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Německá škola
 Německý difusionismus
 Zakladatelem je Graebner, s ostatními představiteli jako B. 

Ankermannem, W. Schmidtem, Koppersem
 Vyvíjel se především v Německu a Rakousku, pronikl také do Belgie, 

Francie, Švýcarska
 Podle Graebnera lidé z počátku žili v malých skupinách, 

pravděpodobně v Asii
 Další vývoj proběhl až během let, kdy se kultury setkávali během 

migrace
 Podle německé školy, by se měli antropologové zabývat původními 

kulturními vrstvami a jejich rozvojem.
 „kritérium formy“ – pracuje s podobností mezi zkoumanými kulturami
 „kritérium množství“ – pracuje s počtem těchto podobností



Pavel Jáchym Šebesta
 Narodil se 20.3.1887 ve Velkých Petrovicích u Ratiboře (Polsko);  zemřel 

17.9.1967 v Mödlingu u Vídně

 Vystudoval gymnázium a následně teologii a filosofii v Mödlingu, poté 
vysvěcen na kněze. Jako misionář se dostal do Malajsie. Po studiu vyrazil 
do Afriky a prakticky celý život strávil studiem trpasličích kmenů.

 Etnograf, misionář, lingvista, cestovatel a hlavně jeden z 
nejvýznamnějších českých antropologů

 Jeho expozici (sádrové odlitky, kosterní materiál, fotografie z výprav..) 
najdeme v Hrdličkově muzeu člověka v Praze

 Hovořil 7 evropskými a několika africkými jazyky a také jazyky malackých 
a malajských kmenů

 Řadí se mezi difuzionisty- Německá škola- tvrdil, že nejdůležitější je vliv 
prostředí, trpasličí plemena mají malý vzrůst kvůli vlivu prostředí

 Podnikl několik výzkumných výprav



Výzkumné výpravy
 1924-25- cesta do jihovýchodní Asie na Malajský poloostrov, 

studoval negritské skupiny Semangů, Senojů a Jakuďnů. Dostal se až 
k hranicím dnešního Thajska, poté poznával na Sumatře příslušníky 
kmene Kubu.

 1929-30- v Belgickém Kongu studoval v oblasti řeky Ituri středoafrické 
Pygmeje, se kterými během pobytu žil. Zde získal přezdívku „Baba va
bambuti“=„otec pygmejů“

 1934-35- Cestoval z keňské Mombasy přes Nairobi a Eldoreto k 
Albertovu jezeru dále do Mahagi v Belgickém Kongu, zde žil u řeky 
Ituri v táborech bambutských kmenů.

 1938-39- cesta do jihovýchodní Asie, zkoumal trpasličí kmen Aethů
ve filipínských pralesích na ostrovech Luzon, Negros, Panay a 
Mindoro.

 1949-50 a 1954-55- znovu cesta do tropických pralesů v Africe, aby 
dále pokračoval ve výzkumu pygmejů.



Mezi nejmenšími 
lidmi světa 

 Jedna z několika knih od P.J. Šebesty a 
spoluautorky Síny Lvové. Poprvé vydaná 1959 v 
Mladé frontě.

 Popisuje badatelské cesty za negrity v Malajsii 
(JV Asie) a za Pygmeji Bambuti ve střední Africe 
(Kongo)

 Kniha je rozdělená do 2 částí, 1. část se věnuje 
Malajské džungli a kmenům Semangů, které zde 
žijí a 2. část pojednává o Pygmejích Bambuti 
žijících v Iturském pralese



1. část knihy - “V Malajské džungli u Semangů“
 Zde autor vykresluje prostředí džungle, popisuje rostliny, zvířata, podnebí ale hlavně 

se věnuje otázce zde žijících kmenů; jak loví, jak žijí (bambusové přístřešky), jejich 
zvyklosti, dovednosti a rituály (např. při bouři poskakují, řežou se do lýtek a krev 
rozhazují kolem sebe; po pohřbu stěhují celý svůj tábor..)

 S domorodci se sbližuje a dovídá se mnohé o jejich životech. Autor také popisuje 
svoji náročnou cestu zemí - s kým se setkává, nebezpečí, nemoci..

Zdejší kmeny roztřídil P. J. Šebesta do tří typů:  

1. Semangové (malajští negriti) - černošský typ, tmavá pleť a kudrnaté vlasy
2. Senojové - mongolské prvky - světle žlutá pleť, úzká oční štěrbina, úzké rty a široký 

obličej se špičatou bradou
3. Jakúďnové - také mongolský vzhled, tmavší pleť než u Senojů



1. část knihy - “V Malajské džungli u Semangů“

ZAJÍMAVOSTI :
 Obydlí 

Obydlím Semangů jsou protivětrné stěny. Je to pouze jedna stěna 
postavena šikmo na tyčích, pokryta listím, která chrání obyvatele před 
větrem.

 Potrava 

Potrava Semangů je méněcennější než potrava jiných negritů. 
Foukačkou na jedové šípy nelze ulovit větší zvěř, proto je jejich masitá 
strava nedostatečná. Také nejedí žádnou zvěř, kterou neznali jejich 
předci. Většina Semangů zakládá políčka cukrové třtiny, kukuřice a další. 
Ženy chodí sbírat kořínky a zeleninu, špičatými kolíky vyhrabávají hlízu až 
do půl metrové hloubky. Ženy také loví drobné rybky do košíků a sbírají 
mušle. 

Většinu potravy vaří v bambusových rourách. Nejprve potravu zabalí do 
banánového listu, potom dají do bambusové roury a ucpou otvor listím. 
Roura se dá šikmo nad oheň a postupně se otáčí, nesmí prohořet. Maso 
se také buď napíchne a smaží nad ohněm nebo se peče v popelu. Jídlo 
se podává na banánových listech nebo v kokosových skořápkách.



 Sňatky

Semangové uzavírají sňatky z lásky. Za život mají často více sňatků. 
Mladík se může oženit s dívkou se souhlasem jejího otce po předání 
darů jejímu otci. Pokud chce žena opustit muže, musí tchán 
nahradit dary, které dostal. Opustí-li muž ženu, ztrácí nárok na své 
dary.

 Oběť krve

Pokud hrom burácí nad táborem, dělá se oběť krve pro boha 
Kareje (Bůh hromu). Ženy se říznou třískou nebo nožem do lýtka a 
část krve smísenou s vodou odlijí na zem a zbytek vyhazují do 
vzduchu. Pokud hromobití neustává, přinášejí oběť krve muži.

 Víra v démony

Když se v tiché noci okolo tábora rozléhá naříkání zvířete, 
Semangové se obávají démonů. Vstávají a vykřikují do noci, aby 
hlasy umlčeli. Pokud se domnívají, že jde o ducha mrtvého, který by 
na ně mohl seslat nemoc nebo smrt, pak zhasínají ohně a jsou 
naprosto potichu.

Hlučno není v táboře ani přes den, jelikož každá rozpustilost by se 
považovala za vyzývání vyšších mocností.



2. část knihy - „V africkém pralese u Pygmejů Bambuti“
 Autor zde shrnuje poznatky z 1. i z 2. cesty do Afriky
 V úvodu opět popisuje prostředí pralesa (častý déšť, hustá bující zeleň, vlhko; 

fauna – žirafy, opice, sloni..)
 Jazyk Pygmejů Bambuti byl značně ovlivněn černochy – vznik jazykových kmenů 

na Ituri : 
• Efé (východní část pralesa, nejpočetnější a rasově nejčistší)
• Basúa (jižní část)
• Aká (severozápadní část)

 Přibližuje nám tělesnou stavbu Bambuti (průměrná výška u mužů 144cm, u žen 
133cm, krátké hubené nohy, dlouhý trup, široká ramena, světle hnědá pleť)

 Dále se autor věnuje soužití Bambuti s černochy a důkladnému popisu rodinných 
vztahů, pygmejského tábora a fungování v něm, uvádí konkrétní příběhy



2. část knihy - „V africkém pralese u Pygmejů Bambuti“

ZAJÍMAVOSTI :

 Zvyky

Zvyk špičatění zubů je u Pygmejů zejména otázkou vkusu a odlišení se 
od zvířat. Rádi tak podstupují bolest s tím spojenou. 

Hlavně u žen je také běžné jizvení, tetování či vzájemné malování se 
černou barvou z uhlí a gumovníkové šťávy. 



 Tamější legenda 

Pygmejové si myslí, že černoši jsou povinni se s nimi o jejich úrodu dělit. 
Vypráví o tom tamější legenda - Pygmej během lovecké výpravy
objevil vesnici šimpanzů a obdivoval zde mnoho věcí. Následně se 
tam vydal znovu i s černochem, který pygmeje donutil, aby ochutnal
banán; sám se bál, toto ovoce neznal. Další den zrána se černoch
pygmeje zvědavě ptal, jak se mu daří. Pygmej si banán velmi
pochvaloval; byl naprosto zdravý. Společně se shodli, že si toto ovoce
zasadí i ve své vesnici. Pygmej trhal plody, aby si jej mohl zasadit do 
země a černochovi se vysmíval, že sbírá sazenice. Černochovi po 
měsíci vyrostl kolem chýše banánový háj, zatímco pygmejovi ty ba
nány v půdě seshnily. Pygmej poté diplomaticky prohlásil, že věděl, že
je Černoch lepší zemědělec a ať to tedy dále pěstuje a on to bude
jíst, neboť jeho zásluhou černoch banány poznal.



Význam Šebestovy tvorby
 Jeho 1. výprava za Pygmeji měla objasnit otázku, zda jsou afričtí trpaslíci 

totožní s negrity JV Asie, což se do té doby předpokládalo. V knize ‚Mezi 
nejmenšími lidmi světa‘ ale předkládá opak a popisuje kulturní i rasové 
odlišnosti těchto 2 národů. Podobně je to i s Pygmeji Bambuti a černochy. 
Bambuti jsou mnohem více přizpůsobeni životu v pralese, než černoši. 
Autor varuje před zaměňováním těchto ras i přesto, že ve skutečnosti žijí 
vedle sebe a jejich životy se prolínají a ovlivňují.

 Svými výzkumy dokázal, že tělesné vzezření trpasličích lidí není výsledkem 
degenerace rasy vysokého vzrůstu, nýbrž je tomu tak díky vlivu prostředí, 
ve kterém trpasličí národy žijí zřejmě už od ‚začátku‘.

 Jeho celoživotní výzkumy středoafrických Pygmejů a negritů jihovýchodní 
Asie se řadí mezi ty nejpropracovanější v této oblasti a položily základy pro 
všechny další výzkumy. 



Závěr
 Kniha není jenom souhrn vědeckých poznatků, nabízí nám i spoustu 

zajímavých příběhů a hlavně se nám snaží přiblížit, pro nás nezvyklý 
a často i nepochopitelný, život trpasličích národů.

 I přes velké zásluhy v oblasti antropologie a etnologie se Pavel 
Šebesta stal pro českou veřejnost opomíjenou osobností. 

„Prošel jsem končinami, jichž se dosud 
nedotkla noha Evropana, navštívil jsem kmeny, 
které ještě nikdy nespatřily bělocha. Chybný 
krok v hornatých propastech vnitrozemí, 
nehoda při četných plavbách na voru ve 
strašlivých peřejích divokých horských řek, 
přepadení tygrem za temné noci, zatímco 
malá karavana kampovala volně v přírodě, 
útok zlodějské chásky, záchvaty četných 
tropických nemocí – jak často mne to mohlo 
stát život!“



Otázky
 V jaké části Afriky bychom hledali Pygmeje Bambuti?

1. V Sahaře
2. Kolem Guinejského zálivu
3. Ve střední Africe

 Kolikrát vyrazil P. J. Šebesta do JV Asie za negrity?
1. 1x
2. 2x
3. 3x

 Který kmen Pygmejů Bambuti je nejpočetnější?
1. Basúa
2. Aká
3. Efé



Otázky
 Jaký typický materiál používají negrité v JV Asii pro stavění přístřešku 

1. Kámen
2. Bambus
3. Hlína

 Potvrdil P. J. Šebesta svými výzkumy to, že negriti z JV Asie jsou stejní 
jako Pygmejové Bambuti z Afriky?

1. Ano, potvrdil to
2. Ne, vyvrátil to
3. Nelze jednoznačně říci

 Německá škola se vyvíjela
1. Pouze v Německu
2. Pouze v Německu a Rakousku 
3. V Německu, Rakousku, ale i v Belgii, Francii a Švýcarsku



Zdroje
 https://www.hedvabnastezka.cz/pavel-joachim-sebesta/
 https://archive.is/20131119133409/www.mzv.cz/kualalumpur/cz/nase_vz

tahy_s_malajsii/zajimavosti/pavel_sebesta_mezi_domorodci/pavel_seb
esta_otec_pygmeju.html

 https://books.google.cz/books?id=QCNzyl9K5ckC&pg=PA132&lpg=PA1
32&dq=Difusionismus&source=bl&ots=-
wc6yVJjfz&sig=91BDc0Aw2sDJF5bRQe7Pl8fmGh0&hl=cs&sa=X&ved=2a
hUKEwj8leGu49TeAhWOKFAKHdhvDoAQ6AEwAnoECAEQAQ#v=onepa
ge&q=Difusionismus&f=false
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