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Antické hudební nástroje s přihlédnutím k ikonografickým pramenům 

Diplomantka prokázala hluboký zájem o své téma již v bakalářské práci o dechových nástrojích, zde 

se věnuje nástrojům strunným, perkusním a vodním varhanám – hydraulu. U strunných nástrojů, 

kterým byla v lepších dobách dávána přednost, jak připomíná i Myrónovo sousoší Athény s Marsyou, 

rozlišuje nuance tvarové vedle hlavních typů: hlavně čtyř hlavních druhů lyry (klasická, barbitoss, 

forminx, kithara), harfy, loutny a citery. Zabývá se problémy sólového nástroje či doprovodného ke 

zpěvu či recitaci, vrací se i ke kykladským harfám; nenašel ovšem odkaz na nástěnnou malbu v Pylu, 

kde letící pták naznačuje vyprávění příběhu. 

Bicí nástroje probírá také podrobně a spolu s ostatními dechovými a strunnými sleduje jejich funkci 

na atických i jihoitalských vázách. Mezi zajímavé poznatky patří různost funkce hudebních nástrojů na 

vázách; na atických se na ně hraje, v jihoitalských většinou jen visí na zdi. Kdyby usilovala o detailnější 

obraz, namísto Boardmanů mohla použít Beazleyho archives v Oxfordu, ale i tak probrala velký 

soubor. Podrobněji by mohla probrat i četné terakoty, zejména pro helénistické i římské období, kde 

už vázy chybí, a také gemy poskytují velký korpus zobrazení hudebních nástrojů. 

Častěji jsou zobrazeny dívky na vázách než chlapci s hudebními nástroji, ale podobné platí i pro čtení 

a psaní a téměř i u malířů váz, kde jsou malířky a malíři zobrazeni asi 1:1 ; dívky vypadají přitom 

atraktivněji, jsou zajímavějším námětem, zejména v užitém umění na malovaných vázách. To se týká 

zejména druhé poloviny 5. století se zvýšením zájmu o ženský svět vůbec. Kerčské vázy mají také 

podobně konvenční zobrazení hudebních nástrojů jako jihoitalské. 

Zajímavé by bylo i srovnání s hudebními nástroji u Etrusků, na nástěnných malbách, zrcadlech atd., a 

hudební nástroje situlového umění a halštatu, kupodivu jsou bližší řeckým než etruským (R. Aigu, Die 

Geschichte der Musikinstrumente des ägäischen Raumes, 1966 ad.).  

Práce se neobešla bez jistých nepřesností i v závěrech. Na str. 105 attická keramika se dovážela do 

jižní Italie už dávno před 440; hranice mezi smrtelníky a bohy v zobrazení na vázách je často nejistá a 

mainady byly smrtelné ženy.  

Práce má velmi kvalitní obrázky, je jazykově i stylisticky výborná a skoro bez překlepů.  

Lze ji doporučit jako velmi dobrou, s upřímnou pochvalou za hlubokou oddanost jejímu vybranému 

tématu a vytrvalost v jeho studiu. 
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