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Anotace 
Tato práce se zabývá drnkacími harfovými nástroji a jejich užíváním v celém starově-

kém Orientu včetně Egypta. Použitá metoda práce se odráží v členění jejích jednotli-

vých kapitol, které začínají rešerší dostupné primární i sekundární literatury k tématu; 

jsou členěny dle předmětu pramenů a jejich typu – zvláštní oddíly tvoří archeologické 

a literární. Každá kapitola se samostatně věnuje jedné územní oblasti z prostoru staro-

věkého Orientu. Nahlédneme tedy do starověkého Egypta, Mezopotámie, Akkadu, Asý-

rie, Babylonie a Izraele. V Egyptě měla hra na harfu prastarou tradici, která byla vázána 

především na kult, jak dokládají záznamy, především obrazové. Kromě náboženského 

kultu nacházíme zobrazení hráčů na tento nástroj v malbách týkajících se různých slav-

ností, intimního a veřejného charakteru. Okolní kultury jsou oproti Egyptu na hudební 

zdroje mnohem bohatší. Mezopotámie znala notaci, dochovala se celá řada archeologic-

kých památek, které dosvědčují výrazné místo harfy a lyry v kultu. Poslední kapitola se 

zabývá izraelskou kulturou. Také na území Syropalestiny dochází k začlenění strunných 

nástrojů do kultu. V Bibli je na několika místech harfa jmenována jako nástroj, který 

v rukách levitů doprovází liturgii. V závěru je zmíněno několik společných znaků pro 

používání harfy ve všech kulturách starého Orientu. Mezi tyto znaky patří profétická 

a kultická činnost a spojení harfou se smrtí, ať fyzickou či duchovní. 
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Abstract 
The Harp in the Old Testament and in the Culture of the Ancient Near East. 

This work reviews the chordophones of the harp and lyre categories and their use in 

the whole Ancient Near East, including Egypt. The structure of each chapter reflects the 

undertaken methodology: Each chapter opens with a review of available primary and 

secondary sources; it is divided in separate sections with archaeological and literary ma-

terial. The review is followed by discussion of the social, religious and symbolic role of 

a harp in the given culture. Egypt, as well as Israel/Palestine region, is covered each by 

its own chapter; Mesopotamia, Akkad, Assyria and Babylonia are discussed together in 

single chapter. In Egypt, the harp play developed in immemorial tradition strongly an-

chored to the cult, as we can deduce from pictorial relics. Apart from the paintings de-

picting harp on religious occasions, it was portrayed (almost exclusively) during cere-

monies of both intimate and public character. Other studied cultures offer much more 

wealth of information on their musical aspect. Mesopotamia developed musical nota-

tion, large number of sources give sound evidence for significant role of harp and lyre in 

the cult. Also in the region of today’s Israel and Palestine, the chordophones became 

incorporated in local cult. The Levite harp players accompanying the religious liturgy 

are mentioned in the Bible several times. This work concludes with discussion of char-

acteristics of the harp usage that are common amongst the studied cultures, mutually 

influencing each other. These include prophetic and cultic activity, and symbolism of 

the death, either in its physical or spiritual sense. 
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Úvod 

Na mnoha místech Bible se setkáváme se symboly, srozumitelnými pouze v kontextu 

kultury starověkého Orientu. Za jeden z takových symbolů můžeme považovat v biblic-

ké době velmi oblíbenou skupinu strunných drnkacích hudebních nástrojů – harfy a ly-

ry.  

Bible zmiňuje hudební nástroje poměrně často, mezi nimi harfu a lyru bezesporu 

nejčetněji. Při bližším studiu těchto zmínek mohou pozorného čtenáře napadnout otáz-

ky:  Čím jsou tyto nástroje tak výjimečné, že Bůh si skrze proroky přeje, aby na ně hráli 

levité při chrámové bohoslužbě? Proč právě žalmy bývají tak často určeny k přednesu 

za doprovodu těchto nástrojů?  Nebo obecněji položenou centrální otázku této práce: 

Jaká může být jejich symbolická funkce v biblickém textu? 

Studiem historie hudebních nástrojů můžeme dokreslit obraz tehdejší společnosti 

a tedy přiblížit i její symbolický význam. Hudba postihovala v tehdejším světě oblast 

zábavy i náboženství, a proto může svými střípky pomoci ostatním vědeckým disciplí-

nám k poznání biblických společností. Historii harfy a lyry v Izraeli zdaleka nelze do-

statečně osvětlit pouze studiem Starého zákona. Je důležité zjistit, komu byla hra na ná-

stroje určena a jak byla hudba ve své kultuře vnímána. Za tímto účelem je potřebné vy-

užít i další dostupné prameny. Rovněž je třeba si uvědomit, že tyto hudební nástroje se 

ve starém Izraeli vyvíjely v úzkém kontaktu s okolními kulturami. 

Tato práce se zabývá drnkacími harfovými nástroji a jejich užíváním v celém staro-

věkém Orientu včetně Egypta. Jejím záměrem je podat spíše přehledový úvod do této 

problematiky, který si naprosto neklade za cíl být vyčerpávající. Tento cíl naopak spat-

řuje v motivaci milého čtenáře k vlastnímu hlubšímu bádání v některém z naznačených 

směrů. Použitá metoda práce se odráží v členění jejích jednotlivých kapitol, které začí-

nají rešerší dostupné primární i sekundární literatury k tématu; jsou členěny dle předmě-

tu pramenů a jejich typu – zvláštní oddíly tvoří archeologické a literární prameny. Za-



 

10 

končeny jsou oddílem shrnujícím, s rozborem vzájemných souvislostí. Závěr práce vy-

úsťuje v obecný přehled a konstrukci hypotetických odpovědí na výše uvedenou cen-

trální otázku.  

Rozborem archeologických pramenů zjistíme, jaká byla konstrukce starých nástrojů, 

z jakých materiálů byly vyráběné a na kterém území se které konstrukční typy vyskyto-

valy.  Studiem literárních pramenů si objasníme, za jakým účelem lidé provozovali hud-

bu právě na tyto nástroje.  

Každá kapitola se samostatně věnuje jedné územní oblasti z prostoru starověkého 

Orientu. Nahlédneme tedy do starověkého Egypta, Mezopotámie, Akkadu, Asýrie, Ba-

bylonie. Rozsáhlejší předposlední kapitola nás seznámí s hudebním prostředím syropa-

lestinského prostoru. Kapitoly jsou ve své struktuře členěny tak, abychom měli předsta-

vu o konstrukci drnkacích nástrojů na základě archeologických nálezů. Dále se budeme 

věnovat textovým zmínkám a významu drnkacích nástrojů v těchto textech. Konfrontací 

rozboru archeologických dokladů a zlomků textů se pokusíme dokreslit funkci a úlohu 

hudební kultury Blízkého východu s důrazem na drnkací nástroje, harfu a lyru. Středem 

zájmu této práce je především úloha těchto nástrojů v kultu. Kapitoly se navzájem liší 

svou rozsáhlostí, což je ovlivněno množstvím reálií, které jsou k dané problematice 

k dispozici. 

Z oblasti starého Egypta máme k dispozici nemnoho nálezů starých harf a několik 

zmínek v textu. Oblast Sumeru a Syropalestiny je v těchto ohledech mnohem rozmani-

tější, což mne přimělo k bohatšímu členění kapitoly. Postavení harfy a lyry v kultuře 

izraelské je záměrně zařazeno na závěr práce. V oddílu, který se zabývá kulturou izrael-

skou a harfou, se seznámíme se strunnými nástroji, které se v textu objevují nejčastěji: 

s névelem a kinnórem. Další kapitoly týkající se Syropalestiny se zaobírají archeologic-

kými nálezy a výskytem névelu a kinnóru v biblickém textu. 

Části textu této práce jsou použity z absolventské práce na pražské hudební konzerva-

toři. Tato práce pod názvem Harfa, po stopách vývoje nástroje, byla obhájena v r. 2011. 

Použity jsou úryvky textů, kde je zmíněna konstrukce harfy na území Mezopotámie 

a notový materiál k příloze Hymnus o stvoření člověka. Nově jsou zpracované kapitoly 

o starověkém Egyptu, textové části a rozbory textů ve všech kapitolách, články o vý-
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znamu harfy v kultu, postavení hudebníků. Rovněž kapitola Izraelská kultura a Bible je 

zcela nově přidaná, neboť původní práce se touto problematikou nezabývala. 
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 1  První doklady o vzniku hudebních 
nástrojů 

První doklad o provozování hudby pochází z období 15 000 př. n. l. Na nástěnné malbě 

z jeskyně Trois-Frères (Pyreneje) je zobrazeno stádo zvířat a člověk, který podle odbor-

ných analýz archeologů není lovec, ale zřejmě šaman, hrající na hudební nástroj (viz 

obr. 1 v obrazové příloze). Maska zvířete, kterou má šaman na hlavě, je interpretována 

jako znak primitivního náboženství, totemismu. Užívání masek u kněží se dochovalo až 

do doby starověku. Masky sloužily lidem k vniknutí do principů života zvířat.1 Interpre-

tace obrazu jakožto kouzelníka hrajícího na lukový nástroj se zdá být přesvědčivá, pro-

tože z paleolitického období známe padesát pět obrazů převlečeného člověka v taneční 

poloze.2 Obdobné, ale mladší malby pochází z jeskyně Çatal Hüyük v dnešním Turec-

ku3 z 6. tisíciletí př. Kr. Mnozí z mužů na kresbě mají zvířecí obleky, někteří provozují 

akrobacii. O dva tisíce let mladší je nástěnná malba na stěně jeskyně v Megiddu, která 

znázorňuje tančící muže, z nichž jeden drží v ruce patrně hudební nástroj4 (lukovitého 

tvaru). Vraťme se ale k obrázku 1. Vzhledem k zvýrazněným nosním dírkám postavy 

a pozici paží není jasné, zda se jedná o nástroj, který je lukového původu, či zda se jed-

ná o tzv. nosní flétnu.5  

První projevy náboženství se pravděpodobně omezovaly na rituály a magii provozova-

nou před shromážděním lidí za doprovodu tance, hudby a zpěvů.6 Berme však v patr-

                                                 
1 MATOUŠOVÁ-RAJMANOVÁ, Marie. Tanec v Mezopotámii. Praha: Nakladatelství AMU, 2002, s. 

17. 
2 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I. Praha: Oikoymenh, 1995, s. 30. 
3 Çatal Hüyük v dnešním Turecku představuje největší neolitické město Předního východu, mělo rozvi-

nuté zemědělství a četné chrámy s bohatou výzdobou. 
4 MATOUŠOVÁ-RAJMANOVÁ, Marie. Tanec v Mezopotámii, s. 7. 
5 DAUVOIS, Michel. Les témoins sonores paléolithiques. In HOMO-LECHNER, Catherine – BÉLIS, 

Annie (ed.). La pluridisciplinarité en archéologie musicale: IVe Rencontres internationales d'archéo-
logie musicale de l'ICTM, Saint-Germain-en-Laye, 8–12 octobre 1990, Vol 1. Paris: Editions de la 
Maison des sciences de l'homme, 1994, s. 169. 

6 HELLER, Jan – HRUŠKA, Blahoslav – CHARVÁT, Petr – NOVÁKOVÁ, Nea – PEČÍRKOVÁ, Jana 
– PECHA, Lukáš – PROSECKÝ, Jiří – SADEK, Vladimír – SOUČEK, Vladimír – SOUČKOVÁ, Ja-
na. Encyklopedie starověkého Předního východu. Praha: Libri, 1999, heslo Náboženství, s. 255. 
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nost, že množství náboženských představ bylo podmíněno právě ovládnutím vzdálenosti 

pomocí zbraně7, a luk, z něhož se harfa zrodila, je na toto místo tedy dobrým kandidá-

tem. Luk byl rovněž součástí šamanské výbavy, ale jeho rituální užití překračuje okruh 

šamanismu – symbolismus luku je universálně rozšířený.8  

 Z úsvitu lidských dějin se dochovalo několik torz pravěkých hudebních nástrojů, ale 

zpravidla se jedná o jednoduché kostěné píšťalky, škrabadla a chrastidla. 

                                                 
7 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I, s. 20. 
8 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I, s. 20. 
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 2  Harfa ve starém Egyptě 

 2.1  Konstrukce harf a archeologické nálezy 
Co se týká způsobu hry na hudební nástroje, kromě vyobrazení nemáme až do doby 

řecké nadvlády žádné literární záznamy o notaci.9 Harfy starého Egypta byly v mladších 

dobách poznamenány kulturní výměnou s okolními zeměmi starého Orientu a také Řec-

ka. Řecký vliv dokládá např. svitek z naleziště Oxyrhynchos10 datovaný z třetího století. 

Na tomto svitku, nalezeném v Egyptě, čteme řeckou notaci a záznam textu. 

Ze zdrojů typu papyrů a nápisů ve hrobech je dochováno několik písní, které se zpí-

valy s doprovodem. O těchto písních se pojednává v kapitole o literárních pramenech. 

Hudebníci figurovali při náboženských obřadech, procesích. Hudba byla součástí 

i světského každodenního života.11 Hudebníci nehráli jen samostatně, ale jak dosvědčují 

kresby, tvořili i malé ansámbly. Typickou kombinací pro období Staré říše je hráč na 

harfu, zpěvák a hráč na flétnu.12 

Rané egyptské harfy byly objeveny na reliéfech v hrobkách z období Starého 

a Středního království. Jedná se o jednoduché obloukové lopatkové harfy,13 které měly 

šest až devět strun; nástroje, které hrály důležitou roli v ceremoniích, mohly mít až dva-

cet strun.14 Příkladem jednoduché obloukové harfy je reliéf15 z Archaické doby (3150–

                                                 
9 PECK, William. H. The Material World of Ancient Egypt. Cambridge: Cambridge University Press, 

2013, s. 180. 
10 HASLAM, M. W. (ed.).  Texts with Musical Notation P.Oxy.XLIV 3161. In The Oxyrhynchus Papyri 

Collection. Oxford: Egypt Exploration Society – Oxford University, 1976, s. 1–4. 
 Center for the  Study of Ancient Documents. P.Oxy. XLIV 3161, [25.3.2014]. 

<http://www.csad.ox.ac.uk/POxy/papyri/vol44/pages/3161.htm>. 
11 PECK, William. H. The Material World of Ancient Egypt, s. 181. 
12 PECK, William. H. The Material World of Ancient Egypt, s. 182. 
13 RANDEL, Don Michael. The Harvard Dictionary of Music. Cambridge: Harvard University Press, 

2003, heslo egyptian  music, s. 285. 
14 PECK, William. H. The Material World of Ancient Egypt, s. 182. 
15 Viz obr. 2 v obrazové příloze. 
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2700 př. Kr.16). Tento reliéf pochází z hrobky Amenemhat, č. 163, na pohřebišti Dra' 

Abú el-Naga' v Thébách a znázorňuje harfistu sedícího na zemi, který hraje na velkou 

obloukovou harfu. Takovéto jednoduché harfy nám svou konstrukcí velmi připomínají 

lovecký luk. Nevíme, jak byly ostruněné, ale je známo, že okolní kultury používaly na 

ostrunění zvířecí střeva.17 Lukové harfy s lopatovitou základnou se používaly rovněž v 

období Střední říše (1994‒1797 př. Kr.), což dokládají nálezy.18 Vzhled harfy se vyzna-

čuje klasickým lukovým krkem, který je ukotven v lopatkovitém rezonátoru. Tato harfa 

měla úctyhodné rozměry – její výška činila 182 cm. Kromě obřích harf se užívaly rov-

něž malé přenosné harfy. Mohly mít až dvacet strun, jako např. ramenní harfa19 vyobra-

zená v Metropolitan Museum of Art, v New Yorku. Tyto přenosné harfy se používaly při 

banketech, ale také ve všedním životě. Ramenní harfa pochází z období Nové říše 

(1543‒1078 př. Kr). 

Nepochybně velmi zajímavým zobrazením harfy jsou zvířecí karikatury z papyru 

z 12. ‒ 11. století př. Kr.20 Osel hraje na harfu a lev na lyru.21  

Soška harfistky22 z Pozdní doby (715‒305 př. Kr.) poukazuje na rozšíření nového ty-

pu harfy: jedná se o přenosnou angulární harfu, která se do Egypta dostala z okolních 

kultur. 

 2.2  Harfa v kultu 
Z následných dochovaných památek vyplývá, že harfa v Egyptě sloužila především jako 

nástroj obřadní a kultický, víme totiž o četném vyobrazení hráčů na harfy23,24 při nábo-

ženských ritech a v hrobkách.25 Písemné zmínky o harfě jsou střídmé, ale i ty potvrzují, 

že se harfa používala jako nástroj slavnostní. 

                                                 
16 VYMAZALOVÁ, Hana – COPPENS, Filip. Moudrost svitků boha Thovta. Praha: Univerzita Karlova, 

2011, chronologická tabulka, s. 323. Pro všechny datace ze starověkého Egypta budu nadále používat 
tuto chronologickou tabulku. 

17 Doklady o tomto typu ostrunění jsou uvedeny v kapitole Izraelská kultura a Bible. 
18 Viz obr. 3 v obrazové příloze. 
19 Viz obr. 4 v obrazové příloze. 
20 LEXA, František. Výbor z mladší literatury egyptské. Praha: Šolc a Šimáček, 1947, příloha č. 6. 
21 Viz obr. 5 v obrazové příloze. 
22 Viz obr. 6 v obrazové příloze. 
23 Viz obr. 7 v obrazové příloze. 
24 Viz obr. 8 v obrazové příloze. 
25 MODR, Antonín. Hudební nástroje. Praha: Supraphon, 1982, s. 52. 
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O periodických slavnostech konal bůh pouť a lid jej doprovázel. Svátek se slavil ho-

dováním, tancem a zpěvem.26 O takových periodických svátcích jednotlivých bohů toho 

však víme jen málo.27 

Úloha kněží v chrámech spočívala v denní péči o sochu boha. To zahrnovalo nejen 

boha umýt, zaopatřit jej potravou, ale také jej bavit a naladit jej příznivě, aby byl bůh 

spokojený.28 Na obrázcích 7 a 8 v příloze vidíme procesí s tanečnicemi a hráčkami na 

bubínky a harfu, dále pak kněze hrajícího bohu Horovi.  

 2.2.1  Hatho řina Dendera 
Patronkou hudebníků byla bohyně Hathor. Chrám této bohyně, jež měla ve svém znaku 

chřestidlo, tzv. sistrum,29 se nacházel v hornoegyptské Dendeře.30 Ve výzdobě kaple, jež 

se nachází v prostoru zvaném vabet31, se objevují král a královna, bůh Re a harfeník, 

který hraje božstvům na harfu. Tento prostor hrál velmi důležitou roli při svátku Slav-

nost opojení, kdy kněží v tomto nádvoří shromáždili sochy uctívaných božstev 

v chrámu a rozmanité obětní dary. Na stěnách chrámu jsou vytesány přesné popisy těch-

to slavností a rovněž mýty, litanie a hymny vztahující se k náboženské doktríně chrá-

mu.32 Král při slavnosti přinášel oběť vína.33  

 2.2.2  Horův chrám v Edfu 
Bůh Hor (ten, který je nahoře34), byl zobrazován v podobě sokola. Slunce a měsíc se 

považovaly za jeho oči.35  Chrám je jedna z nejlépe dochovaných egyptských staveb. 

Výstavba byla zahájena pravděpodobně  za vlády Ptolemaia VI. Stěny nádvoří chrá-

mu zdobí nejrůznější náboženské výjevy a nápisy. Na západní straně chrámu je zobra-
                                                 

26 HELLER, Jan. Starověká náboženství. Neratovice: Verbum, 2010, s. 83. 
27 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I: Od doby kamenné po eleusinská mysteria. Praha: 

Oikoymenh, 1995, s. 99. 
28 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I, s. 82. 
29 Sistrum měřilo až úctyhodných 80 cm. 
30 Vznikl zhruba v období IV. dynastie. 
31 Tzv. čisté místo – kultovní prostor jen pro zasvěcené. Tvořilo jej nádvoří před vstupem do kaple, ve 

které byla umístěna socha bohyně.  Sochy měly v kultické praxi Egypta nesmírně významné místo. 
32 VERNER, Miroslav. Chrám světa, svatyně, kulty a mysteria starověkého Egypta. Praha: Academia, 

2010, s. 444. 
33 HELLER, Jan. Starověká náboženství, s. 54. 
34   HELLER, Jan. Starověká náboženství, s. 54. 
35 HELLER, Jan. Starověká náboženství, s. 35. 
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zena slavnostní návštěva Hathory u boha Hora, král následující posvátné bárky a kněží 

a hudebníci s harfou doprovázející slavnostní procesí.36  

 2.2.3  Chrám a brána ve Fílé 
Založení chrámu spadá do doby vlády Ptolemaia I. Stavba byla zasvěcena bohyni Esetě 

a bohům patřícím do Usírovského okruhu. V chrámovém komplexu Fílé se setkáváme 

s vyobrazením hry na strunný nástroj. Jedná se o zobrazení opic hrajících na lyru v části 

stavby zasvěcené Hathoře.37  

 Další zmínku o harfě můžeme najít na Hadriánově bráně ve Fílé, odkud se kněží pře-

pravovali na abaton. Jedná se o zaznamenaný dekret vztahující se k mystériím na abato-

nu.38 Podle nápisů byl dekret sepsán samotným bohem Thovtem a posvětili jej boho-

vé.39 

„Každodenně bude konat bohoslužbu velký kněz, jenž má měsíční službu. Úlitba Ese-

ty, paní Fílé, se přitom bude provádět denně. 

Nesmí se tam bubnovat na bubínek a hrát na harfu, nebo flétnu. 

Nikdo, kdo se tu nachází, nesmí mluvit nahlas.“ 

Ve spojitosti s Usirovým kultem smrti a kultem zemřelých známe další zmínku o har-

fě v kultu. Tak podle poznámky k žalozpěvu Esetinu a Nebthetinu, jež zpívaly dvě pře-

krásné ženy s průvodem harf, byl tento žalozpěv součástí Usirových mystérií určených 

jen pro několik zasvěcenců.40 Podobně probíhalo mysterium Velké vyjití Osirida41.  Usí-

rova mystéria byla velmi oblíbená a rozšířená až za hranice Egypta. Mystéria měla ve-

řejnou a neveřejnou část, vyvolení měli dojít spasení.42  Významný byl také svátek zva-

ný Krásný svátek údolí. 

                                                 
36 VERNER, Miroslav: Chrám světa, s. 423. 
37 VERNER, Miroslav: Chrám světa, s. 266–267. 
38 Abaton, neboli místa, kam dopadly kusy Usírova těla. Bylo jich v Egyptě několik a staly se centry 

Usírova kultu. Byly vrcholem posvátnosti, a pokud na toto místo vstoupil nezasvěcený člověk, hrozil 
mu trest smrti upálením. 

39 VERNER, Miroslav: Chrám světa, s. 395. 
40 LEXA, František. Náboženská literatura staroegyptská I. Praha: Hermann a synové, 1997, s. 111. 
41 HELLER, Jan. Starověká náboženství, s. 39. 
42 HELLER, Jan. Starověká náboženství, s. 39. 
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 Jednalo se o velmi významnou slavnost, o které máme dochované zprávy již 

ze střední říše. Slavil se ve druhém měsíci žní za úplňku, kdy procesí navští-

vilo zádušní chrámy a hrobky na západní části Nilu. Za příslušných obřadů, 

nakuřování kadidlem a zpěvu posvátných textů vynesli kněží sochy bohů 

z jejich svatostánků a zde se k nim připojila širší veřejnost. Následně se 

průvod přeplavil na opačnou stranu Nilu, kde se v okolních skalách naproti 

Karnaku rozkládala pohřebiště. U každé hrobky probíhala rodinná zádušní 

slavnost. Začínala zápalnou obětí, zapalovaly se lampičky, pálilo kadidlo a 

myrha. Současně se na hroby mrtvých přinášely květiny a věnce. U hrobek 

významných lidí měla slavnost i hudební část: dostavil se pěvecký sbor. Ně-

kdy se dostavila i skupina prestižních hudebnic a zpěvaček zvaných „Hatho-

řiny harémové dámy“. Od doby Thutmose IV. probíhalo hudební vystoupení 

již během hostiny.43 

 2.2.4  Karnak – kaple královny Hatšepsut 
Thébský komplex chrámů (dnes Karnak) byl velmi imposantní.44  Velký vzestup zažily 

Théby od dvanácté dynastie, kdy se staly centrem kultu boha Amona-Re.45 

Vedle kněží působily v chrámovém městě také kněžky, které boha oblažovaly hudbou 

a rituálním tancem. Jednalo se o ženy vysokého a vlivného společenského postavení, 

označované hodností Ruka boží.46 Jednou z takových žen byla královna Hatšepsut,47 

která chrámu věnovala kapli. Stěny kaple zdobí precizní výjevy, na kterých můžeme 

vidět výjevy z procesí slavnosti Opet: hráče na velkou harfu (kněžka) a akrobatické ta-

nečníky. Svátek Opet se odehrával patnáctého dne druhého měsíce záplav a probíhal 

formou procesí mezi chrámy Karnak a Luxor. Jednalo se o nesmírně závažnou událost 

pro krále, kdy docházelo k obrození jeho vladařství. Procesí bylo provázeno zpěvem, 

bubnováním, hrou na harfu, akrobaty, vojenskými jednotkami, velmoži, hodnostáři 

a davy lidí. Spekuluje se rovněž, že v intimním prostoru chrámu docházelo (podle do-

                                                 
43 VERNER, Miroslav: Chrám světa, s. 266–267. 
44 V Thébách sloužilo 81 322 kněží a zaměstnanců.  
45 Za největší a nejposvátnější byla považována dvě božstva: Amon-Re a Usir. 
46 VERNER, Miroslav: Chrám světa, s. 180. 
47  VERNER, Miroslav: Chrám světa, s. 268 
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chovaných vyobrazení) k obřadům plodnosti, ve kterých hrály úlohu ženy s hodností 

Ruka boží.48 

 Hráči na velké harfy byli pravděpodobně kněží a kněžky, o čemž svědčí zobrazení 

hráčů s holou hlavou (znak kněžství, viz obr. 10), anebo četné šperky a jemná roucha, se 

kterými jsou zobrazováni. Zajímavostí je, že řada hráček na harfu a tanečníků je zobra-

zena bez oblečení. Je nutné si uvědomit, že v oblasti nahoty a sexuální morálky byl 

egyptský svět zřejmě velmi decentní a zdrženlivý. Jedná se tedy zřejmě o kultovní na-

hotu, která pocházela z doby, kdy lidé chodili nazí, a chápala se jako „svatá nahota“, 

aby bozi mohli vidět neposkvrněnou čistotu svých kněží.49 Tato nahota v průběhu věků 

ustupuje a kněží hudebníci i tanečníci oblékají pohodlný oděv. 

 2.3  Literární prameny 
V této kapitole se můžeme seznámit s několika zmínkami o harfě, z nichž je každá od-

lišného charakteru a z jiného období. Dochoval se např. zlomek satiry O Špatném har-

feníkovi.50 Další zmínkou je dochovaná Píseň harfeníkova51 z tzv. první přechodné do-

by (asi 2180-1994 př. Kr.). Píseň líčí vykrádání a pustošení hrobů. Pro autora písně jsou 

tyto zločiny opětovným potvrzením neproniknutelného tajemství smrti. Píseň připomíná 

krizi hodnot v egyptské společnosti.52 

„Nikdo se odtamtud nevrací, aby nám vypověděl, co je s nimi, a aby nám 

řekl, čeho je jim třeba, aby uklidnil naše srdce, než se také my odebereme 

tam, kam odešli oni … Proto užívej potěšení, dokud žiješ… nenech chřad-

nout své srdce.“ 

V díle Františka Lexy53 se dále dočítáme o písni zvané Co zpíval harfeník v hrobce 

Usira božského otce Amonova, Neferhotepa ospravedlněného: 

                                                 
48 VERNER, Miroslav: Chrám světa, s. 268. 
49 MEISSNER, Bruno. Babylonien und Assyrien. Heidelberg: Carl Winter Universitäsbuchhandlung, 

1920–1925, s. 55. 
50 LEXA, František. Výbor ze starší literatury egyptské. Praha: Šolc a Šimáček, 1947, s. 7. 
51 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I, s. 104. 
52 ELIADE, Mircea: Dějiny náboženského myšlení I, Praha, Oikoymenh 1995, s. 105–106. 
53 LEXA, František. Výbor ze starší literatury egyptské, s. 126–8. 
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„… Těla zacházejí od věku boha a dorost přichází na jejich místa ...Užij 

krásného dne… dej provozovati zpěv a hudbu před sebou, zapomeň na všec-

ko zlo…“ 

Stejně jako v následující písni zde autor zpívá o nevyhnutelnosti smrti a doporučuje 

užívat si pozemského života, protože to, co následuje po smrti, je nejisté. Písně jsou za-

znamenány hieroglyfickým písmem na papyru a pochází z XVIII. dynastie.54 

Další píseň harfeníkova, stejného obsahu ze 17. stol. př. Kr., se jmenuje Píseň z hrob-

ky krále Enjotefa ospravedlněného, která je před harfeníkem.55  

Následující zmínka je spíše úsměvná, neboť v Egyptě se lidské oběti v oné době roz-

hodně neprováděly. Pochází z období římské nadvlády, kdy se v Egyptě začalo šířit 

křesťanství. Vypovídá nám o napětí mezi křesťany a pohany, ale zejména však o tom, že 

na ostrunění harfy se používalo (zvířecích) střev. Jak uvádí koptský kodex LIV, Enko-

nium, jež vydal náš patriarcha, náš svatý biskup alexandrijský, svatý Dioskorus:56 

Jedná se o spor mezi pohany a křesťany, kdy pohani při výslechu uvádějí: 

„ … Co jim činí pohané … Voláme malé dítky křesťanské, vábíme je, dávají-

ce jim kusy chleba, a trochu jídla, a pak zavíráme je na skrytá místa, aby 

nebylo ven slyšeti jejich hlasu. Pak je zabíjíme, jejich krev vyléváme na ol-

tář, jejich střeva vymýváme a napínáme jako struny na své strunné nástroje 

a na ně hrajeme svým bohům.“ 

K podrobnému studiu egyptských textů lze doporučit např. dílo Františka Lexy57, kde 

lze nalézt zmínky o hudbě a hymny. Zevrubný přehled papyrů nabízí web58 katolické 

univerzity v Lovani. 

                                                 
54 LEXA, František. Výbor ze starší literatury egyptské, s. 278. 
55 LEXA, František. Výbor ze starší literatury egyptské, s. 153. 
56 LEXA, František. Náboženská literatura staroegyptská. Praha: Herrmann a synové 1997, s. 208. 
57 LEXA, František. Náboženská literatura staroegyptská, s. 20: Např. tato obřadní píseň, jež se zpívala, 

když měl být zemřelý pohřben ve džbánu, je možná nejstarším textem vůbec: Vyšel Venis ze svého 
džbánu, když se byl uložil do svého džbánu, a nyní září časně z rána. 

58 Katolická univerzita v Lovani, Fakulta umění.  Trismegistos [14. 2. 2014]. 
<http://www.trismegistos.org>  
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 2.4  Shrnutí 
Harfa měla v Egyptě prastarou tradici, která je vázána především na kult, jak dokládají 

záznamy, především obrazové. Kromě náboženského kultu nacházíme zobrazení hráčů 

na tento nástroj v malbách týkajících se různých slavností, jednak intimního charakteru 

(viz vápencový reliéf Vezír Mereruka naslouchá manželce hrající na harfu59), jednak 

veřejného charakteru. Veřejné slavnosti jsou pohřební rituály, hostiny a nábožensko-

politické slavnosti. Hráči na harfu v chrámových službách byli pravděpodobně kněží 

a kněžky vysokého postavení, jak dokládají reliéfy z chrámových zdí. Je možné, že hra 

na různé typy harf se praktikovala i v běžném prostředí. Staroegyptské harfy velmi 

upomínaly svou konstrukcí na lukové zbraně. Nehrálo se jen na sólové nástroje, ale 

např. s dechovými nástroji, s loutnou, zpěvem. 

Harfisté bývali někdy zobrazováni jako slepí.60 Scény se slepými harfeníky jsou ně-

kdy doprovázeny již zmíněnými texty písní, jež vyzývají k užívání si života a zmiňují 

nejistotu, kterou se lidé souží při představách o posmrtném životě.61 

 

                                                 
59 Viz obr. 9 v obrazové příloze. 
60 Viz obr. 10 v obrazové příloze. 
61 VYMAZALOVÁ, Hana – COPPENS Filip. Moudrost svitků boha Thovta, s. 218. 
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 3  Oblast Předního východu 
Oblast Předního východu byla kulturní kolébkou lidstva. Otázka kultury, která počala 

používat harfu, však zůstává stále předmětem historických sporů. Ve hře je oblast Me-

zopotámie, oblast dnešního Izraele a starověký Egypt. Mezi zmíněnými oblastmi však 

panovala velmi intenzivní kulturní a obchodnická spolupráce. Nelze však říci, že první 

památky a doklady o používání harfy pochází z obrazových pramenů starého Egypta, 

ačkoliv zobrazení harfy v Egyptě i samotnou kulturu mnozí řadí k nejstarším.62  

Rovněž bychom si měli uvědomit, že starověké národy zpravidla nerozlišovaly rozdíl 

mezi lyrou a harfou, odlišnost mezi oběma nástroji je mnohdy víceméně nejasná, 

zejména v nejstarších dobách.63 V mladších obdobích je již rozdíl jasně patrný, 

z hlediska hudebního vývoje se tedy lyra postupně vyvinula z harfy.  

Ačkoliv starověký svět starého Orientu představoval nejkulturnější útvar své doby, 

význam a symbolika některých dochovaných památek, včetně maleb a textů, není dod-

nes zcela plně objasněna.  

Pokud byli lidé vzdělaní, byli to buď úředníci, nebo kněží.64 Také toto musíme brát 

v úvahu, chceme-li se bavit o hudební kultuře a postavení hudebníka ve starověké říši, 

neboť právě vzdělanci zapsali na klínopisné tabulky např. první notaci. 

 3.1  Hudba v kultu P ředního východu a hudebníci 
Hudba zaujímala výrazné místo u všech etnik starověké Mezopotámie, a to předně 

v magických a kultovních obřadech. Dle dochovaných textů se vyvinuly složité, 

                                                 
62 Nejstarší vyobrazení harfy z oblasti Předního východu pochází z území dnešního Izraele, jak se 

dozvíme v kapitole o izraelské harfě. Judea a Izrael jsou však mladší státy než Egypt, proto je uvádím 
později. 

63 V mladších dobách je již rozdíl mezi lyrou a harfou patrný. Jedná se o konstrukční odlišnosti (struny 
na lyře prochází přes kobylku jako u dnešní kytary) a také o způsob hry, kdy při hře na lyru se používá 
trsátko, na harfu se hraje prsty, harfa bývá zpravidla větší oproti lyře, která se při hře drží podobně ja-
ko kytara. Viz příloha 2. 

64 ASSMANN, Jan – MACHO, Thomas H. Smrt jako fenomén kulturní teorie: obrazy smrti a zádušní 
kult ve starověkém Egyptě. vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 41. 
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z několika částí složené formy provozované jak sólově, tak responsoriálně i antifonál-

ně.65 Hudba, provozovaná na harfu v nejstarších obdobích, zněla při slavnostech, obě-

tích, pohřbech, na vladařských banketech (viz Urská standarta)66 a zřejmě i v lidovém 

prostředí (viz zmínky v textech níže). 

Kultovní hudbu (hra na bubínek, chřestidla, píšťala, trouby a harfy) provozovali kněží 

– hudebníci. Kněz gala (nebo kalú)67 prováděl žalozpěvy a pohřební obřady s průvodem 

harfy či bubínku a kněz nar prováděl hudbu radostnou a útěšnou, snad také s harfou.68 

Doprovázeli velekněze v průběhu bohoslužebných úkonů. Písně naříkačů byly složeny 

ve zvláštním sumerském dialektu, zvaném eme-sal, v překladu jazyk ženy. Akkadští na-

říkači se také účastnili obřadů při demolici rekonstruovaného chrámu:  

„Když se zřítí chrámové zdi, tu aby zbourány mohly být a pak obnoveny 

mohly být ... kněz žalmista vhodí do kadidelnice obětiny ... a výtečný olej na 

cihlu bude vylit, a předříkávat nad ní bude „Když Anu stvořil nebesa ...“69  

Žalmisté přednášeli písně a hymny také k slavnostem a rituálům.70V jejich čele stál 

vrchní naříkač gala-mah.71 Příbuzným úřadem je zammeru, žalmista.72 Byly též ženy 

zpěvačky, zvané nartu a zammertu. 

Hudebníci byli dále rozděleni do hodnostních tříd: vyšší mah a nižší tur. Sociální sta-

tus hudebníků byl různý, jednalo se o otroky, cizí zajatce, osoby darované chrámům 

a vladařům, až po příslušníky nejvyšších tříd.73 Hudebními dovednostmi se chlubili i 

někteří vládci.74 

                                                 
65 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu, s. 124. 
66 Urská standarta bude zmíněna podrobněji v následující kapitole. 
67 PROSECKÝ, Jiří. Asýrie a Babylónie. In VRBENSKÝ, Jaroslav. (Red.) Prameny života: Obraz člo-

věka a světa ve starých kulturách. Praha: Vyšehrad, 1982, s. 64. 
68 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie, s. 124. 
69 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie, s. 124. 
70 PROSECKÝ, Jiří. Asýrie a Babylónie, s. 64. 
71 HELLER, Jan. Starověká náboženství, s. 183. 
72 Srov. hebrejské zamar – zpívat s doprovodem. 
73 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie, s. 124. 
74 Jmenovitě Gudea a Šulgi. 
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Adepti na hudební kněze byli školeni v chrámových školách, v době starobabylónské 

byla hudba součástí vzdělání písařů ve škole.75 Jednalo se o znalosti přednesu žalmů 

a hudební teorie.76 

 3.1.1  Harfa v kultu Ištary 
Kult Inanny byl velmi rozšířen, ústřední byl její kult ve městě Uruku.77 

 Kult Ištary z Mari je velmi ceněn pro své doklady o profesionální chrámové profécii. 

V nalezených dopisech z Mari můžeme nahlédnout do liturgických textů kultu Ištary 

v Mari78, kde nacházíme zajímavé paralely o prorokování ve spojitosti s hudbou 

s hebrejskou profécií. Liturgické texty dokonce obsahují pokyn, co mají hudebníci hrát 

a zpívat, aby inspirovali věštce,79 jak má probíhat hudební doprovod v případě, že profét 

do stavu změněného vědomí neupadá.80 V liturgických textech jsou zmínky o hudební-

cích, ale není jasné, na jaké nástroje své vystoupení provozovali. Na základě archeolo-

gických výzkumů víme, že v Mari byly používány lyry. Nelze však s určitostí tvrdit, zda 

si pod označením hudebníci můžeme představit hráče na strunné nástroje. To, že hudeb-

níci doprovázeli zpěv, však víme s jistotou, protože dopisy z Mari na některých místech 

zpěv výslovně zmiňují. 

“  …když je konec měsíce a věštec je v rovnováze,  

když ale do prorockého stavu neupadá, 

když je čas pro má-e u-ré-m81 

nechají chrámoví představení hudebníky jít. 

Pokud prorokují, hudebníci navážou má-e u-rém.”82 

                                                 
75 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie, s. 124. 
76 Tónový systém užíval sedm diatonických heptatonických modů, jejich konstrukce pomocí kvartových 

a kvintových intervalových kroků i umění přechodu mezi nimi a též způsob náznakové notace za po-
mocí názvu modů, a to kvartkvintových, terciových a sextových. Konkrétní melodie se nedochovaly, 
ale tento poznatek máme z 32. tabulky Nabnítu, instrukce k provádění školního textu hymnu o králi 
Lipit-Ištarovi. 

77 HELLER, Jan: Starověká náboženství, s. 156. 
78 Jedná se o 19. – 18. stol. př. Kr., kdy v Mari vládla amorejská dynastie Limovců. 
79 DURAND, Jean Marie – GUICHARD, Michael. Les rituels de Mari. In CHARPIN, D. – DURAND, 

J.-M. (ed.). Florilegium marianum III. Recueil d’études à la mémoire de Marie-Thérèse Barrelet. Pa-
ris: Société pour l'Etude du Proche-Orient Ancien, 1997, s. 52– 58. 

80 NISSINEN, Martti. Prophets and Prophecy in the Ancient Near East. Atlanta: Society of Biblical lit., 
2003, s. 80. 

81 Lamentace 
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V jiném liturgickém textu z Mari čteme: 

“…Pokud proroci mají svou rovnováhu a prorokují, dva hudebníci vstupují 

s...(text tabulky poškozen)”83 

 3.2  Archeologické stopy po mezopotámské harf ě 
Harfy a lyry jsou doloženy z Mezopotámie z období 3000 př. Kr. na skalních rytinách 

a pečetních válečcích.84  Dochovala se množství pečetních válečků85 a terakotových 

plaket i z mladších období, 2500‒2200 př. Kr., kde jsou zobrazeni hráči na harfy. Často 

se jedná o zajímavé scény: 

- hráče na harfu v rámci slavnosti, nebo procesí86 

- zvířata hrající na harfu a holdující tak sedícímu lvu 

- hudba a tanec při rituální hostině 

- hudebnice hrající na harfu sedícímu božstvu 

- hráč na lyru ve špičatém klobouku.87 

Sumerské harfy byly obloukové, hluboce parabolické s plochým lopatkovitým rezo-

nančním tělesem. Kolem roku 2000 př. Kr. se objevují harfy úhlové s kolmo na korpus 

nasazeným kolíkem, od něhož byly struny taženy šikmo ke korpusu. Tento typ byl při-

pisovaný semitským kočovníkům a hrálo se na něj plektrem, na rozdíl od obloukových 

harf. Objevují se též malé, chudě ostruněné lyry, připisované horským národům. Kon-

cem druhého tisíciletí přibyly velké, mnohostrunné asyrské úhlové harfy s podpůrným 

sloupem.88  

Konstrukce harf starověkého Orientu je rovněž ovlivněna Egyptem, kde harfa byla 

nadmíru oblíbeným nástrojem. Spolu s politickohospodářskou interakcí došlo samozře-

                                                                                                                                               
82 NISSINEN, Martti. Prophets, s. 81. 
83 NISSINEN, Martti. Prophets, s. 82. 
84 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu, s. 125. 
85 SCHAUENSEE, Maude de. The 'Boat-Shaped' Lyre. Expedition 1998, roč. 40, č. 2, s. 20–28.  
86 Viz obr. 11 v obrazové příloze. 
87 MATOUŠOVÁ, Marie. Tanec v Mezopotámii, s. 45. 
88 HELLER, Jan – HAJNÝ, Jiří. Encyklopedie, s. 125. 
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jmě i k vzájemnému ovlivnění kulturní hladiny. Z podmaněných států přišla do Egypta 

asyrská úhlová harfa a nové formy lyry.  

Zvuk těchto prastarých strunných nástrojů lze dokonce rekonstruovat. O rekonstrukce 

těchto zvuků se v současné době pokouší např. muzikolog Dr. Richard Dumbrill a Mi-

chael Levy. 

 3.2.1  Nalezišt ě Ur 
Město Ur mělo patrně významné postavení v regionální politice. Jeho důležitost nám 

dokládá počet bohatě vybavených hrobů89 s množstvím drahocenných materiálů. Jedna-

lo se o zlaté šperky, drahokamy, zbraně, luxusní textilie, nábytek, nádoby a servisy, do-

pravní prostředky a hudební nástroje z období 2700‒2500 př. Kr. Bylo nalezeno několik 

šachet, na jejichž dně ležela množství těl. Kostry patřily dvořanům, kteří byli ozdobeni 

drahými šperky, a někteří v ruce svírali hudební nástroje, harfy a lyry. Krom dvořanů 

u vstupu do hrobů ležely pozůstatky strážců. Všechna těla byla pečlivě uložena, a tak 

Sir Leonard Wooley90 došel k závěru, že lidé sešli dolů chodbou, aby zaujali svá místa, 

ulehli a vypili z malých šálků, jež byly nalezeny, jed. Královský majestát si patrně mu-

sel vzít s sebou do hrobu veškeré pocty a dvořanstvo.91  

Byly zde nalezeny bohatě zdobené harfové nástroje92 a nespočet malých ručních harf 

a lyr. Všechny se podařilo zrekonstruovat jen díky nápaditosti Sira Wooleye. Rozpadu 

podlehla většina částí harf. Tento archeolog všechny jámy s hudebními nástroji vyplnil 

pálenou sádrou, poté, co sádra zatuhla, odlamoval ji, aby zjistil, co bylo uvnitř.93 

Vzhledem k archeologickým nálezům harfy je pro nás nejdůležitější hrobka královny 

Puabí s harfou a lyrou a nález tzv. stříbrné lyry. Na urské lyry a harfy se pravděpodobně 

používala stejná technika hry, hrálo se oběma rukama, bez plektra. 

                                                 
89 PEZZATI, Alessandro. A Telegram of Discovery from Ur. Expedition 2012, roč. 54, č. 3, s. 35.  
90 HORNE, Lee. Ur and its Treasures: The Royal Tombs. Expedition 1998, roč. 40, č. 2, s. 4–10.  
91 ROAF, Michael. Svět staré Mezopotámie a starověkého Blízkého východu. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 

1998, s. 152. 
92 QUILL, Elizabeth. Evidence of Ancient Roots. Science News. 2010, roč. 178, č. 4, s. 28–29.  
93 MILLARD, Alan – ŠENKYŘÍK, Ladislav. Objevy z biblických časů: Archeologické nálezy vrhají no-

vé světlo na poselství Bible. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2000, s. 45. 
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V královském hrobě byly nalezeny nástroje, jejichž dřevěné části podlehly zkáze94, 

ale podařilo se je úspěšně rekonstruovat.95 Jedná se o lyru ze dřeva zvanou Puabina 

harfa96 a o tzv. královninu lyru97 s ozvučnicí ve tvaru býka, po stranách zdobené boha-

tými motivy. 

Harfa Puabina je dřevěný menší nástroj se třinácti strunami, které jsou opatřené kolí-

ky, které slouží k přelaďování do různých tónin. K ostrunění se pravděpodobně používa-

la střeva zvířat, koňské žíně, bavlna či bronz. Struny bylo možné přelaďovat do různých 

modů, či je přizpůsobovat lidskému hlasu. Nástroj nemá kobylku, proto je vyhodnocen 

jako harfa. 

 Královnina lyra má ozvučnici ve tvaru býka či bizona, což má u lyr symbolický cha-

rakter. Býk je běžným motivem v mezopotámském umění. Býčí hlava se v počátcích 

mezopotámské kultury považuje za symbol boha bouře, od starobabylónského období se 

býk spojuje s bohem, jehož atribut je blesk. O bouřných mracích se mluví jako o býčích 

telatech boha Adada.98 Ve starobabylónském období mohl být býk také atributem mě-

síčního boha Sína. Pokud bychom prozkoumali ozvučnici nástroje zblízka, našli by-

chom další symbol býka, obrázek, na kterém hrají zvířata na lyru (býk, kůň a tančící 

medvěd).99 Vousy býka jsou umně vyrobeny z lazuritu.  

Lyra s býčí hlavou je bezesporu nejnádhernějším instrumentem z Uru. Byla úspěšně 

rekonstruována s použitím intarzií z mušlí, pravého zlata a polodrahokamů. Části ná-

stroje byly lepeny starým postupem, pomocí asfaltu.100 

Mezi další významné urské nálezy, vztahující se k mému tématu, patří malá rámová 

harfa101 a jiné velké lyry o jedenácti a více strunách (ovšem již ne tak nádherné). Velké 

a střední lyry měly pravděpodobně hluboký zvuk podobný violoncellu. Mezi střední 

                                                 
94 ROAF, Michael. Svět staré Mezopotámie a starověkého Blízkého východu, s. 152. 
95 Tyto harfy nalezl právě Sir Leonard Wooley. 
96 KILMER, Anne Draffkorn. The Musical Instruments from Ur and Ancient Mesopotamian Music. Ex-

pedition 1998, roč. 40, č. 2, s. 12–19.  
97 Viz obr. 12 v obrazové příloze. 
98 BLACK, Jeremy – GREEN, Anthony. Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie. Praha: Vol-

vox Globator, 1999, s. 46–47. 
99 BLACK, Jeremy – GREEN, Anthony. Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie, s. 24. 
100 KILMER, Anne Draffkorn. The Musical Instruments from Ur and Ancient Mesopotamian Music. Ex-

pedition 1998, roč. 40, č. 2, s. 12–19. 
101 ROAF, Michael. Svět starověké Mezopotámie. Praha: Knižní klub/Balios, 1998, s. 152. 
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lyry řadíme i tzv. Stříbrnou lyru s jejími 106 cm.102 Stříbrná lyra103 pravděpodobně 

sloužila k provozování hudby při kultovních úkonech.104 

Urská standarta105 je dřevěná truhlice vyzdobená motivy míru a motivy války. 

V královském průvodu na mírové straně je znázorněná sedmistrunná lyra. Původ stan-

darty spadá do Druhého raně dynastického období, které je vymezeno lety 2600-2400 

př. Kr. Jedná se patrně o ozvučnici hudebního nástroje, jejíž čtyři strany jsou částečně 

pomalované, částečně byla použita technika intarzie.   

 3.2.2  Nalezišt ě Ašur 
Toto naleziště je význačné tím, že zde byl nalezen jeden z prvních notovaných pří-

mých hudebních pramenů v dějinách hudby.106 Zápis Hymnu o stvoření člověka107 za 

doprovodu harfy se uchoval na hliněné destičce a skladbu rozluštil badatel Kurt Sachs. 

Intervaly byly zakreslené formou sestupů a vzestupů pomocí mírného sklonu. Skladba 

poukazuje na pentatonický základ, rytmus a délka tónů závisela na slovech.108 Zpěvák 

bezpochyby zdobil svůj part jemnými pěveckými nuancemi, tak jako v indiánském zpě-

vu.109 Tento hymnus přikládám ve zvukové příloze. Zvuková příloha obsahuje originální 

nahrávku tohoto hymnu na harfu soudobého typu, struny jsou však použity ze zvířecích 

střev. Melodie je hrána v polohách a intervalech přesně dle pokynu textu na tabulce. 

Otázka texu byla konzultována s doc. Daliborem Antalíkem z Univerzity Karlovy 

v Praze a Mgr. Luďkem Vašínem, Ph.D. působícím v Berlíně na Max-Planck-Institut für 

Wissenschaftsgeschichte. Na jejich doporučení je nahrávka pořízena bez textu,110 pouze 

pro harfu. 

                                                 
102 KILMER, Anne Draffkorn. The musical instruments from Ur, s. 12–19. 
103 Viz obr. 13 v obrazové příloze. 
104 Komentář k muzejnímu exponátu z katalogu sbírky British Museum, Great Russell Street, London. 

WC1B 3DG, pod katalogovým číslem ME 121199  [12. 2. 2014]. 
<https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/s/silver_lyre.aspx>.  

105 Viz obr. 14 v obrazové příloze. 
106 ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby I. díl. Praha: Votobia, 2002, s. 16. 
107 Pochází z druhého tisíciletí př. Kr. 
108 GALPIN, Francis. The Music of the Sumerians and their Immediate Succesors the Babylonians and 

Assyrians. Connecticut: Westpost, 1970, viz notová příloha Sumerian Hymnus on the Creation of 
Man. 

109 GALPIN, Francis. The Music of the Sumerians, s. 33. 
110 Problematika textu je velmi složitá. Text, který byl v originále doprovázen značkami pro hru na harfu, 

pocházel ze zastaralého překladu, který neodpovídá soudobým badatelským kritériím. Požadavek no-
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 3.2.3  Způsob hry na mezopotámské harfy 
Anna Drafkorn Kilmerová je velmi ceněná odbornice na starověkou hudbu. V případě 

harf z oblasti starověkého Orientu vychází z překladů dochovaných tabulek s klínovým 

písmem nalezených na Blízkém východě, ze kterých bylo možno určit mnoho rysů hu-

debního systému užívaného v Sumeru, Babylónu, Asýrii, Anatolii a Syropalestině.111 

Odhaluje celkem sedm používaných stupnic, z nichž jedna odpovídá moderní stupnici 

do-re-mi. Dokládá též techniku hry na strunné nástroje, s využitím velmi vzácných na-

lezených exemplářů (dvě harfy a devět lyr) a rytin.112 Starý tonální systém byl diatonic-

ký a znal sedm tónů jako dnes. Tehdejší doba až po antiku však neznala pevné absolutní 

tónové výšky.113 Výška tónu i celého systému byla přizpůsobována praxi a odvozena od 

lidských hlasů, které byly k dispozici.114 

 3.3  Harfa ve starých textech 
Výběr mezopotámských textů je větší než egyptských. Mýty, hymny, nářky a legendy 

tvoří mimořádně pestrou sbírku materiálu. Některé se zachovaly v sumerštině, jiné 

v akkadštině. Nejstarší pochází z roku 2500 př. Kr., nejmladší z prvního století př. Kr.115 

V mnoha případech existuje několik verzí jednoho příběhu, které si často i protiřečí. 

Není pochyb o tom, že se příběhy tradovaly ústně, ale jediná forma, ve které přežily, je 

písemná.116 Zvláštní potíž je v řazení tabulek. Leckdy lze jen nesnadno rozhodnout, jak 

tabulky jdou za sebou, což může pozměnit smysl textu.117 Je třeba mít na zřeteli, že 

každý mýtus a legenda, které se zachovaly v písemné formě, jsou zachovány jako část 

uměleckého díla, které sloužilo konkrétnímu cíli.118 Většina akkadských a sumerských 

děl, která byla doposud vydána a studována, je nyní dostupná v cizojazyčných překla-

dech. Kromě nich je jich ještě mnoho, které ještě nebyly čteny ani studovány. Tato kapi-

                                                                                                                                               
vého překladu textu byl vyřízen, ale byl autorce poslán až v době termínu podání bakalářských prací k 
obhajobě. V případě zájmu je tento text k dispozici u autorky této práce. Notace odpovídá charakteru 
hudby starého Orientu, pravděpodobně je napsána pro harfu většího tónového rozsahu. 

111 KILMER, Anne D. – PETERSON, Jeremie. More Old Babylonian Music Instruction – Fragments 
from Nippur. Journal of Cuneiform Studies 2009, roč. 61, s. 93–96.  

112 KILMER, Anne Draffkorn. The Musical Instruments from Ur, s. 12–19. 
113 ČERNÝ, Miroslav. Hudba antických kultur.  Praha: Academia, 2006, s. 22. 
114 ČERNÝ, Miroslav. Hudba antických kultur, s. 22. 
115 BLACK, Jeremy – GREEN, Anthony. Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie, s. 13. 
116 BLACK, Jeremy – GREEN, Anthony. Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie, s. 13. 
117 HELLER, Jan: Starověká náboženství, s. 222. 
118 HELLER, Jan: Starověká náboženství, s. 222. 
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tola vychází z mezinárodně uznávaného a citovaného překladu originálních textů: Mýty 

staré Mezopotámie od Blahoslava Hrušky.  

 V mýtech starého Sumeru a Babylónu je harfa spojována s emotivním stavem, nebo 

je součástí náboženského rituálu, jakožto posvátný nástroj s magickými účinky. Níže 

zmíněné texty byly pravděpodobně určeny k předčítání veřejnosti, neboť gramotná byla 

jen nepatrná část populace. Texty se pravděpodobně předčítaly za zvuku lyry a harfy.119 

Mýtus a rituál jsou velmi propojené. V básních a mýtech lze totiž zřetelně nalézt popisy 

rituálních praktik. Harfa je tedy ve starověkém světě pravděpodobně jedním z rituálních 

nástrojů (např. též ve Starém zákoně lze najít zmínky o přednesu žalmů za doprovodu 

harfy, o účasti harfy na liturgii starého Izraele, který patřil do okruhu Předního výcho-

du). 

Texty, ve kterých byly hledány zmínky o harfě, patří k nejstarším písemným památ-

kám v historii lidstva. Datace jejich vzniku se pohybuje mezi lety 2600‒1000 př. Kr. 

 3.3.1  Sumersko-akkadské hymny a mýty 
Oslavné sumerské hymny120 byly pravděpodobně přednášeny za doprovodu strunného 

nástroje nebo bubínku. Někdy jsou součástí mýtu nebo jiné skladby. Opěvují bohy, pa-

novníky, chrámy, města, kultovní předměty.  

Autoři jsou anonymní. Výjimkou je dcera Sargona Akkadského, princezna Enchedu-

anna121, kněžka v Uru (napsala sbírku 42 písní na babylónské chrámy a hymny na bo-

hyni Inannu). 

Rozsah hymnů je různý, od dvaceti do dvou set řádků. Mnohé refrény odkazují na 

případnou dramatizaci hymnů v kultu pomocí zpěváka a sboru. Texty některých hymnů 

jsou opatřeny písemnými poznámkami o hudebním doprovodu a způsobu přednesu. 

První sumerské literární texty počaly vznikat kolem roku 2600 př. Kr.122 

                                                 
119 McCALOVÁ, Henrietta: Mezopotámské mýty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 36. 
120 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu, heslo Sumerské hymny, 

s. 352–353. 
121.PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu, heslo Sumerské hymny, s. 352–

353. 
122 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu, heslo Sumerská literatura, 

s. 352. 



 

32 

Sumerské mýty popisují kosmologii a řád světa. Existují skladby o božstvech (Inan-

na, Enlil, Enki) nebo o sumerských bájných vládcích z hrdinské doby. S tématem stvo-

ření je spojena i kosmologie kněží kalú- žalmistů, kterou kněží zpívali při obnově chrá-

mu.123  

Níže uvedená báseň je z cyklu o konkrétních historických událostech (boje mezi su-

merskými městy). S hudebními nástroji se setkáváme v mýtu Prokletí Akkadu.124 Báseň 

o zničení města Akkadu vznikla pravděpodobně ve 21. stol. př. Kr. na počátku vlády 

třetí dynastie urské. Sumersky píšící kněží a písaři se v ní vracejí zpět k historii konce 

raně dynastického období, kdy v Mezopotámii byla u moci tzv. „akkadská dynastie“ 

semitských vládců (asi 2340–2284 před n. l.). Prokletí města Akkadu, vložené do úst 

osmi velkým sumerským bohům, je reakcí na brutální postup akkadské dynastie proti 

některým střediskům sumerské kultury.125  

Harfa ve spojení s flétnou je zde chápána jako světský nástroj v kontextu míru, bez-

starostnosti a radosti. 

„ … (Inanna) stařenám dávala dobré rady, 

 starcům svěřila rozumná slova, 

mladíkům poskytla sílu k boji, 

děti pak obdařila radostí srdce. 

(1 řádek fragmentární) 

(Akkadové) všude na nástroje hrají, 

 střed města plní zvuk bubínků, 

z venkova znějí flétny a harfy. 

V přístavu, kde čluny přirážejí, bujné veselí vládlo, 

země všechny se nacházely v bezpečí, 

lidé žili svůj krásný čas ...“ 126 

 

                                                 
123 PROSECKÝ, Jiří. Asýrie a Babylónie, s. 64. 
124 HRUŠKA, Blahoslav, – MATOUŠ, Lubor – PROSECKÝ, Jiří. Mýty staré Mezopotámie –  

sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha: Odeon, 1977, s. 9. 
125 HRUŠKA, Blahoslav, a kol. Mýty staré Mezopotámie, s. 9. 
126 HRUŠKA, Blahoslav, a kol. Mýty staré Mezopotámie, s. 4. 
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 3.3.2  Mýty z oblasti Asýrie 
 Cyklus o Kumarbim127 tvoří tři uzavřená a původně samostatná fragmentární díla, 

která spolu kdysi formálně nesouvisela. Pojila je však společná ústřední postava – otec 

bohů Kumarbi, jehož vzestup a pád v nebeském království a boj o znovuzískání moci 

jednotlivé mýty cyklu postupně líčily.128 

V tomto cyklu je zřetelný náboženský rituál, ve kterém hraje opakovaně důležitou roli 

harfa, činely a voda – určená k omývání v symbolické očistné formě, nebo hrozivá, 

v kontextu moře.129 

„ ... Nastala noc 

a Veliké Moře vyprovodili z Kumarbiho domu 

a … s bronzovou harfou a činely a s bronzovými poháry a domů je dovedli. 

Moře se na pohodlný stolec usadilo 

 a sedmého dne Kumarbiho očekávalo...“ 

130 

V dalších verších ze stejného cyklu je harfa opět součástí rituálu, který řídí sama 

bohyně Ištar. 

 „ ... Ištar se do lázně odebrala, 

 odebrala se ke koupeli, 

umyla se, očistila 

 a potřela se jemnou voňavkou. 

Pak se ozdobila a kouzlo se za ní táhlo jak psíci. 

Ištar Ninattě a Kulittě přikázala: 

„Uchopte harfu a činely, jděte na mořský břeh a udeřte na činely! 

(1 řádek fragmentární) 

 Možná že uslyší naši výzvu 

a uvidíme jej …“131 

                                                 
127 HRUŠKA, Blahoslav, a kol. Mýty staré Mezopotámie, s. 223. 
128 HRUŠKA, Blahoslav, a kol. Mýty staré Mezopotámie, s. 222. 
129 Moře bylo u orientálních a semitských národů symbolem smrti. 
130 HRUŠKA, Blahoslav, a kol. Mýty staré Mezopotámie, s. 223. 
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 „ ... Do ruky uchopila  harfu  a činely 

a ubírala se Ištar … 

 Cedr … 

Uhodila do harfy a činelů 

a zlaté … pozvedla, 

dala se do zpěvu, 

vzývala nebesa i zemi. 

 A Ištar zpívala, 

stála mezi mořskými útesy a oblázky. 

Tu se z moře zvedla velká vlna. 

Velká vlna pravila Ištaře: 

„Komu zpíváš, 

 pro koho plníš ústa svá písní ...“ 132 

Kult Inanny bývá spojován se sakrální prostitucí. Zmínky o nevěstkách hrajících na 

strunný nástroj můžeme nalézt také v Bibli. Podrobnější informace viz kapitola Izrael-

ská kultura. 

 3.3.3  Seznam boh ů z Ugaritu 
Město Ugarit neleží v oblasti Mezopotámie. Zařazuji jej však, protože obyvatelstvo bylo 

tvořeno zčásti kanaánci a zčásti kmeny z oblasti severní Mezopotámie133. Byla zde ob-

jevena tabulka se seznamem bohů. Tento seznam (tabulka KTU 1.47 a 1.118) se zacho-

val ve dvou exemplářích v ugaritštině a ještě v akkadštině.134 Vzhledem k tomu, že byl 

tento text několikrát opsán, domníváme se, že se řadil mezi důležité. Seznam byl prav-

děpodobně používán k liturgickým úkonům.135 

                                                                                                                                               
131 HRUŠKA, Blahoslav, a kol. Mýty staré Mezopotámie, s.226. 
132 HRUŠKA, Blahoslav, a kol. Mýty staré Mezopotámie, s. 232. 
133 Metropolitan Muzeum of Art. Ugarit [13.4.2014]. 

<http://www.metmuseum.org/toah/hd/ugar/hd_ugar.htm>.  
134 STEHLÍK, Ondřej. Ugaritské náboženské texty. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 280. 
135 STEHLÍK, Ondřej. Ugaritské náboženské texty, s. 280. 
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Na seznamu bohů lze nalézt slovo knr ve smyslu lyry, deifikovaného hudebního ná-

stroje, jemuž byly přinášeny oběti. Podle Ondřeje Stehlíka136 lze také ve Starém zákoně 

nalézt náznak zbožštění tohoto instrumentu z dávnověku, a to v žalmu 49,4‒5 

a v Ž 57,9. 

Z oblasti Předního východu známe místa a předměty z výbavy svatyně, které byly 

předmětem kultovní úcty. Právě hudební nástroje patří do této kategorie.137 Jejich 

zvláštní význam podtrhovala jejich výzdoba, použití barev a symbolů. Kultovní před-

měty často pocházely z darů vysoce postavených rodin.138 Proto seznam bohů s uvede-

ním lyry tedy není nijak překvapivým zjištěním. 

 3.4  Shrnutí 
Mezopotámie je velmi bohatou kulturou na hudební památky. Na rozdíl od Egypta exis-

tuje celá řada nejen uměleckých a užitkových předmětů s vyobrazením harfy, rekon-

strukce mnoha typů harf a lyr z archeologických nalezišť, ale také řada písemných zmí-

nek v mytologii a mnoho tabulek z chrámových škol, které sloužily k hudební výuce. 

Harfa a lyra byla v Mezopotámii bezesporu jedním z hlavních nástrojů. Nástroje plnily 

úlohu náboženskou, kde doprovázely posvátnou liturgii, profécii, zejména v kultu bo-

hyně Ištar. Je jisté, že v dávných dobách se lyra těšila také kultovní úctě, jak o tom 

svědčí výše zmíněné ugaritské svitky. Lyra s harfou zcela jistě byly kultovními předmě-

ty. Nástroje sloužily k recitování hymnů a zpěvů. Prostřednictvím pěvce a nástroje bož-

stvo také promlouvalo. Různé kategorie chrámových hudebníků a zpěváků měly za úkol 

doprovázet bohoslužbu (nárú, kalú, nargallu)139 a patřily k profesionálnímu chrámové-

mu personálu. 

Harfa byla také oblíbeným nástrojem světské hudby. Jak dokládají nálezy, těšila se 

oblibě ve vyšších kruzích, kde byla nástrojem velmi nákladným s bohatou výzdobou. 

 

                                                 
136 STEHLÍK, Ondřej. Ugaritské náboženské texty, s. 297. 
137 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu, heslo Kultovní předměty, s. 

200. 
138 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu, heslo Kultovní předměty, s. 

200. 
139 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu, heslo Kněz, s. 187. 
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 4  Izraelská kultura a Bible 
Drnkací hudební nástroje zmíněné v Bibli, jsou označovány hebrejskými termíny kinnór 

(lyra) a nével, nével 'asor (harfa). Oba dva termíny se často v textu vyskytují společně, 

což poukazuje na jejich určitou odlišnost (která však mohla být např. jen v počtu 

strun!140). V průběhu dějin byly tyto nástroje často zaměňovány. Z českých biblických 

překladů např. uveďme, že Bible kralická překládá kinnór jako harfu (1S 16,23)141, 

známý je tedy obrat “harfa krále Davida”, ale hebrejský text neuvádí nével, nýbrž 

kinnór. Dle dochovaných nálezů lze často jen obtížně trvat na jednoznačné signifikaci, 

protože hranice klasifikace mezi jednotlivými nástroji je na první pohled neostrá. Platí 

to zejména pro nástroje ze starších dob. Starší nástroje mají podobnou konstrukci, na 

oba se drnká prsty. Oba dva nástroje jsou tedy příbuzné, s postupem času se však profi-

luje typ oblíbeného a rozšířeného kinnóru, na který se později hraje plektrem, a névelu 

ve smyslu triangulární nebo angulární harfy. Kinnór však časem mizí z jeviště dějin 

hudby a jeho místo až do dnešních dnů nahradí harfa. 

 4.1  Nével 
Tento hudební nástroj se vyskytuje ve Starém zákoně osmadvacetkrát. 142 143 

Etymologie slova není jasná, kořen slova NBL lze vokalizovat různými způsoby: na-

val, nebo nével. V masoretském textu je vokalizace nével. 

Termín nával znamená „degenerovat, rituální nečistota, obscénnost, zlomyslnost”. 

Nével je vykládán ve významu „džbán, vak, nádobka na kapalinu, vodu, hudební nástroj 

typu přenosné harfy“.144 
                                                 

140 Tuto domněnku dokládají dva zdroje: Mišna Arachin 2:5 a FINESINGER, Sol Baruch. Musical In-
struments in Old Testament. Baltimore: John Hopkins University Press, 1926, s. 27. 

141 Nebude-li uvedeno jinak, všechny biblické odkazy in Ekumenická rada církví ČSR: Bible, písmo sva-
té Starého i Nového zákona, 1985. 

142 Nével se vyskytuje  následujících pasážích:  1S 10,5; 2S 6,5; 1Kr 10,12; Iz 5,12; 14,11; Am 5,23; 
6,5; Ž 33,2; 57,9; 71,22; 81,3; 92,4; 108,3; 144,9; 150,3; Neh 12,27; 1Pa 13,8; 15,16;  16,5; 25,1.6; 
2Pa 5,12; 9,11; 20,28;  29,25. 

143 Vyhledávání textů v Bibli provedeno s pomocí open source programu Xiphos (verze 3.1.3-mozembed) 
pro Linux. [10. 3. 2014]. Dostupné na internetové adrese <http://xiphos.org>.  
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Septuaginta a Vulgáta překládají termín nével nekonzistentně termíny navla, psalteri-

on, organon, kinýra, psalterium, lyra, navlium, kithara. 

O tom, jak byl nástroj nével postaven a jaký měl vzhled, se toho příliš nedozvíme ani 

z Bible ani z jiných zdrojů. Podle 1Kr 10,5 je nástroj vyroben z nám neznámého typu 

dřeva. Snad se jedná o santalové dřevo dovážené z Libanonu z 2Pa 2,7.  Josephus Fla-

vius tvrdí, že nével je ostruněn dvaceti strunami a drnká se na něj prsty.145  

Mišna146 je o něco sdílnější, když popisuje, že nével nemá méně než dvě a ne více než 

šest strun, nikdy však více než šest strun. Struny byly vyrobeny z ovčího tlustého stře-

va.147 V oddíle Kelim148 se dočteme, že pokud na nével hrají ženy, je nástroj nečistý, 

pokud levité, je vhodný k modlitbě. 

Ostatní zdroje jako například kumránské svitky, Sofoklés, Filemón nebo apokryfy 

o tomto nástroji mlčí.149 

Biblický nével byl tedy pravděpodobně vyroben ze santalového dřeva, ostruněn ov-

čími střevy.150 Ozvučnice byla snad tvořena měchem na vodu či víno nebo se mu podo-

bala. Nével mohl mít různé množství strun, často deset (termín nével 'asor byl takto in-

terpretován, viz Ž 32,2; 91,4; 143,9). Triangulární tvar harfy byl snad chápán symbolic-

ky.151 

Nével v rukách levitů podle 1Pa 15,20 sloužil k doprovodu vysokého zpěvu. 

 4.1.1  Archeologické zdroje 
Nejstarší archeologický doklad o původu harfy pochází z Megidda.  

                                                                                                                                               
144 BROWN, Francis – DRIVER, S. R. – BRIGGS, Charles A. Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament. Oxford: Clanderon, 1947, s. 614. 
145 FLAVIUS, Josephus. Antiquities of the Jews VII 12.3. překlad: WHISTON, William. The Complete 

Works of Flavius Josephus. Green Forest: New Leaf Publishing Group, Inc., 2008. 
146 Mišna 'Arachin 2:5. 
147 Mišna Kinim 3:6. 
148 Mišna Kelim 15:6. 
149 BRAUN, Joachim. Music in Ancient Israel/ Palestine, s. 23. 
150 Ovčí střeva se na ostrunění harf používají dodnes. 
151 SCHAIK, Martin van. The Harp in the Middle Ages: The Symbolism of a Musical Instrument. Am-

sterdam: Rodopi Editions, 2005, s. 79. Autor zde zmiňuje exegeze Žalmů Honoria z Autunu. Honorius 
spatřoval v trojúhelníkovém tvaru harfy skrytou narážku na řecké písmeno ∆. 
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V Megiddu152 byl objeven chrámový okrsek (pozdní 4. tis. př. Kr.) s komorami, skla-

dem a vyvýšeným objektem. Ve stěnách tohoto objektu jsou rytiny. Jedna z rytin zná-

zorňuje hráče na lyru. Objeveno bylo také dvacet podlahových kamenů, datovaných 

3300‒3000 př. Kr., s kresbami lidí, zvířat a s ornamenty. Kameny byly ve vnitřním dvo-

ře obklopeném několika místnostmi. V jedné z nich byl nalezen oltář, jednalo se tedy 

o svatyni.153 

Postavy, vyryté do kamenů, zobrazují válečníky, tanečníky a také ženu harfistku. Po-

stavy mají společné některé atributy: Dlouhý nos a špičatou hlavu, mají zdvižené ruce 

jako při adoraci.154  

Harfistka je nepochybně žena, neboť má zvýrazněné prsy. Kresba zobrazuje triangu-

lární harfu. Dolní bázi, která je na kresbě silnější, tvoří pravděpodobně rezonanční 

skříň, elegantně přechází v rameno, na kterém jsou upnuté struny. Harfa byla vysoká 

zhruba devadesát centimetrů. Zajímavé je, že kratší struny jsou umístěny na straně dále 

od těla hráčky, na harfu se totiž hrálo obráceně než dnes.155 Obdobné kresby harfy byly 

objevené v Anatolii  z druhého tisíciletí př. Kr. a další z konce 3. tisíciletí z období 

kykládské kulturní sféry.156 Tyto harfy mají často labutí hlavu.157 Podobné harfy byly 

nalezeny také na pohřebišti v Uru. 

Negevské skalní malby objevil v roce 1955 Emmanuel Anati.158 Na kresbách jsou 

patrné dvě postavy hrající na drnkací nástroje typu harfa, nebo lyra. 

 4.2  Kinnór 
Kořen tohoto slova byl zakomponován ve slovech, jako jsou kanaánská, fénická nebo 

řecká kinýra, kinnaras, kuthar, knr159 se rovněž vyskytuje v akkadském a ugaritském 

                                                 
152 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu, heslo Megiddo, s. 231. 
153 BRAUN, Joachim. The Earlest Depiction of a Harp   (Megiddo, Late Fourth Millennium BC). Orient-

Archäologie 2000, č. 6, s. 5–10. 
154 BRAUN, Joachim: The Earlest Depiction of a Harp  , OrA, 2000, s. 5. 
155 BRAUN, Joachim: The Earlest Depiction of a Harp , OrA, 2000, s. 5. 
156 GAIANAIUS, Yannis. Early Prehistoric Research on Amorgos and the Beginnings of Cycladic Ar-

chaeology. American Journal of Archaeology. 2013, roč. 117, č. 2, s. 181–205.  
157 BRAUN, Joachim: The Earlest Depiction of a Harp , OrA, 2000, s. 5. 
158 GARTLAND, Joan W. – FLETCHER, Janet – FIALKOFF, Francine – HOFFERT, Barbara – DEALY, 

Ann. Ancient History & Archaeology. Library Journal. 1987, roč. 112, č. 2, s. 76–77.  
159 BROWN, Francis – DRIVER, S. R. – BRIGGS, Charles A. Hebrew and English lexicon of the OT, s. 

490. 
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kinarum, egyptském kn-an- aul160  a vždy odkazuje na lyru, strunný instrument.161Slovo 

kinnór se ve Starém zákoně vyskytuje dvaačtyřicetkrát.162Kinnór je nástroj, který podle 

Gn  4,21 vynalezl Jubal a hrál na něj např. Lában (Gn 21,37).163 Kinnór byl napříč stale-

tími tradičně spojován s Davidovou harfou nebo harfou obecně, ale dnes je pravděpo-

dobné, že kinnór krále Davida není harfa, ale lyra.164 

Kinnór se skládal z malé resonanční skříně, dřevěných postranic a několika strun165 

z hedvábí, kovu, nebo zvířecích střev podobně jako nével. Ke stavbě kinnóru bylo podle 

Josefa Flavia166 používáno elektrum, ale ve 2Kr 2,7 se dočítáme o typu dovážených 

dřevin z Libanonu: jednalo se o cedry, jalovec a algumim, je tedy pravděpodobnější, že 

hudební nástroje se vyráběly z těchto materiálů.  

Na kinnór se hrálo pomocí plektra, nebo se drnkalo prsty. Tento strunný nástroj slou-

žil k provozování chrámové hudby, kultických ceremonií, hrálo se na něj při banketech 

(Iz 5,12), ve dnech smutku národa (Iz 16,11; 23,16) a také při veselí (1Pa 13,8).167 

Kinnór byl také znám ve spojení s kultem bohyně Kybelé.168 V biblických překladech je 

slovo kinnór překládáno termíny cithara, lyra, organum, psalterium, harfa.  

 4.2.1  Archeologické zdroje 
Palestina je poměrně chudá na archeologické nálezy strunných instrumentů. Víme 

o zobrazení dvanáctistrunné lyry na hebrejské pečeti z 8. století př. Kr. Dalším nálezem 

je několik mincí z období povstání Bar Kochby. Mince zobrazují dva typy lyr: jedna je 

elegantní, pravděpodobně řeckého stylu, s úzkou resonanční skříní, je ostruněna třemi 

nebo čtyřmi strunami (na každé minci je jiný počet strun). Na jiných mincích ze stejné-

                                                 
160 BRAUN, Joachim. Music in Ancient Israel/ Palestine, s. 17. 
161 BROWN, Francis – DRIVER, S. R. – BRIGGS, Charles A. Hebrew and English lexicon of the OT, 

s. 490. 
162 Termín kinnór se ve Starém Zákoně vyskytuje v těchto verších: Gen. 4.21; 31,27; 1S. 10,5; 16,16, 23; 

2S. 6,5; 1K. 10,12; Iz. 5,12;  23,16;  24,8; 30,32; Ez.  26,13; Ž. 33,2; 43,4; 49,5; 57,9; 71,22; 81,3; 
92,4; 98,5; 108,3; 137,2; 147,7; 149,3; 150 3; Job 21,12; 30,31; Neh. 12,27; 1Pa. 13,8; 15,16,21,28; 
16,5; 25,1,3,6; 2 Pa. 5,12,9,11; 20,28; 29,25. 

163 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1956, s. 228. 
164 BRAUN, Joachim. Music in Ancient Israel/ Palestine, s. 17. 
165 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 228. 
166 FLAVIUS, Josephus. Antiquities of the Jews VIII 3.8. 
167 BROWN, Francis – DRIVER, S. R. – BRIGGS, Charles A. Hebrew and English lexicon of the OT, 

s. 490. 
168 BRAUN, Joachim. Music in Ancient Israel/ Palestine, s. 18. 
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ho období je vyobrazená lyra hrubšího rázu, je ostruněna šesti strunami. Počet strun je 

zřejmě limitován velikostí prostoru, na kterém jsou lyry vyobrazeny. Lyry měly více 

strun. Kinnóru, který se vyskytoval v Palestině, pravděpodobně odpovídá hrubší typ ly-

ry.169 

Mnohem bohatší na archeologické zdroje jsou okolní kultury. Pro představu pestrosti 

kulturní interakce uvádím výběr několika nalezišť: Z nejbližších kultur pochází figurína 

nalezená v jihopalestinském pelištejském Ašdódu, která zobrazuje hráče na lyru z pe-

lištejského prostředí. Reliéf z asyrského Ninive zobrazuje tři hudebníky hrající na obli-

gátní pětistrunnou lyru.170  

Mezi další naleziště kinnóru patří Boğazköy, Théby, Ugarit, Ebla, Mari, Megiddo, 

Babylón, BeníHasan, Ašur aj.171 Jedná se o dlouhou řadu nalezišť lyry na území např. 

dnešního Turecka, Egypta, Palestiny, Sýrie, Anatolie a také Kypru. Nejstarším naleziš-

těm je Ebla, kde byla nalezena lyra tzv. tenkého typu z roku 2330 př. Kr., spolu s nale-

zištěm Karchemíš v severní Sýrii, kde byla identifikovaná lyra z roku 2400‒2300 př. Kr. 

Obecně lze říci, že nálezy z oblasti Palestiny bývají o několik stovek let mladší.172 

 4.3  Srovnání konstrukce nástroje nével a kinnór 
 Dle archeoložky De Schauensee173 existují jisté rozdíly v konstrukci starověkých strun-

ných drnkacích nástrojů nével a kinnór: V případě nástroje nével jsou všechny struny 

nataženy v jedné rovině; na jedné straně zakotveny v ozvučné komoře, nataženy bez 

dalšího opěrného bodu přes otvor v rámu nástroje ke konzoli. Naproti tomu nástroje ty-

pu kinnór mají struny vedeny podél ozvučné komory, ve vzdálenosti určené kobylkou, 

o kterou se opírají, ke třmenu, který je podepřen dvěma rameny.174 Na kinnór se hrálo 

plektrem, ale vyskytují se určité nejasnosti. Např. v případě nálezu z města Dór jde 

                                                 
169 MITCHELL, T. C. The Music of the Old Testament Reconsidered. Palestine Exploration Quarterly 

1992, č. 124, s. 124–143.  
170 MITCHELL, T. C. The Music of the Old Testament Reconsidered, s. 124–143.  
171 LAWERGREN, Bo. Distiction among Canaanite, Philistine and Izraelit Lyres and their Global Lyrical 

Context. Bulettin of the American Scools of Oriental Research 1998, č. 309, s. 41–68. 
172 LAWERGREN, Bo. Distiction, s. 41–68. 
173 SCHAUENSEE, Maude de. The 'Boat-Shaped' Lyre, s. 20–28. 
174 SCHAUENSEE, Maude de. The 'Boat-Shaped' Lyre, s. 20–28. 
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o kupida hrajícího pravou rukou plektrem na malou trojúhelníkovou harfu, přitom harfu 

drží v poloze se strunami svisle.175 

 4.3.1  Srovnání palestinských, sumerských a řeckých drnkacích ná-
strojů 

Bo Lawergen176 klasifikuje historické lyry podle teritoria jejich převážného výskytu do 

dvou základních skupin: Lyry východního typu, nalézané především v oblasti Úrodného 

půlměsíce a lyry západního typu „Egejské“. Hlavním rozlišovacím znakem mezi těmito 

dvěma typy je tvar spodní hrany nástroje: východní typ je charakteristický svou plochou 

spodní částí, kdežto západní lyry mají dolní hranu zaoblenou. 

Palestinské lyry nalezené v kanaánských a fénických (asi 1400‒600 př. Kr.) a pelištej-

ských (asi 1000‒800 př. Kr.) pramenech nesly jak západní, tak i východní znaky. Souvi-

sí to s rušným politickým vývojem regionu, do něhož proudily kulturní vlivy střídajících 

se uchvatitelů.177 

Lawergen uvádí zajímavý závěr k bližšímu určení typu hudebního nástroje „kinnór“, 

citovaného v biblickém textu. Teritoriální výskyt hlavního typu východní lyry, tzv. „ten-

ké lyry“ koreluje s výskytem termínu „kinnārum“, což byl zřejmě její starověký název. 

Jeho pozdější tvar, který se vyskytuje v Bibli, zní „kinnór“.178  

 4.3.2  Helénisticko-římské období  
Vlivu helénistické kultury se v Izraeli nevyhnula ani hudba. Hudební nástroje prodělaly 

rychlý vývoj a také se z tohoto období dochovalo mnoho archeologických a psaných 

pramenů, navzájem se podporujících a doplňujících.179 

Lyry ustoupily do pozadí, staly se z nich postupem času hlavně symboly (např. na 

Ptolemaiových mincích datovaných z r. 200 př. Kr.). Harfy, hlavně v podobě malé hra-

                                                 
175 BRAUN, Joachim. Music in Ancient Israel/ Palestine, s. 246–247. 
176 LAWERGREN, Bo. Distiction, s. 41–68. 
177 LAWERGREN, Bo. Distiction, s. 41–68. 
178 LAWERGREN, Bo. Distiction, s. 41–68. 
179 BRAUN, Joachim. Music in Ancient Israel/ Palestine, s. 189. 
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naté harfy (angularní harfa) se zařadily do hudebního života, zřejmě byly přineseny při-

stěhovalci ze Sidónu i odjinud.180 

Mezi zajímavé nálezy se řadí reliéf z města Petra, kde se dochovalo trio hráčů, dva 

z nich drží lyry či na ně hrají, prostřední hraje na dvojitou flétnu aulos. Pravděpodobně 

sousoší zobrazuje rituální doprovod, možná součást liturgie odehrávané na královském 

dvoře. Jedna lyra připomíná kinnór, druhá nével (někdy interpretované jako výšky a ba-

sy). První je řecko-alexandrijského typu s okrouhlým rezonátorem a dlouhými téměř 

rovnoběžnými sloupky a krátkou příčkou na pět strun. Druhá lyra je drobná, hranatá, se 

čtyřmi až šesti strunami na mírně prohnuté příčce. Trio s tímto obsazením nástrojů je 

unikát. Jde zřejmě o typický tradiční soubor, jehož prapůvodní počátky jsou zazname-

nány poprvé na dvou pečetích spojených s měsíčním kultem v Nebó v Moabu.181 

Z oblasti Nabatea, která se nacházela v sousedství s Judskem, se též dochovaly jiné 

reliéfy zobrazující postavy s lyrou s pravoúhlým rezonátorem a paralelními strunami. 

Prakticky ve všech oblastech, které byly pod silným vlivem Řecka, se od roku 400 př. 

Kr. objevují hliněné figuríny zobrazující harfisty.182 

Dalším zajímavým nálezem je mozaika ze synagógy v Seforis,183 zobrazující znamení 

zvěrokruhu. Ve zvláštním kontextu dokládá promíchávání pohanské, židovské a křes-

ťanské kulturní tradice. Ve znamení blíženců, kteří se drží kolem ramen, jeden z nich 

drží velkou lyru. Koncept kosmické hudby, který postuloval Anicius M. S. Boethius 

a který se pak vine celým středověkem, se začal užívat právě v době stavby synagogy 

v Seforis.184 Mají dvojčata v blížencích s lyrou symbolizovat řád světa a člověka? První 

termín má představovat hudbu sfér, matematické vztahy vyjadřující pozorovatelné po-

hyby hvězd a planet, druhý představuje způsoby, jakým jsou tyto harmonické vztahy 

obtištěny do myslí a těl lidí.185  

                                                 
180 BRAUN, Joachim. Music in Ancient Israel/ Palestine, s. 191. 
181 BRAUN, Joachim. Music in Ancient Israel/ Palestine, s. 211–215. 
182 BRAUN, Joachim. Music in Ancient Israel/ Palestine, s. 211–215. 
183 Starověké město v dolní Galilei. 
184 BRAUN, Joachim. Music in Ancient Israel/ Palestine, s. 270–271. 
185 GROUT, Donald Jay. A History of Western Music. New York: W. W. Norton, 1973, s. 23. 
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 4.4  Původ harfy 
O vzniku hudebních nástrojů se dočítáme v Gn 4,21186  

Jeho bratr se jmenoval Júbal; ten se stal praotcem všech hrajících na citaru 

a flétnu. (Gn 4,21) 

Júbal je v Gn 4,21 hodnocen jako praotec hudebníků. Je duchovním dědicem Kaina 

a Lámecha, těch, kdo prolili krev. Tento verš lze také pojímat jako hodnocení civilizace: 

stavba měst, chování dobytka, rozvoj umění a techniky. Kultura, umění, technický po-

krok, zde nejsou samy o sobě chápány jako zlé, ale v rukou lidí by toto všechno mohlo 

být nebezpečnou zbraní.187 

 4.5  Příležitosti ke h ře na strunné nástroje 
Na harfu a kinnór se hrálo v oblasti profánní i sakrální. O hudbě, která byla vnímána 

jako součást kultu, píši podrobněji v následujících oddílech. Hudba hraná na harfu však 

sloužila také jako ryze světská záležitost. Na nével a kinnór se hrálo při oslavách a ban-

ketech, k posvátnému tanci a křepčení (1Pa 13,8). Svědčí pro to např. také Gn 31,27, 

kde Lában chtěl vyprovodit svého zetě za zvuků citer a bubínků (zde kinnór).  Iz 5,12 

a 24,8 se kriticky zmiňují o pitkách doprovázených citarou, Job 21,12 mluví o hulákání 

za doprovodu citary. 

Nével byl ve své době velmi oblíben v sekulárním prostředí u mužů i žen jako dopro-

vodný nástroj ke zpěvu.188 

                                                 
186 Bible: Písmo Svaté Starého i Nového zákona, ekumenický překlad. Praha: Ekumenická rada církví 

v ČR, 1979. Všechny biblické citace v této práci odkazuji z tohoto vydání, pokud není uvedeno jinak. 
187 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu I. Kostelní Vydří 1996, s. 45– 46. 
188 SENDREY, Alfred – NORTON, Mildred. David's Harp: The Story of Music in Biblical Times. New 

York: New American Library, 1964, s. 115. 
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 4.6  Harfa a lyra v biblických textech 

 4.6.1  Kinnór, nével a Duch Boží 
Duch Boží se ve Starém zákoně projevuje různě; mimo jiné naplňuje moudrostí a umě-

ním (Ex 31,3; 35,3; Dt 34,9), působí prorocké vytržení (např. 1S 19,20) nebo vkládá do 

úst píseň (2S 23,2).  

Proroky znala přední Asie již před vystoupením Izraele.189 O fenoménu extatického 

proroctví ve spojení s hudbou máme ve starém Izraeli dosti silné stopy.190 (Např. 

2Kr 3,15. Také podle Ž 43,4; 49,5 používali proroci hudbu hranou na strunné nástroje 

k posvátným účelům.191) 

Pomocí hudby (bubny, lyry, harfy, píšťalky) nebo tance se proroci uváděli do extáze 

a prorokovali. Toto extatické spojení hudebních nástrojů, tance a kultu bylo známo 

i v jiných oblastech Předního východu, např. v kultu Ištary a jiných.192 

Přestože proroci Izraele193 používají hudbu k uvedení do extatických stavů podobně 

jako pohanští kannaánští proroci, je třeba zdůraznit, že Bible nám ukazuje, že u izrael-

ských proroků šlo o něco jiného194 než jen o extatické stavy. Přesto tato forma proroctví 

nebyla v souladu s Božími požadavky.195 Nikde se v Bibli nepraví, k čemu je extatické 

proroctví dobré.196 Velcí proroci nepoužívají žádného fenoménu, ani hudby, s cílem na-

vození prorocké extáze, s výjimkou Elíši: 

„Ale nyní mi přiveďte hudebníka." Když hudebník hrál, byla nad Elíšou 

Hospodinova ruka. (2Kr 3,15)  

Elíša se za doprovodu strunného nástroje uvádí do transu na rovině extatických pro-

roků, kteří používali stejný prostředek. Elíša však na rozdíl od jiných proroků, kteří 

                                                 
189 BIČ, Miloš. Ze světa Starého zákona. Praha: Kalich, 1988, s. 431. 
190 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 724. 
191 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 228. 
192 HOBLÍK, Jiří. Proroci, jejich slova a jejich svět. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 88 a 296. 
193 Extatičtí proroci se v Izraeli shromažďovali často kolem různých svatyní, např. víme o Gebě, Samaří 

aj. 
194 Antropologie náboženství rozlišuje vizionářský trans, ke kterému dochází skrytě a který vede k pasiv-

ní zkušenosti, a trans zmocnění při představě, že se člověka zmocňuje duch, nějaký bůh apod. 
195 Dt 18, 10‒13. 
196 BIČ, Miloš. Ze světa Starého Zákona, s. 431. 
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v extázi vydávají ostré skřeky (1S 10,5), pronáší pod působením Božího Ducha jasné 

slovo.197 

 Nakloním své ucho ku příslovím, při citaře předložím svou hádanku i vý-

klad. (Ž 49,5) 

Žalmista zpívá za doprovodu citary. Své vědění získává přímo od Boha; naklání ucho, 

aby lépe slyšel, co mu chce Bůh říci a co má tlumočit ostatním, vystupuje jako Boží po-

věřenec.198 Zde je patrná narážka na Elíšovu inspiraci v doprovodu strunného nástroje. 

 4.6.2  Pojetí krále Davida jako hudebníka 
David vládl asi v letech 1013‒973, byl nejmladším synem Jišaje Betlémského z kmene 

Judy. Byl pomazán od Samuela na krále, ocitl se na dvoře Saula proto, že uměl hrát na 

harfu.199 Poté vystupuje jako bojovník, sjednotitel a král.  

Vynikal svým zpěvem, láskou k hudbě a hrou na kinnór. Výroba kinnóru, jak víme, 

byla ve své době velmi nákladná. Kde se mohl obyčejný pastýř200 naučit hrát na tak 

drahý nástroj, jako byl kinnór? Na Saulův dvůr David přichází s pověstí výborného hu-

debníka. Kočovníci a pastevci znali harfy a lyry, ale jednalo se o malé, jednoduché ná-

stroje o několika strunách. 

Zmínek o Davidovi jako hudebníkovi je v Bibli několik. První z nich nalezneme 

v 1S 14‒23, kdy David přichází hrát Saulovi, načež si jej Saul zamiluje. Další zmínky 

o Davidově umění jsou ve Starém zákoně tyto:  

• Hráč na kinnór, se schopností vyhánět démony: 1S 16,18‒23; 2S 6,5.  

• Tvůrce lyriky: 2S 1,17‒27; 3,33n; 22,2‒5; 23,1; Am 6,5; Ezd 3,10; Neh 

12,24.36.45n. 

• Organizátor zpěvu při chrámové bohoslužbě: 1Pa 6,31; 16,7.41n; 25,1. 

• Žalmista: 73 žalmů (např. 3, 7, 8, 51 a další). 

                                                 
197 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu II. Kostelní Vydří, 1996, s. 441. 
198 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu III. Kostelní Vydří, 1996, s. 354. 
199 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, sv. 1, s. 116. 
200 “Metafora krále jako pastýře byla v zemích starověkého Středního východu rozšířená.” viz McKEN-

ZIE, Steven. Král David. Praha: Volvox Globator, 2004, s. 71. 
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 4.6.3  Saulovo setkání s hudbou 
Saul se v průběhu života několikráte setkává s hudbou. Pokaždé se jedná o výrazné 

životní zlomy. První setkání v 1S 10,5 probíhá krátce po Saulově pomazání na krále. 

 Potom vstoupíš na Boží pahorek, na kterém jsou pelištejská výsostná zna-

mení. Až tam vejdeš do města, narazíš na hlouček proroků sestupujících 

z posvátného návrší; před nimi harfa, buben, píšťala a citara, a oni budou 

v prorockém vytržení.(1S 10,5) 

Saul potká zástup proroků, podle Božího plánu. Za doprovodu hudby, kde mezi hu-

debními nástroji je jmenován nével, poskakovali a prorokovali. Saul se vlivem hudby 

proměnil v jiného muže, v extázi, osvobozen sám od sebe, se uvádí jako vysvoboditel 

lidu.201 Přihlížející však Saula nevnímají jako hrdinu, ale jeho chování působí na lid 

směšně, což komentují přihlížející lidé ironickými slovy. 

Saul se setkává se hrou na harfu202 (resp. kinnór) ještě několikrát. V 1S 16,14‒23  je 

patrná další spojitost s působením hry na strunný nástroj – kinnóru – a to s působením 

Božího ducha.  

Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina.  

Proto Saulovi jeho služebníci navrhli: "Hle, přepadá tě zlý duch od Boha.  

Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhledali ně-

koho, kdo umí hrát na citaru. Bude na ni hrát, kdykoli na tebe dolehne zlý 

duch od Boha, a bude ti dobře." Saul tedy poručil svým služebníkům: "Vy-

hlédněte mi někoho, kdo dobře hraje, a přiveďte ho ke mně!"  Jeden z druži-

ny nato řekl: "Viděl jsem syna Jišaje Betlémského, ten umí hrát. ...  Kdykoli 

na Saula doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ni. Saulovi to 

přinášelo úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od něho odstupoval. (1S 

16,14‒23) 

Saula přepadal zlý duch od Boha. Tento obrat vyjadřuje, že zlo nemá nezávislou exis-

tenci na Bohu. Jakmile Saula opouští Duch Boží (Saulovou vlastní zásluhou), přichází 

                                                 
201 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu II, s. 178–179. 
202 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 856. 
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démon, Saula nyní vede jiný duch, což je nebezpečné pro království.203 Králův hřích 

měl mnohem větší dosah než hřích poddaných. Úkolem krále bylo udržovat Boží řád.204 

Podle představ starého Orientu mohou být různá místa i osoby sídlem zlých duchů. 

Např. dle Jb 2,1, nebo Za 3,1 bývá zlo Bohem pověřeno vykonávat soudy nad lidmi 

(Žalobce).205 

Vliv hudby na člověka byl znám již dávno, hudbou se např. vyháněli a krotili démoni, 

hudba byla spjata s magií, s léčením a přemáhání zla. Tuto linii můžeme sledovat napříč 

všemi kulturami.206  

David hrál a zpíval (v textu je zmínka o tom, že David byl dobrý řečník) a v textech 

svých písní snad připomínal Saulovi Boží činy.207 David je tu představován jako ten, 

kdo vládne nad zotročujícím zlem. V kontextu Davidovy vlády nad zlem prostřednic-

tvím hudby jistě není bez zajímavosti Saulovo jméno. V hebrejské podobě bez vyznače-

ných samohlásek se jeho jméno kryje s výrazem šeól, podsvětí. Davidův Ž 18 Saula tak-

to zamýšlí jako pekelníka, protivníka Božího.208 David vynikal hlubokou zbožností, lí-

tostí nad svými hříchy. Bývá pokládán za tvůrce izraelské náboženské lyriky209 a orga-

nizátora chrámového zpěvu.210 Z těchto informací by mohlo vyplývat, že Saul chtěl mít 

ve svém okolí hudebníka s upřímným vztahem k Bohu proto, aby dotyčný odvracel zlé 

duchy a přinášel štěstí.211 

V následujícím verši se dočítáme, jak pokračovalo Davidovo působení na Saulově 

dvoře. 

 Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil 

jako posedlý. David hrál na citaru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. 

(1S 18,10) 

                                                 
203 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu II, s. 200. 
204 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 1349. 
205 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 110. 
206 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu II, s. 200. 
207 Tamtéž. 
208 Starozákonní překladatelská komise. Starý Zákon: Překlad s výkladem, sv. 9, Žalmy. Praha: Kalich, 

1975, s. 88. 
209 Otázka autorství je však dosti nejasná. 
210 1Pa 6,31; 16,7.41n; 25,1. 
211 McKENZIE, Steven: Král David, s. 81. 
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Tento verš navazuje na Davidovo působení na dvoře Saula z 1S 14,23. David svou 

rukou hraje, Saul drží vrhací kopí.212 Kopí je znak vladařské moci, starověcí králové jej 

používali místo žezla.213 Saul i David jsou oba pomazaní, ale předměty, které drží v ru-

kou, dokreslují rozdíl mezi nimi:214 Zbraň válečníka, která zabíjí, zakončená chladným 

kovovým hrotem a hudební nástroj, který vyžaduje cit, čistotu duše, obratnost. Tento-

kráte ani hudba Davidova nezabránila Saulově posedlosti. 

David žalmista 

Davidova schopnost ovládat hudební skladbu a hru na strunný nástroj vedla k tradici 

připisovat mu některé žalmy. Jako autor je David uváděn u třiasedmdesáti z nich. Mimo 

to se setkáváme třináctkrát s určitými místy či situacemi z Davidova života. Zcela jistě 

však nejsou žalmy Davidovy ve vlastním slova smyslu.215 Žalmy jsou anonymními 

skladbami. Slovo Davidův tedy můžeme chápat ve smyslu “davidovského krále”.216 

Nadpisky byly připojeny až dlouho po vzniku žalmů samotných. Tak např. Ž 96 je 

v LXX uveden jako Davidův, ačkoliv je situován do období konce exilu.  

Žalmy, které obsahují v nadpisech informace odkazující k Davidovi: Ž 3, 7, 18, 30, 

34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 142. 

Davidova hudba jako modlitba 

Slova některých skladeb připisovaných Davidovi nabízí niterný pohled do lidského 

vztahu k Bohu. Jedná se např. o děkovnou píseň z 2S 22,1‒51, která odpovídá Ž 18.217 

V posledních verších žalmista chválí Boha, v jeho jménu chce zpívat: Proto Ti vzdám, 

Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy Tvému jménu (Ž 18,50) Lyrika, 

která je Davidovi připisována odráží jeho intimní vztah k Bohu. David si je vědom moci 

a síly, jakou hudba disponuje. Ovšem jen ve jménu Hospodina. David vnímá, že Bůh 

rád slyší hudbu. Ve svých žalozpěvech se Bohu bytostně otevírá.  

                                                 
212 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu II, s. 208. 
213  NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 338. 
214 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu II, s. 208. 
215 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, sv. II, s. 1339. 
216 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu II, s. 222. 
217 Žalm 18 je ale starší in: Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu III, s. 283. 
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Hudba jako modlitba byla součástí Davidova života, což dokládá navazující oddíl na 

předchozí úryvek v 2S: Toto jsou Davidova poslední slova: „Výrok Davida, syna Jiša-

jova, výrok muže Nejvyšším povýšeného, pomazaného Bohem Jákobovým, líbezného 

pěvce izraelských žalmů“. (2S 23,1) V této básni je David představován ve své výjimeč-

nosti. Je označen tituly “Nejvyšším povýšený”, “pomazaný od Boha Jákobova” a jako 

“líbezný pěvec izraelských žalmů”. 

V Ezd 3,10 se opět potvrzuje významná role hudby v modlitbě Izraele podle Davida: 

Když stavitelé Hospodinova chrámu kladli základy, ustanovili kněze s pozouny, obleče-

né do svátečních rouch, a levity, syny Asafovy, s cymbály, aby chválili Hospodina podle 

řádu izraelského krále Davida. (Ezd 3,10) Lid, který se vrací z exilu, obnovuje chrám. 

V úryvku je zmiňován David, protože kdysi nařídil, že Boha je třeba chválit písněmi 

a hudbou. Chvalozpěvy se provozují také pro to, že Bůh se opět sklonil k Izraeli. 

Nehemjáš opět potvrzuje roli hudby v díkuvzdání izraelského lidu: K posvěcení 

jeruzalémských hradeb vyhledali a přivedli do Jeruzaléma levity ze všech jejich míst, 

aby uspořádali radostnou slavnost posvěcení spojenou s díkůvzdáním a zpěvem za do-

provodu cymbálů, harf a citar. (Neh 12,27) Oddíl vypráví o slavnosti posvěcení a očiš-

tění, kdy lid navazuje na davidovské tradice. V průběhu slavností zní levitský zpěv 

a hudba, mj. provozovaná na strunné nástroje. Hudba a zpěv dodávají slavnosti radost-

nou atmosféru a podtrhují chvalozpěvy. Tento verš v Neh 12,27 by mohla být reminis-

cence v Ž 147,12n: Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, svého Boha!  

Zpěv a hra na hudební nástroj však mají blízko k pýše a také k pohanským kultům, 

kde byla hra na harfu rozšířená. Před odklonem od Boha varuje prorok Amos: Blábolí 

za zvuku harfy, vymýšlejí si hudební nástroje jako David.(Am 6,5) Amos zde mluví o 

zvrhlém kultu. Slova “vymýšlejí si hudební nástroje jako David”, nebo “blábolí k harfě” 

(zde nével) znamenají nejspíše vědomé odmítání jeruzalémských tradic a přiklánění se 

ke kultům okolních národů. Z výše uvedených kapitol již víme, že v Orientu bylo oblí-

bené extatické proroctví s doprovodem hudebního nástroje, jež se projevovalo nesrozu-

mitelným blábolením.  
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Význam zpěvu a hudby při chrámové bohoslužbě organizované Davidem:  

1Pa 6 ‒ 29 a 2Pa 20; 29,25 

 Autor knihy Paralipomenon se soustředí na Jeruzalémský chrám. Dále se zdá, že se 

Chronista zaměřuje na svědectví o tom, že levité se věnovali profécii ve spojení 

s hudbou.  

 David a velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým, Hémanovým 

a Jedútúnovým, aby vyhlašovali proroctví při citaře, harfě a při cymbálech. 

Seznam mužů, konajících služebné dílo. (1Pa 25,1‒3)  

Čteme zde o skupinách lévijců,218 z nichž Asafovci a Hemanovci s Jedútúnem proro-

kovali s lyrou (kinnór). 

Tu sestoupil uprostřed shromáždění duch Hospodinův na Jachzíela, syna 

Zekarjáše, syna Benajáše, syna Jeíela, syna Matanjášova, lévijce ze synů 

Asafových. (2Pa 20,14)  

 Postavil v Hospodinově domě lévijce s cymbály, harfami a citarami podle 

příkazů Davida a Gáda, králova vidoucího, a Nátana, proroka. Ten příkaz 

totiž vydal Hospodin skrze své proroky. (2Pa 29,25)  

 Místo staré kultické profécie zaujímají při bohoslužebných úkonech lévijští hudební-

ci. Ve verších 2Pa 20 po Jóšafatově modlitbě působí Duch Boží na lévijce pověřené Da-

videm v 1Pa 25,1‒3 hrou na strunné nástroje – syny Asafovy. 

 Hospodin rád slyší hudbu, On sám dokonce zjevuje své přání ohledně hraní a zpěvu 

při liturgii skrze své proroky. Podle příkazu krále Davida měli lévijci za doprovodu 

strunných nástrojů při bohoslužbě také prorokovat. Zmíněný text dle autora Jiřího Hob-

líka219 může navozovat domněnku, že lyry, harfy a cimbály byly používány k navození 

mimořádných stavů mysli. 

Lévijští hudebníci se uplatňovali v liturgii, kultickém prostředí a slavnostech, takže 

sotva lze mluvit o intuitivní profécii. Situace zde popsaná naznačuje profécii indikova-

                                                 
218 Hémán je nazýván chóze hammelech (králův vidoucí). 
219 HOBLÍK, Jiří: Proroci, jejich slova a jejich svět, s. 199. 
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nou, regulérní, v rámci kultického provozu. Tato pasáž by mohla dle Jiřího Hoblíka220  

potvrzovat záměrné používání strunných nástrojů k prorokování. Víme s jistotou, že se 

lévijci kompozici a přednesu hudby věnovali a měli určitý vztah k profécii. 

 1Pa 25 snad tento lévijský úkol (provozování hudby při bohoslužbě) chápe jako jis-

tou formu proroctví.221 Další možností je, že se kultickým zpěvům s doprovodem strun-

ných nástrojů rozumělo jako prorockým výpovědím, které jsou takto jen přednášeny. 

Pro tuto domněnku by svědčil název některých zpěvů “Hospodinova píseň” – šír 

lejahwe.222 

Orchestr prvního chrámu 

Hudebnímu doprovodu bohoslužby, kterou ustanovil král David, tak jak byla dodržová-

na za jeho nástupce krále Šalamouna, věnoval svůj výzkum Alan Jacobs223. Dle tohoto 

autora se orchestr prvního chrámu (950‒586? př. Kr.) sestával z nástrojů: nével (velká 

harfa), kinnór (harfa, lyra), šófar (beraní roh), chacocra (trumpeta), pa′amoním (zvon-

ky), meciltajim (činely). Po dokončení druhého chrámu (515 př. Kr.) do chrámového 

orchestru přibyl dechový nástroj chálil (s pronikavým zvukem jako hoboj). Mišna udá-

vá podle Jacobse počty jednotlivých nástrojů potřebných pro bohoslužbu v druhém 

chrámu takto (minimum – maximum): nével (2‒6), kinnór (9‒neomezeně), meciltajim 

(1), chálil (2‒12). Chrámový sbor sestával výhradně z mužů – levijců, ve věku mezi tři-

ceti a padesáti lety. Zpívaly se žalmy a úryvky z Pentateuchu.224 Izraelité byli okolím 

cenění a známí jako dobří hudebníci a zpěváci.225 

 4.6.4  Strunné nástroje v žalmech 
Žalmy představují různé literární útvary. V této práci se však chci zabývat jejich děle-

ním jen z hlediska hudebního. 

Žalmy byly od nejstarších dob hojně používány k modlitbám jak synagogálním, tak 

soukromým. Již z doby před babylonským zajetím jsou doklady o provozování hudby 
                                                 

220 HOBLÍK, Jiří: Proroci, jejich slova a jejich svět, s. 200. 
221 BLENKINSOPP, Joseph. A History of Prophecy in Israel. Westminster: John Knox Press, 1996, s. 22. 
222 HOBLÍK, Jiří. Proroci, jejich slova a jejich svět, s. 199. 
223 JACOBS, Alan. Music of the Jews in the First and Second Temple Periods. Jewish Affairs 2010, roč. 

65, č. 2, s. 27–28. 
224 JACOBS, Alan. Music Of The Jews, s. 27–28. 
225 PROSECKÝ, Jiří, a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu, heslo Hudba, s. 124. 



 

53 

a zpěvu při bohoslužbě (Am 5,23; Ex 32,18; Iz 30,9). V knihách Paralipomenon jsou již 

přesné doklady o zpěvu žalmů.226 

Žalmy se zpívaly a hrály různým způsobem. Některé byly zpívány jako antifony, nebo 

se stálým refrénem (Ž 15, 24, 136). V určitých případech můžeme uvažovat o tom, že 

mezi částí prosebnou a částí díků docházelo k nějakému rozhodnutí Božímu, asi formou 

věštby (Ž 6,1‒8.9‒10). Miloš Bič nachází v žalmech doklady pro věštění.227 

Podle Mišny zpívali a hráli levité žalmy každý den v týdnu. Konkrétnímu dni byly 

přiřazeny určité žalmy: Ž 24 v neděli, Ž 48 v pondělí, Ž 82 v úterý, Ž 94 ve středu, Ž 81 

ve čtvrtek, Ž 93 v pátek a Ž 92 v sobotu.228 

Hebrejské slovo mizmór se vyskytuje jako součást názvu sedmapadesáti žalmů.229 

Kořen hebrejského slova mizmór, žalm: ZMR je vykládán jako slovní obrat “probírat se 

strunami”230 nebo jde o označení zpěvu doprovázeného hudbou (Ž 3,1; 92,1).231 Podob-

né je řecké psalmos. Jednalo se tedy o formu písní, doprovázených na strunné nástroje 

(což je místy také výslovně řečeno, např. Ž 3,1).232 Typ žalmů šír značí podle Novotné-

ho nejspíše píseň bez doprovodu.233 Ve výkladech ke Starému zákonu se však dočítáme, 

že slovo šír znamená píseň s doprovodem.234 

U nadpisů některých žalmů najdeme poznámku, která se týká jejich hudebního do-

provodu. Tyto poznámky byly přidány až v pozdějším období.235 Poněkud tajemné je 

spojení těchto subskriptů s termínem la-menaccéach. Termín se objevuje u pětapadesáti 

žalmů, je vysvětlován jako technická poznámka pro hudebníky na základě 2Pa 2,2‒18. 

                                                 
226 Viz předchozí kapitola. 
227 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, sv. II, s. 1338–9. 
228 FREEDMAN, David Noel – MYERS, Allen C. – BECK, Astrid B. Eerdmans Dictionary of the Bible. 

Amsterdam:  University Press, 2000, s. 1093. 
229 WEISER, Artur. Die Psalmen. Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1967; angl. The Psalms, OTL; 

přeložil HARTWELL, Herbert. Philadelphia: The Westminster Press, 1962, Gottingen, 1959, s. 20. 
230 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu III, s. 224. 
231 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, sv. II, s. 1335. 
232 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu III, s. 224. 
233 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, sv. II, s. 1336. 
234 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu III, s. 224. 
235 WEISER, Artur. Die Psalmen, s. 22. 
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Podobný problém vyvstává s termínem selá, který se vyskytuje jedenasedmdesátkrát 

u třiceti devíti žalmů a značí snad mezihru pro hudební doprovod.236 

Nadpisy žalmů značí způsob přednesu a doprovodu:  

• bi-negínót odpovídá strunným nástrojům, ale není zde jasně řečeno, jakým 

konkrétně: termín nalezneme v Ž 4; 6; 54; 55;  67; 76. 

• 'al ha-šemínít odpovídá osmistrunnému nástroji, ale termín lze přeložit ta-

ké způsobem “na osmou strunu”, osmá struna však také značí oktávu: 

v Ž 6; 12. 

• 'al negínat je údaj ze Ž 61 a nejspíše také znamená strunný nástroj. 

• 'al šóšanním (podle lilií) odpovídá snad šestistrunnému nástroji, protože 

rabínské výklady uvádí slovo šúšan v souvislosti s číslovkou šest. (Ž 45; 

60; 69; 80).237 

Hudební nástroj kinnór se vyskytuje v následujících žalmech: Ž 33,2; 43,4; 49,5; 

57,9; 71,22; 81,3; 92,4; 98,5; 108,3; 137,2; 147,7; 149,3; 150 3; Nével lze najít v Ž 33,2; 

57,9; 71,22; 81,3; 92,4; 108,3; 144,9; 150,3; 

Oba dva nástroje se současně vyskytují v textech Ž 33,2; 57,9; 71,22; 81,3; 92,4; 

108,3; 150,3. 

Žalmista vzdává Bohu chválu a dík za doprovodu kinnóru nebo névelu:    

Podle Starého zákona se chválou zvyšuje moc a sláva toho, kdo je chválen, tedy i Bo-

ží sláva.238 Chvalozpěvy se nejspíše zpívaly na závěr slavností, za doprovodu strunného 

nástroje (např. Ž 33; 150). Chvalozpěv mohl mít podobu královského holdování, jako je 

tomu např. v úvodu Ž 33, kde je doprovázen hudebními nástroji (zde zmíněn kinnór 

a nével): Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti 

strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.(Ž 33,2‒3). Této 

                                                 
236 WEISER, Artur. Die Psalmen, s. 22. 
237 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, sv. II, s. 1337. 
238 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, sv. II, s. 250. 
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chvály se smí zúčastnit pouze lidé spravedliví a čistého srdce, mají hrát dobře za hlaho-

lu polnic. Celý úvod je výzvou ke chvále Hospodina. Tento ryk a hlahol by mohl upo-

mínat na Hospodinovy boje.239 Zmínka o nové písni vyjadřuje píseň, která se zpívala na 

nový rok. Lid touto písní vítá nový věk, který stvoří Hospodin.240  

Novou píseň zahranou za doprovodu strunného nástroje nacházíme rovněž v Ž 144:   

Bože, chci ti zpívat novou píseň, s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy. (Ž 144,9)  

V Ž 144 je ovšem novou písní myšlena děkovná píseň za Boží zásah před smrtelným 

nebezpečím. Žalmista naprosto spoléhá na Hospodina, jeho víra je při modlitbě velmi 

silná.241 Díkuvzdání, radostnou chválu s hudebním doprovodem nalezneme také např. 

v Ž 71,22; Ž 81,3; Ž 92,4; Ž 147,7; Ž 150,3. V některých z těchto úryvků zpívá pěvec za 

doprovodu harfy a dalších nástrojů: nejčastěji hraje společně kinnór a nével, Ž 81 zmi-

ňuje též buben, v Ž 150 jmenuje nével a kinnór s polnicí.   

Žalmistovo díkuvzdání, které je spojeno s jitřní obětí za zvuku strunného nástroje na-

cházíme v Ž 57 a 108: 

 Probuď se, má slávo! Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím. 

(Ž 57,9) 

Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím. (Ž 108,3)  

Úryvky by však mohly mít ještě jiný význam. Zlé mocnosti, jež jsou představeny 

temnotou, ustoupí světlu, novému dni představeném jitřenkou. Žalmista chce chválit 

Hospodina zpěvem a hudbou. Pěvec touží pomocí strunných nástrojů a modlitby síly 

temnoty zaplašit.242 

Skupina žalozpěvů se dle H. Schmidta243 rozlišuje na modlitby po uzdravení z ne-

moci a modlitby pro Boží zakročení před soudem. Také při těchto modlitbách byl pou-

                                                 
239 Starozákonní překladatelská komise. Starý Zákon: Žalmy, s. 139. 
240 Starozákonní překladatelská komise. Starý Zákon: Žalmy, s. 139. 
241 Starozákonní překladatelská komise. Starý Zákon: Žalmy, s. 529. 
242 Starozákonní překladatelská komise. Starý Zákon: Žalmy, s. 227 a s. 415. 
243 SCHMIDT, Werner. Einführung in das Alte Testament. p. O′CONNELL, Matthew J. ‒ REIMER, Da-

vid J.  Old Testament Introduction, 2nd ed. Louisville: Westminster John Knox Press, 1999, 
s. 301‒305. 
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žíván strunný hudební nástroj (Ž 43; 57). Modlitbám předchází úpěnlivý nářek. Soudí 

se, že tyto zpěvy byly ve starších dobách používány při oznámení věštby.244 

Některé verše ze žalmů a hymnů, které se také zmiňují o strunném nástroji, vykazují 

paralely se sumersko-akkadskou a babylonskou hymnologií (např. Ž 71). Weiser245 uvá-

dí, že asociace a paralely se nepromítají jen do poezie starozákonních žalmů, ale také do 

kultu a liturgie, zejména ve spojení s tancem, zpěvem a hrou na hudební nástroje: 

Všichni spatřili tvůj průvod, Bože, průvod mého Boha, mého Krále, do sva-

tyně. Napřed šli zpěváci, za nimi hudebníci, uprostřed s bubínky dívky. 

(Ž 68,25)  

 Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospo-

dinu žalmy při citaře, při citaře nechť zazvučí žalmy. (Ž 98,4‒5)  

Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou. (Ž 150, 3)  

Číselná symbolika a strunné nástroje v žalmech246 

Číselná symbolika byla ve staré Mezopotámii velmi oblíbená a rozšířila se do okol-

ních kultur. Také v Bibli nacházíme čísla. Ve spojení se strunnými nástroji je to zejména 

v žalmech, kde se v kontextu počtu strun vyskytují tato čísla: 

Šest strun: (Ž 45; 60; 69; 80) V Bibli se šestka vyskytuje jako číslo pracovních dnů, 

protože Bůh tvořil svět šest dní. Stará Mezopotámie užívala kromě desítkové soustavy 

také šestkovou. 

Osm strun (Ž 6; 12) Osmička se v Bibli vyskytuje jako časový údaj. Může upomínat 

na nové období, začátek nového času. 

Deset strun (Ž 33,2; Ž 144,9) Deset je chápáno jako číslo dokonalosti. V Bibli máme 

dekalog, deset ran egyptských, desátek se odváděl bohům nebo Chrámu, coby milosrd-

né zdanění. 

                                                 
244 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, sv. II, s. 1337. 
245 WEISER, Artur. Die Psalmen, s. 54. 
246 Výtažek z publikace HELLER Jan. Symbolika čísel. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství 

pražském, 2003. 
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 4.6.5  Zmínky o harf ě a lyře v knize Izajáš 
Zmínky o névelu a kinnóru nacházíme v Protoizajášovi v několika pasážích. Můžeme 

vypozorovat společné znaky těchto úryvků. Jedná se o varovný ráz proroctví. Strunný 

nástroj vždy symbolizuje negativní spojení s hříchem: bezstarostností, pýchou, smil-

stvem, načež následuje pád hříšníků do jámy (vyjádřeno hebrejskými termíny šeól, nebo  

pachat). Výjimkou je jen Iz 30,31‒33. 

Citara a harfa, bubínek a píšťala a víno jsou na jejich pitkách, ale na dílo 

Hospodinovo neberou zřetel a dílo jeho rukou nevidí. Proto bude můj lid vy-

stěhován, neboť nemá poznání. I nejváženější budou hladovět, jeho hlučící 

dav bude prahnout žízní. Podsvětí roztáhne svůj chřtán a dokořán rozevře 

svou tlamu. Do něho sestoupí jeho důstojnost i jeho hlučící dav, jeho hukot a 

jásot. (Iz 5,12‒14) 

Hlavním zájmem zbohatlých lidí je bezuzdný a bezstarostný život, který tráví v pit-

kách. Obklopení opojným nápojem, za zvuku rozličných hudebních nástrojů – zde mi-

mo jiné nével a kinnór – se věnují pochybným záležitostem. Jedná se o rouhání proti 

Božímu povolání a jeho spásným činům, společenství je v úpadku. Šeól pohltí všechny 

bezbožné, vážené i prosté davy.247  

I nejhlubší podsvětí je kvůli tobě rozrušeno, čeká na tvůj příchod, probudilo 

kvůli tobě přízraky, všech vojevůdců země. Všechny krále pronárodů přimělo 

vstát ze svých trůnů. Ti všichni se ozvou a řeknou tobě: "Také jsi jako my 

pozbyl síly? Už jsi nám podoben! Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hluč-

ný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů. (Iz 14, 

9‒11) 

Jedná se o výrazný oddíl o přivítání mrtvého utlačitele v podsvětí. Básník zobrazuje 

scénu, šeólu, temné podsvětí, kde dlí zbídačení lidé. Šeól není místem trestu, ale mrtví 

jsou tu drženi v bezmoci. Z tak strašného místa, jako je šeól nelze zpívat ani hrát Hos-

podinu.  

                                                 
247 Starozákoní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu IV, s 32 
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Závěr verše 11 znamená naprostý zvrat mezi minulostí a přítomností. Není to dlouho, 

co byl nový obyvatel šeólu obklopen luxusní harfou svědčící o přepychu a sebestřed-

nosti (Am 6,5). Král je ve smrti zraněn Boží silou (Ž 88,11 Vg248). Součástí smrti je spi-

rituální ponížení, pýcha je zde představená harfou a splaskne Božím zásahem.  

Zajímavou paralelou k Izajášově Týru představuje též Ez 26. Ve verši 13, po předcho-

zím líčení přepychu Týru čteme: Umlčím hlahol Tvých zpěvů, nebude slyšet zvuk tvých 

citer. Ve verši 20 autor dále píše rovněž o pádu do jámy, což je synonymum šeólu.249 

V oddíle Iz 14,9‒11 je zmíněn nével, v Ez 26 použil autor slovo kinnór.  

Z archeologických nálezů okolních zemí (např. již uvedený Ur a Ugarit) víme, že po-

hané věnovali stavbě strunných hudebních nástrojů velké investice – připomeňme si 

nádherné instrumenty ze zlata, stříbra, vykládané lazuritem a zdobenými býčími hlava-

mi. Hra na tyto nákladné nástroje na dvorech panovnících a chrámech představovala 

prezentaci jejich královské moci, síly a bohatství. Z předchozích oddílů víme, že v po-

hanském prostředí docházelo k zbožštění moci těchto nástrojů, byla jim prokazována 

kultovní úcta. 

Rovněž následující úryvek nám připomíná pohanské spojení kultu a hry na kinnór. 

Nejedná se zde o královské prostředí, ale jde o reminiscenci na  prostituci, která bývala 

se hrou na strunné nástroje spojena (vzpomeňme například na chrámovouí prostituci).  

„Vezmi citaru, obcházej město, nevěstko zapomenutá, hezky hrej, zpívej pí-

seň za písní, ať se připomeneš.“ (Iz 23,16) 

Obraz nevěstky patří do žalozpěvu nad Týrem. Toto fénické přístavní a obchodní 

město mělo řadu kolonií na pobřeží Středozemního moře. Jeho zkáza je Hospodinův 

soud.250 Za hranicí zničení je věštba, že Týr bude hledat naplnění jako zapomenutá ne-

věstka, která obchází město s citarou (zde kinnór). Tento verš připomíná obraz ženy 

v Iz 23,4: ženy, která nerodí děti a nepečuje o ně. Prostitutka vše zaměřuje k finančnímu 

                                                 
248 Sv. JERONÝM. Biblia Sacra Vulgata Latina. 405 A.D.; Použita elektronická verze textu spravovaná 

společností CrossWire Bible Society [10. 3. 2014].  <www.crosswire.org> . 
249 Jeruzalémská Bible, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2009, poznámka pod čarou, s. 

1533. 
250 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu IV, s. 86. 
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zisku, prodává své tělo a citarou na sebe upozorňuje. Světový systém, stejně jako prosti-

tutka je schopen jakéhokoliv činu za účelem peněžního zisku. Ale jak prostitutka stárne, 

přestává být výdělečná, stává se zapomenutou. Starý obchodní systém je opět přizván 

do ulic, aby hrál v naději, že bude vzpomenut.251 

V další citaci nám opět Izajáš představuje citaru v podobě nelichotivé. Citara hraje při 

pokleslé lidské zábavě, která je spojená s duchovním pádem. 

Ustane veselí bubnů, pomine hluk rozjařených, ustane veselí citary. Nebu-

dou pít za zpěvu víno, opojný nápoj pijákům zhořkne. Zbořeno bude pusté 

město, vchod do každého domu bude zatarasen. V ulicích bude žalostný křik 

pro víno, nastane večer veškeré radosti, veselí se vystěhuje ze země. Ve měs-

tě zůstane hrozná spoušť, zničena, rozbita bude brána. ...Postrach, propast, 

past na tebe, obyvateli země! Kdo uteče před hlučícím postrachem, padne 

do propasti…(Iz 24,8‒18) 

Část 24,8 se týká pravděpodobně moábského města.252 Je dobyté a zničené. Je žalost-

né nahrazovat Boha pochybnými náhražkami z prachu stvoření: hudba provozovaná při 

pitkách rozhodně neoslavuje a nechválí Nejvyššího. Charakterizuje to ztrátu jistoty 

a radosti z Hospodina. Prorok mluví o chaosu, marnosti, nicotě a modlářství. Naděje 

vysvítá jen z nemnohých, kteří pozůstanou. Trojice trestů ve verši 17 má obecnou plat-

nost pro všechno lidstvo až do konce časů.253 

Polsední zmínka o kinnóru v knize Izajáš má radostný obsah: 

Ašúr, jenž jiné bil holí, zděsí se Hospodinova hlasu. Každé švihnutí metlou, 

které mu Hospodin zasadí, dopadne za zvuku bubínků a citar; vybojuje proti 

němu bitvy pouhým mávnutím ruky. Neboť odedávna je už připraven Tófet, 

žároviště hluboké a široké, i pro krále. Na jeho hranici je mnoho ohně a dří-

ví, jako proud síry je zapálí dech Hospodinův. (Iz 30,31‒33) 

                                                 
251 Brueggman, Walter. Isaiah 1.1 – 39. Westminster: John Knox Press, 1998, s. 186. 
252 Jeruzalémská Bible, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2009, poznámka pod čarou, 

s. 1336. 
253 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu IV, s. 89. 
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Prorok zde mluví o současném trestání a zpěvu. Jedná se o trestání Ašuru a Izraelův 

lid zpívá radostí ze svobody. Bubínky, zpěvem a hrou na kinnóry chválí svobodně Hos-

podina.254  

 4.6.6  Harfa v knize Daniel 
Socha, kterou nechal postavit král Nebúkadnesar, měla být slavnostně posvěcena. Da-

niel popisuje pohanský rituál s doprovodem hudby: 

Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých 

strunných nástrojů, všichni lidé padnete a pokloníte se před zlatou sochou… 

proto jakmile všichni lidé v určenou hodinu uslyšeli hlas rohu, flétny, citary, 

harfy a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností 

a jazyků padli a klaněli se před zlatou sochou. (Da 3,5) 

Zmínky o nástrojích a společenství lidu jsou vyjádřením pohanských slavností k po-

svěcení chrámu, o kterých je zmínka v této práci v kapitole 3. Klaněním se soše lidé 

odevzdávají svou sílu, svobodu a naději, což je velká zrada na Hospodinu. Výběr hu-

debních nástrojů odpovídá podle Miloše Biče255 období římské nadvlády a řeckému vli-

vu. S následujícími hudebními nástroji se setkáváme ještě ve verších 7, 10, 15: jedná se 

o roh, flétny, citary, harfy. Množství nástrojů vypovídá o významnosti kultovní události. 

Úryvek zmiňuje několik hudebních nástrojů, Vulgáta256 a hebrejský text257 zde zmiňu-

jí ze strunných nástrojů také drnkací sambuku (řecký drnkací nástroj podobný harfě).  

 4.7  Shrnutí  
Srovnání konstrukce harfy a lyry  

Sumerské harfy byly obloukové, parabolické s plochým resonančním tělesem. 

Egyptské harfy byly ploché, s lopatkovitou základnou, často až obřích rozměrů. Po 

2000 tis. př. Kr. se objevují harfy úhlové a trsané plektrem. Přibývají i asyrské úhlové 
                                                 

254 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu IV, s. 115. 
255 Starozákonní překladatelská komise. Výklady ke Starému Zákonu IV, s. 588. 
256 Sv. JERONÝM. Biblia Sacra Vulgata Latina. 405 A.D.; Použita elektronická verze textu vytvořená 

společností CrossWire Bible Society, [10. 3. 2014]. <www.crosswire.org>. 
257 Open Scriptures Morphological Hebrew Bible, založená na Codex leningradensis, očíslovaná podle 

Stronga a spravovaná společností Open Scriptures [10. 3. 2014]. <Openscriptures. org>.  
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harfy s vodorovným struníkem, ale také malé chudé nástroje různé výšky.  Nástroje mě-

ly různý počet strun, nejčastěji 3, 6, 8, 10, 11, 13 a více. Bo Lawergen uvádí zajímavý 

závěr k bližšímu určení typu hudebního nástroje „kinnór“, citovaného v biblickém textu. 

Teritoriální výskyt hlavního typu východní lyry, tzv. „tenké lyry“ koreluje s výskytem 

termínu „kinnārum“, což byl zřejmě její starověký název. Jeho pozdější tvar, který se 

vyskytuje v Bibli, zní „kinnór“.  Kinnór se skládal z malé resonanční skříně, dřevěných 

postranic a několika strun vyrobených z hedvábí, kovu nebo zvířecích střev podobně 

jako nével. Ve 2Kr 2,7 se dočítáme o typu dovážených dřevin z Libanonu: jednalo se 

o cedry, jalovec a algumim, je tedy pravděpodobné, že hudební nástroje se vyráběly z 

těchto materiálů. V Bibli nacházíme především dva termíny pro drnkací nástroje: nével 

a kinnór. Výjimku tvoří ještě řecká sambuka. Biblický nével byl pravděpodobně vyro-

ben ze santalového dřeva, ostruněn  ovčími střevy. Ozvučnice byla snad tvořena mě-

chem na vodu či víno, nebo se mu podobala. Nével mohl mít různé množství strun, čas-

to deset. Kinnór je nejspíše představitelem lyry.  

Z harfy se postupně vyvinuly i různé druhy lyr, jejichž naleziště z mladších dob jsou 

velmi početná. Lyry byly jistě velmi rozšířené. Do dnešních dob ze starých drnkacích 

nástrojů však přežila jen triangulární harfa se sloupkem.  

Konstrukce harf a lyr do jisté míry odráží jejich společenskou úlohu. I dnes si lze 

těžko představit, že by velké nástroje sloužili ke hře k tanci při pijatikách, kdežto malé, 

přenosné harfy a lyry lze v tomto kontextu spatřit např. na dobových mozaikách. 

Biblické pojetí névelu a kinnóru 

Podle Bible byly drnkací nástroje vynalezeny Júbalem. Připomeňme si, že Júbal byl 

dědicem Kaina (Gen 4,21). Na nével a kinnór se hrálo během slavností, liturgie, k po-

svátnému tanci a křepčení (1Pa 13,8). Svědčí pro to např. také Gn 31,27, kde Lában 

chtěl vyprovodit svého zetě za zvuků citer a bubínků (zde kinnór). Iz 5,12 a 24,8 se kri-

ticky zmiňuje o pitkách doprovázených citarou. Job 21,12 mluví o hulákání za dopro-

vodu citary. Pomocí hudby (bubny, lyry, harfy, píšťalky) nebo tance se proroci uváděli 

do extáze a prorokovali. Toto extatické spojení hudebních nástrojů, tance a kultu bylo 

známo i v jiných oblastech Předního východu, např. v kultu Ištary, ovšem mohlo být 
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i terčem posměchu. Velcí proroci nepoužívají žádného fenoménu, ani hudby, s cílem 

navození prorocké extáze, s výjimkou Elíši ve 2Kr 3,15. 

Postavou, která je v Bibli s hudbou tradičně spojována, je král David. Zmínek o Da-

vidovi jako hudebníkovi je v Bibli několik. První z nich nalezneme v 1S 14‒23, kdy 

David přichází hrát Saulovi, načež si jej Saul zamiluje. Bible nám dále představuje Da-

vida jako hráče na kinnór, se schopností vyhánět démony 1S 16,18‒23; 2S 6,5, jako 

tvůrce lyriky: 2S 1,17‒27; 3,33n; 22,2‒5; 23,1; Am 6,5; Ezd 3,10; Neh 12,24.36.45n. 

a coby organizátora zpěvu při chrámové bohoslužbě: 1Pa 6,31; 16,7.41n; 25,1. Davidovi 

je připisováno rovněž 73 žalmů (např. 3, 7, 8, 51 a další). David podle 2Pa 29, 25 „po-

stavil v Hospodinově domě lévijce s cymbály, harfami a citarami podle příkazů Davida 

a Gáda, králova vidoucího, a Nátana, proroka. Ten příkaz totiž vydal Hospodin skrze 

své proroky.“  

  Hospodin rád slyší hudbu, On sám tedy dokonce zjevuje své přání ohledně hraní 

a zpěvu při liturgii skrze své proroky. Od této doby je tedy hra na nével a kinnór ustano-

vena při chrámové bohoslužbě a je tomu tak do definitivního zničení druhého chrámu. 

V 1Pa 25 se dočítáme, že se snad tento lévijský úkol – provozování hudby při bohosluž-

bě – chápe jako určitá forma proroctví. Chrámový orchestr sestával z těchto hudebních 

nástrojů: nével, kinnór, šófar, chacocra (trumpeta), pa′amoním (zvonky), meciltajim 

(činely). Po dokončení druhého chrámu do chrámového orchestru přibyl dechový ná-

stroj chálil. Chrámový sbor se sestával výhradně z mužů – levijců, ve věku mezi třiceti 

a padesáti lety.  

Své těžiště mají strunné nástroje v žalmech. Hebrejské slovo označující žalm je 

mizmór, vyskytuje se jako součást názvu sedmapadesáti žalmů. Kořen hebrejského slova  

mizmór, žalm:  ZMR je vykládán jako slovní obrat “probírat se strunami” nebo jde 

o označení zpěvu doprovázeného hudbou (Ž 3,1; 92,1). 258Podobné je řecké psalmos. 

Jednalo se tedy o formu písní, doprovázených na strunné nástroje, což je místy také vý-

slovně řečeno, např. Ž 3,1. Žalmy za doprovodu kinnóru nebo névelu velmi často chválí 

Boha. 

                                                 
258 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, sv. II, s. 1335. 



 

63 

Strunné nástroje však nezaujímají v Bibli jen vznešené postavení doprovodu liturgie 

a žalmů. Obraz harfy a lyry doplňuje Izajáš, Amos a Daniel. V pojetí těchto autorů je 

nével a kinnór symbolem úpadku, pýchy, pohanských slavností a lascivní hudby. Není 

bez zajímavosti, že Izajáš velmi často po verších obsahujících kinnór upomíná na pád 

do šeólu. 
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Závěr 
Problematika strunných nástrojů ve starověku je velmi široké téma, které v rámci baka-

lářské práce nelze zpracovat do hloubky. Proto platí, že téma není zdaleka vyčerpáno. 

Velký problém však znamenalo studium pramenů, které vychází ze starověkého Egypta. 

Souvislý podrobný popis starých hudebních nástrojů chybí, nebo existuje jen na obec-

nější rovině. Proto tato kapitola znamenala podrobné hledání v archivech velkých muzeí 

a následnou komparaci nálezů harfy z určitého časového období. Na základě tohoto by-

ly určeny společné konstrukční znaky pro harfové nástroje starého Egypta. Do této prá-

ce jsem však vybrala jen několik důležitých předmětů z těchto archeologických reálií. 

Velkou pomocí v práci v oblasti textů starého Egypta bylo dílo nestora české egyptolo-

gie, Františka Lexy. 

Pro oblast Mezopotámie existuje velice bohatá literatura - celá řada pramenů a autorů, 

kteří přispívají pravidelně do vědeckých časopisů s tématem strunných nástrojů. Mohu 

říci, že i dobré a ochotné vědecké zázemí mezi českými badateli, což se prokázalo i při 

jejich pomoci s nahrávkou sumerského hymnu v příloze. Tato kapitola tedy není zcela 

vyčerpaná, spíše přehledově shrnující a mohla by vybízet k dalším hlubším sondám 

v oblasti hudby na strunné nástroje. Je patrné, že harfa i lyra byly v Mezopotámii velice 

oblíbené nástroje. 

Izraelská kultura  ve vztahu k hudbě nabízí rovněž poměrně solidní zázemí, ovšem 

spíše zaměřené religionisticky, archeologicky a muzikologicky. Literatura, která by se 

zaobírala vztahy mezi hudbou a biblickým textem v teologickém smyslu, je skromná. 

Proto i tato kapitola by mohla být výzvou pro hlubší záběr v budoucnosti, zejména 

s přihlédnutím k biblickým textům ve Starém zákoně. Zde mne zásadně zasáhla moje 

neznalost hebrejštiny. 

Dalším z problémů, se kterými jsem se setkávala, byly často až protichůdné informa-

ce seriózních badatelů, které se týkaly překvapivě všeobecně známých nálezů. Takto 

mohu uvést například problém s určením konkrétního počtu a vzhledu nalezených harf 



 

66 

a lyr v královském pohřebišti v Uru, nebo problematiku určení nejstaršího sumerského 

hymnu s doprovodem harfy. Někteří autoři, zejména starších publikací, zaměňují názvy 

hudebních nástrojů: kinnór bývá tedy s jistotou označen za harfu, přičemž dnes víme, že 

se patrně jedná o lyru. Rovněž v díle Františka Lexy lze narazit na drobné pojmové ne-

jasnosti v určení hudebních nástrojů. 

 

Úloha harfy a lyry ve starém Orientu 

Hudba starého Orientu znala a používala mnoho hudebních nástrojů. Z nich harfy a lyry 

patřily bezesporu k nejoblíbenějším. Jednoduché harfy a lyry o několika strunách zněly 

v prostředí kočovných kmenů, nebo doprovázely pijatiky. Byly snadné na transport 

a jejich výroba nebyla příliš nákladná. Nástroje velkých rozměrů s vyšším počtem strun 

charakterizovaly bohatství a přepych královského dvora nebo chrámu. K jejich výrobě 

se používalo stříbro, zlato, vzácné dřeviny, lazurit. Nástrojům, které tvořily součást po-

hanské liturgie, byla prokazována kultovní úcta a pravděpodobně přinášeny obětiny. 

Ačkoli se, podle archeologických dokladů, kultury starého Orientu vzájemně hudeb-

ně ovlivňovaly, Egypt je v tomto světě výjimkou. Po dlouhou řadu stovek let se právě 

na tomto území používala jednoduchá lopatkovitá harfa různých rozměrů. Notaci staří 

Egypťané nepoužívali. V okolních kulturách se mezitím konstrukce harf a lyr kompli-

kovala, byla známa také notace. V Egyptě zůstával stav strunných nástrojů stejný. Zlo-

movým okamžikem byla pro hudbu v Egyptě řecká nadvláda. 

V pohanském prostředí je harfa spojována s komunikací s transcendentnem, 

s řízenou i extatickou profécií, doprovází liturgii. Ozvěny tohoto použití nacházíme na 

několika místech v Bibli. Například Elíša se uchyluje k profétické zkušenosti se strun-

ným nástrojem. Liturgická služba hudebníků lévijců je rovněž v některých biblických 

pasážích spojována s  profétickou rolí.  Tato služba je ustanovena samotným Bohem. 

Bůh si přeje slyšet při bohoslužbě slyšet strunný nástroj. Boží vůle se naplňuje přede-

vším skrze vynikajícího hráče na kinnór, Davida. David svou hrou, s Boží pomocí, pře-

máhal zlo a také zavedl nével a kinnór do liturgie. 
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Zavedení strunných nástrojů do liturgie je poněkud překvapivé, vezmeme-li v úvahu, 

jak Bible popisuje jejich počátek užívání. První zmínku o hudebních nástrojích získá-

váme v Gen. 4,21: Jeho bratr se jmenoval Júbal; ten se stal praotcem všech hrajících 

na citaru a flétnu. V tomto verši je hebrejské slovo kinnór přeloženo jako citara. Zde se 

nabízí spojení Júbala, duchovního dědice Kaina, který prolil krev, a strunného nástroje, 

který vznikl ze zbraně. 

Kinnór a nével se vyskytují rovněž v prorockých výpovědích.  Můžeme vypozorovat 

společné znaky těchto úryvků. Jedná se o varovný ráz proroctví, strunný nástroj vždy 

symbolizuje negativní spojení s hříchem: bezstarostností, pýchou, smilstvem a odklo-

nem od vztahu s Bohem, načež následuje pád hříšníků do jámy (vyjádřeno hebrejskými 

termíny šeól, nebo  pachat).  

 Při hledání symbolického významu harfy v biblickém textu mne zaujalo spojení mo-

tivu souvisejícího s koncem života s motivem hry na harfu či lyru. Toto spojení jsem 

zaznamenala na několika místech, které bych ráda v tomto kontextu znovu připomněla: 

První zobrazení šamana s hudebním lukem z jeskyně Trois-Frères, dále četná vyobraze-

ní harfy v egyptských hrobech, hru na harfu v Usírových mystériích, Písně harfeníků 

s upomínkou na smrt, hromadnou hrobku v Uru s množstvím harf a lyr, které třímali 

pohřbení dvořané v rukou, biblický úryvek o Júbalovi v Gn 4,21 a zajímavý text v Iza-

jášovi Iz 14,9‒11. Toto opakující se spojení motivů se objevuje ve všech studovaných 

kulturách, které výrazně ovlivňovaly Izrael. Je tedy pravděpodobné, že se otisklo i do 

biblické tradice. 
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Seznam použitých zkratek 
LXX Septuaginta 
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Obr. 1 

Muž ve zvířecí masce hrající na hudební nástroj, lukovitého tvaru. Nález z jeskyně 
Trois-Frères. 

 Podle: DAUVOIS Michel. Les témoins sonores paléolithiques. In HOMO-LECHNER, 
Catherine – BÉLIS, Annie (ed.). La pluridisciplinarité en archéologie musicale: IVe 

Rencontres internationales d'archéologie musicale de l'ICTM, Saint-Germain-en-Laye, 
8–12 octobre 1990, Vol 1. Paris: Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1994, 

(fig.7). 
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Obr. 2  

Pískovcový reliéf z hrobky Amenemheta zobrazující harfistu hrajícího sedícím 
osobám. 

 Podle webového katalogu sbírky British Museum, Great Russell Street, London. WC1B 
3DG, registrační č.: 1913,0524.2  [17. 4. 2014]. 

<http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.as
px?objectId=114365&partId=1>.  
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Obr. 3 

Lukovitá harfa ze střední říše. 

 Podle webového katalogu sbírky The Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, 
New York 10028-0198. Katalogové č.: 19.3.17  [18. 4. 2014]. 

<http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/544242>.  
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Obr. 4 

Oblouková ramenní harfa z pozdního období 18. dynastie, Egypt (1390—1295). 
Podle webového katalogu sbírky The Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue 

New York, New York 10028-0198. Katalogové č.: 43.2.1  [18. 4. 2014]. 
<http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/546194>.  
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Obr. 5 

 Karikatury papyru Turínského muzea z doby 19–20. dynastie (12–11. stol. př. 
Kr.). Nahoře vpravo je znázorněna zvířecí kapela: osel hraje na harfu, lev na lyru, 
krokodýl na loutnu a kočka píská na píšťaly. Nahoře uprostřed: syn (kocour) se 

svou matkou (krávou) obětují duchu zemřelého (oslovi). 

Podle: LEXA, František. Výbor z mladší literatury egyptské, příloha, obr. č. 6. 
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Obr. 6 

Malovaná dřevěná soška harfistky z Pozdní doby. 

 Podle webového katalogu sbírky British Museum, Great Russell Street, London. WC1B 
3DG, katalogové č.: EA48658  [17. 4. 2014]. 

.<http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.as
px?objectId=158295&partId=1>.  
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Obr. 7 

Procesí při svátku Opet. 

Podle: KEEL, Othmar. Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte 
Testament am Beispiel der Psalmen. 5. vydání., Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 

1996, s. 315. 
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Obr. 8 

Kněz hrající před bohem Horem. 

Podle: KEEL, Othmar. Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte 
Testament am Beispiel der Psalmen. 5. vydání., Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 

1996, s. 326. 
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Obr. 9 

 Vyobrazení kněze Mereruky a jeho ženy Watetkhethor hrající na harfu. Nalezeno 
v hrobce Mereruky (V. dynastie), komora A 10, Sakara, Egypt.  

Pramen: The Mastaba of Mereruka I, Oriental Institute Publications, OIP 31. Plate 95. 
1938 [17. 4. 2014]. <http://teachmiddleeast.lib.uchicago.edu/historical-perspectives/the-

question-of-identity/before-islam-egypt/image-resource-bank/image-09.html>.  
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Obr. 10 

 Slepý harfeník baví svou písní vznešené paní během hostiny (Nachtova hrobka TT 
52 v Šéch Abd el-Kurně, 18. dynastie, fotografie Mohamed Megahed). 

Podle: VYMAZALOVÁ, Hana – COPPENS Filip. Moudrost svitků boha Thovta. Praha: 
Univerzita Karlova, 2011. s. 218. 

 

 

Obr. 11 

 Pečetní váleček (vlevo) a jeho otisk do hliněné destičky (vpravo).  

Podle: SCHAUENSEE, Maude de. The 'boat-shaped' lyre. Expedition. 1998, roč. 40, č. 
2, s. 20–28. 
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Obr. 12 

Královnina lyra. Naleziště Ur, jižní Irák, 2400–2400 př. Kr.   

Podle webového katalogu sbírky British Museum, Great Russell Street, London. WC1B 
3DG, katalogové č.: ME 121198a  [17. 4. 2014]. 

<https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=ps24
7114.jpg&retpage=18926>.  
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Obr. 13 

Stříbrná lyra. Naleziště Ur, jižní Irák, 2400–2400 př. Kr.  

 Podle webového katalogu sbírky British Museum, Great Russell Street, London. WC1B 
3DG, katalogové č.: ME 121199  [18. 4. 2014]. 

<https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=ps20
3447.jpg&retpage=18959>.  
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Obr. 14 

Standarda Uru. Naleziště Ur, jižní Irák, 2400–2400 př. Kr.   

Podle webového katalogu sbírky British Museum, Great Russell Street, London. WC1B 
3DG, katalogové č.: ME 121201 [18. 4. 2014]. 

.<https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/t/ 
the_standard_of_ur.aspx>.  
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