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 Ve svém příspěvku se chci zabývat tématem „potrestání“, jeho významem a  

variantními podobami ve světských kramářských písních.  Téma lze v písních sledovat 

z několika hledisek: z pohledu kompozičního je „potrestání“ zpravidla ústředním bodem 

narativu, k němuž se vztahuje celý předchozí děj a jenž předznamenává i způsob jeho 

uzavření,  jím jsou zásadně dotčeny hlavní postavy a formuje i jednání vedlejších postav.  Je  

logickým vyvrcholením i silné moralistní intence, kterou tematizace provinění a trestu 

v kramářských písních vždy doprovází. Realizace  „potrestání“ a interpretace jeho významu 

se děje v několika liniích  – světské, kdy je trest explikován jako výsledek fungování světské 

spravedlnosti (zde je možné vnímat trest jako potvrzení „aktivity raně moderního státu 

s monopolem násilí“ – Machek, srov. lit. níže), neméně významný je trest duchovní, zpravidla 

posmrtný, stvrzující platnost principů Božího světa.  

 Cílem  úvah bude sledovat autorskou strategii, zejména při prosazování  moralistní 

intence příběhu, funkčnost užití  vypravěčské er-  a ich-formy, výběr a uplatnění uměleckých 

prostředků  a jejich podíl na  budování emocionality  textu,  též využití korpusu topických 

prostředků s tématem spojených. Pozornost chci věnovat i variantním typům „potrestání“, 

jako je narativ s absencí „světského“ trestu (nedopadený vrah,  sebevražda milenců);  zvláštní 

skupinou jsou písně o katastrofách, reflektující téma „kolektivního potrestání“.  Jmenované 

aspekty chci sledovat na souboru cca 200 písní z fondu MZK, přihlížet budu i k dalším 

dostupným databázím (EÚ, MZM, Špalíček kramářských písní, níže uvedené edice 

kramářských písní). 
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