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Věra Zdislava Rais 

HARFA VE STARÉM ZÁKONĚ A V KULTUŘE STAROVĚKÉHO PŘEDNÍHO VÝCHODU 

Autorka ve své práci velmi poctivě a zevrubně zpracovává běžně dostupné starověké 

blízkovýchodní zdroje o harfě a cíleně směřuje k její definici ve Starém zákoně. Její profese 

harfistky se zaměřením na starou hudbu zřetelně prosvítá celým pojednáním. Nadto v příloze 

najdeme hudební rekonstrukci z Ašuru v autorčině provedení. 

Na úvod kandidátka představuje záměr stanovit na základě materiálních a textových 

dokumentů podobu a funkci nástroje, zvláště v náboženském užití, jak bylo dohodnuto 

v propozicích k práci. Klade si otázku o jejím možném symbolickém pojetí ve starozákonních 

textech. Autorčino bádání vyrůstá ze základu absolventské práce na konzervatoři o harfě 

v Mezopotámii, avšak podle zadaného tématu a metodiky svůj předchozí výzkum včleňuje do 

nového celku jen zčásti, velmi organicky. Nově zpracovala egyptské, palestinské, a především 

starozákonní reálie o harfě. Dodržela také stanovenou metodu: práci s primárními zdroji, 

archeologickými i textovými. Uvádí obrazové i textové ukázky, zařazuje je do stanovené 

oblasti a stručně glosuje jejich podobu a funkci, takže vzniká plastický celkový obraz o tvaru a 

proměnách tohoto nástroje.  

Autorka si strukturovala práci v chronologickém řádu od paleolitických dokladů přes 

egyptské, předovýchodní a palestinské až k biblickému obrazu o harfě a pochopení její 

funkce. Vznikl tak katalog podob harfy a její funkční šíře, zahrnující zábavu, kult, ba i  

symbolické pojetí. V závěru práce autorka nejen shrnuje zkoumaná témata, ale jmenuje i 

výhledy pro další zkoumání méně zpracovaných témat, například pojmu o hudbě v biblickém 

textu, nebo vyjasnění historických údajů nebo terminologie harfy. Klade podnětné otázky o 

souvislosti mezi hrou na harfu, podsvětím a pohřebními rituály – orfeovské téma, které by 

patrně zasloužilo samostatné pojednání v oblasti starozákonního výkladu. 

Co se týče metodiky, autorka projevila značnou samostatnost a zběhlost v práci 

s archeologickými i literárními zdroji. Výhodou je znalost moderních jazyků, nevýhodou 

neznalost hebrejštiny, o níž se sama s lítostí zmiňuje. Pracovala se starověkými texty ve 

standardních překladových edicích, českých, anglických a francouzských. Kromě četných 

starozákonních ukázek cituje i egyptskou, sumerskou a asyrskou mytologickou a rituální 

literaturu, Mišnu a Josefa Flavia. Sekundární zdroje zahrnují značné časové i oborové rozpětí: 

české nestory dějin náboženství Lexu, Vernera, Proseckého, Hrušku, Hellera, ale i mladší 

badatele jako Hoblík, Vymazalová, Coppens a řadu autorů z oblasti hudební historie a vědy. 

Autorka používala standardní slovníky a encyklopedie (Brown-Driver-Briggs, Novotný, 

Freedman, Verner, Prosecký).  Z dostupných a doporučených zdrojů však chybí například 

Anchor Bible Dictionary. Nutno ocenit, že autorka zpracovala i řadu odborných článků 

z renomovaých archeologických periodik (BASOR, JCS, PEQ). V bibliografických odkazech bylo 

možno použít jejich zkratky a zařadit je do jinak útlého seznamu na s 69. 
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Cenné jsou reprodukované obrázky v příloze, dokumentující podoby a funkce starověké 

harfy. Výběr je přiměřený a výstižný. Někde u popisk chybí bližší indikace, kde v obrázku 

harfu hledat (s. 91). 

Práce je po formální stránce úhledná a přehledná. Chyby se vyskytnou, ale není jich mnoho: 

zbytečný podtitul v Závěru (s. 66), zapomenutá anglická podoba jmen v českém kontextu 

(titulek  s. 87), velké, nebo naopak malé písmeno v anglických názvech knih (s. 41, 71), 

několik drobných překlepů, nedůsledná délka (moábský s. 59 proti Moab jinde). Soustavněji 

se opakuje grafická chyba: tečka před uvedením biblického zdroje (s. 50 a jinde) , nebo 

anglické uvozovky místo českých (s. 50 a jinde). Opakovaný bibliografický údaj na s. 76 bylo 

možno zahrnout pod jednu položku s více díly. 

Citace primárních textů jsou graficky dobře vyčleněné, někdy však příliš dlouhé – bylo by 

vhodnější parafrázovat. Záměrem citace je dokumentovat, ne vykládat. Autorka pojímá text 

pozitivně jako historický doklad o podobě a účelu harfy, nehodnotí jej kriticky; to ani nebylo 

stanoveno v zadání. Odbornou literaturu používá k objasnění účelu harfy, nebo biblické 

ukázky či kontextu. Přitom si všímá protikladných interpretací a obtíží ve stanovení 

terminologie, například v českém překladech: citera, harfa, lyra. Staví do otázky některá 

zjištění, jako souvislost mezi vzácným nástrojem a sociálním statutem pasáčka Davida. 

Otázky symbolického výkladu harfy, případně jejích kontroverzních užití v magii by 

zasluhovaly cílenější pojednání, jistě však nad rámec této přehledové práce. 

Bakalářská práce Věry Zdislavy Rais je dobře vykonaný úkol. Vzniklo nejen dobře podložené 

představení harfy v biblickém kontextu, ale inspirující pojednání, otevřené pro další debatu. 

 

Otázky: 

1. Král David jako harfista je ikonický obraz. Na základě kterých skutečností lze říci, že 

harfa v biblické době přijala symbolickou úlohu? Jaká úloha to byla?  

2. V řecké mytologii je hluboce zakotveno spojení harfisty Orfea s vyvedením jeho 

milované Eurydiky (duše) z podsvětí. Orfeus je také jedním ze starokřesťanských 

symbolů Krista. Zmiňujete několik biblických dokladů souvislosti hry na harfu a smrti. 

Myslíte, že se nabízí podobná výkladová linie, která by naznačovala záchranu? 

 

 


