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s ochotou mého výzkumu zúčastnili. Bez nich by tato práce vzniknout nemohla. Velmi rád 
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1. Úvod 

  

Výzkumná cesta a intenzivní hudební stáž v západoafrické Guiney v roce 2014 byla již 

druhou podobnou expedicí, kterou jsem do Guiney za hudbou podnikl. První se uskutečnila 

v roce 2009 a z nasbíraných výzkumných dat vzešla má bakalářská esej. S cílem na svou 

předešlou práci navázat a prohloubit znalosti ve zkoumané problematice jsem odjížděl do 

Guiney i tentokrát. 

 

Stejně jako všem ostatním cestám za hudbou a kulturou západní Afriky, i této cestě 

předcházely rozsáhlé přípravy. To se týká na prvním místě zajištění a aplikaci potřebných 

očkování. Mimo očkovací jsme1 si museli zajistit všechny potřebné věci. Oblečení, čelovky, 

nahrávací zařízení, baterky, letenky, tajné ledvinky na peníze, peníze, dárky pro známé i 

neznámé, notýsky, tužky, léky, náplasti, svíčky, nože, baťohy, polštáře, desinfekci do vody, 

moskytiéru, spacák, střevní desinfekci, pevné nervy a spoustu dalšího. 

 

Praktickým přípravám předcházela organizace celé expedice. Na jaře roku 2013 byl 

v Praze Tonton Sylla2, měl zde workshop, a po naší3 předešlé vzájemné domluvě jsme ho 

chtěli opět oslovit, zda bychom mohli jet na workshop k němu a za jakých podmínek. 

Výzkumnou cestu do Guiney v roce 2014 jsme absolvovali jen ve složení já, Bronislav 

Pavlíček, Paul Grocott a Pavel Nowak. Známe se s Tontonem všichni již řadu let a v roce 2009 

jsme u něj strávili pět týdnů a zažili skvělý workshop. Chtěli jsme tak na akci navázat, zážitky 

zopakovat a prohloubit. S Tontonem se nám po chvíli smlouvání podařilo domluvit a měli 

jsme tak datum a mohli si začít shánět letenky. Zkušenosti z minulosti se vyplatily. 

 

Výzkumnou cestu v roce 2014 jsme naplánovali tak, že budeme pět týdnů u Tontona 

a pak budeme mít cca čtrnáct dní navíc s tím, že máme řadu možností, kam jet a jak tyto 

                                                 

1 Myšleno všechny účastníky expedice, tedy mne a všechny tři výzkumné respondenty (viz kapitola 

Osobnosti důležité pro výzkum) 

2 Významný světový guinejský bubeník. Jedna z důležitých postav pro tuto práci. Bude mu později 

věnována samostatná kapitola. 

3 Myšleno já a respondenti výzkumu viz Osobnosti důležité pro výzkum 



 

volné dny využít. Zároveň si můžeme udělat během pobytu u Tontona nové známé a strávit 

zbývající čas kupříkladu s nimi. Vše, jak se ukázalo, bylo v Africe opět jinak. Oněch pět týdnů 

jsme u něj sice nakonec strávili, ovšem s dvoutýdenní přestávkou, jelikož jsme se dozvěděli, 

že se v Baru4 bude konat slavnost Baradasa (největší slavnost Doundounba5; jmenování 

nových Barati – nejsilnějších mužů z vesnice), která se koná jen jednou za pár let, a takovou 

příležitost jsme zmeškat nemohli. Přerušili jsme tak výuku u Tontona a odjeli do Bara, kde 

jsme měli původně strávit maximálně týden. Jak jsme se ale dozvěděli až na místě, začátek 

slavnosti se o týden posunul a byli jsme tak nuceni zůstat v Baru o týden déle, než jsme 

zamýšleli. Po návratu z Bara už na nás Tonton tolik času neměl. Po pár dnech musel kvůli 

práci odjet zpět do Německa. Sehnal nám za sebe jiného lektora, a tím odstartoval 

nešťastnou sérii problémů.6  

 

Tentokrát jsme již do Guiney jeli vybaveni předchozími zkušenostmi. Znali jsme na 

cizince vcelku obstojně místní moderní i tradiční7 hudbu. Moderní hudbou mám na mysli 

současnou bubenickou scénu v Konakry, kde se setkávají hudebníci z celé Guiney, tedy i 

s různými hudebními tradicemi a rytmy. Vzhledem k popularitě djembe8 a této moderní 

hudby, je hudba, kterou produkují, spíše fúzí všech možných, původně tradičních, rytmů 

                                                 

4 Baro je vesnice v regionu G´beredu na severovýchodě Guiney. Ve světě djembe se jedná o významné 

místo. Vesnice je známá především jako bašta tradiční hudby lidu Malinké. 

5 Slavnost „silných mužů“. Slavnosti Doundounba se konají několikrát do roka k různým příležitostem. 

Vždy na nich, za doprovodu bubnů, zpěvu žen a širokého obecenstva z řad obyvatel vesnice, tancují jen muži. 

6 Viz kapitola Problémy při výuce 

7 Jsem si vědom mnohoznačnosti pojmu tradice, tradiční a souhlasím s jeho používáním především 

konstruktivistickém smyslu, jak ji definuje například Glassie: „…tradice je prostředek k derivaci budoucnosti 

z minulosti a definuji ji jako volní a dočasnou akci…. Jako zdroj a proces, stejně jako přání stability, pokroku, či 

revitalizace, je tradice vrozená (zabudovaná) hybná síla kultury.“ (In GLASSIE, Henry. Common Ground: 

Keywords for the Study of Expressive Culture. The Journal of American Folklore. 1995, 108(430), 395-412, str. 

409). Ve svém textu ji ale užívám jako emický výraz guinejských hudebníků, např. náš učitel Mansa Camio, 

jeden z klíčových informátorů pro tuto práci. Viz Osobnosti důležité pro výzkum. 

8 Djembe je dřevěný (obvykle mahagonový) buben pohárovitého tvaru, potažený kozí kůží. Hraje se na 

něj rukama. Pochází od etnika Malinké, žijícího v regionech na hranicích dnešní Guiney a Mali. Viz MAREK, 

Tomáš. Současný způsob předávání hudby v Guiney. Praha: FHS UK, 2012. str 26 



 

s nově vznikajícími rytmy.9 Současní mladí hudebníci v Konakry tvoří především složité a 

rychlé aranže, předhánějí se v rychlosti a síle, kopírují hráče národního baletu a inspirují se 

novými alby slavných bubeníků.  

 

Před cestou do Guiney 2014 jsme všichni měli předešlé zkušenosti jak s výukou pod 

vedením Guinejců u nás, tak i v Guiney. Zároveň jsme před touto cestou měli všichni 

zkušenost s vlastním vyučováním guinejské hudby u nás. Všichni jsme se už alespoň na 

komunikační úrovni domluvili francouzsky. Měli jsme všichni poměrně důkladné znalosti a 

informací o hudbě Guiney a jejích kontextech, a byli jsme připraveni ji rozšířit. Naše další 

vysněná cesta mohla začít. 

 

1.1. Positioning 

 

Hře na djembe a basové bubny se věnuji intenzivně od roku 2006. Na ZUŠ Roztoky u 

Prahy jsem nejdříve absolvoval devítiletou výuku na klavír. K výuce jsem nastoupil, jak je 

obvyklé, v první třídě základní školy, tedy mezi šestým a sedmým rokem života. Dochodil 

jsem na místní ZUŠ celý první sedmiletý cyklus a ještě dva roky pokračoval ve druhém. Studia 

jsem posléze z nedostatku času kvůli vrcholovému sportu zanechal. I přes nesmazatelné 

hudební základy získané na ZUŠ pro mne intenzivní ponoření se do studia hudby začalo až 

v sedmnácti letech, kdy jsem se začal věnovat západoafrickému bubnu djembe. Počáteční 

okouzlení přešlo záhy v hluboký zájem. Začal jsem navštěvovat pravidelné kurzy českých 

lektorů, ale po chvíli mi výuka na kurzech přestala stačit a zahájil jsem intenzivní 

samostudium. Informace a materiál ke cvičení jsem čerpal z internetu, z letních týdenních 

workshopů německých lektorů Jánoše Crecelia a Franki B. Franka a z workshopů 

západoafrických mistrů, kteří do České republiky občas zavítali. 

 

S postupným studiem guinejské hudby mi bylo víc a víc jasné, že tato hudba nese 

specifické významy a že pro její pochopení je nutné i studium příslušných aspektů guinejské 

                                                 

9 Tím je myšlen opak tradičního. Jedná se o nově vznikající rytmy v Konakry, bez hlubšího 

sociokulturního kontextu a bez historie 



 

kultury a společnosti, stojících v jejím pozadí. Západoafrická hudba se nehraje jen pro radost. 

Fakt, že nese tato hudba hlubší významy, kterými mimojiné odkazuje na socio-kulturní 

kontext rytmů, písní a celých hudebních událostí, u mne prohloubil mou zamilovanost a 

zájem o západoafrickou hudbu, jelikož hudební krása, kterou v této hudbě nacházím, začala 

dávat smysl i na dalších úrovních. Snažil jsem se pilně cvičit a studovat, ale bylo mi jasné, že 

pokud chci věci opravdu porozumnět, musím se vydat k jejím kořenům a zažít ji na „vlastní 

kůži“. Toto přání vyústilo v roce 2009 v první téměř tříměsíční intenzivní hudební stáž 

v západoafrické Guiney, kde jsem měl možnost učit se od různých mistrů a legend guinejské 

hudby a zažít zároveň ve vesnici Baro a Sanankoro místní tradiční slavnosti (Soliba, 

Doundounba) a získat tak neopakovatelné zážitky, informace a vzpomínky. V lednu roku 

2014 jsem na tyto zážitky navázal další dvouměsíční cestou za hudbou Guiney, jejíž součástí 

byl i  výzkum současného předávání hudby cizincům v Guiney, ze kterého vzešla tato práce. 

 

V současné době tuto hudbu nejen dále studuji, ale i vyučuji. Již osm let vedu 

pravidelné kurzy i víkendové a týdenní workshopy hry na djembe a basové bubny, pravidelně 

doprovázím taneční lekce a workshopy předních českých tanečnic a působím v řadě různých 

kapel a hudebních projektů.  

 

 

1.2. Téma výzkumného projektu 

 

Africká hudba již dlouhou dobu přitahuje pozornost západních hudebníků a vědců – 

antropologů, etnomuzikologů a dalších.10 William Ward poznamenal již téměř před sto lety, 

že „jsou Evropané přímo nuceni k pozornosti a přitahováni místní hudbou ihned, jak se jejich 

noha dotkne africké půdy.“11 Vývoj výzkumů rozmanitých afrických hudebních světů 

antropology a etnomuzikology z celého světa přinesl za poslední století ohromné množství 

informací a poznatků a nasměroval etnomuzikologii mimo jiné i k současnému trendu 

                                                 

10 NKETIA, J. H. Kwabena. African Music and Western Praxis: A Review of Western Perspectives on 

African Musicology. Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines. 1986, 

1986(20), str. 36 

11 WARD, E. F. William. Music in the Gold Coast. Gold Coast Review 3. 1927, 3(2): str. 199 



 

výzkumu multikulturalismu a s tím i interkulturní edukace hudby, do jejíhož kontextu spadá 

tato práce. 

 

Tématem tohoto výzkumného projektu je interkulturní předávání hudby mezi 

Guineou a Českou republikou. Otázkou, jakým způsobem se hudba v Guiney tradičně 

předávala, jsem se již zabýval ve své bakalářské eseji. Jakým způsobem se však hudba Guiney 

předává interkulturně, tedy od tamějších mistrů k hudebníkům (zcela) jiných kultur, kteří do 

Guiney za výukou cíleně cestují, a jak ji ti dál předávají svým studentům?  

 

Předmětem zájmu mého výzkumu je způsob předávání hudby (hra na djembe a 

basové bubny - kenkeni, sangban, doundounba) cizincům v Guiney, specifika této výuky a vliv 

tohoto procesu na vlastní následnou výuku této hudby mými respondenty v České republice 

a zároveň na jejich vlastní produkci této hudby na našem území. Mimo způsobu předávání 

hudby mezi guinejskými mistry a neafrickými žáky (respondenty výzkumu) se budu také 

zaměřovat na následnou domácí interpretaci naučeného materiálu z Guiney a na vliv 

guinejské výuky na vlastní vyučování v České republice. 

 

Výzkum se opírá o výpovědi tří profesionálních12 hudebníků, působících dlouhodobě 

v České republice, kteří se jedou učit hrát místní hudbu do Guiney, a kteří následně ve svém 

domácím prostředí, v České republice, guinejskou hudbu vyučují. Všichni na území České 

republiky dlouhodobě působí. Jedná se o profesionální hudebníky a společensky deklarované 

specialisty v oboru hry na djembe a basové bubny. Tento obor hudebního vzdělávání nemá 

institucionalizovanou podobu. Ani v České republice, ani v Guiney neexistuje žádná 

zastřešující organizace, která by uplatňovala nějaký plošně aplikovaný systém výuky. Jak 

předávání hudby v Guiney (jak bylo blíže pojednáno v mé bakalářské eseji), tak výuka této 

hudby na našem území je věcí sociální a kulturní smlouvy. Otázka profesionalismu a 

specializace mých respondentů je pro můj výzkum důležitá, neboť prokazuje jednak 

věrohodnost jejich výpovědí o výuce v Guiney a vlastní výuce na území České republiky, a 

zároveň podtrhává i vzájemnou rovnocennost a statusovou validitu (profesionální hudebník 

a specialista) mých respondentů. 

                                                 

12 Myšleno osoby, které si svou hudební produkcí vydělávají. Hraní na hudební nástroj je jejich profese. 



 

 

Tento výzkumný projekt přímo navazuje na mou bakalářskou esej a vychází z ní jak 

z určitých teoretických konceptů, tak z faktických závěrů a poznatků, které jsou pro tuto 

práci podstatné.  

 

Mým zájmem je poukázat na faktory ovlivňující a tvarující současný stav a formu 

interkulturní mediace hudby mezi Guineou a Českou republikou. Mezi tyto faktory patří 

především vliv postkolonialismu, globalizační trendy, percepce autenticity13 a sebereflexe 

žitých zkušeností zasazených do kontextu. 

 

1.3. Teoretické zakotvení 

 

 

Hudba je, jako specifický a všudypřítomný lidský fenomén a aspekt každé lidské 

společnosti, předmětem moderního etnologického, antropologického a etnomuzikologického 

vědeckého zájmu. Tato práce se hlásí k etnomuzikologické perspektivě, která akcentuje hudbu 

jako jeden z velmi důležitých aspektů každé společnost.  

  

„Díky současným trendům v etnomuzikologii, které zahrnují i výzkum interkulturní 

mediace hudby, můžeme přenést naše narůstající znalosti hudby rozmanitých světových kultur 

do reflexe praktik jedné tradice ve vztahu k jiné, najít vzory, které spojují rozsáhlost hudební 

zkušenosti, komplexitu hubeních významů, archetypy, hodnoty a estetiku.“14 

Etnomuzikologická perspektiva je relativistická. To znamená, že nevnímá žádnou kulturu 

                                                 

13 Tím mám na mysli vnímání původnosti a hodnověrnosti učeného materiálu v Guiney mými 

respondenty a mnou. Podobně jako pojem tradice, chápu autenticitu jako subjektivní a nejasně definovatelný 

pojem (kategorii). Autenticita není věc a za autentické neoznačuji v této práci svými slovy nic. Autentické je 

v této práci jen to, o čem nám Guinejci tvrdili, dle svých znalostí a představ, že je podle nich a pro ně autentické 

a co respondenti jako autentické hodnotí a označují svými slovy. 

14 ROBERTSON, Carol. Fact and value: In search of the pattern that connects. Fact and value in 

contemporarmy musicals scholarship. Boulder,Colo: College Music Society CMS Publications, 1986, 21 - 27. 

str. 22 



 

jako nadřazenou jiné. Kultury nejsou samozřejmě unifikované entity a vzájemně se liší. 

Jedním z takových rozdílů jsou právě její hudební projevy.15 

 

V této práci vycházím primárně ze tří klíčových textů. První představuje analytický 

model A. P. Merriama.16 Druhým je model presentační a participační formy hudebního 

projevu Thomase Turina17. Třetím je pak Bosův holistický a analytický edukační systém.18 

 

Merriamův model vyzdvihuje specifické atributy hudby, která dokáže (mimo jiné) 

přenášet významné a kulturně specifické sociokulturní obsahy19. Tyto obsahy jsou často 

nezřetelné a k jejich porozumění je třeba studium a analýza dané kultury. Jak Merriam píše, 

hudba není univerzální jazyk a nese specifické významy, které jsou často na první poslech 

hluboce skryty a potřebují bližšího přezkoumání. Hudba je produktem člověka a má vždy 

určitou strukturu. Abychom pochopili, proč je hudební struktura taková, jaká je, musíme 

porozumět chování, které ji produkuje. Merriam uvádí tři typy chování – fyzické, sociální a 

verbální.20 Hudební zvuk je produkován skrze chování; bez něj není žádný zvuk21. Chování, 

produkující hudební zvuk, je podloženo konceptualizací hudby. Aby se mohl jedinec zúčastnit 

hudebního systému, musí nejdříve pochopit (konceptualizovat), jaký typ chování bude 

produkovat požadovaný hudební zvuk22. To neplatí pouze pro fyzické, sociální a verbální 

chování, ale také pro koncepty toho, co hudba je a co by měla být; zahrnuty jsou otázky jako 

rozlišení mezi zvukem a hlukem, zdroje, ze kterých se zvuk čerpá, zdroje hudebních 

schopností jednotlivce, správná velikost a zapojení pěveckého sboru atd. Bez konceptů hudby 

se nemůže chování uskutečnit a bez chování nemůže být vyprodukován hudební zvuk. Na této 

                                                 

15 LUNDQUIST, Barbara R. a Winston T. SIMS. African-American Music Education: Reflections on an 

Experience. Black Music Research Journal: Educational Philosophy and Pedagogy. Center for Black Music 

Research - Columbia College Chicago and University of Illinois Press, 1996, 16(2): 311 - 336. str. 314 

16 In MERRIAM, Alan P. The Anthropology of Music. Northwestern University Press, 1964 

17 In TURINO, Thomas. Music as Social Life: The Politics of Participation. Chicago: University of 

Chicago Press, 2008. 

18 In VAN DEN BOS, Paul. Differences Between Western and non-Western Teaching Methods in Music 

Education. Eds. Affalterbach, 1995. 

19 MERRIAM, Alan P. The Anthropology of Music. Northwestern University Press, 1964. str 219 

20 MERRIAM 1964: 32 

21 MERRIAM 1964: 33 

22 MERRIAM 1964: 33 



 

úrovni se nacházejí hodnoty hudby, které prostupují celým systémem a ovlivňují konečný 

produkt.23 

 

Tématem této práce je interkulturní mediace hudby, kdy guinejští hudebníci vyučují 

svou vlastní místní hudbu západní cizince. V tomto interkulturním procesu se mísí 

ambivalentní vztah vzdálených kultur (s odkazem na jejich historii) a rozdílné hudebně-

edukační systémy. S vlastním hudebním obsahem a technikami jeho předávání se mísí i 

domnělá kulturní, materiální, hudební a společenská nadřazenost západní společnosti vůči 

Guiney, zemi třetího světa, jak o tom pojednává ve své vlivné knize Černá kůže, bílé masky i 

Frantz Fannon.24 

 

Merriam ve své knize dále tvrdí, že zatímco některé neliterární společnosti nemají 

formální vzdělávací instituce, v žádném případě to neznamená, že nemají žádný vzdělávací 

systém.25 Jak dále Merriam píše, vzdělání v sobě zahrnuje vztahy tří faktorů: techniky, 

zprostředkovatele a obsahu. Obsah každého hudebního vzdělávání je pro danou společnost 

specifický. Věc techniky a zprostředkovatele jsou obzvláště důležité pro pochopení učebního 

procesu. Každý hudebník si, ať už prochází jakýmkoli edukačním systémem, osvojuje při 

tomto procesu i příslušné sociální chování. Identifikuje se tak s rolí hudebníka. Jakožto 

hudebník může člověk zastávat ve své společnosti a kultuře zvláštní úlohu a udržovat si 

příznačný status. Jeho roli i status určuje společenský konsensus.26 

 

Merriam rozlišuje mezi užíváním a funkcí hudby. Jejich nedostatečnou distinkci a 

rozpoznání významů hudby považuje za jeden z nejdůležitějších problémů etnomuzikologie.27 

„Přejeme si o věci vědět ne jen, čím je, ale především co a jak dělá pro lidi.“28 Užíváním 

hudby Merriam myslí konkrétní formy hudebního projevu. Tedy jak je hudba ve společnosti 

obvykle provozována (kulturní a společenský habitus) sama o sobě, nebo jako součást dalších 
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24 FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky: postkoloniální myšlení I. Vyd. 1. Praha: Tranzit, 2011, str. 
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25 MERRIAM 1964 : 146 

26 MERRIAM 1964 : 247 

27 MERRIAM 1964 : 209 
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aktivit.29 „Hudba se používá v jistých situacích a stává se jejich součástí. Může, ale nemusí, 

mít zároveň i hlubší funkci.“30 Funkcí hudby označuje pak Merriam takové aspekty hudby31, 

které lze z pozice vnějšího pozorovatele32 jasně identifikovat, analyzovat a určit jejich 

význam, přínos a tedy i funkci pro a ve společnosti. Pokud je hudba součástí náboženských 

rituálů, spojuje se její aktivita zpravidla i s tancem, modlením, organizovaným rituálem atd. 

V takovém případě je funkce hudby neoddělitelná od funkce náboženství. Užívání hudby dle 

Merriama odkazuje na situace, při kterých je hudba součástí lidských aktivit. Na rozdíl od 

užití, které je deskriptivní kategorií, je funkce kategorií analytickou. Poukazuje především na 

širší smysl, kterému hudba slouží a s tím i důvody jejího začlenění do lidských aktivit.33 S 

funkcí a užíváním hudby souvisí úzce i způsob jejího předávání. V tomto bodě na Merriama 

navazuje Thomas Turino. 

 

Thomas Turino ve své knize Music as Social Life v této souvislosti hovoří o 

participačním a presentačním modelu hudební produkce. Jeden z předních etnomuzikologů 

John Blacking, na kterého Turino ve své knize odkazuje, tvrdí, že „ačkoliv etnomuzikologický 

výzkum varuje před přehnanou generalizací lidské muzikality, přispívá zároveň k argumentům 

ve prospěch druhově-specifické hudební kompetence. Kupříkladu studie hudební praxe v 

subsaharské Africe a jihovýchodní Asii ukazují, že v komunitách s kulturním systémem, který 

zhodnocuje obecnou hudební kompetenci, jsou všichni normální lidé zdatní v tanci, zpěvu a 

hudbě.“34 To je i případ Guiney, kde je hudba nedílnou součástí každodenního života. Obecná 

hudební kompetence a kolektivní participace při hudebních událostech nepřímo předpokládá 

podobu níže popisovaného guinejského hudebně-edukačního systému. Místní hudbě rozumějí 

všichni členové society a do určité míry se jejího provozování účastní (participují) všichni. 

Vzhledem k povaze hudby je ale i přesto potřeba specializovaných hudebníků. Vstup do 

výuky hudby je tak vzhledem k zachování kulturních zvyků nutností. Někdo hrát musí a 
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30 MERRIAM 1964 : 209 

31 Takovými aspekty jsou například analýzy textů písní. 

32 Řeč je zde o erudovaných pozorovatelích, kteří jsou o zkoumaném kulturním jevu dobře informování a 

proškoleni a cílem jejich analýz je hlubší porozumění zkoumanému fenoménu. 

33 MERRIAM 1964 : 209 

34 BLACKING, John. The Biology of Music-Making. The Norton/Grove Handbooks in Music. New 

York: An Introduction, editor Helen Myers, 1992. str. 302 



 

členové society jsou s hudbou provázeni již od útlého dětství. Dispozice k hudební 

specializaci (vstupu do výuky) se tak projevují a rozvíjí veřejně. 

 

Při participačním způsobu provozování hudby jsou aktivní součástí aktuální hudební 

produkce všichni zúčastnění, tedy jak specializovaní hudebníci, tak publikum. Participační 

forma hudebního projevu je kolektivní sociální událost, kdy hudbu tvoří všichni zúčastnění, 

ne jen specializovaní hudebníci. Participační model podmiňuje účast publika na hudební 

tvorbě. Míra zúčastněnosti publika je úměrná míře úspěšnosti hudební performance. Jinými 

slovy pokud hraje hudebník (společensky deklarovaný specialista) skvěle, ale nikdo se 

k němu nepřidá (nestane se spoluautorem hudební performance; nenechá se vtáhnout do 

hudebního dění), selhal.35 V participačním modelu může být účast na některých hudebních 

vystoupeních určena kulturně specifickou sociální segregací (pohlaví, věk, atd.). Role 

specializovaných hudebníků je svou hrou propojit všechny zúčastněné v hudebním aktu, 

nehledě na to, zda mají větší, či menší hudební schopnosti. Nesou tím odpovědnost za celou 

hudební událost. Participační model hudební produkce poskytuje možnost propojení 

s ostatními speciální cestou, která umožňuje být součástí kolektivního kreativního 

(hudebního) aktu – proudu (flow).36 

 

Druhý model hudební produkce tvoří dle Turina forma presentační. Ta se soustřeďuje 

na hudební projev specializovaných (a speciálně dlouhodobě cvičených) hudebníků a nepřímo 

potlačuje participaci publika v hudebním projevu. Zodpovědnost hudebníků je vytvořit a 

produkovat hudbu, která bude publikum, které se na její produkci nepodílí, zajímat a 

publikum má oproti tomu vlastní zodpovědnost věnovat (v závislosti na hudebním žánru) 

interpretovi pozornost.37 Zodpovědnost hudebníků být pro publikum zajímavý se, v kontextu 

(očekávání publika; hudební predispozice) příslušných hudebních stylů, projevuje 

v strukturách jejich jednotlivých skladeb (srozumitelnost, délka, nálada atd.).38 Turino tvrdí, 

že kompetence k aktivní participaci hudební performance bude v populaci nižší na místech, 

kde jsou hudba a tanec předpokládány jako specializovaná aktivita, která není pravidelně 

cvičena každým a obzvláště pak na místech, kde převládá zvyk spojovat hudební schopnosti 
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37 TURINO 2008 : 52 
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s ideou vrozeného talentu.39 Školní hudební vzdělávání40 je na všech úrovních vedeno k 

presentační hudební performanci a nezahrnuje kolektivní vytváření hudby do souboru 

hodnotných sociálních událostí - jako normální součást býti sociální. Pro lidi zvyklé a 

vychované v presentačním modelu je těžké oprostit se od představy, že je produkce hudby 

spojena nutně s vrozeným talentem, a je těžké si představit, že i oni mohou být součástí 

kolektivní hudební produkce. Turino k tomu dodává, že sociální hodnoty, které podporují 

obecnou hudební participaci, a s tím i brzké hudební a taneční začleňování, jsou pro tyto lidi 

(a jejich představy) důležitější, než vrozená schopnost dosahování hudební způsobilosti.41 

 

Jak tvrdí Merriam, funkce a užívání hudby se mohou mísit, ale nemusí.42 Při formách 

hudební produkce, propojené s dalšími významnými lidskými aktivitami, jako například 

náboženské rituály, jsou užívaní hudby a její funkce hluboce propojeny. V takových 

případech nejde jen o hudbu, ale především o její skryté významy a obsahy, které nese a které 

vyžadují osobní vhled a pochopení a proto i specifickou podobu výuky. Ta klade důraz na 

osobní žitou zkušenost a pochopení významů a obsahů jednotlivých hudebních úkonů a 

hudby, jako celku. Takový je i obraz rurální oblasti Guiney43 a guinejského hudebně-

edukačního systému. Dle Turinových modelů hudební produkce můžeme k takové formě 

hudební transmise přiřadit zpravidla participační model hudební produkce. Pokud užívání 

hudby neplní významnější funkci ve společnosti, bývá její výuka zaměřena především na 

technické zpracování a ovládnutí hudebního nástroje, namísto pochopení skrytých významů, 

které by hudba měla přenášet. K takové formě hudební produkce a edukace lze přiřadit druhý 

Turinův presentační model hudební produkce. Užívání a funkce hudby jsou s formami jejího 

předávání v přímé úměře. Jinými slovy proto, že je hudba taková, jaká je, předává se právě 

takovým příslušným hudebně edukačním systémem.44 
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guinejská tradiční hudba, která svou produkcí spadá do Turinova participačního modelu, tradičně (tedy mezi 



 

 

Předmětem této práce je hudebně-edukační transmise mezi Guineou a Českou 

republikou. Výzkum probíhal v lednu 2014 převážně v hlavním městě Konakry (jeden týden 

jsme strávili ve vesnici Baro v severovýchodní části Guiney). Současná hudební výuka mezi 

Guinejci v Konakry, společně s fenoménem výuky guinejské hudby cizinců místními 

hudebníky, ze které se v posledních letech stává doslova světový trend, je přímým 

důsledkem aktuálních globalizačních trendů, tedy i interkulturní mediace informací. Cizinci 

míří cíleně do Guiney (primárně do Konakry) za hudbou. Guinejci se snaží skrze hudbu 

naopak vycestovat na západ a pokusit se tam uchytit, často právě jako lektoři hudby. 

 

Společenský, kulturní a politický vývoj v postkoloniální Guiney ovlivnily zásadním 

způsobem moderní globalizační trendy.45 Děti ve školách byly aktivně učeny kosmopolitnímu 

stylu hygieny, stravování, oblékání, čtení, psaní, počítání, ideám demokracie. Vzdělávání a 

adopce kosmopolitního kulturního stylu se stala hlavní cestou pro pohyb tříd uvnitř afrických 

společností.46 Součástí globalizačních kosmopolitních proudů je i turismus47, který se ve své 

specifické48 podobě projevuje i v Guiney. Vlastní trend výuky cizinců v Guiney nabývá 

v posledních letech právě turistického rázu49, i když pochopitelně se svými specifiky.  

 

Studium turismu je poměrně novou disciplínou, datuje se od sedmdesátých let 

minulého století. Definic a charakteristik turismu se v odborné literatuře vystřídala celá řada 

a dodnes neexistuje jednotná definice tohoto pojmu. Na některých aspektech se však 

shoduje většina autorů. Turismus podmiňuje cílené vycestování z vlastní domoviny do ciziny 

                                                                                                                                                         

Guinejci) předávala a předává právě formou výuky postavenou na osobním vhledu a pochopení obsahů a 

významů hudby. 

45 Konkrétním politickým a sociokulturním změnám, které přímo ovlivnili obsah i formu guinejské 

hudební produkce, jsem se již podrobně věnoval ve své bakalářské práci, nebudu jej zde proto podrobněji 

rozebírat. 

46 TURINO 2008 : 125 

47 In MACLEOD D. V. L. Tourism and the Globalization of a Canary Island 

48 Hudební podobě. Cesty západních studentů do Guiney za výukou hudby mají charakter hudebního 

turismu. 

49 Západní cizinci cestují do vzdálené Guiney za cíleným obohacením (intenzivní výuka hudby) na 

předem stanovenou dobu. Za výuku a celou cestu platí. Po uplynuté době hudební stáže se všichni vrací zpátky 

domů. 



 

za nějakým osobním očekávaným cílem. Takový cíl může mít mnoho podob. Z mého úhlu 

pohledu je jedním takovým cílem právě hudba. Označuji proto své respondenty výzkumu (a 

sebe s nimi) za hudební turisty. 

 

Vliv turismu na kulturu je nesporný, a nejednoznačný zároveň. Turismus se stal 

podstatnou součástí ekonomik jednotlivých míst i celých států, jelikož s lidmi a jejich zájmem 

proudí do lokalit i peníze. Některé studie hovoří o jeho přínosu50 navštěvované lokalitě 

(kultuře) a jiné o jeho negativním vlivu na navštěvovanou společnost. Turismus má moc 

změnit dosavadní společenské vazby, hodnoty, společenské statusy, role a tradice. Stejně tak 

může změnit podobu navštěvovaných míst. V případě mého výzkumu je pro mne důležitý (a 

budu se soustředit na) vliv hudebního turismu, tedy cizinců (výzkumných respondentů) 

cestujících do Guiney cíleně za výukou místní hudby, na změny, k nimž dochází při předávání 

guinejské hudby. 

 

Tvrzení, že se v případě interkulturní hudební edukace mezi Guineou a Českou 

republikou jedná zároveň o formu turismu, potvrzují četné agitace ze stran guinejských 

bubeníků, žijících v západním světě, kteří přímo reklamními letáky, skrze své manažery a 

svou osobu, propagují intenzivní hudební stáže v Konakry v Guiney a nezapomínají vypsat 

veškeré výhody a zahrnuté služby, které pobyt a u nich výuka v Konakry zahrnuje. Tyto 

agitace se velmi podobají jiným světovým, ať již historicky, či jinak, ale vždy turisticky 

atraktivně podmíněným reklamním akcím, které mají za cíl do dané lokality přilákat turisty a 

jejich peníze, s čímž souvisí často i transformace míst.51 Vrchol pomyslné pyramidy 

interkulturní mediace hudby mezi Guineou a západním světem má v dnešní době právě 

podobu takových agitací, které lákají za hudbou do Guiney západní hudební turisty a je 

důsledkem globalizačních a transmigračních trendů současnosti a nedávné minulosti. 
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Jak píše Merriam, hudba může nést velmi specifické a hluboké sociokulturní obsahy. 

Přesně to je i příklad západoafrické Guiney, kde tradiční52 hudba zaujímá nesmírně důležitou 

roli ve společnosti, jelikož doprovází a reflektuje příslušné sociokulturní procesy uvnitř 

společnosti.53 Každá místní významnější společenská událost, jako svatba, pohřeb, iniciace do 

společnosti, žně apod., má ritualizovanou54 podobu. Průběh každé takové slavnosti je 

neodmyslitelně spjat s hudebním doprovodem. Oko pozorovatele by na první pohled mohlo 

usoudit, že se jedná primárně o hudební událost. Hudba však stojí na samém konci hlubších 

sociokulturních procesů, je jejich vyústěním a finálním projevem. Jde o médium a formu 

projevu, kterou si společnost zvolila, ke které dospěla.  

 

Tato forma, tedy hudební slavnost55, je v societách guinejského venkova obecně 

velmi populární. Guinejské pojetí hudby a hudební performance má, s odkazem na Turinův 

model, participační podobu. Prakticky každý účastník hudebního vystoupení je jeho aktivní 

součástí a účastní se aktivně kolektivního vytváření hudby. Každý na vesnici zná příslušné 

písně, každý si, kromě genderově a statusově separovaných slavností, jako Den (slavnost pro 

ženy), či Doundounba (slavnost tancovaná výhradně muži), může na slavnosti zatancovat a 

minimálně zpěvem a tleskáním doprovázet preformující hudebníky a být tak aktivní součástí 

hudební produkce. Fakt, že znají všichni na vesnici příslušné písně, průběh slavností a že se 

orientují v hudbě, nebo jsou dokonce aktivními hudebníky, souvisí s hudebně edukačním 

systémem v Guiney, který se ve výuce, jak jsem již rozvedl ve své bakalářské práci, opírá 

primárně o osobní zkušenost vlastní hudební performance a neakcentuje zprostředkování 

                                                 

52 Tradiční hudbou zde označuji hudbu etnika Malinké, žijící v regionech Kourousa, Hamana a G´beredu 

v severovýchodní části Guiney, kterou tak označují i samotní guinejští hudebníci. Přisuzují jí neměnnost v čase 

minimálně po tři předchozí generace.  

53 Tím je myšleno, že je hudba jedním z hlavních výrazových prostředků kolektivních sociokulturních 

procesů a rituálů. 

54 Rituálem rozumím činnost neinstrumentální povahy, která má dle příslušných kulturních norem dané 

společnosti přesně stanovený postup, velmi často se opakuje a může nabývat zcela rutinního charakteru. 

55 Překlad francouzského slova fête. Slavnost je termín, kterým místní označují příslušné kolektivní 

rituály, jejichž forma projevu je hudebně-taneční. Hudební i taneční akt má přesný průběh a nese pro daný rituál 

specifické obsahy. Průběh i obsahy jsou všem členům (účastníkům slavnosti) známy. Některé slavnosti mohou 

trvat i několik dnů (např. slavnost Baradasa) 



 

informací56, jako náš hudebně edukačním systém.57 Guinejský hudebně edukační systém 

stojí na speciálním vztahu mistra a žáka a nemá, na rozdíl od našeho západního systému, 

institucionalizovanou podobu.58 Vzhledem k povaze edukačního systému je proces 

vzdělávání dlouhý a kontinuální a je nezbytné, aby student nastoupil zúčastněnou výuku a 

výchovu již od útlého věku.59 

 

Hudební tradice, o které je zde řeč, se týká především rurální oblasti Guiney osídlené 

hlavně etniky Sousou a Malinké, tedy jihozápad a severovýchod Guiney. Malinkové jsou 

tvůrci djembe a basových bubnů60 a tradiční bubenická hudba, o které se v této práci jedná, 

je jejich hudební tradicí. Etnikum Sousou žije v regionu, ve kterém leží i hlavní město 

Konakry, které je průsečíkem všech etnických skupin Guiney a tím i průsečíkem hudebních a 

sociokulturních tradic. Djembe a basové bubny nejsou původními nástroji etnika Sousou, ti je 

ale úspěšně asimilovali. K tomu přispěla i stále rostoucí celosvětová popularita djembe, 

kterou odstartovaly politické změny ranně postkoloniální Guiney a vlády Sékou Tourého, 

který svou demystifikační kampaní, zaměřenou proti původním rituálům, maskám, hudbě a 

tradici s cílem vytvořit nový prozápadní obraz Guiney, dal vzniknout mimo jiné i národnímu 

baletu Les Ballets Africains de la République Guinee, který ve svých řadách postavil na 

stejnou úroveň, tedy statusově homogenizoval, některé do té doby rozdílné složky 

společnosti – především grioty61 a bubeníky62. „Inspirován marxistickými koncepcemi 

                                                 

56 Vysvětlení techniky hry na nástroj, opravy chyb atd. 

57 Oba systémy se pochopitelně neobejdou bez nějakého zprostředkování informací, stejně jako bez 

osobní zkušenosti. V našem hudebně-edukačním systému jde o osobní zkušenost jiného typu, než v Guinejském. 

Kategorizace obou systému na interpretaci dat a osobní zkušenost je jen modelovým příkladem, spíše tendencí 

k jednomu, či druhému typu. 

58 MAREK 2012 : 43 

59 OGBE, George. Educating the musical child. Notes on Education and Research in African Music. 

1975, (2): 21 - 25. str. 22 

60 MAREK 2012 : 26 

61 Grioti byli a jsou výjimečně důležitá společenská třída uvnitř guinejské společnosti, potažmo celé 

západní Afriky. Jsou to praví nositelé, udržovatelé, mentoři a šiřitelé tradice, kultury a historie vlastní etnické 

skupiny. Třída griotů se neživí fyzickou prací jako většina obyvatelstva, ale jsou podporováni společenskou 

elitou.  Grioti, jakožto znalci tradice a kultury, provázejí a vedou veškeré společenské události a slavnosti 

(svatby, iniciace atd.). Byli též jedinou společenskou třídou profesionálních hudebníků. Griotem se člověk 

nemůže stát v průběhu života, ale musí se jako griot narodit. Grioti se od ostatních lidí liší svým příjmením, která 



 

náboženského odcizení, zamýšlel Touré nahradit takzvanou tradiční mentalitu 

pozitivistickými koncepcemi a osvobodit až do nynějška mystifikovanou lidskou 

představivost“ 63 Hlubším rozborem politických událostí postkoloniální Guiney ve vztahu 

k národnímu baletu, výuce, hudební produkci a posléze i prudkému celosvětovému vzestupu 

popularity djembe a guinejské bubenické hudby jsem se již podrobně věnoval ve své 

bakalářské práci. Stejně tak jsem učinil i u popisu a komparace českého (západního) 

hudebně-edukačního systému s guinejským. 

 

Kulturní rysy současné Guiney, související se západním světem, mají specifický 

charakter. Multikulturní výuka, tok informací a lidí probíhá v tomto případě totiž primárně 

mezi Guineou (Afrikou) a západem (Evropa, USA, Japonsko) a ne uvnitř afrického kontinentu. 

Vidina bohatého prosperujícího západu, domnělé i reálné kulturní a technologické 

superdominance, spolu s dychtivostí západu po hudbě Guiney (a ostatních zemí západní 

Afriky jako Mali, Burkina Faso, Sierra Leone, Senegal a Gambie) vytvořilo a vytváří stále sílící 

proud informací, peněz a lidí v obou směrech mezi západem a Guineou – trend rostoucí 

popularity djembe a bubenické hudby Guiney v celém světě.  

 

Merriam si svůj analytický model představoval pro vcelku uzavřené kultury. Dnešní 

svět je ovšem otevřený a propojený. V prekoloniální Guiney byla hudba neoddělitelnou 

součástí každodenního života.64 Hudba se vyučovala pouze tradičním způsobem a výhradně 

vybranými místními členy society.65 Změny ve výuce i hudební produkci přinesla globalizace 

a s ní i interkulturní mediace informací. Guinejci, díky moderní interkulturní propojenosti, 

vidinám úspěchu a vyššího materiálního standartu, cestují (pokud mají tu možnost) do 

                                                                                                                                                         

jim jsou přidělena. Ta se dále odlišují vzájemně mezi dalšími regiony země. Griot může být jak muž, tak žena. In 

BLANC, Serge. African Percussion: The Djembe. Percudanse Association, 1997, str. 8 

62 DIAWARA, Manthia. In Search of Africa. Cambridge: MA: Harvard University Press, 1998, str. 182 

63 BERLINER, David. An ‘Impossible’ Transmission: Youth Religious Memories in Guinea-Conakry. 

American Ethnologist, č. 32. 2005, str. 576 

64 MOORE, Sylvia. Music for life's sake: Education through music in industrially developed societies - 

Priorities and policies, the media and the rules of the media. A stocktaking of musical life. United Kingdom: 

International Society for Music Education, 1983, : 151-178. str. 172 

65 MAREK 2012 : 50 



 

západního světa a snaží se zde skrze svou hudbu (její produkci a výuku) uchytit.66 Názorným 

příkladem je i Tonton Sylla, který odcestoval do Německa již ve svých sedmnácti letech, aby 

zde vyučoval guinejskou hudbu. Povedlo se mu uchytit, založit kapelu, získat manažera a 

vozit opakovaně zpátky do Guiney západní studenty na intenzivní hudební stáže. Díky jeho 

úspěchu v Evropě se stal vzorem a motivací pro mnoho guinejských bubeníků. 

 

Guinejská hudba je v hledáčku světových perkusionistů a hudebníků, kteří za ní cíleně 

cestují do Guiney, aby se jí mohli učit. Tato interkulturní hudební edukace guinejské hudby 

cizincům je současným světovým trendem. Jak jsem v průběhu minulých let zaznamenal na 

řadě mezinárodních kurzů, kterých jsem se účastnil67, zvyšuje se ve světě neustále poptávka 

po výuce hry na djembe. Se zvyšující poptávkou se zvyšuje i nabídka pravidelných kurzů a 

jednorázových workshopů v západních zemích a hudebních stáží v západní Africe. Guinejská 

hudba není západní studenty vyučována v podobě, jaké se ještě nedávno předávala uvnitř 

komunity, jelikož žáky tvoří (kromě ostatních kulturních rozdílů) cizinci ze západu 

s omezeným časem pobytu a s konkrétními nároky na učitele, kterému za výuku, na rozdíl od 

tradiční formy výuky, kde je platbou mistrovi služba žáka, platí. Konkrétním aspektům 

současné guinejské výuky cizinců se budu věnovat v kapitole Mediace hudby. K popisu 

konkrétních aspektů výuky budu čerpat především z výpovědí respondentů výzkumu. 

 

Při popisu vlastního učebního procesu ze strany výzkumných respondentů se pokusím 

zohlednit i koncept autenticity. Tedy konkrétně její vliv na percepci a vlastní učení se 

guinejské hudbě. Vnímání autenticity je, v kontextu předmětu zájmu této práce, součástí 

učebního procesu (hudební transmise). Zohlednění autenticity není jedním z hlavních témat 

této práce, je pro mou práci doplňujícím faktorem. Budu se jí proto, na příslušných místech, 

věnovat jen okrajově. Koncept autenticity přebírám z práce S. Weiss Listening to the World 

but Hearing Ourselves. Autenticita je součástí presentované formy interkulturní hudební 

edukace. Je nevyhnutelným aspektem hodnocení každé „cizí“ hudby68. V tomto případě tedy 

                                                 

66 RHODES, Steve. Is Nigerian music losing its national character?. Nigeria, 1960. str. 299 

67 Současně s pozorovatelným trendem růstu popularity djembe, a výuky hry na něj, ve světě skrze řadu 

veřejně dostupných sociálních sítí a online informačních kanálů. 

68 WEISS, Sarah. Listening to the World but Hearing Ourselves: Hybridity and Perceptions of 

Authenticity in World Music. Ethnomusicology 58/3, 2014, str. 2 



 

hodnocení a nazírání guinejské hudby a výuky cizinců výzkumnými respondenty této práce, 

stejně tak, jako je aspektem nazírání vyučování guinejské hudby a její koncertní reprodukce 

českými studenty, kteří se zprostředkovaně skrze všechny zmíněné hudebníky tuto hudbu na 

jejich pravidelných kurzech učí.69 Kategorie autenticity má individuální a subjektivní 

charakter.  

 

K teoretickému zarámování a interpretaci vlastních metod interkulturní hudební 

edukace využiji konceptu Paula Van den Bose, který v této souvislosti mluví o holistickém a 

analytickém konceptu výuky.  Holistický koncept výuky se zaměřuje na osobní zkušenost a 

odpovídá víceméně orálnímu předávání informací (hudby). Zaměřuje se na obsah, spíše než 

na formu.70 Holistický model odpovídá v tomto případě guinejskému tradičnímu předávání 

hudby. Na druhé straně stoji analytický model výuky, který se zaměřuje na formu, na 

kategorizaci a trénink jednotlivých hudebních vlastností. Na prvním místě stojí schopnost 

ovládat nástroj, materiál přichází až poté.71 Tento model odpovídá přibližně našemu 

západnímu hudebně-edukačnímu systému. Oba modely jsou modely extrémní.72 Konkrétní 

podoby edukačních systémů se proto projevují spíše jako tendence k jednomu, či druhému 

směru. Bosův holistický model hudební výuky (tradiční předávání hudby v Guiney) je v tomto 

případě propojen s Turinovým participačním modelem hudební produkce (způsob hudební 

produkce v Guiney). Bosův analytický model předávání hudby (západní institucionalizovaný 

systém hudební edukace) je propojen s Turinovým modelem presentační formy hudební 

produkce (koncertní vystupování kapel v České republice). Výsledná podoba interkulturní 

mediace hudby mezi Guineou a Českou republikou má, jak bude pojednáno v kapitole 

Mediace hudby, podobu průsečíku obou modelů (holistický a analytický).73 

 

                                                 

69 Jak bude pojednáno v dalších částech práce 

70 VAN DEN BOS 1995 : 171 

71 VAN DEN BOS 1995 : 172 

72 VAN DEN BOS 1995 : 175 

73 Stejně, jako forma (re)produkce guinejské hudby v České republice. V tomto případě se jedná o 

průsečík Turinových modelů (participační a presentační). 



 

1.4. Výzkumný problém a výzkumné otázky 

 

K výzkumným problémům se pochopitelně váže řada výzkumných otázek, které 

vycházejí již přímo z teoretického konceptu Merriamovy publikace. Hudebník sám o sobě je 

pro etnomuzikologa podstatná oblast zájmu. Trénink muzikanta je velmi důležitý a s tím i 

způsob, jakým se stane dobrým muzikantem. Z mé bakalářské práce plyne popis tradičního 

předávání hudby v Guiney, tedy mezi Guinejci. Předávání hudby cizincům nese ale jiná 

specifika a vyvolává jiné výzkumné otázky. Jaké jsou v České republice motivace učit se 

guinejskou hudbu? Jaké jsou motivace k vlastní hudební stáži a naučné cestě do Guiney? 

Jaká je tamní metoda výuky cizinců? Existuje nějaká průprava před cestou do Guiney a 

učením se od tamních mistrů? Jakým způsobem ovlivňuje výuka v Guiney naše vlastní 

metody výuky v České republice?  

 

V konkrétním případě mého výzkumu jsou k těmto na místě ještě doplňující otázky: 

Kde se vzala učební metoda výuky cizinců v Guiney? Jaký je vztah učitele a žáka během výuky 

a jak funguje vzájemná interakce? Jak dlouho zpravidla trvá výuka? Jakou roli hraje ve výuce 

talent, či pokročilost studentů? Co je pro studenty měřítkem kvalitní výuky? Jaké konkrétní 

metody výuky zejména přebíráme z Guiney do vlastní výuky? Jak moc se snažíme přiblížit 

ideálu guinejského bubeníka? 

 

1.5. Výzkumná strategie, prostředí a technika sběru dat  

 

Vzhledem k povaze výzkumu jsem zvolil kvalitativní výzkumnou strategii. Technikami 

sběru dat jsou, jak jsem již výše uvedl, zúčastněné pozorování a narativní, resp. 

polostrukturované rozhovory s respondenty výzkumu, kteří se všichni účastnili výzkumné 

cesty do Guiney v roce 2014, tedy v současné době profesionálními hudebníky, specialisty a 

lektory hudby zároveň. První sadu rozhovorů jsem pořídil těsně před vstupem do výzkumné 

zóny. Druhou sadu rozhovorů jsem se všemi respondenty nahrál těsně před jejím opuštěním, 

odjezdem z Guiney. Na nahrání interview jsem byl se všemi respondenty předem domluven.  

 



 

Primárními technikami sběru dat jsou polostrukturované rozhovory. Doplňující 

technikou je pak zúčastněné pozorování. Vzhledem k tomu, že se v oboru (hra na djembe a 

její výuka) aktivně pohybuji již řadu let a sám výuku provozuji, a vzhledem k tomu, jak 

dlouhou dobu jsem ve výzkumné zóně opakovaně strávil a že jsem byl již delší dobu se všemi 

respondenty (a řadou dalších hudebníků a specialistů) před vstupem do zóny v kontaktu, 

povedlo se mi vcelku snadno proniknout do komunity a získat její důvěru. Považuji proto tuto 

metodu (byť sekundární) zúčastněného pozorování, postavenou na osobních zkušenostech, 

za věrohodný zdroj informací a za relevantní techniku sběru dat. Všechny sebrané rozhovory 

jsou nahrané na cd, které je přílohou této práce. 

 

Výzkumné prostředí je převážně právě Guinea, kde jsem měl tu možnost čerpat 

podstatnou část svých osobních zkušeností a informací o tématu a kde jsem nahrál pro práci 

klíčové rozhovory s mými respondenty. Druhým výzkumným prostředím je Česká republika. 

Zde jsem nahrál první sadu rozhovorů před odjezdem do Guiney. Prostředí České republiky 

je pro mou práci dále důležité proto, že se na jejím území uskutečňuje výuka guinejské hudby 

mými respondenty výzkumu a zároveň reprodukce guinejské hudby v podobě koncertních 

vystupování kapel, ve kterých respondenti působí. Tyto fenomény jsou jedním z dílčích témat 

této práce. 

 

Důležitým výzkumným faktorem je můj vlastní positioning, tedy určení pozice a 

postavení výzkumníka, které jsem nastínil v úvodu práce. Jedná se o popis procesu jak 

vstupu do výzkumné zóny, tak dokázání rovnocenného postavení se všemi ostatními 

respondenty výzkumu jak na pozici studenta hudby v Guiney, tak i na pozici plnohodnotného 

lektora, hudebníka a člena české afroscény.74 Positioning obsahuje nutně i reflexivní proces, 

popsaný v další kapitole, který je nedílnou součástí výzkumných technik sběru dat v terénním 

antropologickém výzkumu a zahrnuje výzkumníka do komplexního procesu zpracování 

získaných dat. Výzkumník se považuje za insidera. 

 

                                                 

74 Afroscéna je česká komunita, jejíž členy spojuje zájmem o hru na djembe a basové bubny a 

západoafrický tanec. Jejímu popisu se chci věnovat ve své následné disertační práci. 



 

Jak píše Hendl, je nutné u hodnocení kvality výzkumu uvést ještě přinejmenším dva 

faktory. Prvním je význam studie pro rozšíření poznatků v dané oblasti a druhým je pečlivost 

provedení výzkumu, sběru dat a jejich interpretace.75 

 

Výzkum na toto téma ještě nikdo neprovedl, alespoň se mi takovou práci nikde 

nepovedlo nalézt, včetně jakýchkoli odkazů na ni. Věřím a doufám proto, že bude má práce 

přínosná jak pro odbornou i laickou veřejnost, tak pro akademické užití.  

 

Stejně jako u své bakalářské práce proto věřím, že i ta diplomní nezůstane „pouze“ 

ležet v archivech UK a že ji jen náhodou ještě někdo otevře, ale naopak jsem přesvědčen, že 

bude mít širší pole dosahu a vlivu. V oboru hry na djembe a její výuky se pohybuji již řadu let 

a celou českou tzv. afroscénu mám v jistých ohledech dobře zmapovanou. Vím tedy, že téma 

mého výzkumu není pouze tématem subjektivně zajímavým. Tedy minimálně pro onu 

afroscénu, jejíž pomyslnou členskou základnu jde jen stěží reálně číselně odhadnout. Po 

vzoru své bakalářské práce bych rád vybrané pasáže následně zeditoval a publikoval na 

serveru afro.cz s možností stažení plné verze mé práce. 

 

Celý výzkum a sběr dat jsem se snažil provádět co nejpečlivěji. Polostrukturované 

rozhovory jsem si předem navrhl a připravil a pečlivě jsem vybíral i své respondenty tak, aby 

byli pro můj výzkum zcela adekvátní zdroje informací. Při interpretaci dat jsem se snažil 

vycházet z podložených a návazných argumentů a snažil se tak prokázat věrohodnost celé 

své práce. 

 

 

 

1.6. Etické otázky společenskovědního výzkumu 

 

Během výzkumu nedošlo k žádným nátlakům, ovlivňováním, záměrné (či účelové) 

mystifikaci a desinformaci ani z jedné strany, tedy jak ze strany výzkumníka, tak ze strany 

                                                 

75 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základy metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 335 



 

respondentů. S respondenty jsem měl již před výzkumem přátelský vztah, který nadále 

pokračuje i po výzkumu. Během svého výzkumu jsem nikoho ke spolupráci nenutil a jakýkoliv 

materiál, který jsem od respondentů získal, publikuji jen s jejich výslovným souhlasem. Nikdo 

z respondentů nevyužil nabídky anonymizace a každý z nich souhlasil s uváděním reálných 

jmen v textu. V rozhovorech jsem si nikdy nevynucoval odpovědi, ale naopak jsem ctil 

svobodnou povahu osobních a životních příběhů a zkušeností všech respondentů.  

 

Můj výzkum, který se bude v praktické části opírat především o polostruktuované 

rozhovory a zúčastněná pozorování, podléhá reflexivnímu procesu, jak jej ve své knize 

Etnografie: improvizace v teorii a terénní praxi popsali Y. A. Ghosh a T. Stöckelová. Ti jej 

označují za relevantní etnografickou techniku, která je z podstaty etnografického terénního 

výzkumu nevyhnutelná a musí být zohledněna. „Etnografie není Metoda. Etnografování je 

kreativní proces, ve kterém se prolíná vytváření dat, teoretizace, reflexivita, různé způsoby 

psaní stejně jako sociální vztahy v terénu i epistémické komunitě.“76 Reflexivita není pro 

etnografa volbou, ale nutností.77 Reflexivita není akt, ale nekonečný a neoddělitelný proces. 

Výzkumníkova pozice a identita se během výzkumu nevyhnutelně mění a reflexivita by 

neměla být nástrojem hodnocení, ani introspekcí, ale snahou o vytvoření prostoru pro 

pohled “druhých“.78 Přesto, že nemusí být reflexivita v textu explicitně pojednávána, je jeho 

nedílnou součástí a součástí celého výzkumného procesu, který stojí za jeho vzniknutím.79 

 

Jak tvrdil již B. Malinowski, výzkumník není stroj, neměl by fungovat jako automat, 

jako kombinace fotoaparátu a záznamníku na výroky domorodců. Terénní výzkumník musí 

při pozorování neustále konstruovat, musí ustavovat vztahy mezi izolovanými daty a 

zkoumat, jak do sebe zapadají.80 Tento reflexivní přístup, snažící se vyvarovat sebestřednosti, 

je nedílnou součástí této práce. 

                                                 

76 GHOSH, Yassar Abu, STÖCKLOVÁ Tereza. Etnografie: improvizace v teorii a terénní praxi. Vyd. 1. 

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, 250 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). str. 7 

77 GHOSH, STÖCKLOVÁ 2013 : 19 

78 GHOSH, STÖCKLOVÁ 2013 : 20 

79 GHOSH, STÖCKLOVÁ 2013 : 22 

80 MALINOWSKI, Bronislaw. Coral Gardens and Their Magic: A Study of the Methods of Tilling the 

Soil and of Agricultural Rites in the Trobriand Islands. Londýn: Allen & Unwin, 1935. str. 317 



 

1.7. Struktura práce 

 

V předchozích odstavcích jsem se pokusil přiblížit svůj projekt, představit teoretický 

rámec, ze kterého výzkum vychází a předložit techniky sběru dat a metody vedení výzkum, 

kterými se celá práce řídí. 

 

Další kapitoly této práce se budou zabývat nejprve rozborem představy o Africe mých 

respondentů, která je, jak mimo jiné ukážu, jednou z nejdůležitějších motivací k cestě za 

hudbou a kulturou do západoafrické Guiney. Představím poté zážitky z první cesty mých 

respondentů do Guiney. Vliv této cesty na mé respondenty i mě je pro tuto práci a její 

následné kapitoly důležitý. Ve zbylých dvou kapitolách se budu věnovat nejdříve současnému 

způsobu předávání hudby cizincům v Guiney. Důraz bude kladen na konkrétní podobu a 

původ tohoto guinejského hudebně edukačního systému a na jeho vliv na vyučovací techniky 

mých respondentů v České republice. Závěrečná kapitola bude věnována vlivu guinejské 

hudební produkce na hudební produkci mých respondentů v České republice. 

 

V následující části práce představím osoby důležité pro výzkum a budu se věnovat 

popisu představy o Africe, která stála prapůvodně u zrodu i této výzkumné cesty do Guiney a 

která je a byla jednou z hlavních motivací do Afriky za hudbou odcestovat a věnovat se hře 

na djembe a basové bubny vůbec. Tato první část a osvětlení těchto motivů bude přípravnou 

půdou pro další části výzkumu. 

 



 

2. Osobnosti důležité pro výzkum 

 

Ve stručnosti přiblížím na tomto místě všechny osoby, které jsou pro tuto práci 

důležité. Tedy výzkumné respondenty a čtyři vlivné lektory, kteří, jak bude pojednáno 

v dalších částech práce, významně ovlivnily českou afroscénu.  

 

2.1. Jánoš Crecelius 

 

Jánoš Crecelius je hudebník, performer a 

pedagog žijící v Berlíně. Jako dospívající začal 

hrát na flétnu, trubku, conga a djembe. Později 

se začal zajímat o různé hudební tradice a styly 

(world music, jazz, funk, klasická hudba ad.) a 

specializovat se především na západoafrickou 

hudbu. Studoval na akrobatické škole Die Etage 

v Berlíně. Absolvoval tři stáže v Africe (Guinea a 

Mali). Je perkusionistou Tanzfabrik Berlin, 

učitelem dospělých i dětí (centrum Groove, 

Landesmusikakademie Berlin), členem několika 

kapel a uměleckých skupin (Laboratoire Dubios, 

Kobiri Muna, CDC, improvizační skupiny Spring 

vedené Guyem Dartnellem). 

 

Spolupracoval na mnoha domácích i 

mezinárodních projektech a workshopech s hudebníky, tanečníky, pedagogy, akrobaty, 

varietními umělci (Národní divadlo v Berlíně, Merce Cunningham Dance Company, Koffi 

Kôkô, Elsa Wolliaston, Natascha Noack ad.). Složil hudbu k několika dokumentárním filmům a 

  Obrázek 1: Jánoš Crecelius 



 

nahrál CD s kapelou Aquabella. Západoafrické rytmy, hru na djembe a improvizace v Čechách 

vyučuje pravidelně od roku 1996.81 

 

2.2. Franki B. Frank 

 

Franki B. Frank je německý 

perkusionista a bubeník žijící 

v Berlíně. Narodil se v roce 1957. 

Od osmdesátých letech se věnuje 

kultuře a hudbě západní Afriky. 

V Konakry, hlavním městě Guiney, 

vybudoval v devadesátých letech 

centrum výuky tance a hudby pro 

cizince, kam se každé dva roky 

sjíždějí studenti s celého světa. 

Během své kariéry působil v řadě projektů a kapel (Pinimba, Schlangenbrut, Die Krähe, P3). 

 

V současné době působí jako lektor v projektu Groove - Zentrum für Percussion 

v Berlíně a je členem skupiny Big Drums. Od roku 1997 vyučuje pravidelně na letních 

workshopech i v České republice.82 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

81 Zdroj www.afro.cz 

82 Zdroj www.rhythmos.de 

             Obrázek 2: Franki B. Frank 



 

2.3. Bronislav Pavlíček 

 

Hudbě se věnuje od dětství, 

absolvoval LŠU (akordeon, zpěv), 

samouk na kytaru, baskytaru a 

různé perkuse (bonga, dumbek). 

Působil mj. ve skupinách Čočka, 

Cvičná jízda, Fibichův Úlis, 

Intermusic Machine, Biosintez. Od 

léta roku 1996 se věnuje 

západoafrické hudbě. Jeho 

prvním učitelem byl Jánoš 

Crecelius. Dalšími učiteli byli Till Bommer a Franki B. Frank (oba z Berlína) a český bubeník 

Tomáš Ondrůšek, v jehož skupině Rasin Akirfa dva roky působil. 

Od roku 2000 vede brněnskou skupinu Tubabu. V roce 2005 strávil 8 týdnů na 

hudební stáži v Guiney a Mali. V roce 2009 strávil 10 týdnů na další stáži v Guiney. Od roku 

2005 vede kurzy hry na djembe a basové bubny v Brně a hraje na lekcích afrického tance. 

Patří mezi přední české hráče na djembe a ty nejuznávanější členy české afroscény. 

 

2.4. Pavel Nowak 

  

 Perkusista, hudebník a muzikoterapeut. 

Západoafrické hudbě se intenzivně věnuje od roku 

2000. Od roku 1996 začal aktivně koncertovat jako 

hráč na bubny a perkuse s mnoha hudebními 

skupinami různých žánrů (Na slovíčko, Lalaland, 

S21, Timbuktu, O.K.TET, Santóšam, Song of satori, 

Evolution DEJAVU a další). 

 

 V roce 2005 podnikl dvouměsíční studijní 

Obrázek 3: Famoudou Konaté a Bronislav Pavlíček 

Obrázek 4: Pavel Nowak 



 

cestu do Guiney a Mali. Další jeho cesty za hudbou a kulturou do západní Afriky se 

uskutečnili v roce 2009 (Guinea), v roce 2010 (Mali) a 2013 (Guinea). V současné době 

pořádá workshopy hry na djembe pro děti i dospělé, výukové programy pro školy, zážitkovou 

pedagogiku, muzikoterapeutické semináře pro speciální pedagogy a veřejnost, projekce s 

povídáním o svých cestách po západní Africe. Patří mezi významné postavy české 

afroscény.83 

 

 

2.5. Paul Grocott 

 

Paul Grocott je Australan žijící 

v současné době v České republice. Je to 

perkusionista a hráč na djembe a basové 

bubny. V minulosti hodně cestoval po 

celém světě. V roce 2002 odcestoval 

poprvé za hudbou do Burkiny Faso, ale 

předčasně se vrátil.  

 

Hudbě západní Afriky se 

intenzivně začal věnovat až od roku 

2004, kdy vstoupil do ostravské kapely 

Camara pod vedením Pavla Nowaka. Od 

roku 2004 žije s přestávkami v České 

republice. Od roku 2006 do roku 2010 

jezdil na pravidelné letní workshopy pod 

vedením Jánoše Crecelia a Frankiho B. 

Franka. V současné době se věnuje 

intenzivnímu studiu hry na balafon.84 Je významným členem české afroscény. 

                                                 

83 Zdroj www.soro.cz 

84 Západoafrický xylofon 

          Obrázek 5: Paul Grocott 



 

2.6. Tonton Soryba Sylla 

 

Tonton se narodil v roce 1974 ve 

vesnici Boké v Guiney. Je prvním žákem 

legendárního Famoudoua Konaté85, u 

kterého, jak jsem pojednal ve své bakalářské 

práci, prošel tradičním způsobem guinejské 

výuky hudby.86 Od sedmnácti let žije střídavě 

v Německu (Frankfurt) a v Guiney (Konakry). 

V Evropě vede pravidelné i víkendové kurzy 

hry na djembe a basové bubny. Je skvělým 

lektorem s bohatými zkušenostmi s výukou 

cizinců. Mluví francouzsky, německy, anglicky 

a sousou.87 Je hráčem na djembe světového 

formátu.  

 

Pro tento výzkum je velmi důležitý ze 

dvou důvodů. Jednak je pro všechny 

respondenty včetně mě díky dlouholeté spolupráci naším vzorem pro výuku guinejské hudby 

a jednak jsme na jednom z jeho domů v Konakry strávili většinu výzkumného pobytu 

v Guiney 2014. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

85 Jeden z prvních světově známých hráčů na djembe. 22 let byl sólistou národní baletu. Jedna 

z největších autorit světa djembe vůbec. 

86 MAREK : 40 

87 Jazyk etnika Sousou, žijícího na jihozápadě Guiney. V jejich regionu se nachází i hlavní město 

Konakry. 

  Obrázek 6: Tonton Soryba Sylla 



 

2.7. Mansa Camio 

 

Rodák z vesnice Baro88. Bubenický 

mistr a místní šaman z rodiny Camara. Mansa 

Camio znamená v řeči Malinků Ten, který 

pomáhá. Jeho pravé jméno je Mamoudou 

Camara. Na bubny hraje od 4 let. Jeho 

posláním je, dle jeho vlastních slov, zachovat 

a šířit tradiční kulturu a hudbu 

západoafrického etnika Malinké. Od roku 

1994 pravidelně jezdí do Evropy, kde vyučuje 

a koncertuje. Je zakladatelem rodinné 

bubenické skupiny Sofoli, která hraje na 

místních slavnostech a na evropských 

festivalech world music. Vydal již sedm 

hudebních alb.89  

 

Pro tuto práci je důležitým zdrojem 

informací o tradiční hudbě Malinků. Na obou 

mých hudebních stážích v Guiney v roce 2009 

i 2014 byl zároveň naším lektorem. 

                                                 

88 Vesnice v regionu G´beredou v severovýchodní části Guiney. Oblast osídlená etnikem Malinké. Toto 

místo je pro tuto práci velmi důležitý referenční bod, jak bude pojednáno v dalších kapitolách. 

89 Zdroj afro.cz 

Obrázek 7: Mansa Camio 



 

3. Africký sen 

  

 Africkým snem myslím první a původní představu o (západní) Africe (Guinea a Mali), 

která má faktickou, subjektivní, permanentní (tedy neukončitelnou a stále se rozvíjející), 

flexibilní a zmytologizovanou podobu v myslích mých respondentů. Je jádrem a příčinou, 

proč se vůbec výzkumní respondenti (mne nevyjímaje) začali učit hrát guinejskou hudbu a 

podnikají za ní nákladné výpravy do západní Afriky. V následujících řádcích se proto budu 

věnovat počátečním motivacím a představám respondentů výzkumu, které přímo podnítily 

jejich zájem o hru na djembe, prohloubily jejich lásku k západoafrické hudbě a vedly zároveň 

i k vlastní výpravě za hudbou, tancem a kulturou do západoafrické Guiney.  

 

Podoba představy o Africe není v českých podmínkách dosud nijak odborně popsána. 

Při jejím popisu vycházím proto z osobních zkušeností a znalostí a z výpovědí mých 

výzkumných respondentů, stejně jako z dlouhé řady rozhovorů s ostatním předními 

představiteli české afroscény. 

 

Pomyslnou iniciací do světa západoafrického bubnování v České republice, tedy i 

začlenění do široké komunity afroscény, je především pravidelné navštěvování kurzů 

západoafrického bubnování ve svém okolí. To je zpravidla spojené s utvářením interaktivního 

kolektivu. Jednotliví členové daného kolektivu, nebo i celé skupiny, často navštěvují 

současně i další kurzy jiných lektorů, nebo mají zpravidla jiné osobní vazby na různé bubeníky 

a bubenice, které znají z jiných kurzů, koncertů a workshopů, kde se členové afroscény 

v různém složení pravidelně plánovaně i neplánovaně potkávají. Členství v daném kolektivu 

nebývá exklusivní, ale většinou vrstevnaté a vzájemně se překrývající. Existuje síť osobních a 

kolektivních vazeb, tedy jinými slovy propojená informační a sociální síť daných kolektivů a 

jednotlivců. Mimo to existuje spousta členů afroscény, kteří na pravidelné kurzy chodit 

nemohou, neboť se v blízkosti jejich bydliště žádné nekonají. Navštěvují ale koncerty a 

workshopy, nebo mají například bubenickou kapelu a se světem afroscény se dokáží bez 

pravidelných kurzů propojit po vlastní ose. 

 



 

Vstupem do světa pomyslné odbornosti a specializace v oboru je pak vlastní návštěva 

západní Afriky a získání osobní nezapomenutelné zkušenosti. Zkušenosti s místní kulturou, 

hudbou a její výukou. Těmto cestám vždy předcházela jak materiální, finanční, vědomostní, 

herní a duchovní příprava, tak i určitá specifická osobní představa vlastního světa v západní 

Africe, tedy Africký sen. 

 

Představu o Africe tvoří na prvním místě soubor faktických informací a znalostí o 

hudbě, technice hraní, kontextu herních příležitostí, způsobech hraní, stylech a rytmických 

rodinách, stejně tak jako o kulturních specifikách, jazyce a prostředí Guiney. Tyto informace 

je dnes možné získat z mnoha zdrojů. Od Guinejců, kteří sem občas zavítají na workshop, od 

místních lektorů, od ostatních členů afroscény a z internetu. Taková pestrá škála zdrojů 

ovšem dříve (v České republice před rokem 2000) neexistovala. V případě mne a mých 

výzkumných respondentů tak byli těmito prvními obsáhlými zdroji informací, jak rozeberu 

níže, Jánoš Crecelius a Franki B. Frank.  

 

Na druhém místě tvoří tuto imaginaci soubor sdílených informací. Převyprávění 

informací mění neustále jejich podobu, vzniká žijící mem. S ohledem na charakter sdílených 

informací a zkušeností (intenzivní osobní prožitky) získávají tyto informace, resp. vyprávění, 

částečně mytologickou podobu. Faktor mytologizace se promítá i do komplexního konceptu 

představy o Africe, je součástí afrického snu. Fakt, že mají tyto sdílené informace o hudbě a 

kultuře Guiney mnohdy charakter pověstí a notně podněcují fantazii, není myšleno s velkou 

nadsázkou a naopak se jedná o zásadní motivační impulzy, které přímo zapříčiňují a posilují 

lásku ke guinejské hudbě a kultuře, posilují motivaci k hraní a trénování a přímo lákají za 

vlastní výpravou do Afriky. Celkovému komplexnímu souboru faktických i zmytologizovaných 

informací říkám představa o Africe, tedy africký sen. 

 

Každé představě o Africe předchází vlastní individuální seznámení, nebo chceme-li 

cesta k nástroji, v tomto případě djembe. Tím myslím jak se který člověk k nástroji a hraní na 

něj vůbec dostal, než se setkal s afroscénou, která jej začlenila, nutně začala měnit a tvarovat 

a poskytla mu zdroje k vytvoření vlastní představy o Afriky. 

 



 

Vytváření představy o Africe je vždy subjektivní záležitostí, k jejímu původnímu 

vytvoření ale v případě mě a výzkumných respondentů posloužili totožné zdroje a africký sen 

byl tak formován převážně stejnými informacemi (faktickými i zmytologizovanými). 

Představa o Africe je permanentní a flexibilní. Díky stále narůstajícímu pemzu znalostí, 

osobních (i kolektivních) zkušeností a sdílených příběhů není nikdy představa o Africe 

definitivní (ukončená). V následujícím textu se budu věnovat konkrétním motivům a 

příčinám vzniku původní představy o Africe u každého výzkumného respondenta.  

 

3.1. Bronislav Pavlíček 

 

 Každý z respondentů se, jak se v rozhovorech svěřovali, k bubnování a djembe dostal 

jinou cestou. Někdo přes jiné bubny anebo, jak je tomu v případě Bronislava Pavlíčka, přes 

jiné hudební nástroje.  

 

Bronislav Pavlíček (Broňa) se k bubnování dostal původně od zpěvu, hry na akordeón, 

hry na kytaru, baskytaru a přes různé jiné perkuse, než konečně potkal djembe a seznámil se 

se západoafrickou muzikou, která ho pohltila. Začínal v Lidové škole umění sólový zpěv, 

akordeon a chodil do pěveckého sboru. Jak říká, nebavil ho však systém výuky 

prostřednictvím not a „ten evropský systém výuky“, a pokračoval dál jako samouk na kytaru a 

na baskytaru. Začal hrát brzy v prvních kapelách. Nejdřív na akordeon, potom na baskytaru, 

čímž se, jak sám vzpomíná, začal posouvat od melodie a harmonie k rytmu, „že už ta basa je 

vlastně spíš takový rytmický nástroj“. Jak vzpomíná, na kytaru začal hrát proto, že začal hrát 

při vysoké vojenské škole, kterou studoval, v kapele. S touto kapelou hráli samé autorské 

písničky od Petra Palána, které se mu zalíbily natolik, že se přímo od Petra Palána začal učit. 

Nebyl tedy úplný samouk. „Vlastně jsem fungoval přes akordový značky, takže nebyl to ten 

notový zápis, co jsem se učil vlastně jenom jako doprovod ke zpěvu.“  

 

Po škole se přestěhoval do Brna, kde se hned seznámil s muzikanty z místního 

undergroundu. Tam ho okouzlila basa. „Hrozně se mi líbila baskytara, takže jsem se začal učit 

na baskytaru, což mi přišlo jednodušší než kytara, protože má jenom čtyři struny, žádný kila, 

nebo akordy, ale dalo se na to akordama, takže to už jsem byl vyloženě samouk na tu basu.“ 



 

Netrvalo dlouho a dal se hned do několika kapel, ve kterých zapojoval i perkuse. V kapele 

Fibichův Úlis hrál dokonce z donucení jen na bicí soupravu bez toho, že by ji měl doma a 

cvičil na ní a dokonce s nimi nahrál na bicí i jednu desku.  

  

Současně začal hrát i na bonga, dumbek a konga. „Vlastně já jsem chtěl hrát hlavně 

na konga, konga byl můj sen, nebo zvukový ideál, zase díky třeba Carlosu Santanovi a té 

muzice, co dělá“. Začal se učit na konga, ale neměl učitele, takže opět jen jako samouk. „Ty 

tóny mně nějak nešly, který by se z toho měly dostat a vlastně v té době, v nějakém tom 

devadesátém druhém roce třeba, tak jako tady nikdo neučil a nějaký video-učebnice možná 

byly nějaký někde v Anglii, Německu, ale tady jsem se prostě k ničemu nedostal a hlavně jsem 

měl pocit, že tenhle nástroj je, že tam potřebuju učitele, že to tam jako samouk moc 

nepůjde.“  

 

V roce 1996 měl Jánoš Crecelius z Německa první workshop na djembe a basové 

bubny v Česku, kterého se Bronislav Pavlíček zúčastnil a poprvé poznal djembe a okusil ho na 

vlastní kůži - zde přišel zlom. „Přijel jsem tam, tam byli samí Němci a já jediný. Vytáhl jsem si 

bonga z baťůžku, přidal jsem se k nim, vůbec jsem neslyšel, že bych do něčeho tloukl, Jánoš se 

strašně rozesmál, podal mi djembe, ať sednu k nim s tím djembe a už to bylo, zůstal jsem tam 

týden, vlastně začal jsem hrát na djembe a … to byla moje první zkušenost s djembe a vlastně 

i s touhle muzikou. Já jsem tuhle muziku neznal. Měl jsem nějakou nahrávku západoafrických 

bubnů, ale v té době jsem vůbec netušil, na jaký bubny se to hraje, kolik lidí to hraje, prostě 

vůbec jsem tomu nerozuměl, tomu hudebnímu jazyku. A vlastně díky Jánošovi jsem zjistil aha, 

tohle je djembe a doundoun, sangban, kenkeni.“ 

 

První zkušenost s djembe se Bronislavu Pavlíčkovi dostala na týdenním workshopu 

Jánoše Crecelia, který jako jeden ze dvou Němců, působících na našem území, uvedl do světa 

západoafrické rytmiky nejednoho bubeníka vznikající české afroscény a prvním z nich byl 

právě Bronislav Pavlíček. Tento workshop, kterého se zúčastnil, byl původně jen pro Němce a 

Bronislav Pavlíček tam byl jediný Čech. Jánoš Crecelius spolu s Franki B. Frankem, tvoří dva 

nejdůležitější primární zdroje informace o Guiney, tedy informace pro vznik počáteční 

představy o Africe.  

 



 

 Tyto Jánošovy workshopy, společně s workshopy Franki B. Franka, se staly posléze 

trendem a po řádu let zásadní událostí nejen léta, ale celého roku a doslova svátkem všech 

budoucích významných (a tehdy vesměs začínajících) českých hráčů na djembe. Místo konání 

byl vždy statek v Pěčíně v Orlických horách. První z těchto workshopů, na kterých byl 

z českých zástupců pouze Bronislav Pavlíček, byly v Hutích u Svojanova. 

 

 Před příjezdem na svůj první workshop měl Bronislav Pavlíček jen neurčitou 

představu o djembe a západoafrické hudbě, která se s přibývajícími informacemi začala 

konkretizovat a tvarovat. „No věděl jsem třeba podle obrázku jo, ale třeba ne to, jak funguje 

v té muzice. Ta muzika pro mě byla nesrozumitelná, mně to splývalo. Měl jsem jednu kazetu 

nějakých afrických bubnů a nějak jsem nebyl ani schopný rozeznat ty rytmy od sebe. Bylo to 

pro mě takový úplně nesrozumitelný. Nebo jo slyšel jsem, že to není pořád stejný, že je to jiný, 

ale neviděl jsem v tom žádný systém, nebo kde je ta první doba, to že ten signál mi to ukáže… 

tohle všechno jsem se naučil až od Jánoše.“  

 

Předtím, než se Bronislav Pavlíček seznámil s djembe, ušel poměrně dlouhou hudební 

cestu plnou rozličných hudebních zkušeností, jak již co se do počtu kapel a nástrojů týká, tak 

hudebních stylů a technik hraní. Jak sám shrnuje svoji hudební dráhu před djembe: „Takže to 

bylo šest let „liduška“, čtyři roky výška, to je deset, dalších šest let potom v Brně ty další věci, 

takže šestnáct let, než jsem se dostal k djembe.“ 

 

 Dle jeho vlastních slov nečekal, že bude tento první workshop s Jánošem v životě až 

tak úžasný a vlivný. Neměl peníze na to, aby si koupil vlastní djembe, které v té době stálo 

650 západoněmeckých marek, takže hrál další rok opět na basu a perkuse v 

undergroundových kapelách a těšil se na další rok, na další workshop. Jel tedy po roce znovu 

a tentokrát si koupil od Jánoše i první vlastní djembe. „Mezi prvním a druhým jsem necvičil, 

protože jsem neměl djembe, takže já jsem se vrátil a hrál jsem dál na tu basu. V to dobu jsem 

hrál možná trochu i na ty bicí a djembe jsem neměl, takže to jsem nedělal ohledně 

západoafrické muziky nic. To až po tom druhým. A nebylo to ani nějak zlomový, že by se tam 

něco zlomilo, to bylo něco, co jsem chtěl. Prostě už jsem měl našetřený peníze na to djembe a 

věděl jsem, že se tomu chci věnovat.“ 

 



 

 Po návratu z druhého workshopu mohl na djembe konečně začít cvičit a brzy dal 

svému zkoušení určitou formu, aby se posouval dopředu. „Vymýšlel jsem si sám cvičení na 

techniku… nebo techniku jsem věděl od Jánoše, jak na to… takže jsem si vymýšlel fráze na 

střídání tónů, abych to procvičil, a s metronomem jsem hrál a postupně jsem si ty cvičení 

zrychloval a zapisoval jsem si, jaký je poslední tempo, aby to tak nějak taky postupovalo 

někam no a těšil jsem se zase, kdy bude další workshop.“ Začal hrát na djembe dokonce i 

s jednou romskou kapelu, což pro něj dle vlastních lov byla také silná a zajímavá zkušenost.  

 

 Na dalším letním workshopu v roce 1998, který se konal již v, pro českou afroscénu 

doslova legendárním, Pěčíně90 nebyl již „konečně“ jediný Čech. Potkali se tam budoucí 

významní bubeníci české afroscény. V průběhu těchto prvních workshopů došlo k onomu 

počátečnímu okouzlení a objevování světa západoafrické rytmiky spolu ruku v ruce 

s dávkováním informací o hudbě a kultuře Guiney a Mali z úst Jánoše a Frankiho. Stojíme tak 

u počátků vzniku subjektivní představy o Africe. „No to už na tom prvním workshopu mě ten 

rytmický svět polyrytmie dostal. Úplně něco jiného, než co jsem do té doby znal nebo dělal 

z té evropské, nebo euroamerické hudby.“ 

 

 Djembe se ale kvůli síle a barvě zvuku nehodilo do všech kapel, ve kterých Bronislav 

Pavlíček hrál, musel je tak postupně opustit. Ovlivnilo ho také setkání s Tomášem 

Ondruškem, nejspíše vůbec prvním Čechem, který se začal hře na djembe věnovat a který 

sám odjel do Guiney a studoval u legendárního Famoudoua Konaté. „Taky jsem potkal 

kapelu Rasin Akirfa, Tomáše Ondruška, to bylo 99, možná už 98 jsem s nimi začal hrát. Nějak 

jsme se seznámili, oni taky dělali nějaký workshop, na kterém jsem byl, tak možná jsem tam 

byl jediný, kdo na to djembe něco uměl, tak si mě Tomáš všiml. … To byla první afro kapela. A 

jestli rok jsem hrál s Akirfou a pak vzniklo Tubabu a pak tak rok jsem ještě s Akirfou občas 

hrál. Ale postupně mi Tubabu zabralo většinu času, takže už to pak jelo beze mě dál.“ 

 

 V lednu roku 2000 založil Bronislav Pavlíček dodnes fungující kapelu Tubabu, dle 

vlastních slov hrající tradiční rytmy západní Afriky. Kapelu založil společně s dvěma hráči na 

bicí Martinem Malečkem a Jurou Suchým. „…Takže všichni jednak uměli tu tvrdší muziku, ale 

                                                 

90 Statek u vesnice Pěčín v Orlických horách 



 

nebyli jen zaměření na nějaký ten styl, takže byli otevření všemu novému a já jsem byl teda 

ten, který toho asi uměl nejvíc, takže jsem je začal učit to, co jsem uměl od Jánoše a dali jsme 

dohromady kapelu. Vlastně jsme ani neměli repertoár a už se o nás vědělo. Už nás lidi chtěli, 

abychom někde vystupovali. … A tak já jsem toho v té době taky moc ještě nevěděl. Každý rok 

jsem se dozvěděl víc a víc. A nebylo to už jen od Jánoše, ale začal jsem jezdit na různé akce, 

které pořádal Frank, to bylo to Mézium, předtím to byl Cirkul. Franki byl taky další Berlíňan, 

od kterého jsem se učil. Till Bomer, další takový Němec. Takže jsem se vlastně učil od Němců. 

Tomáš Ondrušek je vlastně takový Čechoněmec, on žil v Německu taky pár let a učil se od 

Famoudoua Konatého, takže to, co jsem se učil od Akirfy bylo zprostředkováno ním od 

Famoudoua Konatého.“ 

 

 S narůstajícím zájmem českých hudebníků a laické veřejnosti o západoaafrické 

bubnování vzrůstala i intenzita workshopů v České republice a z jednoho týdne v létě se 

začala stávat řada víkendových workshopů v průběhu roku a pár týdenních workshopů v létě. 

Vzpomínám si, že od roku 2006 začal jezdit jednou až dvakrát ročně do Prahy Tonton Sylla 

vést víkendový workshop pro pokročilé a pro začátečníky (oddělené lekce). V roce 2008 tu 

byl poprvé i Mohammed Bangoura (tehdejší druhý sólista národního baletu v Guiney). 

Postupem času ho následovali další světově známí bubeníci, jako Drissa Coné, Thomas Guei, 

Harouna Dembelé, Mansa Camio, či Sidiki Camara. Od roku 2006 zavítá do České republiky 

vést workshop alespoň jednou za rok nějaký světově známý hráč na djembe. 

 

S lehkou nadsázkou se dá říct, že bylo prakticky nemožné se, v případě zájmu o věc, 

jakou jistě prokazoval právě Bronislav Pavlíček, vyhnout představám o Africe a tamější hudbě 

a kultuře a samotné zážitky a získané informace na workshopech nutně podněcovaly takové 

představy, spolu s počáteční zamilovaností a motivací objevovat víc a víc. A možná se i do 

Afriky, ke zdroji, někdy podívat. „Tak to jsem samozřejmě přemýšlel. V tomhle je hodně dobrý 

Franki, že o tom kontextu dokáže zasvěceně hovořit. Mě to samozřejmě hodně zajímalo, ale 

zároveň díky těm nahrávkám, co jsem měl od Jánoše, jsem si tam uvědomoval, že jsou dost 

jinde. Měl jsem pocit, že ta Afrika je dost drahý výlet a že bych tam byl trochu ztracený. 

Prostě získal jsem pocit, že je dobrý co nejvíc makat tady, než do té Afriky pojedu, abych byl 

připravený. Základy se můžu naučit tady. Kdybych měl spoustu peněz, tak bych to asi neřešil 



 

a do Afriky jel dřív, ale protože jsem jich tolik neměl, tak jsem jezdil na ty workshopy tady a 

na Afriku jsem si počkal pár let.“ 

 

 Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu českých hráčů na djembe o západní Afriku bylo jen 

otázkou času, než do Česka zavítá první guinejský nebo malijský bubenický mistr a bude zde 

mít workshop. „… Jo myslím, že to bylo v roce 2004 a byl to Tonton určitě… A s nahrávkami, 

to jsem dostal třeba od Jánoše kazetu Drissa Koné: Animation Kourouba a pak 2005 

v Bamaku nás tam učil, takže to byl takový příjemný šok, že to je ten chlapík, kterého znám 

z té kazety od Jánoše, o kterým Jánoš básnil.“  Taková zkušenost silně ovlivnila každého, kdo 

do té doby s Guinejcem neměl možnost hrát a nutně otevřela oči přinejmenším 

v možnostech hry na  djembe. 

 

 Vyústěním získané představy o Africe byla cesta do Guiney, tedy cesta přímo ke zdroji 

milované hudby. V případě českých bubeníků došlo k takové výpravě v lednu roku 2005. šlo o 

hromadnou organizovanou akci. Touto cestou vrcholí a uzavírá se původní obraz představy o 

Africe u Bronislava Pavlíčka. Tato cesta do západní Afriky, jak bude rozepsáno v dalších 

částech práce, zásadním způsobem ovlivnila jeho další hudební tvorbu, jeho vlastní výuku i 

jeho další život. „To bylo tím, jak jsme se všichni tady ti lidi potkávali každoročně v tom 

Pěčíně a krom toho i v Praze, když tam Jánoš dělal ty workshopy a s Frankim jsme se vídali a 

věděli jsme, že tam má barák v Conakry a že tam organizuje workshopy. Takže tady ta parta 

lidí, co si nás Franki s Jánošem vychovali, jsme usoudili, že už možná umíme dost na to, jet do 

Afriky se učit přímo tady a i okusit, co to tady je a odkud ta muzika je a jak to tady vypadá 

v reálu, když se to hraje. No určitě nás tam Franki lákal a tenkrát to bylo jednou za dva roky – 

to záleželo na tom, kolik sehnal Němců. Takže v létě 2004 se nás rozhodlo takhle víc lidí, že 

teda pojedeme k Frankimu na barák a nejdřív jsme si domluvili tak jako těch 5 týdnů, že 

bychom jeli 4 týdny k Frankimu a pak zůstali ještě týden dýl. No a pak ani už nevím, kdo přišel 

s tím, že bychom ještě mohli jet do Mali. A já jsem říkal ne ne, že nemám dovolenou a pak 

jsem zjistil, že si můžu nadpracovat a vyrobit si nějaký náhradní volna a prodloužit si to, takže 

když jsem pak zjistil, že to dám, že jsem schopný jet i na těch 8 týdnů, tak jsme šli ještě 

s Terezou přebookovávat letenku s tím, že teda odlet pozdější a ne z Conakry, ale z Bamaka. 

Protože jsme tenkrát letěli s Air France tak ta letenka stála asi 35 000, takže jsme usoudili, že 

když to teda stojí takový prachy ta letenka tak tam zůstat co nejdéle to půjde, což bylo teda 



 

vynikající rozhodnutí a děkuju tomu neznámému, fakt nevím, kdo to byl, koho napadlo ještě 

jet do toho Bamaka.“ 

  

Pro Bronislava Pavlíčka a jeho vytvoření představy o Africe byly primárně určující 

informace získané od Franki B. Franka a Jánoše Crecelia na jejich letních workshopech. Byly 

to zároveň jeho první zkušenosti se systematickým erudovaným předáváním guinejské hudby 

na našem území. Výuka byla doplňována informacemi o hudbě osobními prožitky obou 

lektorů. Dosavadní mlhavá představa o guinejské hudbě (představa o Africe) získala těmito 

informacemi a prožitky konkrétnější tvar a směr. 

 

3.2. Pavel Nowak 

 

Cesta Pavla ´Palo´ Nowaka k djembe měla vlastní osu. V důležitých bodech se 

s cestami ostatních respondentů protnula. 

  

 Rodiče ho nikdy nevedli k hudbě, ale od malička si doma poslouchal muziku a hrál na 

klávesy a jiné nástroje. Již tehdy ho nejvíc chytla právě černošská muzika. Nejdřív to byl 

Michael Jackson a pak to byly Public Enemy a další. A to proto, že to bylo hodně rytmické. 

Bavil ho rytmus, a když mu bylo 16, 17 let, chtěl začít hrát na nějaký hudební nástroj. Začal 

hrát na bicí se svým kamarádem, který hrál na kytaru a „…hráli jsme takový nejhorší hardcore 

jako, grindcore a řvali jsme u toho do mikrofonu (smích).“ Založili spolu i svoji první kapelu, 

která se jmenovala Doslova a Dopísmene. Na bicí hrál jako samouk a nikde se na ně neučil. 

 

 Pak, jak sám říká, začala éra čajoven. Jeho kamarád a spoluhráč z kapely v jedné 

takové pracoval. Tam měli na prodej i djembe. „To byl nějaký buben ze Senegalu a to jsem 

viděl poprvé, mě to vůbec nenapadlo, že se dá hrát rukama, to tady nebylo, vůbec jsem to 

neznal.“ Jak sám vzpomíná v Karviné, v které toho času bydlel, nebyly žádné informace, 

internet neexistoval a nic moc se tam nedostalo. V čajovnách se začalo scházet víc lidí a hrálo 

se na jamm-sessionech. Poprvé si tak Palo mohl vyzkoušet a seznámit se s djembe. „Ten 

buben tam byl na půjčení a začaly se tam i vyrábět bubny, vyřezávat. To se vozil ze Španělska 

kaktus, pita se to jmenovalo a on měl vevnitř takovou pěnu, to se dalo vybrat nožem a měl jsi 



 

korpus. A to mi bylo tak 18. A pak jsme si začali dělat i svoje. Můj první buben, nebo djembe, 

na který se hrálo rukama, tak se mu říkalo lipánek, protože bylo z lípy a mělo normální 

provazy a českou kozu (smích).“ 

 

 Toto vlastnoručně vyřezané první djembe, nebo spíš jeho atrapa, mu zůstalo řadu let. 

Začal hrát záhy na lipánka a další perkuse v dalších kapelách a to jak folk, pop, tak i ska. 

Jeden jeho kamarád z Bohumína měl vlastnoručně vyřezaná konga. Od něj se na ně Palo 

naučil nějaké základy a zjistil, že existuje vůbec nějaká technika. „A od té doby jsem se začal 

vlastně zajímat o rytmy. A potom jsem byl na takovém festivalu, Dolnovský buben se to 

jmenuje, to je předchůdce Colours of Ostrava vlastně, a tam jsem viděl Tubabu.“ V roce 2000 

se tak poprvé setkali Bronislav Pavlíček, lídr Tubabu a Pavel Nowak. Palovi se koncert 

ohromně líbil, tak za členy kapely po koncertě přišel a vyptával se, kde se takové věci naučili. 

Ti mu řekli o workshopech v Pěčíně a hned ten rok se Palo přihlásil na workshop k Frankimu 

B. Frankovi. „A přijel jsem do Pěčína právě s tím svým lipánkem. Měl jsem ho v batohu 

(smích) a přijel jsem tam, seznámil se s Frankiem a čekal jsem, co bude, tak jsme šli do 

stodoly a tam jsem viděl všechny ty djembe a doundouny od Frankieho, takže lipánka jsem 

tajně zasunul pod postel a když jsem odjížděl, tak jsem ho tajně zase sbalil, šel se se všema 

rozloučit a ani jsem ho nevytáhl celou dobu (smích).“ 

 

 Když se Palo vrátil z tohoto workshopu, snažil se hrát naučené věci s kamarády. První 

rytmy, které v životě na workshopu dělal, byly rytmy Wolossodon a Fuaba, které pro začátek 

nejsou zcela jednoduché a jak se Palo přiznal, i on sám je celou dobu workshopu „cítil 

špatně“. Ostatní kamarádi ale neměli alespoň potřebnou úvodní průpravu a nezvládli tyto 

rytmy hrát, ani se v nich orientovat. 

 

 Palo neměl předešlé hudební vzdělání, nikdy nechodil na hudebku a nikdy do té doby 

neprošel nějakým hudebně vzdělávacím systémem. „…Vůbec nic. Jenom ušima. Neuměl jsem 

to zapsat vůbec. To jsem přijel z toho workshopu s těmi zápisky a neměl jsem to s kým hrát. 

To jsem záviděl klukům z Prahy, že se měli o to s kým podělit, s kým si to zahrát, pomoct si jak 

je tohle a tohle… a já jsem byl sám. Hodně let to tak bylo. Tři roky, co jsem byl sám.“ 

 



 

 Jak sám Palo tvrdí: „… Jo mě to strašně chytlo a jel jsem na další workshop a do Prahy 

na Jánoše, to se dělalo Doundoungbé, to byl nářez.“ na těchto workshopech u něj došlo 

k onomu okouzlení a zamilování se do západoafrických rytmů a hudby vůbec. Od té doby 

vrhnul svou životní energii jedním směrem, a to stát se skvělým hráčem na djembe a naučit 

se co nejvíc. Koupil si konečně v Brně i první vlastní opravdové djembe z Afriky. Techniku mu 

vysvětlil Franki, kterou, spíše než cvičení vlastních rytmů, první roky hraní na djembe 

trénoval. Začal od té doby jezdit pravidelně na workshopy do Pěčína i nově na víkendové 

workshopy do Prahy. Nejvýznamnějším z nich byly tři workshopy Jánoše Crecelia, které byly 

určeny pro vybranou skupinu bubeníků a které se zaměřovaly na interpretaci zvláštností 

západoafrické hudby a přinesli mimo jiné i vysvětlení a předání terminologie a kategorizaci 

do rytmických rodin. Nesporně otevřely oči a přiblížily možnosti a specifika západoafrické 

hudby naprosto zásadním způsobem všem jejich účastníkům. Nejen Palovi a Broňkovi. „No to 

jsem vůbec nepobral. A co mi nejvíc otevřelo oči, tam jsem si i zapisoval, byly ty tři 

workshopy, co tu byly na dialekty. To jsme byli vlastně jedna skupina, to byly unikátní 

workshopy, co udělal Jánoš. To byly tři čtyřdenní workshopy. A pokaždé se stejnou vybranou 

skupinou a bylo to zaměřené jen na ty dialekty. Nejdřív byl gidambovský, pak 

doundounbovský a pak byl shuffle a čtyřkový dialekty. A vždycky to bylo spojené s nějakým 

rytmem. Tohle pro mě asi bylo nejvíc.“ 

 

 Zážitky a zkušenosti z workshopů v Pěčíně a těchto tří zásadních Jánošových 

workshopů v Praze spolu s interpretací a vyprávěním o hudbě, lidech, kultuře a celém světě 

v Guiney, na kterých se podílel Jánoš Crecelius a Franki B. Frank na svých workshopech se i u 

Pavla Nowaka vytvořila nutně jistá představa o Africe, o Guiney, o bubenících, o rytmech a o 

životě v Africe, který ho tak okouzlil a pohltil. Stejně tak, jako u Bronislava Pavlíčka se dá 

považovat za vyvrcholení této představy o Africe uskutečnění vlastní cesty za hudbou a 

kulturou západoafrické Guiney a získání vlastní osobní nesmazatelné zkušenosti. Bronislav 

Pavlíček i Pavel Nowak byli oba členy již zmíněné první české hromadné expedice do západní 

Afriky. „…No to bylo tak, že Franki v Pěčíně říkal, že chce ten barák v Africe prodat, protože 

neměl žádné lidi a už tam 4 roky nebyl a chtěl to prostě prodat. A až když jsme tam jeli my, 

tak od té doby se tam každé dva roky ten workshop konal. To říkal pak i on, že díky nám ten 

barák pořád je…. Byli tam všichni no. Broňa, Ondra, Kamil i Bobr a tady ta generace. Jsme se 

sebrali a jeli jsme a to byl úplně otvírák očí. Až tam jsem tu hudbu vlastně opravdu pochopil. 



 

Proč se hraje takhle, že je to k nějakým příležitostem a k tanci… a to tehdy nebyl youtube. To 

jsem do té doby ještě neviděl hrát černocha na buben. Nebo byl tu Tonton, ten tu měl první 

workshop a byl to můj první učitel, ale to také nevím, který to byl rok.“ 

 

Podobně, jako v případě Bronislava Pavlíčka, byly i pro Pavla Nowaka a tvoření jeho 

představy o Africe zásadní informace a prožitky získané od Frankiho B. Franka a Jánoše 

Crecelia na jejich letních týdenních workshopech v Pěčíně. K těmto Palo přičítá ještě 

speciální sadu tří workshopů Jánoše Crecelia v Praze, které mu pomohly zásadním způsobem 

proniknout do guinejské hudby a s tím přispěly a obohatily jeho tvořící se (původní) 

představu o Africe. 

 

3.3. Paul Grocott 

 

Příběh Paula Grocotta je trochu jiný, vede však ke stejnému cíli. Paul je Australan 

narozen původně v Perthu. Většinu svého života procestoval a do České republiky ho, jak už 

to v jeho životě bývá, zavanula souhra okolností. 

 

Když poprvé cestoval napříč Evropou se svým kamarádem, který hrál na kytaru, chtěl 

ho nějak při pouličním hraní doprovázet na nějaký nástroj. Koupil si tak malou darbuku91. 

Neměl žádné hudební vzdělání, neprošel žádným hudebně vzdělávacím systémem a neměl 

předešlé hudební zkušenosti. Přesto to chtěl zkusit. V té době pro ně bylo pouliční hraní 

(basking) možností, jak si vydělat nějaké peníze a tím i cestovat po světě.  

 

Asi po roce a půl cestování se rozhodl odcestovat do Burkiny Faso. Stalo se tak roku 

2002. Plánem bylo procestovat celou Afriku. Začal poslouchat „nějakou africkou muziku“ 

(například i světově známého hráče na djembe Adama Dramého), která se mu dostala do 

rukou.  Líbila se mu především energie, která z nahrávek vycházela. Ačkoliv neměl žádnou 

předešlou zkušenost s djembe a africkou hudbou vůbec, chtěl se v Burkině jak učit hrát na 

místní nástroje, tak i cestovat. „Bylo to velmi těžké! Nebyl jsem na to vůbec připravený a 

moje úroveň hraní na djembe byl nulová, takže mě v podstatě učili jen základní doprovody na 
                                                 

91 Světově známá perkuse pohárovitého tvaru. Původem ze Sýrie a Egypta 



 

djembe.“ Většinu času strávil v hlavním městě Ouagadougou a cestováním okolo a „… 

bohužel jsem nikdy nejel do Bobo Dioulasso. Přemýšlel jsem, že se tam podívám, ale 

vzhledem k tomu, jak špatně jsem na tom herně byl, jsem to vzdal a raději cestoval okolo po 

menších městech.“ 

 

 Neměl ani pořádného učitele. Po pár dnech putování po městě, kde tolik cizinců 

zrovna tou dobou nebylo, se mu nabídlo pár místních, ať zůstane bydlet u nich, ať neplatí 

zbytečně za hotel, že mu ukážou hudbu a vše kolem. „ Bylo to skvělé, ale těžké zároveň, 

protože místo, kde jsem bydlel, bylo tak trochu ghetto. Bylo to těžké.“ Původní plán bylo 

zůstat půl roku, ale po šesti týdnech to Paul vzdal, řekl si, že to dál nejde a odletěl zpět do 

Evropy. „Nebyl jsem na to připraven.“ Vše bylo mnohem dražší, než si myslel a byl to pro něj 

zkrátka přespříliš velký šok. 

Nejčastěji trávil v Burkině čas s dvěma místními hochy, kteří mu ukazovali hudební 

události a cestovali s ním po okolí. „Možná jsem tolik nehrál, ale spoustu jsem toho viděl, 

v tomto ohledu to bylo skvělé. Otevřelo mi to oči. Koupil jsem si tam i svoje první djembe a 

poprvé viděl naživo doundoun, sangban a kenkeni. Tedy znal jsem ty nástroje i předtím, ale 

poprvé je viděl, jak se na ně skutečně hraje. Hodně mi to otevřelo oči!“  

 

Když se vrátil z Afriky, odjel žít do Skotska. Chvíli se tam učil i od jednoho Brita, který 

dával jednou týdně lekce na djembe. Pomalu se zlepšoval, byl horlivý a snažil se do této 

hudby dostat a porozumět jí. Vrátil se pak na chvíli zpátky do Austrálie, kde také hrával na 

ulicích, ale nikdy tam neabsolvoval žádný workshop.  „Nejvíc jsem na sobě pracoval nejspíše, 

až když jsem přišel do České republiky, tady to pro mne opravdu všechno začalo.“ 

 

Ve Španělsku konečně potkal jednu dívku, Češku, které ho přivedla do České 

republiky. Byla z Ostravy. Původní plán se opět vymknul kontrole. Chtěl tu původně jen 

strávit prázdniny, „…takže jsem zůstal dalších šest let.“ Svoje první djembe nechal ve 

Španělsku, takže si opět pořídil darbuku. Chtěl si ale co nejdřív pořídit djembe. Byl se podívat 

na festivalu Trutnov a tam byl stánek s bubny Marina Malečka. Tam získal kontakt na Pavla 

Nowaka, který prodával jeho bubny právě v Ostravě, kde Paul toho času bydlel. „Zavolal jsem 

mu, že chci koupit djembe a on mi řekl, že v tom není žádný problém a že budou mít zrovna 

zkoušku s kapelou, tak se můžu přijít podívat a vybrat si tam.“ Když dorazil na místo, bylo 



 

tam již pár členů kapely Camara a řekli mu, ať se k nim přidá a zahraje si s nimi. Když zkouška 

skončila, řekl mu Palo, ať přijde i na další zkoušku. Pomalu se to začalo rozjíždět. Koupil si 

djembe a jednou týdně chodil do zkušebny.  

 

Camara toho času, tedy v roce 2004, neměla žádné koncerty, protože Palo měl jet 

v lednu 2005 do Afriky. Když se z ní konečně vrátil, začal vymýšlet nové aranže a shánět pro 

kapelu koncerty. Nastala dokonce situace, kdy se v kapele hlasovalo o tom, zda vzít Paula, 

nebo tanečnici Blanku Bartozsovou. Paul těsným výsledkem vyhrál. „Takž jsem se přidal ke 

kapele a začali jsme hrát koncerty. A od tohoto okamžiku jsem se opravdu ponořil a začal 

hluboce zabírat západoafrickou hudbou.“ 

 

Toho času pracoval Paul jako šéfkuchař v jedné místní restauraci. Po obědě měli vždy 

až tříhodinovou pauzu, které využíval tak, že si vždy propiskou na různé pánve a hrnce 

trénoval jednotlivé party různých bubnů k různým rytmům. Jeho přítelkyně studovala a on si, 

jak sám říká, užíval života. „Kamkoliv jsem šel, měl jsem s sebou propisku a trénoval 

sangban.“ Po devíti měsících v této práci skončil, protože to bylo příliš mnoho práce a bylo 

složité se pokaždé dostat na zkoušku s kapelou. Od tohoto okamžiku začal vyučovat 

angličtinu. Ještě předtím, než s tím začal, si dal ovšem čtyři měsíce prázdnin a jediná věc, 

kterou dělal, bylo hrát, jak se to jen dalo.  

 

V kapele měli vždy striktní pozice a Paulova úloha byla doprovodné djembe. Chtěl se 

ale naučit i všechny linky basových bubnů, které hráli ostatní členové Camary.  Po dalším 

roce a půl odjela jeho přítelkyně do Skotska a byli domluveni, že se po šesti měsících sejdou a 

pak spolu pojedou do Austrálie. Takže měl ještě víc času na hraní. Plán ale opět nevyšel, 

rozešli se. „Od toho okamžiku jsem se rozhodl, že odteď se budu soustředit plně na hudbu a 

toho léta, v roce 2006, jsem se přihlásil na své první dva letní workshop v Pěčíně.“ První z nich 

byl s Jánošem a druhý s Frankim. To v praxi znamenalo dva měsíce nonstop hraní. První 

workshop s Jánošem měl být pro středně pokročilé, ale Paul tam byl ke svému překvapení 

jeden z nejlepších hráčů. To bylo na jednu stranu příjemné, na druhou stranu očekával lepší 

hráče. Před tímto workshopem si sám pokládal otázku, zdali je on sám již vůbec na úrovni 

středně pokročilých hráčů. 

 



 

Po tomto workshopu následoval workshop Frankiho pro začátečníky a Paul se obával, 

o co tam půjde, když už na středně pokročilých byl nejlepší. Opak byl ale pravdou a na 

workshopu se sešla výjimečná a silná sestava tehdy mladých nadějných bubeníků a úroveň 

workshopu rázem přesáhla obtížnost začátečníků. „Hrozně mi to otevřelo oči. Uvědomil jsem 

si, že v Česku je obrovský potenciál se toho spoustu naučit a hrát s tolika dobrými hráči. Byl to 

velký impuls, protože jsem potkal lidi, kteří vědí, co dělají, třeba jako tebe…“ 

 

Po tomto workshopu a zkušenostech a zážitcích z něj byl Paul ohromen a uvědomil si 

také, že musí hrát mnohem víc na djembe i basové bubny. Stejně, jako u ostatních 

respondentů, se na těchto workshopech díky Jánošovi a Frankimu podařilo Paulovi získat a 

rozvíjet svou imaginaci Afriky (Guiney) a zkušenosti a informace na těchto workshopech 

nabyté mu tuto představu prohlubovaly a posilovaly jeho nadšení prohru na djembe a 

basové bubny. 

 

Následující říjen zavítali do Prahy guinejští bubeníci světového formátu Mohammed 

Bangoura a Tonton Sylla a Paul se rozhodl, že musí být na každém workshopu, který tady 

bude jakýkoliv takový bubeník mít. „Trochu jsem se začal v Ostravě nudit. Snažil jsem se 

dostat lidi na zkušebnu, aby se mnou cvičili, ale nedařilo se mi to tak úspěšně.“ Paul v roce 

2007 dokonce odcestoval do Ghany.  

 

Hudba Ghany je naprosto odlišná, než v Guiney, Mali a dalších zemí západní Afriky. 

Šlo tak opět spíše o cestovací výlet. I když hudbě se tam Paul věnoval také. Zkoušel místní 

nástroje a oblíbil si především mluvící buben. Chtěl se na něj naučit hrát, tak odcestoval na 

sever země. Byl tam sice celou dobu nemocný, ale zkušenosti a zážitky to byly velké. 

 

Když se z Ghany vrátil, pokoušel se naučené rytmy hrát i s Camarou, ale bez velkého 

úspěchu. Zlomový okamžik tak přišel v roce 2009, kdy se spolu s dalšími bubeníky a 

tanečnicemi z celé České republiky vydal na intenzivní tříměsíční hudební stáž do Guiney, 

které jsem se zúčastnil i já. Bylo nás tehdy tuším dvacet dva a byla to největší výprava, co 

k Frankimu na dům do Konakry kdy přijela. Po měsíci většina odjela a zbytek pobytu jsme, co 

se bubenické sekce týče, strávili jen ve složení já, Paul, Palo a Broňa. Stejně jako pro mě byla 

tato událost naprosto zlomová, protože stejně jako Paul, tak i já jsem okusil poprvé na vlastní 



 

kůži svět západní Afriky se vším všudy a zcela zásadním způsobem to změnilo můj i Paulův 

život i hudební osobnost. 

 

Paul Grocott měl na rozdíl od ostatních respondentů před první společnou cestou do 

Guiney v roce 2009 předešlou osobní zkušenost s hudbou a kulturou západní Afriky, když 

v roce 2002 odcestoval do Burkiny Faso. O hudbě a tamní kultuře nevěděl tehdy skoro nic. 

Zásadním impulzem pro formování jeho představy o Africe byly rovněž letní týdenní 

workshopy pod vedením Jánoše Crecelia a Frankiho B. Franka, kterých se poprvé zúčastnil 

v roce 2006, a na kterých získal, díky strukturované výuce, povědomí o guinejských 

hudebních strukturách a skrze vyprávění osobních zkušeností a zážitků i povědomí o tamní 

kultuře. Tyto zkušenosti výrazně formovaly jeho přetvářející a revitalizující se představu o 

Africe. 

 

3.4. Shrnutí 

 
Stěžejním pro vytvoření prvotní představy o Africe všech respondentů výzkumu byl 

kontakt s německými lektory Jánošem Creceliem a Frankim B. Frankem, kteří především na 

svých letních týdenních workshopech v Orlických horách poprvé rozšířili mezi české bubeníky 

soubor faktických a osobních informací a zkušeností. Oba němečtí lektoři se stali informační 

a mytologickou branou do světa hudby západní Afriky. Jinými slovy proudil, prozatím 

jednosměrně, tok informací o guinejské hudbě do České republiky téměř výhradně skrze tyto 

německé lektory, kteří na našem území dlouhodobě působili. Tyto informace neměly 

zároveň pouze hudebně-faktický charakter, ale obsahovali a přenášeli od německých lektorů 

i jejich způsob předávání informací, analýzu a kategorizaci dat, schopnost uvést věci do 

kontextu a zajímavě je vysvětlit. Všichni tehdejší žáci Jánoše a Frankiho z nich tyto informace 

čerpali a předávali je dál.  

 

O zásadnosti těchto událostí svědčí i fakt, že se na jednom z těchto letních workshopů 

ve vlně entuziasmu a počáteční zamilovanosti a nadšenosti domluvila i první česká hromadná 

výprava bubeníků a tanečnice za hudbou a tancem západoafrické Guiney a Mali v historii. 

Obdobná situace se opakovala na workshopu Jánoše Crecelia v roce 2008, kde se mezi 



 

účastníky (a pod vlivem sdílené motivace a zamilovanosti) domluvila další (pro mou 

bakalářskou práci významná) hromadná výprava do Guiney. Ta se uskutečnila v lednu 2009 a 

zúčastnil jsem se jí mimo jiné já, i všichni výzkumní respondenti této práce. 

 

 Malou výjimku mezi respondenty tvoří Paul Grocott, který se do západní Afriky dostal 

ještě předtím, než se mu dostalo onoho okouzlení a ponoření do hudby západní Afriky 

v pravém slova smyslu; to se dá, dle jeho vlastní výpovědi, spojovat až s jeho příchodem do 

České republiky, seznámením se s místními hudebníky a zkušeností z workshopů v Pěčíně 

pod vedením Jánoše a Frankiho. Na základě takto získané, resp. pozměněné, představy o 

Africe, podobné v konkrétních aspektech imaginaci Afriky zbylých dvou respondentů, se 

rozhodl zrealizovat svůj sen a stejně, jako Pavel Nowak a Bronislav Pavlíček, tak učinil spolu 

se mnou v roce 2009. Jeho předešlé cesty do Afriky tak stojí vůči této imaginaci Afriky a 

následným získaným zkušenostem v pozadí. 

 

Představa o Africe je permanentní, ale nestálá, flexibilní. S přibývajícími znalostmi a 

zkušenostmi se tato představa rozšiřuje a rozrůstá. S tímto rostoucím procesem začíná 

zohledňovat (zahrnovat) další důležité koncepty a perspektivy, které nebyly v počáteční 

představě o Africe obsaženy. Nejdůležitějším z nich je koncept autenticity, o kterém bude 

pojednáno v dalších kapitolách.  

 



 

4. První cesta do Afriky 

 

 Jak bylo popsáno výše, první cesta do Guiney měla zlomový význam v životech a 

hudebních kariérách všech respondentů, včetně mě. Na následujících stránkách budu 

pojednávat o dvou takových stážích, z nichž ta první vůbec92, která se uskutečnila v roce 

2005, byla první pro Bronislava Pavlíčka a Pavla Nowaka, a ta druhá, z roku 2009, pro mě a 

Paula Grocotta.93  

 

4.1. Afrika 2005 

  

 Této hudební stáže se z mých respondentů zúčastnili pouze Pavel Nowak a Bronislav 

Pavlíček. Strávili celkem pět týdnů v Guiney (Konakry, Baro) a čtyři týdny v Mali (Bamako). 

Jak bylo pojednáno výše, měli za sebou oba tito bubeníci již nějakou obecnou hudební 

průpravu a hudební zkušenosti. K tomu měli navíc několikaletou průpravu a základní 

informace speciálně o technice a hudbě západní Afriky, které načerpali především na 

zmíněných workshopech v Pěčíně pod vedením Jánoše Crecelia a Frankiho B. Franka.  

 

 Jako každé jiné takové výpravě do západní Afriky, tak i této předcházela, mimo 

hudební, i dlouhá a všestranná příprava. Navíc vzhledem k tomu, že šlo o hromadnou akci, 

bylo nutné vše konzultovat se skupinou a plánovat věci organizovaně. Každá taková stáž je 

finančně i psychicky náročná, a to i v případě, že jede člověk opakovaně a je na vše trochu 

připraven. Poprvé nemůže být psychicky připravený asi nikdo. 

 

 „No tak nebyl jsem připravenej. To rozhodnutí bylo možná tak trochu i rychlý, že jsme 

se rozhodli někdy v létě a hned jsme museli začít zařizovat pasy, víza, očkování a tady to 

všechno. Já jsem tam jel třeba naprosto jazykově nepřipravenej…“ vzpomíná Bronislav 

Pavlíček. 

                                                 

92 Myšleno v rámci české afroscény 

93 Druhé výpravy v roce 2009 se rovněž účastnili Pavel Nowak i Bronislav Pavlíček 



 

 

 Centrum Tamana, dům ve čtvrti  Simbaya v Konakry, který zde vybudoval ke konci 

osmdesátých let Franki B. Frank, je centrem speciálně vybudovaným pro západní cizince, 

kteří za hudbou do Guiney přijíždějí. Přes původní několikaleté problémy jej vůbec postavit, 

stojí nakonec již víc jak dvacet let a právě díky tomu, že Franki vše navrhoval sám, je tento 

dům perfektně přizpůsoben pro neafrické návštěvníky a skvěle vybaven na pořádání 

bubenických a tanečních workshopů. Což bylo i jeho poslání. Díky osobním konexím a 

dlouholetým přátelstvím má Franki v Africe navíc řadu velmi cenných známých, a to 

především z řad první generace světově známých bubeníků a tanečníků z národního baletu i 

mimo něj. Mezi ně patří i doslova žijící legendy, jako Famoudou Konaté (který je v Simbayi 

skoro jeho soused), Koungbanan Condé, Lancei Kanté, Manana Cissé a spoustu dalších, kteří 

k němu, navzdory jejich normálním sazbám za výuku pro cizince, jezdí na dům učit za 

opravdu přátelskou cenu. Franki se po všech stránkách skvěle stará o chod celého centra a 

v něm úprobíhajícíh workshopů. Jak popisuje Bronislav Pavlíček: „Francouzsky jsem uměl tak 

jako pozdravit a poděkovat a tohle bylo docela na škodu, ale zase věděl jsem, že u Frankiho 

nebudu ten jazyk zas až tak potřebovat, protože on se o nás postará a přeloží nám do 

angličtiny, co potřebujeme a u toho učení tam zas až tak té francouzštiny není potřeba, 

protože tam člověk napodobuje toho učitele a dělá všechno po něm, takže jsem tam jel tak 

jako s velkým srdcem a že ten jazyk neumím, že to nevadí.“  

 

 Po příjezdu do Guiney zažili všichni šok. Ocitli se ve světě tak zásadně jiném a v tolika 

věcech tak vzdáleném svému domovu, navíc obklíčeni cizí kulturou. To nutně vyvolávalo 

prvotní úzkost a nejistotu. Jak Broňa přibližuje: „No nevím ten první příjezd do Afriky byl 

docela kulturní šok. Když jsme jeli z toho letiště a koukal jsem nalevo napravo, tak jsem si 

říkal: Ty jo, kdyby nás tady Franki nevyzvednul, tak tady do rána umřu. (smích)“ počáteční 

šok přetrvává do doby, než si na tento „nový svět“ člověk zvykne a naučí se, jak funguje a jak 

s ním zacházet. K tomu samozřejmě notně napomohl Afrikou „ošlehaný“ Franki, který naši 

aklimatizaci uspíšil a zjemnil. Na aklimatizaci je třeba minimálně dvou týdnů.94 Konečně se 

začalo hrát, odstartovaly lekce na djembe a basové bubny.  

 

                                                 

94 Moje osobní zkušenost, zkušenost respondentů výzkumu. Potvrzeno slovy Frankiho B. Franka 



 

 „Tak v tom roce 2005 jsem vůbec neuměl hrát, že. První rytmus, co nás učili v Konakry, 

byl N´Fakaba (těžký rytmus z rytmické rodiny Doundounba95). Teď přijedeš do Afriky a oni tě 

učí N´Fakabu, rozumíš? My jsme z toho byli úplně všichni mimo! Ještě s Lanceiem a Ali Syllou 

jsme to dělali. První týden jsme měli s Ali Syllou a občas tam přišel Lancei. Vůbec jsme neměli 

Koungbananu, protože ten rok neměl čas. A i to učení bylo jiné, než to měli ti Němci Jánoš 

s Frankim, kteří všechno rozpitvali a pojmenovali. Když jsem se bavil s Polákama nebo 

Argenticema, tak nikdo takovou školu nemá jako my. Nikdo se to neučí přes body-percussion 

a dialekty, rodiny rytmů atd. To oni vůbec neví. To víme jenom my, protože ty Němci jsou 

takový, že to rozeberou… (když nás to učí) No učili, však víš. Zopakuje – hraješ, zopakuje – 

hraješ. Když to hned nezahraješ, tak tě odepíšou. Nejtěžší hodiny pro mě byly s tím 

dvanáctiletým klukem. Když skončil workshop s Frankim, tak jsme odjeli s Broňou, s Terezkou 

a s jedním černochem a jeho dvěma malýma bratrama na Room (ostrov u Konakry). A tam 

jsme byli týden a tam nás učil ten dvanáctiletý kluk Ibro. A ten byl nejhorší učitel. Pořád 

nadával, jak to hrajem a furt se tvářil na tebe a Palo dneska to nebylo dobré…“ vzpomíná na 

první dojmy Pavel Nowak.  

 

Výuku u Frankiho vedli již zmínění světově známí bubeníci, kterým pomáhali, resp. 

doprovázeli jejich mladší synové a jejich místní žáci. Byli to bubeníci, kteří již měli 

dlouhodobou předešlou zkušenost s učením cizinců a měli tak i nějaký systém výuky, který 

cizincům vyhovoval (jak bude podrobněji pojednáno později). Pro všechny to byl velmi silný 

zážitek a zkušenost, konečně si zahrát s Guinejci. „Přesně, byla to síla. Ano, tak to bylo 

poprvé, co jsem hrál s černochama a viděl jsem černocha hrát na buben vůbec. Bylo to fakt 

dobrý, síla…“ jak vzpomíná Pavel Nowak. I Broňa vypráví, že „…ta výuka u Frankiho pro nás 

byla taková dost friendly. Pokud by třeba chtěli hrát moc rychle, tak Franki přišel a zklidnil je, 

nebo učili nás takový lidi, kteří uměli učit bělochy… To znamenalo, že uměli vysvětlit, co 

děláme, znali tu evropskou hudební terminologii, takže věděli, co je beat třeba nebo offbeat, 

dokázali napočítat doby, kde jsou; dokázali dlouhou frázi rozložit na několik kratších a po 

částech a až jsme se naučili ty části, tak to složit dohromady. Prostě uměli nám to předat, 

abychom tomu rozuměli, prostě abychom to ne jen zahráli, ale abychom taky trochu věděli, 

                                                 

95 Složité polyrytmické struktury v12/8 taktu. Jedná se tzv. o Tanec silných mužů. Na slavnosti mohou 

tancovat jen muži, a to dle rozdělení do tří úrovní – Barati (nejsilnější muži z vesnice), Baradomo a Baramamaré 



 

co hrajeme. I když každý si z toho vzal, co mohl. Někdo zahrál, nechápal. Někdo chápal, 

nezahrál, někomu se podařilo oboje. Někdy měl člověk hlavu otevřenou a šlo to samo a někdy 

měl člověk hlavu pod poklopem a do hlavy nic, tak to vypustil a pak to díky nahrávkám 

dodělal za domácí úkol. A Franki to všechno domlouval a organizoval a strašně dobře se o 

nás staral.“ Na vesnici však byla situace jiná. 

 

 Součástí tohoto prvního pobytu u Frankiho byla i, což je obvyklou součástí hudební 

stáže u Frankiho ,cesta do Bara. Baro je dnes již ve světě djembe velmi dobře známá vesnice, 

ležící na pomezí regionů Hamanah a G´beredu v severovýchodní části Guiney, poblíž hranic 

s Mali. V tomto regionu žije etnikum Malinké, kterému je připisováno první používání 

nástroje djembe, basových bubnů a dalších nástrojů v této oblasti, a ke kterým sahají kořeny 

této hudby. V dnešním moderním a multižánrovém světě djembe, jsou Malinkové stále 

obecně známí jako etnikum hrdé na svou hudební tradici. A právě vesnice Baro skýtá velkou 

hudební a současně socio-kulturní podívanou. V Baru jsou na svou hudební tradici velmi hrdí. 

Identifikují se s ní. Považují se za její strážce.96 Hudba je zde na denním pořádku a je nedílnou 

součástí každodenního života. V průběhu roku se zde stále koná řada sezónních i situačních 

rituálů, tedy jak místní říkají, slavností (zemědělské rituály, Soliba - iniciace mladých chlapců 

do společnosti, svatby, pohřby, Féte de la mare - slavnost jezera atd.). Baru se mimo jiné 

připisuje původ jedné velké a dnes rovněž světově známé, rytmické rodiny, zvané 

Doundounba. Zvláštností vesnice je i posvátný les, sídlo duchů a místo modliteb a přání, kam 

se sjíždějí obyvatelé z širokého okolí - stejně, jako na různé další slavnosti. Tento les, spíše 

lesíček, je, dle slov Mansi Camia, starší než vesnice sama. Za poslední dekády je tato vesnice 

díky své živoucí tradici a pestré hudební paletě rytmů, písní a herních příležitostí hojně 

vyhledávanou lokalitou bubeníků z celého světa. A právě sem směřovala na týdenní pobyt i 

první česká expedice. 

 

 „Nejvíc pro mě bylo Baro. Chýše a Solibu jsme viděli. I ty koncerty u Frankiho, ale 

nejvíc bylo Baro, to bylo prostě zásadní!“ vzpomíná Pavel Nowak. Baro je nesmírně bohaté 

                                                 

96 Slova dnes světově známého bubeníka a šamana Mansi Camio z Bara 



 

na kulturní kontexty hraných rytmů a celých slavností. Je možné se zde dozvědět97, proč se 

jaká věc právě hraje a jaký má význam a jak to souvisí s životem a kulturou místní society. 

Právě za těmito informaci sem kromě hudby hlavně hudebníci, zajímající se o západoafrickou 

hudbu, jezdí. To byl a je i případ Pavla Nowaka. „…mě přitahuje ta tradice a původní způsob 

života, k čemu to vlastně doopravdy je. Mě hodně právě zajímá ten původ toho rytmu, proč 

se to tak hraje a jak je k tomu ta slavnost a proč se dělaj tyhle věci a vůbec mě zajímá i ten 

jejich běžný život. To jak oni myslí a to, jak to tam mají uspořádané v tom společenství.“ 

 

Na rozbor specifik a přenášených významů této hudby v tradičním pojetí tato práce 

neaspiruje. Věc by vyžadovala vlastní rozsáhlou studii. Nebudu se tak těmito okolnostmi na 

těchto stránkách podrobněji zabývat, jelikož by to překračovalo rámec této práce. S odkazem 

na výpovědi výzkumných respondentů, Frankiho B. Franka, řady dalších členů české 

afroscény a především s odkazem na reference místních učitelů a muzikantů v čele s Mansou 

Camiem, se kterými jsem měl možnost opakovaně dlouze hovořit, ponechávám rozbor 

konkrétních přenášených a komunikovaných obsahů hudby Malinků stranou.  

 

V hudbě Bara, venkova Guiney osídleného Malinky, je zřetelně přítomný Merriamův 

analytický koncept. Hudba je zde hluboko prokořeněna do sociokulturních vazeb společnosti, 

nese specifické významy a odráží specifické procesy. Jak jednou prohlásil Franki B. Frank: 

„Nejde vůbec hudbu. Zapomeň na ni. Hudba je až na konci. Na konci celého procesu, co se 

v jejich společnosti děje“. I tento fakt, že nese hluboké významy, z ní činí tak atraktivní a 

originální lákadlo pro hudebníky a hráče na djembe z celého světa, zajímající se o 

západoafrickou hudbu. Současná popularita této hudby ve světě tyto řádky jen podtrhuje.  

 

Vhlédnutí do těchto vztahů skrze hudbu je závažná zkušenost, která mění a 

obohacuje více, než jen hudební přemýšlení. „Mně to změnilo chápání světa vůbec. Totálně 

mi to změnilo můj život. Všechno jak jsem viděl celý ten systém, jak funguje a tu kulturu. Já 

                                                 

97 Především od Mansi Camia, který zde má vybudované centrum pro západní cizince. Těch sem sice za 

poslední roky už moc neproudí, ale Mansa je stále připraven. Učí výhradně tradiční hudbu Malinků. Je dle svých 

slov mentorem a ochráncem tradice Malinků a má schopnost o hudebě Malinků poutavě vyprávět a vysvětlovat 

veškerý sociokulturní význam symboliky a obsahů v hudbě a průběhu slavností. 



 

jsem nikdy v životě nebyl takhle daleko. Byl jsem předtím ve Švýcarsku, ale nebyl jsem nikdy 

v jiné kultuře.“ Vzpomíná na Baro Pavel Nowak. 

 

Po první cestě do Guiney začali Bronislav Pavlíček i Pavel Nowak vést pravidelné lekce 

hry na djembe a basové bubny. Jak Bronislav Pavlíček popisuje své začátky učení: „No 

pravidelné lekce jsem začal 2005 od září, takže až po návratu z Guiney. Mně to přišlo tak 

nějak logický, že ty workshopy organizoval Martin a mě tam chtěl jako lektora, takže to jsem 

samozřejmě odučil, ale sám sobě jsem nic neorganizoval. Ale už když jsem jel do Afriky 

poprvé, jsem tak nějak počítal, že bych po návratu otevřel pravidelné kurzy v Brně. Takže byl 

jsem v zimě v Africe a potom v září, jako školní rok, jsem otevřel kurz. Nejdřív začátečníky, 

další rok přibili mírně pokročilí, protože ty z loňska už pro mě nebyli začátečníci, takže jsem 

otevřel nový kurz pro začátečníky. Třetí rok jsem už měl třetí kurz, protože z mírně pokročilých 

se stali pokročilí. Jeden čas to byl docela boom, že těch lidí bylo hodně. Pak ty pokročilí začali 

odpadávat, protože ti, co se do toho zažrali, tak už měli vlastní kapelu a zkoušeli a neměli tím 

pádem zájem chodit na nějaký pravidelný kurzy a spíš jezdili na workshopy. A to tak 

kulminovalo myslím tak v tom roce 2009, 2010 bylo takové maximum a pak to tak začalo 

malinko jít dolu, ale to spíš tak, že začali odpadávat ti pokročilí, takže jich bylo tak málo, že 

jsem to musel zrušit.“ 

 

 

4.2. Afrika 2009 

 

V roce 2009 se uskutečnila v okruhu české afroscény v pořadí již třetí, pro mě a Paula 

Grocotta však vůbec první, hromadná cesta za hudbou do Guiney. Naší destinací bylo opět 

Konakry a centrum Tamana u Frankiho, prověřená báze mnoha evropských bubeníků a 

tanečnic. Zde jsme strávili prvních pět týdnů a opět nás, stejně jako Pavla Nowaka 

s Bronislavem Pavlíčkem čekala i osmnáctihodinová cesta do Bara, kde jsme, v regionu 

Malinků, daleko od ruchu velkoměsta, ochutnali na vlastní kůži svět tradiční hudby a života 

na venkově Guiney,  

 



 

Další čtyři týdny jsme strávili na intenzivním workshopu u Tontona Sylly na jednom 

z jeho domů v Konakry98. Prvních pět týdnů nás99 bylo přes dvacet, ale workshop u Tontona 

jsme z bubenické sekce absolvovali už jen ve složení Broňa, Palo, Paul a já.  O své první cestě 

do Guiney jsem již pojednával ve své bakalářské eseji. Nebudu ji zde tak podrobněji 

rozepisovat znovu. Věnovat se budu retrospektivnímu popisu osobních zkušeností a zážitků 

Paula Grocotta, které doplním o osobní poznámky. 

 

Pro Paula Grocotta to, jak jsem psal v úvodu, nebyla první cesta do Afriky. Byla však 

první do západoafrické Guiney. To nebylo jediné prvenství této cesty. Na rozdíl od jeho první 

cesty do Afriky, s sebou nesla také organizovanost sebe i celé skupiny, připravenost a 

průpravu jak po herní tak i po osobní stránce a v neposlední řadě i získanou imaginaci Afriky. 

Oba jsme měli již něco „odbubnováno“ a povědomí a o základech západoafrické hudební 

tradice a struktury hudby nám také nebylo cizí.  

 

Sám si vzpomínám, jaké šoky a překvapení jsem při své první výzkumné cestě zažíval a 

jak silný to byl zážitek. Po všech stránkách. Jak Paul Grocott potvrzuje, výjimečným zážitkem 

byla cesta do, a čas strávený v Baru. V roce 2009 jsme měli možnost vidět pravou slavnost 

Dundunba100. Ta byla uspořádána na počest splněného přání Frankiho, který jej vznesl 

v posvátném lese, tehdy před sedmi lety, a když se přání, kterým bylo, aby se jeho dům 

v Konakry opět naplnil bubeníky z Evropy, splnilo, učinil tu největší oběť, což je na vesnici 

zabití krávy. Celý tento akt byl, dle tradice101 důvodem pro uspořádání slavnosti. Takové věci, 

se s cizinci často nestávají. 

 

                                                 

98 Ve čtvrti UNCO 5 

99 Všech účastníků hudebně-taneční stáže 

100 Pravou říkám proto, že si tu návštěvníci mohou slavnost zaplatit, tedy dají peníze bubeníkům a 

tanečníkům a ty jim uspořádají slavnost dle výběru (pokud jsou k dispozici příslušní hudebníci a tanečníci). 

Může to znít jako turistická atrakce a malé divadlo v jednom. Tím také v takovém případě trochu jsou. Průběh 

slavnosti je totožný, jako když je preformována za kulturně příslušných okolností. Jedinou zásadní změnou je 

důvod slanosti, v tomto případě jsou jím namísto příslušných sociokulturních predeterminant, vedoucích, resp. 

ústících v onu slavnost, peníze a zájem cizinců. Forma a průběh slavnosti zůstává totožný. Sejde se celá vesnice 

a každý na hudebně-tanečním aktu participuje. 

101 Tedy dle Mansa Camia 



 

Popisem dalších významných osobních a kolektivních zážitků bych mohl pokračovat 

na několik dalších stran. Vybral jsem pro názornost jen jednu. A to právě tu, která je svým 

obsahem ukázkou interkulturního prolínání společností a vztahuje se rámcově k tématu této 

práce. V následujících kapitolách se budu již věnovat konkrétním aspektům vlastní výuky 

guinejské hudby cizinců v Guiney.  

 

 

4.3. Shrnutí 

 

Všichni respondenti, včetně mě, zažili na svých prvních cestách za hudbou západní 

Afriky v Guiney nezapomenutelné zážitky a získali plno jedinečných a vzácných zkušeností. 

Tato první výprava je, spolu s prvotní vytvořenou imaginací Afriky, ovlivnila do budoucna jak 

v jejich osobním životě, tak i v jejich profesní kariéře. Zásadně obohatila jak jejich znalosti 

materiálu, vhled do hudební a soci-kulturní problematiky kontextu herních příležitostí, tak i 

jejich způsoby cvičení a vlastní hudební projev a následně také ovlivnila i jejich vlastní výuku, 

tedy to, jakým způsobem v České republice tuto hudbu sami dále předávali. 

 

Obě cesty do Guiney byli předem domluvené s našimi guinejskými učiteli. Měli jsme 

vždy na výběr z několika možností (učitelů. S námi proudily do Guiney i naše peníze. Za výuku 

jsme vždy platili. Neplatili jsme jen za učený materiál, ale i za zážitky, které jsme na cestách 

zažili. Obě naše cesty za hudbou Guiney měli do určité míry i turistickýcharakter. 

 

Představa o Africe, získaná na našem území především prostřednictvím Jánoše 

Crecelia a Frankiho B. Franka byla touto první cestou za hudbou Guiney konfrontována 

s realitou a osobními prožitky z Konakry a vesnice Baro. Všechny získané osobní zkušenosti 

redefinovaly stávající imaginaci Afriky. Nezničily původní představu, ale zásadně ji pozměnily, 

obohatily a rozšířily. 

 



 

Jak já, tak Pavel Nowak a Bronislav Pavlíček, jsme začali zároveň hudbu západní 

Afriky, konkrétně hru na djembe a basové bubny, vyučovat.102 To především ve formách 

pravidelných kurzů (týdenní lekce) a víkendových, či v případě léta, i týdenních workshopů. 

Všichni jsme začali rovněž doprovázet pravidelně taneční lekce a workshopy (až na výjimky 

se jedná převážně české lektorky). 

 

Reference z  cesty do Mali v roce 2005, která byla toho roku součástí výpravy, jsem 

nechal vzhledem k zacílení této práce stranou. Reference na to, jak konkrétně cesta do Afriky 

změnila vlastní hudební produkci respondentů, jejich vlastní výuku, jejich pohled na hudbu a 

guinejský styl výuky jsem ponechal také pro tento okamžik stranou a budu se jim věnovat 

v dalších kapitolách.  

 

V následující kapitole se budu věnovat tomu, jakým způsobem vstřebáváme (já a 

respondenti) guinejskou výuku hudby cizinců, jak funguje a jaké jsou její konkrétní aspekty, 

jaké vyplývají problémy při výuce cizinců, jak je efektivní a jak nás ovlivňuje. 

 

 

                                                 

102 Bronislav Pavlíček i Pavel Nowak až po své první cestě do západní Afriky. Já ještě před svou první 

cestou. V době, kdy jsem se začal západoafrické hudbě věnovat (2006) byla v oběhu mezi členy české afroscény 

jakási kolektivní představa o Africe, rozšířená o zážitky první české posádky z roku 2005. Informací jsem bylo 

k dispozici mnohem víc, než když začínali Pavel Nowak i Bronislav Pavlíček. 



 

5. Mediace hudby 

 

Předtím, než se budu věnovat konkrétním problémům předávání guinejské hudby 

cizincům v Guiney, se pokusím uvést celou kapitolu a zarámovat interkulturní hudební 

edukaci, jako součást moderních globalizačních trendů. 

 

 

5.1. Úvod 

 

Interkulturní mediace hudby mezi Guineou a Českou republikou je jedním z důsledků 

postkoloniální éry Guiney. Je výsledkem jak politických událostí, tak moderních 

globalizačních a kosmopolitních trendů, které postkoloniální Afriku propojily (a stále 

propojují) se zbytkem světa103. Interkulturní mediace hudby je jen jedním z aspektů těchto 

trendů. Pro Guineou však nesmírně důležitým. V kontextu globalizace a interkulturního toku 

informací, materiálu a lidí je hudba jedním z největších guinejských kulturních bohatství, 

které ráda západním zájemcům prodává – včetně její výuky. 

 

Západní cizinci se v širší míře o existenci guinejské hudby dozvěděli prvně na konci 

sedmdesátých let minulého století, kdy se v ranně postkoloniální Guiney utvořil, z vůle 

prvního prezidenta samostatné Guiney Sékou Ahmeda Tourého, národní balet Les Ballets 

Africains de la République de Guinée104, který odcestoval na své první světové turné a 

představil nový moderní obraz prozápadní Guiney celému světu. Djembe se, jako hlavní 

představitel a symbol národního baletu, stalo jedním z hlavních reprezentantů guinejské 

hudby a kultury – jedním z národních symbolů. Ohlasu a zájmu západních hudebníků o 

djembe předcházela lokální popularita v regionu západní Afriky, odkud se rozšířilo do celého 

kontinentu. 

 

                                                 

103 TURINO 2008 : 127 

104 FLAIG, Vera Helga. The Politics of Representation and Transmission in the Globalization of Guinea´s 

Djembé. University of Michigan, 2007. str. 62 



 

Když v roce 1966 vystupovali Les Ballets Africaines de la République de Guineé na 

Prvním světovém festivalu Černého Umění (First World Festival of Black Arts) v Dakaru, bylo 

to poprvé, kdy mohli hudebníci a další umělci z celé Afriky vidět djembe jako součást 

profesionálního vystoupení. To mělo natolik hluboký dopad, že se k dnešnímu dni stalo 

djembe jedním z nejrozšířenějších a nejpopulárnějších bubnů v celé Africe.105 Hra na djembe 

se stala profesí až po jeho adopci národním baletem a fakt, že djembe ihned převzalo vůdčí 

roli ve všech dramatických scénách pódiového vystupování a zároveň se stalo nově vzniklým 

národním symbolem, měl pod taktovkou Tourého a Keity na svědomí opět Guinejský národní 

balet. Djembe tak zaznamenalo radikální změnu svého postavení, významu a role.106 

 

„Připadala mi neuvěřitelná možnost, že bych mohl cestovat do Evropy – do té doby 

jsem ještě nebyl ani v hlavním městě Konakry.“107 

 

Djembe se dostalo do světa díky národnímu baletu, a to skrze první světoznámé 

guinejské hráče na djembe Famoudoua Konaté108, Fadoubou Oularé109 a Mamady Keitu110. 

Famoudou Konaté i Mamady Keita začali (dle jejich slov) po prvních návštěvách Evropy svou 

hudbu v cizině vyučovat. Přestěhovali se za prací (hrou na djembe) do Evropy. Část roku 

trávili v Guiney a část v Evropě. Prakticky ihned si přivezli do Guiney i první západní studenty 

na několikatýdenní hudební stáž. Dali tím vzor místním hudebníkům všech věkových 

kategorií. Finanční odměna od cizinců (plat za lekce) v kontextu nově vytvořených a 

změněných rolí a statusů hudebníků (hráčů na djembe) vytvořila rázem velkou nabídku výuky 

hry cizinců u řady dalších hudebníků. S cizinci začal do Guiney proudit, kromě peněz, 

                                                 

105 MAREK 2012 : 25 

106 FLAIG 2007 : 5-6 

107 KONATÉ, Famoudou, OTT Thomas. Rhythms and Songs from Guinea. Německo: Institut für 

Didaktik populärer Music, 1997, str. 23 

108 Doslova žijící legenda. 22 let byl sólistou národního baletu. Vydal řadu alb a patří mezi 

nejvýznamnější a nejuznávanější lektory, hudebníky, umělce a ikony Guiney. 

109 Nedávno zesnulý bubeník z regionu Faranah. Byl prvním sólistou národního baletu vůbec a prvním 

světově známým hráčem na djembe. Později působil v dalším významném vojenském baletu Djoliba. 

110 V současné době asi největší ikona guinejské hudby ve světě vůbec. Po Fadoubovi oularé byl řadu let 

sólistou baletu Djoliba. Vydal dlouho řadu alb, výukových a koncertních DVD. Svoji „západní“ kariéru začal 

v Belgii. Dnes žije již řadu let v USA, kde založil vlastní školu hry na djembe TamTam Mandingue. 



 

materiálu, kultury apod., i nový vzor a model evropské edukace.111 Tato kapitola by se tak 

mohla jmenovat: „Kdo učí koho?“  

 

 Tento název není satirou ani ironií: pokud chceme jako učitelé uspět, měli bychom se 

snažit o to, aby student opravdu pochopil to, co mu předáváme. Vzhledem k tomu, jak 

masovou záležitostí se v posledních dekádách stalo cestování za hudbou a tancem do 

západní Afriky, by se dalo očekávat, že místní lektoři budou mít za tu dobu, úměrně k takové 

poptávce, již připravený systém výuky a dokáží tak úspěšně uspokojit poptávku 

v konkurenčním boji o studenty ze západu a jejich peníze s ostatními lektory v Guiney.  

Skutečnost taková ovšem často není. 

 

 

5.2. Předávání hudby cizincům v Guiney 

 

 Tradiční způsob předávání hudby v Guiney, tedy mezi Guinejci navzájem, stojí na 

speciálním vztahu mistra a žáka. Žák svému učiteli za výuku neplatí, ale slouží. Mistr svého 

žáka adoptuje a přibere do rodiny. Žák se svým mistrem tráví veškerý čas. Výuka nemá 

institucionalizovanou podobu.112 Samotná výuka hudby akcentuje dlouholeté zúčastněné 

pozorování a imitaci mistra, společně s vlastní žitou zkušeností.113 Chyby se trestají, nic se 

nevysvětluje. Guinejský tradiční způsob předávání hudby odpovídá holistickému modelu 

Paula Van Den Bose, ze kterého při jeho interpretaci vycházím. 

 

Holistický typ jinými slovy odpovídá orálnímu předávání hudby a klade důraz na 

repertoár a ne formu.114 Učitel žákovi něco ukáže a ten se to po něm snaží zopakovat. 

Nevysvětluje se co a jak. Student je v úsilí o pochopení věci odkázán sám na sebe. Hudba je 

prezentována jako celek (všechny nástroje) a ne separátně (každý nástroj zvlášť). Dbá se tak 

                                                 

111 Pro guinejské hudebníky, kteří kvůli hudbě a finanční náročnosti nechodili (a nechodí stále) do školy, 

to bylo první seznámení s možnostmi a nároky západní edukace.   

112 MAREK 2012 : 44 

113 EDET, Edna Smith. Musical training in tribal west Africa. African Music. 3(1): 5 - 10. 1968. str. 7 

114 BOS 1995 : 171 



 

na dodržení hudebního významu. Žák se učí imitací tak dlouho, dokud nezahraje učený 

materiál jako jeho učitel / mistr. Předpokladem je, že by učitel měl být velmi dobrý 

hudebník.115  

 

Západní systém výuky naproti tomu akcentuje mimo osobní zkušenosti, která má 

oproti guinejskému předávání hudby i s ohledem na speciální vztah mistra a žáka, jinou 

podobu, zprostředkovávání informací, tedy vysvětlování jednotlivých hudebních aspektů a 

techniky hry na příslušný nástroj. Výuka je strukturovaná, kategorizovaná a 

institucionalizovaná.116 Západní systém předávání hudby odpovídá Bosovu analytickému 

modelu. 

 

Analytický typ je opakem holistického. Učí se separátně: důležitý je jednotlivý nástroj 

a detaily. Hudebníkova osobnost se soustředí na řadu kategorií: hra z not, přesnost atd… Pro 

každou takovou oddělenou kategorii existuje řada cvičení. Vlastnímu repertoáru se věnuje 

výuka až poté, co žák dosáhne určitého stupně dovednosti na daný hudební nástroj (za 

pomoci oněch cvičení). Učitel by měl být dobrým metodologem.117  

 

Aplikovat komplexně tradiční metody předávání hudby v Guiney na cizince kvůli 

kulturním a společenským rozdílům nejde. Cizinci, kteří se chtějí naučit hrát na nástroj, jsou 

připraveni na analytický a strukturovaný způsob výuky a nejsou zpravidla ochotni přijmout 

dlouholetou a soustavnou výuku jako životní cestu. Výuku založenou na absolutním respektu 

k učiteli a na vlastní intuici a schopnostech vše odkoukat a naučit se sám z předkládaného 

materiálu, který ovšem nikdo nevysvětluje. Závažnosti přidává i fakt, že většina hudebních 

informací je natolik složitá a komplexní, že nelze jejich pochopení ponechat pouhému 

zúčastněnému hraní a poslechu. Cizinci jsou totiž omezeni časem - dobou trvání jejich 

návštěvy Guiney. Doba návštěvy se zpravidla počítá na týdny. Pro vhled a efektivní naučení 

se guinejské hudby tradičním guinejským způsobem by byly potřeba měsíce, či roky. Cizinci 

tak cestují do Guiney za výukou, od které čekají a vyžadují, aby byla intenzivní a bohatá na 
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předaný materiál a hudební informace. Chtějí věci vysvětlit a rozebrat. Je proto nutné zvolit 

jiný přístup.  

 

Vidina slávy řady bubeníků, kterým se podařilo uspět v západním světě, domnělém 

ráji118, a kterým se daří vozit domů každoročně dychtivé studenty z celého světa, aby se u 

nich učili místní hudbu a tance a s tím přivezli i na místní poměry spousty peněz, je 

dostatečnou motivací se adaptovat a takový systém buďto rychle vynalézt, nebo někde 

okopírovat a převzít. Hlavními motivacemi jsou jak peníze, tak eventuální možnost dostat se 

z Guiney pryč, o čemž všichni mladí bubeníci sní. 

 

Současný způsob předávání guinejské hudby cizincům má podobu určitého průsečíku 

obou vzdělávacích systémů. Jak sám Bos píše, holistický i analytický model jsou modely 

extrémní a jejich konkrétní podoba je v praxi spíše trendem k jednomu, či druhému směru. 

Oba modely se mohou prolínat a kombinovat různými způsoby. A to je i případ Guiney. 

Západní systém výuky sem byl importován vlivem globalizace - západními studenty. Ranně 

postkoloniální a prozápadní Guinea, stejně jako řada dalších zemí Afriky, byla po svém 

osamostatnění otevřena přílivu západních peněz, materiálů, technologií a kultury.119  

 

Forma, metody a techniky západního analytického způsobu hudební edukace se do 

Guiney dostaly jednak skrze navrátivší se guinejské bubeníky, kteří strávili nějaký čas na 

západě a převzali zde vybrané metody a techniky výuky a práce se západními studenty, a za 

druhé právě skrze západní hudebníky, kteří do Guiney cestovali za její hudbou. Vzhledem 

k platbám za lekce a, v Guiney téměř zakódované, domnělé i reálné kulturní, technologické, 

finanční a materiální superdominanci západu si západní studenti v Guiney nárokují vlastní 

vybrané metody a techniky svého navyklého hudebně-edukačního systému. Začali tvarovat a 

měnit tradiční způsob výuky, na který byli do té doby Guinejci zvyklí, ke svému obrazu, tedy 

k co možná nejvíce funkčnímu a efektivnímu způsobu výuky (z pozice západních studentů a 

jejich nároků na výuku, vycházejících z jejich časových omezení doby návštěvy Guiney a jejich 

                                                 

118 Z pohledu Guinejců. Potvrzeno nespočtem rozhovorů. Obraz vyššího životního, materiálního a 

finančního standartu cizinců v Guiney posiluje tuto opačnou imaginaci západu – „západní sen“. 

119 TURINO 2008 : 125 



 

plateb za lekce), nově s analytickými metodami. Úspěch a efektivita takové nově vzniklé 

výuky je, jak naše zkušenosti potvrzují, přímo úměrná zkušenostem a schopnostem 

příslušného guinejského lektora a hudebníka. 

 

To potvrzuje i výpověď Tontona Sylly, žáka Famoudoua Koanté, který se v jednom 

z rozhovorů pro mou bakalářskou práci svěřil, že: „Ano, naučil jsem se v Evropě, jak učit 

někoho dalšího, ale my tady to vůbec tak neděláme… Začal jsem dávat lekce bělochům, už 

když mi bylo patnáct let. Mám také velmi mnoho zkušeností s výukou, ale s místními lidmi 

nemám čas sedět a učit je stejným způsobem jako bělochy. Jen sedí a poslouchají, jak hraju 

sólo – tady v Guiney je spousty času sedět a cvičit…“120 

 

Fakt, že je současný způsob předávání hudby cizincům v Guiney výsledkem 

dlouhodobé vzájemné interakce Guiney a západu, a že podléhá jisté dikci metod a technik 

výuky právě západními studenty, potvrzují ve svých výpovědích všichni respondenti. 

Kupříkladu Bronislav Pavlíček říká, že „… oni to teď dělají, protože vědí, že my to potřebujme. 

Naučili se to kvůli nám. Jo oni se učí jak učit tím kontaktem s bílýma, nebo s těma, co mají to 

rytmické uvažování jiné, než oni. Protože ta výuka tady původně, teda co tak vím, tak ten 

učitel toho žáka ani neučil, že by mu ukazoval techniku, že by učil, jako teď si sedneme a 

naučím tě frázi do Soli. Prostě ne hraje kenkeni a hraje z pozice kenkeni tu muziku. Pak jde na 

sangban a učí se ty fráze, pak doundoun.“ Stejně tak i Paul Grocott i Pavel Nowak nezávisle 

tvrdí to samé. „No já myslím, že jsme je to naučili my právě. Tím, že pracují s námi, nebo jim 

to někdo řekl a naučil a sami na to asi nepřijdou. Prostě jim to někdo řekl, nebo to někde 

viděli, byli třeba v Evropě, nebo se bavili tady s někým.“ 

 

Hudební vzdělávání je v Guiney mimo státní zájem a spadá plně do soukromého 

sektoru. Výuka hry na djembe a basové bubny západní cizince je pro Guinejce v současnosti 

velmi lukrativní záležitost. Učitelem se tak chce stát každý.  

 

Kosmopolitní a metropolitní prostředí Konakry dokáže na takovou situaci pozitivně 

zareagovat. Právě do Konakry jezdí převážná většina zájemců o hru na djembe a jen hrst 
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z nich pak dále cestuje po venkovských regionech, jako my. Všichni tito cizinci, kteří sem za 

hudbou a tancem jezdí, proto přímo i nepřímo vyžadují a očekávají nějaký komplexní systém 

předávání informací a výuky. To, co zde v současnosti nacházejí, je plodem předešlé 

dlouhodobé vzájemné interakce.  

 

Na vesnici, kam vše z města proudí pomaleji, je rozdíl ve výuce dodnes velice 

markantní. Potvrzuje a ukazuje, že zásadní složkou tradičního předávání hudby je vlastní 

intenzivní a dlouhodobá žitá zkušenost a důraz je kladen na imitaci a participaci.121 Guinejská 

tradiční hudba odpovídá participační formě hudební produkce, jak ji popisuje Turino. Hudba 

je zde na denním pořádku, a i přesto, že nejsou samozřejmě všichni vesničané hudebními 

specialisty a vystudovanými mistry hudby dle tradičního pojetí, znají všichni do vysoké míry 

místní hudbu, rytmy, písně, zvyky, kontext herních událostí a významy skryté v hudbě a podílí 

se aktivně na hudebních událostech. Skvěle situaci vystihuje Paul Grocott: „Jejich učení 

spočívá v tom, že s tou hudbou vyrostli. Například v Baru, prostě to vědí. Nikdy se to cíleně 

neučili, naučili se to jen poslechem. My jsme v této hudbě začali velmi pozdě a potřebujeme 

se to učit víc systematicky. Jde také o to, že nejsme v jejich kultuře, neslyšíme tu hudbu každý 

den pořád dokola. Nehrajeme tu hudbu každý den. Další věc je, když začnou zpívat a každý ví, 

jaký je to rytmus. To je to samé, jako když uslyšíš Michaela Jacksona a hned od prvních tónů 

víš, že je to Michael Jackson, s tím jsme vyrostli my, alespoň já ano. A oni prostě vyrůstali 

s Doundounbami a Soli…“   

 

Naše zkušenost s výukou na vesnici oproti výuce v Konakry je taková, že v Konakry 

existuje již jistá rozšířená a vzájemně předávaná (mezi Guinejci) forma výuky západních 

cizinců, která je v závislosti na schopnostech učitele, více, či méně efektivní. Tato výuka ale 

již většinou do určité míry obsahuje alespoň některé prvky strukturované systematické 

výuky, kterou západní studenti pro pochopení látky potřebují a vyžadují. Těmito prvky jsou 

především schopnost rozdělit učenou látku na fragmenty a učit ji po částech a ne najednou; 

schopnost přizpůsobit obtížnost a tempo hudby herním schopnostem studentů (odhad 

možností a pokročilosti studentů); snaha látku opravdu předat a ne jen exhibovat před 

studenty a dokazovat jim své herní schopnosti; schopnost vysvětlit (na dotaz) problematické 
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pasáže; schopnost pracovat s termíny západní hudební terminologie. Tím není řečeno, jak 

bude pojednáno níže, že každý lektor v Konakry tyto aspekty výuky ovládá a zohledňuje, 

naopak je to spíše výjimka, ale na rozdíl od Bara je v Konakry o výuce cizinců obecné 

povědomí a šance na nalezení schopného lektora jsou reálné. 

 

Na vesnici122 výuka postrádá, nebo obsahuje jen v omezené formě, všechny výše 

zmíněné prvky strukturování výuky v Konakry. To přisuzujeme omezenému proudu 

západních cizinců, stejně jako lektorů z Konakry, do této lokality, kteří by sem mohli prvky (a 

požadavky) západní hudební edukace a terminologie zavést. Výuka v Baru tak téměř vždy 

vyžadovala moderaci z naší strany.  

 

V následujících řádcích se budu věnovat konkrétním problémům a nedorozuměním, 

plynoucích při výuce z aktualizování a rekombinace učebních metod a technik guinejských 

lektorů ze strany západních cizinců – mne a výzkumných respondentů. 

 

První sada rozhovorů s respondenty byla pořízena těsně před vstupem do výzkumné 

zóny. Druhá sada rozhovorů, ze kterých budu v následujících řádcích čerpat především, byla 

pořízena těsně před odjezdem z Guiney zpět do České republiky a zachycuje tak autentickou 

výpověď aktuálních prožitých zkušeností a nálad. 

  

 

5.3. Problémy při výuce 

 

Konkrétní podoba zmíněného průsečíku holistického (Guinea) a analytického (západ) 

modelu předávání hudby, tedy výsledná podoba výuky, je přímo závislá na zkušenostech 

lektora s výukou cizinců. Rozdílnost kvalit a učebních schopností mezi guinejskými lektory je 
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tak, navzdory jejich hudebním schopnostem, velká. Popravdě najít lektora, který z našeho 

„západního pohledu“ dokáže dobře a vhodně učit123, je velmi těžké. 

 

Společně s importovaným systémem výuky začali západní studenti do guinejské výuky 

implementovat i novou terminologii, usnadňující jim orientaci v hudbě i její výuce. 

Terminologie západní hudební teorie byla v Guiney do té doby neznámá. Řeč je především o 

termínech pattern124, tempo, beat125 (doba) a offbeat126. Zavedení nové terminologie 

přineslo samo o sobě řadu problémů, jelikož reflektuje zcela odlišné pojetí a chápání hudby. 

My, lidé prvního a druhého světa, chápeme hudbu často právě „přes dobu“, která nám 

zásadním způsobem pomáhá se v ní orientovat a určit začátek a konec taktu, či melodie, a 

určit zároveň i tempo skladby. V polyrytmické hudbě, jako je ta guinejská, je pro nás beat 

skvělý pomocník. Navzdory tomu, že beat guinejská hudba obsahuje127, je pro Guinejce tento 

pojem neznámý. Guinejci skrz něj hudbu nevnímají. 

 

 Toto tvrzení plyne jak z mých osobních zkušeností i zkušeností respondentů, tak z 

řady dalších lidí, kteří se guinejské hudbě věnují, jako Jánoš Crecelius nebo Franki B. Frank a 

navíc tento fakt potvrzují i guinejští hudebníci sami (např. Tonton Sylla). Ačkoliv se beat 

kolikrát v jejich hudbě přímo objevuje, není to primární orientační prvek a jeho vědomé 

chápání přinesly až změny učebního systému. I tak je stále problém s tímto pojmeme při 

výuce v Guiney operovat, protože jeho chápání a používání stále činí místním lektorům 

potíže. Nedokáží jej totiž většinou odlišit od tempa. Těm, kteří mají bohatou zkušenost 

s výukou cizinců, je tento pojem vlastní, ale používají jej hlavně pro nás, ne pro sebe. Takové 

zkušenosti ale nemá každý lektor. Jak popisuje Bronislav Pavlíček: „… mají úplně jiný rytmický 

                                                 

123 Vyhovět našim požadavkům, strukturovat a přizpůsobit výuku atd. 
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125 V hudbě a hudební teorii je beat základní jednotkou času. Laicky řečeno jde o nejlépe a nejsnáze 

„cítitelnou“ pulsaci v hudbě. Z beatu lze derivovat tempo, není to ovšem to samé. Každý beat má, dle daného 

taktu, určitý počet pulsů. Kupříkladu ve 4/4 taktu jsou mezi každým beat čtyři pulsy, kde se beat nachází vždy na 

tom prvním. 

126 Offbeat jsou jednoduše řečeno všechny pulsy (noty, či údery na buben) mimo beat, tedy mimo první 

puls. 

127 Myšleno dá se v hudbě identifikovat – není úmyslně skrytý, či nepravidelný. Beat je u některých rytmů 

patternem na jeden z basových bubnů 



 

cítění, než my. My to cítíme tak nějak lineárně, jo ta polyrytmie, vnímáme ty vrstvy, jak jsou 

spolu, ale slyšíme tu frázi vždycky od první doby toho celého celku. Kdežto oni berou tu frázi, 

že vždycky někde začíná a někde končí. A to nejčastěji tam, kde začíná melodie basových 

bubnů. A pak tu frázi znají z pozice kenkeni, které často hrají taky beat a pak se to naučí z té 

jiné strany, kde je to třeba jinak. Oni se na tu frázi dokážou podívat z více rovin, kdežto my se 

na to většinou dokážeme podívat jen z té jedné roviny, to znamená, že to cítíme vztažený k té 

první době celého groovu, celého cyklu. Když třeba někdo zahraje dlouhou větu na basáky, 

tak jako fajn, ale pak když se do toho přidá djembe, tak zjistíme, že doba je někde uprostřed, 

nebo na konci a najednou se tu frázi učíme znovu. Nedokážeme to posunout, nebo cítit tak, 

jako oni. Nechápou, že jsme ji zahráli několikrát s ním (bez doby) a pak jsme ji nebyli schopni 

zahrát (s dobou). A pokud je to nějaká krátká jednoduchá fráze, tak ok, ale když je to dlouhý 

složitý sólo a teď zjistíš, že doba je jinde a najednou mi, když vím, kde je první doba, zní ta 

fráze úplně jinak a můžeme se ji učit znova.“ I když se v Guiney začnou prosazovat  získané 

aspekty a terminologie západní hudební edukace, používají je stále bubeníci vychování 

v systému guinejském. Jinými slovy, převzatý systém výuky zpravidla nemění, nebo jen 

okrajově, vlastní chápání hudby. A z toho plynou při výuce nutně problémy. 

 

 Nejčastějšími a nejzávažnějšími problémy při výuce byly situace, kdy učitel nebyl 

schopný reflexivního přístupu. Hraje a učí například svou oblíbenou sólovou frázi na djembe, 

která je ale pro žáky moc těžká (složitá), nebo moc dlouhá, nebo oboje. Není schopen 

zpomalit tempo, frázi rozdělit na sekvence (jak se na české afroscéně říká: „rozkouskovat“), 

vyladit detaily a vysvětlit, jak jde fráze s beatem, což je přesně to, co západní studenti při 

výuce potřebují. Často se stává, že guinejští lektoři neznají západní terminologii, především 

pojem beat, který zaměňují s oblibou za pojem tempo. Když jsme po nich chtěli sladit učenou 

frázi s beatem, nebyli toho často schopni a nevěděli, co po nich chceme. Když jim dáme na 

výběr například ze dvou možností (zazpíváme učenou frázi, do které tleskáme beat ze dvou 

různých pozic, abychom si vyjasnili, kde beat ve frázi opravdu je), jsou schopni odsouhlasit 

obě dvě. Tyto problémy s identifikací beatu vyvstávají ve výuce nejčastěji, když se učí sólové 

fráze na djembe separátně bez linek basových bubnů. Když hrají současně i basové bubny 

tento problém odpadá, jelikož dávají hudbě strukturu a kontext, ve kterém se, pokud rytmu 

rozumíme, dokážeme sami zorientovat a beat si sami určit. 

 



 

Jak říká Bronislav Pavlíček: „Těžší je to v tom, že někteří učitelé prostě nepochopí, že 

dlouhou frázi můžou třeba rozdělit, nebo to pochopí, ale rozdělí to na místech pro nás 

nepochopitelných. Někteří znají to evropské cítění rytmu a hudby a dokážou to přizpůsobit 

tomu našemu přemýšlení. Takže to mají tak, že tu frázi učí celou, nebo to nedokážou podat 

různými způsoby. Mají jen ten svůj jeden způsob. Někteří třeba tu frázi neumějí zahrát hodně 

pomalu, rychle to umí zahrát každý, protože to už pak cítí úplně jinak. Ale tak my jsme měli 

dobrý učitele, kteří tu dobu nebo to počítání uměli a pokud nevěděli, tak my jsme připravení, 

protože už ten africký způsob výuky známe od různých učitelů z dřívějška.“  

 

Mezi zkušenostmi lektora s výukou západních studentů a mírou a množstvím 

problémů a nedorozumění při výuce panuje přímá úměra. Stejně tak se kladné hodnocení 

lektorů odvíjí od schopností vnést do výuky reflexivní a analytické metody128. „…Ano. To 

znamená, že dokáží tu hudbu rozdělit na části. Když například hraješ nějaké sólo a je pro tebe 

těžké, zastaví občas hudbu a začne se jen s jednou částí celé fráze. A takhle pokračují dál, až 

pospojují celou frázi dohromady. Nikdy jsem Afričany tohle samy o sobě dělat neviděl. Oni jen 

prostě hrají. Rozdělují hudbu na části očividně jen kvůli nám a pro nás. Normálně nedokáží 

zastavit hudbu v polovině fráze. Jsme to my, kdo to potřebuje zastavit a rozdělit na části. 

Další věc ještě je, že nám to celé dokáží zazpívat,“ popisuje Paul Grocott. 

 

Stejně, jako má každý učitel své konkrétní praktiky a styl, mají i žáci své zvyky a 

potřeby, jako například nahrávat si celé lekce na nahrávací zařízení a zapisovat si vše do not, 

což vždy budí u místních lektorů nechápavé pohledy. Úspěšná výuka je, zvláště když se 

objevují při výuce problémy, odkázána na komunikaci žáků a učitele ve snaze najít optimální 

společnou cestu. 

 

Během hudební stáže v roce 2014 jsme vystřídali relativně pestré spektrum (přibližně 

10) učitelů, a tím i jednotlivých individuálních učebních (a hudebních) stylů, které přinášely 

uspokojení, či nelibost, někdy dokonce hádky. „Tak rozdíl mezi učiteli byl velký. To by viděl asi 

i začátečník, že má každý jiný styl výuky a my to možná oceníme víc, protože jsme 

zkušenější,“ vzpomíná Bronislav Pavlíček. Pokud věděl lektor, že je složitější materiál potřeba 
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rozdělit na menší části, neznamenalo to, že je rozdělí stejně, jako všichni ostatní. Někdo je 

rozděloval na minimální jednotky a stavěl frázi téměř úder po úderu a někdo jiný je zase 

rozdělil jen třeba na dvě části. Někdy pro nás na logických místech, někdy přesně naopak. 

V takovýchto detailech se přesně lišily vzájemně učební styly guinejských lektorů. 

 

 „… jsem také rád, že bylo hodně učitelů, protože mám také rád se ponořit do jednoho 

stylu hraní a mám také rád poznávat to, jak o té muzice přemýšlí jiní, to je jeda věc a druhá 

věc je právě to učení, že každý z nich tu výuku uchopí jinak, jinak hraje a jinak učí. Možná 

v dnešní době je lepší tu pracovat s těmi mladšími, než s těmi staršími, protože ti mladší mají 

zájem dělat a pracovat a ti starší prostě, teď myslím Ibra a Alaina a i Tonton jsem cítil, že do 

toho nedával to, co dřív. Myslím, že je to tím, že už to dělají prostě dlouho a jsou již unavení. 

Mají v hlavě jiné věci a ne tu hudbu, mají už rodiny a mají jiné starosti, kdežto ti mladí jsou 

ponoření v muzice a hrají denně a poslouchají to. No tak to bylo fajn to poznat. Různé styly 

výuky i hraní,“ vzpomíná Pavel Nowak 

 

V následujících odstavcích přiblížím všechny naše lektory, od kterých jsme se v roce 

2014 učili. Tyto informace jsou reflexí zúčastněného pozorování a vlastní participace ve 

výuce, doplněné výpověďmi výzkumných respondentů. 

 

 Tonton Sylla je naším společným dlouholetým známým. V České republice pořádal v 

minulosti řadu workshopů a koncertů. Žije střídavě v Německu a v Guiney. Z Guiney odešel 

učit do Německa poprvé po turné se svým mistrem, Famoudouem Konatém, když mu bylo 

asi sedmnáct let. Má bohaté zkušenosti s učením západních studentů ve světě. Zná pojmy 

jako beat, tempo apod. a dokáže svou výuku přizpůsobit potřebám svých žáků. Klade důraz 

na bohaté opakování učeného materiálu, takže se pod jeho vedením člověk příslušný 

materiál opravdu naučí a zapamatuje. Rozumí evropskému chápání hudby. Mluví anglicky, 

německy, francouzsky a sousou129. Je jedním z mála (z těch, co jsme potkali), který pochopil 

opravdu do hloubky, jak úspěšně učit západní studenty, jak hudbu rozložit na fragmenty a jak 

ji dle potřeby zpomalit a upravit a i proto je také v Evropě vyhledávaným lektorem. Je navíc 

skvělý hráč na djembe. Na druhou stranu má v současnosti spoustu dalších osobních aktivit a 
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zdá se s postupem času, že ho jeho vášeň a láska k bubnování postupně trochu opouští a do 

výuky již nedává to, co ještě před pár lety. Nezdá se být na workshopy a koncerty tak 

připravený, jako býval. Jeho učebním schopnostem to ale stále nic neubírá. „No tak to bylo 

třeba u Tontona, že jsme měli každý tu frázi zahrát sám, to tu bylo minule taky. Nebo celé to 

sólo, to bylo x frází za sebou. To dělal třeba Tonton, ale moc jsem to u jiných učitelů tady 

neviděl. Co se mi také líbilo, je dobré když je při té hodině dobrá atmosféra nebo propojení, 

když ten učitel je otevřený a když neumí jen dobře hrát, ale má i dobrou pedagogiku, ale je 

taky důležité, jaká vládne nálada v té skupině. A tu atmosféru hlavně vytváří ten vedoucí, to 

je hlavní člověk. Tak to se mi líbilo, když tam ta atmosféra byla, třeba s Tontonem to bylo 

hodněkrát.“ Vzpomíná na výuku s Tontonem Pavel Nowak. 

 

 Druhým učitelem, který nás v Konakry učil, byl Tontonův současný nejnadanější 

mladý student Jean Chalres Miliomono přezdívaný Fiston.  Jeho aktuální hudební styl a 

projev koresponduje s jeho věkem a současným stylem hudební produkce mladých bubeníků 

v Konakry, který spočívá v silové, rychlostní a zvukové130 kompetici. Součástí této kompetice 

je i míra složitosti frázování. Je to takový „kohoutí zápas v malém“. Učit se od Fistona bylo 

kolikrát nemožné, jelikož jsme sice rozuměli, co hraje, ale technicky jsme to nedokázali 

zreprodukovat. Fiston je i přes své malé zkušenosti s výukou vnímavý učitel a dokázal 

reagovat na problémy a fráze rozdělit a opakovat. Nemá znalosti tradiční vesnické hudby, 

není z etnika Malinké. Pochází z pralesního regionu, ale celý život prožil v Konakry pod vlivem 

etnika Sousou, jejichž jazykem mluví a jejichž hudební styl plně převzal a naučil se. Při výuce 

dokázal potlačit svou živelnost a choval se jako učitel. Po vzoru trendu hudební produkce 

v Konakry je jeho specialitou djembe a ne basové bubny. Učil nás tedy výhradně, jako 

většina, na djembe. 

 

Dalším učitelem byl Ibro Konaté, syn Famoudoua konatého. Ibro je dlouholetý přítel 

Tontona. Má zkušenosti s učením západních studentů jak doma v Guiney, tak v Evropě. 

Bohužel, jak se ukázalo, nemá příliš zkušenosti s učením pokročilých studentů, protože, jak se 

také ukázalo, není sám příliš dobrý bubeník a žije hlavně z respektu k jeho rodinně, k jeho 

otci. Výuka s ním byla zajímavá, ale jen první dva dny, kdy jsme dokázali plně vyčerpat jeho 
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potenciál a styl a všechny jeho další snahy byly jen opakováním již známých fragmentů a frází 

v jiném pořadí. Kvalita výuky šla rapidně dolů a Ibro začal dělat, při snaze vymyslet něco 

složitého, hudební chyby, ztrácet se v hudbě, zapomínat fráze, měnit učená sóla a podobně. 

To vedlo k značné nelibosti z naší strany a skončilo úplným fiaskem, kdy se Ibro sebral a 

přesto, že měl zaplacené předem od Tontona další čtyři dny výuky, beze slova zmizel a už se 

v domě u Tontona neukázal. Pavel Nowak vzpomíná na výuku s Ibrem se slovy: „Zezačátku 

mě to bavilo i s Ibrem, až potom se to začalo opakovat. Už jsem poznal ten styl a už nebylo se 

kam dál dostávat. U něj to bylo ze začátku dobrý, ale pak už mi tam chyběla i ta atmosféra i 

ta muzika. Mě to s ním bavilo, když tady byl Tonton, to se asi víc snažil a taky to pro nás bylo 

nové, ale pak už se začal opakovat a myslím si, že to cítil i on, akorát nevěděl, jak se z toho 

vykroutit. Učitel to musí umět zahrát a zopakovat třeba stokrát za sebou a další věc krom té 

pedagogiky a dalšího je, že ten učitel musí mít ty zvuky, tu techniku na buben. Když to neumí 

zahrát, tak je to také těžké pro ty studenty. Tím se také ztrácel čas, že jsme to chápali 

rytmicky, ale mě když chybí i jeden nejasný úder, tak to nejsem schopný zahrát celé. Záleží 

samozřejmě, jak složitá to je fráze. Takže je dobré umět to zahrát a mít i tu techniku.“ 

 

 Po Ibrově odchodu jsme oslovili s výukou Alaina Syllu, kterého jsme potkali již 

v předešlé výpravě v roce 2009 a který nás všechny již tehdy okouzlil svojí technikou a stylem 

výuky. Věděli jsme, že bydlí poblíž. Problém byl ovšem v tom, že si Alain, jak se posléze 

ukázalo, domluvil současně i výuku s jinou skupinou Japonců. Měl být tedy ve stejný čas na 

dvou místech. Oba workshopy měl dopředu zaplacené. Od poslední výpravy v roce 2009 se 

z něj naneštěstí stal alkoholik. Nechodil na smluvené lekce, i když je měl zaplacené. Když 

přišel, výuka byla, jak z mého pohledu, tak z pohledu ostatních respondentů, skvělá. Hrál 

perfektně, učil rychle a samé těžké věci, které jsme chtěli. Nespolehlivost to bohužel 

nahradit nedokáže. Dalším problémem bylo, že se začal při výuce hádat s Bronislavem 

Pavlíčkem, který se mu snažil vysvětlit, ať neztrácíme čas opakováním celého dlouhého sóla, 

když nerozumíme jen jeho konci. Alain to nechtěl pochopit a už vůbec ne akceptovat. Při 

výuce docházelo občas ke zbytečným nedorozuměním a průtahům. Alain je tvrdý člověk a 

nechtěl nic měnit. Konflikt mezi oběma bubeníky eskaloval a vzhledem k tomu, že měl Alain 

zaplaceno i od Japonců, se čtvrtý den už neukázal vůbec a stejně jako Ibro zmizel. Pavel 

Nowak vzpomíná na výuku s Alainem takto: „Třeba Alain hraje krásné fráze, ale ta 

atmosféra. Já jsem to vnímal jako výuku, že on nás fakt učil, on si tam nehrál, fakt nás učil a 



 

fakt to bral jako práci a to se mi třeba líbilo, ale zas tam jsou ty další věci, že nepřišel na lekci, 

nebo přišel a jak se tvářil a tak dále a tak dále.“ 

 

 Posledním naším učitelem v Konakry se stal dlouholetý kamarád a učitel Bronislava 

Pavlíčka z předešlých cest Sory ze Simbayi, chudé čtvrti v Konakry, kde má dům jak Franki B. 

Frank, tak třeba i Famoudou Konaté. Stejně, jako v roce 2009 měl Broňa i tento rok 

pravidelné soukromé lekce se Sorym kdesi v hlubinách Symbayi. Broňa ho za dobu jejich 

vzájemné spolupráce hodně naučil, jak ho má učit, že nemůže hrát všechno tak rychle, že 

musí fráze rozdělovat na části atd. Nebyli s ním co se docházky a peněz týče žádné problémy. 

Jeho ego také nebyl problém. Hrál hezké věci, ale neměl dobrou techniku na djembe, takže 

bylo kolikrát těžké vůbec určit, o jaké zvuky jde. Navíc se ve výuce kolikrát ztrácel. Měl sice 

výcvik od Bronislava Pavlíčka, se kterým předtím strávil hodně času, ale učil vždy pouze jeho 

a ne celou skupinu, která má rozličné nároky. Většinu času jsme mu tak prakticky museli 

diktovat, jak nás má učit. Jak popisuje Paul Grocott: „…ano hlavně s těmi méně zkušenými 

lektory. S Tontonem jsme nemuseli výuku v podstatě vůbec přerušovat, protože se ve výuce 

vyzná a má zkušenosti. Ale s těmi mladšími, hlavě se Sorym jsme v podstatě diktovali celou 

výuku. Sory pořád jen pas des problems. Nekontroloval ale moc výuku, nebyl ve vedení. Učil 

nás, ale neměl to pod kontrolou. To my jsme převzali iniciativu a říkali mu, jak by to mělo 

vypadat. Učili jsme ho, jak nás má učit. Myslím, že mu to šlo po chvíli mnohem líp a myslím, 

že ho Broňa naučil spoustu věcí.“ 

 

 Během pobytu u Tontona se naskytla možnost odjet na pár dnů do vesnice Baro, kde 

měla právě začít obří slavnost Baradasa131. Taková slavnost se koná jen jednou za několik let 

a koná se postupně v jednom týden v celém regionu G´beredou132, to znamená postupně 

v mnoha vesnicích. To pro nás znamenalo ohromnou příležitost vidět takovou unikátní věc. 

Neváhali jsme, domluvili se s Mansou Camiem, který tam zrovna z Konakry plánoval jet, a 

vydali se na cestu. Na místě jsme se dozvěděli, že se začátek Baradasy posunul až na další 

týden. Vracet zpátky se nemělo cenu. Zůstali jsme proto a celý týden si brali lekce od 

                                                 

131 Čtyřdenní velká slavnost, kde se hrají jen rytmy Doundounba. Je to slavnost nově iniciovaných Barati 

– nejsilnějších mužů vesnice. Na každou rodinu připadá pouze jeden Barati. 

132 Dle slov Mansa Camii 



 

místních bubeníků, a to především od Soryho Condé, Mansova žáka. Občas za námi přijel 

hrát i Mansa (ačkoliv s námi měl hrát celou dobu) anebo Madou, místní skvělý bubeník. 

 

 Konkrétním praktikám tradiční výuky hudby Guiney se zde nechci věnovat, jelikož 

jsem se jim již podrobně věnoval ve své bakalářské eseji. Výuka na vesnici je navzdory vlivům 

ze západu stále do jisté míry izolovaná a učení se hudbě zde často přímo předpokládá 

korekce z naší strany. Na vesnici, kam moc cizinců nejezdí, převládá stále tradiční způsob 

výuky a to právě proto, že zde chybí kontakt s cizinci a není koho cizího učit a od koho tak i 

přebírat učební metody a techniky výuky cizinců. Rozdíl ve výuce mezi vesnicí a městem také 

podmiňuje vlastní hudební produkce. V Konakry je v současnosti trendem hrát hlavně na 

djembe a hrát co nejrychleji, nejsilněji a komplikovaně (viz Fiston). Na vesnici jde především 

o hudbu basových bubnů, kde je djembe hlavně doprovodem k tanci. Hudba zde stále nese 

specifické mimohudební významy a pravidla, která se nedají jen tak porušovat a měnit. 

Nejčastějším nedostatkem při výuce cizinců na vesnici bývá nekonečné opakování frází, které 

už jsou dávno zvládnuté. Je nutná korekce z naší strany. Na druhou stranu je možné se 

dozvědět skryté významy v hudbě, které dávají hudebním jevům další - mimohudební smysl 

a umožňují nám nahlédnout do zákulisí celé hudební produkce a vlastního hudebního cítění. 

Pavel Nowak porovnává rozdíl mezi Konakry a Barem ve stručnosti takto: „…No na vesnici se 

mnohem víc opakuje, někdy až moc. Ty už to dávno umíš a oni to furt opakují, takže tam jim 

musíš říct o další variaci. Tady v Konakry nám to zas zahráli párkrát a už to po nás chtěli. To 

je rozdíl, tady je to rychlejší. Všechny rytmy, co se hrajou na vesnici, tak jsou pomalejší, než 

tady v Konakry. Nebo každý rytmus tam má svoje dané tempo a nehraje se rychleji ani 

pomaleji, prostě vždy takhle.“ 

 

 V Baru nás učil především Sory Condé. Sory Condé, Mansův žák a student v tradičním 

pojetí, žije střídavě v Konakry a na vesnici (Baro). U Masny prošel výukou, Mansa ho vzal pod 

svá křídla a bral na všechny hudební události. Sory tak zná velmi dobře tradiční hudbu 

Malinků v regionu G´beredu. Je to velmi přátelský člověk a s výukou cizinců má také předešlé 

zkušenosti, která má ale své hranice. Jeho nejčastějším nedostatkem bylo nekonečné 

opakování frází, které jsme již dávno uměli zahrát a pamatovali si je. Museli jsme mu tak 

často říkat, ať jdeme dál, jelikož to nebyl schopný sám rozpoznat. Materiál výuky a výuka 

sama byly jinak skvělé.  



 

 

 Poslední učitel, kterého bych zde chtěl zmínit je sám Mansa Camio. Mansa Camio 

znamená v řeči Malinků „ten, který pomáhá“. Je to prakticky patron celé vesnice, sám sebe 

považuje za ochránce a strážce hudební tradice Malinků. Učí jen a výhradně tradiční hudbu 

svého lidu. Má zkušenosti s učením cizinců a dokáže tomu výuku přizpůsobit. Není zdaleka 

tak zkušeným lektorem ani hráčem, jako například Tonton Sylla. Jeho největší síla tkví v tom, 

že dokáže přiblížit příslušný kontext a význam jednotlivých frází, sól, basových variací a 

dalších hudebních atributů. Vysvětluje, že jsou v konkrétních frázích schovaná konkrétní 

slova a jazyk s přesným významem. Výuka a materiál výuky tak dostává úplně jiný rozměr a 

váhu. Každý student si pak frázi i lépe zapamatuje, když zná její význam a není to pro něj jen 

rytmická replika určitého stylu a nálady bez jasného významu. Největší nevýhodou Mansi 

jsou některé jeho charakterové vlastnosti, které bohužel ovlivňují i výuku samotnou.  Mansa 

má totiž rád peníze. Chováme k němu všichni ambivalentní vztah. Na jednu stranu ví o 

tradiční hudbě Malinků nesmírně mnoho a nepoznali jsme nikoho podobného s takovými 

vědomostmi. Na straně druhé je s ním vždy ohledně peněz velký problém. Jak Bronislav 

Pavlíček popisuje, „… Mansa zase učí zcela záměrně tím starým způsobem, ale umí to 

vysvětlit, proč to tak dělá, proč to tak je. Což je úžasný, když Mansa vykládá, to ani 

nepotřebuješ vědět, kde je ta první doba. Mansa řekne proč. Protože některá fráze znamená 

třeba něco konkrétního v Malinké a v melodice toho rytmu a řekne proč.“ 

 

 

5.4. Shrnutí 

 

 Na výzkumné cestě do Guiney v roce 2014 jsme měli možnost učit se od hodně 

lektorů a zažít spoustu různých herních a učebních stylů. Problémy při výuce pramenily 

především z nedostatečné informovanosti místních učitelů o stylech a metodice výuky 

západních cizinců, která se po nich od cizinců vyžaduje. Dalším problémem byla neznalost 

základní evropské hudební terminologie a její zařazení do výuky. Nejvíce těchto čistě 

informačních nedostatků jsme nalézali u mladších nezkušených lektorů, kteří byli sice často 

skvělými hráči, ale nedokázali mnohdy hudbu strukturovaně předat a museli jsme jim výuku 

korigovat. U zkušenějších lektorů byl zase problém především v jejich nespolehlivosti. 



 

 

I po bohatých zkušenostech z předešlých cest do Guiney jsme i na této hudební stáži 

poznali jak městský (Konakry), tak vesnický (Baro) styl výuky a hudební produkce. Oba tyto 

světy nesou svá specifika. To je na jedné straně podmíněno kosmopolitizmem velkoměsta 

Konakry a jeho multietnickou strukturou s převládající většinou etnika Souosou, v jehož 

regionu se hlavní město Guiney nachází. Na druhé straně izolovaností (bez přílišných 

okolních vlivů), vzdáleností, klidem a etnickou (s tím i kulturní a hudební) jednotou rurálních 

oblastí vzdáleného regionu G´beredu, regionu obydleném Malinky, kde se nachází vesnice 

Baro. 

 

Největšími problémy guinejských lektorů při výuce byla absence reflexivního přístupu, 

neznalost západní hudební terminologie a schopnost přemýšlet abstraktně o výuce a 

možnostech předávání hudby. Do výuky, za kterou jsme platili, se promítaly naše požadavky 

a potřeby, které její výslednou podobu nutně měnily. Zmíněný průsečík analytického a 

holistického modelu předávání hudby, kterým je v kontextu interkulturní mediace hudby 

výuka cizinců guinejské hudby Guinejci, naráží kvůli prolínání tak odlišných vzdělávacích 

systémů na řadu mantinelů a jeho výsledné podobě (ukotvení a stabilizování) pomáhají 

právě korektury a nároky západních studentů a schopnost místních hudebníků učit se, jak 

vyučovat západní studenty (za peníze) a vzájemně se respektovat. 

 

Na závěr této kapitoly si dovolím vložit výňatek z rozhovoru s Paulem Grocottem, 

který celou výuku stručně shrnuje: „Ano, tak například Tonton. Pracoval hodně s lidmi ze 

západu, takže má bohaté zkušenosti s učením a ví, co dělat, jak celou skladbu zpomalit a 

rozdělit na menší části. Sory Condé a Mansa Camio nejsou tak zkušení. Na vesnici se učí 

z opakování, z toho, že to slyší pořád dokola každý den. To je asi největší rozdíl mezi těmito 

dvěma. Učil jsem se také od Bolokady Condé, než jste sem přijeli a zná lidi ze západu velmi 

dobře, protože žije v USA. Myslím, že je velmi dobrý v učení. Ví přesně, kdo na tom jak je. Ví 

přesně co učit a jak to učit. Sory ze Simbaiy je očividně zvyklí jen hrát a ne učit. Není tak 

zkušený učitel a neví také jak nás učit. Každý učitel je jiný, každý má svoje triky… je to tak jiné. 

My si vše zapisujeme, máme dobu (beat) a podobně a pro ně je to naprosto zvrácená 

představa poslouchat dobu a určovat podle ní začátek a konec. Nevidí hudbu, jako ji vidíme 

my. Ti, kteří mají zkušenosti s bělochy, ti rozumí našim potřebám, jinak ne. Na vesnici to byl 



 

také jiné. V Konakry jsou, řekl bych, víc zkušení s učením obecně. Také zde mají různé hudební 

slavnosti, ale na vesnici to je jiné. Je to součást jejich života a tady je to způsob života. Tady si 

vybírají být hudebníky. Na vesnici máš hudbu pro nějakou společenskou událost a tady máš 

hudbu jen pro hudbu. Na vesnici není hudebník povolání, někdo na bubny hrát zkrátka musí.“ 

 

Naše nabyté zkušenosti s výukou, hudebními příležitostmi a jednotlivými hudebními 

styly z Guiney se, jak bude pojednáno v dalších kapitolách, promítly i do naší vlastní hudební 

produkce a výuky u nás v České republice. V následující části proto rozeberu na příkladu a 

výpovědích svých respondentů, jakým způsobem ovlivňuje tato guinejská zkušenost naše 

vlastní hudební produkce a reprodukce naučeného materiálu, stylů a hudebních kontextů 

z Guiney. Popíši zároveň, jakým způsobem ovlivňuje způsob učení, jakým jsme v Guiney 

učeni, náš vlastní způsob a metody výuky, kterými učíme a vedeme kurzy a workshopy 

v České republice. Zohledním také aspekt autenticity a rozdíl v učení žáků a členů kapely.  

 



 

6. Způsob předávání guinejské hudby v České republice 

 

Způsob předávání hudby cizincům v Guiney má charakter průsečíku holistického 

(guinejský tradiční způsob předávání hudby) a analytického (západní strukturovaný hudebně-

edukační systém) modelu. Jeho konkrétní podoba se odvíjí jednak od zkušeností guinejského 

lektora s výukou západních studentů a jednak od míry požadavků (nároky na zakomponování 

příslušných atributů západní formy edukace) západních studentů na výuku. Tento hybridní 

hudebně-edukační systém cestuje (společně s naučeným materiálem, osobní zkušeností a 

dalšími informacemi) do České republiky jednak skrze Guinejce133, kteří zde v minulosti vedli 

víkendové kurzy a jednak právě skrze všechny osoby (členy české afroscény), které 

absolvovaly v Guiney hudební stáž a guinejskou hudbou v České republice vyučují. Mezi tyto 

osoby patřím i já a respondenti výzkumu. 

 

Hybridní systém guinejské výuky cizinců se do České republiky nepřenáší 

v nezměněné podobě. Studenti v České republice jsou lidé přivyklí primárně svému 

analytickému způsobu výuky a s původním guinejským (holistickým) modelem nemají 

žádnou zkušenost. Lze tak hovořit o novém prolínání západního analytického modelu a 

hybridního guinejského modelu předávání hudby cizincům, se kterým se do České republiky 

vracejí čeští lektoři guinejské hudby. Konkrétní podobu průsečíku obou modelů výuky určují 

jednak očekávání a požadavky134 studentů na výuku a jednak zkušenosti a schopnosti 

lektora, který konceptualizuje podobu vlastní výuky na základě vlastních hudebně-

edukačních zkušeností v České republice i Guiney. 

 

Významnou roli v konceptualizaci vlastní výuky hrají zkušenosti s výukou Jánoše 

Crecelia a Frankiho B. Franka, kteří, kromě faktu, že pomohli zásadním způsobem vytvořit a 

tvarovat představy o Africe všech respondentů výzkumu (mne nevyjímaje), dokázali předat i 

řadu učebních metod a technik. Jejich modely výuky jsou rovněž hybridními modely, 

                                                 

133 Z Guiney do České republiky přijeli vést víkendový kurz zatím jen Tonton Sylla, Mohammed 

Bangoura a Mansa Camio. (Z regionu západní Afriky jich bylo o několik víc) 

134 Strukturovanost výuky, vysvětlení techniky, metody pro orientaci v látce atd. Nároky studentů korelují 

s jejich hudebními schopnostmi. 



 

zahrnující jak osobní a vzájemně sdílené informace a zkušenosti s výukou západních cizinců 

v Guiney, tak i techniky, metody a terminologii získané v Evropě. Všechny tyto zkušenosti a 

informace jim pomohly a umožnily vytvořit vlastní komplexní a strukturovaný model výuky, 

zahrnující specifické pojmosloví, určené přímo pro guinejskou hudbu. 

 

Součástí tohoto pojmosloví jsou jak obecné termíny západní hudební nauky, jako 

beat, offbeat, tempo a takt, tak i specifické pojmy vystihující a kategorizující specifika 

guinejské hudby. Těmito termíny jsou pojmy dialekt (microtiming)135, shift (crosstime)136 a 

échauffement137. Kategorizaci guinejské hudby pomáhá také rozdělení do rytmických rodin, 

slučujících k sobě rytmy se společnými pravidly a způsoby hraní138. Tato kategorizace je dílem 

Jánoše Crecelia a usnadňuje zásadně orientaci v guinejské hudbě. 

 

Čeští lektoři (respondenti výzkumu) tak do své výuky přejímají pojmosloví a 

kategorizaci do rytmických rodin od Jánoše Crecelia a Frankiho B. Franka a propojují je 

s vlastními zkušenostmi z výuky cizinců v Guiney. Podstatnou roli pro vyučování naučeného 

materiálu z Guiney hraje její přesné pochopení a schopnost replikace (reinterpretace). 

Výzkumní respondenti se jinými slovy snaží při výuce v Guiney zkopírovat učenou frázi 

naprosto přesně do nejmenších detailů, aby pochytili rytmické detaily, nálady a způsoby 

vyjádření jednotlivých lektorů – snaží se vnímat a zachytit autenticitu lektorova projevu. 

Věrné zkopírování fráze je dle všech respondentů pro jejich další výuku velmi podstatné (jak 

                                                 

135 Jde o změnu vzdálenosti mezi jednotlivými pulsy daného taktu (pulsace) podle určitého vzoru. Jedná 

se o významné specifikum guinejské hudby. 

136 Tím je myšleno prolínání jiných rytmických a časových úrovní v jedné skladbě (nebo sólové frázi). 

Například 4/4 frázování do 6/8 rytmu. Vytváří speciální „matoucí“ hudební efekt. 

137 Specialita guinejské hudby. Francouzsky znamená zahřát se / rozhořet se. Původně hudebně-taneční 

prvek, neodmyslitelně spjat s a diktován tancem. Jde o hudebně-taneční vyvrcholení tanečníkova sóla, při kterém 

tanečník tancuje speciální krok a hudebníci na něj odpovídají zahuštěnou a energicky gradující hudební 

strukturou. V moderní guinejské hudební produkci už není tento prvek spjat nutně s tancem a vyskytuje se jako 

samostatná hudební struktura (součást aranží, konec sóla). 

138 Pravidla pro zařazení do příslušné rodiny určuje takt (guinejská hudba se hraje v: 6/8, 12/8, 4/4, 9/8, 

3/4), dialekt (pro každou rytmickou rodinu je i příslušný dialekt, ve kterém se každý takový rytmus hraje) a 

signál (každá rytmická rodina má stejnou (většinou) a svoji specifickou úvodní rytmickou formuli, kterou hraje 

sólista a kterou skladba začíná). Signál je součástí moderní hudební guinejské produkce. V tradiční hudbě 

venkova se neobjevuje. 



 

bude doloženo v další kapitole). Zohledňují tím pádem při výuce autenticitu139 sólových frází 

a ostatního učeného materiálu. 

 

Tím, že přebíráme (já a výzkumní respondenti) vědomě při výuce veškeré detaily a 

snažíme se o co nejautentičtější zkopírování fráze, se nám do rukou dostává komplexní 

materiál, který můžeme (dle schopností studentů) při vlastní výuce replikovat. Tato tvrzení 

podporují výpovědi jak Bronislava Pavlíčka: „Jo jo, snažím se to zahrát úplně přesně, nebo 

aspoň zkusit, třeba to pak tak nehraju, ale chci to zkusit takhle. Pokud to taky zvládnu. Někdy 

je to se Sorym tak rychle, že tam nemůžu už špekulovat od pravé od levé, to si pak zapíšu a 

přemýšlím nad tím, jak to zahrát nejúsporněji. Sory to někdy chce, abych to hrál s přesným 

rukokladem, nebo abych něco nepoužíval a je to kvůli feelingu, protože to udělá hrozně moc 

potom, jak tu frázi zahraješ“, i Pavla Nowaka: „Chci zkopírovat tu informaci celou, chci to 

zkopírovat a poznat, jakým způsobem to hraje on. Chci vstřebat jiný styl, něco jiného, co já 

bych nevymyslel a i obohatil to svoje.“ 

 

Výuka guinejské hudby v České republice probíhá především formou pravidelných 

kurzů. Zpravidla to bývá jedna lekce týdně (v rozmezí 90 až 120 minut v závislosti na 

lektorovi). Další možností jsou občasné víkendové semináře (intenzivnější výuka; několik 

hodin denně), hrstka týdenních workshopů v létě (nejintenzivnější možná výuka), či 

soukromé lekce. Zvláštní složku předávání guinejské hudby tvoří výuka v kapele. V následující 

části se budu věnovat té nejpodstatnější formě předávání guinejské hudby v České republice, 

a to jejímu vyučování na pravidelných kurzech. 

 

 

6.1. Výuka guinejské hudby na pravidelných kurzech 

 

Výuka u nás probíhá hlavně formou pravidelných lekcí, které se zpravidla konají 

jednou týdně. Délka lekcí trvá v závislosti na učiteli od devadesáti minut do sto dvaceti. Jde o 

                                                 

139 Vycházím z modelu S. Weiss. V tomto smyslu původnost, věrnost vzoru, vycházející z osobních 

žitých zkušeností. 



 

skupinovou výuku. Soukromé lekce jsou sice možné, ale příliš častý jev to zatím není. 

Z naprosté většiny se u nás lidé učí na pravidelných kurzech a víkendových, či v létě až 

týdenních, workshopech. Učí se jak na basové bubny, tak na djembe. Konkrétní učený 

materiál i podoba výuky závisí na každém lektorovi. I přesto nese některé společné aspekty. 

Jedním z důvodů je právě zažitá zkušenost s výukou Guinejci v Africe, a to jak na individuální, 

tak i na kolektivní úrovni. To znamená, že se podoba výuky formuje díky subjektivním 

prožitkům a naučenému materiálu, ale i, jelikož se do Guiney vždy jelo ve skupině, díky 

kolektivním zážitkům při výuce. Tyto kolektivní prožitky jsou vzájemně (ve skupině) sdílené a 

diskutované. 

 

Jak již bylo řečeno, nedílnou součást našich učebních metod a systémů výuky tvoří 

pro všechny respondenty včetně mě asi ten nejpůvodnější vzor, a to výuka Frankiho B. 

Franka a Jánoše Crecelia z Německa. Ti na letních workshopech v Pěčíně, hlavně v letech 

2000 až 2008, předávali vedle zmíněné představy o Africe i sofistikované metody výuky, 

které čerpali ze svých bohatých předešlých evropských i afrických zkušeností. Zavedli u nás 

příslušnou terminologii a různé speciální techniky výuky, které od nich všichni respondenti 

do své výuky přebrali, zkopírovali a do větší či menší míry používají. Zkušenosti s výukou 

Jánoše a Frankiho dali našim vlastním modelům výuky jistou formu, motivaci a zásobu 

učebních pomůcek.  

 

Osobní prožitá zkušenost spojená úzce s naučeným materiálem a stylem daného 

lektora se přenáší skrze nás na naše studenty. Samozřejmě nejde zprostředkovat věc 

naprosto autenticky už jen kvůli herním rozdílům, ale podstatný je fakt, že se o to, jak 

z výpovědí vyplývá, snažíme. Jak popisuje i Bronislav Pavlíček: „Ano, snažím se to udělat co 

nejvěrněji. Jako stalo se mi i často, že ta fráze byla nezahratelná, nebo že si to ti lidi 

přizpůsobí a hrají to po svém, ale je to potom taková naše domluva.“ Jinými slovy se snažíme 

co nejdokonaleji naučit danou frázi se všemi detaily, jak nám jí daný lektor předkládá jednak 

pro vlastní obohacení (porozumění guinejské hudbě) a jednak proto, abychom ji mohli a byli 

schopni znovu na jiném místě interpretovat a učit.  

 

To, jestli se nám povede předat naučenou frázi v pokud možno co nejpřesnější a 

nejbližší verzi vzoru, se odvíjí také od herních schopností studentů. S méně pokročilými nemá 



 

cenu zacházet do detailů, které jsou nad jejich možnosti. „Když to je v možnostech těch 

studentů, tak se snažím. Nebo ji trošku změním, dám jinak opakování a podobně. Záleží, 

s kým pracuješ, jestli s pokročilými, se kterými si můžeš dovolit mnohem víc, nebo se 

začátečníky. Dle potřeby to obměňuji, ale základ je tento originál.“ Říká Pavel Nowak a 

podobně jsem na tom na svých kurzech já i Bronislav Pavlíček: „No když mám třeba pokročilý 

žáky, tak jo. Když mám začátečníky nebo mírně pokročilý, tak s nimi některý rytmy radši vůbec 

nebudu hrát, protože kdybych chtěl dodržet ten feeling, tak by to bylo pro ně hodně těžký. 

Takže radši zvolím jiný rytmus, kde se s těma feelingama nemusí pracovat. Nebo ano, když je 

týdenní workshop, tak je čas i na takové věci. Ale pravda, trápím je občas i takovýma věcma, 

protože si myslím, že je dobrý být co nejuniverzálnější, nebo jako znát všechny ty herní 

varianty, který připadají v úvahu.“ 

 

Dle našich dlouholetých zkušeností a pozorování je na kurzech (obzvláště na kurzech 

pro začátečníky) častým jevem, že jsou kurzy hry na djembe a basové bubny pro účastníky 

z převážné většiny zájmovým kroužkem, kam si chodí jednou za týden zabubnovat a doma 

moc necvičí. To samozřejmě není pravidlo. Jsou i tací, a já jsem toho příkladem, kteří doma 

po kurzech cvičí a ponořují se do této hudby se stejným zápalem a zájmem, jako činili a činí 

všichni současní úspěšní čeští hráči na djembe. Na kurzech pro pokročilé se tak rodí další 

naděje, talenty a přírůstky české afroscény.  

 

Podrobný rozbor skladby a typologie studentů, tedy kdo na kurzy chodí, nechám 

stranou, jelikož by taková analýza přesahovala rámec této práce. Stejně tak vynechám i 

analýza důvodů navštěvování kurzů a workshopů. Uchýlím se jen ke stručnému popisu. 

Zásadní rozdíl mezi našimi českými studenty a námi, jako studenty v Guiney, je v intenzitě 

studia. My v roli studentů v Guiney dokážeme díky vlastní zaujatosti, zkušenostem, herním 

dovednostem a znalostem o hudbě pojmout neporovnatelně větší množství informací 

v mnohem kratším čase. Máme samozřejmě bohaté zkušenost a všestranný náskok před 

našimi studenty, jsme jejich učitelé. Na rozdíl od našich vlastních studentů jsme ale zároveň 

guinejské cestě hraní a cvičení mnohem blíže a dokážeme tak věnovat vlastnímu cvičení více 

času, než hrát jednou týdně na kurzech.  

 



 

Stejně jako my v rolích studentů hudby v Guiney ovlivňujeme všemi možnými 

způsoby probíhající výuku, tak i naši studenti ovlivňují nás a naši výuku. Učíme téměř 

výhradně studenty z naší vlastní kultury a společnosti, kteří prošli stejným obecně 

vzdělávacím systémem naší země, a očekává se od nás nějaký konstruktivní přístup, jak 

informace efektivně předat. Zvlášť, když naše lekce trvají jen cca 90 minut a ne čtyři hodiny 

jako v Guiney. Musíme být efektivní, ale zároveň optimalizovat nároky na skupinu i učební 

materiál a přizpůsobit výuku herní úrovni a nárokům skupiny. Každá skupina žáků je vždy 

jiná. Snažíme-li se implementovat do naší vlastní výuky prvky z původního guinejského 

předávání hudby, například prvek vlastní žité zkušenosti, tedy nechat záměrně žáka, ať si na 

danou věc přijde sám, musíme tak činit opatrně a vědomě. Naši studenti mají spoustu otázek 

a očekávají odpovědi a vysvětlení, ono zprostředkování informací, na které jsme z našich 

vzdělávacích systémů zvyklí. „Určitě mě ovlivňují a hodně, alespoň mě. Já se snažím ty 

studenty hodně číst a snažím se na tu skupinu hodně naladit. Někdy to nejde, to je jasné, ale 

snažím se to přizpůsobit pro tu skupinu.“ Popisuje zkušenosti se svými žáky Pavel Nowak. A 

stejně reaguje i Bronislav Pavlíček: „Určitě. Někdy to dokáže člověk odhadnout líp tu skupinu 

a někdy ne.“ 

 

Čím nás tedy guinejská výuka cizinců ovlivňuje v naší vlastní pedagogice a co z ní 

předáváme dál? Z guinejské výuky cizinců si bereme materiál, který zahrnuje i techniku 

úderů, stylu frázování a jiné hudební specifika. Snažíme se absorbovat i další mimohudební 

kontexty hrané hudby. Na lekcích nejde jen o výuku konkrétních frází. Občas si učitel zasóluje 

krátce jen tak pro radost a právě to jsou pro nás skvělé učební momenty, kdy můžeme 

opravdu slyšet, jak daný učitel o hudbě přemýšlí, jak ji cítí. Zvláště, pokud máme zapnuté 

naše rekordéry a vše si můžeme později v klidu poslechnout a analyzovat. Vše co posléze 

učíme je něco, co jsme sami subjektivně zažili, vstřebali, zpracovali a vše subjektivně 

interpretujeme. Jde o interní proces. Každý si z výuky v Guiney vezme něco jiného i spoustu 

společného. Při vlastní výuce pak vybírá ze svých materiálů, znalostí, učebních metod, 

zkušeností, nálad a stylů každý sám. Přičteme-li ke zkušenostem z Guiney ještě zkušenosti 

z letních workshopů v Pěčíně s výukou Jánoše a Frankiho, je naše finální podoba výuky 

konkrétním subjektivním mixem zkušeností, vědomostí a zážitků každého lektora zvlášť. Jde 

o kontinuální měnící se a obohacující se proud hudební osobnosti. Podoba naší výuky se 

stále formuje a s přibývajícími zkušenostmi mění. Primární motivace a impulzy tvarující její 



 

podobu jsou nyní jasné. Je to jak osobní zkušenost s výukou v Guiney, tak předešlý výchozí 

učební koncept získaný s představou o Africe v průběhu počátečního vzdělávání v hudbě 

západní Afriky (především na letních workshopech v Pěčíně v České republice). Jinými slovy 

se nesnažíme, na rozdíl od naučeného materiálu, zkopírovat a přenést v nezměněné podobě 

guinejský systém předávání hudby cizincům na naše studenty v České republice, ale 

selektujeme vědomě použitelné metody a techniky učení, vhodné použít i v našich domácích 

podmínkách. 

 

Předešlé řádky byly věnovány výuce studentů na pravidelných kurzech hry na djembe 

a basové bubny. Jinou podobu má ale interpretace informací a učení, když nejde o studenty, 

kteří za výuku platí, ale o členy vlastní kapely. Tomuto tématu bude věnována závěrečná část 

této kapitoly. 

 

 

6.2. Výuka v kapele 

 

Bronislav Pavlíček vede od orku kapelu Tubabu, což v řeči Malinků znamená běloši. 

Kapela hraje dle slov Bronislava Pavlíčka rytmy a písně západní Afriky, přičemž vybírá a staví 

svůj repertoár jak z tradiční hudby Malinků, tak i z moderních rytmů lidu Sousou (hudba 

z Konakry). Hrají i malijské rytmy. Podobně je na tom i kapela Camara140, kterou založil a 

vede Pavel Nowak. Kapela hraje rovněž rytmy západní Guiney, a to jak z Guiney, tak z Mali. 

Krom tradičního materiálu obsahuje repertoár řadu vlastních kreací a inovací v podobě 

spojování rytmů, přechodů atd. Pavel Nowak je výborný zpěvák, na jejich koncertech je 

možné slyšet tradiční písně, naučené v Africe.  

 

Výuka vlastních studenů a členů kapely je sice principiálně stejná (používání stejných 

metod výuky), ale nese s sebou i podstatné rozdíly. Prvním z nich je fakt, že studenti na 

kurzech za výuku platí. Členové kapely nikoliv. Druhým rozdílem jsou predispozice. Od členů 

                                                 

140 Camara je jedno z guinejských příjmení. Dle slov Mansa Camia to byla v jeho regionu původně třída 

lidu, jež měla právo hrát na bubny. 



 

kapely se očekává mnohem vyšší herní úroveň, zkušenost a pokročilost. S tím i rychlejší učení 

a pochopení látky. Všichni respondenti výzkumu mají vlastní kapely hrající hudbu západní 

Afriky a snaží se rovněž všichni nově nabyté znalosti z cest do Guiney ve svých kapelách co 

nejvíce uplatnit, protože právě ty svou podstatou nabízejí ideální možnost seberealizace a 

reprodukce naučeného materiálu. Snaha o autentickou replikaci naučeného materiálu 

v Guiney při učení v kapele je na nejvyšší míře. I tak vzniká při této formě výuky řada 

problémů. 

 

První z nich je v rozdílné herní úrovni jednotlivých členů kapely a v jejich motivaci učit 

se nové věci. Bronislav Pavlíček i Pavel Nowak jsou ve svých kapelách kapelníky. Byli jediní z 

kapely v Guiney, jsou nejpokročilejšími hráči v kapelách, mají největší znalosti o 

západoafrické hudbě ze všech členů a mají ve svých kapelách, krom role kapelníka, i roli 

učitelů. Pokud herní úroveň členů kapely neodpovídá učenému materiálu, zabere výuka 

hodně času (pokud není přímo zbytečná). Kdyby taková situace nastala na pravidelných 

kurzech, kde za výuku studenti platí, nebyl by to problém: cílem kurzu je naučit studenty to, 

co neumějí. Od členů kapely se ale očekává vyšší herní úroveň a s tím i schopnost věci se učit 

a správně zahrát v mnohem kratším čase, než je tempo výuky na pravidelných kurzech. 

Konflikt proto vzniká, když se požadavky na herní úroveň a tempo výuky nesetkají 

s očekáváním učitele. Styl výuky se kvůli předpokladům herní pokročilosti členů kapely také 

mění – zintenzivňuje se a zrychluje. Pavel Nowak se o výuce v kapele vyjadřuje takto: 

„Myslím si, že míň vysvětluju, protože čekám, že ten člověk už umí hrát. Ale když je potřeba, 

tak proč ne, odkrokujeme si to a vysvětlíme. Pokud se nechá. Víc to na zkoušce tlačím, 

protože to je kapela a chci, aby to jelo, a nechci ztrácet čas. Je tam stejná pedagogika, ale je 

tam jiné tempo. … Každý to chápe jinak a já hledám cestu, jak to každého naučit. Takže jednu 

věc třeba vysvětluji z mnoha pohledů.“ 

 

Kapelník nemá často při výuce v kapele tolik trpělivosti, jako na kurzech. To vystihuje i 

výpověď Paula Grocotta, který dlouho působil v kapele Camara s Pavlem Nowakem, na jejímž 

repertoáru se také aktivně podílel: „Očekávám, že jsou pokročilí, takže s nimi nemám tolik 

trpělivosti, protože od nich očekávám, že to rychle chytnou a navíc mi za to neplatí. V kapele 

se také znáte všichni lépe, takže to není úplně jako na kurzech.“ 



 

 

 Další problém spočívá v žité zkušenosti s hudbou a výukou guinejské hudby v Guiney, 

kterou mají z obou kapel (Camara, Tubabu) jen Bronislav Pavlíček, Paul Grocott a Pavel 

Nowak. Vize hudební produkce vlastních kapel se tak rozchází s ostatními členy, protože ti 

tuto zkušenost nemají. Tato zkušenost je přenositelná jen částečně a s ostatními členy kapely 

už jen z tohoto důvodu nelze reinterpretovat konkrétní nálady a exprese daných rytmů a 

písní tak, jak to daní kapelníci v Guiney viděli a zažili. Ostatní členové kapely tento zážitek 

nesdílejí. Z toho ve snahách o co nejbližší interpretaci daných rytmů dle guinejského vzoru 

plynou zřejmé problémy. Nejednotnost zkušeností a zážitků s guinejskou hudbou se odráží v 

expresi i repertoáru kapely. Vlastní hudební kapelní produkci se budu věnovat v následující 

kapitole. 

 

 

6.3. Shrnutí 

 

Výuka guinejského bubnování v České republice má nejčastěji podobu pravidelných 

kurzů (jednou týdně), trvajících zpravidla 90 – 120 minut. Oproti výuce v Guiney je to 

neporovnatelně méně času, jaký žáci hře na djembe a basové bubny věnují. A to jak 

v poměru k tradičnímu předávání hudby v Guiney, tedy mezi Guinejci, i v poměru 

ke guinejské výuce cizinců. Rozdíl pramení jak v motivacích studentů, kteří zpravidla berou 

výuku hry na djembe jako zájmový kroužek a ne jako cestu k profesi, tak i v časových 

dispozicích studentů. Ty pramení z kulturních a společenských rozdílů mezi Guineou a 

Českou republikou. V České republice je být profesionálním hráčem na djembe, tedy hrou na 

djembe se živit, v poměru k ostatním možným zaměstnáním (i jako hudebník na jiný a více 

známý nástroj v České republice) neperspektivní volba. Hra na djembe navíc stále nemá 

v České republice (i přes každoroční nárůst členské základny české afroscény) tak hluboké 

kořeny a nevěnuje se jí tolik lidí, jako je tomu v jiných evropských zemích, jako například 

v Itálii, Francii nebo Španělsku. 

 

Principy a konkrétní techniky výuky českých studentů mými respondenty pramení 

primárně ze dvou zdrojů. Jedním je tzv. Berlínská škola, tedy dlouholetá zkušenost s výukou 



 

Jánoše Crecelia a Franki B. Franka na našem území, která, jak bylo výše popsáno141, zásadním 

způsobem ovlivnila jak vnímání guinejské hudby a kultury, tak i naše vlastní učební postupy. 

Druhým zdrojem je vlastní žitá zkušenost s výukou guinejské hudby cizinců v Guiney, tedy s 

učením se od místních lektorů a nabytí zkušeností jak s vlastní hudbou, tak i s technikami a 

možnostmi jejího předávání. Podoba výuky (mě i mých respondentů) guinejského bubnování 

v České republice je subjektivním selektivním mixem obou hlavních zdrojů informací – 

propojením do určité míry analytického a holistického modelu, kde převládá ten analytický. 

Filtrem v tomto selektivním procesu je vlastní osobnost každého respondenta, která 

nevyhnutelně vybírá ze svých zkušeností a poznatků konkrétní metody a materiál pro výuku 

dle vlastního rozhodnutí. 

 

Výuka v kapele podléhá stejným principům, jako na pravidelných kurzech, ale klade 

větší nároky na členy kapely. Žitá zkušenost s guinejskou hudební produkcí vnáší do kapelní 

produkce ze stran respondentů tendence k její imitaci, k snaze o její autentickou reprodukci. 

Kvůli částečné nesdělitelnosti této zkušenosti je však výsledek této snahy, jak popíši v další 

kapitole, jen částečně úspěšný. 

 

V poslední kapitole této práce se budu věnovat tomu, jak guinejská hudební produkce 

ovlivňuje hudební produkci mých respondentů v České republice, a poskytnu závěrečná 

shrnutí celé práce. 

 

                                                 

141 Viz kapitola Africký sen 



 

7. Reprodukce guinejské hudby v České republice 

 

O vlivu guinejské výuky hudby cizinců na vyučování guinejského bubnování v České 

republice bylo již pojednáno výše. Jakým způsobem ale ovlivňuje i vlastní guinejská hudební 

produkce podobu české hudební produkce této hudby na našem území? Aby bylo možné 

odpovědět na tuto otázku, je nejprve nutné přiblížit vybrané guinejské herní události, které 

jsme na výzkumné cestě do Guiney v roce 2014 zažili. To, že nás tyto události ovlivnili a 

pozměnili naše představy o Africe a nabídli další impulzy k vlastní hudební produkci, je, jak 

níže ukážu, nesporné. Pokusím se na konkrétních případech mých respondentů přiblížit 

proces internalizace a následné snahy o hudební reinterpretace těchto zažitých zkušeností. 

 

 

7.1. Hudební události v Guiney 

 

Guinejská hudební produkce, především ta tradiční, se netýká pouze hudby samé (a 

tance), společně s hudbou jsou přenášeny a vyjadřovány hlubší sociokulturní procesy. Hudba 

je s těmito procesy, které jsou významné pro chod society, neodmyslitelně spjatá. Hudební 

produkce stojí až na samotném konci určitého sociokulturního procesu, který se ve 

společnosti odehrává, ať už se jedná o svatby, rolnické rituály, pohřby, či další události. Na 

vesnici mají tyto události často podobu slavností, tedy masových společenských událostí 

s přesně stanoveným pořadím hraných rytmů, průběhem (výstupem masek či jiných 

tanečníků) a sdíleným významem.142 O celé věci jsem již pojednal ve své bakalářské práci a 

nebudu se tímto tématem na tomto místě hlouběji zaobírat. Popíši ale stručně pro tuto práci 

důležité zažité hudební události během naší cesty do Guiney 2014. 

 

Mezi nejvýznamnější hudebně společenské události patřili především slavnosti Sabar 

v Konakry a slavnosti Baradasa  a Djalabang v Baru.143 
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143 Baradasu jsme viděli i v sousední vesnici G´Bendo 



 

 

Slavnost Sabar je v současnosti záležitostí výhradně Konakry a etnika Sousou. Sabar je 

původně hudební nástroj ze Senegalu a zároveň označení pro hudební styl, který se na tento 

nástroj v Senegalu hraje.144 Díky své popularitě migroval v regionu západní Afriky nástroj i 

specifická senegalská rytmika. Sabarová hudba je pro západní posluchače velmi složitá a 

hudebně takřka nesrozumitelná. Sabar původně sloužil k dorozumívání se mezi vesnicemi, 

jelikož je jeho zvuk slyšet na velké vzdálenosti.145 V hudbě jsou ukryty konkrétní fráze jazyka 

wolof, kterým se v Senegalu mluví a bez jejich vysvětlení je snaha uchopit tuto hudbu velmi 

náročná. Jak potvrzuje mimo jinými i Tonton Sylla, do Guiney docestoval a usadil se Sabar ve 

změněné podobě. Filtr místní hudební kultury přizpůsobil sabarovou hudbu svým potřebám 

a původní senegalské rytmy vzal primárně jako inspiraci.  

 

V současné době je, jak jsme se od místních hudebníků dozvěděli, slavnost Sabar 

v Konakry spojována se dvěma hlavními událostmi. Jedna z nich je svatba a druhá slavnost 

pro starší ženy. Slovo Sabar je v Guiney dle výpovědí místních bubeníků označení jak pro tři 

konkrétní rytmy (Sabar Sidinagbnegben, Sabar Sidiyakadi a Sousou Sabar), tak i pro slavnost 

samotnou. Slavnost Sabar se koná vždy v pátek a sobotu a patří k současným 

nejpopulárnějším akcím mládeže v Konakry. Když se jedná o slavnost spojenou se svatbou, 

jde vždy o velmi rychlou (hudební tempo) a sexuálně nabitou slavnost, kde se kloubí 

kompetice a exhibice mladých bubeníků, tanečníků a tanečnic.146  

 

 Během naší výpravy jsme tuto slavnost v Konakry viděli a zažili celkem třikrát. 

Bezesporu to v nás zanechalo hluboké dojmy. Jak vzpomíná i Bronislav Pavlíček: „Jo, to byl 

opravdu jeden z nejlepších hudebních zážitků ty tři Sabary, které jsem viděl“. Zvláštností této 

hudby je přítomnost kytaristy (občas i hráče na klávesy) a nazvučeného zpěváka, který zpívá 

a celou akci moderuje. V hudbě Malinků se kytara ani žádná repro soustava nikdy 

neobjevuje. Tato moderní živelná hudba je ohromnou inspirací tyto rytmy a hlavně způsoby 

hraní a nálady v této hudbě obsažené zkusit přenést i do vlastní kapelní tvorby. „Tak zrovna 

                                                 

144 In https://en.wikipedia.org/wiki/Sabar 

145 In https://en.wikipedia.org/wiki/Sabar 

146 MAREK, Tomáš. Party Hard: Sabar v Konakry. 2014. Dostupné z: http://afro.cz/magazin/party-hard-

sabar-v-conakry 



 

tohle je pro muzikanta jistě inspirující. Třeba když vidíš ten Sabar, tak tě hned napadne, nebo 

inspiruje, že tohle bys mohl s kapelou taky zkusit, aby to bylo pestřejší,“ říká Bronislav 

Pavlíček. 

  

Druhou největší hudebně společenskou událostí, kterou jsme na naší výpravě zažili, 

byla slavnost Baradasa ve vesnici Baro a G´Bendo, sousední vesnici Bara. Jak jsme se na místě 

dozvěděli, Baradasa je největší tradiční slavnost Doundounba147 vůbec. Její náplní je iniciace 

nových členů Barati. Barati jsou nejsilnější muži z vesnice a do jejich řad může vstoupit vždy 

jen jeden muž z rodiny. Baradasa se koná přibližně jednou za tři až čtyři roky. Jak tvrdí Masna 

Camio, slavnost se koná ve stejném období postupně ve všech vesnicích v regionu 

(G´beredu). Měli jsme velké štěstí, že se Baradasa konala právě tento rok a my ji mohli vidět. 

Jde o tradiční slavnost s přesně daným programem a obsahem. Jak jsme viděli, slavnost trvá 

čtyři dny. Jedná se o kolektivní záležitost. Slavnosti se účastní (zpěv, tleskání, případně i 

tanec) nebo přihlíží celá vesnice i obyvatelé z blízkého okolí. Uplatňuje se participační model 

hudební produkce T. Turina. Samotná rytmická rodina Doundounba stojí z hudebního 

hlediska svou obtížností na pomyslném vrcholu hudby Malinků. Přehlídka taneční i hudební 

složky na slavnosti má neuvěřitelnou sílu. „Doundounby jsou o těch chlapech a je to vlastní 

styl hudby, a to se mi moc líbí. A jak říkám, pro mě už není tak důležité sbírat ty informace 

tak, jako si s nimi zahrát, a to pořádně, protože to doma s nikým nemůžu.“ vzpomíná Pavel 

Nowak.  

 

 Třetí nejvýznamnější hudební zkušeností naší výpravy byla slavnost Djalabang ve 

vesnici Baro. Djalabang je u Malinků svatba. Tato slavnost má rovněž vlastní přesně daný 

průběh. Dle místních výpovědí se rozděluje na tři části, a to na Djalabang, Koniomalon a 

Koniodon. Djalabang se koná odpoledne a je to veřejná událost. Jde o rozloučení se 

s nevěstou. Hrají se na něm příslušné rytmy. Pro nevěstu není svatba šťastnou událostí, 

jelikož si jí její manžel prakticky kupuje a odvádí do své vesnice. Pro ostatní je to ale velké 

pozdvižení. Později odpoledne následuje Koniomalon, tedy průvod vesnicí za doprovodu 

hudby. Večer hned po setmění ukončuje celý obřad Koniodon. Konio znamená v řeči Malinků 

                                                 

147 Na této slavnosti se hrají pouze rytmy z rytmické rodiny Doundounba 



 

ženich. Na Koniodon jsou opět přizvaní hudebníci, ale koná se jen v úzkém rodinném kruhu a 

jen pro ženy z rodiny a bez přítomnosti ženicha. 

 

 Sama slavnost je velkým zážitkem, pro nás však byla obzvláště silným zážitkem v tom, 

že nás na Koniomalon a Koniodon přizvaly místní ženy, jejichž rodiny se svatba týkala, 

abychom jim hráli. Tradiční slavnost (resp. její dvě části) jsme tak odehráli jen my, cizinci. To 

pro nás byla ohromná pocta a projev důvěry v naše hudební schopnosti a znalosti hudby 

Malinků. Hrát téměř sami (doprovázel nás Sory Condé) na tradiční slavnosti a získat si i 

důvěru místních obyvatel, že jsme toho vůbec schopni a následně i sklidit úspěch a pochvalu, 

byl pro nás všechny jeden z nejsilnějších zážitků v Africe vůbec. „Na djalabangu jsme hráli 

všichni, to bylo skvělé si s nimi zahrát, fakt unikát.“ vzpomíná Pavel Nowak. S hraním nám 

pomáhal ještě Sory Condé, který pro nás identifikoval, které rytmy máme hrát. To, jaký 

rytmus se totiž bude hrát, určují písněmi přítomné ženy, a tyto písně jsme zkrátka neznali. 

 

 Podrobný popis průběhu a obsahu všech tří zmíněných slavností nebudu dále 

rozepisovat, jelikož by takový popis překročil rámec této práce a ponechám jejich popis, 

vzhledem k zacílení celého výzkumu, na úrovni osobního reflexivního popisu událostí.  

 

Všechny tři slavnosti nabídly různé zážitky a zkušenosti. Ať již z  perspektivy 

pozorovatele, či z perspektivy participanta (hraní na slavnostech). Tyto zkušenosti byly a 

stále jsou kromě výjimečných vzpomínek i silným motivačním impulzem a inspirací pro 

vlastní kapelní tvorbu a osobní hudební rozvoj. Lze však vůbec nějakou z těchto zkušeností 

přenést a reprodukovat v tak jiném hudebním a sociokulturním prostředí, jakým je oproti 

Guiney Česká republika? Na tuto otázku se pokusím odpovědět v následujících dvou 

kapitolách.  

 

 

 

 

 



 

7.2. Možnosti a problémy reprodukce guinejské hudby v České 

republice 

 

Hudební události mají v České republice většinou jiný charakter, než v Guiney. 

Nejedná se zpravidla o participační typ hudební produkce, jak je tomu v Guiney, ale o 

presentační. Nejčastější formou presentačního typu hudební produkce u nás je koncertní 

vystupování. Jsme zvyklí na nazvučené kapely, repro soustavy a pódia. Jsme zvyklí být 

posluchačem, nebo hudebníkem, ne obojím zároveň ve stejný čas. Tato forma koncertování 

není na západě samozřejmě jedinou možností, ale převažuje - stejně, jako je v Guiney 

nejčastější formou hudební produkce hudba, jejíž aktivními participanty jsou jak hudebníci, 

tak obecenstvo. Koncertní pódiové vystupování se do Guiney ze západu také dostalo a 

prvním průkopníkem této v Guiney nové formy hudební produkce (presentační model) byl již 

zmíněný národní balet.148 Konkrétních možností a způsobů hudební produkce v České 

republice existuje pochopitelně více, než jen koncertní vystupování. Pro mou práci a pro 

hudební produkci respondentů výzkumu je to ale primární forma hudební produkce na 

našem území a budu se proto věnovat výhradně jí. 

 

Možnost reprodukce guinejské hudby v České republice umožňuje především kapelní 

tvorba. Kapelní vystupování v České republice se podřizuje společenským normám, 

očekáváním a zvykům presentační formy hudební produkce - koncertního vystupování. 

Snahy přenést v co nejpřesnější podobě guinejskou hudbu na koncertní pódia České 

republiky troskotají do určité míry již s tímto omezením. Otázkou je, do jaké míry se snaží 

opravdu respondenti přenést svou zkušenost s guinejskou hudbou do své hudební produkce 

v České republice.  

 

Jak plyne z rozhovorů s respondenty, jsme si vědomi rozdílných nároků a očekávání 

posluchačů v České republice, stejně tak jako jejich nepřipravenosti k poslechu guinejské 

hudby a jejich nedostatku informací k pochopení obsahů skrytých v hudbě. „Možná to v 

kapele necejtíme všichni úplně stejně, ale já to beru tak, že koncerty děláme pro lidi, aby si 
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poslechli africkou muziku, aby se pobavili a aby si zatancovali. Takže tam je toho víc. My jim 

jednak trochu přiblížíme, ne úplně zprostředkujeme, ale trochu přiblížíme tu africkou muziku 

nebo rytmiku a druhá věc je to, že je to k tanci. To funguje i v Evropě, sice jinak než tady, ale 

nějak to funguje…“ popisuje koncertování své kapely Tubabu Bronislav Pavlíček. 

 

Oproti výuce na pravidelných kurzech, kam chodí zájemci o hru na djembe a basové 

bubny, není při koncertování možné pokusit se (ani částečně) přenést, byť bychom mohli 

chtít, naši žitou zkušenost guinejské hudby. Brání tomu jak posluchači, tak vlastní forma 

presentační hudební produkce v České republice. Další překážkou v takové snaze je kapela 

sama. Jak bylo nastíněno v předešlé kapitole, problémy s výukou členů vlastní kapely souvisí 

přímo i s hudební produkcí kapely. Rozličné zkušenosti, znalosti, zážitky, herní úrovně a 

motivace jednotlivých členů, kde má osobní žitou zkušenost s guinejskou hudbou jen jeden 

člen kapely, se nutně projevuje i na výsledné hudební produkci. Rytmy a písně jsou při 

koncertním vystupování zkrátka vytržené z kontextu, který navíc znají ostatní členové kapely 

jen částečně, zprostředkovaně. Ta je navíc, jak potvrzují i výpovědi mých respondentů, 

přenositelná jen částečně. S vědomím, že nemůžeme věrně replikovat guinejskou hudbu 

se všemi jejími specifiky na českém území, se alespoň snažíme v různé míře přiblížit a 

zprostředkovat vlastní žitou zkušenost prostřednictvím úvodních slov před skladbami na 

koncertech a ve vlastním hudebním projevu. Hrajeme jak pro posluchače, tak pro sebe. 

Oproti snahám o věrnou replikaci guinejské hudby stojí naopak možnost a přímo nutnost 

modifikace naučeného materiálu a celých skladeb, čímž dochází k vytváření a optimalizaci 

kapelního repertoáru do podob, které jsou (dle našich zkušeností) pro české posluchače 

stravitelné, a zároveň víceméně zapadají do presentační formy hudební produkce (pódiové 

vystupování).  

 

Taková forma hudební produkce guinejské hudby má u českého publika úspěch a 

tento pomyslný (v kapelách se prostřednictvím respondentů uskutečňující) sociokulturní filtr, 

smazávající jak většinu původních hudebních a sociokulturních kontextů daných guinejských 

rytmů a písní, tak i (kvůli výše popsaným interním kapelním problémům s předáváním 

informací) zčásti jejich obsah, nesmazává veškeré stopy vlivu guinejské hudební produkce na 

českou hudební produkci guinejské hudby. Co konkrétně jsou tedy respondenti schopni a co 

se snaží v jejich kapelní tvorbě z guinejské hudební produkce předat? 



 

 

 

7.3. Vliv guinejské hudební produkce na hudební produkci 

v České republice 

 

Jak tvrdí Sarah Weiss, vnímání autenticity je primárním nástrojem hodnocení 

hudby.149 Respondenti výzkumu vnímají, dle svých slov, autenticitu150 jak v učebním procesu 

v Guiney, tak při svých snahách tuto autenticitu ve svém hudebním projevu zachytit, 

reflektovat. Výše popsané problémy a možnosti hudební produkce v České republice151 

znemožňují věrný přenos autentického projevu guinejských hudebníků, potažmo atmosféru 

herních příležitostí. Ač může být inspirace ze zažitých hudebních událostí v Guiney sebevětší, 

není možné je do tak rozdílného prostředí, jakým je Česká republika, ve stejné podobě 

úspěšně přenést. Každý z respondentů se snaží o tento přenos v jiné míře. Jak popisuje i 

Pavel Nowak: „Kdyby to šlo, tak bych to chtěl. Kdyby to šlo, chtěl bych to lidem 

zprostředkovat v plné síle. Jednak když někde vystupuješ, už to není ta slavnost a je to jiné, jsi 

na pódiu a je to úplně jiná situace, takže to předat asi ani nejde. Samozřejmě, když jsi hrozně 

dobrý, tak dokážeš lidi vtáhnout dovnitř, ale je to strašně těžké to lidem zprostředkovat, kteří 

to nikdy nezažili.“ 

 

Snahu o zprostředkování informací publiku nelze zapřít. Co se ale snažíme předat, 

když nemůžeme přenést naši zkušenost naprosto věrně? „Snažím se předat a zprostředkovat 

jednak tu kulturu a jak to vypadá u nich, když to hrajou. A další věc jsou ty písničky. Mně se 

hodně líbí a zpívají často o takových pěkných věcech a jsou i často vzdělávací. A myslím, že je 

dobré je opakovat, aby si to lidé uvědomili, o čem se tam zpívá. Člověk občas ze života vybočí 

a udělá něco, co ho pak mrzí a tyhle písničky ti to pořád připomínají. To v našich písničkách 

neznám, v naší populární hudbě se nezpívá nic, co by sis mohl odnést do života. Snažím se o 

tom i mluvit, o čem zpívám a jak to tady chodí a jak tu lidé žijí a i když nám přijde často, že 

jim ta hlava nefunguje tak úplně naplno, tak mají přesto spoustu věcí, z kterých bychom se 
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151 Provozované výzkumnými respondenty 



 

měli poučit. Tady dokáže člověk sedět na židli celý den a nedělá si z toho hlavu. A z toho, co já 

tady zažiju a vezmu, se snažím také kus předávat. Snažím se třeba i ten tanec. Když zná 

Marcela152 nějaký tanec, tak se k němu snažím hrát ty tradiční sóla. Ale myslím si, že se o to 

snažím hodně. Je to jejich hudba, jejich kultura, tak se to snažím předat čistě a snažím se do 

toho dát i nějaký prvek zábavy, to mi teda moc nejde, ale snažím se. Někdo jde hrát třeba v 

tričku, já když vím, že je to tematická akce, tak si vezmu přímo africký komplet. Zpívám ty 

jejich písničky a povídám tam o rytmech. Nepovídám tam o sobě, ale o té tradici a kdy a k 

čemu se to hraje a tak. Naše koncerty jsou dost i o tom mluvení. Záleží samozřejmě, pro koho 

to je,“ říká Pavel Nowak, který se snaží zprostředkovat i specifické obsahy, které guinejská 

hudba v Guiney přenáší. Tyto obsahy jsou velmi důležité pro chod tamní společnosti a jsou 

v hudbě na první poslech skryty. Jejich odhalení vyžaduje hlubšího studia, vysvětlení a 

vhledu. 

 

Navzdory rozdílným formám hudební produkce ovlivňuje i v České republice 

(presentační forma) publikum výslednou podobu hudebního aktu (koncert). Není aktivním 

participantem153, ale spíš soudcem154, který hodnotí přímo hudební vystoupení svým 

potleskem a dalšími projevy. Projevuje jak svou spokojenost, tak i případnou nespokojenost, 

a to ne jen po konci každé skladby, ale i v jejich průběhu. Když polovina diváků odejde 

z koncertu během první skladby, je to jasný signál k hudebníkům a ovlivní to nejspíše 

negativně jejich výkon. V opačném případě, kdy je publikum nadšené, to s největší 

pravděpodobností hudebníky nabije energií a motivuje k ještě intenzivnějšímu hraní. 

Publikum tedy do jisté míry tvoří atmosféru koncertu (hudební produkce) a ovlivňuje projev 

interpretů a kvalitu jejich výkonu. Toto tvrzení vychází jak z výpovědi Pavla Nowaka, tak 

Bronislava Pavlíčka. Pavel Nowak popisuje své zkušenosti s vlivem publika na vlastní hudební 

produkci takto: „Publikum ovlivňuje strašně moc. Když hraješ pro někoho, koho to nebaví 

nebo tam sedí a baví se, tak se ti nehraje moc dobře. A naopak když někdo tancuje a tak, tak 

se ti hraje mnohem líp, to je jasné. To nejde oddělit, pro mě alespoň. Když tam je publikum, 
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153 Částečně ano např. když publikum zpívá známou písničku s interpretem, když tleská do rytmu, nebo 

když je interpret přímo k participaci vyzve, ať zpívají s ním, nebo místo něj apod.  

154 Stejně tak i v participačním modelu hudební produkce v Guiney dává „publikum“(tedy hudebně 

nespecializované, ale hudbě znalé, a aktivně se účastnící obecenstvo) najevo svou spokojenost, či nelibost. 



 

které ti toho moc nevrací, tak se na ně nedívám a dívám se do meziprostoru a hrát pro sebe a 

užít si to sami, když už máme tu možnost si zahrát. Není to tak vždycky, někdy tě to 

samozřejmě ovlivní, když je to silné. Ale když je tam to publikum, které tančí, tak ze sebe dáš 

mnohem víc. Je to hodně o tom proudění.“ Bronislav Pavlíček má podobné zkušenosti: „Tak 

ne, že by určovalo, ale podílí se na tom. Máš koncert, kam přijde deset lidí, nebo koncert, kam 

jich přijde víc. Atmosféra u lidí může být různá. To je pokaždé různý a tu kapelu to musí 

pokaždé hodně ovlivnit. Někdy ze sebe vyždímáme něco, co bychom si mysleli, že už v nás 

není, a jindy se člověk ani nezapotí, když to přeženu. To je jako když hraješ k tanci, každá řada 

těch ženských je jiná… My si to třeba ani nepřipouštíme, že jsme ovlivnění, ale jsme. Ale jako 

Afrikou bych se rád nechal ovlivňovat co nejvíc. Člověk vidí, že spousta těch věcí je pro nás 

úplně nesmyslná, iracionální, ale vzít si z toho to dobrý, inspiraci a to jak hudebně, tak možná 

i do života. U těch tanců je to ovlivnění vidět víc, tam je to markantnější. Na koncertě je těch 

lidí víc a nehraješ tak konkrétním lidem. Tady na Sabaru se hraje a najednou tam někdo skočí 

a začnou pro něj zpívat a hrát a celý se to změní. Ty ani často nevíš, o co jde, jak se to rychle 

mění. Tak to na sebe tak necháváš působit, jak to na tebe přichází. Někdy se to snažíš 

pochopit, někdy ne. Tak nemusíš chápat všecko, důležitý je to zažít. Takže takovouhle 

podívanou jako na Sabaru bych rád Čechům dopřál, ale to je nepřenositelná věc. Můžeš 

přivézt bubeníky a tanečnice bez těch tří set lidí, kteří stojí okolo a kteří se na tom také podílí 

a už to bude jiný. V Evropě by to lidi třeba vůbec nepochopili, i když by to byli ti samí lidé, co 

udělali perfektní Sabar tam.“ 

 

Kvůli všem popsaným problémům je guinejská hudba do České republiky přenositelná 

jen částečně. Snahy mých respondentů o zprostředkování žité zkušenosti a znalostí o 

guinejské hudbě jsou zároveň nesmazatelné. To, že poslech této hudby není českému 

publiku zcela cizí a že dokáže tato, byť zprostředkovaná, guinejská hudba v České republice 

oslovit nové posluchače a zájemce, potvrzuje již svou existencí česká afroscéna. Nelze se 

vyhnout zprostředkování informací. Nelze přenést hudbu Guiney do České republiky 

v nezměněné podobě, ač bychom tak pod vlivem osobní zkušenosti a prožitků rádi činili. 

„Kdybych to uměl, tak by to bylo fajn. Myslím, že v tomhle projevu jsem to hodně já a ne 

učitelé, od kterých to mám. Jsem to furt já.“ Říká Pavel Nowak 

 



 

Jak plyne z rozhovorů, já i mí respondenti o této nepřenositelnosti víme a musíme s ní 

pracovat. Máme žitou zkušenost jak s guinejskou hudební produkcí v Guiney, tak vlastní 

hudební produkcí guinejské hudby v České republice. Víme, že publikum ovlivňuje naši 

hudební produkci. Víme, že je problém zprostředkovat informace a zkušenosti z Guiney i 

v kapele. Víme ale, že se tato hudba nelíbí jen nám a že má svou relativně širokou základnu 

posluchačů, zájemců a začínajících bubeníků a tanečnic. Máme motivaci stále tuto hudbu 

z Guiney přivážet, reprodukovat a sdílet s českou veřejností. Tímto sdílením jsou především 

koncerty vlastních kapel a výuka hry na djembe a basové bubny. K motivacím naší hudební 

produkce je také nutno započítat i ekonomickou složku věci. Za koncerty v České republice 

dostáváme zaplaceno. Ačkoliv nikoho z nás primárně hraní v kapelách, hrajících guinejskou 

hudbu, neživí, je to další motivační impulz k cvičení a koncertnímu vystupování. Kapela je pro 

nás jakési útočiště a možnost hudebního vyžití. Nabízí nám možnost hrát hudbu, kterou jsme 

pohlceni a za kterou cestujeme až do Guiney, abychom se ji zde učili, zažili a lépe pochopili. 

Vliv osobní zkušenosti s guinejskou hudbou na naši vlastní hudební produkci je 

nesmazatelný. 

 



 

8. Závěrečné shrnutí 

 

Cílem mé práce byl popis interkulturního předávání hudby mezi Guineou a Českou 

republikou. Práce se zaměřovala na tři dílčí témata. Prvním z nich byl popis způsobu 

předávání hudby cizincům v Guiney. Guinejský tradiční způsob (mezi Guinejci) předávání 

hudby jsem propojil s holistickým modelem Paula Van Bose, český způsob výuky pak s jeho 

analytickým modelem. O tradičním způsobu předávání hudby v Guiney bylo již pojednáno 

podrobně v mé bakalářské eseji. Tento tradiční způsob výuky je na cizince, jedoucí do Guiney 

cíleně za výukou místní hudby, neaplikovatelný. Nedopovídá požadavkům na výuku 

západních cizinců. Ti jsou zvyklí ze západu na strukturovanou a systematickou formu 

edukace, soustřeďující se především na zprostředkování informací. Guinejský tradiční způsob 

předávání hudby se soustřeďuje naopak na vlastní zkušenost a trestání chyb, a je proto 

z časových důvodů a z vzájemné sociokulturní rozdílnosti pro výuku západních studentů 

nevyhovující. Hudebně vzdělávací systém Guinejců pro cizince v Guiney má své kořeny, jak 

jsem ukázal, v metodách západního obecného vzdělávacího systému, který sem byl vlivem 

globalizačních proudů importován. Guinejští lektoři tak přebírají techniky západních 

vzdělávacích systémů, které do Guiney importují právě přijíždějící cizinci. Spolu s těmito 

technikami importují cizinci i vlastní hudební terminologii, kterou, ačkoliv je Guinejcům cizí, 

od lektorů při výuce v Guiney vyžadují. Současný guinejský způsob předávání hudby cizincům 

má podobu průsečíku holistického a analytického modelu výuky a pokusil jsem se ukázat, že 

tato cestování cizinců za hudbou do Guiney má podobu jakéhosi hudebního turismu. 

  

Druhým tématem byl popis způsobů předávání guinejské hudby v České republice. 

Forma výuky guinejské hudby se mezi oběma zeměmi zásadně liší. V České republice má 

výuka zpravidla podobu pravidelných lekcí (jednou týdně), případně víkendových 

workshopů. Lekce trvají od devadesáti do sto dvaceti minut, což je oproti Guiney, kde trvá 

výuka cizinců šest až osm hodin denně, neporovnatelně méně času věnované studiu. 

Zásadním pro utváření stylů vlastní výuky v České republice byl vliv dvou německých lektorů 

Jánoše Crecelia a Frankiho B. Franka, kteří v letech 1996 – 2009 na letních workshopech 

v Pěčíně v Orlických horách významně ovlivňovali všechny přední osobnosti současné 

afroscény, mezi nimiž byli i mí respondenti. Od těchto německých lektorů se nám (myšleno 



 

mě a respondentům) dostalo prvních informací o hudbě a kultuře Guiney i pestré škály 

učebních metod a stylů, které jsme záhy přenesli do vlastní výuky našich studentů. Na 

výpovědi mých respondentů jsem ukázal, že výsledná forma našeho způsobu výuky guinejské 

hudby v České republice je subjektivním mixem dvou zásadních zdrojů informací o výuce – 

zkušenosti s výukou Jánoše Crecelia a Frankiho B. Franka a vlastní žitá zkušenost s výukou 

cizinců v Guiney. 

 

Poslední část této práce se zaměřila na vliv guinejské hudební produkce na produkci 

guinejské hudby v České republice. Na guinejskou hudební produkci lze aplikovat participační 

model Thomase Turina, na českou hudební produkci pak jeho presentační model. V České 

republice je ideální možností reprodukce guinejské hudby kapelní tvorba. Ta nabízí i možnost 

seberealizace. Podléhá ovšem kritériím nastavených českou společností. Těmito kritérii jsou 

především vlastní koncertní pódiové vystupování oddělující od sebe hudebníky a publikum, 

tedy i jejich role. V Guiney je, na rozdíl od České republiky, při hudebních událostech každý 

účastník jejich součástí a může se do hudební produkce zapojit. V České republice je hudební 

pódiová produkce oproti Guiney odosobnělá. Publikum do značné míry ovlivňuje podobu 

hudebního vystoupení. I přes veškeré snahy není možné přenést do České republiky 

guinejskou hudbu v nezměněné podobě (resp. v co nejbližší guinejskému vzoru). Problém je 

zprostředkovat posluchačům, ba dokonce i členům kapely, vlastní žitou zkušenost 

s guinejskou hudbou, jelikož je tato zkušenost přenositelná jen částečně. Snaha o přenesení 

věrné kopie guinejské hudby do České republiky se mezi respondenty liší. Zdeformovaný 

obraz guinejské hudby, který ve snaze napodobit naši žitou zkušenost z Guiney v České 

republice produkujeme, dokáže i v této podobě zaujmout české obecenstvo, o čemž svědčí i 

bohatá členská základna české afroscény. 

 

Interkulturní mediace hudby je součástí interkulturního vzdělávání, jak jej popsal ve 

své práci L. Koskarov. Hudba a předávání hudby je ideálním nástrojem interkulturního 

vzdělávání, které je odpovědí na vzrůstající kulturní diversitu.155  Výzkumník se nemůže při 
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svém výzkumu zbavit subjektivního pohledu na věc a je jakýmsi filtrem získaných informací. 

Při své následné interpretaci se musí vyvarovat sebestřednosti. Při svém výzkumu jsem se 

snažil tento reflexivní přístup, jak jej charakterizují ve svých publikacích Y. A. Ghosh s T. 

Stöckelovou a S. Weiss, dodržovat a zohlednit jej při interpretaci dat. Stejně, jako je filtrem 

informací při výzkumu osoba výzkumníka, je na poli interkulturního vzdělávání takovým 

filtrem sama společnost. Interkulturní mediace hudby mezi Guineou a Českou republikou 

prochází českým sociokulturním filtrem, a jak jsem skrze výpovědi mých respondentů ukázal, 

nutně mění původní guinejskou informaci skrze vlastní nastavení k vlastnímu obrazu. Kromě 

vybraných konceptů A. P. Merriama vychází tato práce také z aplikace participačního a 

presentačního modelu hudební produkce Thmase Turina a holistického a analytického 

způsobu hudební edukace P. V. Bose a zapadá tím úspěšně do existujících odborných 

teoretických konceptů a existující odborné literatury. 
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