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Abstrakt 

Téma bakalářské práce: zhotovení plastiky. Tvořil jsem africkou sošku z názvem Mbulu 

Ngulu, která sloužila při pohřebních rituálech afrických domorodých kmenů v oblasti 

Gabone a Konga. Sošky měly chránit zemřelé a připomínat je živým. Používaly se i při 

rituálech. 

V teoretické části jsem popisoval pátrání a objevování afrického umění. Dále také účel, 

vznik a funkci sošek Mbulu Ngulu. 

Praktická část je věnována podrobnému popisu výroby bronzového odlitku. 

 

Klíčová slova 

Mbulu Ngulu, Africké umění, Odlitek, Soška, Historie Afrického umění, 

 

The theme of the work: making sculptures. I made an African sculpture Mbuli Ngulu 

which, used in funerary rituals of African indigenous tribes in Gabon and Congo. Sculpture 

protect and commemorate the dead is living. Plastics are also used in rituals. In the 

theoretical part, I described the search and discovery of African art general and the 

formation and function of sculptures Mbuli Ngulu. 

The practical part, is devoted to a detailed description of the manufacture of bronze 

casting. 
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1. Úvod 

Mou inspirací pro bakalářskou práci jsou kultury různých starých či zapomenutých 

národů. Mým záměrem bylo vyrobení předmětu, který není běžné veřejností až tak známý. 

Díky zkoumání podkladů k práci a knize Ivana Melicherčíka Mbulu Ngulu, se má 

představa začala usměrňovat na africké umění. Nakonec jsem si vybral umění Afrického 

kmene Kota a jeho příbuzných větví. Kmen Kota žije ještě dnes v severní části Gabone a 

přilehlých oblastech Konga. Konkrétně jde o jejich sošky Mbulu Ngulu. Tyto sošky mě 

velice zaujaly díky rozmanitosti tvaru a velikostí. Sošky jsou vyrobeny ze dřeva a pobity 

mosaznými a měděnými pláty. Slouží k ochraně duše zemřelého a vyjadřovaly respekt 

pozůstalých k mrtvému. Také byly používány pro různé kmenové rituály. Například pro 

dobrou sklizeň, lov a podobně. Materiálem pro odlitek jsem zvolil bronz, a to proto, abych 

se přiblížil barevností původním soškám. 
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2. Africké umění obecně 

2.1. Počátky objevování afrického umění 

Afrika, kontinent, kterým prochází rovník, je třetím největším kontinentem na světě. 

Jeho plocha zabírá jednu pětinu suchozemské plochy. Dnes má šedesát jedna států. Je 

smutným faktem, že zhruba polovina těchto státu patří k nejchudobnějším státům světa. 

Než začala být Afrika kolonizována, měla více jak deset tisíc států, království, federací a 

společenstev. V dnešní Africe existuje odhadem okolo sedmi set jazyků a přes čtyři tisíce 

dvě stě dialektů. Ty však vlivem špatné přizpůsobivosti moderní době rychle mizí. Jazyků, 

kterými mluví aspoň milión lidí je zhruba okolo padesáti. V Africe jsou preferované 

nejvíce tři druhy náboženství. Křesťanství, Islám a víra původních obyvatel afriky. Ta se 

může v některých aspektech lišit, ale většinou se jedná o uznávání předků, zvířat a 

podobně. [1]    

Afrika je kontinent, který bývá taky nazýván Starý svět, a je označován za kolébku lidstva 

a lidské civilizace vůbec. I přes tato označení jej Evropané začali podrobněji zkoumat, 

poznávat a zajímat se o něj až v posledních sto padesáti letech. Ve starověku a středověku 

lidé Afriku sice znali, ale znali především její severní část (Egypt a oblasti kolem 

Středozemního moře). V patnáctém a šestnáctém století první italští a portugalští 

mořeplavci obeplouvali západní a jižní Afriku. Jejich důvod nebyl objevování neznámých 

částí Afriky, ale snaha doplout do Indie, země bohaté na koření, drahé látky a zlato. Plavby 

se pak protáhly až do Číny a Japonska. Díky tomuto protažení plaveb bylo nutné postavit 

překladiště, pevnosti a přístavy po celém africkém pobřeží. Navíc kolonisté zjistili, že 

zlato, otroky i slonovinu lze získat i v Africe. V cestopisech z tehdejší doby se začínají 

poprvé objevovat krom popisů i ilustrace vyobrazující například tanečníky v maskách od 

řeky Gambie, madagaskarský pohřební obřad, výjevy ze života lidí u ústí řeky Kongo a 

podobně. Tyto výjevy mají ovšem jednu vadu, jsou malovány až v Evropě podle výkladů 

očitých svědků, takže se jedná o směs reálných vzpomínek vypravěče a malířovy 

představivosti a fantazie. Dále se ještě z doby před rokem osmnáct set zachovalo několik 

kreseb a rytin uměleckých předmětů. Ty jsou dnes součástí dobových slovníků, 

encyklopedií a katalogů soukromých sbírek. [2] 
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2.2. Pravé africké umění 

Zvýšený zájem o předměty dovezené z Afriky před rokem osmnáct set začal teprve 

před třiceti lety. Tehdy proběhla velká výstava předmětů vyrobených ze slonoviny, 

převážně slonovinových řezeb, takzvaných afro-portugalských, které pocházely z let 1490 

až 1600. Exponáty byly zapůjčeny ze starých královských sbírek a od misijních řádů. Počet 

předmětů dovezených do Evropy před rokem osmnáct set je ale nepatrný. Odhadovaný 

počet těchto exponátů je asi dvě až tři stovky. [2] 

 

2.3. Archeologické nálezy v Africe 

S výjimkou severní Afriky víme o africkém starověku a středověku a jejich umění jen 

málo, a to z důvodu použitých materiálů. Dochovaly se většinou jen předměty z kovu 

(měď, mosaz, železo), keramiky a kamene. Materiály organického původu se téměř 

nevyskytují. Archeologie v Africe je navíc stále ještě na začátku. Je prozkoumáno jen malé 

území afrického kontinentu a není zde taková hustota nalezišť jako v Evropě. Práci 

archeologů navíc komplikují i černé výkopy, což jsou nelegální tajné výkopy památek 

afrického umění a jejich distribuce na černém trhu. Pro názornost, keramické sošky 

z vnitřní delty řeky Niger v Mali z 8. až 12. století se na trh v Americe a Evropě dostaly o 

několik let dříve, než afričtí archeologové vůbec objevili místo jejich původu. Místem 

objevu bylo zřícené město Djenne-Djeno. Trosky tohoto města se nacházejí u města 

Djenne v Mali. Případů s podobným osudem jako má město Djenne-Djeno je celá řada. 

Díky archeologickým objevům v Africe lze určit přesnější datování objevených 

uměleckých předmětů. Dogonské umění je díky výkopům archeologů možné sledovat od 

data objevení zpět do historie asi šest set let. Jorubské umění až osm set let nazpět. Než 

totiž přišly archeologické výkopy, bylo možné stáří předmětů jen odhadovat a tím pádem 

záleželo pouze na badateli, na kolik byl schopný a jaké stáří předmětu určil. Nebo také na 

tom, co mu řekl předchozí majitel předmětu.  

Když se na Afriku podíváme z celkového pohledu, tak zjistíme, že známe podrobně historii 

její severní část ve starověku. Známe historii celého Egypta, protože se tam zachovalo 

mnoho památek jak architektonických, tak i památek užitého umění a písemnictví, známe 

také egyptské písmo (umíme ho přeložit). Dále víme i o dalších civilizacích, které byly na 

tomto území po Egypťanech. Byli to například Kartaginci, Řekové, Římané a další. O 

egyptském středověku se ví už o něco méně ale stále dost ve srovnání se střední a jižní 

částí Afriky. Zde bylo totiž doposud objeveno jen pár měst. [2] 
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2.4. Motivy v africkém umění 

Co se týče soch a masek zhotovených africkými umělci, jde o sochy a masky 

zachycené obvykle staticky, se strnulými výrazy tváří. U zdobení na látkách a podobných 

prací dvourozměrného charakteru je ve většině případů využito neuspořádanosti, 

nahodilosti a samostatných vzorů. Tyto vzory se neopakují a často se navzájem přebíjejí. 

Co se barevnosti týče, tak je pro domorodé kmeny typické používání velmi neobvyklých 

výrazných barevných kombinací. Své práce zdobili motivy s geometrickými obrazci. 

Rostlinné motivy začali používat, až když byli pod evropským vlivem po první světové 

válce. Co se týká zobrazení zvířat a lidí, tak zvířata byly zobrazovány poměrně často, ale 

zobrazení člověka se vyskytlo jen velmi zřídka. Opět až po příchodu Evropanů se začíná 

zobrazovat lidská postava ve větší míře. Afričtí domorodci také rádi na svých dílech 

zobrazovali nové věci. ,,Je patrná snaha po neustálé aktualizaci vzorů, např. 

zakomponováním technických vymožeností, portrétů politických osobností apod.“ Všechny 

kmeny se ale lišily v použití materiálu, barevných kombinací a vzorů. Každý kmen 

používal pro něj nejdostupnější materiály a motivy, které nejvíc vyhovovaly 

náboženskému smýšlení a filosofii kmene. [2] 

 

2.5. Historická období Afrického umění 

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století už sice Evropané znali africké umění, 

ale věděli o něm velmi málo. Myslelo se, že každý kmen má svůj vlastní styl, který nemá 

žádnou spojitost s ostatními kmeny. Také se domnívali, že kmenové africké umění je 

stejné a neměnné už od vzniku kmene. Říkalo se, že je to bezčasové umění (za dobu 

existence kmene neprošlo žádným vývojem, a že jeho tvůrci jsou neznámí). Díky dalšímu 

zkoumání bylo v 50. a 60. letech 20. století zjištěno, že se africké umění vyvíjelo. ,,Byly 

určeny hlavní umělecké oblastní styly, ukázalo se, že existují konkrétní autoři, a že 

jednotlivá díla mají za sebou bohatý myšlenkový svět.“ Dnes dělíme Africké umění na tři 

části. [2] 
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2.5.1. První období 

První období afrického umění se počítá asi od poloviny prvního tisíciletí před naším 

letopočtem, do roku osmnáct set padesát. První kultura objevená z tohoto období je 

zařazena do let asi 800 před naším letopočtem až do 300 let našeho letopočtu. Je 

pojmenovaná jako Nocká. Nachází se ve střední Nigérii. První objevené předměty této 

kultury byly nalezeny v lokalitě Nok. Tato kultura patří ke starověkým kulturám a někteří 

badatelé ji prezentují jako prapůvodní kulturu, ze které vzešly další kultury v Nigerii. 

Velmi významné město z prvního období bylo Djenne-Djeno. Podle archeologických 

vykopávek se odhaduje, že zde bylo od druhého do dvanáctého století našeho letopočtu. 

Velmi významným objevem v tomto městě jsou terakotové sochy, které zobrazují původní 

obyvatele při vykonávání běžných činností. Dále tady byly nalezeny i mosazné figurky. 

Národem, který přežil až do dnešních dnů, a který se nachází v blízkosti města Djenne jsou 

Dogonové. Jejich staré dřevořezby jsou stylem velmi podobné těm nalezeným ve Djenne-

Djeno. Díky objeveným hrobům ze třináctého století se zjistilo, že Dogonské umění se 

vyvinulo z umění Telmeského.  

Ve městě Igbo-Ukwu na východním břehu Nigeru byly uskutečněny tři významné objevy. 

První byl hrob významného člena společnosti, další byl objev zbytků svatyně a nakonec 

kolekce předmětů nazývaných též poklad. To proto, že šlo o kolekci keramických a 

mosazných nádob, šperků a žezel. Tyto věci udivily hned několika věcmi. Jednak svým 

provedením, protože byly perfektně zpracovány. Mosazné nádoby v podobě ulit ozdobené 

malými zvířaty, keramiky s vysokým reliéfem a váza, která byly odlita metodou na 

ztracený vosk se šířkou stěny okolo jednoho milimetru. A v neposlední řadě i stářím, které 

je odhadováno na 8. až 10. století našeho letopočtu. [2]   

 

2.5.2 Druhé období 

 Je to období mezi lety 1850 a 1950. Předměty, které byly na území Evropy dovezeny 

v období mezi výše zmíněnými lety, jsou označovány za ,,Tradiční africké umění“. Není 

známé jejich přesné datum výroby, ale ví se, kdy byly dovezeny do Evropy. Vesměs šlo o 

masky, více či méně realistické, sošky panovníků, sošky lidského i zvířecího charakteru, 

popřípadě kombinace obou. Tyto masky se často užívaly i k různým rituálům. Dále šlo o 

hole a odznaky moci panovníků nebo vládců kmene, předměty užitého umění jako tkaniny, 

vyřezávané sedátka, bubny, hlavy dýmek a podobně. Předměty v tomto období byly 

většinou dovezeny jako sbírky. Sbírku předmětů z Konga a Angoly zaslal Náprstkovu 

museu František Vladimír Foita. Vědecká výprava maďara Emila Torda zase 
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nashromáždila sbírku předmětů národa Kubů, která je dnes umístěna v Muzeu člověka 

v Londýně. Albert Sachse sbíral Jorubské masky a dřevořezby. Evžen Štumpf sbíral 

keramiku, textil a dřevořezby. Tito dva muži jsou autory Jorubské sbírky. [2] 

         

2.5.3 Třetí období 

Spadá zde moderní africké umění vzniklé ve čtyřicátých a padesátých letech dvacátého 

století a dále. Tradiční umělecké předměty jsou vyráběny jen zřídka. Tvoří se hodně  jejich 

kopie, které jsou prodávány jako suvenýry. Vzniká také nový druh umění, a to městské 

lidové umění. [2] 
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3. Mbulu Ngulu 

3.1. Historie kmene Kota 

 Kmen Kota a jeho příbuzné větve Mahongwe, Shamaye, Obamba a Masango, žijí 

ještě dnes na území východního Gabone a zasahují i do sousedního Konga. Gabone bývalo 

do roku 1960 francouzskou kolonií, poté získalo nezávislost. Počet jeho obyvatel se 

pohybuje něco mezi 40 až 50 tisíci, z celkem odhadovaného počtu jeden milión čtyři sta 

tisíc obyvatel. Počet obyvatel není přesně známý, z důvodu, že tři čtvrtiny území Gabone 

jsou pokryty hustým pralesem a přesné sčítání lidí je tady nemožné. Na toto území ale 

kmen Kota přišel okolo roku 1870. Evropané tento kmen objevili ke konci 19. století.  

Kmen Kota své území obhospodařuje tak, že vykácí a vypálí kus pralesa a založí na něm 

hospodářskou půdu, kde každý rok pěstují jiné plodiny, aby zabránili erozi a vyčerpání 

půdních živin. Většinou pěstují banány a maniok. Jsou také skvělí lovci. 

Proslavili je ale právě jejich řezbáři a kováři, kteří vyráběli právě ony sošky Mbulu Ngulu. 

[3] 

 

3.2. Co jsou sošky Mbulu Ngulu 

 Mbulu Ngulu sošky jsou zhotovené z jednoho kusu dřeva a pobité mosaznými a 

měděnými pláty a dále můžou být dozdobeny ještě drátem. Tyto sošky jsou tradiční 

pohřební umění kmene Kota. Jejich funkce byla střežit pozůstatky zemřelého v rodinné 

hrobce. Do Evropy se tyto sošky dostaly začátkem dvacátého století. Konkrétně se prý 

sošky Mgulu Ngulu objevily v evropských muzeích po roce devatenáct set třicet. Byla to 

totiž doba, kdy evropští a islámští misionáři začali převádět tamější obyvatele na 

křesťanství nebo islám. Tím velmi poškodili kulturní a duchovní dědictví místních kmenů. 

Někteří z misionářů totiž pálili a ničili množství vzácných soch a předmětů, používaných 

k vykonávání obřadů. Tyto předměty totiž znamenaly pro islámské a křesťanské 

kolonizátory symboly pohanství. Nejvíce byl ve třicátých letech minulého století poškozen 

kmen Mohangwe, na příkaz koloniální zprávy. 

Všechny z uvedených kmenů i dnes stále migrují z místa na místo, což značně komplikuje 

práci moderním badatelům, zajímajícím se o historii těchto kmenů a jejich umění. Jedna 

věc je ale jistá, kultura a náboženství těchto kmenů spočívala na tom, že uctívali své mrtvé 

předky. 

Badatelé zjistili, že u těchto kmenů fungovaly různé tajné společnosti, které uctívaly své 

mrtvé předky a posmrtný život. Nejznámějším z těchto skupin bylo bratrstvo Bwete. Do 

tohoto bratrstva směli pouze muži a navíc vstupu do bratrstva předcházela dlouhá příprava. 
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K rituálním přípravám pro vstup do bratrstva patřila i konzumace halucinogenních 

rostlinných drog, která navozovala a podporovala stavy, v nichž si připadáte, že vidíte 

duchy. Bweta byla vlastně společnost v dešťovém pralese, která připomínala politicko-

náboženskou společnost. Tato společnost byla i něco jako patronát krajiny. Věřilo se 

v něm, že smrt není konec života, ale jen změna a přechod do další formy naší existence. 

Obřady v bratrstvu Bwete tedy sloužily k tomu, aby udržely kontakt s reálným světem a 

světem mrtvých.  

Příslušníci kmene Kota své zemřelé tedy nepohřbívali ani nespalovali, ale vystavili jejich 

těla ve vzdáleném lese. Pohřbívali jen těla významných mužů, jejichž tělesné pozůstatky 

někdy zdobívali šperky z mědi a někdy je natírali různými, jak sami věřili, magickými 

prášky. Lebky a některé kosti významných mužů kmene vkládali do košů z kůry nebo 

proutí, kterým říkali Bwete (podle toho název bratrstva). Muži, kteří spáchali sebevraždu, 

byli popraveni za zločin nebo černou magii a ti, kteří zemřeli při nehodě, neměli právo na 

obřadní pohřeb. Právě na víka těchto Bwete uren nebo schránek byly pak umisťovány 

sošky Mbulu Ngulu. Tyto sochy byly zdobeny mědí, hlavně proto, aby se zvýšila jejich 

trvanlivost a nerozpadly se tak lehce, jako sochy z pouhého dřeva. Další význam spočíval v 

dokazování síly a buzení respektu, díky lesku kovových plátů. Nejvýznamnější a primární 

úlohou bylo odvrácení zlých sil od zemřelého a také odrazení těch, kdo by měli zájem 

ukrást poklady, darované zemřelému. Aby se udržel lesk měděných částí, sochy byly 

pravidelně čištěny pískem. Kotové také věřili, že světlo odrážející se od sošek má magický 

účinek, a proto jej používali při nočních obřadech.  

,, Takto vzniknutý relikviárny celok je svedectvom authority a uctivania predkov, ktorí sú v 

ňom prítomní v dvojakom zmysle – v matérií ich kostí a v mystickej rovine, ktorú 

predstavujú abstraktné figúry ochranných patrónov.“ 

Evropané dříve mysleli, že tyto sošky jsou idoly nebo fetiše. Relikviáře bratrstva Bwete 

ovšem nemají s fetišem nic společného. Tím, že tyto sošky nejsou podány jako realistické, 

mají o to silnější psychologický efekt. 

Sošky měly působit jako fiktivní bytosti, které připomínaly symbolicky tvář zemřelého 

v podobě jakoby fantóma, který chránil jeho duši. Také mají přitahovat vzpomínky a 

myšlenky na zemřelého. Ukazují, že duch zemřelého je tu neustále, a že si svou moc 

udržuje i v posmrtném životě. Časem získaly relikviáře zemřelých i politický význam. 

Dávaly vládu nad kmenem tomu, kdo vlastnil lebky předchozích náčelníků a kmenových 

vůdců. Zajímavostí je, že význam sošky a lebky je jiný pro Evropany a africké domorodce. 

Pro Evropany je důležitá a vzácná soška, zatímco pro domorodce má větší význam sama 
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relikvie, tedy lebka. Socha je pro ně až druhotná, říká totiž jen to, jakou měl žijící člověk 

představu o svém předkovi, pro kterého tuto sochu vytvořil. 

K relikviím měly ženy a ti, kteří neprošli zasvěcovacím rituálem přísný zákaz vstupu. 

Relikvie se totiž používaly nejen jako památka na mrtvé, ale jako obřadní předmět, který 

měl sloužit k přinesení vítězství v boji, zažehnání nemoci či neúrody, měl pomoct 

k úspěšnému lovu, odstranit problémy s plodností a pomoci při obchodování. Věřilo se 

také, že když má muž nevěrnou ženu a donese kus jejího oblečení k relikviím, tak nevěrná 

žena zešílí. Při slavnostním přijímání do bratrstva tančili vždy vůdcové rodin s relikviářem. 

Díky tomu, že opatrování Bwete přecházelo z generace na generaci, přežívaly neporušeny i 

desítky let. Když se kmen stěhoval z místa na místo, vždy bral Bwete sebou. Aby se 

upevňovaly sousedské vztahy, brávaly se Bwete i na oslavy do sousedních vesnic. 

Většinou bývaly uschovány ve svatyních, které byly postaveny kousek za vesnicí a 

manipulovat s nimi mohli pouze vybraní členové rodiny. Někdy se přinášely předkům dary 

a oběti, aby si žijící zachovali přízeň předků, v některých případech dokonce kropili lebky 

předků krví.  

 

Dnes se odhaduje, že největší část Bwete se soškami Mbulu Ngulu, byla ztracena mezi lety 

1940 až 1960. Je několik teorií o tom, jak Bwete a sošky Mbulu Ngulu zmizely. Jedna se 

přiklání k možnosti, že tyto artefakty byly zničeny misionáři a přívrženci různých 

náboženství. Druhá se přiklání k možnosti, že Kotové skryli své posvátné předměty 

hluboko v nedostupných částech pralesa, kde se dnes ještě nějaké objeví. Podle některých 

vlastnili Kotové ke konci devatenáctého století více jak dva tisíce relikvijních kompletů. 

 

Než se přišlo na to, že Mbulu Ngulu jsou strážci a zároveň připomínka předků, považovali 

se mylně za masky, protože je tak omylem označil jeden z prvních významných znalců 

afrického umění Leo Froenius, když je zařadil do své knihy s názvem O maskách afrických 

černochů. 

 

Sošky Mbulu Ngulu mají většinou knoflíkové oči, kuželový nos, tenký válcový krk. Ten 

sedí na kosočtverci, který představuje tělo. Mají vždy vypouklé nebo propadlé čelo. Jejich 

obličeje jsou pokaždé jiné, žádné dvě sošky nejsou stejné. Měď ke zdobení získávali 

Kotové z výhní v Brazzaville a mosaz většinou směňovali s Evropany za různé suroviny, 

jako byly slonovina, plodiny a někdy i za práci. Některé doplňky bývaly na soškách i 

z plášťů nábojů. 
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Tyto sošky jsou vyrobeny bez jakýchkoliv pohlavních znaků, takže vypadají jako 

hermafroditi, pravda je ovšem taková, že jsou rozlišovány i podle pohlaví. Ty sochy, jež mají 

vypouklé čelo, znázorňují mužské předky, a ty s propadlým čelem zase ženské předky. 

Oblouk na vrcholu jejich hlavy je podle jedněch znalců umění symbolem měsíce, který byl 

znakem bohyně zemřelých. Podle dalších expertů prý ale nešlo o nic jiného než o účes. 

Některé sochy mívají na zadní straně ještě různé druhy symbolů, jejichž význam ale dodnes 

neznáme. Bývá to většinou rýha, kosočtverec, trojúhelník nebo znak kmene. Na koše Bwete 

se obvykle vkládaly dvě figury, první byla významného předka, a ta druhá patřila muži 

s nižším postavením v kmeni. Výška těchto soch se pohybovala mezi 20 až 60 centimetry. 

Členové kmene Kota a jeho větve nejsou ale jediní, kteří využívali relikvijní sošky Mbulu 

Ngulu. Sousední kmeny Fang, Kwele, Mbete a Teke také vyznávali kult předků a i oni 

výrazně ovlivnili podobu strážních sošek.  

Při bližším zkoumání zjistíte, že různé větve kmene Kota používali odlišné typy strážních 

sošek. Každý z těchto typů měl svou vlastní charakteristickou odchylku od prapůvodního typu 

Mbulu Ngulu. Má se za to, že existuje pět až osm charakteristických typů Mbulu Ngulu sošek. 

Za nejpůsobivější styl se považuje styl větve Mahongwe dříve známé jako Osyeba. Má 

několik specifických znaků. Zaprvé, sochy z tohoto stylu patří k nejstarším ze všech. Za 

druhé, dřevěné jádra soch připomínající tvar listu, jsou ovinutá měděným drátem nebo 

tenkými měděnými plechy, které byl získán ve výhních v Niari. Typickými znaky sošek 

tohoto kmene jsou kulaté, nízko posazené oči, nos je naznačen malým plechovým výstupkem, 

ale hlavním a nejdůležitějším znakem je to, že sošky tohoto kmene nemají žádná ústa. To, že 

sochy nemají ústa je vysvětleno velmi prostě, že ze záhrobí k nám nikdy nepřijde žádný 

proslov. Existují i sochy, které mají tváře na obou stranách, ty se nazývají Jansu. Je zajímavé, 

že každá z těchto tváří má symbolizovat jiného předka. Nejedná se tedy o zobrazení jednoho 

předka dvakrát, ale o zobrazení dvou různých předků.  

Když tyto sošky viděli první Evropané, nabyli dojmu, že mají symbolizovat hlavu kobry a 

podle jedné její čeledi ji poprvé pojmenovali. Říkali jim Naja. Tato podobnost s jedovatým a 

nebezpečným hadem měla prý pomoci odstrašit zloděje, vetřelce a zlé síly.  

Teprve roku 1960 byl identifikován styl kmene Mahongwe. A to se povedlo jen díky 

zkoumání v těžko dostupném terénu ve východním Gabone. V hlavním městě státu Gabone, 

v Libreville se nachází muzeum, kde je uložena většina prvních nalezených exponátů, 

objevených v oblasti Mekambo. Mahongwejovejů je dnes asi okolo pěti tisíc. Jsou severní 

větví kmene Kota. Žili velmi dlouho úplně izolovaní na těžko dostupných místech pralesa 
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kvůli odporu proti francouzské zprávě v době kolonizace. Ještě dnes věří a praktikují zvyky 

bratrstva Bwete. 

Naproti tomu kmen Obamba který je další větví kmene Kota zobrazuje své předky na soškách 

ve více živé formě. Sošky jsou vždy pokryty plátky mosazi i mědi, protože se jejich tvůrci 

snažili dosáhnout co největší barevnosti. Obličeje těchto figur jsou převážně propadlé a 

vzácně se objevují i ústa. 

Dalším stylem je styl kmene Shamaye. Tento styl stojí svým vzhledem sošek někde mezi 

klasickým stylem Koto a Mahongwe. Sošky mají většinou hlavu mandlového tvaru. 

Ozdobeny jsou na vrcholu hlavy velmi zvláštními útvary oproti ostatním stylům, protože 

jejich ozdoby hlavy připomínají svatozáře. Tento kmen také věřil v nepřenosnost slov ze 

záhrobí živým, a proto jejich sochy také nemají ústa.  

Sošky Mbulu Ngulu byli velkou inspirací pro některé evropské umělce a vyskytly se i v jejich 

dílech. Ve svých dílech je má například Pablo Picasso, Juan Gris, Max Ernst, Copnstantin 

Bancusi, Alexej Jawlenskij nebo Fernand Léger. 

Mbulu Ngulu je velmi cenná památka na tradiční africké domorodé umění, někteří Evropané 

srovnávají jejich hodnotu s hodnotou korunovačních klenotů. To jde vidět při prodeji na 

světovém trhu umění, kdy nejvyšší cena jedné originální sošky Mbulu Ngulu může dosáhnout 

až na hranici okolo půl milionu dolarů. [3] 
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4. Praktická část   

 V praktické části popisuji jednotlivé operace v průběhu výroby kovového odlitku. 

 

4.1. Výroba kostry modelu  

 Ze dřevěné desky jsem vyřezal ruční pilkou čtverec o rozměrech 9x9 centimetrů. 

Tato deska sloužila jako podstavec. Pro výrobu kostry jsem zvolil hliníkový drát 

s průměrem 10 milimetrů. Podle zvolené fotografie jsem hliníkový drát zpracoval do 

požadovaného tvaru kombinovanými kleštěmi. Konce drátu jsem v místě, kde měly být 

připevněny ke stojanu, ohnul o devadesát stupňů. Tím jsem vytvořil kotvící plochy. 

Vyvrtal jsem do nich díry pro hřebíky, kterými bude kostra přichycena k podstavci. Na 

kovadlině jsem překoval kulatý profil kostry na čtyřhranný. Ten lépe drží tvar a je pevnější 

než kulatý. Přichytil jsem kostru k podstavci. Nakonec jsem celou kostru omotal tenkým 

ocelovým drátem. 

 

4.2. Výroba hliněného modelu 

 Na výrobu modelu jsem nepoužil běžně užívanou modelovací hlínu. Má 

nedostatečnou tvrdost, neustále se musí namáčet, ulpívá se na prsty, pracovní špachtle a 

modelovací nože. Abych tomu předešel, zvolil jsem olejovou modelovací hlínu (Marsclay 

8432M). Tato hlína se musí před prací zahřát na teplotu 60°C. 

Při výrobě modelu jsem postupoval takto. 

Na kostru jsem nanášel malé kousky hlíny, dokud jsem nedostal požadovaný hrubý tvar 

modelu. Na ten jsem pak přidal ještě trochu hlíny, jako přídavek na opracování. 

Konečnou formu tváře a dalších částí těla jsem zhotovil za pomoci modelovacích nožů na 

vosk.  
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 Obr. 1. Rozpracovaný model  Obr. 2. Dokončený model         

 

4.3. Výroba Lukoprenové formy 

 Do rámu odpovídající velikosti jsem vložil hliněný model a podsypal jej 

organobentonitovou směsí. Tu jsem upěchoval a vyhladil lancetou. Dále jsem kolem 

modelu vymezil prostor pro odlévání Lukopren. Dle návodu výrobce jsem namíchal 

Lukopren (N 1722) v poměru 2.5 hmotnostních procent tvrdidla na hmotnost Lukoprenu. 

Následně jsem Lukopren nalil na model a nechal jej 24 hodin zatuhnout. Tento postup se 

ovšem ukázal jako nevhodný. Lukopren dostatečně neztuhnul, přilepil se na model, špatně 

se odděloval a došlo k poškození obličejové části.  

          

Obr. 3. Vymezení pro Lukopren                    Obr. 4. Zalití Lukoprenem  
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Lukopren jsem z modelu odstranil škrabkou, poté jej očistil ředidlem a domodeloval 

poškozené části. Proto jsem se rozhodl použít jiný typ Lukoprenu (N1522). Jako podložku 

pod model byla zvolena běžná modelovací hlína. V té jsem vyhladil dělící rovinu, vymezil 

ohrazení a namíchal Lukopren (N 1522) dle postupu pro Lukopren (N1725). Po řádném 

promíchaní, jsem jej nalil model a nechal 24 hodin zatuhnout. Po samotném zatuhnutí jsem 

z modelu sejmul lukoprenový otisk, zkontroloval vady a následně otisk vrátil na model. 

          

 Obr. 5. Lože z hlíny    Obr. 6. Zalití Lukoprenem 

 

Kolem lukoprenového otisku jsem zhotovil vymezovací rám pro sádru. Poté jsem si namíchal 

sádru a nalil ji na lukoprenovou formu. Tím jsem vytvořil sádrovou formu pod lukoprenový 

otisk. Aby sádra nezdeformovala lukoprenový otisk, musel být model stále pod lukoprenovým 

otiskem. Když sádra zatuhla, sňal jsem sádrovou formu a otisk z modelu. Pro zpevnění a 

odstranění volné vody jsem nechal sádrovou formu 24 hodin sušit. Poté jsem ji upravil tak, 

aby z ní šel bez problémů vyjímat lukoprenový otisk. Model znečištěný od hlíny jsem vyčistil 

v teplé vodě. Sádrovou formu jsem pak umístil rovnou stranou na stůl, vložil do ní 

lukoprenový otisk a hliněný model.  
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Obr. 7. Spodní díl formy   Obr. 8. Kopyto s otiskem a modelem 

 

Na sádrové formě jsem vyrobil z plastelíny vymezení okolo lukoprenového otisku. Na 

lukoprenový otisk v dělící rovině jsem aplikoval separátor (Lukopren separátor). Namíchal 

jsem si lukoprenovou směs a nalil jsem ji na model. Následovalo 24 hodinové tuhnutí.  

           

Obr. 9. Vrchní lukoprenový otisk   Obr. 10. Vrchní díl formy 

 

Následně jsem od sebe oddělil obě části lukoprenového otisku a zkontroloval nedostatky. 

Obě části byly bez vad. Umístil jsem do nich model a vložil je zpět do sádrové formy. 

Nyní jsem udělal vymezení úplně na kraji sádrové formy. Připravil jsem roztok vodního 
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skla a vody dle návodu výrobce (jeden díl vodního skla na tři díly vody) a natřel dělící 

rovinu sádrové formy. Rozmíchal jsem si sádru a zalil lukoprenový otisk a spodní 

sádrovou formu. Sádru jsem nechal 24 hodin schnout k odstranění volné vody a zvýšení 

pevnosti. Po uplynulé době jsem celou formu rozložil na spodní a horní část. 

 

Obr. 11. spodní a horní díl formy 

 

V zadní části formy jsem provedl odplynění. Do všech rohů jsem vyvrtal díry o průměru tři 

milimetry. V oblasti hlavy a podstavce byly tyto díry navrtány taky ale o průměru dvou 

centimetrů. Sloužily jako vtok a nálitek. Složil jsem celou formu dohromady a připravil jí 

k lití. 

 

Obr. 12. odplynění a nálitkování formy        
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4.4. Odlití pryskyřicového modelu 

 U následného formování jsem se rozhodl pro pryskyřicový model. Dle velikosti 

modelu jsem odhadl potřebné množství pryskyřice. Podle zjištěného objemu jsem si 

namíchal požadované množství směsi podle návodu výrobce. Ta se skládala ze 

zirkonového písku (Neukadur Fuller B), pryskyřice (Neukadur Multicast) a tvrdidla 

(Neukadur Harter). Poměr složek v hmotnostních procentech byl 1:1:1.  Řádně jsem směs 

promíchal a nalil do formy.  

 

Obr. 13. Složená forma s odlitým modelem  

 

Šlo o rychle tuhnoucí směs, takže jsem mohl pryskyřicový model vytáhnout už po 3 

hodinách. Po vytažení modelu jsem zkontroloval jeho nedostatky. Objevilo se na něm pár 

staženin a bublin. Do těch jsem vlil pryskyřici a nechal ji vytvrdnout. Poté jsem odstranil 

vtok, nálitek a výfuky.  Celý model jsem pak zabrousil a očistil do konečné podoby.  

 

Obr. 14. Pryskyřicový model 
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4.5. Zaformování modelu 

 Před samotným formováním jsem vybral rám odpovídající velikosti, aby se do něj 

vešel model i vtoková soustava. Podložil jsem první díl rámu. Nasypal jsem do něj 

bentonitovou směs. Na ni jsem umístil model a usadil ho. Na model jsem nasypal 

bentonitovou směs a upěchoval ji. Tento postup jsem opakoval, dokud nebyl rám plný. 

Přebytečnou bentonitovou směs jsem stáhnul z rámu. Vzniklou rovinu jsem vyhladil 

lancetou. Otočil jsem rám a zhotovil jsem kolem modelu dělící rovinu. Tím jsem měl 

hotový podkladový rám. Na podkladový rám jsem umístil rám, který bude sloužit jako 

spodní část formy. Sesadil jsem rámy k sobě a zajistil je kolíky. Na dělící rovinu jsem 

aplikoval separační prášek (Lykopodium). Vzal jsem organobentonitovou směs a prosil 

jsem jej přes jemné síto na povrch výrobku. Poté jsem jej jemně upěchoval pěchovačkou. 

Na tuto vrstvu jsem nasypal bentonitovou směs a upěchoval ji. Následně jsem opakoval 

postup vrstvení, pěchování a stažení přebytečné bentonitové směsi. Formu jsem rozebral a 

podkladový rám vybil a vyndal z něj model. Do spodní části formy jsem vložil model a 

zpevnil prostor kolem modelu. Na spodní díl formy jsem umístil rám, který bude tvořit 

vrchní díl formy. Spojil jsem je kolíky. Na povrch modelu a na dělící rovinu jsem 

aplikoval separační prášek. Vložil jsem do rámu vtokový kůl, prosil organobentonitovou 

směs, poté bentonitovou a zopakoval pěchovací postup. Když jsem vyhladil vrchní díl 

formy, kolem vtokového kůlu jsem zhotovil vtokovou jamku. V povrchu vrchního dílu 

formy jsem udělal tenkou jehlicí průduchy k odvzdušnění její dutiny. Následně jsem 

vytáhnul vtokový kůl. Rozdělal jsem formu a zjistil, že se při pěchování pohnula 

organobentonitová směs. Vybral jsem tedy z rámu organobentonitovou směs abych jej 

mohl znovu použít a zbylou bentonitovou směs vybil. Aby šel model lépe vyjmout 

z formy, tak jsem ze spodní části stojanu modelu vytvořil klín. Po vytvoření klínu jsem jej 

pokryl separačním práškem. Umístil jsem rám na spodní díl formy a zopakoval výrobu 

vrchního dílu formy. Když byl vrchní díl hotový, rozebral jsem formu. Ve spodním díle 

formy jsem zhotovil tři zářezy. Byly asi 1 centimetr široké a 0,5 centimetru hluboké. Vtok 

byl umístěn tak, že jsem zářezy vedl do hřebene na hlavě modelu. Po vyřezání zářezů jsem 

zhotovil výfuky v každém špičatém zakončení formy. Další výfuk jsem vyrobil v oblasti 

hlavy a podstavce. Nakonec jsem do vrchní části formy umístil klínek a zajistil ho dvěma 

dlouhými tenkými dráty. Po dokončení obou dílů formy jsem je odnesl na licí pole a 

sesadil je dohromady. Aby se vrchní díl formy při lití nezvedl a nezničil tak celý odlitek, 

tak jsem celou formu zatížil závažím o hmotnosti 8 kilogramů. 
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Obr. 15. Spodní díl formy    Obr. 16. Horní díl formy 

 

4.6. Odlití finálního odlitku 

 Pro odlití finálního výrobku jsem zvolil cínový bronz CuSn 12. Do keramického 

kelímku byla nachystána směs složená z padesáti procent vratného materiálu a padesáti 

procent nového materiálu. Ten jsem vložil do elektrické odporové pece. Tavení probíhalo 

při maximální teplotě 1270°C. Po roztavení kovu jsem otevřel pec a nasypal do kelímku 

fosforečnou měď. Ta působila jako dezoxidovalo. Navázala na sebe kyslík a na povrchu 

roztaveného kovu vytvořila strusku. Tu jsem stáhnul a hned po stažení strusky jsem kov 

vlil do připravené formy. Kov chladnul 24 hodin. 

 

4.7. Vytloukání z formy 

 Odlitek jsem z formy vytloukal ručně kladivem, tak abych odlitek nepoškodil. 

Následně jsem ocelovým kartáčem očistil odlitek od zbytků bentonitové směsi. V těžko 

přístupných místech jsem odlitek očistil ocelovou jehlicí o průměru jednoho milimetru. Po 

důkladné kontrole byla na zadní straně odlitku nalezena malá staženina, kterou jsem 

následně vybrousil.  
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Obr. 17. Vytloukání z formy 

 

4.8. Hrubé opracování odlitku 

 Nálitek, vtok a výfuky jsem odstranil elektrickou úhlovou bruskou. Poté jsem sošku 

připevnil ke stolu svorkami. Velkými ručními pilníky jsem odstranil všechny hrubé 

výčnělky, zuby a noty z odlitku. Staženinu na zadní straně hlavy jsem odbrousil 

elektrickou úhlovou bruskou s brusným a lamelovým kotoučem.  

Detaily na odlitku jsem do finální podoby vybrousil jehlovými pilníky a ruční frézkou. Po 

dokončení tohoto broušení jsem všechny broušená místa přeleštil smirkovým papírem 

zrnitosti 160, z důvodu odstranění malých třísek, které mohly na odlitku po broušení 

zůstat.  

       

Obr. 18. Odlitek před začištěním               
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4.9. Otryskání odlitku      

 Po začištění se musel odlitek ještě otryskat v tryskači. Jako tryskací náplň je zde 

použit korundový písek. Umístil jsem odlitek na kruhový otočný podstavec v tryskači. 

Díky otočnému podstavci byl snadný přístup k odlitku ze všech stran. Otryskal jsem 

odlitek. Na otryskaném odlitku se ztratily všechny stopy po předchozím broušení a tím 

jsem získal stejnou kvalitu povrchu. Vypnul jsem tryskač a připravil odlitek na patinaci. 

 

Obr. 19. Odlitek po otrýskání 

 

4.10. Patinace odlitku 

 Před patinací se musí celý odlitek odmastit. K tomuto účelu nejlépe slouží voda 

s odmašťovacím prostředkem (Jarem). K výrobě patinačního roztoku jsem použil 10% 

kyselinu sírovou, sulfid draselný a vodu. Na litr vody se používá 0,2 mililitrů kyseliny 

sírové a tableta sulfidu draselného. Do tohoto roztoku jsem ponořil odlitek a nechal jej tam, 

dokud neměl požadovanou barvu. Po vytažení jsem odlitek opláchnul pod tekoucí vodou. 

Tím byl roztok neutralizován. Odlitek jsem následně osušil.  
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5. Závěr  

 Při procházení podkladů k této práci jsem se dozvěděl mnoho nových podrobnosti o 

africkém umění celkově a o vzniku a funkci afrických pohřebních sošek Mbulu ngulu. 

Také jsem získal nové informace o duchovním životě kmene Koto a jeho rodových větví. 

Při výrobě tohoto odlitku jsem si vyzkoušel, jak nové, tak známé výrobní techniky a 

postupy. Nová byla tvorba modelu z modelovací hlíny (Marsclay), výroba Lukoprenového 

otisku na hliněném modelu, tvorba formy na pryskyřicový model a jeho následné odlití 

z pryskyřice (Neukadur). Další postup jako příprava formy, odlévání a broušení odlitku 

jsem znal. Poslední novinkou byla příprava patinačního roztoku a samotná patinace 

odlitku. Práce to byla velmi zajímavá a i nadále bych se rád věnoval podobné činnosti. 
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Obr. 20. Finální odlitek 
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