rezonátory (Stone 2000:266).  

 

Střední Afrika – xylofon kponingbo 

Kponingbo je špalíkový xylofon s dvanácti až třinácti špalíky, které leží na dvou 

čerstvých pružných banánovníkových stvolech, často se zemním rezonátorem. Nástroj se 

vyskytuje u etnika Zande a používá se při kruhovém tanci kponingbo a je doprovázen 

štěrbinovým bubnem guru a dvouhlavým membránovým bubnem. Na kponingbo hrají tři až 

čtyři hráči sedící naproti sobě. Pro zandské xylofony je příznačné, že se na ně nehraje 

interlockingovým stylem. Obvyklé ladění xylofonu kponingbo je přibližná ekvidistantní 

pentatonika nebo heptatonika. (Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:134, Stone 2000:267).  
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Střední Afrika – xylofon ndjimba 

Tshitanda tsha ndjimba nebo ndjimba (což znamená zpívající, zpěvák) jsou názvy pro 

velký, 1,8 m dlouhý  xylofon s rezonátory, který má sedmnáct lamel (lundjimba). Je to nástroj 

etnika Čokve . Ndjimba je sólový nástroj nebo se používá v páru s menší verzí xylofonu 

ndjimba ya kusasulwiya (doprovodný ndjimba).  

Xylofon má ploché, obdélníkové lamely, které mají na obou koncích vyvrtány otvory, 

skrze které je protažen provaz, který svazuje lamely k sobě. Tyto lamely jsou zavěšeny na 

dvou půlkruhových ohnutých tyčích jménem tshitanda. Celý nástroj je tedy prohnutý do 

oblouku. Konstrukce je po straně podepřena ohnutým rákosovým prutem uta wa ndjimba, na 

který se může hráč posadit a udržovat nástroj ve stabilní pozici. Pod každou lamelou je 

umístěn tykvový rezonátor muvunga wa swaha s vyvrtanými otvory vycpanými pavoučími 

kokony. Lamely jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, na které se tluče do prostřední části dvěma 

dřevěnými  

paličkami mishipo s kaučukovými hlavičkami. Podle tří poloh či rejstříků jsou jednotlivé 

lamely označeny specifickými názvy shina, tshikatshi a songo. Shina představuje nejnižší 

lamely po levé ruce. (1) odpovídá významu „matka“, (2) „starší, příští“, (3) „dítě“, (4) 

„opačný“. Další, prostřední rejstřík, se jmenuje tshikatshi. Lamely (5) – (9) odpovídají 

významu „mladí muži“, (10) „protiklad“, (11) – (12) „mladé ženy“. Nejvyšší rejstřík po pravé 

ruce se jmenuje songo, lamely (13) – (17) jsou doplňkové.  

V řadě lamel (mulongo), kterou tvoří sedmnáct neobyčejnou řezbou zdobených lamel, 

jsou tři z nich (1), (4) a (10) přibity hřebíkem přímo v místě, na které hráč bije paličkou, čímž 

se změní barva tónu. Čokvové to zdůvodňují takto: jednak se tyto tři nejčastěji používané 

lamely pomaleji opotřebují a za druhé jsou tyto lamely díky své „světlé“ barvě zvuku 

výraznější než ostatní z řady.   

(Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:140). 

U Čokvů se rovněž vyskytuje xylofon lupembe s pouze dvěmi lamelami, které jsou 

opatřené rezonátory a zdobené řezbou. Společně s dalšími nástroji (chřestidla, zvony) se tento 

xylofon používá při věšteckém obřadu taha ngombo (Gansemans, Schmidt-Wrenger 

1986:84).  

  

Východní Afrika – xylofon amadinda 

Amadinda je špalíkový xylofon s dvanácti špalíky, které leží na dvou stvolech 

banánovníku.  
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Na xylofon hrají dva hráči (kanzu) sedící naproti sobě. Každý z nich drží v ruce dvě 

dřevěné paličky, jimiž bije na konce pečlivě vyřezaných špalíků. Ladění xylofonu amadinda 

se blíží ekvidistantní pentatonice. Oba hráči hrají stejný part v paralelních oktávách (Kubik 

1982:74).   

Amadinda se používala na dvorech krále (kabaka) v Bugandě. Větší verze se sedmnácti 

špalíky se jmenuje akadinda (Kubik 1982:76). .  

 

Východní Afrika – xylofon mambira 

Mambira je všeobecný název pro xylofony, které jsou rozšířeny v oblasti jezera Chilwa v 

Mozambiku. Xylofon má sedmnáct lamel ve tvaru žlábků (Trogxylophon) z lehkého, 

barevného dřeva. Rezonátor tvoří pět kusů dřeva sbitých k sobě – dvě postranní prkna, která 

jsou asi dvakrát vyšší nežli dvě podélná prkna a dno xylofonu. Na podélných prknech jsou 

gumové proužky a na nich leží jednotlivé lamely. Každá lamela má na jenom konci vyvrtaný 

otvor. V tomto místě je přibita k podélnému prknu velkým hřebíkem s hlavičkou, který 

prochází i skrze gumovou vrstvu. Druhý konec lamely je umístěn mezi dva hřebíky, které jsou 

přibity na gumovou výstelku, aby byly jednotlivé lamely oddělené. Nástroj se obvykle ladí do 

ekvidistantní heptatoniky. Hrají na něj dva hráči, každý z nich má dvě paličky s gumovým 

povrchem. Při hře na nástroj je nápadný tzv. „harmonický paralelismus“, kdy hráči hrají 

v neutrálních terciích a oktávách. Instrumentální hra bývá obohacena krátkými zpěvy, které se 

drží xylofonových frází (Kubik 1982:110). 

  

Východní Afrika – xylofon mangwilo 

Mangwilo je špalíkový xylofon, který se vyskytuje ve východní Africe, v kulturní oblasti 

Nyasa/Ruvuma. V šedesátých letech byl tento typ xylofonu zaznamenán u těchto etnických 

skupin: 1. Mosambik – Shirima, Lomwe, Makonde, 2. Malawi – Lomwe, Yao, Khokola, 

Ngonde, 3. Tanzania – Nyakyusa. Jednotlivé nástroje jsou si velmi podobné, vždy jde o 

rozpůlené špalíky, které jsou rozloženy na dvou banánovníkových stvolech. Počet lamel je 

různý. (Kubik 1982:160) 

Na mangwilo hrají dva hráči, kteří sedí vedle sebe u jednoho nástroje. První hráč 

(opachera) vždy začíná a druhý hráč (wakulela) mu odpovídá (Stone 2000:10). 

 

Jižní Afrika – xylofon timbila 

Jednou z nejvýznamnějších hudebních tradic v jižní Africe je hudba Čopiů, kteří obývali 

východní část ústí řeky Limpopo již od 14. století. Narozdíl od jiných sousedních etnik nebyli  
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podrobeni zulským invazím v 19. století. K doprovodu kruhových tanců (ngodo) používají 

velké xylofonové ansámbly. 

Ideální čopijský ansámbl se skládá z xylofonů (timbila) v pěti velikostech, pokrývající 

rozsah čtyř oktáv. Lamely jsou připevněné ke konstrukci, na které jsou připojeny tykvové 

rezonátory. Stupnice těchto xylofonů se blíží ekvidistantní heptatonické řadě (Stone 

2000:319-320).  

Výroba těchto hudebních nástrojů se dědí z otce na syna. Nejlepší dřevo pro špalíky je ze 

vzácného stromu mvendže, za jehož poražení se platil poplatek. Ještě ve třicátých letech 20. 

století měl dobrý xylofon cenu jednoho kusu hovězího dobytka (Kubica 1976:4).  

 

Afri čané často používají k označení xylofonů a lamelofonů blízce příbuzná slova. Mnoho 

jazyků v oblasti jižní Afriky používá druh retroflexu /r/, který, pokud se v ústech posune 

trochu dále dozadu, zní něco jako /l/. Například název Maravi používá Murdock (1959:294) 

k označení seskupení lidí v Malawi, ale tyto dva termíny se liší pouze v pravopisu /r/ a /l/ (a 

v obouretných frikativech). Název pro lamelofony v jihovýchodní Africe je mbira, toto slovo 

úzce souvisí s čopských slovem pro xylofonový špalík (mbila), ale se stejným fonetickým 

rozdílem. Také je pravděpodobné, že slova mbila a mbira jsou příbuzné limba a rimba, jako u 

ulimba a marimba – všechny v některých případech označují jak xylofony, tak lamelofony. 

Tyto rozličné slovní kmeny mohou mít předpony –  jako ma- a ti- pro plurál a ka- pro 

zdrobněliny – které zesilují význam. V mnoha bantuských jazycích je slovesný kmen ve 

významu ´zpívat´ –imba a vztažné předpony, které se týkají slovesa označující cokoli jiného, 

je –ila nebo –ira. Výrazy –imbira nebo –imbila by tedy měly znamenat ´zpívat pro´. 

Rozlišování takto úzce spřízněných zvuků je významné k určování možných historických 

souvislostí (Stone 2000:326). 

 

Podle teorie A. M. Jonese10 v mnoha hudebních projevech přetrvávaly vlivy kontaktů 

s Indonésií, které se mohly promítnout do úpravy xylofonů, jejich ladění a hracích technik. 

Jones se domnívá, že  mezi nejvíce ovlivněná etnika pravděpodobně patří Čopiové, jejichž 

charakter xylofonových ansámblů se velmi odlišuje od jiných ansámblů v Africe. S takovou 

hypotézou je však vhodné zacházet velmi obezřetně, zejména při určování datace těchto 

případných kontaktů. Další indonéské vlivy jsou podle Jonese patrné u konstrukce xylofonů 

mambira v jihovýchodní Africe (Kubik 1982:110).  

                                                 
10 In: A. M. Jones – Africa and Indonesia: The Evidence of the Xylophone and Other Musical and Cultural 
Factors, Leiden, 1964.  
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Podle G. Kubika je velmi pravděpodobné, že některé hudební nástroje nejsou ryze 

afrického původu, ale domácí prostředí si je rychle dokázalo osvojit: „zrovna tak existuje 

nespočet hudebních nástrojů, které jsou asi mimoafrického původu, ale během mnoha 

generací se tak značně modifikovaly a technologicky proměnily, že je dneska musíme 

bezpodmínečně považovat za africké nástroje. Příkladem jsou veliké xylofony s tykvovými 

rezonátory (ke změně barvy a zesílení zvuku) a mirlitony z pavoučích kokonů.“  (Kubik 

1988:15) 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 8 xylofonů: 

ZÁPADNÍ AFRIKA: xylofon balangi  – pochází ze Sierra Leone, skládá se z dvojitého 

rámu z bambusových štěpin a dřeva, který je typický pro oblast západní Afriky. Má 19 

dřevěných lamel, pod 17 z nich jsou připevněny malé tykve jako rezonátory. Délka 

rámu je 108 cm, délka lamel je v rozmezí 30,5 – 44,5 cm. K nástroji patří 2 dřevěné 

paličky (EA9356abc).  

Obdobnou konstrukci mají xylofony z Mali a Guineje. První má 18 a druhý 11 

lamel (EA9363abc, EA9364abc). 

VÝCHODNÍ AFRIKA: xylofon z Tanzánie – nástroj tvoří rezonanční skříň, která má 

luby z prkének a plechové dno. Nástroj je dlouhý 73 cm a sestává z osmi hrubě 

opracovaných lamel, které leží na připevněné pneumatice (EA9351).  

JIŽNÍ AFRIKA: xylofon označený jako marimba  – sestává z jednoduchého 

dřevěného rámu (74 x 46 cm), na němž je zasazeno 10 špalíků (lamel) spojených 

vázáním. Pod každou lamelou je umístěna ozvučnice z tykve. Xylofon pochází z jižní 

Afriky, pravděpodobně z území etnika Maruce (E28042).  

(Ostatní xylofony – viz. příloha) 
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Štěrbinové bubny 

Konstrukce 

Štěrbinové bubny jsou idiofonické nástroje v podobě vydlabaného dřevěného kmene nebo 

kusu bambusu, který má po délce štěrbinu, rozdělující plochu na dvě poloviny. Nestejně 

vydlabané stěny bubnu mají odlišnou výšku tónu a barvu zvuku. Někdy bývá štěrbin více.  

Štěrbinové bubny lze dále rozdělit na horizontální a vertikální. 

 

Západní Afrika – štěrbinové bubny ekwe 

V nigerijské oblasti je obecné označení pro štěrbinové bubny ekwe. Štěrbinové bubny 

používají následující etnika: Igbo, Efik, Ibibio, Ekoi, Anang, Ijo a Kalabari. Obecně se u 

těchto etnik rozlišují dva základní typy:  

 

a) štěrbinové bubny s rovnoměrně širokou štěrbinou 

b) štěrbinové bubny s rozdílně širokou štěrbinou (např. ve tvaru hranaté činky) 

 

Uvedené štěrbinové bubny jsou horizontální. V oblasti východní Nigérie se štěrbinový 

buben používá jako nástroj k tanci nebo signální bubnové řeči (Kubik 1989:68). 

 

Západní Afrika – štěrbinové bubny v Bamumu 

S vertikálními štěrbinovými bubny se setkáme například ve středním Kamerunu na 

bamumském dvoře, kde sloužily jako signální idiofony k ohlášení audience. Podobné velké 

štěrbinové bubny kindi se vyskytovaly na tržištích nebo na shromážděních při důležitých 

sděleních (Kubik 1989:46). 

 

Střední Afrika – štěrbinový buben gugu 

U etnika Zande je štěrbinový buben součástí smutečních obřadů. Po smrti se mrtvé tělo 

omyje a natře oleji. Během této přípravy se před domem zesnulého tluče na štěrbinový buben 

gugu. Bubeník svými údery budí dojem, že hraje slova kingungu, kingungu. To jsou slova 

bubnové řeči, která je ostatním vesničanům důvěrně známá. Když se všichni sejdou v domě 

smutku, ponechá se štěrbinový buben společně s membránovým bubnem gaza v domě 

zemřelého (Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:66). 
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Střední Afrika – štěrbinový buben ikokole 

U etnika Konda z oblasti jezera Mai-Ndombe se štěrbinový buben využívá při tanečních 

aktivitách. Součástí tance bobongo je malý, 50 až 80 cm dlouhý štěrbinový buben ikolele, 

který zde slouží jako rytmický nástroj. Hráč drží buben v náručí levé ruku a tluče na něj 

dřevěnou paličkou. (Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:98) 

 

Střední Afrika – štěrbinové bubny ze Zairu 

V této oblasti mají štěrbinové bubny, společně s xylofony a lamelofony, dominantní roli. 

V Zairu se nacházejí všechny hlavní druhy štěrbinových bubnů. Belgický organolog Laurenty 

(1968) popsal 313 exemplářů, jaké byly k dispozici ve sbírce Musée Royal de l´Afrique 

Centrale v Tervuren. Všechny pocházely z oblasti Zairu. Laurenty rozlišuje sedm kategorií: 

1. cylindrické 

2. antropomorfní 

3. lichoběžníkové 

4. tulipánové 

5. půlměsícové 

6. mírně obloukové („en forme de croissant“) 

7. zoomorfní 

(Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:132) 

 

Střední Afrika – štěrbinové bubny Pygmejů 

V pygmejské hudební kultuře převládají vokální prvky, přesto zde najdeme i hudební 

nástroje. Jejich mnohotvárnost a používání se odvíjejí od dvojího způsobu života Pygmejů: 

v období mírných dešťů si stavějí obydlí v blízkosti vesnic svých usedlých sousedů, v období 

silných dešťů dávají přednost životu v lesích.  

Pygmejové jsou potulní lovci. Je pochopitelné, že na svých cestách počet hudebních 

nástrojů redukují, aby neměli příliš mnoho zátěže. Mnohé tyto nástroje jsou zároveň předměty 

denní potřeby nebo nářadí. Samostatné hudební nástroje jsou vzácné a bývají vyrobeny 

z materiálů s krátkou životností. Většinou jde o jednoduché píšťalky a chřestidla.  

V usedlé fázi svého života však Pygmejové při zpěvech a tancích používají nástroje, které 

u nich nejsou jinak obvyklé. Taková situace nastává například tehdy, když Mbutiové opustí 

pralesní oblast jižně od Pokko (Zaire) a žijí v krajině, kterou obývají Lele. Mbutiové se 

účastní lelských zábavních aktivit. Při této příležitosti přenášejí Pygmejové své rytmy na 

štěrbinové a membránové bubny.  (Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:178).  
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Štěrbinové bubny jsou nejdůležitějšími signálními nástroji bantuských, ale i jiných 

národů. K tomu, aby buben sloužil jako signální nástroj, musí splňovat určité rezonanční a 

tónové kvality. Oba dva tóny štěrbinového bubnu musí být od sebe velmi odlišné, proto je 

potřeba, aby byly jednotlivé stěny štěrbinového bubnu různě silné. Průměrný dosah zvuku 

klínového štěrbinového bubnu se pohybuje mezi deseti a dvaceti kilometry.  

(Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:156) 

 

Štěrbinové bubny náleží (spolu s některými typy membránových bubnů) k tzv. „mluvícím 

bubnům“, které jsou využívány při tzv. „bubnové řeči“. „Dá se říci, že existují dva typy 

bubnové řeči. První je slabiková bubnová řeč, neboli tympanosémantická, druhá je signálová 

znaková řeč, neboli tympanofonetická. První nacházíme pouze u národů, které mají tónovou 

řeč, druhou u národů ostatních. Zatímco první pracuje s tóny slabik řeči, vytváří druhá 

znakové signály, smluvené obraty, které mají vždy přesný význam. Tympanosémantický typ 

bubnové řeči se omezuje na poměrně malý prostor střední a západní Afriky. Zdá se, že 

mimoafrické bubnové řeči používají typ tympanofonetický“ (Geist 1970:56). 

 

Střední Afrika – mluvící štěrbinové bubny etnika Banda 

Bandové ze Středoafrické republiky mají štěrbinové bubny linga  nebo lenga, které slouží 

k dorozumívání se sousedními kmeny. Tyto štěrbinové bubny patří k rituálním nástrojům, 

jejichž vzhled svědčí o kultovních a rituálních funkcích. Bandové potřebují tři tóny různých 

výšek, které odpovídají třem nejdůležitějším zvukům bandské řeči. Tyto zvuky mohou mít ve 

stejné slabice různé významy, pokud se vysloví v různých tónových výškách. Každý „ret“ 

štěrbinového bubnu lenga zní v jinak, při signální kombinaci se obvykle používají tři.  

Při taneční hudbě mají tradiční orchestry tři až čtyři štěrbinové bubny různých velikostí. 

Největší z nich, který váží až 200 kg a měří více než 2 m, je eyi-lenga, „matka“. Prostřední 

buben je oko-lenga, „manžel“, a nejmenší aya-lenga znamená „dítě“, který někdy bývá 

v páru. Taneční rytmy se skládají většinou dohromady z jediného ostinátního rytmického 

time-linu, který se hraje na „dětský buben“ a ten následují větší hudební nástroje.  

(Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:158) 

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 5 štěrbinových bubnů: 
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ZÁPADNÍ AFRIKA: štěrbinový buben kilii  – pochází ze Sierra Leone. Je vydlabán 

z části kmene a má tři úzké štěrbiny, které tvoří dvě lamely s různou tónovou výškou 

(EA9360). Tři štěrbiny má také dřevěný zpravodajský buben z Libérie od kmene 

Gerze. Nástroj je dle údajů na inventární kartě považován za posvátný (EA1689). Dle 

Laurentyho dělení jde o cylindrické typy horizontálních štěrbinových bubnů.  

STŘEDNÍ AFRIKA: štěrbinové bubny z Konga – 2 nástroje z oblasti Mangbetu 

vykazují vysokou úroveň řezbářského umění. Těla nástrojů mají tvar hranolu 

s trojúhelníkovou podstavou a jejich držadla jsou stylizována do podob zvířecích 

(E27977) a lidských hlaviček (E27773). Dle Laurentyho dělení jde o zoomorfní a 

antropomorfní typy vertikálních štěrbinových bubnů.  

 

Perkusové nádoby 

 

Konstrukce a způsob hry 

Perkusové nádoby jsou velmi často předměty každodenního života. Do této skupiny 

řadíme tykve, keramické mísy a džbány, kovové plechovky nebo skleněné lahve, které se 

rozeznívají úderem ruky nebo paličky.  

 

S perkusovými nádobami se nejvíce setkáme v západní Africe. Příkladem je nigerijský 

hudební nástroj „oudo“  (také udu), na který hrají mladé ženy etnika Igbo společně s malým 

zvoncem, chřestidlem a štěrbinovým bubnem při tanci osiningwe (čistota). Udu je při této 

příležitosti nejdůležitější nástroj. Jde o kulovitý keramický džbán s hrdlem, který má navíc 

ještě jeden postranní otvor. Vzhledem k velikosti a poloze postranního otvoru je 

pravděpodobné, že předmět neslouží jako nádoba, ale jako primární hudební nástroj, který se 

vyrábí k hudebním účelům. Hrací technika na tento hliněný nástroj vyžaduje cvik a velkou 

zručnost. Způsob výroby je založen na staré tradici a dodnes se některé nástroje zhotovují 

ručně. Nástroje jsou často umělecky zdobené pomocí lineárního gravírování, malování a 

reliéfy.  

 

Nejčastější použití udu je: 

- jako rytmický nástroj pro taneční doprovod s četnými výrazovými možnostmi, přes 

tichý doprovod až po extatické vyvrcholení 

- k doprovodu jednotlivých zpěvů a vyprávění příběhů 
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- díky pestrým barvám jednotlivých úderů se využívá v  ansámblech v různých 

nástrojových kombinacích 

Zvuk nástroje vzniká úderem na oba otvory v různých technikách. Pravá ruka naráží dlaní 

na postranní otvor takovým způsobem, aby otvor vzduchotěsně uzavřela. Úderem vznikne 

rezonanční šramot. Proto pravá ruka uzavře postranní otvor, aby společně s natlačeným 

vzduchem uvnitř těla nástroje nechala horní otvor u levé ruky otevřený, což umožňuje 

vyrovnání přetlaku. Hráč na nástroj tluče vždy střídavě na jeden či druhý otvor. Důležité je, 

aby úder neboli vzduchotěsné uzavření bylo velmi krátké, aby se nemuselo moc tlumit.  

 

Používají se následující úderové techniky:  

1. Rozličné tónové výšky se dosahují pomocí různých hracích technik 

opakovaným úderem jedné ruky na stejný otvor, přičemž je slyšitelný charakteristický 

zvuk. 

2. Údery na jeden či druhý otvor se kombinují s údery na korpus, nebo se údery 

na oba otvory kombinují s údery na korpus, často s kříženýma rukama, kdy potom 

levá ruka bije na postranní otvor a pravá na hrdelní otvor.  

 

Například u tance awuka se využívají kombinace úderů na jeden otvor a údery na korpus. 

Jednotlivým úderům jsou přiřazeny zapamatovatelné slabiky: 

 

Dum – úder pravou rukou na postranní otvor perkusové nádoby 

Du – úder levou rukou na horní otvor nádoby 

Ku – úder pravou rukou na korpus 

Aru – úder levou rukou na korpus 

(Kubik 1989:72) 

 

Kromě hliněných perkusových nádob je známý nástroj, který je obvyklý pro Fulany a 

podobné skupiny středního súdánu. Jde o polokulovitou tykev, která si hráč opírá o prsa a bije 

do ní prsty, na kterých mívá navlečené kovové kroužky. Druhou variantou je, kdy hráč  stojí 

na zemi a tluče na nástroj hůlkami, rukama nebo prsty (s kroužky na prstech nebo bez nich). 

Lokální názvy nástroje jsou fulansky horde, hausky kwarya a  songhajsky gaasay. (Stone 

2000:144) 
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Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 4 perkusové nádoby.  

Nástroje typu udu  - 3 podobné exempláře pocházejí z východní Nigerie neznámého 

etnika (s největší pravděpodobností Igbo nebo Joruba). V inventárních kartách jsou 

označeny jako hliněné bubny. Jde o hliněné kulovité nádoby s hnědým nástřepím 

a válcovitým hrdlem, které mají v horní třetině výduti kruhový otvor (EA4851, E5330 a 

E5331). Čtvrtým nástrojem je keramický buben etnika Igbo z Nigérie (E25508).  

 

Gongy 

 

Gong je idiofon, který má podobu více méně kovového disku, na který se bije paličkou. 

Při úderu je chvění nejsilnější u vrcholu. Původně pochází z jihovýchodní Asie, první zmínky 

o gongu jsou známy již z 6. století př. n. l. v Číně. V Africe se gongy vyskytují velmi zřídka. 

Setkáme se s nimi snad jen v Etiopii, v prostorách koptské církve.   

 

Zvony 

Konstrukce a způsob hry 

Zvon je idiofon, jehož jednu část tvoří plášť nejčastěji kónického tvaru, který je na užší 

straně uzavřen. Zvony se dělí do dvou skupin: 

 

a) zvony se srdcem, které bije na vnitřní stěnu nástroje 

b) zvony bez srdce, u kterých se bije paličkou na vnější stěnu nástroje 

 

U obou skupin je používaným materiálem dřevo nebo železo či jiný kov jako mosaz, měď 

(v Beninu bronz). Srdce zvonu je u většiny případů ze stejného materiálu jako zvon, přesto se 

však můžeme setkat například se dřevěným zvonem, který má kostěné srdce (Ankermann 

1901:65). Dále rozlišujeme zvony jednotlivé nebo jejich soustavy.  

 

Prehistorické nálezy ze střední Afriky 

Ve srovnání s ostatními oblastmi subsaharské Afriky nejsou archeologické objevy ve 

střední Africe příliš bohaté. Prehistorické nálezy pocházejí ze Zairu a Zambie. Nejranější 

pozůstatky hudebních nástrojů, jaké byly dosud nalezeny v archeologických vykopávkách, se 

však datují až do doby železné. Většina z nich pochází z nejlépe dokumentovaného období 
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kisalské kultury (10. – 14. století n. l. ), pojmenované podle nálezu u jezera Kisale. Vykopané 

předměty byly převážně zvony, ojediněle kovové píšťaly a lamely lamelofonů. Ostatní 

nástroje či jejich části byly vyrobeny z rostlinných a zvířecích materiálů, a proto se 

nedochovaly. Mnohé zvony pocházely  z vykopaných hrobů, často dětských, a měly 

zemřelému poskytnout magickou ochranu (Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:12).  

 

Typologie zvonů 

Západní Afrika – zvony na bamumském dvoře 

V Africe se často setkáme s dvojitými železnými zvony spojenými držadlem, na které se 

ovšem hraje obráceně, tzn. zvon se drží otevřeným koncem vzhůru a držadlem směrem k 

zemi. Takové zvony se používaly na královském dvoře bamumského sultána Ndžoji ve 

středním Kamerunu na přelomu 19. a 20. století. Společně s jinými nástroji – bubny s 

nožičkami, chřestidly v podobě sešitých sáčků z buvolí kůže a jednotlivými zvony sloužily 

jako doprovod k různým tancům, např. mbansie, ngürri nebo mutngu. Tyto velké železné 

zvony, na které se bije zvenčí, bývají 50 – 130 cm dlouhé. Jednoduché i dvojité zvony mají 

antropomorfní držadlo a náleží k palácovým symbolům (Kubik 1989:46). 

 

Západní Afrika – zvony Igbů 

Kultovní slavnosti omabe etnika Igbo ve východní Nigérii trvají šestnáct dní. Slovo 

omabe označuje spolek mužů v maskách. V centru dění stojí dvě hlavní maskové figury: 

prvním typem je omabe, leopardí maska, která představuje leopardího ducha. Druhou maskou 

je obodo ike, která má detailně vypracovaný obličej, je oblečena do vyšívaných vlajících látek 

a na hlavě má bohatý klobouk z peří. Doprovodnými hudebními nástroji je příčný roh opu ike, 

kostěné chřestidlo osha a jednoduchý zvon ogene, který se drží otevřeným koncem vzhůru a 

tluče se na něj tyčkou (Kubik 1989:62). 

 

Západní Afrika – Fulbové 

Fulbové patří mezi senegambijské národy, které žijí v západní části mandingské oblasti. 

Již od 12. století migrovali po celé západní Africe, a proto mají různá lokální jména (Fulo, 

Fula, Foulah, Ful6é, Foulbe, Peul, Pullo, Pulo, Fulani, Fellani, Filani, Fellata atd.) Fulbové 

říkají hudebníkovi gewel a hudebníci si navzájem říkají gawlo (pl. awlu´be). Příslušníci 

různých kultur je považují za společensky a etnicky odlišné, a proto hudebníci náleží obvykle 

do zvláštní kasty. V souvislosti s Fulby je zažitý francouzský název griot pro hudebníka  

jakékoli kategorie. Pozoruhodný je rozmanitý výběr nástrojů všech nástrojových tříd. Kromě 
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jiných idiofonů (xylofony, chřestidla) používají i zvony (Stone 2000:142). Příkladem je 

dvojitý železný zvon toŋ senwa spojený držadlem. Dvojice zvonů je velmi blízko sebe a tluče 

se na ně dřevěnými hůlkami. (Kubik 1989:86) 

 

Západní Afrika – Eweové 

Etnikum Ewe (ve starší literatuře také Evhe, Ewhe, Yewe) patří do etnické a lingvistické 

skupiny do tzv. skupiny Kwa. Eweové, kteří se přestěhovali na západ, rozvinuli více než sto 

dvacet malých státečků, které se lišily dialektem a jinými kulturními rysy, ale jejich příbuzní, 

kteří putovali na východ, vytvořili v ětší a centralizovanější politické jednotky. V 18. století 

mělo království Dahome neobyčejně velkou centralizační moc. Král vládl zemi skrze 

administrativní hierarchii guvernérů, velitelů a místních pohlavárů, a udržoval si důkladně  

zbudovaný dvůr s palácovými ministry obou pohlaví. Významné rozdíly v hudbě severních a 

jižních Eweů se týkají stupnic a harmonií. Hudba severních Eweů má sedmitónovou 

diatonickou stupnici a je polyfonická. Severní Eweové si tyto znaky propůjčili od sousedících 

akanských skupin. Anlo-Eweové, kteří žijí na jihu, používají pětitónovou stupnici, s harmonií 

postavenou na paralelních kvartách. Zpívají v nízkých polohách, zatímco severní Eweové 

dávají přednost vyšším. 

Ewská hudba je založena převážně na perkusových nástrojích. Nejpoužívanější hudební 

nástroje Ewů jsou zvony a bubny. Zvony využívá většina orchestrů a sólový zvonec často 

poskytuje rytmický doprovod pro zpěv. U Ewů představuje zvonek hudební nástroj, na který 

se hrají timeline patterny. U etnika Lomé z Toga se tento nástroj nazývá gakokwe. Hráč drží 

zvon v jedné ruce a druhou na něj hraje dřevěnou paličkou.  

Jednoduché zvonky gagokwe a mají i dvojitou podobu gakpãvi, který sestává z většího a 

menšího zvonku a představuje „ženu a dítě“.  

(Kubik 1989:144, Stone 2000:159-161) 

 

Střední Afrika – vladařské zvony v Zairu 

Ve střední Africe patří zvony k nejstarším symbolům královské moci a i v současné době 

hrají významnou roli při dvorské hudbě. Jednoduché kované železné zvony se objevily již 

před rokem 800 n. l. v západní Africe, odkud se rozšiřovaly přes Zaire, Shaby do Zambie a 

Zimbabwe, zatímco dvojité zvonky až mnohem později.  

G. Kubik popisuje zvony lundského vladaře Mwant Yav v jižním Zairu, které vesničané 

dodnes střeží: politickým emblémem je dvojitý kovaný zvon lubemb, nejmenší zvon tshikomb 

se rozeznívá brzy ráno, aby přivolal lidi z vesnice a největší odpovědnost vyžaduje největší 
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zvon mufu wa mukanyik, který je pojmenován podle Mwant Yava, jehož porazil v boji 

sousední vládce Kanyoka. 

Symbolické spojování dvojitých zvonů s vládcovskou mocí je charakteristické pro každou 

oblast, kde se tyto nástroje vyskytují. Výjimkou jsou pouze obyvatelé, jež žijí v povodí řeky 

Ubangi, pro které jsou dvojité zvony součástí svatebních darů (Gansemans, Schmidt-Wrenger 

1986:40). 

 

Střední Afrika – kultovní zvony 

Z hudebních nástrojů, kterým se připisují magické vlastnosti a mají kultovní funkci, jsou 

nejvíce zastoupeny idiofony. Mezi nimi to jsou také různé zvony, například u etnika Yombe 

je ke kultovním záležitostem vyhrazen zvláštní dřevěný zvonek ve tvaru želvího krunýře 

s několika srdci. U etnika Vili je typický nástroj tchikunda, což je dvojitý dřevěný zvonek ve 

tvaru přesýpacích hodin, který má také více srdcí. Tento nástroj býval ve starších zprávách 

popisován jako „nástroj k vyhánění ďábla“ (Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:86). 

 

Východní Afrika  

Ve východní Africe jsou zvonky importem ze střední Afriky. Lidé etnika Ambo v Malawi 

hrají na zvony zvané ndiwu, které jsou asi 10 cm vysoké a nemají srdce. Ambové údajně 

začali používat zvony, až když sami uměli vyrábět železo (Kubik 1982:150). 

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 23 zvonů.  

Jednoduché zvony se srdcem – příkladem jsou 2 exempláře železných zvonů ve 

tvaru kužele, které jsou na konci vytaženy v držátko. Nástroje pocházejí z Nigerie, od 

etnika Joruba (E2709,2710).  

Dvojité zvony bez srdce – z Kamerunu pochází dva protáhlé zvonce, které jsou 

k sobě spojeny rukojetí obalenou látkou a řemínky. Zvony nemají srdce, 

pravděpodobně se na ně hraje železnou tyčkou (E39262).  

 

Chřestidla 

Konstrukce 

Chřestidla patří mezi idiofony, které mají dva společné znaky. Prvním z nich je způsob 

hry, který lze definovat jako potřásání. Druhou charakteristikou těchto nástrojů je to, že 
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nevydávají určité tóny, ale pouze neurčité zvukové nebo šramotivé komplexy. Chřestidla 

zastávají v hudbě rytmickou funkci.  

Materiály jsou rozmanité. Pro výrobu těla chřestidla se nejčastěji používá lýko, rákos, 

bambus, dřevo, tykev či jiné suché plodnice nebo kov. Chřestícími tělísky bývají například 

kamínky nebo suché plody. Vedle rostlinných materiálů se používají také zvířecí kůže nebo 

kopýtka.  

V souladu s Hornbostelovou a Sachsovou systematikou rozlišujeme následující typy 

chřestidel: 

 

a) chřestidla řadová (navlečená na šňůru nebo tyč) 

b) chřestidla rámová 

c) chřestidla nádobová 

Sbírka Npm 

Ve sbírkách Náprstkova muzea se nachází 62 chřestidel rozmanitých druhů a 

materiálů.  

Řadová chřestidla - řadová chřestidla se hojně využívají při tanci. Šňůrová chřestidla 

mívají podobu náramků, náhrdelníků či chřestících pásů, které si tanečníci omotávají 

kolem těla.  

V muzeu je k vidění několik chřestících tanečních pásů, které pocházejí z jižní 

Afriky, například chřestící pás v podobě dvou šňůr, na kterých jsou připevněny 

kokonovité tobolky ze stromu akácie, jaký používají Sánové z Botswany (E59560). 

Dalším příkladem je chřestidlo etnika Venda z Jižní Afriky. Sestává z šesti 

kulovitých proděravělých plodů, které jsou vždy po dvou navlečeny na dřevěné 

osičce a navzájem spojeny šňůrou a řemínky (EA6439). 

Chřestidlo (E44399) z Konga má podobu dvou malých tykviček spojených 

šňůrkou. Jde pravděpodobně o chřestidlo typu „keš-keš“ (rozšířené po střední 

Africe), které má uvnitř tykviček drobná semena nebo kamínky. Šňůra při hře 

prochází mezi ukazovákem a prostředníkem, prsty její pomocí přidržují jednu 

z kuliček v dlani, druhá, volně zavěšená na šňůře, se při střídavém pohybu dopředu a 

dozadu omotává kolem dlaně z jedné a druhé strany, koule tak do sebe narážejí a 

doplňují rytmické chřestění vydávané kamínky uvnitř ještě o další rytmické pásmo 

z akcentů vznikající při vzájemném nárazu kuliček. Hráč používá zároveň dva 

takovéto nástroje (v každé ruce jeden), na každý z nich produkuje zpravidla jinak 
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dlouhý rytmický vzorec, pattern. Takto může jeden hráč vytvářet velice komplikované 

křížové rytmy a polyrytmy (Matoušek 2003b:94-95). 

 

Nádobová chřestidla - představují nejpočetnější skupinu. V rámci klasifikace 

hudebních nástrojů se pro tento typ chřestidla uvádí lidový název „rolnička“, který je 

někdy zavádějící, protože může dojít k záměně se zvonky.  

Charakteristika nádobových chřestidel je však následující: chřestící tělesa jsou 

uzavřena v nádobě a rozezvučují se údery o sebe, o stěny nádoby nebo obojím. 

Další variantou jsou chřestidla, která nemají chřestící tělesa uvnitř, nýbrž připevněné 

na síti na povrchu nádoby.  

Nádoby jsou vyrobeny nejčastěji ze suchých plodnic, které jsou zároveň 

archetypem všech chřestidel.  

V Náprstkově muzeu jsou k dispozici nádobová chřestidla následujících typů: 

Kalebasová chřestidla bez rukojeti – nejjednodušší typ chřestidla. Zástupcem tohoto 

typu chřestidla je chřestící nástroj z tykve s kroužkovými otvory s chrastícími 

předměty uvnitř. Chřestidlo zprostředkoval český cestovatel Emil Holub 

v jihovýchodní Africe od Masupijů, kteří jej používají při věšteckém tanci (E6731). 

Kalebasová chřestidla s rukojetí – na tykev je nasazena obvykle dřevěná rukojeť. 

Příkladem takových chřestidel jsou dva exempláře ze Zimbabwe etnika Matabele, 

které mají podobu kalebašů, zdobených opalováním a řezbou. Kalebasy jsou 

nasazeny na dřevěná držadla, první tykev má kulovitý, druhá vejčitý tvar (E60034 a 

E60035).  

Kalebasová chřestidla se síťkou – z oblasti Port Lokko v Sierra Leone pochází 

chřestidlo, které má v jazyce etnika Temne název „saka“. Nástroj je vyroben 

z obrovské tykve, na které je síť z mušličkami (EA9094). Podobným nástrojem je 

chřestidlo „towa“ z Pobřeží Slonoviny (EA11994). 

Chrastítko „juju-band“ 11 od Jorubů z Nigérie sestává z tykve kulovitého tvaru 

s úzkým hrdlem, která je obšita sítí z vlny s navlečenými korálky. Toto chřestidlo je 

kombinovaný nástroj, protože má navíc kuličku uvnitř (E2720). 

Pletená chřestidla – jsou typická pro oblasti Konga/Zaire. Nástroje se splétají 

většinou z lýčí, proutí, rákosu nebo bambusových štěpin. Bývají jednotlivé, ve tvaru 

košíku, jako je například pletené polokulovité chřestidlo „itofo“ (E28130), ale častěji 

                                                 
11 Nástroj je označený jako „juju-band“, což ovšem představuje druh kapely v Africe. 
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jsou v páru: například chřestítka ve tvaru zvonů spojených ouškem (EA3885), 

chřestidlo ve tvaru činky, které má splétané koule spojené tyčkou (E25556).  

V muzeu se vyskytují pletená chřestidla také z jiných oblastí než ze střední Afriky: 

chřestidlo ve tvaru plochého obdélníku z rákosových stébel ze západní Nigérie 

(E39437) nebo chřestidlo pletené z rostlinných vláken vejčitého tvaru naplněné 

odstřižky plechu z Guineje (E60304). 

Chřestidla z bambusu – představuje chřestidlo „mdjungo“ etnika Vapare z východní 

Afriky (E5893). Dle údajů na inventární kartě sloužil nástroj k zahánění zlých duchů.  

Chřestidla z kůže – tato podoba nádobového chřestidla je vzácná, má podobu 

sešitého koženého pytlíčku s kamínky (E14608). Původ nástroje však není známý.   

Chřestidla z kovu – jde o nástroje různých tvarů, například železná „rolnička“ ve tvaru 

trojúhelníku s ohrnutými okraji se železnou kuličkou uvnitř od etnika Čokve z Konga 

(E27892). 

 

Drhnuté idiofony 

 

Drhnuté idiofony se vyskytovaly již v době kamenné. Nástroje tohoto druhu mají obvykle 

podobu hůlky ze dřeva či kosti, jejíž povrch je zvrásněný nebo pokrytý vruby či zářezy. 

Drhnuté nástroje, kterým se říká také škrabky, se někdy zesilují tykvovými a jinými 

rezonátory.  

Také některé předměty denní potřeby mohou sloužit jako drhnuté idiofony. Například u 

etnika Hutu doprovázejí ženy svůj zpěv tak, že škrábají nehty na plochý proutěný koš intara  

(Kubik 1982:76).  

 

Sbírka Npm 

Příkladem je nástroj „dibondo“, který má podobu dřevěného bubnu, jež sestává 

z válcovité části dřeva se štěrbinovým otvorem a vruby. Nástroj pochází z Konga, 

z oblasti Ubangi-Šari a hraje se na něj přejížděním paličkou po vrubech. Nástroj 

nemá membránu (E28086). 
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Sanzy 

 

Mbira, likembe, kalimba, a isanzi jsou čtyři nejpoužívanější africké druhové názvy pro 

idiofonní hudební nástroje, které organologická charakteristika označuje jako „lamelofon“ či 

dokonce „lamelafon“ (The New Grove 1980:401) 

V etnomuzikologii se označení sanza používá v generickém smyslu pro všechny podobné 

nástrojové typy, bez ohledu na to, že v určitých oblastech Afriky mají případně své vlastní 

odlišné jméno (Kubica 1976:2). 

Konstrukce 

Tento osobitý nástroj sestává ve své nejjednodušší podobě z prkénka, na kterém je 

připevněn určitý počet tenkých jazýčkovitých lamel, buď železných nebo z dřevěných, 

bambusových štěpin. Lamely leží obvykle na dvou kobylkách. Horní kobylka, která bývá 

většinou nižší než dolní, může v některých případech i chybět. Mezi kobylkami jsou 

připevněny lamely, které jsou buď připevněny každá jednotlivě pomocí drátků ze železa nebo 

něčeho podobného, nebo jsou stlačovány společným příčným dřívkem, jež je k desce 

připevněno pomocí kovových svorek etc. Každá lamela tak leží na dvou bodech a je mezi 

nimi tlačena dolů, zatímco přední konec lamely zůstává volný. S těmito základními rysy 

konstrukce se setkáváme téměř u všech sanz, pouze jednotlivé části nástroje – destička, 

lamely a kobylka – podléhají rozličným proměnám, co se týče formy a materiálu. Rozlišujeme 

dva hlavní typy sanz: 

 

a) sanzy na prosté desce 

b) sanzy s ozvučnou skříní nebo skořápkou pod deskou 

 

Destička je téměř vždy pravoúhlá a zřídka má jiný tvar. Bývá zdobena geometrickými 

tvary nebo rostlinnými či figurálními motivy, vytvořené například vypalováním nebo řezbou.  

Velmi často se destička stává rezonanční skříňkou tak, že je z užší strany vydlabaná a 

nebo že je spojena s dalšími destičkami do tvaru hranolu. Dokonalejšího zesílení zvuku se 

také dosáhne tak, že je sanza nasazena na velkou tykev (Ankermann 1901:33).  

 

Některé typy sanz se vyskytují pouze v určitých omezených oblastech a vytvářejí tak na 

mapě Afriky jakési ostrovy. Některé konstrukční principy jsou však rozšířeny v celé řadě 

velkých oblastí. Sem patří především sanza označovaná v odborné literatuře podle svého 



 47 

výskytu jako „říční typ“, která má dutou obdélníkovou ozvučnici a kovovou kobylku ve 

formě „U“ (Kubica 1976:4).  

Sanza bývá někdy navíc vybavena různými chřestivými tělísky (např. plíšky, drátky, 

korálky), které obohacují výslednou barvu nástroje o charakteristické šramoty.  

Nativní názvy 

Název sanza  je rozšířen v Zairu a okolních oblastech. Další domorodé názvy jsou mbira 

u bantusky mluvících národů, ompochawa u Ašanti, usimbi v povodí řeky Zambezi, 

kankobele v severní Rhodésii (dnešní Zambie), dimba, ekende, ibeka, pokidu v Kongu a 

ambira v Mosambiku (Buchner 1956:158). Na území Konga/Zairu je pro lamelofon s malým 

krabicovým rezonátorem rozšířen název likembe, z kterého pocházejí následující ugandské 

odvozeniny: alikembe u etnika Alur, lukembe u Bawo, lukeme u Acooli a okembe u etnika 

Langi. Na území Ugandy se ještě vyskytují názvy budongo (plurál) u národa Basoga a 

endongo u Lusoga. V oblasti na sever od Malawi se používá názvu kalimba a u etnika Asena 

z Mosambiku a Malawi ulimba či ringa (Kubik 1982:244-250). 

 

Způsob hry 

Podle Hornbostelovy a Sachsovy systematiky patří tyto nástroje k trsacím idiofonům. Pro 

hru na sanzu však označení „trsání“ není výstižný. Hráč ve skutečnosti na lamely netrsá, 

pouze je svými palci (resp. nehty) na koncích stlačuje a opět uvolňuje. Způsob hry na sanzu 

tedy vzdáleně připomíná hru na klavír, ale využívají se pouze oba palce hráče, proto se 

v angličtině často vyskytuje označení „thumb piano“.  

Na sanzu či mbiru se v drtivé většině případů hraje tak, že hráč má nástroj otočený 

lamelami směrem k sobě. „Ale v některých oblastech západní Afriky se u lamelofonů hraje na 

volné konce lamel směrem pryč od hráče. To se považuje za případ, kdy nástroj pronikl 

z jednoho území na druhé bez příslušných hracích dovedností.“ (Stone 2000:326).   

Některé sanzy s krabičkovým rezonátorem mají na spodní straně ozvučnice zvukový 

otvor, který je umístěný tak, že na něj hráč pohodlně dosáhne ukazovákem. To hráči 

umožňuje rychlé střídavé zakrývání a odkrývání otvoru, čímž vzniká dunivý zvuk neboli tzv. 

„wow“ efekt.  

 

Původ nástroje 
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Původ mbiry leží pravděpodobně ve starověku (lamely se nacházejí na archeologických 

nalezištích), podrobnosti o jejím prehistorickém rozvoji však nebudou patrně nikdy známy 

(Stone 2000:326). „Pravlastí sanzy je pravděpodobně Kongo. První písemná zpráva o její 

existenci je z roku 1586. V dnešní době je sanza rozšířena od Horní Volty v západní Africe až 

po Jihoafrickou republiku. Mimo Afriku se pak objevuje v kapelách Střední a Jižní Ameriky, 

kam se zřejmě dostala s africkými otroky“ (Kandert: 198). Po celé Africe se lamelofony 

používají pro zábavu. Pouze u jihovýchodních Bantuů se lamelofony pravidelně používají při 

rituálech. V této oblasti jsou rovněž mnohem větší a složitější (Stone 2000:325).  

 

Západní Afrika – lamelofon timbrh 

Tento typ lamelofonu je vyrobený celý nebo částečně z rafiové palmy. Je velmi rozšířen u 

národů Travnatého pobřeží od oblasti středního Kamerunu až po východní Nigérii.  

U etnika Vute však měly tyto nástrojové typy až podivuhodné adaptační a inovační 

vlastnosti.  

Exempláře, které popisoval B. Ankermann (1901) měly na krabičkových rezonátorech 

zpravidla jeden až tři „držadla“ (něm. Stielen) z kousků rafie. Takové modely „přežily“ 

dodnes ještě u etnika Tikar, Bamileke a jejich sousedů. U Vuteů se však zhruba po 2. světové 

válce začaly objevovat určité modernizace a začaly se vyrábět větší lamelofony s rezonanční 

skříní z mnohem lehčího dřeva. Zbývající organologické znaky včetně rafiových lamel 

zůstaly stejné.  

(Kubik 1989:50) 

 

Západní Afrika – lamelofon ubo aka 

Ubo aka je nejčastější název pro specifický lamelofonový typus, který se vyskytuje u 

etnika Igbo z kulturní oblasti Biafra. Charakteristické známky tohoto nástroje jsou tyto: 

Lamelofon je vyroben z asi 2 cm silné dřevěné desky, která je seříznutá tak, aby přesně 

pasovala do ozvučné skříňky vyrobené z rozpůlené tykve. Kromě toho má vrchní deska na 

obou stranách vyříznuté dva velké půlměsícové otvory. Mezi nimi jsou připevněné lamely, na 

které hráč hraje palci.  

Lamely jsou železné a většinou jich bývá osm. Jsou uspořádané tak, že se nejnižší tóny 

nalézají uprostřed a vpravo na konci řady. 

Přední a zadní kobylka jsou rovné; příčné břevno, které stlačuje lamely, může být ze 

železa nebo rostlinného materiálu. 
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Lamelofon typu ubo aka, podobně jako jiné modely z východní Nigérie, vybízí 

k historickým úvahám. V celé této zóně existuje nesčetné množství lamelofonů, hlavně 

z rafie, bambusu nebo rákosu a také nástroje, které se dříve a částečně ještě dnes vyrábějí 

převážně z rostlinných materiálů.  

Ubo aka do tohoto rámce spíše nezapadá, protože používá železné lamely ve stanoveném 

pořadí. Počet osm a jejich uspořádání se vyskytuje u mnohých malých lamelofonů 

s krabicovým rezonátorem ve střední Africe, není vyloučeno, že středoafrické modely z 19. 

století se skrze námořní pobřežní dopravu dostaly k Igbům a tam se přetvořily do dnešní 

podoby. V takovém případě by byl ubo aka relativně nedávným vynálezem východní Nigérie.  

(Kubik 1989:74) 

 

Střední Afrika – lamelofony s krabičkovým rezonátorem 

Pro tento typ se užívá řada různých označení (například mbira, likembe, kalimba a sanzi 

atd).  

Patří k nejrozšířenější formě lamelofonů v republice Kongo, Zairu, Rwandě, 

v jihozápadní části Středoafrické republiky a v částech východní Angoly a severozápadní 

Zambii. Ne vždy uvedená označení představují krabičkové lamelofony, ale jde o většinu 

případů.  

(Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:142) 

 

Střední Afrika – Čokve 

Čokvové v severozápadní Angole a v jižní části Zairu používají pět lamelofonových typů, 

z nichž každý začíná druhovým označením  tshisanji nebo tshisaji (skupina, ptačí hejno). 

Následné tři tshisanji se považují za autochtonní nástroje: 

a) tshisanji kakolondondo 

b) tshisanji muyemba 

c) tshisanji libungu 

Všechna tshisanji etnika Čokve mají kovové lamely. Kakolondondo je deskový 

lamelofon, který je připevněný na kalebasovém rezonátoru. Kakolondondo má 8 nebo 10 

lamel z drátků deštníku nebo z kovaného železa. Kakolondondo se má mnohé společného 

s likembe, například heptatonické uspořádání lamel nebo to, že slouží jako nástroj k ukrácení 

času. Má však zcela odlišný rezonátor.  

Tshisanji muyemba je naproti tomu nástroj, na který smějí hrát výhradně vyškolení 

muzikanti. Lamely jsou kované a lopatkovité. Je jich 17 a jsou uspořádány do tří řad nad 
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sebou. Ladění sedmnácti lamel tshisanji muyemba se odvozuje od xylofonu ndjimba, který má 

rovněž sedmnáct lamel (viz. xylofony). (Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:148) 

 

Východní Afrika 

Ve východní Africe nejsou lamelofony autochtonní nástroje. Na přelomu 19. a 20. století 

pronikly na toto území z Konga a pomalu se začaly v různých částech země integrovat do 

lokální hudby.  

Lamelofony z Ugandy vykazují obdobné organologické znaky jako krabicové lamelofony 

ze střední Afriky. Nástroje mají většinou dvanáct lamel, ale některé nástroje mají i více. Jako 

materiál pro lamely se používají staré paprsky z kola bicyklu, které se vyklepou kladivem. Na 

lamelách jsou také někdy navlečeny chřestivé kroužky. Ladění je obdobné jako ve střední 

Africe. (Kubik 1982:118) 

Přesto se i ve východní Africe objevuje lamelofon, který má svou specifickou podobu. 

Nejčastější nativní název je ulimba. Nástroj má dvě části: dutou krabicovou ozvučnici a 

jakousi zdobně řezanou „hlavici“, která svírá s ozvučnou skříňkou tupý úhel. Lamelofon je 

však vyroben z jednoho kusu dřeva. Dalším typickým rysem ulimby je to, že nemá žádnou 

kobylku. Lamely jsou tvoří široké a zároveň tenké plechové plátky, jež jsou zaraženy do 

místa, kde se stýká ozvučnice s hlavicí nástroje. Nástroj má několik vyvrtaných ozvučných 

otvorů, jak na vrchu, tak i na straně ozvučnice (Kubik 1982:162).  

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 44 lamelofonů  typu sanza. Lamely nástrojů jsou 

vyrobeny převážně z kovu, méně často z bambusových nebo dřevěných štěpin. 

Jejich průměrný počet se pohybuje mezi 8 až 9, krajní hodnoty jsou 6 (EA11995, 

Zaire) a 19 (E39418, Kongo) lamel. Průměrná délka krabičkových sanz se pohybuje 

kolem 25 cm. Nejmenší sanza „ikumbi“ má 14 cm a pochází z Konga. Největší 

exempláře pocházejí z Kamerunu – 39 a 45 cm (E39320 a E39080). 

Sanzy na prosté desce – v muzeu se nachází 4 exempláře sanz (od etnika Čokve), 

na kterých je tužkou napsán název „kakalondondo“.  Z organologického hlediska 

uvedené nástroje skutečně odpovídají typu „tshisanji kakolondondo“ - mají 8 až 10 

kovových lamel, pouze chybějí tykvové rezonátory.  

Dalším příkladem je lamelofon se 12 lamelami, které jsou rozestavěny ve 2 

řadách po 6 lamelách. Na kartě je napsáno, že nástroj pochází zřejmě ze západní 

Afriky. Podle mého názoru však nástroj nepochybně pochází od etnika Čokve, díky 
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charakteristické řezbě na dřevě a lopatkovitému tvaru lamel (viz. Gansemans, 

Schmidt-Wrenger 1986). Kromě toho má sanza vpředu připevněná chřestidla 

v podobě 3 plíšků navlečených na drátek. Lamely nástroje jsou umístěny na kovové 

kobylce ve tvaru „U“ a jsou zespodu dolaďovány voskem. Ladění obou řad je 

převážně vzestupné (EA6322). 

Sanzy na prosté desce s rezonátorem – nástroj má železné lamely a je tvořen 

dřevěnou obdélníkovou destičkou, která je připevněná na tykev. Na inventární kartě 

je uvedeno, že se nástroj pravděpodobně jmenuje „simba“ a pochází z jihovýchodní 

Afriky (E24560).  

Sanzy s ozvučnou skříní 

Sanzy s krabičkovým rezonátorem – sanza (E96080) má 15 bambusových lamel,  

dřevěnou dlabanou ozvučnici, zdobenou rytým geometrickým ornamentem a se 2 

„držadly“. Nástroj je z Kamerunu a vykazuje stejné organologické znaky jako 

lamelofon typu „timbrh“. 

Nástroj z Tanzánie (EA11987) představuje typ sanzy z východní Afriky „ulimba“. 

Je vyroben z jednoho kusu dřeva a má onu charakteristickou „hlavici“. V dutém těle 

nástroje je 9 kulatých otvorů. 7 širokých plochých lamel z plechu je laděno od 

bezpůltónové pentatoniky (přibližně: c2-g-d-c-f-b-d2). 

Sanza (E11190) etnika Kongo představuje tzv. „říční typ“, který představuje 

nejvíce rozšířený typ v celém Kongu. Rezonátor je vydlabán z 1 kusu dřeva boční 

stěnou. Otvor po dlabání je zakryt destičkou, přilepenou voskem. Nástroj má kovovou 

kobylku ve tvaru „U“, která drží 10 kovových lamel s navlečenými kroužky z plechu.  

Sanzy s rezonátorem z rozpůlené plodnice – ozvučnice nástroje (EA3451) je 

z rozpůlené tykve, do které je zasazena dřevěná deska se 2 půlměsícovými otvory. 

Sanza má železné lamely nestejných délek.   

Sanzy s jiným rezonátorem - pozoruhodným nástrojem je lamelofon „kotuten“, který 

sestává z prkénka připevněného na plechovce od oleje s kamínky uvnitř. Nástroj má 

9 lamel a je původem ze Sierra Leone (EA9358).  

 

Třecí idiofony 

 

Do této skupiny patří hudební nástroje rozmanitých tvarů a materiálů. Mohou vypadat 

jako předchozí idiofony (např. tyčka, štěrbinový buben aj.), rozdíl však spočívá ve způsobu 

hry.  
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3.2 AFRICKÉ MEMBRANOFONY  

 

Africké membranofony zastupují všechny druhy bubnů, pro které je společné to, že 

sestávají z dutého korpusu, který je potažen alespoň jednou membránou, jež je zdrojem zvuku 

nástroje.  

Hornbostelův a Sachsův systém rozděluje membranofony nejprve podle způsobu hry a 

potom podle tvaru nástroje. Kromě toho sleduje u membranofonů možné společné sufixy, 

které sledují způsob, jakým připevněna či napjata membrána.  

 

Způsoby připevnění membrány u afrických bubnů jsou následující: 

 

a) přes konec bubnu se natáhne vlhká kůže a nechá se uschnout. Kůže pak drží 

díky jednotné pevnosti. V jiném případě je kůže pevně stažena provazem obtočeným 

kolem těla bubnu.  

b) kůže je přibita dřevěnými kolíčky. Někdy jsou místa, kde jsou připevněny 

kolíčky, zesílena přes sebe položenými proužky kůže, občas je kůže navíc obtočena 

motouzem. Dřevěné kolíčky bývají nahrazeny železnými nebo měděnými hřebíky. 

c) Kůže bubnu je napjata šňůrami nebo řemínky, které jsou prostrčeny skrze 

otvory na okrajích membrány. Připevnění napínacích šňůr jsou následující druhy: 

- šňůry končí na kůži, která je napjatá přes opačný konec bubnu, a 

poté jsou obvykle klikatě nataženy tam a zpět. Tento způsob je podstatný 

v případě cylindrických nebo kónických dvouhlavých bubnů s hladkými 

stěnami bez výčnělků. Napínací šňůry se mohou křížit navzájem anebo 

ještě spolu se šňůrami, které jsou uvázány pod sebou kolem obvodu bubnu 

a tvořit tak síť.  

- bubny s výstupkem nebo vyčnívajícím lemem mají napínací 

šňůry obvykle připevněny na kovový nebo kožený kruh či mezikruží. 

Podobné kruhy mívají také polokulovité bubny.  

- šňůry končí rovněž na kruhu, který napíná šňůry tak, že se pod 

něj vkládají dřevěné klíny. Kruh může být umístěn kdekoliv na těle bubnu; 

existují bubny, které mají kruhy téměř u membrány a vložené klíny 

přesahují hranu bubnu, jiné bubny mají kruhy s klíny až na úplném konci. 
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- šňůry končí na velkých dřevěných kolících, které jsou zastrčeny 

do těla bubnu. Kolíky jsou šikmé a na spodní straně mají vruby, přes které 

vedou napínací šňůry (Ankermann 1901:53-58). 

 

2 MEMBRANOFONY 

Hornbostel - Sachs 

Obecný název Anglický 

název 

Německý 

název 

211.21 Cylindrické 

bubny 

Cylindrical 

drums 

Zylindertrommeln 

211.22 Sudové  

bubny 

Barrell drums Fasstrommeln 

211.24 Bubny ve tvaru 

přesýpacích 
hodin 

Hourglass 

shaped drums 

Sanduhrtrommeln 

(Doppelkonustrommeln) 

211.25 Kónické bubny Conical drums Konustrommeln 

211.26 Pohárové bubny Goblet drums Bechertrommeln 

211.3 Rámové bubny Frame drums Rahmentrommeln 

23 Třecí bubny Friction drums Reibetrommeln 

24 Mirlitony Mirlitones Mirlitons 

 

 

Bubny cylindrické 

 

Konstrukce 

Cylindrické bubny jsou nejrozšířenější typy tubulárních bubnů. Korpus bubnu má tvar 

trubice, která má střední a koncový průměr stejný. Zúžení konců stejně jako diskové uzávěry 

se neberou v úvahu.  

Bubny mohou mít jednu nebo dvě membrány. Bubny s jednou membránou mohou mít 

protější konec otevřený či uzavřený.  

 

Západní Afrika – Jorubové 

V jorubské společnosti jsou bubny dominantními druhy nástrojů. Hudebníci pohlížejí na 

nástroje v rámci bubnového ansámblu jako na členy rodiny. Vedoucí ansámblu obvykle hraje 

na hlavní nástroj, matku (iya ilu nebo iya´lu). Jména se opakují podle jména hlavního nástroje 
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ve více než jedné rodině nebo skupině: iya´lu dundun, iya´lu bata, iya´lu bembe. Protože 

systém také obsahuje běžná jména pro doprovodné a druhořadé bubny různých ansámblů, 

objevují se jména kerikeri a isaju ve více než jedné rodině bubnů, které určují nástroje 

odlišných konstrukcí. Většina jorubských bubnů je domácích, pouze některé bubny mají 

Jorubové vypůjčené ze severní Afriky. 

Jorubové používají řadu cylindrických bubnů. Dva kolíčkové bubny používají k uctívání 

boha vody a plodnosti omulu. Jednohlavý cylindrický buben apesin se používá při maskových 

slavnostech tajného společenství oro. Pro zábavu se používá kulovitý cylindrický buben kete.  

K dalším cylindrickým bubnům patří kolíčkové bubny apinti, gbedu, igbin a agere, na 

které se hraje při náboženských slavnostech a obřadech pro královskou rodinu a lovce (Stone 

2000:158-159).   

 

Sbírka Npm 

Ve sbírkách Náprstkova muzea se nachází 14 cylindrických bubnů 

z následujících oblastí: Pobřeží Slonoviny (2), Nigérie (2), Tanzánie (2) a po jednom 

nástroji ze Senegalu, Sierry Leone, Konga, Ugandy a Somálska. Zbylé nástroje jsou 

neznámého původu.  

 

Jednomembránové bubny - buben zvaný „ugoma“ má 1 membránu a je zhotovený 

z dlouhé dřevěné roury (158 cm) Nástroj pochází z roku 1903 z oblasti Kilimandžára, 

z Tanzánie (E6116). Druhý nástroj z Tanzánie je z roku 1905. Má jednu membránu, 

otevřený protější konec a po stranách těla dvě ouška. Pochází od etnika Loango 

(E7422).  

Další buben pochází od etnika Fulbe z oblasti Mandingo v Sierra Leone. Vysoký 

dřevěný buben má 1 membránu, která je napnuta na 6 dřevěných kolících a ovázána 

bílou šňůrou. Blána má na sobě namalovaný černý kruh, rozdělený křížem na 4 díly 

(EA6129). 

Podobnou napínací techniku má buben z Nigerie, který pochází pravděpodobně 

od Jorubů. Buben má silnou kůži přichycenou 7 upínacími kolíky. Plášť bubnu je 

zdoben geometrickým ornamentem, na jedné straně lidskou maskou s široce 

otevřenýma očima a otevřenými ústy (EA4609).  

Buben zdobený malými, bílohnědě pomalovanými maskami pochází z Pobřeží 

Slonoviny od etnika Baulé (EA26572).  

 



 55 

Dvoumembránové bubny – příkladem je dřevěný buben pokrytý srstnatými kůžemi, 

které přesahují přes boční stěny, kde končí vždy 4 cípy. Nástroj pochází ze 

Somálska, z oblasti Mogadišo (E55821). 

Další buben se dvěmi membránami je z oblasti Port Lokko v Sierra Leone. 

Nástroj je vysoký, dřevěný, kůže jsou utaženy obručemi. Buben je získán od etnika 

Temne: v jejich jazyce má buben název „bitin“ a palička „rok“ (EA9096).  

Zvláštní podobu dvojblanného bubnu představuje exemplář z Ugandy, z vesnice 

Ibanda v oblasti Ruvenzori. Korpus bubnu je plechový, patrně použitý z konzervy. 

Kůže jsou upevněny proplétanými řemínky (EA13801).  

Dvoumembránové mluvící bubny  - jedinečný exemplář je mluvící buben z Nigérie 

etnika Joruba. Buben má dřevěný válcový korpus s koženými membránami, které 

jsou zachyceny koženými provázky, které kryjí dřevěné tělo bubnu a jejichž 

stlačováním se uvolňuje a napíná membrána a tón mění výšku. Na obou stranách 

podél okraje jsou našity rolničky. K bubnu je připojeno poutko z brokátu, obšité kůží a 

2 obdélné štítky na těle nástroje z téhož materiálu. K nástroji patří zahnutá dřevěná 

palička obšita světle modrým flanelem (EA3453ab).  

 

Bubny sudové 

 

Konstrukce 

Sudové bubny mají zakřivený korpus a střední průměr větší než průměr koncový.  

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum má k dispozici 3 sudové bubny.  

První je buben etnika Ašanti řezaný ze světlého dřeva zdobený reliéfní řezbou, 

kterou tvoří velká ňadra, 4 stylizované lidské figury, z nichž jedna drží penis sousední 

postavy. Zbývající plocha pláště bubnu je pokryta šachovnicovými vzory. Buben měl 

původně 8 napínacích kolíků. Nástroj pochází ze 60. let z Ghany (EA9046ab). 

Druhý sudový buben pochází též z Ghany. Nástroj má zdvojenou membránu – 

jedna membrána je připevněna na dřevěný kruh pomocí kovových lamel na sedmi 

velkých dřevěných kolících. Na tuto kůži je přilepena další kůže, černě malovaná. 

Spodní část bubnu je otevřená (EA11983). 
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Třetí sudový buben pochází z oblasti na pomezí států Ghana a Togo. Technické 

provedení je obdobné – kožená membrána byla původně připevněna 5 kolíky. Dle 

údajů jsou na dřevěném korpusu nástroje zbytky kultovní běloby (E60360). 

  

Bubny ve tvaru přesýpacích hodin 

 

Konstrukce 

Bubny ve tvaru přesýpacích hodin mají střední průměr menší než koncový. 

 

Západní Afrika – západní a střední súdán 

Všechny etnické skupiny západního súdánu používají dvouhlavý buben ve tvaru 

přesýpacích hodin tama, o kterém první zmínka pochází ze 14. století (Stone 2000:144).  

Ve středním súdánské oblasti se mají dvoublanné napínací bubny ve tvaru přesýpacích 

hodin přední postavení. Nástroje se vyrábějí v různých velikostech a mají odlišné funkce. 

Hauský buben jauje se vyskytuje u královské rodiny, bubny kalangu a ´dan kar´bi se spojují 

s porážením dobytka a v některých oblastech je používají dvorští hudebníci. U Hausů se 

rovněž vyskytují jednoblanné napínací bubny ve tvaru přesýpacích hodin. Jsou to bubny 

kotso, který se spojují s královskou rodinou (Stone 2000:147).  

 

Západní Afrika – Jorubové 

K symbolům jorubské identity patří mluvící buben dúndún. Je to dvouhlavý napínací 

buben ve tvaru přesýpacích hodin.   

 

Sbírka Npm 

Jednomembránové bubny – 2 nástroje pocházejí z Tanzánie (E64947, EA9352). 

Konstrukční provedení je podobné – oba bubny mají membránu upevněnou k tělu 

dřevěnými kolíčky a držadlo na straně. Dolní části těla nástroje jsou zdobeny 

vypalovaným geometrickým vzorem.  

Bubínek z Kamerunu je dřevěný a dlabaný ve tvaru 2 polokoulí, které jsou 

spojený asi 7 cm dlouhým válcovým krkem, který má uprostřed malou dírku. Jedna 

polokoule je potažena hadí nebo ještěrčí kůží, připevněnou dřevěnými kolíčky 

(E40368).  

Buben z Conakry v Guineji má koženou membránu, která je pomocí stáčejících 

řemínků napnuta na dřevěné kolíky. Nástroj pochází z 60. let (E60076). 
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Poslední buben je neznámého původu. Tvar nástroje je obdobný, pouze má 

navíc uprostřed vystupující prstenec. Membrána je napnuta kolem obvodu bubnu 

pomocí dřevěných kolíčků (E40229). 

 

Dvoumembránové bubny – všechny tyto bubny jsou tzv. mluvící bubny. Membrány 

jsou spojeny koženými řemínky, které vedou od jedné polokoule ke druhé.  

Náprstkovo muzeum vlastní 3 mluvící bubny. První je získán od A. Sachse a dle 

údajů pochází ze západní Afriky (E24042). Druhý buben je z jižní Nigerie a je 

součástí Hlouchovy sbírky (E39188). Třetí buben je v inventáři zapsán jako „pasuto“ 

a pochází z Jihoafrické republiky od etnika Sotho. Nástroj je zdoben v nízkém reliéfu 

barevnými trojúhelníky a na jedné bláně má namalovaný kříž (E59967). 

 

Bubny kónické 

 

Konstrukce 

Za kónické bubny se považují takové, jejichž koncové průměry jsou podstatně odlišné. 

Malé rozdíly v kónicitě jsou nepodstatné a zde se s nimi nepočítá.  

 

Západní Afrika – Jorubové 

Do vlastní jorubské rodiny bubnů patří bata (dvouhlavý kónický buben). Ansámbly bata 

se používají při obřadech spojených s bohem hromu Sango (Stone 2000:159). 

 

Sbírka Npm 

Jednomembránové bubny – První buben má koženou membránu, která je upevněna 

pomocí dřevěné obroučky, která je pomocí rostlinných vláken napjata na další níže 

nasazenou dřevěnou obroučku. Spodní část bubnu je otevřená. Nástroj pochází 

z Kamerunu (EA11985). 

 

Dvoumembránové bubny - buben z Etiopie má tvar komolého kužele a má 2 

membrány, které jsou k sobě svázány koženými řemínky (E60145).  

Další 2 bubny pocházejí z 60. let z pozůstalosti Dr. R. Rejmana, jež nástroje 

získal za pobytu v Tanzánii. První má 2 membrány napínané pomocí kožených 

řemínků. Buben má také ucho vyrobené ze stáčených řemínků (E64946). Druhý 
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buben je obdobné konstrukce. Nástroj je miniaturní, jeho výška i průměr jsou 

pouhých 9,7 cm (E64948). 

Další buben, který pochází z Tanganjiky, je na obou stranách potažen kůžemi, 

vypnutými proplétanými řemínky. Buben má 2 malá ouška, do kterých jsou zasunuty 

dřevěné paličky (EA3955).  

 

Bubny pohárové 

 

Konstrukce 

Korpus pohárového bubnu sestává z kotlíkového nebo cylindricky formovaného hlavního 

dílu a tenčí nožky.  

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 13 pohárových bubnů. Všechny jsou 

jednomembránové.  

Příkladem je dřevěný buben „sowrouba“ ze Sierra Leone (EA9357) nebo 75 cm 

vysoký buben ze stromového pláště se čtyřmi nožkami, který údajně slouží 

k zahánění zlých duchů. Nástroj je z roku 1910 z Tanzánie, od bantuského kmene 

Pare (E7423). 

Většina pohárových bubnů má kůži nataženou pomocí řemínků, které jsou 

ovázané kolem patky bubnu nebo případných nožiček.  

 

Bubny rámové 

 

Konstrukce  

Za rámový buben se považuje takový buben, jehož výška korpusu nepřevyšuje poloměr 

membrány. 

 

Výskyt nástroje a nativní názvy 

Rámové bubny jsou typické pro severní Afriku, v subsaharských oblastech jsou velmi 

vzácné. Objevují se v některých částech západní Afriky (zejména u Jorubů a Hausů) a ve také 

ve východní Africe. Bezpochyby jde o arabský vliv.  
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Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 5 rámových bubnů (tamburín). 3 pocházejí z Nigerie 

a 2 z Tanzánie.  

Dva nástroje z Nigerie mají rám sestavený z dřevěných destiček. Tvar jednoho 

bubnu je trojúhelník (EA2707) a druhého osmiúhelník (EA3131). Zbylý nástroj 

z Nigerie má vypalovaný hliněný rám, který se mírně rozšiřuje. Kůže je napjata řadou 

dřevěných kolíčků. Buben má velmi nízký lub, asi 3 cm (EA11991). 

Kruhové tamburíny z Tanzánie mají dřevěný lub, na kterém jsou na protilehlých 

stranách připevněny chřestící plíšky (EA9354, E64944).  

 

Bubny třecí 

 

Konstrukce  

Membrána třecích bubnů se rozechvívá třením, buď pomocí tyče nebo šňůry. 

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní jediný exemplář třecího bubnu. Buben pochází ze 

Zairu, patrně z oblasti Kasai. Sestává z dřevěného těla a jedné kožené membrány a 

z dřevěné tyčinky zevnitř pohybující membránou. Tělo bubnu je zdobené reliéfní 

řezbou s geometrickým vzorem. Membrána je k obvodu těla připevněna dřevěnými 

kolíky. Ve středu membrány je zakotvena vnitřní tyčinka pomocí disku z kalebaše, 

(E64853).  

 

Mirlitony 

 

Konstrukce 

Mirliton je hudební nástroj, který mechanicky zkresluje hudební zvuk, vydávaný lidskými 

hlasivkami (Kurfürst 1998:15). V Hornbostel – Sachsově systematice je mirliton nesprávně 

zařazen mezi membranofony, čímž u mirlitonů stanovuje nutnost existence membrány.  

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 2 mirlitony.  
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Jde o  2 exempláře uvedené jako hlásná trouba „moango“ lahvovitého tvaru. 

Nástroj je vyroben ze světlého dřeva, je hladký a nezdobený. Pochází od náčelníka 

Kauccia kmene Bandaka, z vesnice Bafwakoe ve Stanleyville v Kongu (E27821-2). 
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3.3 AFRICKÉ CHORDOFONY  

 

Hornbostel - Sachs Obecný název Anglický 

název 

Německý 

název 
311.1 Hudební luky Musical bows Musikbögen 

311.2 Hudební tyče Monochords Musikstäbe 

312 Tubulární citery Tubular zithers Röhrenzithern 

313 Prámové citery Raft zithers Flosszithern 

314 Deskové citery Board zithers Brettzithern 

315 Skořepinové citery Trough zithers Schalenzithern 

316 Citery rámové Frame zithers Rahmenzithern 

321.1 Loutny lukové Multiple lutes, 

Pluriarcs 

Bogenlauten 

321.2 Loutny ja řmové 

(lyry) 

Lyres Leiern 

321.3 Loutny s rukojetí Lutes (Stiel)Lauten 

322 Harfy Harps Harfen 

323 Harfy loutnové Harp-lutes Harfenlauten 

 

 

Hudební luky 

 

Konstrukce 

Hudební luk je nejjednodušším strunným nástrojem, který sestává z pružné ohnuté tyče a 

napnuté struny. Luk vydává těžký a chvějivý tón.  

Vývoj a rozšíření nástroje 

Hudební luk je archetypem všech strunných nástrojů. Odhaduje se, že byl vynalezen asi 

před 30 000 – 15 000 lety. Luk byl pravděpodobně nejprve nástroj, ale ne nutně pro střílení 

šípu (Grove 1980:68). Někteří badatelé se domnívají (Sachs, Montandon), že byl hudební luk 
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vynalezen dříve než luk střelecký. Toto tvrzení vyvrací P. R. Kirby, který zjistil, že Křováci 

(evropský název pro Sány) z pouště Kalahari užívají loveckého luku i jako luku hudebního. 

„Vznik hudebního luku z luku loveckého potvrzuje konečně i okolnost, že když se na sklonku 

15. století Portugalci vylodili v jižní Africe, nenašli u Hotentotů (evropský název pro 

Khojkhoje) žádné strunné nástroje, patrně proto, že Hotentoti loveckého luku neužívali. O 

hudebním luku Hotentotů zvaném gora, jehož nebylo možné užít ani k lovu, ani k válečným 

účelům, je poprvé zmínka na sklonku 17. století“ (Buchner1965:158). 

 

Způsob hry 

Hudební luky mají obvykle jednu strunu, připevněnou a nataženou k oběma koncům 

ohnuté tyče, takže když se strunou pohne, vydává zvuk. Jedním ze základních rozdílů u luků 

je to, jakým způsobem se rozechvívá struna. Může se na ní něčím udeřit, obyčejně malou 

hůlkou, nebo se na ní může trsat jedním prstem, nebo placem a ukazováčkem dohromady. 

Strunu mohou rozeznít také nepřímé vlivy včetně škrábání hůlkou přes rýhy vyřezané na luk 

(třecí luk) nebo foukáním na pírko připevněné k luku (gora nebo lesiba). Někdy se na strunu 

škrábe.  

Zvuk luku rezonuje různými způsoby. U ústního luku se vloží část do hráčových úst a 

pohyby jeho úst a hrdla zdůrazňují různé alikvóty12. U tykvového luku je rezonátorem tykev 

připevněná nebo přidržovaná naproti luku, hráč může vytvářet zvuky pohybem tykve proti 

jeho nebo jejímu tělu, zdůrazňující různé vysoké tóny změnou hlasitosti vzduchu rezonujícího 

v tykvi.  

Hudební luky jsou vyrobeny tak, že mohou vyluzovat více než jeden základní tón. Někdy, 

jako je tomu u přepažených luků 13, jsou někde podél délky tětivy ke struně připojeny nitě, 

způsobující vibrace struny ve dvou dílech. Jiné luky vytvářejí odlišné základní tóny, jako 

když hráč zastaví strunu pomocí prstu nebo nějakého předmětu. 

 

Výskyt nástroje a jeho nativní názvy 

Hudební luk je typický pro oblast jižní Afriky. A. Buchner (1956:158) uvádí pro hudební 

luk následující názvy: v severní rovníkové Africe amzad, to, atd,. v jižní rovníkové Africe 

hunga, mtangala, ndimbga, nkwindi, além, bobre, gubo, hade atd., na Madagaskaru žežiláva. 

Dále zdůrazňuje, že se slabý a zastřený zvuk nástroje obráží i v samohláskách a nosovkách 

                                                 
12 Alikvóty, alikvótní tóny – jsou vedlejší tóny, které při chvění struny nebo vzduchového sloupce zní současně 
s hlavním tónem – ovšem podstatně slaběji. Většinou je ani nevnímáme, ale mají velký význam pro barvu tónu.  
13 Přepažené luky mají tzv. ladící smyčku či poutko, které vede od lučiště ke struně, a dělí tak tětivu na dvě části  
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domorodých názvů jako kalumbu v Severní Rhodesii (Zambie), nkungu v Angole a 

wurubumba v Kongu.  

Etnika, která mluví akanskými jazyky (Ašanti, Akim, Brong, Kwahu, Akwapim, 

Akwamu, Wasa, Agona, Fante, Baoulé), nazývají ústní luk benta. Xhosové znají hudební luk 

umrhubhe, na který se škrábe tyčkou, Vendové mají třecí luk tshizambi a hudební luk dende 

s rezonátorem, Tsongové používají ústní třtinový luk mqangala a přepažený luk s tykví 

xitende. Zulové rozlišují nepřepažený luk  ughubu s tykvovým rezonátorem a luk 

umakhweyana s ladící smyčkou a tykvovým rezonátorem (Stone 2000:163, 316, 324). Ústní 

luk Zulové nazývají umqamgala. V oblastech na jih od Malawi používají ženy a dívky ústní 

luk nkangala, jež převzaly od Ngoniů. Tentýž nástroj se v oblasti na sever od Malawi a 

jihozápadně od Tanzánie jmenuje mtyangala. Hudební luk s tykvovým rezonátorem se na 

území jižně od Tanzánie nazývá lugombo. Ústní luk z Tanzánie se jmenuje lungodongodo a 

používají jej dívky z etnik Ngulu a Zigua během her při iniciačních obřadech. Další názvy pro 

kalebasový hudební luk jsou ndonga u Wasangu, mudmi u Barundi a lighubu u Svazijců 

(Kubik 1982:244-250). 

Sbírka Npm 

V Náprstkově muzeu se nacházejí 3 exempláře hudebních luků.  

Jedním z nich je hudební luk „bombo“, jež je zhotoven z bambusového prutu, na 

koncích seříznutého,  a tenké lýkové tětivy. Nástroj pochází z Konga, z oblasti 

Bafwakoe, Stanleyville. Získal jej cestovatel a sběratel F. V. Foit jako dar od  

náčelníka Kauccia z kmene Bandaka (E44435, E44436 větší verze). Třetí hudební 

luk je neznámého původu a je poškozený. Nástroj má na tětivě připevněné slaměné 

kolečko a má rozbitý tykvový rezonátor (EA9078). 

 

Hudební tyče 

Konstrukce 

Nástroje této skupiny se od hudebních luků liší tím, že nosičem struny není pružný a 

ohebný prut, ale neohebná rovná tyč. Podle stavby nástroje uvádí Ankermann tři 

nejrozšířenější typy monochordů v Africe: 

První je nejprimitivnější typ monochordu, kdy nosičem struny bývá neopracovaný klacek, 

většinou z rákosu nebo ze stébla prosa. Jako kobylka slouží kousek opracovaného dřívka, 

která zvyšuje a zpevňuje napětí. Jako rezonátor slouží tykev. 
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Druhý monochord  představuje nástroj z oblasti Usaramo. Nemá žádnou kobylku, která 

by oddělila strunu od svého nosiče. Struna je napnuta mezi dva kolíky. Jeden je umístěn 

šikmo na tyči a druhý, delší a ohnutý,  je zasunutý na konec nástroje. Struna není volná, nýbrž 

je svázána poutkem, na kterém visí kalabaš. Posouvání tykve umožňuje prodlužování a 

zkracování struny. 

Třetí je hudební nástroj „sese“ etnika Wayao. Nosič struny je tyč obdélníkového průřezu. 

Na užší hraně nástroje je natažena struna, která vede přes řadu výčnělků od jednoho konce na 

druhý. Kromě těchto výčnělků je struna napjata ještě přes zalomené pružinky, které jsou 

připevněné ke strunovému nosiči (Ankermann 1901:7-9). 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum má k dispozici jediného zástupce tohoto nástrojového typu, 

který sestává z bambusové roury, která je z větší části seříznutá. Na bambusové tyči 

je připevněn dřevěný kolík napínající strunu. Bližší skutečnosti ohledně původu a 

způsobu nabytí nástroje nejsou známy (E54276). 

 

Citery tubulární 

Konstrukce 

Tubulární citery (angl. tube zithers) se skládají z korpusu, který je nejčastěji vyroben 

z rafie, bambusu nebo rákosu. Tubulární citery jsou dvojího typu:  

 

a) idiochordické – struny citery mají podobu oddělených proužků epidermu 

nosiče strun 

b) heterochordické – citera má jednotlivé struny připevněny k trubici 

 

Výskyt nástroje 

Tubulární citery jsou nejvíce zastoupeny na Madagaskaru. Nástroji se říká „valiha“  a 

bývá idiochordický i heterechordický. Je velmi pravděpodobné, že nejde o domácí nástroj: 

„Trubková citera valiha s drátěnými strunami připevněnými kolem velké bambusové trubky, 

na kterou se hraje v Malgašsku a jiných částech Tanzánie, je pozoruhodným příkladem 

indonéského importu.“ (Stone 2000:237) 
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Citery prámové 

Konstrukce 

Prámové citery mají nosič strun, který je tvořen určitým počtem rákosových stébel, které 

leží vedle sebe a jsou navzájem spoutány. Jako kobylky slouží dva klacíky položené napříč, 

přes které jsou nataženy struny. Struny těchto nástrojů jsou idiochordické, to znamená, že 

pocházejí ze stejného materiálu jako nosič strun. V tomto případě jsou struny tvořeny 

z odštěpených vláken rákosových stébel.  

Podle Ankermanna jsou struny nástroje umístěny ve skupinách po třech a každá skupina 

je naladěná na stejný tón. Na prámovou citeru se hraje dvěmi plektry z rohoviny, které si hráč 

zastrčí na mosazné či stříbrné kroužky, které nosí na ukazovácích (Ankermann 1901:30).    

Některé nástroje mají vespodu upletenou schránku s chrastícími předměty pro zvláštní 

efekt. Jiné nástroje mají vespodu připevněný tykvový rezonátor (Midgley 1976:218).  

 

Nativní názvy a funkce nástroje 

Igbové z Nigerie hrají na prámovou citeru „obo“ , která má tykvový rezonátor a třináct 

strun, na které se trsá oběma palci. Nástroj se používá během pohřební slavnosti při 

nostalgickém pití palmového vína. Obvyklá sestava orchestru jsou tři prámové citery obo, 

čtyři kovové gongy a proutěná chřestidla. Vysoce cenění hudebníci hrající na obo mají 

v kalebasových rezonátorech zastrčena kuřecí pera, která dostali od hostů při minulých 

vystoupeních.  

Někdy hráči na obo vytvářejí ústy rytmické mlaskavé zvuky, které hudbě dodávají další 

perkusivní efekt (Ames: 3) 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum má k dispozici 3 nástroje prámových citer.  

První nástroj je tvořen 21 rákosovými stébly, z nichž na 15 z nich jsou 

idiochordické struny. Prázdná stébla vždy oddělují tři stébla se strunami. Každá 

struna je omotaná rostlinnými vlákny, která jsou různě silná. Některé struny jsou 

omotané téměř celé, jiné pouze z části, uprostřed. Prámová citera má vespodu 

plochou schránku s kamínky a semínky uvnitř. Nástroj pochází z Nigerie, Ibadanu 

(EA 3133).  

Druhý nástroj z Nigerie je obdobný – s 15 strunami a schránkou s chrastícími 

předměty. Nástroj je dar od E. Štumpfa ze 70. let.  (EA6335).  
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Třetí nástroj pochází z roku 1988, pravděpodobně ze Zairu. Nástroj sestává ze 

svazovaných rákosových stonků vytvářejících ozvučnou destičku a současně 

chrastítko. Nad destičkou je napnuto 14 strun ze štěpin ze stejného materiálu 

položených přes 2 prahy. Spodní strana je zpevněna potahovanými pásy rostlinného 

pletiva. Nástroj je jinak vázán kořínky a lýkem (E59997). 

Citery deskové 

 
Konstrukce 

Hornbostel – Sachsova systematika rozděluje deskové citery takto: 

a) pravé deskové citery 

b) nepravé deskové citery (sem patří citery zemní a citery harfové) 

 

Pravé deskové citery sestávají z prosté dřevěné desky se dvěmi příčnými pražci, přes 

které jsou nataženy struny, které jsou v jedné rovině s nosičem strun. V některých případech 

je struna rozdělena na dvě poloviny malými dřevěnými špalíčky, které jsou opřeny o desku.  

Zvláštní podobou deskové citery je tzv. zemní citera. Tento jednoduchý nástroj sestává 

z jedné struny natažené mezi dvěmi sloupky zasazených v zemi. Je umístěn nad jamkou, která 

je překryta kůrou a slouží jako rezonátor. Na struny se většinou netrsá, ale bije tyčkami. 

Zemní citery se vyskytují v Africe, Madagaskaru a jihovýchodní Asii (Midgley 1976:216). 

 

Harfové citery sestávají z deskového nosiče strun, na kterém stojí kobylka se zářezy. 

Nástroj má více strun a bývá opatřen rezonátory.  

Příkladem harfové citery je hudební nástroj mvet z Gabunu. Mvet je vyroben z palmového 

stonku, který má uprostřed umístěnou vertikální bambusovou kobylku s několika zářezy, které 

drží počet idiochordických strun, které tvoří dvojitý trojúhelník. Pod palmovým stonkem jsou 

připevněny tři polokulovité tykve v rovnoměrných vzdálenostech, jedna uprostřed a dvě na 

každém konci. Napětí strun každé poloviny struny je regulováno pohyblivými kroužky, které 

obepínají stonek. Hráč na nástroj si opírá prostřední tykev o břicho nebo hruď a oběma 

rukama trsá prsty na struny. Mvet se používá převážně jako sólový nástroj k doprovodu zpěvu 

epických písní (Vuylsteke 1968:strana B).  

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 3 pravé deskové citery.  
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Prvním zástupcem je strunný nástroj „totombito“, který pochází od etnika 

Bandaka z Konga, z vesnice Bafwakoe z oblasti Stanleyville. Nástroj tvoří plochá 

deska se 2 příčnými pražci a má 17 strun z bambusu, několik z nich je podloženo 

různě velkými dřevěnými kolíčky (E27804).  

Další desková citera je nástroj „apimbi“ sestávající z obdélníkové destičky ze 

světlého dřeva a tykvového rezonátoru umístěného na spodní části ozvučnice. 

Nástroj má 5 bambusových strun, které jsou prostrčeny skrze dřevěné kolíčky, které 

slouží jako malé kobylky nástroje. Citera pochází z Bafwakoe od etnika Kahembe 

z roku 1949 (E28022).  

Citery skořepinové (korýtkové citery) 

Konstrukce 

Skořepinové citery jsou hudební nástroje, jejichž struny jsou vedeny přes otevřenou část 

skořepiny, která může být přirozená nebo uměle vytvořená. Mohou být opatřeny rezonátorem.  

Příkladem takového nástroje je tzv. korýtková citera (angl. trough zither) „inanga“ , na 

kterou se hraje v Burundi. Nástroj má víc než 1 metr dlouhou rezonanční desku z měkkého 

dřeva, několik cm zahloubenou na způsob koryta, má na okrajích vyřezány štěrbiny, kterými 

je provlečena dlouhá šňůra z býčích šlach. Ta tvoří uvnitř dutiny 8 paralelních strun, 

naladěných zpravidla do anhemitonické pentatoniky. Inanga je nástroj velice tichý, jeho hru 

doprovází zvláštní šeptaný zpěv (Matoušek 2003:).  

 

Citery rámové 

 

Konstrukce 

Rámová citera je hudební nástroj, jehož struny jsou napjaty volně uvnitř rámu. Ve většině 

případů bývá opatřena rezonátorem. 

 

Výskyt nástroje a nativní názvy 

Příkladem rámové citery je strunný nástroj, který používají etnika, jež se shrnují pod 

jeden název Kru. Jde o dialektové kontinuum, kterým se hovoří přibližně z Monrovia k řece 

Sassandra na západě Pobřeží slonoviny. Odkud název Kru pochází, není příliš jasné, mnozí 

autoři se domnívají, že je odvozeno z anglického crew (stádo, posádka, mužstvo), protože od 

poloviny 19. století byli příslušníci těchto etnických skupin najímáni na evropské lodě jakožto 
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kru men (patrně od slova crew men) neboli námořníci. Mnozí z nich byli hudebníci a nosívali 

s sebou osobní hudební nástroj, který v literatuře zdomácněl jako „kru-harfa“ 14. 

Konstrukci této „vidlicové harfy“ popisuje Ankermann takto: „Struny jsou napjaty mezi 

dvě tyče, které tvoří písmeno „V“ a jsou umístěny do vydlabané dýně. Každá tyč má jednotlivé 

otvory pro každou strunu, která vede do otvoru protější tyče. Obvyklý počet strun je pět až 

sedm. Mezi volnými konci obou tyčí je zasazena třetí tyč, která slouží jako opěra.“  

(Ankermann 1901:24) 

V Hornbostel – Sachsově systematice hudebních nástrojů se však tento nástroj klasifikuje 

jako rámová citera. Jeho rozšíření se neomezuje pouze na etnika Kru; v dnešní době se tento 

nástroj dostal k jiným etnickým skupinám této oblasti, např. Kissi, Toma, Mende, Baulé a 

Ngere.  

Během času se v západní Africe vytvořily dvě podoby rámových citer: 

 

a) citera s kruhovým dřevěným rámem 

b) citera s trojúhelníkovým dřevěným rámem 

 

(Kubik 1989:172) 

 

Loutny lukové  

 

Konstrukce 

Tělo rezonátoru je většinou dřevěná schránka proměnlivého tvaru, na které bývá zvukový 

otvor. Nikdy není otevřený nebo potažený kůží. Namísto jedné tyče, která by nesla všechny 

struny, má každá struna svou vlastní ohnutou tyč. Počet strun se pohybuje mezi třemi až osmi. 

(Ankermann 1901:19-24)  

 

Luková loutna, které se francouzsky říká pluriarc, je rozšířena nejvíce v oblasti střední 

Afriky a ve východní části západní Afriky. Historické zprávy ukázaly, že dříve se k výrobě 

strun používala rostlinná vlákna nebo žíně ze sloního ocasu, zatímco dnes jsou vedle 

rafiových vláken velmi časté dráty.  

Lukové loutny byly podrobně popsány v cestopisných zprávách 16. a 17. století. První 

vyobrazení poskytl Michael Praetorius (1620) a Girolamo Merolla (1692). Všechny popisy se 

                                                 
14 V jiných systematikách se tyto nástroje etnika Kru řadí k tzv. „vidlicovým harfám“, např. Dournon 1992. 
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týkají velké lukové loutny, která se dodnes nachází u etnika Teke pod názvem ngwomi. 

Naproti tomu slovo nsambi označuje menší lukovou loutnu, jejíž vnější forma je možná 

ovlivněna evropskou loutnou. Obě podoby lukových louten mají dodnes velký rituální 

význam. Hudba lukové loutny chránila člověka před nemocí, úrodu před duchy a také se jí 

připisovalo narození dvojčat (Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986: 120).   

 

Rozšíření lukových louten proniklo až k hranicím Angoly a Namibie. Skupiny žijí v této 

oblasti (například Ovambové) společně sdílí tento hudební nástroj, který se skládá z desky 

s pěti až osmi zahnutými hůlkami připevněnými k jednomu konci a strunami napnutými ke 

koncům hůlek k protějšímu konci desky. Jižní Afričané tomuto nástroji říkají ovambská 

kytara. Ovambové říkají osmistrunné podobě chihumba. Kubik tomuto nástroji přičítá původ 

ze severní Angoly, Kirby navrhuje možnou historickou spřízněnost s řadou loveckých luků 

zobrazených na malbách v jedné pravěké jeskyni (Stone 2000:324). 

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 5 exemplářů lukových louten (pluriarců).  

Nejstarší pluriarc ve sbírkách Náprstkova muzea je z roku 1926 a pochází ze 

západní Afriky, pravděpodobně z Kamerunu. Nástroj sestává ze čtyřhranné 

korýtkovité schránky, ozdobené geometrickými ornamenty, do níž jsou vloženy tenké 

obloukovité hůlky, na které jsou nasazeny suché bobule plodů. Struny se 

nezachovaly. (E24034).  

Další nástroj pochází rovněž z Kamerunu. Je zhotovený z lehkého pórovitého 

dřeva. Tělo nástroje tvoří malá obdélníková prkénka, která jsou spojována dřevěnými 

hřebíky. Z přední části těla vybíhají dlouhé krčky z bambusových štěpin pro upevnění 

strun. Tento pluriarc pochází od etnika Duala (E39323).  

Jeden z úplných nástrojů je původem z Konga. Dřevěná dlabaná ozvučnice je na 

svrchní straně krytá prkénkem a vybíhá z ní pět ohnutých tyček, ke kterým jsou 

přivázány struny (EA39168). Obdobný nástroj je také z Konga a pochází z Foitovy 

sbírky (E44418).  

Poslední pluriarc je tvořen z tykvové skořepiny, na kterou je připevněna dřevěná 

destička. Z ní vybíhají jednotlivé bambusové tyčky, které jsou spojeny příčnými 

dřívky. Pod tímto místem je přivázáno chřestítko z víka plechovky. Nástroj pochází 

z Francouzské Guineje od kmene Gerze (E40424).  
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Loutny ja řmové – lyry 

 

Konstrukce 

Tělo rezonátoru tvoří ozvučnice rozmanitých tvarů, která  je potažena kůží. Nosič strun je 

tvořen dvouramenným jařmem s příčnou tyčí a leží paralelně s vrchní deskou. Na příčné tyči 

jsou připevněny struny, které vedou skrze otvor na membráně, kde se sbíhají. Nástroj má na 

straně zvukový otvor. (Ankermann 1901:25) 

 

Výskyt nástroje a způsob hry 

Lyra s hranatou ozvučnicí, známá pod názvem begana (také bagana), byla kdysi 

nástrojem amharské šlechty v Etiopii, která je používala k doprovodu písní nářků zvané 

„leqso“  a k písním náboženského charakteru.  Hranaté lyry se používají také v severní Keni a 

v oblasti kolem Mount Elgon na hranici Ugandy a Keni, zato lyry s miskovitou ozvučnicí jsou 

rozšířenější nejen po celé Etiopii, ale také v Súdánu a v okolí severního břehu Viktoriina 

jezera. Lyry jsou oblíbenými nástroji mladých mužů ve velkých oblastech Súdánu a Etiopii. 

Bantuské národy Ganda a Soga v Ugandě kulovité lyry přijaly od svých nilotských sousedů 

Luo na východě v druhé polovině 19. století. 

Styly hraní se velmi různí: ve velké části Súdánu je oblíbená následující technika hry: 

přes všechny struny se udeří trsátkem, které se drží v jedné ruce, zatímco prsty druhé ruky 

ztlumí všechny struny kromě jedné. Výsledkem je to, že neztlumené výšky, ze kterých se 

obyčejně skládají základní patterny písně (lyry obvykle doprovází zpěv), zvoní díky suché 

rytmické struktuře zvuku vytvořenou ztlumenými strunami. Hudebníci Ganda a Soga dávají 

přednost rychlému trsání prsty a palci, a tóny stupnice, jako je tomu u mnoha lamelofonů, 

jsou na obou stranách nástroje rozděleny tak, že každá ruka může vybrnkávat interlockingové 

patterny, které do sebe zapadají (Stone 2000:232).   

V jiných oblastech subsaharské Afriky se lyry nepoužívají.  

Sbírka Npm 

V Náprstkově muzeu se nachází 10 lyr.  

U 3 hudebních nástrojů je v inventárních kartách uvedeno, že jde o etiopský  

„kissar“ či „kerar“, což je menší druh lyry „bagana“.  Nástroj sestává z miskovitého či 

vejčitého korpusu, který je potažen kůží přivázanou řemínky. K ozvučnici je 

připevněn rám v podobě tří břeven, na němž jsou struny zatočené do proužků látky 

(EA9058-60).  
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Loutny s rukojetí 

 

Konstrukce  

V této nástrojové skupině jsou nosič strun a rezonátor napevno spojeny. Skrze tělo 

nástroje je prostrčena rovná nebo mírně ohnutá tyč, která slouží jako krk nástroje. Na základě 

rozdílů v konstrukci určujeme u loutnových nástrojů další podskupiny: 

 

a) loutny protknuté – rukojeť nástroje diametrálně prochází rezonátorem   

b) loutny s krkem – rukojeť má tvar krku a je nasazena na rezonátor nebo je jeho 

součástí 

 

Západní Afrika – trsací loutny středního a západního súdánu 

Hauský hudební nástroj garaya představuje nejrozšířenější typ protknuté loutny v oblasti 

středního súdánu. Je to cestovní hudební nástroj sestávající z poměrně plochého oválného 

dřevěného korpusu. Ozvučná skříňka je potažena kůží, která je přibita hřebíčky. Krk nástroje 

je vyroben z rovné kulaté tyčky, která prochází tělem nástroje. Nástroj má jeden zvukový 

otvor, kobylku a dva háčky, na kterých jsou připevněny dvě struny. Garaya je trsací nástroj, 

který má ještě kulatou obdobu pod názvem gurmi. Oba nástroje se považují za předchůdce 

všech dvoustrunných trsacích louten a datují se do 14. století.    

Hausové, a také sousední skupiny (např. Fulbové, Wolofové, Songhajové a další) 

používají rovněž jednostrunné trsací loutny, jejichž nejčastější název je molo (Kubik 1982:80, 

Stone 2000:146).  

Odvozeným nástrojem od loutny garaya je pravděpodobně i jednostrunná protknutá 

loutna mulore, na kterou se hraje v oblasti Kontcha při hranicích Nigérie a Kamerunu. Nástroj 

je vylepšen o kousek plechu s chřestivými kovovými kroužky umístěného na vrcholu krku 

loutny. Na všechny nástroje se hraje plektrem vyrobeného ze slonoviny nebo z mušliček kaurí 

(Kubik 1982:86).   

V západním súdánu jsou trsací loutny též běžným nástrojem. S výjimkou nástroje molo ze 

Senegalu (vyrobeného s jednou strunou) mají loutny tři až pět strun. Rezonátory mají různé 

tvary (ovál, kruh, přesýpací hodiny) a typ materiálu (tykev nebo dřevo). Mandingská trsací 

loutna – konting nebo kontingo (s pěti strunami) v Gambii a koni (čtyři struny) u Maninků 

v Guineji – se podobá gambaré (čtyři struny) u etnika Soninke, nkoni (čtyři struny) u 

Bambarů, hoddu (tři až pět strun) u Fulbů, a xalam nebo halam či khalam (pět strun) u 

Wolofů. U Fulbů z Futa Djallon je běžnější kerona (dvě až devět strun) Pětistrunná trsací 
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loutna v Senegalu má rozličné názvy: diassare, bappe, ndere, mnoho skupin ji používá 

k doprovodu sólových chvalozpěvů. Někteří Mandingové používají molo k věštění (Stone 

2000:143).  

 

Východní Afrika – jednostrunné „skřipky“ mugole 

Mugole, v Malawi také pod názvem mngoli nebo kalingo, patří k typu jednostrunných 

„skřipek“ (něm. Fideln), které pod mnoha dalšími názvy rozšířené v severním Mosambiku a 

v částech Malawi. Do vnitrozemí se jednostrunné housle dostaly z východního pobřeží 

prostřednictvím obchodních cest. V severním Mosambiku se v herních technikách používají 

tóny a především dikce melodických frází a ladění, které vykazují známky arabského 

kulturního vlivu.  

Nástroje typu mugole mají rezonátor vyrobený z tykve, jejíž konec je uzavřený. Horní 

konec tykve je potažen kůží, většinou z ještěrky. Krk nástroje tvoří delší kulatá tyč, která 

prochází skrze tykev a na druhém konci vyčnívá. Do krku je zasazen dřevěný kolík, z kterého 

vede struna podél krku, přes korpus s membránou a je přivázaná na druhém konci krku. Na 

nástroj se hraje smyčcem v podobě luku, jehož žíně je vyrobená z palmového materiálu 

(Kubik 1982:114).  

Ve východní Africe se též vyskytují konstrukčně podobné nástroje, jež mají dvě anebo 

více strun.  

 

Střední Afrika – jednostrunné a dvoustrunné „skřipky“  

Ve střední Africe jsou chordofony převážně sólové nástroje, ale přesto se ojediněle 

vyskytují ansámbly strunných nástrojů, zejména harf, lukových louten a jednostrunných 

houslí.  

Jednostrunné housle známé pod názvem endingidi (Uganda), iningidi (Rwanda) či 

indonongo (Burundi) patří k protknutým loutnám. Nástroje vykazují podobné organologické 

znaky jako skřipky z východní Afriky. Rezonátor bývá vyroben nejčastěji z dřevěné trubice 

nebo zvířecího rohu. Na kulatém krku je zasazen dřevěný kolík, který umožňuje ladění.  

Orchestr jednostrunných houslí tvoří výhradně muži. Nástroje se využívají k doprovodu 

zpěvu při každodenních společenských událostech anebo také k iniciačním rituálům 

(Gansemans, Schmidt-Wrenger 1986:170). 

 

Sbírka Npm 
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Loutny protknuté - Smyčcový nástroj „masenqo“ (EA13590) pochází z Etiopie. Jedná 

se o odrůdu jednostrunného arabského rebabu s čtverhranným korpusem. Je 

typickým lidovým nástrojem zábavních bardů nebo jej používají dvorští hudebníci 

„azmari“ jako doprovodný nástroj k písním zpívaných v unisonu. V Etiopii na tento 

nástroj však ženy nikdy nehrají (Kubik:1982:66).  

Dalším příkladem protknuté loutny je nástroj „gurumi“ z Nigerie (EA13597). 

Loutna má dřevěný vydlabaný doutníkový korpus potažený koženými řemínky na 

spodní části korpusu. Krk nástroje má podobu kulaté dřevěné hůlky, která prochází 

korpusem a na konci nástroje vystupuje nad kůží ozvučnice.  

Další protknutá loutna z Tanzánie má korpus zhotovený z dřevěného bubínku 

soudkovitého tvaru, který je potažený membránou z kůže připevněnou dřevěnými 

kolíčky. Krk nástroje je vyroben z ploché latě, která prochází skrz duté tělo bubnu. Na 

krku jsou umístěny dva dřevěné kolíčky s kovovými strunami. Korpus nástroje nemá 

rezonanční otvory a je zdoben vypalovanými geometrickými vzory a přilepenými 

ornamenty ze srstnaté kůže. K nástroji je navíc přivázána tenká dlouhá dřevěná 

tyčka, kterou se pravděpodobně hraje na struny (E1089).  

Protknutá loutna z Konga má korpus vyroben z obrovské dýně, která je potažena 

kůží. Ozvučnicí prochází krk v podobě kulaté hůlky, na které je uvázána jediná struna 

tvořená svazkem žíní. Na jedné polovině membrány je okrouhlý ozvučný otvor 

(E28091).  

Loutny s krkem – Typickým zástupcem je strunný nástroj kinanda  z Tanzánie 

z oblasti Kilimandžára. G. Kubik považuje tento nástroj za „krále“ svahilských 

chordofonů, který se skládá z dřevěného korpusu potaženého kůží a dlouhého 

dutého krku. Kinanda  je údajně vzdáleným příbuzným arabské loutny ´ud  (Kubik 

1982:23).   

Dalším příkladem jsou „housličky“ ze Zairu. Tělo i krk nástroje jsou vyrobené z 1 

kusu dřeva. Tělo je překryté deskou. Nástroj má 2 drátěné struny, napnuté na 

kobylce z ořechu a malý obloukovitě prohnutý smyčec s „žíní“ z bambusové štěpiny. 

Nástroj pochází ze sedmdesátých let (E64852ab). 
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Harfy     

 
Konstrukce 

Harfy jsou hudební nástroje, u kterých je rozmístění strun takové, že rovina strun je 

kolmá k rezonátoru a spojovací linie spodních konců strun odpovídá směru krku. Harfy se 

dále dělí na: 

 

a) harfy obloukové – tento typ nástroje nemá tzv. sloup (jako tomu u současné 

orchestrální harfy). Obloukové harfy se dále dělí podle tvaru krku na harfy lukové a 

úhlové. 

b) harfy rámové – tyto nástroje mají sloup 

 

V Africe se nejvíce vyskytují harfy lukové - jako rezonátor slouží například dřevěný 

buben nebo polokulovité dýně s nataženou membránou a  skrze rezonátor prochází tyč jako 

nosič strun. Struny jsou připevněné jednak na kolíčcích a za druhé na dřevěné kobylce, která 

leží těsně pod rezonanční blánou, kdy každá struna prochází zvláštním otvorem. Ankermann 

uvádí  tři nejtypičtější tvary korpusu: 

První je harfa „nanga“ etnika Waganda. Jako rezonátor slouží oválná dřevěná miska, 

která je pokryta kůží (většinou z ještěrky). Do těla rezonátoru je vsazena ohnutá tyč s několika 

kolíčky, ke kterým jsou připevněny struny (obvykle osm), jež končí pod kůží. Na membráně 

má nástroj kruhový otvor. 

Druhá je harfa etnika Azande. Nástroj připomíná díky svému obloukovitě vykrojenému 

tvaru evropské housle. Tělo rezonátoru je pokryto kůží, do které jsou zašity struny. Na horní 

ploše nástroje jsou dva protilehlé zvukové otvory. 

Třetí harfa etnika Batta z Tibati. Nástroj má rezonanční schránku ve tvaru žlabu a má šest 

až deset strun. Schránka je celá obalená kůží, která sahá zpravidla až ke spodnímu konci 

nosiče strun (Ankermann 1901:15-19). 

 

Sbírka Npm 

Harfy lukové - Harfa „nanga“ se také nachází ve sbírkách Náprstkova muzea. První 

exemplář je strunný nástroj s dřevěným korpusem doutníkového tvaru, který je celý 

potažen kůží. Ve víku nástroje jsou dva rezonanční otvory. Krk je zahnutá hůlka 

s pěti otvory pro kolíčky (EA9055, EA9056 s ozvučnicí z želvího krunýře).  
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Podobný nástroj představuje pětistrunná harfa z Konga (E39169), která má 

ozvučnici dlabanou ze dřeva potaženou kůží se dvěma otvory na vrchní straně.  

Harfy loutnové 

Konstrukce 

Podle Hornbostel-Sachsovy systematiky se loutnové harfy od ostatních strunných nástrojů 

odlišují vedením strun, které jsou napjaty kolmo k rezonanční desce a spojovací linie konců 

strun je kolmá ke směru krku. Další charakteristikou harfových louten je vrubová kobylka.  

(Kurfürst 2000:51).  

Ankermann uvádí dva typy loutnových harf, které se liší v podstatě pouze tvarem 

korpusu.  První je hudební nástroj „sanku“ z Banjau v Togu. Jeho rezonanční schránka je 

vyrobena z tykve nebo dřeva a je umístěna na zvláštně opracované desce, která vpředu a 

vzadu přečnívá. Struny jsou na konci spleteny dohromady a připevněny k vyčnívajícímu 

konci nosiče strun. 

Druhý nástroj je „kora“ . Harfy loutnové se skládají ze schránky potažené blánou, skrze 

kterou vede vzhůru ohnutá tyč, která má posuvné lýkové kroužky, na nichž jsou připevněny 

struny. Struny jsou nataženy od krku nástroje přes vrubovou kobylku umístěnou na 

rezonátoru. Rezonátor nástroje je vyrobený z obrovské podélně rozpůlené tykve, jejíž průměr 

může dosáhnout až půl metru (Ankermann 1901:14-15, Kubik 1989:186). 

Harfová loutna kora (soron mezi Maninky v Guineji) je typická pro mandingskou oblast. 

Je to dvorský nástroj a má 19 nebo 21 strun. Hrají na něj muži, aby doprovázeli ženský nebo 

mužský zpěv historických nebo oslavných písní. Maninkové z Guineje ladí koru do 

neekvidistantní heptatonické stupnice (Stone 2000:143-144). 

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 5 exemplářů harfové loutny „kora“.  

První pochází ze Senegalu, z oblasti Mandingo, území Bundu. Nástroj sestává 

z ozvučnice vyrobené z tykve potažené koženou blánou. Krk je ovinut koženými 

prstenci, na nichž jsou zachyceny struny. Kobylka má podobu dřevěné destičky se 

zářezy pro struny. Tato kora má 2 řady strun (10 a 11) z umělých vláken (EA6128). 

Obdobným nástrojem je kora ze senegambijské oblasti (EA9054) a kora neznámého 

původu (EA9065), jejíž dno je navíc zdobeno ornamenty zvířat a křížky ze cvočků. U 

obou nástrojů tvoří ochranu proti protržení tlakem strun dvě hůlky provlečené pod 



 76 

kůží ve směru krku a jedna hůlka příčná (ve tvaru H). Další dva exempláře (EA9361, 

EA9362) pocházejí ze Sierra Leone.    
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3.4 AFRICKÉ AEROFONY  

 
 

Hornbostel - Sachs Obecný název Anglický 

název 

Německý 

název 
412.22 
Vířivé aerofony 

Bzučáky Bull-roarers or 
buzzers 

Schwirrhölze 

421.11 Podélné flétny bez 
štěrbiny 

End-blown flutes Längsflöten 

421.12 Příčné flétny Transverse flutes 

Side-blown flutes 

Querflöten 

421.13 Nádobové flétny Vessel flutes Gefässflöten 

421.2 Podélné flétny se  

štěrbinou 

Notched flutes Spaltflöten 

422  
Šalmaje 

Jazýčkové nástroje  Shawms Rohrblattinstrumente 

423 Jednoduché rohy a 

tuby 

Simple horns and 

Simple tubes 

Hörner und Tuben 

 

 

Bzučáky 

 

Konstrukce a způsob hry 

Bzučáky mají různý tvar i velikost. Obvyklá podoba bzučáku je plochý kus dřeva, ke 

kterému je přivázán delší provázek. Když jím hráč otáčí nad hlavou, vydává nástroj intenzivní 

zvuk bzučivého charakteru. Výšku tónu je možné měnit  změnou rychlosti, jakou se bzučák 

otáčí ve vzduchu.  

 

Nativní názvy a funkce nástroje 

V jižní Africe se bzučák považuje za pouhou hračku pro děti (například burubuš u 

Khojkhojů). U jiných etnik je však bzučák spjatý s magií – u Dogonů v Mali představuje zvuk 

bzučáku hlas předků a u Jorubů v Nigerii a Beninu se spojuje hrozivý zvuk bzučáku s tajnou 

společností oro (D´Amico: 65): „V popředí kultury jsou také písně pro oro (tajné společenství 

nočních lovců odpovědných za vykonávání spravedlnosti). Lidé symbolizují oro hraním na 

bzučák – jednotlivě nebo v kombinaci s mirlitony a bubny.“ (Stone 2000:158) 
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Sbírka Npm 

Ve sbírce Náprstkova muzea se nacházejí 2 bzučáky.  

První z nich je vyřezaný z kusu bambusu a je zdobený geometrickým vzorem. 

Nástroj je původem ze Zambie (E65631). Druhý bzučák má podobu podlouhlé ploché 

destičky s navinutým provázkem. Dle údajů na kartě jej používali členové tajné 

společnosti ORO etnika Joruba v Nigérii (E65655).  

 

Podélné flétny bez štěrbiny  

 

Konstrukce a způsob hry 

Podélné flétny bez štěrbiny představují širokou škálu nástrojů, kdy hráč vytváří úzký 

vzduchový sloupec rty tak, že fouká proti ostrému okraji horního otvoru tubusu. Častým 

materiálem je kost, rohovina, dřevo nebo bambus. Vzduchovod je obvykle cylindrický.  

U podélných fléten se vyskytují následující organologické znaky: mají otevřený nebo 

uzavřený spodní konec a mají určitý počet hmatových otvorů nebo jsou bez nich.  

Podélné flétny mohou být jednotlivé anebo v soustavách, kterým se říká také Panovy 

flétny. 

 

Střední Afrika – píšťalka hindehu 

Nejjednodušší formou podélných fléten jsou jednotónové nástroje vyrobené většinou 

z velmi krátkého kousku dřeva bez hmatových otvorů. Například Pygmejové Benzele hrají na 

jednotónové píšťalky hindehu vyrobené ze stonku papáji. Nástroj je nahoře otevřený a dole 

uzavřený. Hráč drží horní konec flétny na dolním rtu fouká přes hranu otvoru. Zvláštnost 

tohoto nástroje spočívá v neobvyklých hudebních použitích: při rychlém střídání zpívaných 

tónů (zvláště jódlovaných) a tónů flétny vzniká podivuhodná symbióza vokálních a 

instrumentálních zvuků. Výsledkem je plynulá hudba, kdy foukané tóny představují 

bordunovou osu, kolem které se točí zpívaná melodie. Vyznačuje se rozdílnými intervaly – 

oktávy, sexty, kvinty a kvarty. Označení hindehu je onomatopoický výraz pro efekt, který 

vzniká střídáním zpívaných a hraných tónů. Lovci etnika Benzele využívají hindehu také 

k signálnímu dorozumívání v pralese (Kubik 1986:176).  

 

Západní Afrika – flétna ciidal 

Flétna zvaná ciidal má sofistikovanější podobu a je rozšířená v oblasti Čadského jezera. 

U etnika Kanuri se tomuto nástroji říká šelášelá nebo chilachila. Nástroj se skládá ze tří částí: 
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z měděného náustku, střední části z bambusové trubice a z měděného zvukového trychtýře. 

Jednotlivé části jsou k sobě spojeny pomocí voskových koulí, do kterých jsou zasazeny 

mušličky kaurí (Kubik 1989:90).  

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 9 podélných fléten.  

Otevřené flétny s hmatovými otvory - 3 flétny pocházejí z roku 1903 z Tanzánie. 

První z nich pochází z oblasti Kilimandžára. Je vyrobena z rohoviny a tvarem se 

podobá evropské píšťalce (E6300). Další 2 flétny mají název „mtoliro“. Tyto nástroje 

jsou zhotoveny z bambusu a v těle tubusu mají dva otvory (E5868 a E6417).   

Flétna „fordu“ pochází od etnika Fulbe z vesnice Saré Doundou v Senegalu. Jde 

o bambusový nástroj hnědé barvy, který má provrtané 4 otvory. Nástroj pochází z 60. 

let (EA6054).  

Další nástroj je pastýřská píšťala „amagenfe“ etnika Zulu v Jihoafrické republice. 

Píšťala je vyrobena ze světlého dřeva a je složena ze dvou do sebe nasunutých 

částí. Pod náustkem je ovinutý proužek z plechu. Nástroj pochází ze 70. let 

(EA6438).  

Dřevěná flétna vyřezaná v podobě ptáka, který má nataženou hlavu a nohy 

složené pod tělem, pochází pravděpodobně ze Somálska. Křídla ptáka jsou 

naznačeny nízkým reliéfem a vybíhají v náustek. Flétna má v horní části 2 otvory 

(E59578).  

Ostatní nástroje jsou rákosová flétna se 4 hmatovými otvory z Etiopie (E59977) a 

rohovinová flétna se 3 hmatovými otvory neznámého původu (E39186).  

Otevřené flétny bez hmatových otvorů - Dřevěná flétna „kopi“ pochází od etnika Ntani 

v Zairu. Je řezaná z tmavého barveného dřeva, které je na konci vejčitě rozšířené. 

Nástroj nemá hmatové otvory (E64847).  

 

Příčné flétny 

 

Konstrukce a způsob hry 

Na příčné flétny se hraje tak, že hráč fouká proti ostrému okraji postranního otvoru na 

tubus.  

 

Sbírka Npm 
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Náprstkovo muzeum vlastní jediný nástroj tohoto typu, který popsal 

v sedmdesátých letech český etnomuzikolog V. Kubica. Dřevěná píšťala je vyřezaná 

do podoby dýky. Na straně nástroje je oválný ozvučný otvor, na který se fouká přes 

hranu. Píšťala má tři tónové otvory umožňující zahrát tři tóny v rozsahu kvarty. 

Nástroj je zdobený řezbou, ve středu je zúžen a vyřezán do tvaru prstenců. Místo 

původu nástroje není známo (EA13552).  

 

Nádobové flétny 

 

Konstrukce 

Nádobové flétny se od běžných fléten liší tím, že tělo nástroje není tubulární, ale má tvar 

nádoby.  

 

Výskyt nástroje a nativní názvy 

Nádobové flétny neboli „okaríny“ jsou v subsaharské Africe velmi rozšířené. 

Pravděpodobně se jedná o velmi prastaré nástroje, ale protože to jsou nástroje velmi malé a 

nenápadné, nevěnovali jim badatelé a cestovatelé mnoho pozornosti. Ve východní a jižní 

Africe se nádobové flétny vyskytují v Ugandě, Zairu, u Čopiů v Mosambiku a u Vendů 

v Jižní Africe. 

Výroba nádobových fléten je velmi jednoduchá. V Ugandě se jako materiál používají 

lastury anebo malé tykve. Nejčastější domorodé názvy jsou kigwari, ebundi a kigwara. Bylo 

zdokumentováno, že všechny nádobové flétny v této oblasti měly tři otvory – jeden kulatý 

ústní otvor na vrcholu nádoby a dva protilehlé hmatové otvory, které hráč zakrývá ukazováky 

(Kubik 1982:96).  

 

Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum má k dispozici 3 nádobové flétny.  

Dvě flétny pocházejí zřejmě z Libérie. Jde o hliněné píšťaly válcovitého tvaru, 

které jsou nahoře mírně zúžené. První flétna má pouze malý kruhový ozvučný otvor, 

druhá flétna má navíc 2 malé hmatové otvory na plášti (EA3979-80).  

Třetí flétna je vyrobena z lateritu a má kuželovitý tvar. Nástroj pochází od etnika 

Gerze v Libérii (E39783).  

 

Podélné flétny se štěrbinou 
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Konstrukce 

Flétny se štěrbinou mají na ústním otvoru úzkou štěrbinu, která přivádí vzduchový 

sloupec na ostrou hranu laterálního otvoru.  

 

Střední Afrika – píšťalky ngala 

Nejjednodušší formou štěrbinových fléten jsou například jednotónové píšťalky ngala 

etnika Mbre (etnická skupina Banda) ze Středoafrické republiky. Píšťala je vyrobená 

z bambusové trubice, která má v průměru asi 3 cm a je na dolním konci uzavřená. Na tyto 

nástroje se hraje v mnohočlenném ansámblu tak, že žádný nástroj nezazní nikdy sólově, ale 

vždy v souzvuku s jinými flétnami. Jednotlivé flétny mají názvy podle výšky tónu a tvoří tak 

ansámblovou rodinu: nejdelší a nejhlubší flétna má jméno urundu ngala (náčelník) a pak 

následují střední nástroje a celá řada končí „nejmladšími“, „mládenci“, „milovanou dcerou“, 

„matkou“ a „dítětem“.  (Kubik 1986:172). 

 

Západní Afrika – flétny v hudbě fuisi 

Lidé etnika Tem rozdělují vlastní hudbu na dva druhy podle toho, jaké nástroje jsou 

v daném hudebním uskupení nejdůležitější. První je hudba fuisi, kde hrají hlavní roli tři 

štěrbinové flétny fuisi (singulár fwá/fwa). Flétny jsou vyrobeny z bambusu a jsou potaženy 

ovčí kůží. Mají čtyři přední hmatové otvory a jeden zadní. Na horním a dolním konci flétny 

visí kousky kůže s mušličkami kaurí, mincemi a kovovými plíšky.  

Druhý typ hudby se jmenuje so, která se vyznačuje různými bubny (Kubik 1989:166).  

 

Východní Afrika – flétna enderre 

Pastýřské štěrbinové flétny, které mají na ústním otvoru zářez ve tvaru „U“, patří 

k dlouholeté tradici obzvláště u bantuských skupin v Ugandě. Lidé etnika Baganda nazývají 

tyto nástroje enderre a vyrábějí ji z rákosu ekiwuuwa rostoucí v bažinách v povodí řek a na 

březích jezer. Hmatové otvory jsou čtyři. Jsou vyvrtány ve vzdálenostech, které jsou pro prsty 

velmi pohodlné. Tóny jsou od sebe rovnoměrně vzdálené. Štěrbina se nejprve vyřízne nožem 

a poté se dotváří pomocí rozžhaveného kousku železa do požadovaného tvaru. Nástroje mívají 

různou délku.  

Flétna enderre hraje svou roli také při bugandské dvorské hudbě. Tyto pastýřské flétny do 

Bugandy pronikly údajně již v polovině 14. století (Kubik 1982:80).  
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Sbírka Npm 

Náprstkovo muzeum vlastní 2 štěrbinové flétny.  

První je podélná flétna z rákosu, která má na ozvučném otvoru výřez ve tvaru „V“. 

Nástroj má čtyři tónové otvory a na mnoha místech je stahován drátem. Flétna 

pochází od etnika Ibanda z Ugandy z oblasti Ruvenzori (EA13804).  

Druhá flétna je z rákosu. Spodní konec nástroje je uzavřený, u tohoto konce je 

píšťala zdobena vypalovaným rostlinným ornamentem. Ve spodní části nástroje jsou 

dva hmatové otvory, horní ústní otvor má zářez. Nástroj je neznámého původu 

(E54231).  

 

Jazýčkové nástroje  

 

Konstrukce a výskyt nástroje 

Jazýčkové nástroje neboli šalmaje jsou obecné názvy pro hudební nástroje, u kterých je 

chvění vzduchu zprostředkováno pomocí lamel. Ty jsou připevněny na nástroji a rozkmitají 

vzduchový sloupec nárazy.  

Narozdíl od fléten nejsou v subsaharské Africe jazýčkové nástroje tolik rozšířené. Různé 

druhy šalmajů ve vyskytují v pásmu savan v západní Africe, například v Horní Voltě, severní 

Ghaně, v Dahome a Čadu. Vyrábějí se obvykle ze stonku prosa nebo podobných rostlin. 

Náustek se skládá z krátkého jazýčku, který je vyroben tak, že se na jednom konci stébla 

vyříznou dva paralelní zářezy, dlouhé asi 5 cm. Jazýček není umístěn napevno, nýbrž je na 

jednom konci seříznut tak, aby se mohl vyjmout. Ve vzduchového otvoru leží sice volně, ale 

je přidržován uvolněnou omotanou šňůrkou. Vdechování a vydechování vzduchu skrze 

štěrbiny na jazýčku vytváří dva odlišné vrzavé zvuky. Hráč může změnit výšku tónu tak, že 

zakryje koncový otvor nástroje a také je možné na jeden či oba konce nástroje nasadit 

vysušené plodnice nebo tykve.  

V Africe se též vyskytují nástroje s dvojitými jazýčky. Setkáme se s nimi v Čadu, 

Kamerunu, severní Nigérii, Horní Voltě a na pobřeží Somálska, Keni a Tanzánie – ve všech 

oblastech s islámskou tradicí (Nketia 1979:125).  
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Jednoduché tuby a rohy 

 

Konstrukce 

Rozdíly mezi jednoduchými tubami a rohy je často obtížné určit. Pro oba typy nástrojů je 

společné to, že zvuk u nich vzniká prostřednictvím nárazů, pocházejících z hráčových rtů. 

Horbostel – Sachsova systematika tyto nástroje shrnuje pod název trompety.  

Co se týče tvaru nástrojů, dá se obecně říci, že tuby bývají rovné a cylindrické a rohy 

zahnuté a kónické (Midgley 1976:58).  

Obě skupiny nástrojů mohou být podélné i příčné, tj. ústní otvor může být umístěný na 

konci nebo na straně tubusu.  

Existují rohy, které mají otvor jak na špičce, tak i na postranní straně těla nástroje. Proto 

můžeme být někdy na pochybách (zejména u menších nástrojů), zda je k foukání určený 

koncový nebo postranní otvor. Někteří sběratelé tvrdí, že ve svých sbírkách vlastní malé rohy, 

u kterých se hraje na širší postranní otvor a zdánlivý ústní otvor se při hře zakrývá prstem. 

Hráč může také modifikovat tón tak, že velký spodní otvor více či méně zakryje rukou 

(Ankermann 1901:43).    

 

Východní Afrika – rohové ansámbly 

Ve starých státech měly rohové ansámbly zásadní roli v dvorské hudbě, kde sloužily jako 

nástroje k upevňování vladařské moci. Příkladem je Busoga, kde rohová hudba představovala 

tradici, které se věnovaly určité rodinné klany. Tradiční uskupení osmi příčných rohů se 

jmenuje amagwala. Každý hráč může zahrát dva tóny, které vznikají pomocí zakrývání či 

odkrývání koncového otvoru. Materiál i tvar rohů není jednotný. Většina rohů je vyrobena 

z dlouhých kousků kalebasů zasazených do sebe anebo ze zvířecích rohů (Kubik 1982:84).  

 

Sbírka Npm 

Tuby – Náprstkovo muzeum vlastní 2 troubele z oblasti povodí řek Ubangi – Šari. 

Nástroj je necelý metr dlouhý, válcovitého tvaru a je vyroben ze světlého dřeva. 

Troubel je zdobena kombinací malby a řezby (E28057-8).  

Posledním nástrojem tohoto typu je fragment troubele z Kamerunu z oblasti 

Travnatého území sestávající z kostěné části temně žluté barvy zdobené motivem 

klečící lidské postavy a části hlavičky dýmky z pálené hlíny (E66647).  
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Tuby s postranním otvorem – příkladem je trubka „legré“ ze dřeva, které je uvnitř i 

vně černě opalované. V užší části nástroje má trubka na straně čtverhranný otvor. 

Nástroj pochází z Pobřeží Slonoviny od kmene Bété (Kru) (E7636).  

Rohy – V Npm se nachází 10 rohů s náustkem na konci nástroje. Z Tanzánie jsou 

k dispozici tři signální rohy: První je „nturere“ vyrobený z rohu antilopy orig a druhý je 

„lukunda“ z rohu antilopy kudu. Oba nástroje byly získány od etnika Vapape (E5885 

a E5886). Třetí nástroj je signální roh „umbe“, který má na užším konci obdélníkový 

otvor. Nástroj pochází od etnika Džagga z oblasti Kilimandžára (E6414).  

Další nástroj je roh ze slonoviny ze sbírky F. V. Fojta z 50. let. Roh je řezaný 

s reliéfní řezbou ženy, provedení hlavy ženy se podobá stylu řezby z oblasti 

Mangbetu. (EA3498).  

Čtyři rohy pochází z východní Afriky, lokalita zbylých nástrojů není blíže určena.  

Rohy s postranním otvorem – Většina nástrojů je původem z Konga. První roh 

pravděpodobně pochází od kmene Songe nebo Luba. Nástroj je řezaný ze slonoviny 

a má na boční straně nátrubek. Povrch nástroje je zdobený reliéfním kanelováním, 

šrafováním a dvěma stylizovanými lidskými obličeji. Nástroj je dar od sběratele Dr. 

Piskáčka, který jej určil jako „bakuba“. Druhý roh je z oblasti Mangbetu. Jde o 

nezdobený signální roh z celého sloního klu, který má v polovině délky otvor 

s plastickým orámováním (E28040).  

Zbylé nástroje jsou rohy s postranním kosočtvercovým otvorem. Jsou 

neznámého původu.  
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4. SBÍRKA HUDEBNÍCH NÁSTROJ Ů V NÁPRSTKOVĚ 

MUZEU  

4.1 Hudební nástroje v muzeích 

 

Hudební nástroj se stává muzejním sbírkovým předmětem během uvedeného procesu, 

který má několik etap. 

První etapou je získání hudebního nástroje (akvizice) následujícími způsoby: 

- sběrem v terénu 

- přímou koupí 

- koupí v aukci 

- darováním 

- odkazem 

- z pozůstalostí bez dědiců 

- z fondu předmětů zabavených policií, soudem nebo celní správou, tedy ze 

státního majetku 

Při získávání hudebního nástroje je nutné snažit se získat co nejvíce průvodního 

materiálu.  

Druhým krokem je prvotní evidence neboli evidence I. stupně, při níž se postupuje takto: 

- přidělení přírůstkového čísla 

- zápis do knihy přírůstků, eventuelně do příslušného souboru počítače 

- prvotní dokumentace 

- prvotní ošetření 

- uložení do dalšího (vědeckého) zpracování nástroje 

Přírůstková čísla jsou obvykle pořadová čísla předmětů získaných během kalendářního 

roku. Výhodnější se jeví zapisovat průběžně přírůstky do vázané knihy, protože narozdíl od 

zápisu do souboru počítače nelze takový zápis vymazat či nějak dodatečně upravit.  

Prvotní dokumentace spočívá především v dokumentaci fotografické doplněné 

písemnými poznámkami.  

Třetí fází procesu je uložení čerstvě nabytých hudebních nástrojů v depozitářích. Jde o to 

zajistit, aby se nástroje do dalšího zpracování zachovaly v takovém stavu, ve kterém byly do 

muzea přijaty, tj. zamezit zhoršení jejich stavu. Tento úkol je obzvlášť obtížný u etnických 

nástrojů vyrobených z prostých přírodních materiálů (čerstvá stromová kůra, rostlinné 
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materiály apod.). Zatím se nepodařilo najít způsob, jak tyto nástroje uchovat. Proto je velmi 

důležitá fotografická dokumentace. Zaevidované předměty jsou uloženy v depozitáři, který by 

měl zaručovat stálou teplotu mezi 10 - 20˚C a vlhkost vzduchu asi 55%.  

Čtvrtou fází procesu je vědecké zpracování, na základě kterého vznikne tzv. karta 

evidence II. stupně nebo odpovídající zápis do počítače. Karty bývají vyhotoveny ve třech 

totožných exemplářích, které ukládají různých místech, aby nemohly být všechny při 

eventuelním neštěstí zničeny. Evidence II. stupně musí obsahovat: 

- zevrubný popis nástroje 

- popis a vyhodnocení stavu 

- upozornění na zbytky částí (blány bubnů, ostrunění atd.) 

- rozměry nástroje, doplněné nákresy důležitých detailů 

- fotografii 

- uvedení výrobce, provenience 

- odkaz na evidenci I. stupně 

- číslo evidence II. stupně, většinou jde o pořadové číslo v daném sbírkovém 

fondu 

Časem se do zápisů evidence II. stupně doplňují záznamy o opravách, o jeho expozičním 

využití a údaje o jeho eventuálním publikování (Kurfürst 1998:349-351).  

 

4.2 Historie afrických hudebních nástrojů v Npm 

 

Konec 19. století 

Raná historie africké sbírky Náprstkova muzea se pojí se dvěma významnými jmény: 

první je Emil Holub  (1847 – 1902), jenž přinesl materiál z oblastí dnešní Jižní Afriky, 

Botswany, Zambie a Zimbabwe.  

Emil Holub strávil v jižní a centrální Africe zhruba 11 let, z toho 7 let během prvního 

pobytu a necelé 4 roky během druhého pobytu. Během prvního, spíše zkušebního afrického 

pobytu (1872-1879), se Holub vydával postupně na tři cesty do vnitrozemí. Druhý pobyt 

v jižní Africe (1883-1887) byl organizován jako objevitelská výprava, a to výprava rakousko-

uherských výzkumníků. 

Po návratu do Evropy uspořádal Holub množství přednášek, ale zejména velkolepou 

„Africkou výstavu“ ve Vídni roku 1891, a o rok později v Praze. Výstavy se staly světovou 

senzací, přesto však skončily deficitem. Své bohaté sbírky (cca 13 000 exemplářů) nabídl 
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zdarma Národnímu muzeu v Praze, ale byl odmítnut. Bohatý národopisný, zoologický, 

botanický materiál je dnes rozptýlen po 586 muzeích a školách po celém světě. 

Proto vlastní Náprstkovo muzeum od Dr. Emila Holuba pouze jeden hudební 

nástroj – nádobové chřestidlo z tykve s kruhovými otvory určené pro věštecký tanec 

etnika Masupia z jihovýchodní Afriky (E6731). 

Druhou významnou osobností je zakladatel muzea Vojta Náprstek (1826 – 1894). 

Přestože Afriku nikdy nenavštívil, aktivně podporoval africké expedice a ve velké míře se 

zasloužil o zprostředkování mnoha sbírkových předmětů. Finanční podporu a mnoho 

materiálů také poskytla jeho žena Josefa Náprstková (1838 – 1907).  

Vojta Náprstek muzeu daroval bubínek (s paličkou) vyrobený z buvolího rohu 

potažený kůží z oblasti Tanzánie (E7367) a Josefa Náprstková darovala cylindrický 

buben s jednou membránou rovněž z Tanzánie, od etnika Loango (E7422). 

 

Počátek 20. století 

Jedny z nejstarších předmětů poskytli Martin z Lány (1876 – 1941) a Hans August 

Fuchs (1875 – 1934), kteří působili jako misionáři v oblasti Kilimandžáro (dnešní hranice 

mezi Tanzánií a Keňou).  

Hudební nástroje, které muzeu věnoval Martin z Lány, pocházejí z roku 1903 od 

etnika Džaga: podélná bambusová flétna „mtoliro“ se dvěma hmatovými otvory 

(E6417). Zbylé nástroje pocházejí také z oblasti Kilimandžára, ale neznáme etnikum: 

loutna s krkem „kinanda“ (E6404), cylindrický buben „ugoma“ s jednou membránou 

(E6116) a podélná píšťalka z rohoviny (E6300).  

Fuchs posílal sbírkové předměty nejen do Náprstkova muzea, ale také do Národopisného 

muzea v Lipsku.  

Hudební nástroje, které pro Náprstkovo muzeum sesbíral v roce 1910, pocházely 

od bantuských etnik Pare a Kahe. Nástroje první skupiny zahrnují ozdobné chřestidlo 

na nohy mhuga, a pohárový buben se čtyřmi nožkami (E5899, E7423). Od etnika 

Kahe pochází také chřestidlo se stejným názvem mhuga (E7424).  

 

20. – 30. léta 

Během 20. – 30. let odkoupilo Náprstkovo muzeum za finanční podpory ministerstva 

školství dvě významné soukromé sbírky: první byla od Alberta Sachse, vlastníka 

starožitnictví v Jablonci, která obsahovala předměty zejména od etnika Joruba z oblasti 

dnešního Beninu a Nigérie.  



 88 

Mezi nimi byly tyto hudební nástroje, které dle údajů na inventárních kartách 

pocházejí ze západní Afriky: luková loutna pluriarc (E24034), dvouhlavý buben ve 

tvaru přesýpacích hodin a cylindrický buben s jednou membránou (E24042-3) a 

desková citera s rezonátorem (E24045).  

Druhá sbírka byla od Joe Hlouchy (1881 – 1957), který byl příbuzný slavného 

cestovatele J. Kořenského. Hloucha procestoval většinu evropských zemí, státy severní Afriky 

a Japonsko. Vedle osvětové, hlavně přednáškové činnosti, působil též jako poradce pro 

mimoevropské umění (galerie, muzea a aukční síně ve Vídni, Paříži, Hamburku, Berlíně ad.) 

a japonskou architekturu. Při svých cestách rozvíjel mnohostrannou sběratelskou činnost; jeho 

akviziční zájem se soustřeďoval především na umění Japonska a Číny, jakož i na africké a 

oceánské umění. Další části rozsáhlé Hlouchovy sbírky získalo Náprstkovo muzeum v roce 

1943 a v letech 1955 -1957.  

Z Hlouchovy sbírky pocházejí tyto hudební nástroje: pluriarc a harfa z Konga, 

dvouhlavý bubínek tvaru přesýpacích hodin z jižní Nigérie, dvojitý železný zvonec 

z Kamerunu, lateritová nádobová flétna etnika Gerze z Libérie a dále lokálně 

neurčené chřestidlo z tykve, sanza s obdélníkovou ozvučnicí a roh ze zvířecího rohu.  

(E39168, E39169, E39188, E39262, E39129, E39177, E39186) 

 

30.léta 

V tomto období získalo Náprstkovo muzeum předměty od Vladimira Golovina ,  který 

působil jako lékař během morové epidemie v Pobřeží Slonoviny.   

Všechny hudební nástroje pocházejí z roku 1935 od etnika Bété (Kru). Jsou to 4 

rolničky (E7645-8), cylindrický buben s jednou membránou na 3 nožkách (E7637) a 

dřevěná trubka „legre“ s jedním postranním otvorem (E7636).  

30. léta se pojí se jménem sochaře Františka Vladimíra Foita (1900 – 1971), který 

společně se zoologem Jiřím Baumem (1900 – 1944) podnikl první cestu do Afriky (trasa 

Alexandrie - Kapské Město). V průběhu cesty vytvořil několik portrétů Afri čanů, které se 

staly majetkem Hrdličkova muzea člověka v Praze. Jak F. V. Foit, tak dr. Baum popsali tuto 

cestu v samostatných cestopisech. 

V roce 1947 Foit odjel společně s manželkou Irenou na svou druhou africkou výpravu. 

Jejím cílem bylo portrétování Afričanů pro potřeby Hrdličkova muzea a sběr etnografického 

materiálu pro Náprstkovo muzeum v Praze. Obtíže, se kterými se manželé Foitovi setkali v 

tehdejším Belgickém Kongu (Zaire) a politický zvrat, ke kterému došlo v tehdejším 
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Československu (únor 1948), vedly k tomu, že africký pobyt se Foitovým prodloužil až do 

roku 1971. 

Z tohoto období pochází 12 hudebních nástrojů, které Foit věnoval Náprstkovu 

muzeu. Dvě dřevěné troubele a štěrbinový buben „dibondo“ pocházejí z oblasti 

Ubangi – Šari a jednohlavý válcový buben etnika Walande z oblasti Mangbetu. 

Zbylými konžskými nástroji jsou dva hudební luky, jednostrunná loutna, pluriarc, 

oblouková harfa, smyčec k hudebnímu nástroji v podobě miniaturního luku, chřestítko 

typu „keš-keš“ a roh řezaný ze sloního klu.  

(E28057, E28058, E28086, E28041, E44435, E44436, E28091, E44418, E44419, 

E28253, E44399, EA3498) 

 

40. -  50. léta  

Během 40. – 50. let docházelo v Čechách ke shromažďování exotických sbírek a převozů 

muzejních sbírek do hlavních center, a tím bylo i Náprstkovo muzeum, které díky tomuto 

procesu získalo sbírky od muzeích v Českých Budějovicích, Děčíně, Táboře, Hradci Králové 

a dalších. Mnohé sbírkové předměty byly velmi cenné a některé pocházely z období před 1. 

světovou válkou.  

Ve 40. letech se Náprstkovo muzeum stalo součástí Národního muzea v Praze, a převzalo 

jeho sbírku exotického umění, která vznikala od roku 1818 a zahrnovala některé velmi staré 

položky, zejména z Konga.  

Mnoho hudebních nástrojů bylo převzato z hudebního oddělení Národního 

muzea: tykvové chřestidlo a dřevěná píšťala „amagenfe“ z Jižní Afriky, sanza 

s krabičkovým rezonátorem z Konga a harfová loutna „kora“ ze Senegalu (EA6438, 

EA6439, EA6442, EA9054). U Většiny nástrojů je neznámý původ, který lze pouze 

odhadovat: harfová loutna „kora“ (mandingská oblast), lyry (východní Afrika), sanzy, 

obloukové harfy, xylofon z tykvovými rezonátory (pravděpodobně centrální Afrika) a 

kónické bubny, u kterých nelze původ odhadnout.    

 

60. – 70. léta  

Toto období zaznamenalo expanzi etnografických výzkumů, díky kterým získalo 

Náprstkovo muzeum mnohé sbírky. Hlavním zdrojem byly především předměty ze severní 

Afriky od muzikologa Václava Kubici (1927 – 1992) a etnografický výzkum Fulbů a 

Mandingů v Senegalu vedený Jiřinou Svobodovou (1919 – 1995).  



 90 

Ze Senegalu pochází fulbská podélná flétna „fordu“ (EA6054), mandingský 

jednohlavý cylindrický buben (EA6129), mandingská „kora“ (EA6128) a mandingské 

železné chřestidlo (EA6181).  

Během 60. a 70. let získávalo muzeum předměty od řady odborníků, kteří cestovali 

v různých částech Afriky. Největší sbírku poskytl malíř Evžen Štumpf (nar. 19..), který 

shromáždil nesmírné množství nigerijského umění.  

Od Štumpfa pocházejí tyto jorubské nástroje: sanzy s ozvučnicí z rozpůlené tykve 

(EA3452, EA3814), nárazové nádoby typu „udu“ (EA4851, 5330, 5331) a nástroje 

z Nigérie či Beninu: prámová citera (EA6335), železný kultovní zvonek se srdcem 

(EA5657) a chřestidlo vyrobené ze 32 malých kuželů spletených z bambusových 

štěpin (EA4641).  

 

80. léta – 90. léta 

V 80. letech přišly do muzea předměty od Hany Kopalové (nar. 19..), která působila 

jako učitelka v Guinejské republice, a od Otakara Vojtíška (nar. 19..), člena expedice 

v oblasti Ruvenzori v Ugandě.  

H. Kopalová poskytla jednohlavý buben ve tvaru přesýpacích hodin (E60076).  

Expedice z oblasti Ruvenzori přinesla pohárový dřevěný buben, podélnou 

rákosovou flétnu se 4 hmatovými otvory, chřestidlo splétané z rákosových stébel a 

náramek se 6 železnými rolničkami (E13802-5). 

 

Období po r. 2000  

V roce 2003 věnoval Náprstkovu muzeu lékař a psychoanalytik Vladimír Richard 

Piskáček  (nar. 19..) své sbírkové předměty, které získal v terénu (východní, střední, západní 

Afrika) nebo koupí ve starožitnictvích.  

Mezi získanými předměty jsou nástroje z Konga od etnika Luba: chřestidlo 

sestavené ze 3 tykví na tyčce s držadlem řezané do mužské figury (E65898) a trubka 

řezaná ze slonoviny s bočním ústním otvorem (E66611).  
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4.3 Přehled hudebních nástrojů v Npm 

 

Zastoupení hudebních nástrojů z organologického hlediska: 

Klapačky: 1 

Nárazové idiofony: 0 

Xylofony: 8 

Štěrbinové bubny: 5 

Perkusové nádoby: 4 

Gongy: 4 

Zvony: 23 

(Z toho jednoduché: 21, dvojité: 2) 

Chřestidla: 62 

Drhnuté idiofony: 0 

Sanzy: 44 

Třecí idiofony: 1 

IDIOFONY CELKEM: 154 

Bubny cylindrické: 15 

(Z toho s jednou membránou: 10, se dvěma: 5) 

Bubny sudové: 3 

(Z toho s jednou membránou: 3, se dvěma: 0) 

Bubny ve tvaru přesýpacích hodin: 8 

(Z toho s jednou membránou: 5, se dvěma: 3) 

Bubny kónické: 9 

(Z toho s jednou membránou: 2, se dvěma: 7) 

Bubny pohárové: 11 

(Z toho s jednou membránou: 11, se dvěma: 0) 

Bubny rámové: 5 

Bubny třecí: 1 

Mirlitony: 2 

Nezařazené membranofony: 8 

MEMBRANOFONY CELKEM: 62 

Hudební luky: 3 

Hudební tyče: 1 
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Citery tubulární: 0 

Citery prámové: 3 

Citery deskové: 3 

Citery skořepinové (korýtkové): 0 

Citery rámové: 0 

Loutny lukové: 5 

Loutny jařmové (lyry): 10 

Loutny s rukojetí: 12 

(Z toho protknuté: 9, s krkem: 3) 

Harfy: 19 

(Z toho obloukové: 19, rámové: 0) 

Harfy loutnové: 5 

Nezařazené chordofony: 7 

CHORDOFONY CELKEM: 58 

Bzučáky: 2 

Podélné flétny bez štěrbiny: 10 

Příčné flétny: 1 

Nádobové flétny: 3 

Podélné flétny se štěrbinou: 2 

Jednoduché tuby a rohy: 19 

AEROFONY CELKEM: 37 

 

HUDEBNÍ NÁSTROJE CELKEM: 311 

 

 

Zastoupení hudebních nástrojů podle lokality, resp. etnik 

 

BENIN: 2 

(Idiofony: 1, Membranofony: 1, Chordofony: 0, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

Fon: 1 membranofon 

BOTSWANA: 1 

(Idiofony: 1, Membranofony: 0, Chordofony: 0, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

Sanové: 1 idiofon 
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CENTRÁLNÍ AFRIKA (blíže neur čená) : 1 

(Idiofony: 0, Membranofony: 0, Chordofony: 1, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

ETIOPIE: 7 

(Idiofony: 2, Membranofony: 1, Chordofony: 3, Aerofony: 1, Nezařazené: 0) 

GHANA: 8  

(Idiofony: 4, Membranofony: 3, Chordofony: 1, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

Ašanti: 1 membranofon 

GUINEA: 4 

(Idiofony: 2, Membranofony: 1, Chordofony: 1, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

Gerze: 1 chordofon 

JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ AFRIKA (blíže neur čená): 4 

(Idiofony: 4, Membranofony: 0, Chordofony: 0, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

Maruce: 1 idiofon, Masupia: 1 idiofon, Venda: 1 nezařazený 

JAR: 4 

(Idiofony: 2, Membranofony: 1, Chordofony: 0, Aerofony: 1, Nezařazené: 0) 

Sotho: 1 membranofon, Venda: 1 idiofon, Zulu: 1 aerofon 

KAMERUN: 6 

(Idiofony: 3, Membranofony: 2, Chordofony: 1, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

 Duala: 1 idiofon, 1 membranofon 

KEŇA: 1 

(Idiofony: 1, Membranofony: 0, Chordofony: 0, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

KONGO: 70 

(Idiofony: 48, Membranofony: 2, Chordofony: 13, Aerofony: 4, Mirlitony: 2, Nezařazené: 1) 

Bandaka: 2 idiofony, 2 chordofony, 2 mirlitony, Bandundu: 1 idiofon, , Čokve: 5 idiofonů, 

Epulu (Pygmejové): 3 idiofony, Kahembe: 1 chordofon, Kongo: 1 idiofon,  Luba: 1 idiofon, 1 

aerofon, Mangbetu: 1 idiofon, 1 aerofon, Pende: 2 idiofony Wabembe: 1 idiofon, Walende: 1 

idiofon 

LIBÉRIE: 4 

(Idiofony: 1, Membranofony: 0, Chordofony: 0, Aerofony: 3, Nezařazené: 0) 

Gerze: 1 idiofon, 1 aerofon 

MALI: 1 

(Idiofony: 1, Membranofony: 0, Chordofony: 0, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

NEZNÁMÁ LOKALITA: 72 

(Idiofony: 20, Membranofony: 15, Chordofony: 23, Aerofony: 13, Nezařazené: 1) 
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NIGERIE: 37 

(Idiofony: 25, Membranofony: 6, Chordofony: 3, Aerofony: 2, Nezařazené: 1) 

Biniové: 1 idiofon, Ibové 1 idiofon, Joruba: 9 idiofonů, 4 membranofony, 1 aerofon 

POBŘEŽÍ SLONOVINY: 9 

(Idiofony: 4, Membranofony: 3, Chordofony: 0, Aerofony: 2, Nezařazené: 0) 

Baulé: 1 membranofon, Bété: 4 idiofony, 1 membranofon, 1 aerofon, Senufo: 1 membranofon 

SENEGAL: 5 

(Idiofony: 1, Membranofony: 1, Chordofony: 2, Aerofony: 1, Nezařazené: 0) 

Fulbe: 1 membranofon, 1 aerofon 

SIERRA LEONE: 16 

(Idiofony: 8, Membranofony: 3, Chordofony: 5, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

Fulbe: 1 chordofon, Kono: 1 idiofon, Limba: 1 idiofon, 1 chordofon, Temne: 2 idiofony, 1 

membranofon 

SÚDÁN: 2 

(Idiofony: 0, Membranofony: 1, Chordofony: 0, Aerofony: 1, Nezařazené: 0) 

SOMÁLSKO: 2 

(Idiofony: 0, Membranofony: 1, Chordofony: 0, Aerofony: 1, Nezařazené: 0) 

TANZÁNIE: 41 

(Idiofony: 18, Membranofony: 13, Chordofony: 4, Aerofony: 6, Nezařazené: 0) 

Džaga: 2 idiofony, 2 aerofony, Kahe: 2 idiofony, Pare: 6 idiofonů, 2 membranofony, 2 

aerofony 

TOGO: 4 

(Idiofony: 3, Membranofony: 0, Chordofony: 0, Aerofony: 0, Nezařazené: 1) 

UGANDA: 6 

(Idiofony: 3, Membranofony: 2, Chordofony: 0, Aerofony: 1, Nezařazené: 0) 

Pokot: 1 idiofon 

VÝCHODNÍ AFRIKA (blíže neur čená): 10 

(Idiofony: 0, Membranofony: 2, Chordofony: 5, Aerofony: 3, Nezařazené: 0) 

ZÁPADNÍ AFRIKA (blíže neur čená): 4 

(Idiofony: 0, Membranofony: 2, Chordofony: 2, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

ZAIR: 12 

(Idiofony: 7, Membranofony: 1, Chordofony: 3, Aerofony: 1, Nezařazené: 0) 

Kongo: 1 membranofon 

ZAMBIE: 5 



 95 

(Idiofony: 2, Membranofony: 2, Chordofony: 0, Aerofony: 1, Nezařazené: 0) 

ZIMBABWE: 3 

(Idiofony: 2, Membranofony: 1, Chordofony: 0, Aerofony: 0, Nezařazené: 0) 

Matabele: 2 idiofony 
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Závěr  

 

Cílem práce bylo zjistit, jaké hudební nástroje se za přibližně stoleté období dostaly do 

Náprstkova muzea v Praze.  

Co se týče zastoupení jednotlivých regionálních oblastí, je třeba sbírku hudebních 

nástrojů v Npm hodnotit takto:  

Velmi hojně jsou zastoupeny hudební nástroje západní Afriky, tj. přibližně oblast od 

Senegalu, přes Guinejský záliv až po Kamerun. Sbírka obsahuje hudební nástroje ze všech 

hudebně významných regionů, a to jak v oblasti savan (nástroje mandingské oblasti – balafon, 

kora), tak i v pralesních oblastech (například jorubské hudební nástroje v Nigérii). Jediný 

nástroj, který by vhodně doplnil tuto poměrně úplnou sbírku západoafrických hudebních 

nástrojů, je vidlicová harfa etnika Kru. Ze všech regionů představuje západní Afrika 

nejkompaktnější sbírku, což je dáno i charakterem samotné oblasti, kterou odborníci považují 

za hudebně homogenní.  

Střední Afriku reprezentuje velké množství hudebních nástrojů z Konga a Zairu. I přesto 

však nástroje pocházejí z omezeného počtu etnik, což je dáno jednotlivými výpravami našich 

cestovatelů. Dále bohužel chybějí zástupci nástrojů hudebně specifických oblastí, jako je 

Gabun, Středoafrická republika nebo severní část Angoly.  

Z východní Afriky jsou nejpočetnější hudební nástroje z Ugandy a Tanzanie, zcela 

chybějí nástroje z Burundi, Rwandy a Malawi. Zbylé oblasti jsou zastoupeny jen ojediněle.  

Nejméně uspokojivou bilanci vykazuje jižní Afrika, která disponuje jen několika nástroji 

ze Zambie, Zimbabwe, Botswany a Jihoafrické republiky. Muzeum postrádá nástroje 

z Angoly, Namibie, Mosambiku, Malawi a z jiných menších států. Mezi získanými hudebními 

nástroji rovněž chybějí charakteristické nástroje– jihoafrické hudební luky a rámové xylofony 

s dlouhými tykvovými rezonátory.  

Z organologického pohledu lze však celkovou sbírku hudebních nástrojů subsaharské 

Afriky hodnotit jako reprezentativní, kdy jsou dostatečně zastoupeny nástroje všech 

základních tříd – idiofonů, membranofonů, chordofonů a aerofonů a jejich dalších podtříd.   

Výsledkem této práce je seznam hudebních nástrojů ze subsaharské Afriky. I přes mé 

úsilí není tento seznam kompletní. V ojedinělých případech nebylo technicky možné nástroje 

v depozitářích fyzicky dohledat, anebo nebylo možné nástroj klasifikovat kvůli nedostatku či 

úplné absenci informací např. ohledně původu nástroje, způsobu hry apod15. Přesto však může 

                                                 
15 Takové případy jsou v tabulce označeny znakem „?“ 
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předkládaný seznam dostatečně odpovědět na otázku, co se ve sbírce afrických hudebních 

nástrojů Náprstkova muzea nachází.  
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Přílohy 

 
Seznam hudebních nástrojů subsaharské Afriky v Náprstkově muzeu 
 
Vysvětlivky: 
 
„ Č.“ a „Ev. č.“  - číslo předmětu uvedené na inventárních kartách a v elektronické databázi 
Npm 
 
„Klasifikace 1“ – určení hlavní třídy nástroje na základě Hornbostel – Sachsovy systematiky 
 
„Klasifikace 2“ – přiřazení obecného názvu (viz tabulka na str. 24,53,61,77), který částečně 
vychází z Horbostel – Sachsovy systematiky. Tyto názvy byly zkráceny: 
Buben ve tvaru přesýpacích hodin – Hodinový buben 
Loutna luková - Pluriarc 
Podélné flétny bez štěrbiny – Podélné flétny 
Podélné flétny se štěrbinou – Štěrbinové flétny 
Jednoduché rohy a tuby – Roh/Tuba 
 
„Organologické znaky 1, 2“ – obsahují nejpodstatnější organologické znaky a poznámky 
 
„ Číslo dle H-S“ – přiřazené číslo odpovídající nástroji v  Hornbostel – Sachsově systematice, 
podle toho, s jakou přesností se podařilo hudební nástroj klasifikovat 
 
„Lokalita“, „Etnikum“, „Rok“, „Nativní název“ – inf ormace vycházejí z inventárních karet a 
elektronické databáze Npm 


