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Map of the world from a peddler's leaflet: Czech 19th Century 
broadside ballads in an ethnolinguistic perspective

(PhD dissertation)

● History of Czech popular prints, kramářské tisky  as a social 
phenomenon etc.

● The order of the human world: the images of ”the other”, 
stereotypes (and autostereotypes) concerning religious affiliation, 
political nationality, ethnocultural identity and class identity.

● The supernatural order of the world: images of God, saints, angels 
and demons, the afterlife.



  

Ethnolinguistics

Lingvistika jako jedna z mála vědních disciplín přesáhla rámec popisu 

vlastního předmětu. Hledá odpovědi nejen na autonomní otázky jazyka, ale 

chápe jazyk mimo jiné jako prostředek mezilidské komunikace či relace mezi 

světem a jeho odrazem v našem vědomí. Pojetí jazykové komunikace se již 

dávno neomezuje pouze na umění vyjadřovat se či rozumět jazyku. Mluvit 

není totéž co komunikovat. Mluvit není ani totéž co používat jazyk. Na druhé 

straně, používat jazyk neznamená vždy jen mluvit. Znamená také přemýšlet, 

uvažovat, nazývat, hodnotit či klasifikovat zaznamenanou skutečnost, aniž by 

přitom bylo cokoliv řečeno.

(Bogoczová 2001: 5)



  

Descriptions or analyses from the etic standpoint are ”alien” in view, 

with criteria external to the system. Emic descriptions provide an 

internal view, with criteria chosen from within the system. They 

represent to us the view of one familiar with the system and who knows 

how to function within it himself.

(Pike 1972: 38)

”Linguistic picture of the world” (Bartmiński 2006, Váňková 2005)

Ethnolinguistics



  

Sources: Comenius Museum in Přerov

Muzeum Komenského v Přerově,
Oddělení společenských věd

c. 2800 individual prints (separate or sewn together, 2811 catalogue entries)
About 10% analysed, mostly from late 18th to early 19th Century

Approximate cut-off dates: 1774-1866 (Beneš 1970: 30-37, Beneš 1983: 10-11)



  

Crossing the boundaries

Between learned culture and traditional oral culture came what might 

be called 'chap-book culture', the culture of the semi-literate, who had 

gone to school but not for long. (...) This chap-book culture  might be 

regarded as an early form of what Dwight Macdonald calls 'midcult', 

situated between the great and little traditions and drawing on both.

(Burke 1978: 63) 



  

Folk demonology

Pagan substrate Judeo-Christian theology



  

Folk demonology

(eg. Di Nola 2004: 315)



  

Folk demonology

(…) czart pojawia się we właściwie wszystkich podstawowych odmianach 

prozy ludowej, a więc: w opowiadaniach ajtiologicznych, edukacyjnych 

powiastkach, podaniach wierzeniowych, bajkach magicznych, a także w 

humoreskach i anegdotach.

(Ługowska 1998: 8)

Čert je jedna z nejčastějších a nejdůležitějších postav lidové slovesné 

tradice. Vystupuje a jedná prakticky všude: v pověsti a pověře, v pohádce, v 

legendě a humorce, v lidovém divadle, v přísloví a rčení, jakož i ve 

zvykosloví.

(Rörich 1966: 18)



  

 

Čert, ďábel, Lucifer – devil's names and
the magical power of words

ďábel  (διάβολος), čert  (*čьrtъ), (Lucifer), (Šatan), zlý duch (J-1777), pekelný 
duch (J-1770)

ďábel: pekelný (J-107, J-1249, J-1777), rozsápaný, strašný (J-1249), 
šeredný (J-943)

ďábelská chytrost (J-1777), (jako) ďáblem posedly (J-219)



  

Radsbych sedm ďáblů hned
viděl v svém domě, než tebe
žebráčko, a ty pancharty tvé.

(...)
V tom zu nenadále sedm ďáblů přišlo:

"Tys nás dávno volal!" K němu promluvilo.

Prawdiwý Přjběh, který se stal na pomezý 
Saském, w Žitawě (J-154)

Chceme míti kořalku, muziku veselou,
každý svou tanečnici třebas z pekla danou,

nechť se ďábly ustrojí za ženské osoby,
my budem tancovati, a budem veselí.

Prawdiwá Pjseň o gednom strassliwém přjběhu 
který se stal w Sardinské zemi na den Narozenj 

Krista Pána na přjklad wydaná w roku 1849
(J-1249)

Kdyby čert přišel s penězy,
dala bych mu dvě nebo tří [děti].

Přjběh strassliwý který se stal bljž města Windysse, 
když gedna Matka Dětem swým zlé winssowala

(J-2225)

Čert, ďábel, Lucifer – devil's names and
the magical power of words



  

A když on zlého ducha
W tom právě maloval,
Ohlidnul se na stranu,

Za sebou uhlídal
(...)

Gako ňaký kawalír
Byl ďábel pekelný.

Žalostná Pjseň o gednom 
Majlandském Maljři, genž 
ukrutně pronásledován byl 

(J-1777)

Koňskou kůži na se vzal, řetězy do ruky,
až tam druhý den přijde,aby moh strašiti.

(...)
Na druhý den zas v noci, to v jedenáct hodin,
přišel zas v té podstatě, a k té kmotře pravil:

Dej sem ty dukáty, než ti zlámu hnáty.
Jsem čert z pekla vyslaný, máš je hnedky dáti.

Přjkladná Pjseň o gednom lakomém Muži (J-140)

Čert, ďábel, Lucifer – devil's names and
the magical power of words



  

The devil in folktales – different types & different roles
(Classification according to Ługowska 1998)

● Etiological tales: devil as a creator, co-creator, trickster, 
"the ape of God".

● Not appearing in kramářské tisky  (as unchristian and 
describing ancient events).



  

The devil in folktales – different types & different roles
(Classification according to Ługowska 1998)

● The devil as an evil power, acting against humans, 
scaring people, kidnapping children.

● In kramářské tisky  this kind of 'active' demon is rare, 
mainly devil as a tempter.



  

The devil in folktales – different types & different roles
(Classification according to Ługowska 1998)

● The devil as a protector of God's order  imposing justice on 
morally faulty people, paradoxically often punishing actions 
against Christian traditions.

● The most popular role played by demons in kramářské tisky, 
not an active actor but rather a 'supernatural policeman' 
reacting to human sin.



  

The devil in folktales – different types & different roles
(Classification according to Ługowska 1998)

● The devil as a supernatural obstacle  defeated by the 
hero or an oafish, ridiculed demon  of humorous 
folktales.

● Not present in kramářské tisky, as they treat the devil 
seriously and he cannot be defeated by earthly means.



  

The image(s) of the devil

Two main descriptions of the devil since Christian antiquity (Di Nola 2004: 
318-322): monstrous animal-human hybrid or an unnaturaly beautiful person.

V šatech premovaných,
Zlatem krumplovaných,

Jako ňaký kavalír
Byl ďábel pekelný 

(…)
Řekl ďábel k malíři:

Maluj mne pěkného,
Tak jak mne tu vidíš stát

Zapremovaného

(J-1777)

 velký kupcy z daleké krajiny

(…)

Hned v rychlosti ožralce popadli tí kupci,
napluli jsou smradem, plamenem světnici,

tělo roztrhali a duši jsou vzali, s nešťastným 
prodávačem do pekla se brali.

Pjseň nowá o gistých přibězých, které se w 
minulých časech stali o Ržjmském pozdrawenj

(J-197)



  

Zoomorphic infernal creatures

Kocour se ji prsu chytil, ona hrozně kříčela,
ach běda nastojte, je tu metla od Boha.

Kocour k ní hnedky promluvil, nedavej mě od sebe,
až tobě šest neděl vyjde, nespustím já se tebe.

Pjseň Strassliwa o Opowážliwosti gedné Děwečky, která 
Kocaura za Djtě k prsum wzala, gak za to strestaná, s Pjsně 

každý wyrozumj (J-1397)

Nebo ta almužna, kterou tam dávala,
V hady žáby štírý, se jest obrátila.

Pjseň Nowá A Prawdiwá, co se stalo w Uherské Zemi bljž 
Presspurku w gedné Wsy Hospodiny, která od BOha 

nawsstiwená byla pro Záwist a Skaupost (J-153)



  

Protection against infernal powers

Tu měl pokušení,
od ďábla soužení,

proto že nechal doma
křížek posvěcený.

(...)

Malíř byl veden na smrt,
růženec se modlil.

Ďábel v povětří letěl,
dvě komže jim zhodil.

Řka: pání věřte mi,
malíř jest nevinný,

to já jsem ten zloděj,
on jest spravedlivý.

(J-1777)

Duchovní vzkřík velkým hlasem:
ve jménu Krista Ježíše,

skrz devět kůrů anjelských,
pusťte vy nám dětí naších.

(...)
Předc na to nic nedbali,

pro Boha a Pannou Maryi,
anjelové boží přijďte,

a ty ďábly pryč zažeňte.

Hned se stal hřmot, velká bázeň,
strachem velkým padli na zem:

Ďáblové všickni zmizeli,
děti jim nechať museli.

(J-2225)



  

Summary

● Elements of folk beliefs are present in the deeper structure, no 
Slavic mythical creatures (thus KT not interesting for the elites 
after the Czech National Revival?).

● Universal exemplary stories, rooting back to baroque 
preaching and (possibly) further back to medieval times.

● 'Broadside theodicy' and fatalism: despite the existence of a 
personal evil power, all of the bad things happen to humanity 
because of God's wrath. Whatever happens must happen.

● I am part of that power which eternally
wills evil and eternally works good...
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