
Prezentace poutního místa v kramářských tiscích – Vranov u Brna 

 

Vranov byl oblíbeným poutním místem již od středověku, poutní tradice je živá i v 
současnosti. Největší obliby dosáhl Vranov v období baroka, poutní tradice nebyla přerušena 
ani v období josefínských restrikcí. Věhlas poutního místa byl šířen prostřednictvím 
poutnických knih a příruček v latině, němčině a později i v češtině, jejich autory byli většinou 
vzdělaní pauláni. K propagaci Vranova a zdejšího mariánského kultu však (a patrně 
v mnohem masovějším měřítku) sloužily i poutní písně, které vycházely formou kramářských 
tisků.  

Příspěvek vychází z analýzy asi 250 tisků (45 samostatných písní, modlitby) z největších 
moravských a českých sbírek (MZK, MZM, EÚ AV, KNM, sběry Jakuba Ivánka a kol., 
Katedra české literatury a literární vědy FF OU, Slezské muzeum Petra Bezruče Opava, 
Muzeum českého ráje Turnov). Zaměřím se na způsoby a prostředky, jimiž bylo poutní místo 
prezentováno a propagováno, zda a jak se tyto postupy měnily v čase (písně z období baroka – 
konec 19. století). Budu se věnovat reflexi historických událostí v písních (obraz nepřítele – 
Turek, Švéd, luterán, pohan), zakladatelským legendám a zázrakům, mariánské typologii.  
Změny v poutní praxi (laicizace a s ní související zjednodušení poetiky) budu ilustrovat na 
konkrétních písňových textech.  

Zmíněna bude také recepce vranovských písní v pramenech 19. a 20. století (kancionály 
tištěné i rukopisné, poutní knihy, sběry etnologů), včetně pokusu o nahrazení starších 
poutních písní a vytvoření nového kánonu (Poutní kniha 1893).  
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