
The Origin of the Czech Broadside

Ballad in Late Humanism?
Jan Malura



Keywords

• broadside ballad, kramářská píseň,literary genre

vs. medium/ type of print, 

• broadside print, kramářský tisk

• leaflet news, broadside news, broadside news 

reports/ letákové zpravodajství, novinový leták

• broadsheet, pamphlets

• Flugblatt, Flugschrift

• hypothesis: key period for the first development 

of the broadside ballad was late humanism



Leaflets and the late humanism

(cca 1590-1620)

• During the reign of Rudolf II, Prague was a 

major European information center

• anonymous leaflets and pamphlets printed

in Czech, German, and Latin

• Prague printers: Burian Valda, Georg 

Nigrin, Daniel Sedlčanský, Jan Schumann

• unique collection of these prints preserved 

in the Lobkowicz Library in Roudnice nad

Labem (Nelahozeves)



Sources: www.vd16.de
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news from the wars with the Ottoman 

Empire; anti-Turkish war agitation

• Krátká zpráva, co se s knížetem Zigmundem Bathory v 

Sedmihradské zemi zběhlo, kterak jat  a tureckému císaři 

dodán býti měl… (Prague: Oldřich Valda, 1595). 

• translated into Czech from Latin: „Toto sepsání  jest 24. 

dne měsíce dubna léta 1595 od sedmihradského kurýra 

v latinské řeči do Prahy přineseno..“

• Pravdivé a kratičké vypsání celého právního ortele,  

kterýž nad Ferdinandem hrabětem z Hardeku… a nad 

Mikulášem Perlinem de Forli…vypovědín byl (Litomyšl: 

Andreas Graudenc, 1595). 

• German version: Zeitung aus Wien …Wie Graff

Ferdinand von Hardeck…zum Tod verurtheilet (Leipzig

1595)



Czech and German versions

• Potěšitedlná novina, kterak Pán Bůh …. vítězství dáti

ráčil v Bělehradu (Prague: Jan Schumann1594), 

included „Píseň o Turku (ed. Novotný 1940: 7-8)

• Eine tröstlich e Newe Zeitung…

wie Gott…genade und hielff …

erzeiget hat, bey Stul 

Weissenburgk

(Prague: Jan Schumann1594)

(Source: www.lib.cas.cz)



news about abnormal phenomena:

natural calamities, appearance of a comet 

and the eclipse of the sun or the moon

• meteorite fall

• Hrozné a strašlivé noviny, kteréž se vskutku a vpravdě 

v Durynské  zemi léta …1591 z dopuštění božího děly

(Prague: Georg Nigrin, 1592)

• Source: Český lid 1909

http://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/



• flood disasters in 

Moravia (summer 

1591)

• Pravdivá a strašlivá 

novina o veliké 

povodni, kteráž se stala 

v tomto Markrabství 

moravském léta 1591… 

(Olomouc: Valnetin

Klín, 1591-1595?)
• J. Munzar - S  Ondráček – L. 

Kysučan, Knihy a dějiny 22, 

2015.



Earthquake as God’s message, 

manifestation of God´s will

• Pravdivé a kratičké vypsání o zázračnopodivném

skutku Páně, kterýž se stal v kraji 

Chrudimském…[A True and Brief Account of the

Miraculous Act of God that Occurred in the

Chrudim Region] (Prague: Daniel Sedlčanský, 

1596) 

• It describes the earthquake in the Elbe basin, 

which is presented as God’s message, warning

people against sins



Criminal acts (murders) 

• Strašlivá a hrozná novina o jednom nešlechetném 

mordýři, jménem Krystman, kterýž ve třinácti letech devět 

set a šedesátečtyry mordy učinil… (Praha: Burián Valda, 

1582). Knihopis n. 6317)

• translated into Czech from German:

„kterážto novina byla prvé v německé řeči […] 

vytištěna. Nyní pak všechněm dobrým lidem k 

vejstraze a zlým k polepšení na česko jest 

přeložená.“ 

• warnnig against sins (exemplum)



elections, arrivals, and coronations of

kings of Bohemia 

Bohemian War, Prague defenstration

• The Czech estates defended their actions against the

whole of Europe by means of printed leaflets and 

pamphlets. The same form of communication was

selected by the Habsburg side = Pamphlet War

• Jana Hubková: Fridrich Falcký v zrcadle letákové

publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání

české otázky v letech 1619–1632 [Frederick of the 

Palatinate in the Mirror of Leaflet Journalism. Leaflets 

as a Source on the Development and Perception of the 

Bohemian Issue in 1619–1632]. Prague 2010.



songs published separately, in the form of

leaflets and  reflecting the same events as 

leaflet news

• Prague writers:

• Sixt Palma Močidlanský

• Šimon Lomnický z Budře

• anonymous prints

• Prague printers: Burian Valda, Sixt Palma 

Močidlanský, Georg Nigrin, Daniel Karolides, 

Tobiás Leopolt, Jonata Bohutský z Hranic, Jan 

Vašek Stříbrský



Píseň o slavném příjezdu 

nejjasnějšího a 

velikomocného knížete… 

Matyáše Druhého (Prague: 

Jan Vašek Stříbrský, 1611)/ 

The Song of the Glorious

Arrival…

It describes the ceremonial

arrival of Emperor Matthias 

II in Prague in 1611

Source: Google books



• It´s based on contemporary printed reports/ 

leaflet: Georg Závěta: Vypsání slavného příjezdu 

nejjasnějšího a velikomocného knížete 

Matyáše…(Prague: Jan Schumann, 1611)

• typical features of the broadside ballad, simple

quatrains, octosylabic verse 

• reference to familiar melody to which they are to 

be sung (Muránský zámek v uherskej zemi), 

detailed descriptions

Píseň o slavném příjezdu nejjasnějšího a 
velikomocného knížete… Matyáše Druhého



• ukázka

I. Kornet červený, na kterémž z vrchu 
štengle tři pera bažantí a z strany právě 
koruna zlatá královská a i pod ní slova 
latinská a též zlatá v hromadu spojená 
MATHIAS a z strany leví hemelín
otevřený s peřím. 
II. Kornet červený a při vrchu štengle
pinta tělné barvy, na němž po straně 
jedné nápodobně slova zlatá v 
hromadu svázaná a nad ními koruna a 
po druhé panna na lvu stříbrném 
stojící. 
III. Kornet bílý a modrý s žlutou pintou, 
na kteréhož straně jedné táž slova s 
korunou a na druhé Samson lva 
trhající.“

(ZÁVĚTA 1611a: fol. A3r)

První kornet červený s korunou 
zlatou královskou, namalovanou
pod ním jméno Matyáše napsané, 
hemelín s peřím na druhé straně.

Druhý kornet červený s korunou
a z druhé strany pannou lilostnou,
kteráž na lvu stříbrném stála,
pěkně malovaná co by se smála.

Třetí praporec bílý a modrý,
z jedné strany koruny s těmi slovy,
Matyáš, Samson lva trhající, 
rukami, nohou rozsápající.

(PALMA 1611: fol. A3r)



Sixt Palma: censorship and 

persecution

• Sixt Palma Močidlanský, Písně  o dobývání pevnosti 

Kanýže (1601),The Song of the Conquest of the

Canischa Fortress, 

• translation of the German song Ein neu Lied von Abzug

Canischa (1601),

• It depicts the conquest of the important Hungarian

fortress of Nagykanisza by the Turks

• rather a versed pamphlet than a historical song -

caricature of Ferdinand, it became the main reason for

the arrest and investigation of Sixt Palma. 



songs about The Battle of the White Mountain

Die Prager Schlacht (1620):

typical features of the broadside ballad –

sextodecimo format; structure of dialogue

Böheimischer:

Entlich Ich gerne wissen wolt,

wohin mein König kommen?

Und wass ihm noch begegnen solt,

Das er die Cron genommen?  

Bayerischer:

Dein Herr is Pritz, 

dein Chur ligt kranck, 

die Pfaltz had frembde Gäste

und was anlagt dess Kaysers danck,

der bleibt dannoch im Reste.

(Hubková 2010: 233).



• Píseň nová…o svatbě v 

Erfurtu, v krajině duryňské

(Prague: Kašpar 

Kargezius:1609–1613?), 

• damaged print

• typical features of the

broadside ballad

• narrative song, 

warning people

against sins

• translation

of the German song

Czech Museum of Silver, Kutná 

Hora



Šimon Lomnický z Budče

• Korunování aneb Píseň prostá/ The

Coronation or The Simple Song (Prague: 

Daniel Karolides 1619) 

• It depicts the coronation of Frederick of the

Palatinate, influenced by contemporary

pro-Palatine leaflet news, faithfully

translated into German, an anonymous

print Zwey böhmische Lieder verdeutscht

(1619)



Songs about Battle

of White Mountain

Šimon Lomnický z Budče: 

Píseň o žalostivé zkáze a 

zplundrování země České

(Prague: Daniel 

Karolides,1620) 

Knihopis n. 4965, 

Source: 

www.manuscriptorium.com



Šimon Lomnický z Budče: Píseň o žalostivé zkáze 

a zplundrování země České

A zvláště soldátů císařských,

téměř jako hvězd nebeských, 

na něž jsme mnozí patřili, 

toho se množství zhrozili.

A v tom hned strany nemeškali

a k sobě oheň dávali,

jako do pecí stříleli,

tu se zvraceli, káceli.

(…)

A někteří tomu chtějí,

že je pravda, pravit smějí, 

dokud potkání trvalo,

nebe otevřené stálo.  

Ano že bylo viděti,

krvavou metlu viseti,

kterouž Bůh chce potrestati,

kdož nechtí hříchů přestati.

Jakož jest tuto potrestal,

na nás tu metlu přichystal (…)



• O Jičíně/ About Jicin

(Prague:Daniel Karolides

1620), - the explosion at

the Jicin castle in eastern

Bohemia 

• quatro format, notation

• in terms of text features, de 

facto identical to the younger 

baroque broadside ballad

• narrative song, octosylabic

verse with rhymimg couplets

(8a8a8b8b)

• accidents as a punishment for

human sins

• Source: Google books



based on contemporary printed reports:

Kurtzer doch gründlicher Bericht, Welcher massen im 

Königreich Böhmen, das Schloss Gytschin … durch einen 

sonderbaren Unfall, bey und off entzündung etlicher Tonnen 

Büchsen Pulvers, unversehens zersprengt, (S.l.: s.n., 1620)

Však tam nětco živých zůstalo,

a to se jest tak stalo:

trámové se zpodpírali,

oni se  pod ně schovali.

Tam křičeli a volali:

„Pomozte pro Bůh“ žádali,

a tak rychle bez meškání,

živí jsou vyruinováni.  

(Lomnický 1620b: A3v)



Lomnický stimulates feelings, creates

emotional effects (regret, grief)

Sumou kdekoli novina,

tato bude povědína,

anebo píseň zpívána

a bedlivě poslouchána. 

Má pohnout lidi k lítosti,

že vylijí slzy dosti […]



Lomnicky- collection of song legends Kancionál 

aneb Písně historické (Prague: Georg Nigrin, 

1595), Hymnal, or The Historical Songs (1595), 

• spiritual themes in epic way

• considerable length

• simple verse structure (octosyllabic verse 

with rhyming couplets)

• religious elements vs. entertaining function

(drastic motives, dialogues of the characters)

• very popular, some songs from Hymnal were

published separately, in the form of leaflets

• a prototype of the baroque broadside ballad, 

specifically songs about saints.



Lomnicky's songs:

• printed in the form of leaflets; 

• they did not have the small format which was

typical for the baroque broadside ballad

• they usually contained a notation, not just a 

reference to a familiar tune to which the song 

was to be sung. 

• In terms of text features, represent a type which

is de facto identical to the younger baroque

broadside ballad.



occasional poetry

• Czech version of Latin occasional poetry

• It reflected the deaths or funerals of notabilities, but also

natural disasters such as floods, solar eclipses, etc. 

• typographically not demanding occasional prints



• Šimon Lomnický z Budče

• O jeho milosti císařské 

pohřební píseň…

(Praha: Jonata Bohutský z 

Hranic, 1612)

• Funeral song about death

of Rudolph II. 

• octavo format, notation

• Source: 

www.manuscriptorium.com



Conclusion
• The emergence of this phenomenon was largely

influenced by leaflet news

• sung news, sensational songs and other song genres

began to be printed separately in late humanism. 

• already during this period, these songs had many of the

typical features of the baroque broadside ballad (simple

verse and style, the sense of detail, final moralizing). 

• Simon Lomnicky's work as a founding act, anticipating 

the baroque broadside ballad.

• burgher class and the wider public

• in the baroque period the broadside ballad became part 

of mass folk (popular) culture.
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