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Úvod

 Za svou bakalá�skou práci jsem zvolila interiérovou plastiku dle vlastního 
návrhu konstruovanou jako záv�snou dekoraci. Motiv masky jsem použila pro její 
t�sné spojení s d�jinami lidstva, které m� vždy inspirovaly. Konkrétn� maska ve mn�
vždy vzbuzovala dojem n��eho tajemného, ale zárove� elegantního a vkusného, 
estetické ztvárn�ní možného út�ku z reality nebo jen prchavý okamžik anonymity.  
 Cílem mé práce je p�edstavit masku v podob�, jakou si dnes v�tšina lidí pod 
tímto názvem p�edstaví, a to jako masku novodobého benátského karnevalu. Tomu 
podléhá i zpracování a výb�r materiálu. Protože maska v�tšinou zakrývá podstatnou 
�ást obli�eje, bylo mým cílem, aby výsledný odlitek m�l také sv�j obli�ej a na n�m 
masku, odlišenou jak tvarem, tak i materiálem. Krom� litiny tedy p�išlo na �adu i 
zamyšlení nad bronzem. Aby celá kompozice p�sobila co nejrealisti�t�ji, musí být 
v�nováno hodn� pozornosti nejen skute�ným lidským proporcím, ale i kone�nému 
zdobení odlitku, kde se uplatní i textilie, sklen�né kameny a barvené pe�í. 
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I. Teoretická �ást 

1. Vývoj masek 

 Maska provází lidstvo od jeho po�átk�. Všechny lidské civilizace vytvá�ely 
masky a m�žeme je tedy najít na všech kontinentech, ve všech klimatických 
pásmech, od úsvitu d�jin po sou�asnost, stejn� tak u všech ras a národ�. Maska je 
fenomén, který se objevil ruku v ruce s prvním lidským uv�dom�ním si sebe sama, 
s prvním ztvárn�ním života a sn�ním o budoucnosti. Vždy� tvá� je jednou z prvních 
v�cí, kterou �lov�k po narození spat�í. Masky doprovázely mýty a legendy, staly se 
sou�ástí rituál� a dávaly možnost zm�nit jejich nositele. S její pomocí se mohli 
zm�nit v jinou bytost, slabý v silného, �lov�k ve zví�e, zbab�lec v hrdinu �i boha. 
Masky dávaly porozum�t hloubce vlastní duše a stejn� tak se staly ochranou p�ed 
zlými vlivy. 
 Od svého prvního ztvárn�ní na skalních malbách v dob� kamenné, prošly 
masky dlouhým vývojem. Zajiš�ovaly úsp�šný lov, staly se klí�em k prom�nám 
b�hem rituál�, jako poh�ební masky ponechávaly identitu král�m a faraón�m p�i 
jejich cest� posmrtným životem, p�i divadelních vystoupeních dávaly rozpoznat 
povahy postav i jejich emoce, dodávaly tajemnost svým nositel�m a zachovávaly 
b�hem karneval� jejich anonymitu, nebo jen sloužily k zastrašení nep�átel. M�nil se 
jejich význam, stejn� tak se m�nil i zp�sob jejich zpracování. Vyráb�ly ze všech 
materiál�, od masek z listí, jíl� a pe�í, p�es tesané kameny a mozaikové reliéfy, 
tepané kovy, �ezby v kostech, až po sádrové odlitky a papírové škrabošky. 
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1.1  Masky p�írodních národ�

S maskou, jako nedílnou sou�ástí rituálních ob�ad�, se setkáváme již v dob�
kamenné, kdy vznikaly první jeskynní malby. Na nich jsou znázorn�ni jednak šamani 
v maskách zví�at �i hlavami démon�, zahán�jící zlé duchy, nebo lovci beroucí na 
sebe podobu zví�at, aby zajistili úsp�šný lov. P�íkladem m�že být jeskyn� Trois fr�res 
v jižní Francii, kde je na jedné z maleb znázorn�n muž, pravd�podobn� �arod�j, 
oble�ený v k�ži zví�ete s parohy. Rytá a malovaná postava je vzp�ímená, 75cm 
vysoká, s vyplazeným jazykem, parožím jelena, ocasem kon� a mužským pohlavím. 
Má vzp�ímené zví�ecí uši a dlouhý vous, zakrývající celou tvá�. Vypoulené o�i 
okrouhlého tvaru p�ipomínají sovu, ovšem bosé nohy jsou nepochybn� lidské. Na jiné 
malb� v této jeskyni je zobrazen za stádem s jelenem a býkem �lov�k s bý�í hlavou, 
zahalený v k�ži. Ob� tyto malby byly vytvo�eny spole�ností pozdního paleolitu, v 
Magdaleninu. Vysv�tlení funkce t�chto konkrétních masek se p�iklání spíše k názoru, 
že sloužily k šamanským rituál�m, než jako maskování lovce blížícího se ke zv��i. 
Takovéto znázorn�ní by p�epokládalo n�jakou zbra�, nap�íklad ošt�p, jak je 
vyobrazeno na malbách lovu pštros� v jižní Africe a Austrálii. 

Toto pojetí masek, a� už se jedná o jejich zp�sob využití, použitý materiál 
nebo zp�sob stylizace, se ve velmi podobné form� zachovaly v kultu�e tzv. p�írodních 
národ�. Jedná se p�edevším o kmeny a národy ze zemí t�etího sv�ta, které se bu�to 
v�bec, nebo jen velmi málo, setkali s civilizací. Jejich masky ale v�tšinou nemají 
náboženský význam. Zobrazují legendární nebo skute�né p�edky, jejichž jména pak 
masky nesou. Dalšími zobrazovanými bývají nadp�irozené bytosti, nikdy však 
božstva, a proto také �asto sloužily jako zp�sob zastrašení nep�ítele. A� už se díváme 
na masky pocházející z Afriky, Papuy - Nové Guiney, Cejlonu, Srí Lanky nebo 
Nového Zélandu, pro všechny platí, že v�tšina z nich je vyrobena ze snadno 
dostupných p�írodních materiál�. Pro jejich výrobu je použita technika výpln�
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z palmových list�, lýka a jiných rostlinných materiál� na prout�né nebo ratanové 
kost�e.  

Nejtypi�t�jší cejlonskou maskou je takzvaná Naga rakša, hr�zostrašná maska 
vy�ezávaná ze d�eva, s démonickým obli�ejem a vypoulenýma o�ima, vycen�nými 
zuby a vyplazeným jazykem. Kolem celé hlavy je maska zdobena v�jí�em vzty�ených 
kober. Objevují se p�i celono�ních rituálech, p�i kterých se vyhán�jí zlý duchové z t�l 
nemocných. Zlých duch� je celkem osmnáct a každý z nich má svou vlastní masku. 
Tane�níci v t�chto maskách svým výstupem a hlasitým skandováním hesel podporují 
lé�itele, �ídícího celý rituál, v jeho úsilí. 

P�vodní obyvatelé Nového Zélandu, Maorové, jsou proslulí svou tradicí 
tetování. Celá kultura je siln� ovlivn�na polynéskými ko�eny, které jsou nejvýrazn�jší 
práv� v um�ní. Charakter masek zde mají vysoké reliéfy tvá�í vy�ezávané ze d�eva. 
Tak�ka všechny jsou zdobeny ornamentálním vrubo�ezem, v�tšinou �ern�
obarveným, které symbolizuje kmenové tetování. To bylo jakýmsi poznávacím 
znakem jednotlivých vále�ník�. Na maskách pak p�edstavuje konkrétní p�edky. 
Nej�ast�ji využívaným dekorem je spirála koru, p�ipomínající rozvíjející se v�tvi�ky 
kapradiny nebo mo�skou vlnu, která se krom� masek a tetování �asto objevuje také na 
nosných sloupech staveb nebo na malbách. 

Obr. 1 -  Maska kmene Chokwe, Západní Afrika  Obr. 2 -  Maorská maska 
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Kultura obyvatel Papuy – Nové Guiney byla d�íve �asto ozna�ovaná jako 
kultura podobná dob� kamenné, a to z d�vod� primitivního využívání materiál�. 
Naproti tomu se jejich masky vyzna�ují silnou stylizací hrani�ící až s abstrakcí 
typickou pro dnešní moderní um�ní. Stylizace se projevuje protažením proporcí, 
dlouhými zobanovitými nosy sm��ujícími dol� a malýma o�ima v hlubokých 
jamkách. Typické je používání p�írodních jílových barviv v odstínech od bílé p�es 
okrovou až po �ervenohn�dé. Tyto barvy se ovšem používají jen jako konturovací 
linky, nikdy se s nimi nevypl�ují celé plochy. K maskám bývají n�kdy p�ipevn�ny 
palmové listy, které zakrývají celé t�lo tane�níka, nebo jsou provedeny jako p�ílbové 
masky p�es celou hlavu. Podobnými maskami jsou zdobené i deskovité d�ev�né štíty 
a stély. Samostatnou kategorii tvo�í podivné, n�kdy až d�sivé, masky bahenních lidí 
kmene mudmans, hrub� vyrobené z nevypáleného bílého jílu, které p�edstavují 
duchy. Stejným jílem se �asto natíralo i celé t�lo tane�níka a maska tak sloužila 
k zastrašení a zahnání nep�átel. 
 Do této kategorie masek by se, pro svou podobnost jak materiálem tak i 
ú�elem, daly za�adit i masky p�vodních obyvatel Severní Ameriky. Tyto masky m�ly 
stejn� jako u jiných p�írodních národ� p�edevším rituální význam. Hrály d�ležitou 
roli v mužských tajných spole�enstvích, nap�íklad p�i rituálním p�echodu mladíka do 
dosp�losti. Masky m�ly krom� lidských tvá�í �asto podobu zví�at, jako jsou medv�d, 
kosatka, vlk, orel nebo havran. P�edevším Inuité (Eskymáci) z Aljašky v t�chto 
zoomorfních maskách zobrazovaly svou víru v p�em��ování lidí ve zví�ata a naopak. 
Nejvhodn�jším materiálem pro jejich výrobu bylo u jižních kmen� d�evo, ale 
v severn�ji položených oblastech, kde bylo d�eva málo, se �asto objevují �ezby masek 
v kosti, mrožích klech nebo na velrybích obratlech. Veškerá stylizace masek byla 
v�tšinou omezena na pojetí tvaru kruhu, elipsy nebo zaoblených obdélník�. V�bec 
nej�ast�jším motivem bylo oko. Zbytek masky byl nabarven p�írodním barvivem 
nej�ast�ji v odstínech �ervené, �erné, žluté, zelenomodré a bílé. Sou�ástí masek bylo 
také dozdobení p�ipevn�nými lidskými vlasy, pta�ím pe�ím nebo mrožími vousy. 



12 

Obr. 3 – d�ev�ná maska z Papuy – Nové Guiney Obr. 4 – Maska Inuit� vy�ezaná z  
barvená p�írodními pigmenty, výška 61 cm velrybí kosti, výška 10 cm.

Obr. 5 – Maska kmene Cherokee, Severní Carolina, Amerika. Vy�ezávané o�echové 
d�evo, výška 43 cm. 
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1.2  Posmrtné masky 

Starov�ké kultury od Sibi�e po Jižní Ameriku opat�ovaly své mrtvé 
posmrtnými maskami, aby své mrtvé uctily a aby jim zajistili bezpe�nou cestu a 
zachovaly jejich identitu v posmrtném život�. S nejznám�jšími posmrtnými maskami 
a snad s jejich nejv�tším po�tem se setkáváme v kultu�e starov�kého Egypta. 
S jedn�mi z prvních se m�žeme setkat v rozsáhlé nekropoli v Gíze, z období 4. 
dynastie, kolem 2500 let p�. n. l. Vytvá�ely se dodnes užívanou technikou otisku 
obli�eje zem�elého do sádrové hmoty. Tyto kopie hlav se následn� opat�ovaly 
portrétními maskami ze zlata a další bohatou výzdobou a byly ur�eny jen pro 
nejmajetn�jší obyvatele. Masky jako takové byly v této dob� ješt� celkem vzácné. 
V období St�ední �íše se používání masek více rozší�ilo. Za�aly se zhotovovat 
z levn�jších materiál�, a to bu� ze d�eva, nebo z kartonáže, což jsou vrstvy plátna 
slepené sádrovou hmotou. Vrchní sádrová vrstva byla nabarvena bílou nebo žlutou 
barvou a m�la zvýrazn�né o�i a rty silnými �ernými konturami. O�i byly vykládány 
�ernými a bílými kameny jako je nap�íklad obsidián. Mužské masky m�ly �asto 
dopln�n knír nebo vous. Celá maska pak byla dopln�na parukou a více�adým 
náhrdelníkem. Masky nezakrývaly jen krk a obli�ej, ale i horní �ást zad a hrudníku. 
Nikdy ale její sou�ástí nebyly paže.  Masky faraón�, �len� královské rodiny nebo 
vysoce postavených hodnostá�� se i nadále vyráb�ly ze zlata. Pozd�ji se pak objevily 
ješt� mohutn�jší masky s výrazn� malým obli�ejem oproti mohutné a t�žké dlouhé 
paruce. Pod náhrdelníkem byl do sloupce uspo�ádán text se jménem zesnulého. 
Za�átkem Nové �íše došlo k dalšímu až masovému rozší�ení posmrtných masek. Byly 
menší než p�edchozí masky, a tak již nezakrývaly �ást zad, ale jen obli�ej a krk. 
Výjime�n� i �ást hrudníku. Bylo u nich ale naopak �asté znázorn�ní paží. Vždy byly 
zdobeny parukou a n�kolika�adým perlovým náhrdelníkem. Obli�ej byl podstatn�
mén� stylizován, barvil se na žluto nebo se potahoval zlatou fólií. Velmi oblíbené 
bylo také vykládání masky sklovinou nebo polodrahokamy. V této dob� se také 
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poprvé objevily masky vyrobené z masivního kovu. U prostších ob�an� se jednalo 
jen o jednoduchou tepanou zlatou fólii, pro vládnoucí kastu se zhotovovaly masky 
z pe�liv� opracovaného masivního zlata, vykládaného polodrahokamy. Takovouto 
sv�toznámou maskou se stala posmrtná maska Tutanchamona, který vládl jako faraón 
v období 18. dynastie (1333 – 1323 p�. n. l.). Maska, nalezená v jeho hrobce v Údolí 
král�, je vytepaná z masivního zlata o výšce 54 cm, ší�i 39,3 cm a váze 11 kg, 
vykládaná skelnou hmotou a polodrahokamy, mimo jiné i lapisem lazuli. Pro o�i byl 
použit k�iš�ál a obsidián. B�hem pozd�jší doby, za vlády Ptolemaiovc�, sice stále 
v Egypt� p�ežívaly zádušní zvyky, ale díky zna�nému vlivu antického 	íma se zm�nil 
tvar a styl dekoru masek. Zhotovovaly se ze sádry, nebo byly úpln� nahrazeny tzv. 
mumiovými portréty, kreslenými p�ímo na plátno nebo na d�ev�nou desti�ku. 
Veškeré ozdoby a ú�esy, i styl samotného provedení, byly v �eckém a �ímském stylu. 
Zachovány z�staly jen postranní egyptské symboly pro božstva. 

Obr. 6 – Tutanchamonova poh�ební maska 
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Další velkou skupinu masek m�žeme najít v p�edkolumbovské St�ední a Jižní 
Americe. Motiv obli�eje je zde nej�ast�ji ztvárn�n jako sou�ást reliéfní kamenné 
výzdoby sloup� a chrám�. Za masky v pravém slova smyslu tu lze ale považovat jen 
ty posmrtné. Kmeny Zapoték� a Ink� vytvá�ely své posmrtné masky p�edevším 
tepáním masivního zlata, vykládaného pak polodrahokamy, podobn� jako v Egypt�. 
„Na lokalit� Monte Albán, snad nejstarším m�stem Ameriky, ve slavném hrob� �. 7 
objevil v roce 1932 mexický archeolog Alfonso Caso nejv�tší archeologický poklad 
Ameriky, celkem kolem 500 poh�ebních dar� ze zlata, nefritu a tyrkysu, mezi nimi i 
jednu zlatou masku.“ [ 1 ]
Nanešt�stí byla v�tšina zlatých posmrtných masek, spolu s jinými zlatými p�edm�ty, 
po dobytí této oblasti Špan�ly v 16. století roztavena a odvezena zp�t do Evropy. 
Sta�í Mayové a Aztékové také vyráb�li své posmrtné masky z tepaného zlata, daleko 
�ast�jší ale byly mohutné tesané masky z posvátného zeleného kamene jadeitu, n�kdy 
nahrazovaným nefritem, malachitem nebo tyrkysem. Tyto masky byly následn�
zdobeny mozaikou z polodrahokam�, zlata a perleti, pojenou rostlinnými 
prysky�icemi nebo jakýmsi druhem cementu. O�i byly vykládány perletí a obsidiány. 
Maska tohoto typu byla nalezena v hrob� neznámého národa poblíž m�sta 
Teotihuacánu. Mozaikou  byly také �asto zdobeny d�ev�né vy�ezávané sošky a 
figurky. Jako nejznám�jší mozaikovou masku m�žeme uvést mayskou posmrtnou 
masku krále Pacala z m�sta Palenque. Tato maska v životní velikosti byla složená 
z více než 200 kus� úlomk� jadeitu, s o�ima vyloženýma obsidiány a perletí, a byla 
p�ipevn�na na obli�ej krále vápennou maltou. Tato maska pochází z královské hrobky 
ze 7. století n.l.  

Snad nejznám�jší posmrtnou maskou antické Evropy je zlatá posmrtná maska 
mykénského krále Agamemnóna, kterou nalezl v Mykénách roku 1876 n�mecký 
archeolog Heinrich Schliemann. Pozd�jší v�d�cké zkoumání masku sice datovalo do 
období �ty�i sta let p�ed Trójskou válku, ale její jméno jí už z�stalo. Dodnes z�stává 
otázka, komu vlastn� byla ur�ena. Maska je nyní uložena v Národním 
archeologickém muzeu v Athénách. 
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Obr. 7 – Maska mayského krále Pacala Obr. 8 – Aztécká maska Xiuhtecuhtli 

Obr. 9 – Maska krále Agamemnóna Obr. 10 – M�d�ná maska Sargona I. 
Akkadského 
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1.3  Divadelní masky 

V kultu�e každého národa s bohatou historií a tradicemi se m�žeme setkat 
s jednou z forem divadla, které se vyvinulo z prastarých rituál�. U n�kterých národ�
se jedná o tane�ní ztvárn�ní tradic, jinde narazíme na náboženskou tématiku nebo 
p�evypráv�ní starých pov�stí a legend, nebo se setkáme s p�íb�hy zcela novými. 
Divadlo si získalo za staletí oblibu prakticky v celé Evrop� a Asii, kde navazuje na 
tradice své zem�. Jedno však mají všichni spole�né, a to jsou masky. Ty sloužily ke 
znázorn�ní jednotlivých postav, zví�at, boh�, nebo jen k vyjád�ení základních emocí. 

Antické drama se vyvinulo z p�vodních slavností na po�est Dionýsa, �eckého 
boha vína a plodnosti. Jak uvádí Aristoteles ve své Poetice, jednalo se o krátký 
tan�ený a zpívaný improvizovaný p�íb�h. Pozd�ji za�alo antické drama využívat 
svých pov�stí a mytologie, a tak se dodnes setkáváme s nám�ty jako jsou zavražd�ní 
Agamemnóna Klytaimnéstrou nebo Homérova Illiada. Všechny role v antickém 
divadle hrály muži, p�istrojení do kostým� a masek, které se objevily v 5. století p�. n. 
l. Zvyk nošení masek p�i vystoupeních se pravd�podobn� vyvinul už v 6. století p�. n. 
l. z rituál�, kde se masky nosily, ale nebyly p�i nich povinné. Používaly se r�zné typy 
obli�ejových masek, nap�íklad se tvá� pomazávala medem �i vinným kalem a teprve 
na ni se nasazovala škraboška z listí, než herci p�ešli na masky pevné. Podle tradice 
byl prý dramatik Frýnichos první, kdo zavedl ženské masky, a dramatik Aischylos 
první, kdo používal masky malované. Tyto pevné masky zakrývaly celou hlavu, m�ly 
jen otvory pro o�i a ústa, a pat�ila k nim i paruka, vous a r�zné ozdoby. Byly pom�rn�
v�tší než obli�ej herce, takže i více zvýraz�ovaly obli�ejové rysy. Každá maska m�la 
výraz podle charakteru role. 
asto se objevovaly komické masky zví�at, jako pták� �i 
hmyzu. U masek lidí se využívalo atribut� považovaných za sm�šné jako plešatost 
nebo ošklivost. Když herci hrály známé osobnosti, využívalo se masek portrétních. 
Herec nemohl tedy používat mimiku, jeho nástroji byl jen hlas a gesta. Tyto masky 
byly vyrobeny z plátna, korku nebo m�kkého d�eva, takže se bohužel do dnešních 
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dn� nedochovaly. P�edstavu o jejich vzhledu si ale m�žeme snadno ud�lat z množství 
maleb �i jejich kovových a kamenných alternativ. Na evropskou kulturu ud�laly 
�ecké masky takový dojem, že dodnes jsou pokládány za symbol divadla. 

Obr. 11 – Jantarová maska Dionýsa, 1. stol. n.l. 	ím 

Podobným sm�rem se ubíralo také divadlo Východu. Vypráv�ní p�íb�h� je 
zde siln� ovlivn�no místním náboženstvím, ze kterého divadlo �erpalo své nám�ty. 
Divadlo v Indii a Indonésii je patrn� nejvíce ovlivn�no práv� hinduismem a 
kastovními systémy. Jelikož hinduismus byl divadlu vždy naklon�n, jako zp�sobu 
ztvárn�ní ducha, staly se nej�ast�jším nám�tem her náboženské eposy jako 
Mahábhárata a Rámájana. Vypráví nap�íklad p�íb�hy mýtického hrdiny Rámy, jeho 
boje s desetihlavým démonem Rávanou, který mu unesl ženu Sítu, a její vysvobození 
za pomoci opi�ího krále Hanúmana. Nej�ast�jší divadelní formou je tane�ní drama, 
kombinující hudbu, tanec, malování a herectví v jedno. Tane�níci p�i vystoupeních 
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nosí na hlavách bohat� zdobené masky ze d�eva nebo papírmaše. Veškeré masky a 
kostýmy byly striktn� p�edepsány, a používaly se k odlišení kast, spole�enského 
postavení a historického období. Indické i Indonéské masky se v pr�b�hu 20. století 
staly samostatným um�leckým dílem, a jako velké lákadlo turist� jsou op�t 
využívány p�i v�tšin� náboženských ob�adech. 

Divadelní masky najdeme i v zemích ovlivn�ných buddhismem, jako je 
nap�íklad Mongolsko, Tibet a Nepál. Tradi�n� se zde masky používají p�i tane�ních 
vystoupeních b�hem oslav mnoha svátk�, jejichž po�et dosahuje i sta ro�n�. Toto 
tane�ní divadlo má pro p�edstavu v Tibetu tradici starou více než šest set let. Zdejší 
divadelní výstupy sice �erpají z podobných nám�t� jako divadla v Indii, ale �etnost 
masek a jejich vzhled se zde liší. Mongolské masky se nap�íklad liší svou velikostí. 
Jsou výrazn� nadživotní velikosti, barvené ostrými kontrastními barvami a �asto 
vykládané zlatem, korálem a drahými kameny. Zajímavé jsou také lidové masky 
vyrobené z p�írodních materiál�, jako jsou choroše nebo kroucené d�evo. 

Obr. 12 – Bhútánská maska p�evt�lení, Obr. 13 – Divadelní maska, Nepál 
 malované d�evo 
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V kultu�e 
íny hrálo divadlo d�ležitou roli zhruba od druhé poloviny druhého 
tisíciletí p�. n. l., kdy vládla dynastie Šang-Jin. Nám�ty her se �erpaly z historie, 
z legend a román� i z aktuálních událostí. Tyto hry velebily poctivost, oddanost práci, 
císa�i a rodin�. Herci bývali muži i ženy oble�eni v pestrých kostýmech, se silným 
lí�ením nebo maskou, �asto mající vousy. Tradi�ní �ínské divadlo i s maskami se do 
dnešní podoby vyvinulo ze st�edov�kých rituálních pr�vod�. K vid�ní je od druhé 
poloviny devatenáctého století ve slavné pekingské ope�e, která slou�ila dohromady 
r�zné místní styly. Tyto hry kladou d�raz na to, aby byly více „vid�ny než slyšeny“. 
Proto se také více než kdekoli jinde využívá masek a silného lí�ení. Vzhled masky a 
lí�ení se odvíjí od charakteru postav. Nap�íklad ženské postavy mají bílé masky 
s o�ima zvýrazn�nýma tmav� �ervenou a odstíny r�žové, klauni mívají bílé lí�ení jen 
kolem o�í. Oproti tomu vále�níci, mudrci nebo starci mají na maskách vždy 
p�ipevn�ný vous. Krom� divadla se v 
ín� masky využívaly i p�i rituálech vyhán�ní 
démon� z domu. Tyto rituály v maskách se provád�jí bez výrazných zn�m už celá 
tisíciletí. Nejstarší dochované masky, pocházející z oblasti S´�chuanu, byly bronzové, 
mezi nimi bylo i pár zlatých, které stylov� p�ipomínají jihoamerickou kulturu. ¨ 

Obr. 14, 15 – Masky pekingské opery 
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Nejstarší divadelní projevy Japonska vycházejí ze šintoistických rituál�, které 
za�aly jako kult p�edk� a p�írody. Ovšem první psaný divadelní záznam, Vypráv�ní o 
starých v�cech, pochází až z roku 712 n. l. Dnes jsou tyto rituály seskupeny do 
ob�adních tanc� kagura a komických scénických tanc� gigaku. Všechny tyto výstupy 
se neobejdou bez masek. Za nejznám�jší formu japonského tane�ního divadla 
m�žeme považovat divadlo nó, které má p�vod ve vystoupeních provozovaných 
v 
ín�, Korei a Indii. Toto divadlo vzniklo ve 14. století a hraje se dodnes. Mísí 
dohromady prvky hudby, tance, akrobacie i pantomimy. Hlavními hrdiny her nó 
bývají nej�ast�ji duchové, démoni, nebo posedlí lidé, kte�í nemohou dojít pokoje, 
protože se ve svém život� p�íliš v�novali lásce a sv�tské cti. Hry se velmi podobají 
básnickým vizím a zachycují zlomek lidského života. Hlavní úlohu hraje herec šite, 
vystupující v ženské nebo mužské masce a vyjad�ující se zp�vem, recitací, tancem 
nebo stylizovaným pohybem. „Šite i jeho spole�níci (pokud nehrají živé lidské 
bytosti, spíše než p�ízraky a démony) nosí masky z jemn� kolorovaného d�eva, z nichž 
mnohé p�echázely z generace na generaci. Masek je p�t základních typ� – masky 
starc�, masky mužské, ženské, masky božstev a masky démon�; každý z nich však má 
však �adu variant. Krom� toho se n�kdy používá zvláštních masek. Masky nosí jen 
postavy, které hraje šite. Kostýmy, bohaté barvou i vzorem látek jsou založeny na 
oficiálním od�vu doby Kan´amiho a Zeamiho. V�tšinou jsou hedvábné, z brokátu i 
vyšívané, nikdy však nejsou tak k�iklavé jako v �ínském divadle.“ [ 2 ] Jednou ze 
zajímavostí japonských masek jsou samurajské p�ílby s obli�ejovou maskou, 
používané v pozdním st�edov�ku. M�ly zvýrazn�né, ost�e �ezané rysy a zakrývaly 
bu� celou plochu obli�eje i s �elem, nebo jen její dolní �ást. 
asto byly dopln�ny 
vousem z vláken nebo zuby z perleti. Barveny byly bu�to výraznými barvami, �asto 
�ervenou, nebo si ponechávaly tmavou barvu kovu. 

Každá asijská zem� má vlastní divadelní tradice, které se mnohdy od sebe 
zcela liší. Stejn� tak i Korea. Mnohé korejské divadelní formy jsou starší než ty 
japonské, které do zna�né míry ovlivnily. Nejcharakteristi�t�jší zdejší formou divadla 
je tane�ní drama v maskách, které také vzniklo ze šamanských rituál�, z nichž mnohé 
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se praktikují dodnes. Jednalo se o vymítání zlých duch�, zajišt�ní dobré úrody a 
uct�ní svých mrtvých. Dnes se z nich staly zábavy a národní kulturní tradice. Tyto 
dramata jsou v�tšinou satirické s aktuálními prvky, s pestrými kostýmy a 
rozmanitými maskami. Korejská vesnice Hahoe na Východ� korejského poloostrova 
je nejproslulejší práv� t�mito vystoupeními. Stala se v podstat� skanzenem tradi�ní 
lidové kultury. Traduje se, že v 11. století ve vesnici žil �ezbá�, který vy�ezal ze d�eva 
dvanáct masek pro šamanský rituál talchum. Dev�t z t�chto masek se dochovalo 
v místním Muzeu masek. Tyto masky se vyzna�ují úzkými pr�zory pro o�i, které jsou 
hluboko zasazené a výrazným nosem. Mají pohyblivou dolní �elist, která umož�uje 
masce zm�nit výraz p�i zm�n� polohy hlavy. Jednou ze zajímavostí je, že od roku 
1997 se ve vesnici Hahoe a blízkém m�st� Andong každoro�n� koná Mezinárodní 
divadelní festival masek. 

Obr. 16 – Maska japonského divadla nó Obr. 17 – Korejská maska, Hahoe 
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2.   Masopust 

2.1   Vznik masopustu 

Na území Evropy byly pohanské rituály spojené s užíváním masek po nástupu 
k�es�anství postupn� zakazovány a pomalu zanikaly. Omezily se pouze na venkovské 
lidové zvyky, které se s mísily s novou vírou a dostaly tak k�es�anskou nápl�. 
V pr�b�hu 3. století se utvá�í okruh velikono�ních svátk�, rozd�lený na dv� období. 
Na dobu p�ípravy a dobu velikono�ní. P�ípravní doba se oficiáln� nazývá 
„velikono�ní doba kající“, na našem území známá jako doba postní. N�které prameny 
uvádí, že v období Velké Moravy v 9. století se u nás pro tuto dobu užíval termín 
„mjasopust“, pozd�ji zm�n�n na masopust. Tento název zahrnuje dobu od T�í král�
do Popele�ní st�edy, která je prvním dnem samotného p�stu. Ned�le p�ed touto 
st�edou je sedmou ned�lí p�ed Velikonocemi. Samotná Velikono�ní ned�le je první 
ned�lí po úpl�ku, který nastane po jarní rovnodennosti. Z tohoto d�vodu jsou 
velikono�ní svátky pohyblivé, a podle pot�eby se prodlužuje nebo zkracuje období 
masopustu. Tradi�n� bývá �ty�icátý postní den p�ed sedmou ned�lí koncem 
masopustu, a tedy i za�átkem šestitýdenního postu. P�edvelikono�ní p�st byl 
stanoven na 40 dní koncilem v Nizze roku 325 n. l. „Základem doby trvání je tu 
biblická typologie:�ty�icet dní se postí náš Pán, �ty�icet let stráví Boží lid na poušti, 
�ty�icet dní prodlévá Mojžíš na ho�e Sinaj, �ty�icet dní vyzývá Goliáš Izraelity 
k zápasu, za �ty�icet dní dojde Eliáš o chlebu a vod� k Boží ho�e Chorébu a stejnou 
dobu káže Jonáš obyvatel�m Ninive pokání. Protože si však prvotní církev nedovedla 
ned�li p�edstavit jinak než jako svátek a necht�la ho umenšovat skutky pokání, musila 
být kající doba „prodloužena“ o �ty�i dny p�ed první postní ned�li, takže za�íná 
Popele�ní st�edou.“ [ 3 ] 
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O existenci masek na našem území víme jen z církevních zákaz�, které 
varovaly p�ed vystupováním v maskách. Oproti tomu Kosmova kronika zmi�uje 
masky jako tzv. larvaes, ze kterého vzniklo ozna�ení pro obli�ejové masky jako larvy. 
Samotné ozna�ení maškara se vztahovalo už na celou osobu v p�estrojení, a bylo 
pravd�podobn� ozna�eno z íránského výrazu pro larvu, mascherah. Název masopust 
pak vznikl p�ekladem latinské složeniny carnis a vale, výraz karneval je jen jeho 
zkomoleninou užívanou u románských národ�. Na Slovensku je masopust ozna�ován 
jako fašiangy, na Slovácku a Valašku se mu také �asto �íká ostatky nebo kon�iny, 
jako výraz pro konec bohatého stolu. Lidové masopustní slavnosti se dnes po�ádají 
v sobotu nebo ned�li p�ed Popele�ní st�edou, na n�kterých místech se ale stále 
tradi�n� po�ádají v úterý, které je posledním dnem, kdy se ješt� m�že jíst maso. 
Potom se až do Velikonoc nekonají zábavy ani lidové veselice a nehraje k tanci 
hudba. Podle tradice se na n�kterých místech také alegoricky pochovává basa nebo 
bombardon a muzikanti odkládají své hudební nástroje. 
asté je taky pochovávání 
figuríny masopustu, zahalené v �erném flóru, nebo pochovávání lidské figuríny, tzv. 
bakuse. Obdobu t�chto slavností m�žeme najít už v antickém 	ecku b�hem Dionýsií, 
této slavnosti se �íkalo Lenaje a její podobnost byla spojena práv� s požíváním masa. 
Po�ádaly se také pr�vody maškar na oslavu boh�, a pro zábavu movit�jší skupiny 
obyvatel. Pozd�jší st�edov�ké prameny se zmi�ují o novoro�ních i masopustních 
pr�vodech po�ádaných od 13. století jako o bezuzdných zábavách, kdy ulicemi táhly 
skupiny maskovaných m�žu a žen a oddávali se veselí. Koledníci a masky získávaly 
b�hem pr�vodu také nejr�zn�jší dary v podob� pen�z, potravin nebo masa. To 
umož�ovalo ú�astnit se na hostinách i chudšímu obyvatelstvu. B�hem t�chto pr�vod�
se po�ádaly i svatby, dokonce vzniklo i ozna�ení „prašivý masopust“, které 
ozna�ovalo masopust, kdy neprob�hla ani jediná svatba. Celý pr�vod pak v maskách 
parodoval místní vesnické pom�ry i chování šlechty. 
asem se to ujalo natolik, že se 
b�hem masopust� pravideln� po�ádaly krátké satirické scénky. Posiloval to i fakt, že 
se pr�vod� �asto ú�astnily i p�íslušníci šlechty namaskovaní za oby�ejné �emeslníky. 
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2.2   Masopust na �eském a moravském venkov�

Takovýmto zp�sobem probíhaly masopustní pr�vody jak u nás, tak i ve 
v�tšin� Evropy. Jako p�íklad masopustní tradice si ukážeme zvyky a masky které se 
udržely ješt� na konci 20. století na �eském a moravském venkov�. 

Nejd�ležit�jší maškarou v pr�vodu byl ješt� p�ed 2. sv�tovou válkou tzv. 
bakus na márách, který objevoval hlavn� v oblasti 
ech. Jméno bakus bylo 
v minulosti �asto nahrazováno slovem masopust nebo masopustník, protože od 16. 
století trvaly pro venkov zákazy obch�zek s bakusem, spojené s vybíráním pen�z. 
Bakus p�ímo jako figura je na našem venkov� op�t používán až v 19. a 20. století. Za 
to má ale dlouhou tradici v m�stských masopustních žákovských hrách, které po�ádali 
na kolejích jezuitští studenti od 16. století. Známých jev pr�b�hu staletí hned n�kolik, 
jako nap�íklad Tragedie o masopustu, kterou napsal Mikuláš Da�ický z Heslova na 
konci 16. století,  Hádky Masopusta s Postem ze 17. století. V 19. století zobrazil 
pražský masopust s bakusem Quido Mánes, a stejn� tak, v roce 1844, ho popsal i 
Kajetán Tyl v knížce Masopustní kukátko. 

 Další typickou maskou masopustních pr�vod�, když nepo�ítáme komické 
svateb�any, se stala kobyla, které se n�kdy také �íká šiml nebo klibna. Ta je vedená 
na �emeni sedlákem. Maska kon� mohla být nesená jedním mužem zahaleným 
plachtou, nebo ji p�edstavovali dva muži, spojení nasazeným žeb�íkem omotaným 
hrachovinou. Muž v p�edu držel v rukou hlavu kon�, zadní zase místo ocasu košt�. 
Oba muži byli i se žeb�íkem sepnuti �et�zem, a na takto vytvo�ené konstrukci mohla 
jet jiná maškara, t�eba voják. 
 Tradi�ní lidové masopustní pr�vody se po�ádaly prakticky ve všech vesnicích. 
Jediné rozdíly byly ve ztvárn�ní masek, jejich po�tu, a ve zp�sobu ukon�ení celé 
slavnosti. Do dnes se každoro�n� po�ádá n�kolik lidových pr�vod�. „Nejznám�jší se 
koná v Post�ekov�. Je to jediná oblast v �echách, kde se krom� maškar v pr�vodu 
objevuje tradi�ní lidový kroj. Pr�vod mívá dv� dominanty: ženicha s nev�stou a 
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hadrovou figurínu bakuse, kterou nesou mládenci – „vorá�i“ – v krojích na hnojných 
nosidlech. V �ele pr�vodu, tak jako p�ed sto lety, nese dívka na ty�i �erným flórem 
halené a �ern� zabarvené housle (n�kdy také dudy), které pochováváním 
„masopustníka“ umlknou. Za ním krá�í ženich s nev�stou a velká skupina d�v�at 
v chodských krojích. Místo kv�tinového v�ne�ku mají na hlavách slam�né v�ne�ky, 
kdysi potupný znak padlých dívek. Ze starých maškarních pr�vod� tu z�stává smrt, 
„pa�áci – kašpa�i“ s kuželovitými vysokými �epicemi, kominík, �ert („�mert“), žid 
s pytlem pe�í, bába s n�ší, Manka s d�ckem, cikánka – v�štkyn�, bába s d�dkem 
v n�ši, dále �emeslníci, mlyná�. Bývá tu medv�dá� s medv�dem, v kožichu oto�eném 
slam�ným pov�íslem. Dále voják, myslivec, výb�r�í s kasou „na vora�ky“, vysoký muž 
s natahovacím krkem, sedlák. Mén� se vyskytuje kobyla. Zato ze zví�ecích masek 
novodobého p�vodu tu krá�í nebo se veze dojná i nevydojená kráva, poskakuje opice, 
b�há kohout, slepice �i �áp. Krom� tradi�ního kašpara – laufra, jde v pr�vodu sedm 
trpaslík� a Sn�hurka, dv� lahve plze�ského piva, alegorické vozy atd. V pr�vodu, ale 
n�kdy až za obcí, jsou drábové, bi�ici, kat, pacholci, hrobník a soudce. 
Pr�vod krá�í z horního konce obce. Uprost�ed za márami jde muzika, dnes dechová, 
d�íve dudácká. Pr�vod se na návsi zastavuje, d�v�ata zatan�í chodské kole�ko. Smrt, 
�ert, kominík, výb�r�í, �etník, �emeslníci – truhlá�, tesa�, švec – žid, cikánka ad. 
odehrávají svá malá vystoupení. Pestrý pr�vod na konci vsi kon�í nap�. na 
fotbalovém h�išti s tribunou. Na ploše je postavena šibenice. Poprav�í skupina 
pacholk� postaví na márách položenou figurínu bakuse. Potom se p�ednáší obžaloba 
a vyslovuje se rozsudek, který volí nakonec ob�šení a bakus – masopustník vykupuje 
obrazn� h�íchy všech obyvatel za uplynulé období. Odnášení „mrtvoly“ zaniká ve 
svatebním veselí kolem svateb�an�, kterým p�icházejí blahop�át maškary i panstvo, 
které se vezlo za pr�vodem v ko�á�e.“ [ 4 ] 
 Název „vora�ky“ pro masopustní obch�zky ozna�oval poslední t�i dny 
masopustu. 	íkalo se tak ale i maškarám a pen�z�m, které vybrali mladíci tzv. 
„vorá�i“ s praporem. Ti také �asto nesli v pr�vodu figuru masopustníka. Tento název 
p�ipomíná oby�ej, kdy byly dívky na vdávání zap�aženy do pluhu, který �ídil sám 
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Masopust a imitovaly oborávání pozemku. Toto oborávání údajn� sloužilo jako 
ochrana obce proti moru. Podle se zvyku se po dlouhém týrání kon� pluh roztrhl, 
masopust byl zran�n a následn� odvezen do hospody, kde ješt� p�ed svým konce stihl 
zakázat muziku a pak byl pochován do sn�hu nebo do strouhy. 
 „Z m�stských masopust� dosáhl v �echách nejv�tší popularity karneval 
v Milevsku, kde se o jeho organizaci stará Maškarní sdružení, které má více než 
130letou tradici (od roku 1862). Když p�i pochovávání bakuse ve sn�hu jeden 
p�edstavitel po nachlazení v roce 1864 zem�el, ú�ady obch�zky s bakuse zakázaly. 
Zato se konaly velké maškarní pr�vody v ur�itém rázu, ovšem bez ceremonií a 
poh�bívání bakuse. Od osmdesátých let 19. století se zde konaly, s nedlouhými 
pausami za 1. a 2. sv�tové války i za totality, velké pr�vody s r�zným tématickým 
zam��ením. 
Když padla omezení i zákazy, stala se úst�edním motivem m�stského maškarního 
pr�vodu op�t postava bakuse, který sed�l na sudu na ká�e, kterou táhly opice. 
Objevilo se tu i více maškar bakus�, z nichž n�který byl pak souzen, katem popraven 
a pochován. Maškarní pr�vod m�l a má okázalý ráz, je p�edem organizován a 
zajiš�ován. Tradici tu mají skupiny maškar v historických kostýmech, �ímská jízda na 
koních, vojenské útvary v napoleonských a rakouských uniformách, alegorické vozy 
s aktuálními spole�enskými, politickými, ale i historickými nám�ty. Objevují se i 
parodické scény na filmy, reklamu, sportovní události, finan�ní a ekonomické 
transakce. Vedle sultán�, maršál�, kouzelník� a filmových hv�zd tu jdou kosmonauti, 
postavy z divadla, literatury a televize, v pr�vodu se hraje hokej, nesou sm�šné 
sarkastické transparenty. Jsou tu cirkusové atrakce: akrobaté, klauni, vysoký �í�an, 
trpaslíci a nejr�zn�jší kreace, které m�ly a mají sv�j �asový vývoj s odrazem doby. Tu 
a tam jsou v pr�vodu i postavy známé z lidového masopustu, jako koza, bába 
s d�dkem v n�ši, kohout, „doktor Fous s Markytou“, nebo cvi�ený medv�d �i kobyla, 
ale v transformaci, která již ztratila zcela svou vazbu s lidovou tradicí a zbytkem 
p�vodní funkce. Maškary ovšem své role hrají, p�edvád�jí se, navazují kontakty 
s obecenstvem, zastavují se, aby odehrály své scény. Není to jen pr�vod stereotypn�
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maskovaných skupin, ale skute�né pouli�ní divadlo – vlastn� show – s muzikou, 
tancem, ale s komickým fraškovitým podtextem, které po�ádá Maškarní sdružení, 
spolky, hasi�i, m�sto pro tisícový dav návšt�vník�. Lidové maškary, ve své originální 
podob� málo atraktivní a ve své funkci p�ežité, vlastn� již do m�stského karnevalu 
nepronikly. Naproti tomu staré tradi�ní formy venkovských obch�zek p�evzaly i 
n�které m�stské maškarní kreace. 
M�stský karneval v Milevsku však stále navazuje na staletou tradici a ve své form� a 
zp�sobu je originální �eskou podobou, zcela odlišnou od okázalých pr�vod� masek 
v Basileji, Konstanci, Kolín� nad Rýnem, nebo v Benátkách.“ [ 4 ]

Obr. 18 – Klibna v Ku�e�i u Milevska, kreslil F. Ka�ek 
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3. Benátský karneval 

Masopustní tradice získaly v m�stském prost�edí zcela novou podobu, jelikož se 
vytratila souvislost s církevními svátky. Karneval se všeobecn� stal plesem 
v maskách, ke kterému pat�ila hudba, tanec a nevázané veselí. Z Benátek pochází 
první zmínky o p�evlecích již z roku 1268, své nejv�tší slávy ale benátský karneval 
dosáhl na p�elomu 17. a 18. století. Zbytku Evropy se kdysi mohlo zdát, že se 
v Benátkách slaví karneval po celý rok. Ve skute�nosti karneval trval pouze v dob�
od 26. prosince do Popele�ní st�edy. P�esto byly p�evleky a anonymní masky 
neodmyslitelnou sou�ástí každodenního života obyvatel Serenissimy, což znamená 
v p�ekladu Nejvznešen�jší, jak s oblibou Benát�ané nazývali starou republiku. 
N�které masky dokonce nebyly tehdy chápány jako kostýmy, ale nosily se prakticky 
stále. Mezi takovéto masky pat�ila nap�íklad bauta, což byl �erný závoj zakrývající 
vlasy, krk a uši, a ke kterému neodd�liteln� pat�il t�írohý klobouk a maska, zpravidla 
bílá škraboška, zakrývající horní �ást obli�eje. Tato bílá škraboška byla Benát�an�m 
známá jako larva, podle latinského výrazu pro ducha, nebo volto, podle výrazu pro 
obli�ej. K tomuto od�vu jako dopln�k pat�ila dlouhá �erná pelerína zvaná tabarro, 
kterou s oblibou nosili bohatí i chudí stejn� jako muži i ženy. B�hem velkých 
slavností, jako byla nap�íklad korunovace dóžete nebo p�ijetí významných 
zahrani�ních host�, byly tyto masky dokonce povinn� p�edepsány. Snad proto se 
ostatním Evropan�m vžila p�edstava celoro�ních radovánek. Masky se ovšem nosily 
v�tšinou až ve�er, a v pr�b�hu mší, církevních svátk� a b�hem váno�ních p�íprav od 
16. do 26. prosince bylo jejich nošení striktn� zakázáno. Další velmi oblíbeným 
typem masky, p�edevším u mladých žen, byla tzv. moretta. Tato maska se upev�ovala 
na hlav� pomocí knoflíku na zadní stran� a bylo nutné ji dodate�n� p�idržovat zuby. 
Byla oválného tvaru z �erného sametu a t�sn� doléhala na obli�ej, nezakrývala úpln�
pokožku a vlasy. Nositelky této masky byly nep�ímo donuceny k ml�enlivosti a 
veškerá komunikace byla závislá pouze na gestech, práv� to se u této masky �asto 
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považovalo žádoucí. K této masce pat�ila i malá barevná plášt�nka, kterou bylo 
možné p�ehodit p�es hlavu. 

Tato móda nošení masek poskytovala ur�ité výhody, které ostatní obyvatelé 
Evropy Benát�an�m �asto závid�li. Masky pomáhaly zakrývat sociální rozdíly jejich 
nositel�, které byly v jiných zemích patrné už jen podle od�v�. V podstat� se i 
nejprostší obyvatelé mohli v kostýmech z drahocenných látek cítit jako šlechtici, a 
naopak to byla šlechta, která nepoznána mohla navšt�vovat herny a oddávat se 
hazardu. Práv� tato záliba v hazardních hrách p�ipravila o veškerý majetek celé 
patricijské rodiny a šlechtici byli nuceni žebrat po nárožích. Masky tak mohly skrýt 
veškeré ponížení. Za další výhodu anonymity masek mohly považovat bohaté dámy 
možnost ve�ejn� vystavovat na odiv luxusní šperky, které bylo jinak zakázané b�žn�
nosit, kv�li tehdejšímu zákonu pro omezení výst�edností. Také milenecké páry se 
mohly ukazovat na ve�ejnosti bez obav z odhalení, což bylo v rokokové spole�nosti 
velmi cen�né.  

Obr. 19 – Bauta    Obr. 20 - Moretta 
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 I když byli Benát�ané zvyklí nosit masky tém�� po celý rok, teprve b�hem 
karnevalu se objevovaly tradi�ní kostýmy ve své nejv�tší rozmanitosti a kráse. 
Karneval se stal velmi hlasitou oslavou, a ú�edn� schválenou dobou, kdy byla 
podporována svoboda a porušování pravidel. Vláda tak cht�la odvrátit pozornost od 
spole�enských potíží, a chudí tak mohli na pár dní v roce zapomenout na svou bídu. 
Jen pro tyto dny platilo, že nositelé masek nad sebou nikoho nemají. A tak se na 
ulicích objevovali divocí muži v kostýmech z listí a kožešin, zpívající obscénní písn�, 
muži v ženských kostýmech a naopak ženy v mužských šatech, skupiny kojenc�
toulajících se ulicemi a d�tským jazykem rozebírající politiku a skandály, nebo 
ml�enlivé postavy házející po kolemjdoucích vají�ka napln�ná parfémy. Objevovaly 
se masky napodobující commedii dell´arte, národnosti nebo nejr�zn�jší profese, jako 
nap�íklad bláznivý syfilitik, morový léka� nebo upjatý anglický lord. Maskovaní lidé 
se scházeli na nám�stích a radovali se ze svobody a barevných kostým�. Vrcholem 
karnevalu byl svátek Giovedi Grasso, jinak �e�ený Tu�ný �tvrtek na Piazzett�. 
Jednalo se p�ipomenutí události vít�zství nad patriarchy z Aquiley, které vrcholilo 
porážením býk�, kte�í jakožto p�edstavitelé on�ch patriarch� byli nejprve odsouzeni 
dóžetem k smrti. Jejich maso pak bylo v�nováno v�z��m a chudým ob�an�m. Jako 
sou�ást p�edstavení byla napínána na nám�stí složitá provazová konstrukce, p�i jejímž 
zdolávání mezi sebou soupe�ili �lenové dvou znep�átelených �tvrtí, Nicolotti a 
Castellani. Vrcholem bylo p�edání kytice na balkón� Dóžecího paláce. Ve�er pak 
spole�n� zatan�ili maurský tanec a celý karneval byl ukon�en slavnostním 
oh�ostrojem.  

Na sklonku 18. století díky Napoleonov� zákazu za�al ztrácet karneval na síle a 
barvitosti, z d�vodu obav ze síly masek. Benátský karneval, jak jej známe dnes, 
vznikl roku 1979, ovšem d�vody vzniku byly úpln� jiné než p�ed staletími. Karneval 
již nem�l za úkol odvracet pozornost obyvatel od chudoby, a stal se tak p�edevším 
záležitostí turist�. Nápad vrátit karneval do ulic Benátek pocházel z podn�tu Bienále 
a hotelového �et�zce CIGA (Compagnia dei Grandi Alberghi). Bienále, jako 
nejvýznamn�jší kulturní instituce, usilovala o obnovení pov�sti m�sta jako hlavního 
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m�sta divadla. Oproti tomu byly úmysly hotelové spole�nosti daleko mén� provin�ní. 
Jejich úmysly byly p�edevším pozvednout zesláblý turistický ruch v období zimních 
m�síc�. Také to znamenalo vznik mnoha um�leckých dílen v�nující se práv� výrob�
tolik pot�ebných masek, namísto kdysi tradi�ních Benátských suvenýr�, d�ev�ných 
hracích sk�ín�k ve tvaru gondol. Cech výrobc� masek, um�leckých mascareri, kte�í se 
specializovali na masky papírové a kožené, vznikl již v roce 1436. Postupem �asu ale 
tyto dílny pro nedostatek zákazník� upadly, a byly obnoveny až v osmdesátých letech 
20. století. Tehdy se skupina mladých iniciativních um�lc� rozhodla op�t založit 
dílny, které by maskami zásobovaly p�edevším širokou ve�ejnost. Tyto masky kdysi 
sloužily p�edevším k tomu, aby skryly totožnost nositele, dnes je tomu práv� naopak. 
Kostýmy hý�í fantazií a pestrými barvami, �asto také zlatou a st�íbrnou, práv� proto, 
aby p�itáhly pozornost. Obklopeni anonymní spole�ností se maskované postavy 
p�edvád�jí ve svém nejv�tším lesku pro pár minut slávy a pro zástupy okouzlených 
fotograf�. Dlouhé hodiny pózují p�ed slavnými budovami nebo se prochází 
osv�tlenými uli�kami, a cítí sounáležitost s historií pulzující všude kolem. Mezi 
t�mito postavami bychom ale jen t�žko našli skute�ného Benát�ana. Pouze masky se 
stále vyráb�jí podle p�vodních vzor�. 
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Obr. 21, 22 – Benátský karneval 

Obr. 23 – Pitro Longhi – The Ridotto in Venice, olejomalba, 1750 n. l. 
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II. Praktická �ást
1. Výroba modelu hlavy

 Prvním nápadem, jak by m�l hotový odlitek vypadat, bylo vytvo�ení celé 
hlavy i masky z jednoho kusu z jednotného materiálu, p�vodn� z litiny. Po konzultaci 
se ale objevil mnohem zajímav�jší nápad, a to vytvo�ení dvou odlitk� ze dvou 
r�zných materiál� s r�znou barvou, kde daleko lépe vynikne smysl masky. 
 Hotový odlitek by se tedy m�l skládat ze dvou �ástí: z podkladové hlavy a 
dekorativní škrabošky, kde každá z t�chto �ástí bude vyrobená z jiných materiál�, jak 
odlitek, tak i model. P�i výrob� modelu podkladové hlavy jsem cht�la zachovat 
reálnou velikost a detailní rysy lidského obli�eje, proto jsem zvolila metodu sejmutí 
otisku obli�eje ze živého modelu. K tomu jsem využila materiál Efkotex, což je 
modelá�ská tkanina opat�ená vrstvou syntetické sádry, která se �asto využívá p�i 
výrob� otisk� t�lových forem a portrét�. Nast�íhané a navlh�ené proužky tkaniny se 
ve vrstvách p�ikládají a formují p�ímo na obli�eji, kde po zatvrdnutí sádry dojde 
k dokonalému zachycení všech detail�.  

Obr. 1, 2 – Snímání otisku obli�eje   
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Takto zhotovený negativní otisk obli�eje jsem separovala roztokem vodního skla a 
vody a zalila p�ipravenou licí hmotou Efkopur, vyrobenou ze sádrové fosfátové sm�si 
a používané na výrobu tenkost�nných odlitk� �i kachl� s velmi vysokou p�esností. 
Protože jako forma sloužil p�ímo otisk obli�eje, nebylo po zatvrdnutí licí hmoty 
tém�� nutné vzniklou hlavu retušovat a dobrušovat do kone�né podoby. 

2. Výroba modelu škrabošky

 Na zhotovený model lidského obli�eje jsem nanesla vrstvu šedé keramické 
hlíny a vytvarovala ji do požadovaného tvaru škrabošky a vytvo�ila na ni typický 
dekor v�etn� zasazení bronzového l�žka pro sklen�ný kabošon. Protože škraboška 
zhotovená z keramické hlíny by se jen velmi obtížn� formovala do bentonitové sm�si, 
bylo nutné zhotovit její kopii z pevn�jšího materiálu. V tomto p�ípad� ze zuba�ského 
vosku Ceradent, který je tvárn�jší a tvarov� stabiln�jší než technické vosky. Model 
umíst�ný v p�ipraveném rámu jsem separovala silikonovým olejem a následn� zalila 
sm�sí lukoprenu N 1522 a 2 hmotnostních % katalyzátoru. Pro lepší vyztužení formy 
jsem lukopren pokryla vrstvou nast�íhané gázy. Po vytvrzení lukoprenu se forma 
rozebrala a vyjmula se keramická hlína a do vzniklé dutiny mezi lukoprenovým 
otiskem a sádrovou hlavou se nalil roztavený vosk. Samotné tavení vosku probíhalo 
v nádob� umíst�né ve vodní lázni nad plynovým kahanem, aby se zabránilo 
p�epalování vosku a jeho znehodnocení. Po zatuhnutí vosku se sejmula pouze 
lukoprenová forma, stále p�ichycený model hlavy m�l zajistit, aby se b�hem 
retušování drobných bublinek ve vosku škraboška nijak nedeformovala. Kone�ná 
podoba škrabošky se po retuši pot�ela jemn� mletým uhlím, aby nedocházelo 
k nalepování formovací sm�si na vosk. 



36 

Obr. 3 – Model hlavy ze sádrové hmoty Obr. 4 – Model škrabošky p�ed zalitím 
do lukoprenu 

Obr. 5 – Vyretušovaná vosková škraboška 
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3. Formování škrabošky

 Nachystaný model byl p�ipravený k vlastnímu formování. Jako technologii 
formování jsem zvolila formování do jednotné bentonitové sm�si. Model škrabošky i 
se sádrovou hlavou jsem umístila na modelovou desku a zaprášila d�lícím práškem, 
zaru�ujícím snadn�jší vyjmutí modelu. Ponechaný model hlavy tu nahrazoval tzv. 
„šn�rova�ku“, protože škraboška má nepravidelnou d�lící rovinu. Abych dosáhla 
dokonalejšího otisku dekoru škrabošky a zárove� také kvalitn�jšího povrchu 
výsledného odlitku, použila jsem jinou formovací sm�s, než byla výpl�ová, a to 
organobentonit. Nejprve se formovala spodní �ást formy, ve které byla umíst�na 
škraboška, aby se p�ípadné bubliny a vady odlitku neprojevily ve výsledném dekoru. 
Celý povrch modelu byl pokryt organobentonitem, zbytek formy se vyplnil a 
zap�choval jednotnou bentonitovou sm�sí. Po zap�chování se forma oto�ila o 180 � a 
odd�lila se sádrová hlava od voskové škrabošky. Spodní �ást formy se op�t 
separovala d�lícím práškem, založil se vtokový k�l, usadila se vrchní �ást formy 
pomocí zavád�cích kolík� a op�t se zap�chovala. Po rozebrání formy se do spodního 
dílu vy�ízly zá�ezy, sloužící ke snížení rychlosti pr�toku roztaveného kovu. Po 
vyjmutí modelu se v horní �ásti formy prorazily výfuky pro odvod plyn�. 
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Obr. 6, 7 – Vrchní díl formy 

Obr. 8 – Spodní díl formy 
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4. Lití a úprava povrchu škrabošky

 Jako materiál pro odlití škrabošky jsem zvolila cínový bronz 
SN 42 3119 
CuSn10, obsahující 90 % m�di a 10 % cínu. Tavení pot�ebného množství bronzu 
probíhalo v odporové komorové peci, kde se kov natavil na licí teplotu 1250 � C. Poté 
se z taveniny odstranila struska a následovalo vlastní lití. Po ztuhnutí a vychladnutí 
kovu se odlitek vybil z formy a následovalo odstran�ní vtokové soustavy a výfuk�. 
Drobné ot�epy, ostré hrany a malé nedostatky se odstranily jemným dobroušením 
pomocí pilní�k�, smirkového papíru a ru�ní brusky. Po t�chto úpravách bylo t�eba 
odlitek otryskat pomocí ostrohranného k�emenného písku, aby se docílilo sjednocení 
povrchu odlitku. Takto nachystaný odlitek byl p�ipravený k patinování, které spo�ívá 
v pono�ení p�edm�tu do 10 % roztoku vody a kyseliny sírové s p�idaným sulfidem 
draselným. Pom�r t�chto složek závisí na požadovaném kone�ném vzhledu povrchu 
odlitku, stejn� tak i doba pono�ení. Obecn� ale platí, že �ím déle je odlitek pono�en 
v roztoku, tím tmavší odstín bude ve výsledku mít. U mého odlitku posta�ilo 
k získání lehce �ervenohn�dého odstínu pono�ení na 10 min. Po vyjmutí z roztoku se 
odlitek opláchl proudem vody, vysušil a vyleštil bronzovým kartá�em upnutým 
v ru�ní vrta�ce ve stojanu. 

Obr. 9, 10 – Škraboška p�ed patinováním 
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5. Formování modelu hlavy

 Formování modelu hlavy probíhalo podobným zp�sobem jako formování 
škrabošky. Také tady jsem se rozhodla pro formování do jednotné bentonitové sm�si 
s využitím organobentonitu. Jelikož odlitek hlavy na rozdíl od modelu m�l být 
tenkost�nný, aby se podstatn� snížila jeho hmotnost, bylo nejprve nutné vytvo�it 
jádro. To vzniklo zaformováním modelu hlavy pouze do jedné poloviny formy, a 
zap�chováním formovací sm�si a kovové výztuže do vzniklého negativu po 
vyjmutém modelu, který jsem navíc vyložila proužky novin, sloužícími jako 
separátor. Z takto vzniklé pískové hlavy se se�ízla vrstva ur�ující tlouš�ku st�ny 
budoucího odlitku. Plná z�stala jen plocha �ela, která bude po odlití sloužit místo 
záv�su pro zav�šení. Dále bylo nutné prorazit otvory pro nabití h�ebík�, aby jádro ve 
form� drželo. Nakonec se jádro nat�elo lihovým nát�rem, který po vyho�ení chrání 
povrch jádra p�ed oddrolováním písku do formy. Model hlavy se op�t formoval do 
spodní �ásti formy, kde se vy�ízly zá�ezy pro pr�tok kovu. Do horní �ásti formy se 
založil struskovák a vtokový k�l, ale také se usazovalo jádro. K jeho p�ichycení 
sloužily �ty�i nabité h�ebíky a n�kolik menších h�ebí�k�, tzv. „pískovák�“. Okolo 
celého obvodu jádra se prorazily výfuky a nakonec se celé jádro i s výfuky, zá�ezy a 
vtokovou soustavou znovu nat�elo lihovým nát�rem. 
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Obr. 11 – Spodní �ást formy 

Obr. 12 – Horní �ást formy se založeným jádrem 
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6. Lití a povrchové úpravy odlitku hlavy

 Materiálem pro odlévání hlavy byla um�lecká litina se složením C 3,6 hm. %, 
Mn 0,4 – 0,5 hm. %, Si 3,4 – 3,6 hm. %, P 0,4 – 0,6 hm. %, pro svou lepší zabíhavost 
a lepší vzhled povrchu po p�elešt�ní. Tavení pot�ebného množství materiálu probíhalo 
v kelímkové induk�ní peci umíst�né v dílnách na Ekonomické fakult�. Teplota lití 
p�eh�áté litiny byla 1460 � C. Po vychladnutí kovu, vybití formy a od�ezání vtok� a 
výfuk� následovalo lehké dobroušení a drobné úpravy nerovností a ostrých hran 
pomocí jemných pilní�k�. Následovalo tryskání, které odhalilo drobnou staženinu na 
�ele odlitku. Vzhledem k tomu, že celá vrchní �ást hlavy bude po sestavení zakrytá 
maskou, nebylo nutné tuto drobnou vadu retušovat a dopl�ovat materiálem. Pro 
vylepšení vzhledu a dosažení lesku povrchu se odlitek v kone�né fázi leštil pomocí 
ocelového kartá�e upnutého v ru�ní vrta�ce. 

Obr. 13 – Odlitek po vylešt�ní Obr. 14 – Zadní strana odlitku s plnou 
vrchní �ástí sloužící jako záv�s 
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Obr. 15, 16, 17 – Odlitky p�ed smontováním, škraboška s patinou 



44 

7. Sestavení

 Nakonec zbývalo rozhodnout, jakým zp�sobem spojit oba odlitky, aby p�i 
zav�šení škraboška od hlavy neodpadla. Prvním nápadem bylo slepení obou kus�
dohromady pomocí chemoprénového lepidla. To se bohužel po dvou pokusech 
ukázalo jako neú�inné. Zbývala tedy jen možnost sešroubování nebo snýtování. Bylo 
nutné opatrn� provrtat skrz oba odlitky dva malé otvory naproti sob�. Ty jsou 
umíst�ny zhruba v oblasti spánk�. Místo se volilo s ohledem na dekor škrabošky, aby 
nedošlo k jeho poškození a nýtování nebylo moc výrazné. Místo nýtk� se do otvor�
vklepaly bronzové ty�inky, které zbyly z od�ezaných výfuk�. Díky tomu, že se jedná 
o stejný materiál, nejsou spoje tém�� viditelné. 
 Nebylo nutné k odlitku p�id�lávat o�ko pro záv�s. Protože horní �ást hlavy 
tvo�í plný materiál vodorovn� zarovnaný, bez jakýchkoli obtíží udrží celou hmotnost 
odlitku p�i zav�šení na dva h�ebí�ky, kv�li rovnováze. 

Obr. 18 – Snýtování obou odlitk� bronzovou ty�inkou 
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8. Dekorování

 Aby kone�ný vzhled opravdu p�sobil jako ucelená maska, bylo nutné vytvo�it 
typické zdobení. Nejprve se musela vytvo�it nosná kostra pro pé�ový v�jí�, který se 
umístí do týlu hlavy. Kostra vznikla sdrátováním n�kolika kus� pevného sva�ovacího 
drátu o pr�m�ru 2 mm pomocí floristického vývazového drátku. Tím byla potom také 
celá konstrukce pavu�inovit� vypletená, aby bylo možné mezi jednotlivé drátky 
vplést drobná pírka. Nakonec se celá konstrukce podšila koženkou, aby pe�í 
nepropadávalo skrz. Pak se jednotlivé kusy dekora�ního pe�í r�zných barev postupn�
vplétaly do konstrukce a fixovaly tavným lepidlem. Dokon�ený v�jí� se následn�
uchycoval k odlitku pomocí dvou šroub� zapušt�ných do vyvrtaných, a závitníkem 
pro�íznutých, otvor� v zadní �ásti bronzové škrabošky. 

Obr. 19 – Konstrukce pé�ového v�jí�e Obr. 20 – P�išroubování konstrukce k 
odlitku 
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 Do vytvo�eného l�žka uprost�ed �ela škrabošky se p�ilepil pomocí 
sekundového lepidla sklen�ný kámen se zapracovaným plátkovým st�íbrem o 
velikosti 25 x 18 mm, ru�n� ma�kaný v kahanu v díln� jabloneckého sklá�e Jind�icha 

ešky. Krom� tohoto výrazného kamene jsou na masce p�ilepeny pro oživení i malé 
st�íbrné �o�ky. 
 Posledním prvkem zdobení je textilní límec, který u reálných masek zakrývá 
krk a okraje masky. Je vyrobený z �erného od�vního tylu a polyesterového brokát�
béžové barvy a je nenápadn� p�išit k drátové konstrukci pé�ového v�jí�e. 

Obr. 21 – Vsazení kamen�
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Záv�r

 P�i realizaci své bakalá�ské práce mi šlo p�edevším o to, zhotovit nást�nnou 
dekoraci, která by vkusn� dopl�ovala interiér jak milovníka um�ní �i historie, tak 
nadšeného turisty plného dojm� z dovolené v Benátkách. Po obnovení tradice 
maškarních ples� a karneval� v posledních letech v Itálii, Budapešti i Praze se zájem 
o masky, a� už skute�né nebo jen dekorace, zna�n� zvýšil. Mnoho um�lc� a 
výtvarník� se tímto tématem nechali inspirovat, a tak se s maskami stále �ast�ji 
setkáváme. 
 I já jsem touto cestou cht�la p�isp�t takzvan� „svou troškou do mlýna“ a 
vytvo�it tak klasickou, i když pon�kud netradi�ní, dekoraci. Netradi�ní p�edevším ve 
volb� materiálu, kovu, a to konkrétn� litiny a bronzu. V�novala jsem velké úsilí 
celkové konstrukci, aby dekorace nebyla p�íliš t�žká pro b�žné uchycení na zdi. 
Stejn� tak jsem v�novala pozornost i výslednému vzhledu, aby celá kompozice 
p�sobila slad�n� a nenucen�. 
 B�hem procesu výroby mé bakalá�ské práce jsem si uv�domila, že ne vše je 
tak, jak se p�vodn� naplánuje, a taky ne vše se vždy napoprvé perfektn� povede. I 
když jsem b�hem studia získala pot�ebné znalosti, mohou nastat situace, kdy pouze 
�istá teorie zdaleka nesta�í. P�esto, když své práci v�nujeme dostatek �asu, snahy a 
odhodlání, m�žeme být s výsledkem spokojeni. 
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