
Skutečnost a fikce v kramářské písni a jejich recepce v současnosti aneb Na silnici ho Křtin 

v lese…  

 

V roce 1907 se udála dvacet kilometrů severně od Brna čtyřnásobná vražda. I když v této 

době již obliba a rozšíření kramářských písní klesla, nevídaná událost se do jejich zpracování 

dostala. Příspěvek představí výzkum ve dvou rovinách. Porovná obsah písně s dostupnými 

historickými prameny, jako jsou např. soudní záznamy, matriky nebo dobový tisk. Vražda 

byla na tehdejší dobu poměrně medializovaná a v mnohých článcích lze sledovat tlak na 

odsouzení pachatelů na základě důkazů a svědectví, které by patrně v dnešní době již 

neuspěly. Zprávy o zločinu se dostaly do povědomí v širokém okolí Brna a je možné 

zaznamenat jejich reziduální uchování ve vzpomínkách i zpívaném projevu následujících 

generací, jejichž etnologický výzkum představuje druhou část bádání. Příkladem je varianta 

v literatuře zmiňované kramářské písně, jejíž tištěná verze nebyla zatím nalezena, nicméně 

dodnes existuje v paměti nejstarších jako píseň v tzv. líšeňském (léšňáckém) dialektu (do r. 

1940 samostatná obec Líšeň je dnes součástí Brna) – Na silnici ho Křtin v lese. Ani místo 

vraždy neupadlo v zapomnění jak svým názvem, tak připomínkou formou památníku. Tématu 

se věnovali v minulosti pracovníci regionálního muzea v Blansku, jejichž poznatky a 

podklady se dosud nedočkaly výraznějšího zveřejnění. V neposlední řadě žijí mezi námi 

potomci obětí, v jejichž rodinné paměti má tragický osud předků stále pevné místo. 
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