Do Brna
široká cesta
Kramářské písně se světskou tematikou
Katalog k výstavě

Moravské zemské muzeum, 4. září 2020 – 7. března 2021

Pavel Kosek, Hana Bočková, Martin Drozda, Jiří Dufka, Věra Frolcová,
Marie Hanzelková, Andrea Jochmanová, Kateřina Kovárová, Petra Medříková,
Jana Poláková, Tomáš Slavický, Markéta Vlková
Hana Glombová, ed.

Moravské zemské muzeum
Brno 2020

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
Kosek, Pavel, 1972Do Brna široká cesta : kramářské písně se světskou tematikou : katalog k výstavě : Moravské
zemské muzeum, 4. září 2020 - 7. března 2021 / Pavel Kosek, Hana Bočková, Martin Drozda,
Jiří Dufka, Věra Frolcová, Marie Hanzelková, Andrea Jochmanová, Kateřina Kovárová,
Petra Medříková, Jana Poláková, Tomáš Slavický, Markéta Vlková ; Hana Glombová, ed..
-- Brno : Moravské zemské muzeum, 2020. -- 1 online zdroj
Anglické resumé
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
ISBN 978-80-7028-536-7 (online ; pdf)
* 398.85/.87 * 784.3/.7(=162.3) * 098:398.51 * (437.3) * (083.824) * (048.8:082)
– kramářské písně -- Česko -- 17.-19. století
– české písně -- 17.-19. století
– kramářské tisky -- Česko -- 17.-19. století
– čeština -- 17.-19. století
– česká literatura -- 17.-19. století
– katalogy výstav
– kolektivní monografie
784 - Vokální hudba [9]

Publikace byla vydána z finančních prostředků Ministerstva kultury České republiky
prostřednictvím Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) projektu DG18P02OVV021
Kramářské písně v brněnských historických fondech.

Recenzovaly: Mgr. Iva Bydžovská
		

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

Publikace vznikla za spolupráce zaměstnanců těchto institucí:
EÚ AV ČR, v. v. i. (Věra Frolcová, Tomáš Slavický)
FF MU (Hana Bočková, Marie Hanzelková, Pavel Kosek)
MZK (Martin Drozda, Jiří Dufka, Kateřina Kovárová, Petra Medříková, Markéta Vlková)
MZM (Andrea Jochmanová, Jana Poláková)
© Moravské zemské muzeum, 2020
ISBN 978-80-7028-536-7

Obsah

7

Předmluva

9
9
12

Úvod

15
15
17

Výroba, prodej, kramářská vystoupení

20
20
27
30

Jazyk, písmo, obraz, melodie
Jazyk a grafika
Obraz a dekor
Nápěvy světských kramářských písní a písňová tradice

35
35
37
40
43
46

Témata

49

Konec kramářské písně?

53
54
56
58
60
62

Katalogová část

Uvedení do historie české světské kramářské písně
Kramářské písně jako evropský fenomén

Výroba kramářských písní
Tisky kramářských písní jako předmět prodeje a prezentace

Stavy a typy
Rodina a láska
Člověk a živly
Zločin a trest
Společenské události a hospodářské změny

Do Brna široká cesta
Špalíček písní pro Annu Volkovou
Práce sazeče
Knihtiskařský lis
Jarmareční zpěvák z Židlochovic

64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104

Jaké neštěstí, srdce bolesti
Kolovrátek
Háčková harfa
Píseň Harfenice
Trestal koval syna sveho, že pychu provodi
Vražedná píseň pro divoké mládenci a krotké panny
U kanónu stál
Abecedy o zlých ženách
Děvčátko krásny šlo na póť k jednemo kláštero
Veselý Hanák a jeho plášť
Nástěnná kuchařka Vdejte mě, matičko
Jak v Hrabovanech otec zamordoval svoju manželku a 3 dítky
Bankocetle šesté emise z roku 1806, hodnota 25 zlatých
Chválozpěv o zemských jablkách
Kuřáci a šňupáci
Láska až za hrob
Pravdivý hrozný příběh o přeukrutném země třesení
Nová píseň o hrozné povodni u města Vídně
Balíček karet
Špásovná píseň o Amerikánech
Píseň strašlivá o Golemovi, kterak chtíčem byl jat

107

Rejstříky

112

Seznam písňových pramenů a literatury

128

Seznam zkratek

129

Transkripční poznámka

131

Summary

Předmluva

Katalog k výstavě Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou vznikl
u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea od 4. září 2020 do 7. března 2021. Je jedním z prvních výstupů pětiletého
projektu NAKI II, který spojil odborníky různých specializací ze čtyř odborných pracovišť: Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
Moravské zemské knihovny v Brně a Moravského zemského muzea. Vychází především
ze sbírkových fondů tří brněnských institucí zapojených do projektu, nicméně se problematiku světské kramářské písně snaží postihnout v širším kontextu. Svým zaměřením
výstava s katalogem navazují na dřívější brněnskou výstavu Poslouchejte, mládenci a panny… aneb O české písni kramářské (prosinec 1995 – leden 1996), připravenou Evou Večerkovou z fondů Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. Specifický formát
katalogu, který kombinuje výkladovou část s částí prezentující některé z vystavovaných
artefaktů, umožňuje stručně shrnout dosavadní výzkum a představit některá nová dílčí
pozorování světských kramářských písní. Řada dalších otázek však z rozsahových důvodů není diskutována více dopodrobna, což se týká především dějin výzkumu a evidence
kramářských písní a reflexe dosavadní vystavovatelské praxe. Autoři výstavy a katalogu
jsou si vědomi, že mohou čerpat z tradice předchozích vědeckých a sběratelských generací, jak demonstruje rozsáhlý (byť ne vyčerpávající) seznam použité literatury.
Na tomto místě by autoři výstavy a katalogu rádi využili příležitosti poděkovat
rozsáhlé skupině spolupracovníků, externích odborníků, studentů a oběma recenzentkám, bez jejichž podpory, rady či pomoci by byla celá akce jen stěží uskutečnitelná.
Jsou to: Dominik Bárt, Štěpánka Běhalová, Anna Bělohoubková, Michaela Boháčová,
Veronika Bromová, Kateřina Březinová, Iva Bydžovská, Markéta Holubová, Martina
Ireinová, Jakub Ivánek, Libuše Janáčková, Vilém Kaplan, Michal Klacek, Adéla Kolková, Romana Macháčková, Jitka Machová, Jan Malura, Barbora Marková, Matěj Měřička, Miluše Moučková, Olga Navrátilová, Marie Nedomová, Jindra Pavelková, Lydia
Petráňová, Jana Pleskalová, Markéta Skořepová, Michaela Soleiman pour Hashemi,
Monika Szturcová, Martina Volechová, Lise Andersen a Heino Wessel Hansen. Velký dík
patří také institucím a jedincům, kteří zapůjčili výstavní objekty nebo udělili licenční práva ke zveřejnění fotografií.
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Úvod

Uvedení do historie české světské kramářské písně1
Pavel Kosek

Přímé počátky české kramářské písně bývají spatřovány v 1. polovině 17. století2 a její
popularita se drží až do 2. poloviny 19. století. Za období největšího rozkvětu lze považovat období 18. století a 1. polovinu 19. století.3 Podle P. Voita lze odhadovat, že se
její výrobou od 40. let 17. století do 19. století v oblasti českých zemí zabývaly desítky
tiskáren.4 Kramářské písně zpravidla představují drobné tisky, které většinou obsahují
jednu píseň, popř. cyklus několika tematicky spjatých písní.5 Mají podobu vícelistou,
jen vzácně jednolistou. Vícelisté tisky připomínají sešitky o rozsahu dvou, nejčastěji
čtyř, osmi, někdy však i dvanácti či šestnácti listů.6 Kromě textu mohly obsahovat
obrazovou složku, která byla umístěna zpravidla na titulním listu, nebo výjimečně
na konci tisku a která plnila funkce sémanticko-informační (narativní obrázek) nebo
dekorativně-vizualizační (viněta nebo dekor). Obrazová složka nemusela nutně korespondovat s obsahem písně – někdy sloužila jako reklamní prostředek. Tradiční
technikou výroby obrazové složky byl dřevořez.7
1

Z rozsahových důvodů jsme byli nuceni rezignovat na výklad vývoje odborných zájmů o světskou kramářskou

píseň. Základní informace na toto téma lze získat u následujících autorů: Ivánek 2017; Traxler 2007; Kopalová &
Holubová 2008; Voit 2006: 496–498; Mocná 2004; Beneš 1970b, 1997; Scheybal 1990. Zde také další literatura.
2

Voit 2006: 498. Někteří autoři spatřují počátky kramářské písně již v 16. století – za nejstarší kramářskou

píseň bývá považována píseň o bitvě u Moháče z roku 1526 (Mocná 2004: 328; Traxler 2007: 428).
3

Beneš 1970b: 31; Voit 2006: 498. Podrobnější periodizaci vývoje české kramářské písně s rozdělením

na jednotlivé etapy lze nalézt u Beneše 1970b: 36–37 nebo Traxlera 2007: 428.
4

Voit 2006: 498.

5

V 19. století přibyl také nový typ kramářského tisku, který se skládal ze dvou částí, a to z prozaického

i písňového vylíčení jedné události. Většina takových „popisů” byla přejímána z německé kramářské
produkce (Scheybal 1990: 63).
6

Voit 2006: 498. O formátu tisků kramářských písní viz oddíl Výroba kramářských písní, s. 15–16.

7

Voit 2006: 498.

9

Bezprostřední předchůdce české světské kramářské písně lze hledat mezi útvary,
které reagovaly na aktuální společenská témata: časové a satirické písně (zvláště populární v husitském období) a od 16. století tištěné moralistní písně a jednolistové či
rozsáhlejší zpravodajské letáky.8 Zejména letáková výroba 16. a počátku 17. století,9
která reflektovala události rezonující dobovou společností, představuje přímé vývojové východisko světských kramářských písní. V této tvorbě se objevovala bohatá paleta témat, jako byly zásadní náboženské, společenské či státní události (sněmy, volby,
triumfální příjezdy, korunovace, pohřby), válečné konflikty (zejména náboženské války a války s Turky), přírodní katastrofy, zázraky či kuriozity. Primární funkcí letákové
produkce bylo ovlivňovat veřejné mínění.10
Kramářské písně představují fenomén masové kultury, který se nachází na pomezí mezi uměleckou produkcí a tvorbou lidovou (folklórem). S lidovými písněmi
je sbližuje fakt, že jde o díla, jejichž autoři jsou až na výjimky neznámí, textově a hudebně nejsou definitivně fixované, ale šíří se (přetiskují) v různých variantách a jejich
recipienty bylo (vedle nižších vrstev města) rovněž venkovské obyvatelstvo. S uměleckou tvorbou je zase spojuje skutečnost, že jsou tradovány tištěnou formou. Dalším
typickým znakem kramářských písní je důraz na komerční úspěch: jejich vydavatelé
či prodejci sledovali především zisk. To se projevuje v tom, že se na jedné straně
snažili minimalizovat výrobní náklady, na straně druhé vycházeli vstříc případným
konzumentům.11
Je velmi obtížné najít jednoznačnou definici kramářské písně.12 Vymezující přívlastek „kramářské“, který vyděluje tuto skupinu písní z množiny všech písní, nereprezentuje její specifické hudební nebo literární vlastnosti, nýbrž reflektuje vnějškový
aspekt, a to formu prodeje v kupeckých krámech, u trhových stánků nebo podomními
prodejci.13 Jejich charakteristické znaky jsou dány „publikační formou“ – jde o drobné několikastránkové sešitky s jednou nebo několika písněmi, vytištěné nejlevnějším
způsobem na nejlevnějším papíru, někdy doprovázené jednoduchou obrazovou složkou.14 Tisky mohou, ale nemusejí obsahovat slovní informaci o melodii. Těmito svými
vlastnostmi se řadí do širšího kontextu levné a snadno dostupné tištěné produkce šířené podobným způsobem, pro kterou se používá souborné označení kramářské tisky.
8

Beneš 1970b: 15; Scheybal 1990: 13; Voit 2006: 496; Traxler 2007: 428; Ivánek 2017: 205.

9

Příklady takové produkce např. Hubková 2010 nebo Stejskalová 2015.

10

Voit 2006: 634.

11

Vzhledem k tomu, že kramářské písně reprezentují produkci vydávanou po několik století a čítající desetitisíce

exemplářů, bylo by možné najít výjimky vyvracející tuto představu o tvorbě podbízející se svým konzumentům
z důvodu zisku. Např. J. Ivánek (2017: 214–215) upozorňuje na případy literárně náročnějších náboženských
písní z 18. století, které uvádějí do českého prostředí nové typy spirituality a poetiky.
12

Ivánek 2017.

13

Scheybal 1990: 19; Voit 2006: 498; Traxler 2007: 429; Ivánek 2017: 202 – o těchto a dalších formách

distribuce viz oddíl Tisky kramářských písní jako předmět prodeje a prezentace, s. 17–19.
14

Traxler 2007: 428.

10 ― Úvod

Ty jsou tvořeny heterogenní skupinou tiskovin, do které lze kromě samotných kramářských písní řadit drobné tisky modliteb, proroctví, svatých obrázků,15 pověrečných tisků, od poloviny 18. století i umělých básnických skladeb a zlidovělých árií
ze zpěvoher.16 Nesnáze s vymezením fenoménu kramářské písně se zrcadlí i v jeho
alternativních pojmenováních. Kromě termínu kramářské písně se objevují také označení kramářská poezie a jarmareční píseň, kramářská poezie, trhová, špalíčková, 17
pouťová, poutní, letáková či kolportážní píseň.18
Autoři kramářských písní nejsou zpravidla známi.19 Sporadické informace o autorech máme až z 19. století, známým autorem kramářských písní byl například pražský
písničkář a organizátor poutí František Hais (1818–1899).20 Podobně není jednoduché rekonstruovat prostředí adresátů – lze předpokládat, že v průběhu 17.–19. století
se typickým recepčním prostředím kramářských písní stalo neprivilegované městské
a venkovské obyvatelstvo.21
Jak vyplývá z předchozího výkladu, tematicky lze kramářskou píseň rozdělit na
dvě výrazné oblasti, které se však spolu do konce 18. století úzce prolínají a leckdy
nejsou v jedné písni oddělitelné: 1. písně s duchovní tematikou, 2. písně se světskou tematikou.22 Písně s duchovní tematikou ovšem výrazně převažují – není znám
přesný poměr, ale odhaduje se mezi 20 až 40 % písní světských ku 60 až 80 % písní
duchovních.23 Svými funkcemi (a často i látkou) se světská kramářská píseň podobala moderní publicistice, neboť jejím hlavním cílem bylo posluchače informovat
a zároveň pobavit.24 Někteří autoři ji charakterizují jako žánr populárního veršového
15

Více (např. o reprodukčních technikách) viz oddíl Obraz a dekor, s. 27–30.

16

Voit 2006: 498; podobně Beneš 1970b: 18. Na nejasnou hranici mezi kramářskými písněmi a kramářskými

tisky v odborné literatuře upozorňuje Ivánek 2017: 206.
17

Špalíčky představují podomácku vyrobené soubory rozličných kramářských písní, které si jejich majitelé

svázali provázkem do podoby „knížky” nebo „sborníčku”. Byly objektem sběratelské činnosti řady generací,
např. J. Červený, R. Hlava, J. Scheybal, J. Horák, J. Nygrín, J. Vochala, J. Vobr (Voit 2006: 497).
18

Beneš 1970b: 17; Traxler 2007: 427; Kopalová & Holubová 2008: 3; Ivánek 2017: 204.

19

Srov. oddíl Tisky kramářských písní jako předmět prodeje a prezentace, s. 17–19.

20

Ryšavá, ed. 1985.

21

Beneš 1970b: 16.

22

Úzké sepětí těchto dvou typů lze sledovat ve světských písních, ve kterých bývají často obsaženy zázraky,

morální poučení a modlitby.
23

Beneš 1997: 27, 43; Voit 2006: 496; Ivánek 2017: 207 – všechna uvedená data je nutné brát jako odhady,

které jsou limitovány fakty, že zatím není k dispozici úplný soupis kramářských písní a že není jednoduché
vést ostrou hranici mezi světskými a duchovními skladbami. Zejména ve starších světských tiscích ze
17. a 18. století je silná náboženská složka, což by snad bylo možno vysvětlit tím, že kramářské tisky čelily
cenzurním zásahům: zejména byly zakazovány kramářské písně „protivládní, pobuřující, nemravné, pověrečné”
(Traxler 2007: 429).
24

České zpravodajské kramářské písně lze podle E. Stejskalové (2015) přirovnat ke staršímu typu zpravodajství

16. století. V této podobě dlouho nahrazovaly neexistující česky tištěné noviny.

11

zpravodajství.25 Prezentované obsahy pak byly ztvárňovány formou senzace. Množina
námětů světských písní je bohatá, s postupujícími staletími se měnily akcenty. Světská
píseň reflektovala přírodní katastrofy, zázraky, politické a společenské události, války,
zločiny, zločince či popravy.26 Stranou zájmu nezůstaly ani rozličné motivy spjaté
s každodenností: móda, mezilidské vztahy včetně vztahů milostných či obtíže konkrétních společenských vrstev a jejich typických reprezentantů. V průběhu 18. století
zesiluje baladická složka kramářských písní.27 Popularita světských písní se zvyšuje
v 19. století, kdy se odpoutávají od církevní tradice a posiluje se v nich zábavná složka,
která později ústí v parodické nebo karikující ztvárnění.28 V tomto období se také
začínají ve světských kramářských písních uplatňovat vlivy jednak náročnější literární
tvorby spojené s národním obrozením, jednak jiných útvarů masové kultury spjatých
s městským životem, jako jsou např. kuplety.29
Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že po celé sledované období se v českých zemích tiskly souběžně také německé kramářské písně, byť jsou dochované v domácích
institucích v menším počtu než skladby české.30 V rakouském Slezsku máme doloženy
také polskojazyčné kramářské písně, které se však vyskytují ve velmi omezeném počtu
dokladů.31

Kramářské písně jako evropský fenomén
Marie Hanzelková

České kramářské písně jsou součástí globálního kulturního trendu. Tyto písně se,
zejména po vynálezu knihtisku, šířily po takřka celé Evropě, a jsou proto unikátním
pramenem pro pochopení dobové mentality a kultury (anglický sběratel Samuel Pepys
(1633–1703) je proto přiléhavě nazývá „straws in the wind“ – „stébla ve větru“).32
V anglickém prostředí se pro kramářské písně většinou užívá termín „broadside
ballads“ (písně tištěné jednostranně), případně „broadsides“ či „broadsheets“ (tištěné
25

Mocná 2004: 325.

26

Voit 2006: 496.

27

Beneš 1970b: 30.

28

Viz oddíl Konec kramářské písně?, s. 49–52.

29

Beneš 1970b: 31.

30

Jejich zastoupení ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., viz Holubová 2017. Ve fondech MZK

jsou doloženy ca 500 doklady, což představuje 1 % celkového fondu kramářských písní.
31

Ve fondech MZK se nachází přibližně 400 exemplářů tištěných v Těšíně nebo v Bílsku, ovšem jen část z nich

je polsky. Informace o počtu dochovaných exemplářů kramářských písní ve fondech MZK je však nutno brát jen
jako orientační – o skutečném počtu vytištěných polských a německých kramářských písní nesvědčí.
32

„As take a straw, and throw it up into the air, you shall see by that which way the wind is, which you shall not

do by casting up a stone. More solid things do not show the complexion of the times so well as ballads and libels.”
Rollins 1929. Podle Fumerton & Guerrini 2010: 1.
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oboustranně). Nejstarší broadside ballads pocházejí z počátku 16. století, přetrvaly
však až do 19. století. V průběhu času se jejich forma měnila. V době svého největšího
vrcholu v 1. polovině 17. století představovala broadside ballad velký list papíru tištěný
na jedné straně (odtud název), s několika lákavými ilustracemi, odkazem na populární
melodii a přitažlivým textem. Starší texty (16. a 17. století) byly tištěny novogotickými
písmovými sadami („black-letter“). V Anglii 17. století byly broadside ballads k vidění
a slyšení takřka všude – na stěnách domů a hostinců, v rukou prodavačů v ulicích
Londýna, byly zpívány individuálně podomními prodavači, kolektivně v hospodách,
v práci mistrem a jeho tovaryši, na poli děvečkami a rolníky. Broadside ballads byly
mimořádně důležité pro britskou kulturu. Během tří století jejich existence byly vytištěny tisíce broadside ballads a kolovaly jich milióny kopií.33
Fenomén broadside ballads je zajímavý i z hlediska tisku a distribuce. Šíření písní
zejména v 17. století bylo založeno na spolupráci skupin. Individuální autoři, tiskaři,
zpěváci a prodavači se museli s těmito komplexními skupinami potkávat a pracovat
s nimi, ať už to byla organizovaná seskupení ovládající tiskařské licence, nebo masové
publikum na trzích, kde byly písně provozovány. Na počátku 17. století byl britským
královským nařízením omezen počet tiskáren, které měly povolení broadside ballads
tisknout. V roce 1624 vznikl syndikát velkých tiskařů Ballad Partners, vedle nich však
existovali i malí nakladatelé a také množství neregistrovaných vydavatelů.34
Pro písně v německojazyčných kulturách Německa a Rakouska se většinou užívají termíny „Bänkelsang“ 35 a „Flugblattlieder“ či „Lieddrucke“. Bänkelsang („lavicový
zpěv“, patrně podle lavice, na níž interpret píseň zpravidla prezentoval) je audiovizuální médium, kromě textové a hudební části bylo součástí prezentování příběhu na
obrazové tabuli. Jednalo se o drobné tisky, které vycházely většinou v osmerkovém
formátu, kromě titulu a zpívaných písní obsahovaly prozaický text, na konci se nacházelo veršované shrnutí děje. Tématem Bänkelsangu byly většinou senzace a novinky
(vraždy, katastrofy, zázraky, válečné události). Hlavním místem prezentace byly trhy
a poutě. Bänkelsang patrně existoval už na počátku 18. století, jeho rozkvět nastal
v 19. století, skončil mezi válkami ve 20. století. Vedle Bänkelsangu však v německojazyčných zemích existovala bohatá letáková produkce (zmíněné Flugblattlieder či
Lieddrucke), jež se zdá být velmi podobná českým kramářským písním.36
Také Poláci mají pro populární písně od raného novověku do 1. poloviny 20. století množství termínů, z nichž jsou některé podobné českým („pieśni jarmarczne“,
„odpustowe“, „kramarskie“, „straganowe“). Specifický je fenomén písní dziadowských
(„pieśni dziadowskie“), zpívaných potulnými dziady, žebráky, kteří se také modlili za
duše dárců a jejich zemřelou rodinu. Fenomén letákových písní srovnatelných s českou produkcí („druki ulotne“) je v polských zemích doložen později, až v 19. století.
33

Nebeker 2007.

34

McAbee & Murphy 2007.

35

Petzoldt 1982.

36

Ivánek 2017.
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Je také dochováno nesrovnatelně méně tisků, mnohé byly zničeny v době komunistického režimu jako „úpadková literatura“. V letech 1947–1949 byly navíc likvidovány
soukromé tiskárny, což přispělo k zániku tohoto fenoménu.37
Kramářské písně byly populární také v románském prostředí. Italské písně byly
nazývány „cantastoria“ (zpívané příběhy).38 Ve Francii byly populární písně vydávány jako součást tzv. „Bibliothèque bleue“ (zábavná literatura vydávaná od počátku
17. století, např. rytířské romány, kuchařky, snáře, ale i duchovní literatura, jejíž název
vychází z původních modrých obálek knih).39 Ve Španělsku byla kramářským písním
podobná „literatura de cordel“, v Portugalsku „folhetos de feira“. V 19. století se fenomén rozšířil i do severovýchodní Brazílie a inspiroval zde (spolu se západoafrickou
ústní tradicí) dodnes populární žánr „cordel“.40
Obdobu kramářských písní najdeme i ve skandinávských zemích. Například
nejstarší dánské písně („skillingsviser“, „viser“ znamená píseň, „skilling“ byl drobný
peníz) pocházejí už z 16. století, přetrvaly dokonce až do poloviny 20. století. Podobně
jako v jiných zemích dosáhly své největší popularity v 18. a 19. století. Vznik skutečně
masového písňového průmyslu je spojen se jménem kodaňského tiskaře Julia Strandberga (1834–1903), který každoročně prodal (a prostřednictvím zpěváků, obchodníků, potulných prodavačů i inzerátů rozšířil po celé zemi) půl milionu kramářských
písní. Nejpopulárnější písně měly náklad 20 000–50 000 kusů. Strandberg sám složil
a publikoval (většinou anonymně) přes 3 000 písní.41
I ve slovanských zemích nalezneme obdobu kramářských písní. Vedle již zmíněné
polské produkce jsou to písně slovenské („piesne jarmočné“, „púťové“),42 ukrajinské
(„spivanki“),43 bulharské („pesnopojki“, tj. zpěvníky).44 Specifický fenomén představuje ruský „lubok“ (ručně kolorovaný dřevěný loubek), u něhož byl dominantní obraz, zatímco text (vysvětlující prozaický nebo píseň, přísloví či pořekadlo) jej spíše
doprovázel.45
Populární motivy, melodie, texty i ilustrace letěly jako stébla z jedné země do
druhé, někdy i přes moře či oceán. Mnohým lidem působily požitek, jiní je vnímali
kriticky jako pokleslé.

37

Grochowski 2010.

38

Olmoti 2009. Podle Holubová 2012: 5.

39

Chartier 1990: 169–190.

40

Březinová 2019.

41

Piø 1994. Informace poskytli Lise Andersen a Heino Wessel Hansen.

42

Droppová & Krekovičová 2010.

43

Dej 1972. Podle Holubová 2012: 5.

44

Beneš 1970a. Podle Holubová 2012: 5.

45

Ruský lubok 1971.
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Výroba, prodej,
kramářská vystoupení

Výroba kramářských písní
Martin Drozda – Jiří Dufka

Technologie výroby tištěných knih se v českých zemích rozšiřovala od 70. let 15. století. V následujících staletích docházelo k postupnému nárůstu počtu tiskařských dílen a především ke zvyšování objemu jejich produkce. Kromě malých regionálních
tiskáren, které bývaly slabě vybavené a zajišťovaly vlastníkovi pouze skromné přežití,
lze zejména od 2. poloviny 18. století sledovat vznik velkých tiskařských podniků,
ve kterých se používalo současně i více než deset tiskařských lisů. Provoz tiskáren
byl téměř od počátku regulován, obvykle býval založen na panovnickém privilegiu,
později guberniální koncesi. Pro získání povolení na provoz nové tiskárny musel tiskař prokázat způsobilost k výkonu tiskařského řemesla (vyučení v oboru). Řemeslo
přecházelo nejčastěji z otce na syna, zetě nebo nového manžela tiskařovy vdovy, díky
čemuž některé rodiny držely tiskárny dědičně i v několika generacích. Pokud byl dědic
nezletilý, zastupovala jej často až do doby vyučení matka s pomocí faktora, zkušeného
zaměstnance – tiskaře.46
Až do 1. poloviny 19. století se technologie v tiskárnách příliš nelišila od Gutenbergova způsobu knihtisku. Vysázené litery byly zasazeny spolu s formami pro
dřevořezové ilustrace a výplňovými prvky do sazebnice a vloženy do tiskařského lisu.
Na raznici byla nanesena tamponem tiskařská barva a přiložen navlhčený arch papíru. Po přiklopení desky byl lis sešroubován, čímž došlo k otisku na papír. Litery
samotné pocházely buď z dovozu, nebo byly svépomocí přelévány přímo v tiskařských
dílnách. Specializované písmolijecké dílny se v Česku ve větší míře objevovaly až od
18. století. Štočky pro dřevořezové ilustrace byly často řezány, obvykle podle starších
vzorů, v tiskárně samotné. Tiskařská čerň bývala připravována také přímo v místě,
zpravidla byla vařena dopředu na několik měsíců. Výroba tiskárenských lisů není
pro české země dostatečně podchycena, vzhledem k malé poptávce lze předpokládat
jejich příležitostná sestavování společnou prací tiskařů a lokálních řemeslníků.
46

Voit 2006: 458–460; Wögerbauer 2019: 27–68.
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Výrobní proces lisu nebyl složitý, časově byl však velmi náročný. V pozdějším období
byla technologie zdokonalována, výrazný zlom ale přinesl až vynález Königova
rychlolisu na počátku 19. století; od 30. let 19. století se začaly postupně prosazovat
i rotační stroje s tlakovým válcem, které vedly k postupné likvidaci drobných knihtiskáren a transformaci tiskařského řemesla do samostatného průmyslového odvětví.47
V počátečním období byl knihtiskař zároveň nakladatelem i prodejcem podstatné
části vyráběných knih, již od 16. století docházelo také k etablování samostatných
obchodníků s knihami. Pro určitý segment tištěné produkce (kalendáře, modlitební knihy, kramářské písně) ale zůstávala nakladatelská činnost i distribuce svázána
s tiskárnami hluboko do 19. století. Běžnou praxí byla výroba patisků, tedy nápodob
tištěných předloh. Použití oblíbených textů zaručovalo komerční úspěch a převzetí
rozložení sazby na stránce výrazně snižovalo náročnost přípravy pro tisk. Vydávaná
díla podléhala cenzurnímu dohledu, což může být také jeden z důvodů, proč značná část kramářských tisků neobsahuje vydavatelské údaje. Cenzurní dohled byl ale
obcházen a byly vydávány i tisky bez nutného schválení, a to i přesto, že při odhalení
hrozily tiskařským dílnám značné finanční postihy, případně zabavení nákladů.48
Písňové texty tištěné z jediného archu papíru, obvykle dvakrát přeloženého do
kvartového formátu, měly počátek už v 16. století a nesly často zpravodajský obsah.
Typickým formátem českých kramářských písní však byla výrazně menší šestnácterka
se stranou o velikosti ca 11 × 9 cm, která vznikla zřejmě vývojem z nákladnější osmerky během 1. poloviny 17. století. Z jednoho tiskového archu tak mohly být v závislosti
na počtu stran tištěny až čtyři písně. Veršované noviny, vydávané také v podobě kramářských sešitů, si oproti častějším náboženským písním často podržely osmerkový,
tedy dvojnásobný rozměr. Od poloviny 19. století, díky technologickým změnám ve
výrobě papíru i v tisku, začala převažovat osmerka i u písní s náboženským obsahem.
Formát představoval důležitý materiální limit pro rozsah kramářské písně, který společně se zvoleným písmem spoluurčoval. Z archu tak byly tištěny nejčastěji čtyři písně
o čtyřech listech, ve starším období byly častější také písně na polovině archu (osm
listů), rozsáhlejší tisky kramářských písní jsou raritní. Volba malého formátu snižovala náklady a cenová dostupnost tisků byla pravděpodobně jedním z hlavních důvodů
ustálení formátu v polovině 17. století. Ke snížení prodejní ceny přispíval také tisk na
horší papír, využití staršího, opotřebeného písma a mnohdy menší úsilí vynaložené
na sazbu textů a korektury.49 Sešívání listů nitěmi nebo zpevňování hřbetu papírovým
páskem prováděli zřejmě až distributoři, spojování do specifických konvolutů – špalíčků50 – bylo až dílem recipientů.51
47

Vránková 1998: 75–78; Voit 2006: 461–463.
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Píša et al. 2015: 255; Volf 1913: 65–68.
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Petrtyl 1956: 252–265.
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K fenoménu špalíčku viz oddíl Uvedení do historie české světské kramářské písně, s. 9–12;

heslo Špalíček písní pro Annu Volkovou, s. 56–57.
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Ryšavá, ed. 1985: 141.
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Tisky kramářských písní jako předmět
prodeje a prezentace

Jiří Dufka – Věra Frolcová – Kateřina Kovárová
Vytištěný text písně se stal zbožím určeným k prodeji. Především titulní strana písňových sešitů představovala pomyslné návěští, které mělo nejen zprostředkovat zájemcům obsah, ale také je navnadit ke koupi. Distribučních kanálů bylo několik a způsob prodeje měl, jak napovídá samotný termín kramářská píseň, vliv i na charakter
písně, která se v mnoha případech výslovně obracela ke skupině posluchačů a posluchaček.
Titulní strana kramářských písní se světským obsahem začínala do poloviny
18. století obvykle označením druhu písně: Novina jistá a pravdivá, Velmi strašlivý
příběh, Nová píseň světská, Píseň nová kratochvilná, Žalostivý příběh, Píseň truchlivá,
později také Píseň pro mládence a panny. Uvedená označení zřejmě konotovala určitý
typ obsahu. Teprve za touto částí titulu následovalo vystižení vlastního obsahu písně,
obvykle s udáním data a místa, kde se zachycená událost stala, nebo u obecnějších
témat jejich obsahové vystižení. Předsazení údaje, který obvykle tvoří podtitul díla,
užití expresivních adjektiv a typografické zvýraznění je pravděpodobně známkou hierarchie titulního listu, kde měla úvodní část názvu umožnit rychlé rozlišení mezi
nabízeným zbožím a teprve následně řazený text upřesňoval konkrétní obsah písně.52
Podobnou funkci nese také obraz použitý na titulní straně. Byť k tématu zatím stále
chybí případové studie, je možné užívané obrazy pracovně třídit do několika typů,
které mají zřejmě obdobnou funkci jako žánrová označení jednotlivých písní. Jinými
prostředky tedy přiřazují píseň k určitému typu, kategorii. Jednoduché a často generické obrazy (dvojice muž a žena, šibenice, voják apod.) mohly být použity u různých
písní, vedly k rychlé orientaci kupujících a dobře ilustrují také snahu tiskaře o ekonomické nakládání s pracně vyrobenými štočky. Složitější kompozice bývaly často
spojeny s obsahem textu, resp. titulu, který provázely a sumarizovaly. Nedílnou a specifickou součástí titulních stran byl také incipit (první slova textu) obsažené písně,
který, podobně jako dnes, plnil roli zástupného názvu. K incipitu býval někdy připojen
i odkaz na nápěv. Údaje o nakladatelské odpovědnosti, povinné části všech tiskovin, bývaly někdy doplněny také adresou tiskárny, případně krámu, kde bylo možné
tisk získat.
Tiskař býval zároveň i nakladatelem, neboť taková strategie zvyšovala podíl na
zisku. Prodej písní mohl být ve větších městech vázán jak na vlastní distribuční síť,
tak na osobní účast tiskařů na jarmarcích.53 Distribuci prostřednictvím knihařských
dílen, obvyklou u vázané produkce, nelze doložit. Část nákladu tiskař rozprodával
kramářům a zpěvákům, kteří prodávali písně nejen stánkovým prodejem (zejména na

52

Genette 2001: 81–88.
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Drápala 2014: 143, 243–244.
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poutích), ale také podomní kolportáží na venkově i ve městech,54 přičemž sortiment
byl u tiskařů z části pořizován na úvěr.55 Ale i naopak, autoři textů písní a nakladatelé
v jedné osobě ponechávali tiskárně za úplatu část nákladu k prodeji.56 Zejména díky
pamětem pražského zpěváka Františka Haise je doložen nakladatelský podíl distributorů – pouličních písničkářů. Hais samotný také tisky s pomocí své rodiny upravoval
pro prodej – rozřezával archy, písničky skládal, šil a opatřoval páskami z barevného
papíru na hřbetu.57
Ikonický způsob prodeje potom představuje distribuce spojená se zpěvem u obrázkové ukazovací tabule v doprovodu hudebního nástroje, která sahá svými kořeny
hluboko do středověku. V německém prostředí dala dokonce části kramářské produkce jméno – termín Bänkelsang je odvozen právě od zpěvákova vystoupení na lavici,
ze které byl dobře vidět i slyšet. Podobně jako u vztahu melodie k různým textům,
které podle ní mohly být zpívány, lze předpokládat i volnější vazbu mezi obrazovými tabulemi a prodávanými tisky. Ostatně v silách potulných zpěváků jistě nebylo
vytvořit ke každé písni zvláštní obrazový doprovod. Například tabule zabavená roku
1765 při zpěváckém vystoupení před kapucínským kostelem ve Vyškově jen částečně
odpovídala prodávané písni, nadto byly zpěvákům zabaveny i tištěné texty modliteb
a svatebních proslovů, které s písní i obrazem souvisely jen volně.58
Vedle zmíněného Františka Haise, kterému zajistila nesmrtelnost obecná známost
v pražském prostředí, působil bezpočet potulných zpěváků i na českém a moravském
venkově. Dva typy kramářských zpěváků (putující a usedlý) pocházejí z jihomoravské
poutní obce Žarošice a přinášejí také svědectví o společném světském a duchovním
kontextu provozování kramářského zpěvu. První zastupuje vandrovní prototyp válečného invalidy, který dostal povolení vydělávat si zpěvem a prodejem tisků na trzích
a poutích. Paměti líčí sólistu výrazné vizáže, který zpíval před svým pouťovým krámkem píseň o italské válce za nezávislost roku 1859, aby jako vysloužilý voják zaujal
tklivým tónem nad neúprosným rukováním mužů. Písnička, kterou zároveň nabízel
ke koupi, se neztratila: v paměti zůstávala ještě kolem roku 1930,59 kdy už byly osudy
vojáků i tisky písně zapomenuty. Do kategorie potulných písničkářů patří na Moravě
také neznámý manželský pár zaznamenaný v Líšni na konci 19. století: „Pěsničkář
přichází se ženou. Nese si bidlo a žena na zádech uzel. Na náměstí zarazí bidlo do
země, rozváže uzel a na plachtě na zemi rozloží své kramářské ‚pjesničke‘. Má několik
54

Scheybal 1990: 19; Šimeček 2011a: 306. Mezi nejstarší zmínky o prodejcích tištěných písní patří zatykač

na dva mladé potulné písničkáře z 6. října 1725. Z dokumentu vyplývá, že dvacetiletý muž pocházející patrně
z Libně u Prahy „chodil s písničkama, které také v hospodě ve škatuli zanechal. U sebe měl dva balíky písniček.”
Tomíček 2016: 158.
55

Šimeček 2011a: 219.

56

Ryšavá 1990: 367.

57

Ryšavá, ed. 1985: 141.

58

Tichá 1953: 137–145.

59

Viz heslo Jaké neštěstí, srdce bolesti, s. 64–65.
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svinutých obrazů, na nichž zhruba namalován děj jeho písní výpravných, zvláště
o vraždách a popravách. Na bidlo zavěsí obraz, spustí se ženou píseň a holí ukazuje
na obraze. Příchozím posluchačům nabízí písně po dvou krejcarech ‚he s notó‘.“60
Svébytný typ písničkáře, zpěváka, autora a kramáře představuje na Moravě František Bernard ze Žarošic (1846–1917). Usadil se v poutní obci ve vlastním domečku,
opatřeném reklamní cedulí „František Bernátek, písničkář, kramář“.61 „Bernátek postavil boudu, na noc stáhl plachtu přes její přední část, a spal se svou Petrolínou na
prknech, pod kterými umístil svoje zboží – písničky. […] Přišla Zlatá sobota, Bernátek
se objevil v celém lesku. Na krámku rozložil písničky vydané na světlo boží v Litomyšli, u bratří Škarnyclů v uherské Skalici, u Halousky v Olomouci, u Rippla v Jihlavě
a jinde. Některé písně vydal Bernátek i vlastním nákladem. Maje kolem sebe zbožně
naslouchající poutníky, zpíval, hned moduluje svůj hlas do nejvyšších tónin, hned
klesaje do hrdinného barytonu. Petrolína zatím seděla na koši a hrobovým hlasem
přizvukovala Na hranicích města německého […] Jeho zákazníci, ale ponejvíce zákaznice, stáli kolem a přizvukovali, snažíce se naučit notu. Po zpěvu se ujal Bernátek
slova a další vzletnou řečí doporučil svoji literaturu, která stála dva krejcary. Bernátek
zpíval i svaté písničky, protože jenom se světskými by byl dělal slabé obchody. Mordy
a zázraky nezpíval, na to zde byli jiní zpěváci.“62
Kramářský prodej tisku byl velmi obtížně regulovatelný a jako takový byl opakovaně vystaven snahám o omezení a kontrolu. V nejstarším období byla celozemská
opatření vyhlašována na základě konkrétních případů (například na straně 18 uvedený vyškovský případ z roku 1765 vyvolal zákaz pouťového prodeje tisků o rok později). Po krátkém uvolnění v 80. letech 18. století přicházela represe v několika vlnách
až do 60. let 19. století. Zejména v závislosti na dění v zahraničí docházelo k zákazu
kramářského prodeje.63
Samostatné, i když ne zcela poznané téma představuje cena. V 19. století byla
tištěna často přímo na titulní stranu, nebo naopak na závěr tisku. Obvyklá cena na
přelomu 18. a 19. století byly 2 krejcary za jeden sešitek, osmerkové tisky stály dvojnásobek, přičemž denní mzda nádeníka byla na přelomu 18. a 19. století ca 12 krejcarů.64 V polovině 19. století uvádí František Hais stejnou prodejní cenu, přičemž zisk
prodejce ze 100 prodaných písní činil 2 zlaté 44 krejcarů při nákladech 36 krejcarů.65
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Bartoš & Mašíček 1902: 29–30.
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Frolec et al. 1986: 221–222.
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Vacek 1951: 23–24.
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Beneš 1968: 167–168; Drápala 2014: 336–337; Šimeček 2011a: 410–412.
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Fiala 1989: 10; MZK VK-0000.726.
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Ryšavá 1990: 370.
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Jazyk a grafika
Pavel Kosek
Jazyk
Produkce kramářských písní se rozkládá v období mezi 17. a 19. stoletím. I když
výběrem témat a zčásti též repertoárem navazují světské kramářské písně na tištěnou
produkci 16. století, její počátky spadají do 1. poloviny 17. století. V periodizaci dějin
proklamované českou národní historiografií 19. století, která se udržela hluboko do
století následujícího, bylo toto období kladeno do kontrastu jak vůči předcházející
idealizované etapě, tak vzhledem k soudobé „obrozené“ kultuře moderního českého
národa. Stereotypní hodnocení dějinného období mezi lety 1620–1775 ho chápalo
jako etapu celkového úpadku českého společenství. Jako hlavní symptom úpadku pak
byl chápán jazyk literární produkce, která v této historické etapě vznikala – čeština
pobělohorského období nebo také barokní doby byla vnímána jako úpadková.66 Za
hlavní zdroj jazykového úpadku bylo považováno pronikání dialektismů, germanismů
a neologizování.67 Pokud k tomu ještě připočteme negativní postoj vzdělanců 19. století k estetické hodnotě světských kramářských písní, získáváme obraz úpadkového
jazyka úpadkového žánru.
Navzdory tomuto schematickému hodnocení však autentické texty 17. a 18. století svědčí o tom, že šlo o jazyk stabilizovaný, který navazoval na předchozí tradici
vyspělého jazyka konce 16. století. Podobně jako jiné dobové texty nižšího stylu, které
byly bližší běžně mluvenému jazyku, také jazyk textů světských kramářských písní
přijímal některé jazykové jevy, které se rozšířily na větší části českého jazykového
území a které do jazyka textů vysokého stylu konce 16. století pronikaly jen nepatrně.
Tento konzervativní jazykový standard jen velmi neochotně přijímal (spíše nepřijímal) skupinu ej na místě starého ý (výklad > vejklad), protetické v před o na začátku slova (orat > vorat), dvojhlásku ou na místě ú na začátku slova (údolí > oudolí)
66

Stich 1991; Starý 1995: 57–62.

67

Hodnoticí stereotypy a příklady „jazykového úpadku” srov. Zubatý 1920; Vondrák 1926: 32–39; Váša 1951.
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a konečně í/ý tam, kde se nacházelo é (dobrého > dobrýho, mléko > mlíko). Pokud se
tyto jevy ve světských kramářských písních 17. a 18. století objevují, tak zpravidla
pro potřeby rýmu nebo pro vyjádření expresivity, popř. v lexikalizovaných případech
(tj. jsou vázány na konkrétní slova, podobně jako se v nové češtině používají vedle
tvarů brýle expresivní formy brejle nebo brejličky). Konzervativní jazyková stránka
světských kramářských písní plynula z faktu, že byly úzce spjaty se sférou kramářských písní náboženských, jejichž jazyk byl konzervativní. A jelikož velká část starších
světských písní měla nějaké morální poselství či obsahovala zázračnou pasáž, klonil
se i jazyk světských kramářských písní k tomuto velmi konzervativnímu standardu.
Skutečných dialektismů, tj. jevů, které jsou spjaté s konkrétním územím, se v textech
17. a 18. století až na výjimky nachází minimum.
Nicméně v průběhu 19. století mluvenostní varianty pronikají do textů s větší
intenzitou: kromě již zmíněných jevů jde např. o některé inovace typu 7. pádu množného čísla čtyřma koňma nebo germanismy z konverzační vrstvy jazyka. Tento vývoj
lze přičíst na vrub několika faktorům:
1. kodifikace moderní češtiny z počátku 19. století byla výrazně archaická, takže
oddálila jazyk textů s vyššími komunikačními cíli běžně mluvenému jazyku, navíc jí až do 30. let 19. století scházely stylově odlišené varianty – volbou substandardních („nespisovných“) mluvenostních variant přibližovali autoři jazyk svých
písní běžně mluvenému jazyku,
2. u světských písní se oslabilo náboženské zakotvení, což také posílilo rozdíl mezi
konzervativním jazykem textů vysokého stylu a jazykem kramářských písní –
volbou substandardních („nespisovných“) variant dodávali autoři písní svým
textům větší expresivity,
3. užitím vybraných dialektových (interdialektových) prvků mohli autoři posilovat
regionální zakotvení vydávaných textů.
Příklad písničky s popisovanými hláskovými změnami a germanismy:68
Pfúj hanba, jaké drdole,
dokonce i kloboučky,
jmenují je kokrhele,
chtějí býti hezoučký,
vyšším stavům se rovnají,
pro pejchu se i postějí,
vobruče a štajfroky69
chodí co ňáké soky70.

68

KNM KP R. Hlava 2595.

69

Štajfrok ‚široká zpevněná ženská sukně’ (více viz oddíl Společenské události a hospodářské změny, s. 46).

70

Sok ‚vložka do podšívky, která udržovala tělo v nepřirozeně vzpřímeném (kurtoazním) postoji’.
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Mluvenostní jazykové prostředky prezentovaného úryvku:
• é → í (hezoučké → hezoučký), ý → ej (pýchu → pejchu), o- → vo- (obruče → vobruče),
• kontrahovaná podoba nějaké → ňáké,
• unifikace koncovek 4. slovesné třídy postí → postějí,
• germanismus: štajfrok.
Příklad písničky s některými markantními dialektismy, která však není dialektová71:
Nic sobě nehořekujme, milí Hanáce,
že sobě posměch dělají z nás cizozemce
jak Češe, tak Rakošani,
jenž to náše šatstvo haní,
že nosíme lemování a vyševání.
Me se poctivě ževíme v krajině naše,
máme hojnost chleba, bochet, foroto kaše.
Z naších rolí se ževíme
a je spravovat omíme.
Orať, hnojiť, dobře vláčet se neleníme.
I když je tento úryvek písně v zásadě sepsán ve spisovné češtině, je okořeněn některými jazykovými jevy, které jsou společné velké části hanáckých dialektů:
• i → e (Hanáci → Hanáce, Češi → Češe…), u → o (Rakušani → Rakošani, buchet →
bochet…),
• infinitivy zakončené na -ť (orať, hnojiť).

Grafika
Písmové sady
Jak si každý účastník výstavy či čtenář katalogu hned uvědomí, prezentované písně jsou
v originálním znění „napsány jinak“. Na první pohled je zřejmé, že písmo má jinou podobu. Lidově (a neterminologicky) se mu říká „kurent“ nebo „švabach“.72 Přesněji jde o různé varianty tiskového písma novogotického, které se vyvinulo na přelomu středověku
a raného novověku ze středověkého písma gotického. Tohoto písma se ujali raní tiskaři,
kteří přicházeli od konce 15. století s celou řadou variant (bastarda, textura, rotunda,
švabach nebo fraktura), z nichž se nakonec prosadily švabach a později fraktura.73 Obě
písma vznikla v Německu – švabach koncem 15. století, zatímco fraktura až v průběhu

71

Srov. heslo Veselý Hanák a jeho plášť, s. 82–83, a MZK VK-0000.092.

72

O písmových sadách viz také oddíl Výroba kramářských písní, s. 15–16.

73

Voit 2011.
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16. století.74 Novogotické písmo se používalo jen pro jazykově české nebo německé tisky, kdežto tisky latinské se od 16. století sázely nejběžnějším humanistickým písmem
antikvou (lidově nazývanou „latinka“). Tento jazykový rozdíl v užití švabachu a fraktury
pro české tisky na jedné straně a antikvy pro tisky latinské na straně druhé se držel až do
19. století. V 2. polovině 19. století se sice definitivně prosadilo písmo humanistické, které
se začalo s rozvojem technologií tištěných textů výrazně tvarově proměňovat, nicméně
v oblasti kramářských tisků se silou tradice držely staré novogotické fonty až do 2. poloviny 19. století (na dlouhou tradici novogotického písma v tiscích kramářských písní 19. století mohlo mít vliv to, že se novogotické písmo uchovávalo v oblasti německých tisků).
Každá tiskárna měla zpravidla k dispozici rozdílné sady švabachu a fraktury různých velikostí (často i původu či stáří). V tiskárenské praxi se pak oba typy novogotických písem užívaly vedle sebe, a to obvykle v sadách rozdílných velikostí (přesněji
písmového stupně75). Zpravidla však nešlo o neúčelné mísení jednotlivých písmových
typů, nýbrž o záměrně funkční odlišení, které signalizovalo jednotlivé textové části písňových tisků. Různé písmové sady různých velikostí odlišovaly především vlastní písňový text od rámcových částí, jako byly titul, impresum (informace o roku a místu vydání,
popř. o tiskaři), iniciála (zvýrazněné první písmeno písně), informace o původu písně
nebo informace o melodii (tzv. nápěvový odkaz). V knihovědné tradici se proto rozlišuje mezi textovým písmem (jinak také písmem chlebovým), tj. písmem vlastního textu,
a písmem vyznačovacím, tj. písmem rámcových částí textu.76 Rozdílné užití si můžeme ilustrovat na titulní stránce a následující stránce tisku MZK VK-0000.316,přív.2:

1r
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Voit 2006: 274, 869; Voit 2011; Kosek & Andrlová Fidlerová 2016.
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Voit 2006: 692.

76

Voit 2006: 685.
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Strana 1r obsahuje titul (od <Nowina giſtá> po <wyrozuměti>) a informace o původu textu a roku vydání (od <Neyprwé> po <Roku 1703>), kdežto strana 1v obsahuje
nápěvový odkaz (<Zpjwá ſe Obecnj Notau>) a začátek písně (od <Poſlechněte Lidé>
dále). Fraktura se objevuje jen na dvou řádcích titulního listu (<Kteráž ſe ſtala za
Regnem Kolinem / we Wſy>) a v iniciále <P> na straně 1v. V obou případech má za
úkol opticky zvýraznit ty části textu, kterých si má čtenář všimnout na první pohled,
tj. titulu a začátku písně. Povšimněme si také, že švabach užitý v dalších částech tisku
se liší svou velikostí: text písně je vysázen švabachem větší velikosti, kdežto převážná
část titulu a nápěvový odkaz na straně 1v (<Zpjwá ſe Obecnj Notau>) švabachem
menší velikosti.
Pro sazbu vlastní písně však mohlo být využito fraktury, jak ilustruje následující píseň
MZK VK-0000.316,přív.1:

1r

1v

Na sazbu titulního listu 1r této písně byl použit převážně švabach, pouze první řádek
(<Nowina giſtá a Prawdiwá>) a poslední dva řádky (od <Polſké Ržeči> po <Létha 1681>)
byly vysázeny frakturou (různé) velikosti. Švabach byl také použit pro nápěvový odkaz
<Zpjwá ſe Obecnj Notau> na straně 1v. Naproti tomu vlastní píseň (zbytek strany 1v)
byla vysázena frakturou, a to včetně iniciály <K>.
Rozdíl mezi tvaroslovím jednotlivých písmen švabachu a fraktury si můžeme ilustrovat na těch velkých písmenech, která jsou v prezentovaných kramářských písních
MZK VK-0000.316,přív.2, a MZK VK-0000.316,přív.1, zastoupena:
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Pro typografickou stránku kramářských písní byla příznačná snaha o co nejnižší náklady. To se mj. projevilo tím, že pro jejich výrobu byly užívány písmové sady zastaralé, které by nebylo možno pro jejich opotřebovanost použít pro tisky s vyšší prestiží.
Tím se v kramářských písních často zachovávaly typografické jevy ve své době již
přežité (ligatury neboli slitky, spřežky u velkých písmen apod.).

Pravopisná stránka zkoumaných textů
I kdybychom dobové texty přepsali současným písmem, nebylo by pro současného
čtenáře jejich čtení komfortní. Odborně se takový přepis originálního textu v původním pravopisu nazývá transliterace a jeho podobu si můžeme ilustrovat na příkladu
titulu písně Poslechněte lidé milí, křesťané, této noviny, co se při Rejně Kolině stalo, věřte,
jináč není, vydané roku 1703.77 Rozdíly od současného stavu si hned uvědomíme,
když tento text porovnáme s jeho přepisem podle moderních pravidel českého pravopisu, který však zachovává jazykové zvláštnosti češtiny raného novověku. Odborně
se takový přepis nazývá transkripce.
TRANSLITERACE

TRANSKRIPCE

Nowina giſtá a prawdiwá/
Kteráž ſe ſtala za
Regnem Kolinem / we Wſy
Gelbdorffě Mjli odtud / бydleł tam
Sauſed geden/Zacharyáſſe Gméno magjc /
sManželkauſwau poctiwě ſe chowage/γyna
gednoho ſwéwolného měł / ſe Otcy ſwému
protiwił a geho vbił/což Pán Bůh na něg do=

Novina jistá a pravdivá,
kteráž se stala za
Rejnem Kolinem ve vsi
Gelbdorfě míli odtud, bydlel tam
soused jeden, Zachariáše jméno majíc,
s manželkou svou poctivě se chovaje, syna
jednoho svévolného měl, se otci svému
protivil a jeho ubil, což Pán Bůh na něj do-

77

MZK VK-0000.316,přív.2.
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puſtił χroznau Metłu / Masſopuſtnj Ne=
děli ſwého Otce s Matkau proklinał/mágjc
do Koſteła gjti do Pekła gim weleł/potom
do Hoſpody ſſeł / a Tanec χrozný s gednau
Děwečkau prowodił a páchał/Pán Bůχ na
ně dopuſtił že se we Dne y w Nocy přes celý
Tegden pachtowati muſeli / a potom бjdné
ſkončenj ſwé wzali/což gedenkaždý pře=
ſpjwagjc, бude mocy lépe
wyrozuměti.

pustil hroznou metlu, massopustní neděli svého otce s matkou proklinal, majíc
do kostela jíti do pekla jim velel, potom
do hospody šel a tanec hrozný s jednou
děvečkou provodil a páchal, Pán Bůh na
ně dopustil, že se ve dne i v noci přes celý
tejden pachtovati museli a potom bídné
skončení své vzali, což jedenkaždý přespívajíc, bude moci lépe
vyrozuměti.

Těžkosti, které si při čtení transliterovaného textu novočeský čtenář hned uvědomí,
plynou z faktu, že některá písmena mají zvláštní podobu, např. dlouhé <ſ> pro /s/, <v>
pro /u/ na začátku slova, <j> pro /í/, <g> pro /j/, <ł> pro /l/, <б> pro /b/, <χ> pro /h/,
nebo že se některá písmena objevují ve zvláštních kombinacích, např. <au> odpovídá
novočeskému /ou/, kombinace <ſſ> novočeskému /š/, kombinace <Cž> modernímu
velkému /č/. Podobně nás překvapí některé kombinace písmen, např. tvrdé <y> po
<c> ve slově <Nocy>. Poněkud odlišná je také interpunkce užívající symbol </> pro
čárku a <=> pro dělení slov.
Rozdíl mezi dobovým pravopisem a dnešním pravopisem je způsoben faktem, že kodifikátoři moderní češtiny odmítli v 1. polovině 19. století ortografický
systém předchozích staletí, který se utvořil během 16. století a který trval do konce
18. století. Tento systém se tradičně označuje jako bratrský pravopis, i když nebyl
pravopisem, který by čeští bratři vymysleli nebo jako jediní užívali. Naopak to byl
pravopis, který se rozšířil bez ohledu na příslušnost ke konkrétní křesťanské denominaci ve sféře českých tisků konce 16. století, a proto se mu v poslední době říká
„tiskařský pravopis“ (na rozdíl od písařského, který byl odlišný78). V tomto pravopise
se kombinovala písmena s rozlišovacími znaménky neboli diakritikou (nám známé
háčky a čárky) a písmena, jejichž kombinací se označoval jeden foném („hláska“),
tzv. spřežky. Rozdíl také spočíval v psaní velkých písmen (ve srovnání se současnou
češtinou lze konstatovat jejich nadužívání) a psaní čárky, která měla dvě podoby:
<,>, anebo </>. Na rozdíl od současné češtiny se mohla objevit uprostřed dlouhé
věty (podle toho, kde bychom při mluvené realizaci udělali pauzu), anebo se naopak
neobjevovala na hranici krátké vložené vedlejší věty. Dalším markantním rysem
bylo důsledné psaní tvrdého <y>, <ý> po sykavkách /c/, /z/, /s/ ve slovech domácího původu (<cyzý> cizí, <ſýto> síto) a kolísající psaní <i>, <y> po /š/ (<ſſyroký> /
<ſſiroký> široký).
Pravopisná stránka tiskařského pravopisu se vyznačovala mnohem vyšší pravopisnou variabilitou, než na jakou jsme z novočeského pravopisu zvyklí:
78

Kosek 2016.
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1.

některé fonémy anebo jejich kombinace mohly být zaznamenány více způsoby,
např. pro foném /š/ se užívalo několik grafů/alografů („písmen“): <ſſ>, <ſs>, <s¨>
(<š>),
2. některá pravopisná pravidla se postupně měnila, např. dlouhé /i:/ se mohlo psát
jako unigraf („jedno písmeno“) <j> anebo digraf („spřežka“) <ij>,79 tj. <wjra>
i <wijra> víra, avšak od poloviny 17. století se prosadila podoba <j>,
3. pravidla distribuce některých grafů/alografů byla za jistých podmínek porušována, zejména je nápadná snaha nepoužívat diakritiku u některých velkých písmen
(u dlouhých vokálů nebo u majuskulního /ř/ majícího do poloviny 18. století
obvykle podobu <Rž>),
4. dodržování některých pravidel kolísalo v souvislosti se změnami fonologického
systému (např. označování kvantity, distribuce <i>‒<y>, distribuce iniciálního
j- v prézentních formách slovesa býti apod.),
5. některé grafy/alografy se užívaly jen v některých tiskárnách, zejména dvojí <h>–<χ>
a <b>–<б> byly omezeny jen na některé tiskárny, podobně se dvojí <l>‒<ł> nevyskytovalo ve všech tiskárnách.

Obraz a dekor

Jiří Dufka – Petra Medříková
Obrazová složka tvoří nedílnou součást kramářských písní. Téměř po celou dobu odborného zájmu o kramářskou píseň stály v centru pozornosti texty, případně melodie,
se kterými byly texty spojovány. Obraz byl buď zcela opomíjen, nebo deklasován do
pozice ilustrace, stál tedy vůči textu v odvozeném, doplňkovém postavení. Emancipaci od tohoto pojetí a přiznání svébytnosti rovnocenné role obrazovému vyjádření
umožní lépe pochopit fungování tisku kramářské písně ve společnosti, pro kterou bylo
tištěné slovo obtížně přístupné.
Role obrazu je zároveň spoluurčována technologickými předpoklady spojenými
s jeho výrobou. Tradiční techniku představoval dřevořez užívaný až do 2. poloviny
19. století. Relativně jednoduchá výroba i obnova starších štočků byla často vázána
přímo na tiskařské dílny a dala vyniknout svébytné vizualitě písňových tisků. Jednalo
se o plastický zrcadlový obraz, z něhož vystupovaly tisknoucí plochy. Části obrazu,
které měly zůstat bílé, byly ve štočku vyhloubeny.80 V 19. století potom jako tisknoucí materiál začal pozvolna sloužit litografický kámen, který byl výrazně trvanlivější
a umožňoval jemnější zachycení detailu, a později i další reprodukční metody, které
79

Na použití <ij> měl vliv fakt, že v tiskových sadách ze 16. století šlo o ligaturu neboli slitek (tj. na jedné

tiskové kuželce se vyskytovala dvě písmena). Tyto tiskové sady se držely ještě v 17. století, a tak mohla být
konkurence <i> × <ij> ovlivněna tím, jakou písmovou sadu sazeč použil – použil-li starší sadu, mohl být jeho
výběr ovlivněn tím, že měl omezený počet unigrafové litery <j>, a proto častěji sáhl po digrafové liteře <ij>.
80

Voit 2006: 220–224.
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přiblížily nejmladší vrstvu kramářských písňových tisků knihám. Roli obrazu v rámci brožury určené gramotnému publiku je poté již možné hodnotit jako ilustrační.
Netextové tištěné prvky sazby lze podle účelu rozdělit do tří základních skupin.
První tvoří obrazy nesoucí informaci, druhou obrazy povahy ornamentu s vizualizační funkcí v textu a třetí skupinu představují tzv. typografické ozdůbky (hvězdičky,
kvítky, vinné listy, žaludy apod.), které fungují jak samostatně, tak mohou být skladebným prvkem složitějších kompozic. Nejčastěji lze obrazové prvky nalézt na titulní straně, na začátku a na konci textu, často ve formě klasického knižního vlysu a viněty.81

Vlys vytvořený z typografických ozdůbek uvozuje text písně MZK VK-0000.575,přív.7

Obrazová informace na titulní straně představuje jedno z prvních recipovaných sdělení kramářského tisku ze strany uživatelů. Jejím úkolem bylo zaujmout, zvýšit přitažlivost tisku a zřejmě také základním způsobem kategorizovat nabízené zboží.82
Atraktivní mohl být právě jen obraz bez vazby k textu, jehož význam nemusel být
recipientovi zcela srozumitelný. Toto užití lze předpokládat u vyobrazení milostných
obrazů, soch a poutních míst. Nezávisle na schopnosti číst text mohou obrazy nabývat
81

Holubová 2012.
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Kneidl 1983: 25–26.
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význam při prodeji formou kramářského zpěvu, například poprsí ženy mohlo být
identifikováno s konkrétní světicí.

Světskou píseň o lásce evokuje často obraz ženy s (hořícím) srdcem v ruce
(MZK VK-0004.815; MZK VK-0006.366; MZK VK-0006.911)

Generická vyobrazení byla často využívána i pro určité typy písní, které je na jejich
základě možné identifikovat (muž a žena, voják, popraviště, monogram Krista nebo
Panny Marie, kříž). V těchto případech se potkával ekonomický zájem tiskaře, který
nacházel opakované využití pro své štočky, se zájmem recipientů, včetně těch s nižšími
čtenářskými kompetencemi, o konkrétní typ písně. Složitější vyobrazení pak disponují
vlastní vyprávěcí schopností, případně v nich mohou být alespoň hledány detaily zmíněné v tisku (biblické scény, bitvy, živelní pohromy). Při úvahách nad smyslem obrazu
v tisku je však třeba vzít na vědomí i prostý fakt, že užití vybraného štočku nemuselo
být motivováno složitějším záměrem, ale třeba jen momentálním vybavením tiskárny.
Štočky ostatně patřily díky svému komerčnímu potenciálu k ceněné výbavě tiskařské
dílny, což lze dobře demonstrovat například na obrazech užívaných v kramářských
tiscích ze slovenské Skalice v 19. století. Jejich původ a užívání lze sledovat až do
poloviny 16. století, kdy je z Norimberka zakoupil prostějovský tiskař Jan Günter.83
Druhá velká skupina netextových prvků – knižní dekor – plní v tisku estetické
funkce, rytmizuje sazbu a napomáhá prostorovému rozvržení textu.84 V písňových kramářských tiscích dekor provází hlavní obrazový prvek titulní strany a někdy ho i sám
tvoří; a slouží rovněž k vyplnění prázdných míst („horror vacui“). Začátku vlastního
textu předcházel u některých písní vlys, podlouhlý dekorativní prvek o rozměru několika řádků, který se obvykle rozvíjel od středu do stran. Oblíbené byly zejména různé
římsy a rostlinné rozviliny. Na místo vlysu byly také často kladeny ozdobné pásy či
tyče s rostlinnými prvky, nebo různé druhy linek. Třetím typem vlysového dekoru byly
kompozitní motivy sestavované z drobných typografických prvků nebo z malých, jinak
83

Šefčáková 1990; Slavíková 2016.
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samostatných prvků (váza, stromek, fontána) řazených vedle sebe. Poslední textovou
stranu často uzavírala viněta. Vedle méně častých figurálních vyobrazení bývaly v závěru textu obvykle použity čistě ornamentální motivy (rozviliny, pletence, arabesky).
Užití vlysu či viněty může někdy indikovat neuvedené místo výroby – v některých
tiskárnách se dekor často opakoval, např. pro Litomyšl je typicky vyobrazená ovinutá
tyč nebo výjev bysty v krajině na místě vlysu, pro Chrudim zase na stejném místě pás
oblouků. Některé dekorativní motivy byly velmi oblíbené a existují v mnoha verzích
a úpravách, přičemž zjevnější bývá opakování ve figurálních námětech. V oblasti nefigurálního dekoru lze jmenovat motivy srdce pod stromem, rohy hojnosti a některé
typy říms nebo podstavců.
Dekorativní tvarosloví zůstávalo v kramářské písni dlouhou dobu téměř neměnné.
Nicméně v 2. polovině 19. století už se objevovaly určité změny – výzdoba se častěji
omezuje zejména na titulní stranu, vlysy a zejména závěrečné viněty se objevují řidčeji. Na místě vlysu se v této době používají složitější ornamentální prvky, ale čím
dál častěji jsou skládané aditivně vedle sebe – objevuje se mezi nimi i novogotické
tvarosloví (oblouky, fiály apod.), nebo rozmanité typy stylizovaných květů či listoví.
Definitivní změnu pro podobu dekoru znamenalo období přelomu 19. a 20. století,
kdy do kramářské písně, proměněné již i tematicky v kuplet či šlágr, rázně nastoupilo
secesní tvarosloví, které vytlačilo všechen starý dekor a opanovalo nejen titulní stránky.

Nápěvy světských kramářských písní a písňová tradice
Věra Frolcová

Přestože české tisky světských kramářských písní 17.–19. století neobsahují notované
záznamy, hudební prameny kramářského zpěvu svědčí o tom, že se tyto písně zpívaly
a některé z nich předávaly dál ústní tradicí. Vztah textu a nápěvu je ve světské kramářské písni volný, už proto, že k novým textům se nové melodie zpravidla netvořily.
Vybíraly se ze známých nápěvů různého původu a vodítkem byl odkaz v záhlaví textu –
doporučení, na jaký nápěv text zpívat. Kramářský zpěv neusiloval o hudební tvorbu
a originalitu, ale o přístupnost a sdílení textů zpěvem,85 a tak jsou dějiny těchto písní
dějinami kontrafakt a zvláštní směsicí dobových a krajových melodií putujících společně
s kramáři, písničkáři, vandrovními muzikanty, poutníky na posvátná místa. Nepřímo tak
kramářská písňová kultura podpořila vznik a životnost dlouhodobých tradic některých
nápěvných typů české a regionální povahy. S šířením písní ústní tradicí souvisí i variabilita melodií: jeden a tentýž odkaz nebo jediná píseň někdy vykazují různá dobová a krajová
hudební znění, která se osamostatňují a žijí vlastním životem jako lidová píseň.86
Používání odkazů na nápěvy rozvíjely kramářské písně jako osvědčenou praxi,
užívanou v rukopisných a tištěných kancionálech od české reformace; mnoho z nich
85
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Na příkladu kramářské písně Jaký mám trápení, kalhoty plátěný doložila Thořová 2010.
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však bylo tištěno bez odkazu, a tak spoléhalo na ústní podání a paměť. Některé ze světských kramářských písní druhé poloviny 18. století se objevují poprvé v notovaných
zápisech tzv. guberniálního sběru z roku 1819 (Tobě, Echo, si stěžovat budu mé trápení,
Já jsem sice hrobař chudý).87 Právě notované prameny 19. století vypovídají prozatím
o reálné hudební stránce světského kramářského zpěvu nejvíce. Vedle kramářského
tisku, který je výchozím etnomuzikologickým a hymnografickým pramenem,88 jde
o nový okruh hudebních pramenů. Jsou to zdroje povahy orální a paměťové (zvukové a rukopisné záznamy zpěvu kramářských písní podle ústního podání), rukopisná
a tištěná média (světské zpěvníky, kancionály, sbírky a edice lidových a zlidovělých
písní). V hudební dokumentaci paměťových pramenů světských kramářských písní
vynikají Josef Emanuel Jankovec (1866 Kolinec – 1949 Nová Paka), František Homolka (1885 Zlosyň – 1933 Praha), Robert Smetana (1904 Vídeň – 1988 Brno), Jan
Poláček (1896 Jaroměřice nad Rokytnou – 1968 Prostějov) ad. Notovaná znění písní
a jejich varianty, procházející různými médii, časem a kulturním prostorem, umožňují
rozvíjet etnomuzikologický koncept intermediality písňové tradice. Sekundární povahu mají etnografické zdroje s informacemi o kontextech zpěvu, které mohou přispět
např. k identifikaci tanečních nápěvů.89
Zpěv kramářských písní se odehrával podobně na ulici, na trhu, v hostinci, ve škole, v kostele, na svatbách a pohřbech, na pouti. Tak, jak se v kancionálech od samých
počátků objevovaly některé odkazy na světské písně (např. v katolickém kancionálu
Šimona Lomnického z roku 1580 odkaz na píseň V černém lese stáli),90 není hranice
mezi světským a duchovním v hudební stránce kramářských písní zřetelná. Starší vrstvu
nápěvů světských písní zastupují duchovní písně 17. a 18. století (Ukrutná smrt, přehrozná smrt, Pozdraven buď, Františku).91 Jejich nápěvy byly užívány nahodile (podle
rozsahu sloky) nebo záměrně. Např. mravoučné příběhy nabízely melodii postní písně
Černěť já se přistrojím.92 Světský text totiž probíhá na pozadí života „člověka v rukou
Božích“, tj. v myšlenkovém rámci dobové náboženské praxe. Ukazuje to i tabulka o recepci písně a melodického odkazu Barboro, panenko svatá, které ne náhodou posloužily
kramářským písním o hrozbě komety, o vraždě syna nebo zpěvu havířů před sfáráním
do dolu. Tyto kontexty zanechaly svědectví o víře v patronku šťastné smrti a z hudebního hlediska ukazují různá dobová a krajová znění téhož nápěvového odkazu a téže
písně, procházející několika médii (rukopisný kancionál, kramářské tisky, ústní tradice).
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Pohanka 1958: 58; MHB 1365; nápěvový odkaz pokračoval v duchovním i kramářském zpěvu pod incipitem

Amen, staniž se tak (MZK STS-0450.080 ad.).
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HTB 1712–1752; starší notaci z tištínského rukopisného kancionálu (1647) uvádí Konrád 1893: 427.

Kramářským tiskům je časově bližší BožSlav 1719: 109. Srov. německojazyčné kramářské tisky 17. století (Klier
1955: 72–73, Abb. 3; BLF I: č. 666, 1075 (Jn der Melodey: Jn Schwartz wil ich mich kleiden), 1076.).
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MÉDIA PÍSŇOVÉ TRADICE
Ze životopisu písně a nápěvu Barboro, panenko svatá v kramářském zpěvu
[1679]–1966
DATACE
PROVENIENCE

TEXTOVÝ
INCIPIT

NÁPĚV
strofické schéma
nebo počet slabik

MÉDIUM
FUNKCE,
KONTEXT

1966 Louky nad Olzou
EÚB A 1406/39

Barboro,
patronko svata,
pro Kristove
rany sćata

notace
8a 8a 8a 8a

paměť a ústní tradice
píseň havířů před
fáráním do dolů

1941 Mariánské Hory
EÚB A 509/5

Barboro,
panenko svatá,
pro Kristovo jméno
sťatá

notace
8a 8a 8a 8a

paměť a ústní tradice
zpěv o hornických
svátcích v Šenově

[1870–1880?, české země]
MZK VK-0000.792,přív.15

Ach, poslechněte,
křesťané, věci divné
neslýchané

Jako
Barboro, panenko svatá
8888

KT
novina o vraždě syna
u Znojma

[1800 Praha ?]
MZK VK-0000.467,přív.25

Barboro,
panenko svatá,
pro Kristovo jméno
sťatá

8888

KT
píseň k patronce
šťastné smrti

1786 Olomouc
Josefa Hirnleová
MZK VK-0000.340,přív.6

Zastav se,
sedláčku milý,
pozoruj maličkou
chvíli

Jako
Barboro, panenko svatá
8888

KT
píseň k sv. Isidorovi,
patronu rolníků

1771 Litomyšl
Antonín Vojtěch
Kamenický
MZK STS-0559.401

Poslechněte,
ó křesťane,
věci hrozné
neslychané

Zpívá se jako
Barboro, panenko svatá
8888

KT
novina o kometě
roku 1770 v Rusku

[1751–1800?] Olomouc
Josefa Hirnleová ?
MZK VK-0000.340,přív.1

Poslyšte, věrni
křesťané, o strašlivým
soudu Páně

Zpívá se jako
Barboro, panenko svatá
8888

KT
píseň o posledním
soudu

1712 Praha
HTB Rosenmüller

Barboro,
panenko svatá,
pro Kristovo jméno
sťatá

bez notace
8a 8a 8b 8b

tištěný Kancionálek
historický
písně k svatým

[1701–1725 Praha ?]
MZK VK-0000.575,přív.51

Barboro,
panenko svatá,
pro Kristovo jméno
sťatá

Má svou notu
8888

KT
píseň za šťastné
skonání

1697 Brno
František Ignác Sinapi
MZK STS-0036.352

Barboro,
panenko svatá,
pro Kristovo jméno
sťatá

Jako
O gloriosa domina
8888

KT
písničky proti
úhlavnímu nepříteli

[1679?] Bzenec
[Jan Klabík]
BzenKan, VMO R 73, s.p.

Barboro,
panenko svatá,
pro Kristovo jméno
sťatá

4hlasá notace
8888

rukopisný kancionál
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Další skupinu odkazů v tiscích českých světských kramářských písní představují
melodie lidových a zlidovělých písní. Přestože většina odkazuje na melodické typy
a prameny z Čech, provenienci a stáří písní není snadné pro nedostatek historických
dokladů určit. K obecně rozšířeným písním, které se od poloviny 18. století staly
i melodickými odkazy, patří Vímť já jeden krásný zámek93 nebo Ten sebranský kostelíček,94 po roce 1850 píseň Horo, horo, vysoká jsi.95 Šířily se také prostřednictvím
zpěvníků české společnosti 19. století96 a v ústní tradici se melodicky různily vážně
i v parodiích.

Posměšná varianta písně Vím já jeden pěkný zámek a kontrafaktum Všeci lidé doma spějí.
Strání, zapsal Alois Doufalík, 1906. EÚB, sign. A 19/74.

Malá část nápěvových odkazů světských kramářských písní obsahuje instrumentální
motiv. Některé vojenské písně z 2. poloviny 18. století se zpívaly blíže neznámou Trubackou notou,97 odvozenou patrně z intonačních možností dobové trubky. Před rokem
93

Jireček 1881: 383; Sehnal 1963: 279; Beneš, ed. 1983: 149, č. 11, 151, č. 49; Kopalová & Holubová

2008: 442.
94

EN: č. 658; historii písně komentuje TrxJB I: 389–396.

95

EN: č. 131; Hostinský 1906: 24–26; Kopalová & Holubová 2008: 439; MZK VK-0000.216,přív.56 ad.

96

ČNZ: 453, 448, 403.

97

KNM 27 H 208.
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1878 vstupoval do kramářské tradice prostý nápěv zvaný Harfenice,98 který vznikl
díky lidem, kteří s harfou chodili v Čechách i na Moravě a zpívali sociálně a smutně
laděné písně.
Obsáhlou skupinu zastupují tisky kramářských písní s odkazy skrytého významu
(Známou notou, Povědomou notou, Obzvláštní notou, Má svou notu). Za odkazy typu
Obecní notou jsou ve světském kramářském zpěvu zpravidla čtyřřádkové melodie s osmislabičnými verši nebo jiným počtem slabik, známé z Erbenových sbírek, školních
a společenských zpěvníků. Typickou kramářskou obecnou notu poloviny 19. století
představuje světský lament Pročs mne, Bože, na svět stvořil.99 Je to durový nápěv, blízký
taneční melodii typu české mazurky, putující s kramářským zpěvem do 20. století:
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Nápěvy kramářských písní však netvoří jednotný hudební styl. Melodie zlatého věku
světského kramářského zpěvu konce 18. a 19. století prokazují více vztahů k českému
než k moravskému repertoáru (třídobé taneční melodie, pravidelné metrorytmické
formy, převaha durových nápěvů v rozsahu oktávy, klesající průtahy dvou tónů). Naproti tomu vrstva nápěvů se znaky regionálního folkloru a modality lidové písně na
Moravě je zastoupena vzácně.
Tak vynikají moravské a slezské varianty kramářské písně o pyšném synovi, odpoutané od tisku, adaptované do tzv. východního písňového stylu.100 Varianta z Polanky nad Odrou se vyznačuje dvěma mixolydickými tónovými řadami v posunu
sestupné velké sekundy (c–b; b–as) , z nichž první má navíc sníženou sextu a tento
modální útvar má zvláštní postavení v archaické melodice lidové písně.101 Změna
metra naznačuje, že zpěvačka zpívala ve volnějším rytmu bez pravidelného taktového impulsu. Tyto hudební vlastnosti nemají s tištěným nápěvovým odkazem (Jako
Zaplať mně, sedláku, službu mou)102 ani s kramářským, byť různorodým stylem, nic
společného.

98

Viz heslo Píseň Harfenice, s. 70–71.

99

EÚB A 937/81; Vejvoda 2017: 355; srov. německou paralelu nápěvu Eine dumpfe Trauerkunde geht

längst um durch Stadt und Land (Petzoldt 1982: 45).
100 S III: č. 97; Holý 1967: 21–22; viz heslo Trestal koval syna sveho, že pychu provodi, s. 72–73.
101

EÚB A 905/34; Trojan 1980: 171–172.

102 Srov. EN: č. 556.
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Témata

Stavy a typy

Hana Bočková
Pohled na společnost tvořenou souborem stavů a povolání má svou staletou tradici.
Světské kramářské písně reflektují přirozeně jen tu její část, která vypovídá o životě,
zájmech a starostech lidí z nižších společenských vrstev; jsou protagonisty i primárními recipienty písní. Tyto skupiny jsou v nich vymezeny poměrně volně, sdružují lidi
z hlediska sociálního postavení, profesní orientace, či dokonce věku (mládež). Píseň
stvrzuje jejich společenský status, přitom dokáže vystihnout pozitivní stránky a posílit
tak sebevědomí příslušníků zmíněné skupiny či povolání, stejně dobře však zachytí
i nedostatky, které s sebou přinášejí; umí jim nastavit i ironické zrcadlo. Vzniklý obraz je tedy jednak „věcnou“ sondou do života obyčejného člověka, pravidel, jež musí
ve svém postavení dodržovat, jeho profesních dovedností, poodhalí však také jeho
uvažování o životě a společnosti. Je i zajímavým svědectvím podoby lidového humoru, který nám může připadat obhroublý, má však svou tradici i autenticitu; v tomto
smyslu může být kramářská píseň také – dnes už téměř uzavřeným – okénkem do
smíchového světa našich neurozených předků.103
Kramářské písně čerpají náměty z praktického života, využité však nejen k zábavným, ale i k výchovným účelům. Příkladem může být Spasitedlné skrz libezný spěv s duši
rozmlouvání o kříži všelikého stavu a povolání lidí,104 které duchovně interpretuje jevy
všedního života. Úvahy o útrapách lidí rozličných stavů a povolání jsou vztaženy k obrazu Kristova kříže, neboť člověk má svůj vlastní kříž, jehož trpělivým snášením připravuje spásu své duše: kněží povinností vést lidi k Bohu, manželé a sousedi snášením
obtíží soužití, sedláci těžkou prací, služební lidé trpělivostí, děti poslušností aj. Meditativními úvahami se píseň přibližuje skladbám duchovně zaměřeným; je důkazem,
že hranice mezi oběma typy často není ostrá, duchovní ponaučení vyvozené z příběhu „světsky“ zakotveného přirozeně vyplývá z ideového rámce křesťanské společnosti.
103

Srov. Bachtin 2007.

104

MZK STS-0559.370.
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U většiny písní o lidských stavech a povoláních však převládá zábava a jednoduchá
moralistní reflexe. V Chvalitebné písni o řemeslnících, v níž vypravěč pronáší ve veselé
společnosti dobromyslné oslavné přípitky, defiluje více než dvacet řemesel: Truhláři oni
také pěknou chválu mají, almary a šrajbtyše105 krásný udělají, když kdo umře, truhličku,
zapájejí (sic) dušičku, dost se dobře mají. […] Dobrej den ti vinšuju, tesaři vznešený, neb ty
nad všecky bejváš nejvýš vyvýšeny, na střeše i na věži, na tobě moc záleží, lezeš na lešení.106
K nejpočetnějším náleží písně o selském stavu, téma, které má svou tradici už ve
středověké literatuře. Topický obraz nevzdělaného prosťáčka vzbuzujícího posměch
je v kramářských písních doplňován postřehy z reálného života. Lamentující [Chvála]
sedláků pracovitých, kterak pracně pro všeliký lid dobývati musejí konstatuje, že sedlák
svou dřinou živí celou společnost: Suma sumou, celoročně pokoje nemá, jak po polích,
tak po lesích se dost nadělá: velkou práci konati, tělo své hindrovati107, a předce ním leckdo jenom chce pohrdati. To jest ještě všecko málo té jeho práci, a předce nejsou všímany
mnozi sedláci: nevím, jaká to chyba aneb jaká příčina, každý od něj živ byt musí, pravda
jediná.108 Písně však dokáží poskytnout i útěchu, umožnit přehlíženému stavu nabýt
sebevědomí: Nová píseň pro obveselení mysle sedláka připomíná, že prvními sedláky
byli už synové biblického Adama a stejně tak synové Noemovi po potopě: Tak [j]e
sedlák první základ na dvakrát založený, a tak on jest od začátku a bude až do skonání.109 Jeho význam stvrzuje i charakter práce, která na rozdíl od jiných má i duchovní
rozměr: do země, z níž získává obživu, se po smrti navrací.
Písně tematizující život a práci nižších vrstev se obracejí také k řemeslníkům
s respektem, často však i s ironickým pohledem na jejich méně poctivé praktiky.
Příkladem mohou být ševci, řezníci či pekaři, humorně nazíraní už od středověku:
Tenkráte mají ševci žně, když která svině scípne, tenkrát se mají ševci dobře, když hodně
dobytek hyne, o kůže se tahají, všichni stejně smrdějí.110 Portréty mnohých řemesel přerůstají v jednoduché žánrové obrázky venkovského či maloměstského života – práce
je vystřídána sváteční zábavou mladých lidí, nechybí ani motiv lásky jako součásti
života řemeslnické mládeže.111
Specifické postavení má stav vojenský: nedobrovolné vzdálení mladého muže od
rodičů i milé, jíž se lyrický subjekt svěřuje se svými smutky včetně strachu ze smrti na
bojišti, s sebou vnáší do písně citové akcenty inspirované dobovou sentimentální poezií, byť se tak děje velmi neobratně.112 V jiné vojenské písni je naopak před milostným
105

Šrajbtyš ‚psací stůl’.

106

MZK VK-0000.032,přív.12.

107

Hindrovati ‚týrat’.

108

MZK VK-0000.774,přív.4.

109

MZK VK-0000.770,přív.27.

110

MZK VK-0000.133,přív.89.

111

Např. MZK VK-0000.477,přív.3.

112

MZK VK-0000.077,přív.26.
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upřednostněn cit vlastenecký, odhodlanost k obraně rodné země i jejího panovníka
(zde lze pro změnu najít stopy vlivu dobového společenského zpěvu): Vzhůru bratří,
čeští vojáci, my žijeme v samé rekraci, peníze a šat dostáváme, proto že svou vlast zastáváme. Vzhůru vše sklenice, na zdraví vlastence, všecky sobě připíjme, „Sláva králi“ zapějme,
česká dívka, též i český zpěv, to prouží113 naši českou krev.114
Pro dokreslení pestrosti tohoto tematického spektra připojujeme i písně věnované
tradičním typům – nositelům nectností, jako jsou lenoši, pijáci, lidé propadlí vášním
a zlozvykům. Mezi nimi má už tradičně své specifické místo „zlá žena“, dědička pramáti Evy, zosobnění ženské hříšnosti ve všech jejích podobách, ne pouze v kontextu
rodinného života,115 ale také jako obecného fenoménu. Takovým všezahrnujícím svědectvím ženské špatnosti je Abeceda ženská v píseň uvedená;116 volba formy abecední
skladby využívané už ve středověké poezii dokládá i starobylost tématu, podobně jako
jiná podobná píseň, hromadící tradiční „biblické příklady“ o ženské špatnosti. Do
tematického rámce přípravy k manželství je v písni zařazena celá galerie „zlých“ žen
jako odpudivých příkladů vzatých ze Starého zákona.117 Na zlozvyky tabáčníků míří
Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná;118 parodická svatba piksly a nosu
za účasti svatebčanů, kuřáků dýmky i lidí šňupajících tabák, s náležitým hudebním
doprovodem (troubí se tu „na zadnici“) vyúsťuje v hrubozrnné hádání piksly a fajfky
o přednostech a nedostatcích obou způsobů užití tabáku. Vítězem tu – pochopitelně –
není nikdo; výčet nectností a zlozvyků soupeřů završuje přehlídka neštěstí způsobených tabáčníky z obou stran. Píseň určená pro legrací tak mezi řádky – snad v poněkud
nečekaném kontextu kramářských písní – šíří protikuřáckou osvětu.
Kramářské písně o rozličných společenských stavech, povoláních, lidských typech
tvoří skupinu vnitřně nejednotnou, mísí se v ní množství témat i úhlů pohledu; v mnoha textech lze nalézt stopy staleté tradice, ale i inspiraci soudobou uměleckou tvorbou.

Rodina a láska
Hana Bočková

Rodinné prostředí a vztahy v něm panující jsou významným tematickým okruhem
kramářských písní: rodina je přirozené centrum lidského společenství, poskytuje
ochranu před nepřátelským „velkým“ světem, příslušnost k ní dodává člověku společenský status. S ní je spojena i láska ve všech podobách, přitažlivé téma mnoha
113

Proužiti ‚proudit, kolovat’.

114

MZK VK-0000.425,přív.25.

115

K tomu více v oddíle Rodina a láska, s. 37–40.

116

MZK VK-0000.727.

117

MZK VK-0000.525,přív.36; lze je identifikovat např. ve veršovaném kázání Píseň o ženách

(Lehár 1990: 213n).
118

MZK VK-0003.020.

37

písní. Nejsilnější proud věnuje pozornost lásce milenecké, typicky dvěma základním
podobám, lásce šťastné a nešťastné, nahlíženým humorně, sentimentálně i tragicky.
A náleží sem i vztahy mezi manželi, napětí mezi rodiči a dětmi, pohled na lidi, kteří
tráví život mimo manželství. Společně pak zajímavě prezentují celý komplex vztahů
obklopujících rodinu, jsou zrcadlem života dobové neprivilegované společnosti.
Šťastná láska je tématem především lyrických písní; na rozdíl od písní s převahou
epiky tu promlouvá lyrický subjekt, jsou výrazně metaforické a obvykle neobsahují
stereotypní úvody a závěry kramářské poezie.119 Velká část z nich je inspirovaná dobovou sentimentální poezií, jejíchž uměleckých kvalit ovšem zpravidla nedosahuje.
Recipient jistě ocení vroucnost vyjádřených citů, jak je tomu např. v dialogu Marinky
a Johanese. Mladík svou promluvu s galantností napodobující etiketu vyšších společenských vrstev uzavírá: Má nejmilejší Marynko, pěkně se poroučím, a moje rozmilé
kvítko, s nima se již loučím, vroucnou láskou jich objímám, svoji píseň dokonávám, dám
se zas brzo najíti, k službám vždy zůstávám.120 Druhý proud milostných písní je typický svou naivní, neškolenou jednoduchostí, mnohdy se vztahem k lidové lyrice, od níž
se však liší mj. volbou výrazových prostředků.121 Dívka se vyznává: Ach ptáčku, můj
slavíčku, až sem přijde Toníček, řekni, že mu odesílám pár slaďounkých hubiček. Pakli
bude Boží vůle, spolu se dostaneme, tak svůj život spořádáme, jak sluší na manžele.122
Najdeme tu i četná pregnantní lidová vyjádření, např. když si dívka stýská, že její
nápadníci jsou spíše z Drážďan než od Berouna.123 Šťastné vyřešení starostí završené
svatbou je mládeži i jistým výchovným ponaučením a příkladem.
Láska nešťastná ve svých nejrůznějších podobách je čtenářsky vděčnější a přitažlivější téma; svědčí o tom i větší pestrost užitých literárních forem: vedle lyriky se často
uplatní i epika, líčení geneze nešťastného vztahu a jeho smutného závěru. Četné jsou
písně–monology mladých žen, milujících a opuštěných, případně jejich dialogy s „nevěrným milým“. Čtenáře jistě dojme rozdělení milenců odchodem mladíka–vojáka do
vzdálené země a zoufalství dívky, která ztratila svou čest, osaměla s nemanželským
dítětem. Návrat nevěrného milého k hrobu nešťastné dívky a jeho pozdní lítost má
ovšem i výchovný cíl: Pročež vy, mladé dívky, nevěřte žádnému, neb jest každý podvodný v světě v dnešní dobu. Poslouchejte rodiče, dokud je živy máte, milujte je ze srdce,
šťastný konec vše vezme.124
Tragédie, v niž nezřídka nešťastný vztah ústí, dává velký prostor vylíčení pocitů
postav a čtenářovu soucitnému povzdechnutí nad jejich krutým osudem. Odmítnutý
mládenec odchází do kláštera a dívka poznává svou chybu až pozdě, u jeho hrobu:
119

Beneš, ed. 1983: 144.

120

MZK VK-0000.709.

121

Beneš, ed. 1983: 144.

122

MZK VK-0000.477,přív.12.

123

MZK VK-0000.464,přív.75.

124

MZK VK-0000.349,přív.18.
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Když jsem já s tebou zhrdala, tys slzel po straně, nyní poznávám svůj rozum, když jsi pokrm zeměplazům, že jest ten hřích na mně.125 Jindy nešťastný zamilovaný muž vykope
tělo zemřelé milenky z hrobu a umírá v jejím objetí. Jak vidno, dokážou kramářské
písně dojít v líčení nešťastné lásky až na samu hranici zoufalství.
Zatímco písně o lásce šťastné i nešťastné volí zpravidla vážný tón, ironií a humorem nešetří písně o lidech stojících stranou lásky a manželství. Jsou to zejména
neprovdané ženy, „staré panny“. Píseň nová o starých dívkách výstižně zachycuje jejich
postavení: pod humorným povrchem prosvítá těžký život ženy, která nemůže nabídnout dostatečné věno: „vysoký rod“ otce–výběrčího a matky–kupcové je jen ironické
synonymum žebroty. A postrádá i krásu, která by jí mohla přinést zájem mladíků:
[…] Chlapci mě rádi měli, pořád pívo nosili, sklenici za sklenicí okolo mé hlavy, div že
mně nezavdali.126 Hořká zpověď však nakonec vyústí smířlivě – když nezíská ženicha,
prodá své „dědictví po rodičích“ u hadrláků a zisk užije a rozdá chudým. Je zřejmé, že
společnost jejich nesnadný úděl reflektovala také se soucitem. Osamělí „staří mládenci“ jsou v kramářských písních spíše terčem dobromyslného smíchu, který – protože
dobové postavení muže se od ženského liší – nemá sociální podtext, jde spíš o humorné historky odhalující jejich podivínství či společenskou neobratnost. Tak v písni
Sklamaný ženich127 se muž namísto v komůrce dívky, která mu slíbila manželství, ocitá
v prasečím chlívku, je označen za zloděje a zbit, jindy je muž svou dámou ukryt do
nůše, z níž vypadne a je posměšně považován za čerta.
Podobně je tomu v písních o manželství. Jeho podoba se od dnešní poněkud
lišila, především ve významu role muže a ženy: „Poslušnost musela zdobit ženu i děti
nejenom doma, ale vždy a všude. […] Postavení paní domu se podstatně lišilo od
postavení pána domu. Paní domu hrála vždy podřízenou roli.“128 Písně, na něž zde
odkazujeme, však zachycují situaci, kdy se tyto tradiční pozice uvolňují. Převažují
v nich humorné nářky obou manželů na nedostatky jejich protějšku: mladá žena si
stýská na život se starým mužem, muž haní manželku – nedbalou hospodyni, vzácný
není ani muž–pijan a rozvraceč rodiny. Nejživěji působí dialogy, dávající prostor oběma svářícím se stranám: je to kupř. hádka ženy s mužem–pijákem v hospodě, vrcholící
ženinou výhrůžkou dám tě malovati na obtrytě129 na památku. Alkohol je ostatně
problémem mnoha manželství: tak v Písni nové o nesvorných manželích, v níž si muž
stěžuje faráři na hrubosti své ženy, vyjde posléze najevo, že jejich příčinou je jeho láska
k pití a hazardu, takže je nakonec rozlíceným farářem pokárán – marně: Adyo, já se již
loučím, Pánu Bohu jich poroučím, až mi moje žena umře, teprv si zaskočím.130 Zajímavá
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je i promluva ženy, která líčí manželství jako ideální soužití – a každou sloku této
apologie doprovází (jakoby v pozadí, vysázený drobným písmem) mužův ironický
komentář: Nedám zlosti na se dopustit, ani marné slovo vypustit, ale jak manželu od
Boha danému poslušna být. (Za dveřmi a před domem štěkává jako fena.)131
Posledním frekventovaným tématem těchto písní jsou mezigenerační vztahy. Zde
však humorný prvek nejspíš nenalezneme. Zklamání rodičů nad chováním neposlušných dětí je příliš závažný problém, tím víc však je akcentována stránka výchovná.
K základním typům patří konflikt rodičů s nezdárným synem, který je vyhání z domu:
Otec k němu žalostně a s pláčem promluví: „Rozpomeň se, synečku, na tvé slibování.“ On
tak jako steklý pes na otce skočil, starého otce a matku z domu ven vystrčil.132 Najdeme
ovšem i děti nenáviděné nevlastní matkou či otcem, vyhnání sirotků z rodiny, trápení
milenců, jimž pro jejich sociální nerovnost brání v lásce rodiče. Nehledanými slovy
je v těchto písních zachycen každodenní život rodinného společenství se složitým
předivem vztahů, láskou i animozitami.

Člověk a živly
Hana Bočková

Okruh kramářských písní tematizujících živelní katastrofy nejrůznějšího typu vychází
vstříc lidskému zájmu o senzaci. Tato neštěstí jsou specifická tím, že postihují lidský
kolektiv a rezonují ve velkém geografickém prostoru; jejich ozvěna dolehne ke čtenáři
až z dalekého zahraničí. Zrcadlí přitom i nejistotu života neustále ohrožovaného živly
a v jejich stopách i hladem a epidemiemi.
Snaha vysvětlit příčiny těchto událostí vede člověka k tomu, aby hledal argumenty
ve světě víry, která je přirozeným rámcem jeho života od narození až do smrti, často
se ovšem obrací i do sféry lidových pověr. Přesvědčení, že původcem neštěstí je trestající Bůh, má vést člověka k sebereflexi, morálnímu zpytování vlastních činů i činů
kolektivu, k němuž náleží. Tak tyto písně plní i funkci mravně nápravnou, jakkoli je
poměr oné senzacechtivosti a morálního působení v jednotlivých textech proměnlivý.
S katastrofálními událostmi jsou tradičně spojována podivná „znamení“ na obloze jako jejich varovná předzvěst. Jejich původ si prostý člověk nedokáže vyložit
racionálně, a sáhne tedy po náboženské (i pověrečné) symbolice, která vyhovuje jeho
modelu myšlení. Tak byla interpretována kometa na nebi: […] jako krev červená u ní
hrozná metla stála a ta papršlky ohnivý od sebe dávala. Je varováním před nepřáteli,
kteří přijdou ode všech čtyrech dílů světa, jakož písmo praví a zem českou na podkovách
roznosejí koně.133 Tato motivika čerpá z biblické Apokalypsy a nese v sobě závažnost
i patos proroctví.
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Jindy je nebeské znamení komponováno z různorodých prvků: evangelijní výjev
ukřižovaného Krista jako připomínka jeho oběti, k tomu apokalyptický měsíc, slunce
a další znamení spojená s vizí posledního soudu. Obraz bývá doplňován i obecně sdělnými znaky trestu (meči a metlami) a smrti (umrlčí hlavou, kostmi, rakví, márami),
dokonce i dunícím dělem. A hrůzný dojem dovršuje líčení pocitů, které nebe v ohni
vyvolává: Tak všechný hrůzou zmámeni chodili jsou zarmouceni, když na to jen chtěl
kouknouti, hrůzou by musel omdliti.134
V kramářských písních o nebeských znameních je dějovost potlačena ve prospěch barvitých popisů a především jejich výkladu jako varování před blížícím se
neštěstím, jehož dopad lze zmírnit duchovní nápravou. Vložené modlitební pasáže
a zbožné prosby k mnoha svatým ochráncům, pro většinu z nich příznačné, je přibližují k okruhu kramářských písní s duchovní tematikou.
Mezi živelními katastrofami má významné postavení zemětřesení, snad proto, že
v našich domácích poměrech náleží k vzácnějším úkazům. Pozornost celé Evropy přitáhlo a v dobovém zpravodajství (včetně českých kramářských písní) se nesčetněkrát
objevilo zemětřesení, které zasáhlo Lisabon roku 1755. Zřícené budovy, požáry, obrovská tsunami – to vše přesahovalo tehdejší lidskou zkušenost. Část společnosti hledala příčiny v Božím hněvu, rodící se moderní vědy však obrátily pozornost k dosud
neznámým přírodním procesům, což podnítilo vznik seismologie. Kramářská píseň se
ovšem drží tradičního výkladu a v neštěstí vidí projev Boží vůle, současně však s touhou po senzačnosti zachycuje detaily, rychlost a fatální dopad ničivé síly a její zásah
do celé společenské struktury – zvlášť popisuje situaci krále a šlechty v palácích, lidí
na moři i ve městě, konstatuje i smutný osud přeživších: Přehrozné nařikání ostatního
lidu, kteří pod širým nebem snáší velkou bídu, když všechno pozbyli, ženu, dítky milý,
ještě hladem přehrozným chodějí strápený.135 Otřesy na našem území jsou pro čtenáře
zajímavé svou pouhou existencí, zaujmout může už skutečnost, že náhle padají židle
a nádobí. Kramářská píseň již zmiňovaného písničkáře Františka Haise136 zachycuje
otřesy dne 6. března 1872, které zasáhly Karlovarsko i sousední německá území. Zkušený autor znalý pravidel žánru je vykládá jako předchůdce blížící se komety, čímž
stvrzuje jejich „vyšší“ význam, a dává je do souvislosti s biblickou potopou, zkázou
Sodomy a Gomory, rozličnými válkami a epidemiemi, odvolává se na zemětřesení
v Americe. Zmínka o jevu poměrně malé intenzity tak dodává českým zemím na důležitosti, umožňuje je nově vnímat v širokém kontextu časovém i prostorovém (dokonce
biblickém) a použít je jako kulisu pro výzvy k pokání.
S povodněmi měl český člověk nedobrovolnou zkušenost mnohem intenzivnější,
jsou tedy přirozeně i častějším tématem kramářských písní. Mezi nimi získala velkou
popularitu píseň o povodni, která roku 1830 zasáhla Vídeň: rychlé tání zvedlo hladinu
dosud neregulovaného Dunaje, který zatopil města, vesnice a velkou část Vídně, zkázu
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dokončila epidemie cholery ze zkažené vody.137 Množstvím detailů působí píseň jako
zpráva zasvěceného zpravodaje – časové údaje, výška vody v ulicích, popisy ničených
budov a mostů jsou doplňovány tradičními líčeními plačících dětí plujících v kolébkách, nářku rozdělených manželů, dobytka unášeného vodou; uplatňování takových
výjevů posilovalo „divadelnost“138 celé události a bylo čtenáři očekáváno. Podobně je tomu i s postavou panovníka, dlícího tou dobou v sídelním městě monarchie:
vystupuje jako laskavý otec, který v souladu se svou rolí slibuje poddaným pomoc
a ochranu.
Množstvím zarmucujících – ač tradičně pojatých – podrobností oplývá píseň
o povodni v Pešti v březnu 1838; emoce překrývají věcné údaje a vyhrocují působivost
zkázy: nejen rodiny roztržené proudem vody, ale i kostel plující i s věřícími a hladový
trosečník pojídající maso svých rukou…139 Povodně v Čechách byly ovšem neméně
fatální, např. při květnové povodni roku 1872, v níž se spojila voda Vltavy a Berounky.
Kramářská píseň informuje o protržených rybnících a vzniku nového (Mladotického)
jezera.140
Požáry z velké části ještě dřevěných měst, jako byla Moskva roku 1838, připoutaly pozornost i u nás. V kombinaci s množstvím sněhu a mrazem pak vznikla scéna
vskutku divadelní: Sám ruský císař pán vyjel, aby ten sníh hrozný viděl, však nic ujeti
nemohli, byli by v něm zahynuli. Půlnoční požár zachvátil celé město, mráz však nedal
zoufalým lidem šanci na přežití: Matky dítky vynášely, do sněhu je položily, než se po
druhé vrátily, děti již pomrzlé byly.141
Píseň o požáru Národního divadla 12. srpna 1881142 dokumentuje (jako jedna
z mnoha) posuny reflektující vývoj české společnosti – namísto čtenářů oslovovaných
jako milí křesťané je v centru pozornosti jiný typ recipienta – Čech, český vlastenec.
A divadlo už není místem, jemuž by se měl křesťan vyhýbat a dát před ním přednost
návštěvě nedělní bohoslužby, jak stojí v mnoha písních, je to naše škola národa, největší chlouba Čechů. Tak kramářské písně mimoděk dosvědčují vývoj národního
sebevědomí.
Úder živlů však nebyl v kramářských písních vztahován vždy jen k obyvatelstvu
města či regionu, vzácněji se týkal i malého domácího společenství: prudká bouře
přepadla v pravé poledne svatbu v Uničově roku 1863 a blesk zabil ženicha a nevěstu,
další omráčil. Prostor, který byl jindy věnován líčení neštěstí, se zde uvolnil – a byl využit pro moralistní výklad. Smrtící blesk je Boží varování, na svatbě se totiž vedly všelijaké řeči. Zachráněna byla příznačně zbožná žena: Neb tato ubohá paní, když u stolu
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seděla, svoje malé pacholátko na klíně svým držela, modlitební knížku mělo a s ní sobě
pohrávalo, modlitbu z ní vytáhlo, na klín matky vložilo.143 Žena pak ostatní poučila, že
ji zachránila modlitba ke Třem králům, kterou je třeba se modlit při bouřce. Text této
modlitby je s několika dalšími v závěru skladby připojen.
Z uvedených příkladů lze soudit, že téma člověka a živelní katastrofy může mít
mnoho podob, které se odvíjejí nejen od charakteru dotyčného živlu, ale i od metody
vyprávění, akcentování vybraných motivů a zejména funkcí, které má píseň naplňovat.
Očekávaný cíl – podat zprávu o výjimečné události – bývá realizován nejen uvedením
konkrétních detailů, ale často i pomocí topických, tedy oblíbených, ač už značně formalizovaných motivů. Kromě informace samé je u kramářské písně předpokládáno
i poskytnutí morálního ponaučení z události plynoucího. Teprve skladby zaměřené na
„vlastenecky smýšlející“ recipienty nahrazují tyto duchovní a moralistní pasáže vlasteneckými výzvami, tradiční publikum „dobrých křesťanů“ je postupně nahrazováno
novým, s jinými ideovými preferencemi.

Zločin a trest

Hana Bočková – Jana Poláková
Světské kramářské písně zaměřené na kriminální činnost všeho druhu náležely k nejoblíbenějším. Přitažlivé byly především příběhy, jejichž součástí byla násilná smrt, tzv.
morytáty. Senzačnost výjimečného příběhu signalizovala už označení užitá v samém
titulu: strašlivý, ukrutný, hrozný; vyhrocená emocionalita a šokující detaily vzbuzovaly soucit i vzrušení, dokonce strach. Příběh, který svou krutostí narušil běh života
společnosti, byl však zpravidla potrestán, čímž stvrdil lidskou víru v existenci Boží
spravedlnosti a posílil i důvěru v účinnost světského práva. Nabízel také uklidňující
srovnání cizí tragédie s plynutím vlastního života.
Největší prostor v těchto písních dostávaly zločiny spáchané v rodině, mezi přáteli nebo sousedy. Konflikty mají přitom doslova archetypální charakter: spory mezi
manželi, mezi rodiči a dětmi; jejich příčinou je nevěra, touha po zisku, zoufalství
z bídy, alkoholismus, vzácněji nejednotnost víry. Druhým typem jsou písně o skutcích
profesionálních zločinců,144 loupežích a loupežných přepadeních, ale také např. falšování peněz.145 Populární byly písně obracející pozornost na známé zločince, jakými
byli Václav Babinský146 či slezští zbojníci Ondráš a Juráš.147 Tyto písně často zaznamenávaly celý život všeobecně známého zločince a položily základ jeho mýtu. Nová
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píseň o Kovařikovi z roku 1799 trefně vykresluje jeho portrét: Který skrz mnohá léta
po lesích se opletá, krade, svlíká a rabuje, šelma povsteklá, již jest tomu otroku padesát
devět roku, a předce zanechat nechtěl svého ouskoku.148 Následuje popis všech konfliktů
se zákonem, opakované útěky, jeho zatčení a zadostiučinění z blížícího se trestu. Ženy
páchající nejtěžší zločiny se objevovaly zřídka.149 Častěji vraždily z důvodu neutěšené
sociální situace: Když s manželem nemohla tento dluh zaplatiti, ukrutně si usmyslila
manžela otráviti i svých vlastních sedm dětí též ze světa zchladiti.150 Čarodějnictví,
krádeže hostií či podobné přestupky proti duchovním zvyklostem jsou pak doménou
„slabého pohlaví“ téměř stoprocentně.151
Většina témat měla vzhledem ke své aktuálnosti krátkou životnost. Existují však
i příběhy, které se v kramářské produkci opakují po několik desetiletí. Za výjimku lze
označit opakovaně vydávané případy, v nichž se podstatně nemění ani místo, ani doba
události, přičemž jejich recepci v lidovém prostředí lze sledovat i sto let po zločinu.152
Setkáváme se však s náměty volně migrujícími jak časem, tak lokalitami. Příkladem je
příběh kupce a kata, kteří se ubránili přepadení loupežnou bandou Petrovských. Jedna
varianta kramářských písní situuje událost v jinak téměř totožném textu k 2. lednu
1750 na Moravu,153 druhá k 2. lednu 1844 do Uher.154 Historický základ námětu není
zcela doložitelný a jasný. Jisté je, že po třicetileté válce (1618–1648) se v českých zemích
objevilo několik přepadávajících a loupících skupin, které byly později obecně zvány
Petrovští, podle vůdce nejznámější z nich.155 Životnost a přitažlivost látky dotvrzuje,
že se Petrovští v kramářských písních objevují i s velkým časovým odstupem od doby,
kdy se události odehrály, vstupují do lidových pohádek i jejich moderních adaptací.156
Morytáty představují zajímavý zdroj i objekt výzkumu pro společenské vědy,
zejména historii. Přestože se jejich autoři a distributoři odvolávají na jejich pravdivost (píseň pravdivá aj.), je nutné podrobit je kritickému heuristickému studiu.157
Příkladem mohou být tisky o ženě – vražedkyni svých sedmi dětí Cecílii Ulbrich(t)ové.158
Osoba stejného jména žila na počátku 19. století v Pustiměři na Vyškovsku, kam
ji také místně část kramářských tisků zařazuje. Její kriminální činnost není jakkoli
148

MZK VK-0001.363.

149

Příkladem může být případ cizoložné manželky ze Svatobořic, která svého muže zabila a zakopala

ve vlastním domě, viz VMK ST 1498/B 59.
150

RML D-1274; Scheybal 1990: 190–193.

151

Scheybal 1990: 106–109.

152

Viz heslo Jak v Hrabovanech otec zamordoval svoju manželku a 3 dítky, s. 86–87.

153

MZK VK-0000.248,přív.33.

154

MZK VK-0000.485,přív.15.

155

Dvořák 2002: 104–107.

156

Např. Říha 1983: 5–15; Hrubín & Trnka 1947.

157

Kutnar 1963; Burian 1965.

158

Měřička 2018.
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podložena ani dokázána. Vedle toho lze ale najít také texty zasazující příběh do české Skutče 60. let 19. století. Tuto variantu však dochovaný archivní materiál vylučuje.
Touha po senzaci a snaha šokovat přiváděla autory písní k záměrnému přehánění
a upravování skutečnosti. Odhalená pravda málokdy předčí barvitý sloh kramářských
písní, nicméně tragédie lidských osudů, zločin, jeho průběh i následky člověka nadále odpuzují a přitahují zároveň. Pro čtenáře je nejpoutavější sám příběh, význam
zpravodajské funkce, zejména při opakovaných vydáváních textu nebo při nepřesném
zasazení děje do časoprostoru, slábne na úkor funkce zábavné – v centru pozornosti
zůstává samo napínavé či odstrašující vyprávění. „Pravdivost“ příběhu může tak spíše
spočívat ve způsobu zobrazení lidských vztahů, jejich narušení a nakonec i smíření
a nastolení práva.
Celá stavba příběhu bývá značně schematická: nejprve je popsána úvodní situace – prostor zachycený jen v obrysech, černobílé charaktery postav, naznačení povahy konfliktu. Dějový zvrat přináší zločin, často expresivně vylíčený: Hrozné divadlo
spatřili, mrtvoly tak zohaveny, že nebyly k poznání, uši, nohy usekány, mozky z hlav
jsou vytečeny.159 Poté nastupuje ke slovu právo – hledání, dopadení a veřejné kruté
potrestání zločinců a zpravidla smíření všech aktérů, zlosynů i obětí, s Bohem.
Toto obecné schéma se proměňuje podle okolností či typu zločinu, vždy však využívá emocionálních prostředků, aby byl posluchač doslova vtažen do děje. V Nové písni
o hrozném mordu tovaryš zabíjí dívku, kterou mu rodiče pro jeho chudobu nechtějí dát.
Ona volala, Ježiš Maria, proč mě morduješ, co jsem ti udělala? Nedbal na její smutné volání,
dal jí šestnáct ran hrozných smrtedlných. Největší byla první, co jí dal, když jí naveskrz skrz
srdce prohnal…160 Emocionalitu též posiluje náhlý přechod vypravěčské metody z er- do
ich-formy: vypravěč tu předává slovo zločinci. Nejúčinnější je závěr jeho monologu, slova lítosti, pokání: Já ubohý Hynek Vondra, čeho jsem se dopustil, sedlský z Polomě synek,
copak jsem se tak spustil.161 Vzácně takový monolog vede sama oběť: Dvanácte hodin
odbilo, spat jsme se ubírali, že já tam mladý věk stratím, o tom nevěděl žádný. Ale než slunečko vzešlo, již jsem v háji spočívala, kde si mne přeohavná smrt za svou kořist vzala.162
Emocionální vypětí v písních navozují i zvolené výrazy – zdrobněliny i krajně expresívní
výrazy: ty čubko! (otec ke své dceři), zab toho psa! (žena k milenci vraždícímu manžela).
Písně však nemají pouze informovat, děsit či pobavit, jejich významným cílem
je vychovávat, apelovat na křesťanskou morálku. Příběh tak často uzavírá modlitba:
Ach Ježíš Maria Josef! Křesťané roztomilí, když nám co zlého napadne, na Boha se obraťme. Pán Bůh nás vždycky ochrání ode všeho zlého myšlení, anjel strážce, stůj při nás,
zlé myšlení odvrať od nás!163
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MZK VK-0000.216,přív.66.

160

MZK VK-0000.224,přív.7.

161

Beneš 1970b: 188.
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MZK VK-0000.731,přív.1.

163

MZK VK-0000.412,přív.6.
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Společenské události a hospodářské změny
Jiří Dufka – Jana Poláková

Světské kramářské tisky reflektující politické události a jejich následky, plošné užívání
hospodářských a ekonomických novinek či sociálně-kulturní kontext každodenního
života přinášely svým čtenářům a posluchačům v relativně krátké době základní informace o změnách ve společnosti. Nejčastější formu představovaly kritické, satirické
až parodické texty.164
Přicházející změny byly pokládány za narušení „starých dobrých časů“.165 Srovnávání minulých a současných norem chování sloužilo jako ukázka úpadku. V mnohých
textech se autoři ostře opírají do morálky mládeže: jak jsou ostrovtipný, jak oni oplzlí
v řeči, nestyděj se mluviti, že mnozí staří manželé o tom dost nevědí.166 Výjimečné jsou
tisky dokládající různé patologické společenské jevy a jejich škodlivost: Nebo mnoho
tisíc lidí, kteří sázejí, když oni hned nevyhrají, tak se mrzejí.167 Do poloviny 19. století
se v textech objevuje často motiv trestu za spáchané hříchy v podobě přírodních katastrof, neúrody nebo nemocí.168 Jako trest světské povahy byly interpretovány úpravy
dobových papírových platidel,169 kvůli kterým se stávaly bezcennými170: Slavný císař
Pán František hledal v tom světě prostředek, by mohl pejchu zkrotit, musel dát šajny
shodit.171 V 2. polovině 19. století ustupuje moralizování vtipnému pojetí a podání.
Život obyvatel byl ovlivněn také válečnými událostmi, které daly vzniknout nejdříve státně-dynastické a posléze i národní identitě. České kramářské písně 2. poloviny 17. století reflektují hlavně úspěchy habsburské monarchie v bojích s Turky,
přičemž pracují se stereotypy zformovanými už v průběhu 16. století,172 které dále rozvíjejí a stavějí do protikladu k postavám zemských patronů, Panny Marie a panovníka.
Po polovině 18. století je motiv pohanských Turků částečně nahrazen protestantskými
Prusy v kontrastu k pravověrnému katolickému obyvatelstvu Čech. Státní a dynastická
identita budovaná v opozici k obrazu nepřítele byla dále prohloubena zdůrazněním
postavy panovníka jako otce vlasti, tisky oslovovaly konkrétní skupiny obyvatel
(vojáky, sedláky), o jejichž loajalitu vznikající moderní stát usiloval především.173
164

Petrtyl 1963.

165

Blažek 1925: 73.

166

RML D-997 [4].

167

MZK VK-0000.053,přív.111; Scheybal 1990: 182–185.

168

Viz oddíl Člověk a živly, s. 40–43 nebo heslo Pravdivý hrozný příběh o přeukrutném země třesení, s. 96–97.

169

Viz heslo Bankocetle šesté emise z roku 1806, hodnota 25 zlatých, s. 88–89.

170

JMM V 609.
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Václavek 1939: 2; Dolenský 1909; Šůla 1993; Smetana & Václavek 1949: 170–171.

172

Rataj 2002.

173

Vláda nechala např. v 90. letech 18. století tisknout a mezi lidem šířit protirevoluční letáky, zvýšenou pozornost vě-

novala také cenzuře kramářských tisků (Šimeček 2011b: 349–351). Její iniciativu u kramářských tisků tedy vyloučit nelze.
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Na přelomu 18. a 19. století se v textech častěji ozývají propagandistické, až okatě sentimentální tóny: Však si z tý mojí bolesti dokonce nic nedělám, pro milost císaře pána nevinnou krev vylejvám, též pro knížete Karla, umřu rád každou chvilku,
dejž mu, Bože, mnoho štěstí, popřej dlouhého věku.174 Od poloviny 19. století se často
naivně vykreslený patriotismus střetává s nastupujícím etnickým nacionalismem.
Uvolnění cenzury po polovině století otevřelo prostor pro parodii těchto textů z národních pozic, kterou reprezentuje dodnes známá píseň o kanonýru Jabůrkovi.175
Technický pokrok, nové vynálezy, předměty denní potřeby, výrobní postupy
a rozvoj zemědělství představoval, na rozdíl od zkázonosných válek, pro široké vrstvy obyvatelstva větší existenční jistoty. Méně obvyklé pozitivně laděné popisy se používaly více v případech, kdy přínos objevu či vynálezu společnosti byl v té době již
ověřený. Menší počet tisků se omezuje na jedno téma, které podrobně rozvíjí. Ve
větší míře se setkáváme se zmínkami o novodobých vymoženostech zasazených do
jiného příběhu. Z technických novinek se nejčastěji ve světských kramářských tiscích objevuje vlaková doprava, avšak jako hlavní téma zcela výjimečně.176 Budování
nových tratí představovalo možnost rychlejšího spojení se světem a jeho lepší poznání: Jak byla hotová železnice, celá z Brna do města Prahy, chtěl sem štěstí hledat, že
můžu sprubovat, v tej chytrej českej zemi.177 Přinášelo také pracovní příležitosti a vyšší výdělek pro živořící řemeslníky.178 Píseň o severní železnici179 z Vídně přes Brno
a Českou Třebovou do Prahy se v reziduální podobě zachovala i v ústním lidovém
podání.180 Nejnovější vrstva kramářských tisků představuje výhradně parodickou formou drobné předměty, nové potraviny apod. šířící se hlavně městskou a měšťanskou
společností: Plivat na zem nesmí v Praze ani malé robátko, když někdo jde ulicemi,
musí míti plivátko.181 Světské kramářské písně o bramborách jsou příkladem pozitivně laděné propagace, v nichž je nová plodina po všech stránkách vychvalována.182
Zavádění cukrové řepy na přelomu 18. a 19. století bývá spojováno s náročným pěstováním, ale také s možností rychlého výdělku: Kdyby ji nebylo, překterak budem,
jak pak naše dluhy z krku odbudem.183 Jeden z nejznámějších textů o burgyni184
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KNM KP A 325/2.

175

Viz heslo U kanónu stál, s. 76–77.

176

Viz RML D-430.

177

MZM ST 2108.

178

Viz RML D-367; Scheybal 1990: 229–231.

179

Viz MZK VK-0000.792,přív.4.

180

Viz EÚB A 880/143.

181

MVJ Ji-20/C/373.

182

Viz heslo Chválozpěv o zemských jablkách, s. 90–91.

183

EÚB E 21/1–30 [1].

184

Viz EÚB E 21/1–30 [1].
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se všeobecně rozšířil i v lidovém prostředí.185 Cukr a káva186 si v kramářských písních
vysloužily méně pozornosti,187 a to spíše negativní.
Monotematicky zaměřené jsou početně nejvíce dochované písně věnované módním novinkám a oděvním výstřelkům. Maximální pozornost si vysloužily nepraktické
součásti ženského oděvu – rozměrné konstrukce, účesy, klobouky, vycpávky apod. Krinolína byla často označována za původce chudoby svých majitelek i neštěstí jiných.188
Odsuzována byla také snaha žen nižších vrstev vystoupat prostřednictvím oblečení po
společenském žebříčku.189 Ani mužská móda nezůstala bez povšimnutí: neb nyní nastaly
divné kabáty, s krátkýma životy, s dlouhými faldy, řkouc pod boky kapsy.190 Vedle přehnané parádivosti se terčem posměchu stala nedbalost či neupravenost.191
Skupinu světských kramářských tisků zaměřující se na novinky a změny ve společnosti lze označit za texty poměrně flexibilně reagující na aktuální dění. Snaha rychle
informovat a předstihnout ostatní při zveřejnění senzace byla zjevná především u tématu
technických vymožeností a vynálezů. Popularita a životnost tisků se odvíjela od reakce
cílové skupiny. Chladné přijetí jevu či předmětu obyvatelstvem otevíralo možnost kritikům a konzervativcům, přičemž téma přestávalo být nosné zvyšující se tolerancí k novotě nebo ztrátou jeho aktuálnosti. Vyšší všeobecný přínos pak zajišťoval trvalý zájem
o námět a umožňoval jeho propagaci. V popisované kategorii nacházíme vedle tisků
s krátkodobým účinkem také téměř stejné texty vydávané opakovaně s odstupem mnoha desetiletí.192 V obecněji pojaté kritice aktuálního dění nacházíme srovnávání s lepší
minulostí, která často ještě před několika lety představovala nepřijatelnou současnost.193
Pro dnešního výzkumníka mají světské kramářské tisky zaměřené na hospodářský a společenský vývoj zajímavou dokumentační hodnotu doplňující hlavně kulturně-sociální pohled na život našich předků. V některých případech však nemá badatel
s komentovanou situací osobní zkušenost a obsah tak zůstane nerozšifrován: Starý
Čechové u kostela hlavy své hladili, noví Čechové u kostela hlavy své cuchají.194 Analýza
obsahu tisku nám může pomoci např. při bližším určení doby jeho vydání v případě
neznámého impresa. Podobný výzkum vyžaduje mnohdy interdisciplinární pohled
na tisk jako objekt i jako nositele informace. Zájem o tento tematický celek však stále
pokulhává za jinými náměty a na své zevrubné zpracování stále čeká.
185

Viz EÚB A 43/85; EÚB A 20/94; EÚB A 880/29.
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RML D-1001 [49].
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Výjimkou je píseň o zavádění daně na cukr, viz MJH K 4595.

188

Viz MZK VK-0000.727,přív.38; Scheybal 1990: 232–234; Václavek 1939: 188–189; Beneš, ed. 1983: 117.

189

Viz Šůla 1993: 178.

190

RML D-1252 [14].
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Viz RML D-1003 [26].

192

Srovnej RML D-1252 [14] a RML D-994 [14].

193

Srovnej KNM KP R. Hlava 2595 a Pletka & Karbusický 1961: 110–112.

194

RML D-997 [4].
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Konec kramářské písně?

Jiří Dufka – Marie Hanzelková – Markéta Vlková
Pokud pohlížíme na kramářskou píseň podle způsobu kolportáže a média, jakým je
šířena, je třeba její konec hledat také v souvislosti s jejich ústupem. Písňový repertoár
se uchoval v ústní tradici, přestože se vytratil typický způsob kramářského prodeje.
Pevné místo těchto písní v kolektivní paměti dokládají opakované inspirace v meziválečném kabaretu, v bibliofilské produkci, nebo třeba v politické agitaci.
Technologické změny ve výrobě papíru i ve způsobu tisku umožnily po polovině
19. století zvětšení původního šestnácterkového formátu na dvojnásobek, tedy osmerku. V menších venkovských dílnách ovšem, zřejmě kvůli technologickému zaostávání
nebo konzervativnosti kupujících, písňové tisky zachovávaly svůj původní rozměr.
Měnila se i témata písní a způsob uchopení látky. Náboženské písně, které v minulých obdobích mezi kramářskými písněmi tradičně převažovaly, se na přelomu
19. a 20. století zčásti začleňují do kancionálů. V městském prostředí se zpěv zčásti
přesunul na hospodská pódia, posílil herecký prvek a dal vyniknout šlágrům a kupletům.195 Důraz zůstal stále položen na aktuálnost písně, objevovalo se však více
detailů, které sloužily k pobavení publika, často s pomocí dvojsmyslných narážek.
Jejich tištěné verze zřetelně navazovaly na kramářskou tradici, kterou nejednou parodovaly.196 V českých zemích byla už před první světovou válkou svými šantány a kabarety proslavená zejména Praha.197 Přelom 19. a 20. století přežila také zpravodajská
píseň, které zdatně konkurovaly masově rozšířené noviny, zejména pak jejich soudní rubriky.
Novou formou samostatně tištěných písňových textů, která se objevuje koncem
19. století a staví zčásti i na kramářském základě, je politická píseň spojená s dělnickým hnutím. Akcentovaná je zejména národní linka, přítomná už od poloviny století
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Vlašín 1984: 194.

196

Pletka & Karbusický 1966: 89–96; viz heslo Píseň strašlivá o Golemovi, kterak chtíčem byl jat, s. 104–105.

197

Scheybal 1990: 78–79.
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ve světských písních (např. v reakci na revoluci roku 1848). Socialistické písně, často
žánrově i melodicky odlišné od hlavního kramářského proudu, se ještě stihly dostat
i do repertoáru pouličních zpěváků, včetně tradiční ukazovací tabule.198
Zvláštní linku, která zachovává kramářskou formu tisku i poetiku neseného textu
a obrazu, představují bibliofilské přetisky vydávané od počátku 20. století.199 K tématu
bohužel stále scházejí případové studie, ze známé produkce vystupují například práce
hranického nakladatele a bibliofila Josefa Hladkého.200 Řada dalších tisků vyšla bez
vydavatelské atribuce. Jejich distribuci v rámci kramářského vystoupení už ale samozřejmě předpokládat nelze.

Titulní dřevořezy bibliofilských vydání z roku 1925 jsou dílem sběratele Emmericha Aloise Hrušky
(MZK VK-0008.642; MZK VK-0008.644; MZK VK-0008.645)

I přes popsané změny zůstaly některé kramářské písně dosud v obecném povědomí,
a to jak ve formě známých lidových písní, tak i jako součást repertoáru současných
interpretů populární hudby. Návaznost je patrná zpravidla u textů a v některých případech i u melodické linky.
Několik dodnes oblíbených lidových písní má své nejstarší doklady právě ve světských kramářských tiscích a mnohé pak touto formou vycházely opakovaně, což přispělo k jejich rozšíření. V průběhu 19. století byly takto vydávány například písně
Čtyři koně ve dvoře, Ach prší, prší rosička, Žežulinko, kde jsi byla nebo Ó hřebíčku
zahradnický.201 Písně ovšem nebyly vázány jen na médium kramářského tisku: souběžně kolovaly také v ústní i v rukopisné podobě a všechny tyto linie se vzájemně
prolínaly a ovlivňovaly.
198

Karbusický 1953: 31.

199

Bibliofilská vydání označují tisky připravené obvykle v malých vydáních, které byly určeny především

sběratelům a milovníkům knihy, bibliofilům. Jedná se často o řemeslně kvalitní díla.
200

Hlava 1985; Zach 1993: 188–190.

201

MZK VK-0000.383,přív.26; MZK VK-0000.050,přív.20; MZK VK-0005.294;

MZK ST1-0145.400,přív.58.
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Výrazným inspiračním zdrojem se pro novodobé umělce stala píseň o Donu Špagátovi.202 Kreslíř Jiří Winter-Neprakta k jejímu textu ve 40. letech203 vytvořil ilustrace.
V roce 1969 nazpíval píseň Jiří Suchý v prvním díle pořadu Grandsupertingltangl
a své vystoupení doprovodil osmi ilustracemi Karla Saudka. Ty reagovaly na vraždu
Sharon Tateové (manželky režiséra Romana Polanského), kterou 9. srpna 1969 ubodali dva členové gangu „Rodina“ masového vraha Charlese Mansona. V roce 1987
vyšla v nakladatelství Supraphon vinylová deska Don Špagát a další písně mládencům
a pannám pro obveselení mysle a ukrácení času na světlo vydané. Píseň dále zpracoval
výtvarník Jiří Štamfest a pro současníky ji proslavila skupina Šlapeto. Skrze současné
interprety pronikla do trampských či oddílových skautských zpěvníků a dodnes je
s oblibou zpívána u táborových ohňů.
Česky psané kramářské písně přežívaly nejen na českém území, ale také v krajanských komunitách v zahraničí, kam Češi v průběhu 19. století odcházeli za lepšími
možnostmi obživy. V repertoáru volyňských Čechů204 se dochovalo asi 5 % kramářských písní, vzniklých zpravidla kolem poloviny 19. století. V krajanské vesnici Čechohrad (dnešní Novgorodkovka v jihovýchodní Ukrajině) byl ještě v roce 2007 zaznamenán zpěv písně Lidinky poslyšte směšné zpívání v podání Anastázie Chalupníkové.
Tato píseň ironicky líčí idylický život v Americe a reflektuje tak problematiku vystěhovalectví. O důležitosti kramářských písní pro krajany svědčí také špalíček jugoslávských Čechů z Kaptolu, dnes uložený v brněnském pracovišti Etnologického ústavu
AV ČR, v. v. i.205
Kromě samotných písní přežila do současnosti i forma jejich provozování. Známé
jsou amatérské historizující produkce, které kombinují zpěv s ukazováním na obrázkové tabuli a kopírují tak způsob přednesu kramářských písní. Na podobných základech jako kramářský zpěv staví také dodnes živé pouliční umění (tzv. busking).206
Fenomén kramářských písní a jeho svérázná poetika ovlivnily vznik dalších
písní v městském i venkovském lidovém prostředí, o čemž svědčí nápodoba kramářských písní jako oblíbený prostředek politické satiry a polemiky. Svědčí o tom
např. vzpomínka básníka J. S. Machara na politika a revolucionáře J. V. Friče: „V roce
1886 na svůj svátek pozval nás k večeři. […] Mluvilo se, připíjelo, zpívalo a Frič
vždy v čele, vždy prvý. […] A tehdy nám rozdával svou právě vyšlou Novou píseň
o hrozném sfalšování starých památek, objeveném skrze dvě hvězdy českých a vysokých škol pražských roku tohoto. Zpívá se jako Jabůrek u kanónu stál. Úpravou byla
píseň dobrou imitací jarmarečních balad, byla tištěna švabachem a na měkkém
papíře, i slohem je zúmyslně připomínala: Lidi zlatý, to je škandál, v Praze strh se
202

ČNZ: 220. Dle www.neprakta.info se jedná o tisk z muzea v Českém Dubu (Podještědské muzeum

Český Dub).
203

Píseň o Donu Špagátovi. www.neprakta.info.

204

Pospíšil & Thořová & Lohvinová 1997.

205

EÚB E 34.

206

Hanáková 2017.
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hroznej randál pro dvě moudré palice, ty to mrzí velice, /:že co svět světem stál, vše
Hanka sfalšoval.:/“.207
Příklad využití typických znaků kramářské písně pro politickou satiru najdeme
ale i v současnosti. V souvislosti s uprchlickou vlnou ji užili sympatizanti a členové
Strany přímé demokracie pro kritiku vstřícného přístupu k uprchlíkům ze strany politiků a médií. Píseň nese název Hranice, je zpívána na nápěv Ej od Buchlova.208
Ohlas kramářských písní lze snad spatřit i v písních, které jsou dnes zpívány zejména v dětském prostředí, jako je např. píseň Na kopečku v Africe o známém českém
lupiči Václavu Babinském. Dle A. Votruby209 píseň vychází z pražské sentimentální
písně Vězení, ach vězení. L. Souček se domnívá, že „známej lotr mexickej“ je „jedna z posledních vzpomínek na nešťastné mexické dobrodružství císaře Maxmiliána
a českých chlapců, kteří ho jako hudebníci i vojáci za moře doprovázeli.“210 Kramářské písně o lupiči Babinském a císaři Maxmiliánovi byly ve společnosti 2. poloviny
19. století velmi populární.
Ačkoli tedy kramářské písně jako médium v českých zemích zanikly, způsob výstavby textu, melodie a některé performativní prvky přežily, byť většinou jen jako
inspirační zdroje, v nových formách populární kultury.

207

Podle Bystrov 2015: 368.

208

Hranice. https://www.youtube.com/watch?v=5iA6uTXU290.

209

Votruba 2007: 384.

210

Bystrov 2015: 318; Souček 1981:14–15.

52 ― Konec kramářské písně?

Katalogová část
str.: 53–105

53

Do Brna široká cesta
Věra Frolcová

Kramářský tisk nazvaný Nová píseň pro mládenci a panny pochází z jindřichohradecké
rodinné tiskárny Landfrasů z 1. čtvrtiny 19. století. Je součástí špalíčku pětapadesáti
světských a dvou mariánských písní s přiloženým Ex libris Fr. Křemen, vytvořeným
roku 1912 Josefem Velenovským (1887 Písek – 1967 Písek). Špalíček zřejmě putoval
do knihovny profesora písecké reálky Františka Křemena (1870 Písek – 1934 Písek),
kolegy českého básníka Adolfa Heyduka (1835 Rychmburk – 1923 Písek), přes několik
generací, neboť obsahuje písně tištěné v rozpětí od konce 18. do poloviny 19. století.
V téže době se šířila i píseň Do Brna široká cesta, pěkně ušlapaná všecka, a to kramářskými tisky vyrobenými v Praze, Jindřichově Hradci, Jihlavě a Chrudimi. Je bez
odkazu na nápěv; podle mladších tisků se měla zpívat obzvláštní nebo známou notou.
O jejím zpěvu se však nedochovaly žádné stopy.
Písnička zastupuje jeden charakteristický případ adaptace textu lidové písně pro
kramářský tisk. Jednotlivé sloky nedrží stejný strofický rozměr, ba ani rozměry písňových řádků (veršů), nakladatel přidává nové sloky i část vojenské verze písně Alou
páni muzikanti, hleďte na mě pozor dáti. Nepravidelnost a kontaminace textů patří
k typickým znakům řady historických tisků světských kramářských písní, které řešili
zpěváci tenkrát – a mohou tak analogicky činit i dnes. Je to proto, že vazba textu
a nápěvu kramářských písní je volná, a tak se rozvíjí tzv. melodická adaptační praxe.
Spočívá ve výběru a přizpůsobení známé melodie (eventuálně melodií) aktuálnímu
textu kramářské písničky. Pro nepravidelný text písně Do Brna široká cesta je tak možné adaptovat melodii odpovídající nebo blízkou schématu první sloky (8885/8785)
a další znění přizpůsobovat. To nabízí lidová píseň zapsaná v Kloboukách u Brna
Je cestička ušlapaná pod našém oknem.211 Ukázku historické adaptační melodické
praxe v současné interpretaci kramářských písní prezentují Magdalena Říčná, Luděk
a Jan Běťákovi ve zvukovém záznamu a živým zpěvem na vernisáži výstavy.
1.

Nová píseň pro mládenci a panny. Incipit: Do Brna široká cesta, pěkně ušlapaná všecka.
Nápěv neuveden. Jindřichův Hradec, Jozef Landfras, [1. čtvrtina 19. století].
MZK VK-0000.015,přív.32.
4 listy; 6,7 × 8,5 cm

2.

Ex libris Fr. Křemen. Vloženo do špalíčku 57 písní (bez desek, svázáno nití).
MZK VK-0000.015.
10,1 × 6,6 cm
Literatura: Smetana 1963: 16–58; Langhammer 2013; Běhalová 2018.

211

S III: č. 563.
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Špalíček písní pro Annu Volkovou
Jiří Dufka

Vnější úprava špalíčku z konce 19. století ukazuje na typologickou podmnožinu kramářských konvolutů, které je možné označit za darovací. Jedná se o sborník výhradně
duchovních, z velké části mariánských písní datovaných mezi lety 1850 a 1880. Navazuje tak svérázným způsobem na rukopisné modlitební knihy, které bývaly darovány
nejčastěji u příležitosti narození nebo sňatku. U zmíněných modlitebních knih šlo
často o zdobná, místy i iluminovaná dílka lokálních učitelů, která dosáhla největší
popularity mezi koncem 18. a polovinou 19. století. Špalíček pro Annu Volkovou je
zjevně mladší a skládá knihu podobného typu z tehdy již výrazně dostupnějších tisků.
Celý špalíček je chráněn obšívaným textilním obalem, na kterém je vyšito jméno
obdarované. Textilie představuje častý materiál podomácku vyrobených obálek konvolutů kramářských tiskovin. Použití lemu, v tomto případě červeného, tolik obvyklé není. Zajišťuje jednak vyšší odolnost obalu, jednak navozuje dojem slavnostnější
úpravy, podobně jako u rukopisných předchůdců. Provenienčně by snad bylo možné
konvolut zařadit do prostředí Čech, obsahuje vysoký podíl písní z Landfrasovy tiskárny v Jindřichově Hradci a z podniku Jana Spurného v Praze. Naopak tisky z Litomyšle,
Chrudimi, moravských dílen nebo ze Skalice téměř chybí.
1.

Špalíček Písně pro Annu Volkovu. Čechy, konec 19. století. MZK VK-0000.330.
18 × 11 × 3 cm
Literatura: Ryšavá 1997; Šimková & Jakubec 2009.
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Práce sazeče
Jiří Dufka

Vysázení textu, tedy sestavení formy pro tisk strany, tvořilo časově i intelektuálně
nejnáročnější část práce v tiskárně a mělo zásadní vliv na podobu vydávaných knih.
Vyobrazení představuje ve své horní polovině práci v sazečské dílně a v dolní přibližuje hlavní nástroje sazečovy práce.
První dvě postavy zleva v horní části obrazu stojí před zásobníkem tiskových
písmen, tzv. kasou, a skládají pomocí dřevěného sázítka (pomůcka, kterou drží v levé
ruce) jednotlivé řádky. Nejednalo se jen o zařazování písmen, sazeč do řádků musel
řadit také znaky pro interpunkci nebo výplňové netisknoucí prvky pro mezery. Vysázené řádky potom opatrně přesunul na sazebnici, což byla forma pro tisk celé strany.
V dolní části obrazu jsou vidět tisková písmena i část vysázeného textu.
Kramářské tisky měly malý formát, na jeden arch papíru tedy bylo vysázeno hned
několik kramářských písní. Způsobů, v jaké pozici zakomponovat sazbu jednotlivých
stran do tiskové formy, bylo více a odvíjel se od nich způsob skládání kramářského
sešitu. Znalost těchto postupů patřila mezi základní dovednosti pracovníků tiskáren.
Tuto činnost vykonává postava vpravo.
Publikace Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques (Sbírka obrazových tabulí o vědách, svobodném a mechanickém umění), z níž
pochází prezentovaná rytina, tvoří komentovanou obrazovou přílohu slavné francouzské Encyklopedie, v tomto případě jejího třetího vydání, za níž stál autorský
okruh v čele s Denisem Diderotem a Jeanem d’Alambertem.
1.

Práce sazeče, sazečské nástroje. Goussier, Jean-Louis (předloha), Bénard, Robert (rytina).
Převzato z: Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts
méchaniques. Paris, Briasson – Le Breton, 1769. MZK, sign. ST4-0006.725,7.
Mědirytina; 35,5 × 22,5 cm na listu 40,5 × 25,5 cm
Literatura: Petrtyl 1956; Voit 2006.
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Knihtiskařský lis
Jiří Dufka

Knihtiskařský lis představoval od pozdního středověku až do poloviny 19. století nejdůležitější pracovní nástroj tiskařů a svým způsobem i symbol jejich řemesla. Zjednodušený papírenský lis byl už před vynálezem knihtisku využíván k výrobě dřevořezových jednolistových obrazů a blokových knih, jejichž celé strany byly tištěny z jedné
rozměrné formy. Adaptace lisu pro tiskárenské účely se přímo nabízela – oba stroje
totiž pracovaly se shodně velkým archem papíru.
Gutenbergův tisk na tento předstupeň plynule navázal a dosavadní způsob tisku
jen mírně upravil. Princip byl jednoduchý. Tisková forma sestavená sazečem se upevnila na desku a pomocí tamponů potřela tiskařskou černí. Do připojeného rámu se
upevnil navlhčený papír, přiklopil se na začerněnou formu a vsunul do lisu. Utažení
lisu vytvořilo tlak, který umožnil otištění textu. Barva se nechala zaschnout a mohlo
se pokračovat v tisku rubové strany.
Z jednoho tiskového archu byly tištěny zpravidla dvě písně o osmi listech, nebo
čtyři písně o čtyřech listech (listy byly potištěny z obou stran). Většina tisků totiž měla
tzv. šestnácterkový formát, což znamená, že arch (který býval vždy zhruba stejně velký) byl přeložen tak, aby z něj vzniklo šestnáct listů knihy. Od poloviny 19. století začaly převažovat písně v dvojnásobném, tedy osmerkovém formátu, ve kterém je tištěn
i připojený příklad nerozřezaného archu. Byly z něj vytištěny dvě různé písně, každá
ve dvou exemplářích o dvou listech. Celkem tedy osm oboustranně potištěných listů.
Vystavená replika knihtiskařského lisu vznikla teprve v loňském roce v dílně Aleše Uherky pro výstavu pořádanou Regionálním muzeem v Litomyšli. Napodobuje
stroje z počátku 16. století, na kterých mohli tisknout právě první litomyšlští tiskaři.
Jeho výška je úctyhodných 2,4 metru.
1.

Tiskařský lis. Litomyšl, 2019. H.R.G. tiskárna, Litomyšl.
240 ×160 × 200 cm
© Regionální muzeum v Litomyšli / Tomáš Čermák

2.

Nerozřezaný tiskový arch se čtyřmi kramářskými písněmi, z nichž každá je otištěna dvakrát.
MZK VK-0011.234.
1 list; 46 × 38 cm
Literatura: Petrtyl 1956: 252–256; Voit 2006: 534–537.
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Jarmareční zpěvák z Židlochovic
Jiří Dufka

Eduard Ritter (1808 Vídeň – 1853 Vídeň), vídeňský akademik a autor biedermeierovských žánrových scén z venkovského života, zachytil ve 2. čtvrtině 19. století vystoupení jarmarečních zpěváků v Židlochovicích u Brna. Ocelorytina Blasia Höfela (1792
Vídeň – 1863 Aigen bei Salzburg) podle Ritterovy předlohy byla zřejmě určena pro
šíření především v moravském prostředí, na což lze usuzovat z iniciál vydavatele Jana
Nepomuka Enderse (1815 Uherské Hradiště – 1877 Nový Jičín) z Nového Jičína.
Ústřední postavu rytiny nazvané Der Marktschreier in Seelowitz představuje zpěvák s ukazovátkem, kterým směřuje pozornost publika k notně omšelé tabuli s obrázky vztahujícími se k obsahu písně. Doprovází ho zpěvačka s textem v rukou. Vnější
úprava jarmarečního zpěváka není na svou dobu obvyklá – oblek i paruka se míjely
s dobovým způsobem oblékání. Umístění celého představení před komediantský vůz
plný cvičených zvířat názorně vykresluje pozici těchto performancí v tehdejší společnosti – jednalo se o způsob zábavy realizovaný kočovnými umělci.
Obecenstvo je tvořeno obyvateli venkova, muži i ženami, kteří upínají pohled
na plátno s obrázky a zjevně také poslouchají zpívanou píseň. Zásadní média při distribuci kramářské písně zde tedy představují nikoli tisk, ale obraz a melodie. Drobné
tisky, jejichž distribuci lze předpokládat po skončení představení, upomínaly nejen
na text písně, ale představovaly svým způsobem i upomínkový předmět spojený se
zhlédnutým představením.
1.

Jarmareční zpěvák z Židlochovic. Nový Jičín, Jan Nepomuk Enders, 1852.
Moravská galerie, inv. č. C 371.
1 list, rytina; 42,8 × 55,5 cm
Literatura: Habsburg-Lothringen 1988.
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Jaké neštěstí, srdce bolesti
Věra Frolcová

Paměťová varianta vojenské kramářské písně z 60. let 19. století, zaznamenaná v Líšni na počátku 20. století podle zpěvu mužů střední generace. Text se opírá o tištěný
vzor kramářské písně Jaké bolesti, v srdci těžkosti o cestě vojáka do italské války za
nezávislost roku 1859.212 Dějiny a recepci písně dokládají hudební prameny z Moravy
asi do roku 1930. Po letech, kdy lidé na krvavou válku zapomněli, šířila se písnička
zpěvem kramářů i tištěným nenotovaným vojenským zpěvníčkem.213 Paměti Žarošic
kolem roku 1880 zaznamenaly její zpěv invalidním vojenským vysloužilcem o pouti:
„[…] vysoký muž, černý jako cikán, přísného nepřívětivého vzhledu, s tmavou, hustou, již prošedivělou bradou. Přicházíval se starší ženou, pes nikdy nechyběl. Hned
ráno postavili skromný stan, rozložili na stůl před stánkem potřebné věci k výkonu
‚živnosti‘ a hned nato začal invalida zpívat: Jaké bolesti, v srdci těžkosti, když na mě
přišlo o Velkonoci.“214 Písnička se šířila na Brněnsku215 v redukovaných textových
podobách: ve zpěvu zůstávala pro svoje nadčasové lyrické motivy rukování mužů
a odloučení od ženy.
Melodie písně známe z paměťových zápisů (kramářské tisky písně jsou bez nápěvového odkazu). Líšeňské znění je typickým příkladem varianty obecné noty světských kramářských písní konce 19. století: má durovou melodii oktávového rozsahu
se závěrem na tercii a symetrickou formu pochodové písně. Začátek melodie včetně
metrorytmické formule připomíná nápěv zvaný Harfenice,216 putovní melodii harfenistek a harfenistů, pojatou však na Moravě a ve Slezsku vesměs v sudém metru.
Rukopis pochází od sběratele lidových písní, aktivního národopisného pracovníka Františka Svobody (1883 Líšeň – 1962 Brno-Líšeň). Píseň zapsal podle zpěvu Josefa
Hanuše a bratrů Elplových – MUDr. Františka (1870 Líšeň – 1904 Praha) a učitele
Eduarda (1871 Líšeň – 1959 Brno-Líšeň).
1.

Notovaný rukopis Františka Svobody Jaké neštěstí srdce bolesti. Brno-Líšeň,
kolem roku 1910. EÚB A 1163/695.
1 list, notový zápis; 21 × 16,5 cm
Literatura: SbSVojV 1907; Huber 1960: 50–51; Taraba 2011.
Internetové zdroje: Flodrová 2020; Jančíková 2020.

212

MZK VK-0007.131.

213

SbSVojV: 9–10.

214

Huber 1960: 50.

215

EÚB A 204/242.

216

Viz heslo Píseň Harfenice, s. 70–71.
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65

Kolovrátek

Tomáš Slavický
Kolovrátek je nástrojem mechanickým, jeho obsluha tedy nepotřebovala žádné zvláštní hudební dovednosti ani námahu, proto byl s oblibou používán k doprovodu zpěvu
na obecné noty. Na válci bylo obvykle „předprogramováno“ několik melodií, klika
obsluhovala zároveň jednoduchý měchový mechanismus napojený na píšťaly. Později
byly vyráběny též kolovrátky jazýčkové (flašinety), které měly místo píšťal mosazné
jazýčky vyráběné původně pro harmoniky, proto mohly být nové kolovrátky levnější,
menší a lehčí. Nejčastějšími uživateli byli žebráci, většinou váleční invalidé. Kolovrátek ovšem s oblibou používali i pouliční zpěváci a autoři časových písní. Různé typy
přenosných kolovrátků se používaly od 17. století, jejich výroba ve velkém začala po
napoleonských válkách. Většina dochovaných kolovrátků a flašinetů hraje repertoár,
který byl populární v době před druhou světovou válkou a pomáhal k obživě poslední
generaci žebráků. Kolovrátky vymizely z veřejných prostranství se zavedením moderního sociálního systému, který byl provázen důsledně vymáhanými zákazy žebroty.
K této poslední generaci patří píšťalový kolovrátek vyrobený po roce 1920 firmou
Franz Kolb a synové, jinak výrobcem varhan a harmonií v Pekařově (Beckengrundu)
u Šumperka.
1.

Píšťalový flašinet s hracím válcem, výrobce Franz Kolb (1843 Pekařov – 1922 Pekařov).
Pekařov u Šumperka, po roce 1920. Technické muzeum Brno, inv. č. 21.20-36.
55 × 53 × 34 cm
© Technické muzeum v Brně / Eva Řezáčová
Literatura: Buchner 1959; Indra 1968: 24–44.
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67

Háčková harfa
Tomáš Slavický

Háčková harfa patřila v 18. a 19. století k oblíbeným, praktickým a dostupným doprovodným nástrojům známým v celé Evropě a později i Jižní Americe. Od počátku
19. století se začaly vyrábět zdokonalené pedálové harfy, ovšem starý typ háčkové
harfy se dále používal v lidové hudbě. Později se stal „žebradlem“, lehkým a odolným
nástrojem potulných muzikantů. Česká harfa (böhmische Harfe) byla opatřena jednoduchými přelaďovacími háčky, které umožňovaly předem nastavit tóninu. Potulní
harfeníci, harfenice i harfenické kapely byli známí po celé střední Evropě, mívali své
osvědčené každoroční trasy a platili za rychlý prostředek, kterým se nejnovější melodie z Vídně, Prahy a Berlína šířily na venkov. Krušnohorští a šumavští harfeníci byli
známí v německy mluvících zemích, východočeští harfeníci z Nechanic mířili naopak
na slovanský východ a jih, před první světovou válkou se vydávali za obživou především do Ruska a na Dálný východ. Ke konci 19. století se ovšem prestiž harfy začala
propadat a z někdejšího atributu andělů a králů se stalo vybavení žebráků. Dosvědčuje
to i obecně známá píseň Harfenice ubohá, která se na přelomu 19. a 20. století stala
častou notou pro poslední dozvuky kramářských písní.217 Výrobou háčkových harf si
přivydělávali houslaři i venkovští truhláři, proto se setkáváme s jejich různě náročným
zpracováním.
1.

Háčková harfa z 2. poloviny 19. století, Morava. MZM, Oddělení dějin hudby, sign. E 208.
150 × 80 × 40 cm
© Moravské zemské muzeum / Jana Poláková
Literatura: Kleňha 1998; Kurfürst 2002: 473–476.

217

Viz heslo Píseň Harfenice, s. 70–71.
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Píseň Harfenice
Tomáš Slavický

Paměťová varianta kramářské písně známé pod názvem Harfenice. Tato píseň, kdysi
zpívaná harfenistkami, byla zapsána roku 1963 v Malenovicích podle podání učitele
Ferdinanda Kříže (1888 Malenovice – 1967 Zlín) s následující vzpomínkou218: „V letech osmdesátých minulého století a ještě později chodívaly světem harfenistky. Nejčastěji je bylo vidět na poutích a na jarmarcích. Někdy zpívaly také v hospodách, kdy
se tam večer sešli lidé. Stal-li se ve světě nějaký strašný zločin, obyčejně vražda, nějaký
lidový skladatel hroznou událost zveršoval a obyčejně složil také nápěv. Harfenistky
se naučily píseň ‚o strašném mordu‘ zpívat a pak s ní chodily světem. Byly to vlastně
živé noviny. Tyto písničky mívaly obyčejně také vytištěny a prodávaly je po krejcaru
nebo po dvou – podle toho, jak byla píseň dlouhá. Lidé si je kupovali, od harfenistky se
naučili nápěv a pak doma, hlavně při draní peří, zpívali. Kolem roku 1880 až 1900 byla
na Moravě známá harfenistka Mrkosová. Zpívala po celé Moravě a snad i v Čechách
v hospodách, na jarmarcích a poutích. Začínala vždy úvodní písní: Poslyšte, páni,
moje zpívání.“ Píseň vychází z kramářské písně Blaze nastokrát, blaze na světě, která
byla podle refrénu známá též jako Harfenice ubohá, nebo jen Harfenice. Její nápěv je
příkladem obecně známé noty, na kterou bylo s oblibou odkazováno v mnoha jiných
kramářských tiscích. Byl typický pro mladší vrstvu kramářských písní, tištěných již
latinkou. Objevuje se zejména v písních, které informovaly o smutných událostech
(například první balkánská válka 1877, důlní neštěstí na Březových Horách 1892).
Podle V. Pletky a V. Karbusického se nápěv Harfenice uplatnil také v dělnickém prostředí. Po první světové válce byly na tento starosvětský nápěv s oblibou skládány
popěvky pojednávající o společensky sledovaných soudních případech, které již byly
spíše parodiemi na dožívající žánr kramářské písně.219
Hudební záznam je transkripcí notovaného originálu, který v roce 1963 v Malenovicích zapsal muzikolog Karel Vetterl (1898 Brno – 1979 Brno) podle zpěvu Ferdinanda Kříže.
1.

Přepis notovaného originálu písně Poslyšte, páni, moje zpívání. Malenovice, zapsal
Karel Vetterl, zpíval Ferdinand Kříž, 1963. EÚB A 1185/1.

2.

Potulné harfenistky. Okolí Žďáru nad Sázavou, foto: Hans Panierski, okolo r. 1920.
Horácké muzeum, Nové Město na Moravě, druhotná dokumentace, krabice 8, číslo 303/11.
Pozitiv; 18 × 12,7 cm
Literatura: Pletka & Karbusický 1963: 295–313; Bimková 1971: 210–212;
Kleňha 1998: 130–134.

218

EÚB A 1185/1.

219

Více v oddíle Konec kramářské písně?, s. 49–52.
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1. Poslyšte, páni,
moje zpívání,
s duší laskavou
výdělku mi přejte,
špatně nesmýšlejte
s harfenicí ubohou.

4. Když mám zazpívat
píseň neslušnou,
abych dostala
krejcar almužnou,
oči zaslzí,
srdce zabolí
harfenici ubohou.

2. Lidé myslejí,
že jsem nehodná,
když tak po světě
chodím samotná,
pro chudou matičku
a slepou sestřičku
harfenice ubohá.

5. Pro chudou matičku
a slepou sestřičku
vydělati chleba
musím ale přec
a vše co potřeba,
Bože, to je těžká věc.





vou





hou.

3. Ach ti lidé zlí,
kdyby věděli,
co mám k snídaní
a co k večeři,
nouzi k snídaní
a jen bídu k večeři.
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Trestal koval syna sveho, že pychu provodi
Hana Bočková – Věra Frolcová

Paměťová varianta a folklorní verze kramářské písně o pyšném synovi,220 zaznamenaná po druhé světové válce ve slezské obci. Reprezentuje příklad folklorizace kramářské
písně, kterou opouští a žije v ústní tradici svým životem. Text se opírá o výstražný
kramářský tisk pocházející patrně z 2. poloviny 18. století. Námětem je čtvrté přikázání desatera, podané v kramářské písni v podobě příběhu syna, který zlořečil otci.
Jsou doloženy čtyři varianty této písně z ústní tradice z moravsko-slezské oblasti,
zpívané v nářečí.221 Sběratel lidových písní na Moravě a ve Slezsku P. František Sušil
(1804 Rousínov u Brna – 1868 Bystřice pod Hostýnem) komentoval proměny kramářské písně v ústním podání: „Legenda tato vidí se býti z počtu oněch písní, jež
písničkáři listy běhlými po vlasti naší rozšiřují. Písně takové napotom z úst do úst
přecházejíce proměnám mnohým podléhají a drsnatost obyčejnou tytýž ztrácejí.“222
Proměna spočívá v adaptaci písně do hudebního dialektu s modálními prvky a volným rytmem. Píseň zapsal v roce 1954 hudební skladatel, dramaturg a sběratel lidových písní Milan Salich v rodné obci (1927 Polanka nad Odrou – 1993 Praha) podle
zpěvu své matky Heleny (1895 Kyjovice – 1975 Ostrava).
Různé varianty vyprávění o pyšném synu, který utrápil svého otce a poté byl
malým dítětem – zázračným průvodcem – uveden do pekla, kde potkal samotnou
smrt a poté lidem předal její varování před blížícím se morem jako Božím trestem,
nalezneme v lidových pohádkách či v zábavné literatuře už od středověku, dokonce
v kázáních, v podobě tzv. exempel – vyprávění ilustrujících kazatelská morální ponaučení. Příběh tak dokládá sepětí tohoto typu kramářských písní s dalšími frekventovanými žánry.
1.

Přepis notovaného originálu písně Trestal koval syna sveho. Polanka nad Odrou,
zapsal Milan Salich, 1954. EÚB A 905/34.

2.

Příkladná píseň o jednom pyšným synu, který v starosti otce svého proklínal skrze
napomínání. Incipit: Poslechněte, všickni lidé, co budu zpívati. Nápěv: Jako:
Zaplať mně, sedláku, službu mou. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1780–1884].
MZK VK-0000.611,přív.2.
4 listy; 11 × 8,5 cm
Literatura: S III; Tille 1929–1937; Dvořák 1978; Procházková 2006.

220

MZK VK-0000.611,přív.2.

221

S III: č. 97 Syn posměvač; EÚB A 284/21; EÚB A 1471/4; Procházková 2006: 144–145.

222

S III: 50.
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Vražedná píseň pro divoké mládenci a krotké panny
Věra Frolcová

Rukopisný záznam světské písně o vraždě milenky ze žárlivosti, nazvané Vražedná
píseň pro divoké mládenci a krotké panny, pochází přibližně z roku 1940. Je ukázkou
recepce kramářské písně z 2. poloviny 19. století a její životnosti ve 20. století. Opírá
se o text kramářského tisku Kratochvílná píseň Kdo by chtěl napsati ženskou maniru.
Častokrát jsem chodil k moji Lenorce.223 Tisk pochází z kraje i doby působení nechanických potulných harfenistů, harfenistek a dalších muzikantů šířících kramářské písně. Psaný text písničky, přibližně o sedmdesát let mladší než tisk, je variantou tištěné
podoby včetně společného závěru: je to vlastní udání oklamaného milence–vraha,
který se připravuje na svůj ortel v očekávání, že se se svou milou setká na věčnosti.
Píseň, tištěná bez melodického odkazu, se zpívala na prostou durovou melodii v rozsahu oktávy, sudého metra a otevřené formy; druhou melodickou variantu kramářské
písničky o Lenorce zaznamenal Jan Poláček (1896 Jaroměřice – 1968 Prostějov) z ústního podání roku 1955 v obci Jesenec na Prostějovsku.224
Replika notovaného zápisu vznikla podle rukopisu Josefa Emanuela Jankovce
(1866 Kolinec u Klatov – 1949 Nová Paka). Byl ředitelem kůru, učitelem zpěvu a sbormistrem a současně také činorodým sběratelem a znalcem lidových a kramářských
písní v regionech Kladenska, Podkrkonoší a východního Slovenska. Jako jeden z prvních se věnoval nejen sběru a zápisu kramářských písní v ústním podání, ale také
metodě a srovnávacímu studiu variačního procesu kramářských písní. K písni náleží
obrazová tabule neznámého autora z konce 19. století. V českých zemích je to jeden
z mála dokladů spojení slova a obrazu, tj. intermediality kramářské písně.
1.

Replika obrazové tabule Vražedná píseň pro divoké mládenci a krotké panny.
Originál malba vodovými barvami na papíře, podlepeno plátnem.
Městské muzeum Nová Paka, inv. č. H 14310/a.
130 × 62 cm, jednotlivá pole 29,7 × 27,7 cm
Literatura: Scheybal 1990.

2.

Replika notovaného rukopisu Vražedná píseň pro divoké mládenci a krotké panny.
Nová Paka, originál zapsal Jan Emanuel Jankovec, 1940. MMNP H 14310/b.
63 × 15 cm

3.

Kratochvilná píseň Kdo by chtěl napsati ženskou maniru. Incipit: Častokrát jsem
chodil k moji Lenorce. Bez nápěvu. Nový Bydžov, Karel Kastránek, [1870].
MZK VK-0000.438,přív.3.
2 listy; 17,5 × 10 cm

223

MZK VK-0000.438,přív.3.

224

EÚB A 880/14.
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U kanónu stál
Jiří Dufka

Příběh známé písně vykreslující postavu vojáka s lehce omezenými obzory – kanonýra
Franze Jabůrka, který během bitvy u Sadové (1866) s příkladnou vervou plní svůj úkol,
patří mezi nejznámější české kramářské texty vůbec. Přestože Jabůrek během boje
přijde nejen o ruce, ale i o hlavu, je za své příkladné chování odměněn povýšením do
šlechtického stavu. Píseň se vysmívá nejen rakouské armádě, jejímu vedení a poctám,
spojeným s monarchií. Při hlubším pohledu je zřejmá také ironická pozice směřující
vůči starším kramářským písňovým textům, které přinášely často otevřenou a poměrně naivní propagandu cílenou právě na vojáky. Měla v nich probudit patriotické
cítění a ochotu k nasazení života za panovníka a zemi. Postavy podobné kanonýru
Jabůrkovi jsou obdobným způsobem vykreslovány s plnou vážností a dávány za vzor.
Obrazová tabule vydaná jako příloha tištěné kramářské písně představuje na
80. léta 19. století poměrně raritní vydavatelský počin. Praktická adjustace formou
podlepení plátnem naznačuje cestovní užití tisku a lze předpokládat její využití pro
opakovaný zpěv písně před publikem. Satiru vedenou z českých nacionalistických
pozic dokumentuje nejen samotný text, ale i údaj v impresu, který udává, že výtěžek
z prodeje tisku bude určen Matici školské a Spolku pro české feriální osady. Ostatně
autor obrazů, František Karel Kollár (1829 Zahájí – 1895 Praha), byl známým kreslířem populárního politickosatirického týdeníku Humoristické listy, který politickou
karikaturu soustavně uveřejňoval.
1.

Obrazová tabule k písni o kanonýru Jabůrkovi. Kollár, František (kresba).
Praha, Fr. A. Urbánek, 1884. KNM, sign. ILU 8293.
Litografie; 149 × 106 cm
Literatura: Kneidl 1983; Scheybal 1990.
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Abecedy o zlých ženách

Hana Bočková – Věra Frolcová
Paměťová varianta kramářské písně zaznamenaná podle ústní tradice první republiky
v lokalitě Valašské Klobouky. Opírá se o kramářský tisk písně, který vycházel v letech
1793–1868 s názvem Abeceda ženská v píseň uvedená a jeho recepce prodlužuje životopis písně nejméně o další půlstoletí v lokalitách Moravy a tehdejších Uher.225
Písnička přejala známý nápěvový typ mnoha variant, zpívaný v různých kontextech (svatba, dožínky, koleda). Je to durová melodie v rozsahu oktávy rozvíjející
tónický kvartsextakord na symetrické uzavřené písňové formě (8a 8b 8b 8a). Tektonický typ se středovou rytmickou figurací je velmi rozšířený ve folklorním tanečním
repertoáru 19. a 20. století v Čechách a částečně na Moravě, a to např. ve svatebním
tanci kolo (Už, už, už, Honzíček je muž).226
Žertovná kritika žen je oblíbenou látkou mnoha skladeb. Zde je zpracována
formou abecední básně, jejíž verše (dvojverší, sloky) začínají písmeny v abecedním
pořádku. Známe ji už od antiky a využívaly ji i staré křesťanské duchovní skladby,
hymny a modlitby. V humorné podobě ji tematizuje i středověká žákovská poezie,
např. v satirickém Ženském katechismu.227 Její popularitu dosvědčují i skladby, které
na „abecedu“ odkazují, aniž ji však fakticky realizují, jako např. kramářská píseň Nová
abeceda na zlé děvečky, v kteréj vypisuje se jejich paráda v kroji a péjcha.228
Vystavený rukopis pochází od sběratelky lidových písní na Moravě Františky Kyselkové (1865 Kamenice u Jihlavy – 1951 Brno). Píseň v tomto znění zapsala podle
53leté zpěvačky Anny Hendrychové v obci Valašské Klobouky roku 1926.
1.

Rukopis Františky Kyselkové Á, á, á, každá žena zlá. Valašské Klobouky, 1926.
EÚB A 301/19.
1 list; 16 × 23 cm

2.

Abeceda ženská v píseň uvedená. Incipit: A, a, a, mnohá žena zlá. Bez nápěvu.
Skalica, u Škarnicla synův, 1868. MZK VK-0000.727.
4 listy; 10 × 7,5 cm
Literatura: B II; EN; Kollár II; MarklNSb; Vidmanová 1990; Krátký 1998;
Vavřínek & Balcárek 2011.

225

Kollár II: 264–271; EÚB A 513/1.

226

EN: č. 705; B II: 252, č. 414; MarklNSb: 381, č. 200.

227

Krátký 1998.

228

NK 54 J 001844/adl.2.
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Děvčátko krásny šlo na póť k jednemo kláštero
Věra Frolcová

Rukopisný zápis přes 150 let staré kramářské písně, literárně nazvané Poutnice, pocházející z roku 1950. Obsahuje notovaný záznam melodie a text písně, převedený
do hanáckého nářečí, a tak reprezentuje příklad dlouhé recepce kramářské písně –
příběhu osudové lásky. Podle záhlaví, obrázku i podle obsahu se opírá o kramářský
tisk písně Děvčátko krásné šlo na pouť k jednomu klášteru z roku 1798, znovu přetištěné ještě v 1. polovině 20. století v Litomyšli péčí Vladimíra Augusty (1861 Litomyšl – 1940 Litomyšl).229 Námětem, který má četné evropské ohlasy, je nalezení
odloučeného milého v klášteře a zkouška věrnosti lásky „za hrob“. Zpracování námětu
v anglické baladě (1765), její německý překlad (1778) a nevelký výskyt písně mezi
Němci v Čechách daly vznik třem českým verzím příběhu a kramářským tiskům písně
už na konci 18. století. Uvedená verze písně se pak kontinuálně šířila kramářskou
produkcí (je doloženo 39 tisků), prodejem i ústní tradicí v 19. a 1. polovině 20. století.
Vypovídají o tom četné doklady z ústního podání, např. notovaný zápis Aloise Doufalíka (1839 Rudice u Luhačovic – 1918 Strání) z roku 1905 s poznámkou: Prastará
romance lidová u písničkářek k dostání.
Autor rukopisu Jan Zbořil (1879 Lešany – 1959 Prostějov) byl učitelem, výtvarníkem a horlivým národopisným sběratelem hanáckých krojů i starých tisků. Vlastnil
rodinný špalíček kramářských tisků, z nějž převedl starý tisk písně, známé v živé tradici, do dobového hanáckého nářečí. Současně zapsal melodii podle ústního podání na
Prostějovsku. Robert Smetana (1904 Vídeň – 1988 Brno) komentuje sedm nápěvových
typů této kramářské písně o poutnici; Zbořilův záznam představuje novou regionální
melodickou variantu pojatou v lichém metru, připomínající incipitem Michnovu
vánoční ukolébavku Chtíc, aby spal, tak zpívala. Vystavený rukopis pochází ze sbírky
kramářských písní Jana Poláčka (1896 Jaroměřice – 1968 Prostějov).
1.

Rukopis Děvčátko krásny šlo na póť […] Do hanáckého dialektu přeložil dle možnosti
Jan Zbořil 9. září 1950. Prostějov, sběr Jana Poláčka, 1954. EÚB A 880/46a.
3 listy; 23 × 29 cm
Literatura: Václavek & Smetana 1955: 80–124; Bečák 2006: 79–81.

229

MZK VK-0000.109,přív.7; RML D-427.
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Veselý Hanák a jeho plášť
Jana Poláková

Národopisná oblast Haná je výrazný region na střední Moravě. První zmínku o jejích svébytných obyvatelích, Hanácích, najdeme v Blahoslavově Gramatice české
z roku 1571. Ze zmínek v následujících stoletích lze jasně vyvodit, že se zřetelně vydělovali ze svého okolí způsobem života, oděvem i mluvou. V 18. století byli Hanáci
popisováni buď jako hrubí, líní a poživační lidé, nebo naopak jako dobří a pracovití
hospodáři. Dobový pohled na povahu a stereotypně přisuzované vlastnosti Hanáků vyjádřil ve svém Ethnografském epigramu roku 1845 Karel Havlíček Borovský.
Podobně se dostal také do mnohých kramářských tisků, které specifickou skupinu
obyvatel dílem vychvalovaly a dílem se jí vysmívaly. V 19. století však Hanáci v každém případě představovali stabilní až konzervativní skupinu moravského obyvatelstva, která si do jisté míry na vlastní svébytnosti zakládala. Jako příklad uvědomělého
vlastence a regionálního patriota lze uvést Jana Rozkošného (1855 Křenovice u Kojetína – 1947 Brno), pozdějšího starostu Křenovic u Kojetína, zemského i říšského poslance a hlavně podporovatele a propagátora veřejného a kulturního života na Hané.
V roce 1892 se stal spoluorganizátorem Národopisné hanácké slavnosti v Kojetíně.
Součástí jejího programu bylo představení hanácké svatby, kde Jan Rozkošný zastával
roli organizátora svatby, tzv. starosvata. Při té příležitosti jej vyfotografoval významný
národopisec a pedagog Josef Klvaňa (1857 Vídeň – 1919 Kyjov). Na kolorované fotografii stojí za pozornost především malý klobouček s hustě varhánkovými pentličkami, zdobený pro účely svatby také květy. Modrý plášť s pelerínou z několika límečků
(kepeňů) je natolik typickou oděvní součástí Hanáků, že se ve stylizované podobě
dostal i na titulní stranu Písně Hanáka veselého.
1.

Píseň Hanáka veselého. Incipit: Nic sobě nehořekujme, milí Hanáce. Bez nápěvu.
Skalica, F. X. Škarnicla synové, 1866. MZK VK-0000.092.
4 listy; 11 × 9 cm

2.

Fotografie Josefa Klvani Poslanec Jan Rozkošný v hanáckém oděvu. Kojetín, 1892.
MZM, sbírka Etnografického ústavu, inv. č. F 3342.
Kolorovaný pozitiv; 16,3 × 11,5 cm
Literatura: Klvaňa 1893; Jeřábek 2007; Malíř 2012; Havlíček 2016.
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Nástěnná kuchařka Vdejte mě, matičko
Jana Poláková

Na konci 19. století začaly pod vlivem zvýšeného zájmu o lidovou kulturu pronikat do
venkovských a městských interiérů vyšívané textilie. Za nejrozšířenější je možné označit tzv. nástěnné kuchařky, tedy dekorativní vyšívané látky spojující krátké heslovité
nápisy s figurálními, zoomorfními, přírodními i geometrickými motivy a ornamenty.
Jejich masové užívání umožnila od počátku 20. století modernizace kuchyňského prostoru. Kromě dosud málo zohledňovaného estetického zážitku plnily vyšívané textilie
také funkci ochrannou. K nejpočetnější skupině z tematického hlediska řadíme nápisy
reflektující bezchybný chod domácnosti. Oblíbené byly výjevy zaměřené na mateřskou lásku, ochranu rodiny a její štěstí, propojené s náboženskými náměty. Výrazně
zastoupeno je pak široké téma lásky v různých podobách. Na našem území zaznamenaly nástěnné kuchařky největší oblibu ve 20. a 30. letech 20. století.
K vytváření výšivek používaly ženy ve značné míře dané vzory. Mnohé autorky
se však spoléhaly na svoji fantazii, inspirovanou běžným životem a věcmi, s nimiž se
každodenně potkávaly. Nelze se proto divit, že je možné na kuchařkách zaznamenat
také úryvky z kramářských tisků a písní známých po dlouhá desetiletí. Podobným příkladem je i nástěnná kuchařka ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea, kam byla v roce 1993 získána jako součást souboru nástěnných výšivek. Autorkou byla starší příbuzná dárkyně, pocházející z Harrachova v severních Čechách.
Dnes se již nedozvíme, zda si vyšitý text spojila s existencí kramářské písně. Jistě však
znala její slova nebo některou z četných zlidovělých variant a rozhodla se z nich vytvořit součást svého soukromého kuchyňského mikrosvěta.
1.

Nástěnná kuchařka Vdejte mne, matičko, dokud jsem mladá. Harrachov (okr. Semily),
30.–40. léta 20. století. MZM, sbírka Etnografického ústavu, inv. č. TEX 51415.
Plátno, plochý steh; 76 × 120 cm
© Moravské zemské muzeum / Lucie Bojdová
Literatura: Nováková 1993.

2.

Kratochvílná píseň pro obveselení mysli mládencům a pannám. Incipit:
Vdejte mě, matičko, dokuď jsem mladá. Nápěv: Rád bych se oženil,
jde mi to těžce. Znojmo, M. Hofmann, 1853. MZM ST 513.
4 listy; 11,3 × 9,5 cm
Literatura: Homolka 1911; Václavek 1923; ČNZ: 111.
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Jak v Hrabovanech otec zamordoval
svoju manželku a 3 dítky
Jana Poláková

Podkladem pro morytát se stala událost, která se odehrála v noci ze 3. na 4. září
1850, kdy v obci Habrovany (okr. Vyškov) zavraždil v hostinci řezník Filip Smutný
svoji ženu a tři dcery. Důvodem bylo odhalení jeho milostného poměru s mladou
služebnou. Za svůj čin byl odsouzen k dvacetiletému žaláři v Brně na Špilberku, kde
po sedmi letech zemřel.
Příběhu a jeho tištěné podobě se věnoval kulturní historik Václav Burian (1921
Podbřežice –1998 Olomouc), který vydělil dvě základní dějové varianty. První skupina
nese v názvu velmi truchlivý příběh. Autor naturalisticky vykresluje průběh vraždy, ve
výčtu obětí však zaměňuje jednu z dcer za syna. Také ve smutném a žalostném příběhu
se objevuje brutalita činu a stejné dezinformace. Specifickou část představuje smrt
manželky v okamžiku, kdy se pomodlila ke sv. Barboře. Václav Burian zachytil při
svém výzkumu ve 40. letech 20. století několik živoucích nápěvů písně. Ve sbírkách
brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR je uloženo několik variant kramářské písně a jejího ústního podání, zdokumentovaných v následujícím desetiletí.
Poslední záznam písně datujeme do roku 1998.
V současnosti je zjištěno 25 různých tisků vydávaných až do začátku 20. století.
Nejmladší výtisk pochází z tiskárny Jozefa Teslíka (1868 Brno – 1928 Skalica) ze slovenské Skalice. Jako jediný využívá na titulní straně vyobrazení spojené s tematikou
vraždy – biblický příběh vraždění neviňátek. Změna názvu obce v titulu písně naznačuje, jak se v průběhu let údaje o události mění. Příběh dnes překvapuje svojí
životností v obci v podobě vyprávění pověsťového či hororového charakteru. Množství archivních dokladů k události je mizivé, a tak lze říci, že právě kramářské tisky
zachovaly památku na rodinnou tragédii nejrozsáhleji.230
1.

Budova hostince v Habrovanech.
© Moravské zemské muzeum / Jana Poláková

2.

Nová pieseň. Jak v Hrabovanech otec zamordoval svoju manželku a 3 dítky.
Incipit: Zastavte se, prosím, nyní, mládenci, panny rozmilí. Bez nápěvu.
Skalica, Jozef Teslík, [1897–1932]. EÚB E 16/9.
4 listy; 17,5 × 11 cm
Literatura: Costa-Rossetti 1908; Burian 1946; Burian 1963; Hlaváček 2000.
Archivní prameny: MZA E67, 174441.
Internetové zdroje: Menšíková 2019.

230

EÚB A 880/192; EÚB E 16/9; EÚB A 1240/118.
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Bankocetle šesté emise z roku 1806,
hodnota 25 zlatých
Jana Poláková

První skutečné papírové peníze byly na našem území zavedeny v době panování Marie
Terezie. V roce 1762 byly císařským mandátem vydány v hodnotách 5, 10, 25, 50
a 100 zlatých rýnských v celkové výši 12 milionů. V Čechách se začaly brzy označovat jako „bankocetle“ nebo „bankocedule“ díky německému nápisu „Wiener-Stadt
Banko Zettel“. Široké vrstvy obyvatelstva přijímaly nový typ platidla často s nedůvěrou a dávaly dlouhou dobu přednost mincím. V souvislosti s válkami se habsburská
monarchie potýkala s finančními problémy, které vedly k vydávání nekrytých emisí
bankocetlí. V roce 1811 pak byla císařským patentem snížena hodnota bankocetlí na
pětinu a nahrazena tzv. směnnými listy, označovanými u nás podle německého výrazu
jako „šajny“. Výměny jednotlivých emisí stejně jako pokles nominální hodnoty bývaly
označovány v dobových kramářských písních jako trest za hříchy.
Nejstarší bankocetle byly tištěny jednostranně a poměrně jednoduše. Papír peněz
byl ruční, opatřený vodoznakem, podpisy, číslováním a dvěma suchými pečetěmi. Již
patent z roku 1762 stanovil, že padělání bankocedulí se trestá smrtí. Udání či usvědčení falzifikátora mohlo být odměněno 10 000 zlatými. Poslední emise bankocetlí
z roku 1806 přinesla novou ochranu před paděláním. Vedle oboustranného tisku měly
jako první v Evropě v papírové hmotě barevná vlákna, používaná dodnes. Přesto se
však ještě v témže roce vyskytly tři případy padělání, které skončily vynesením pěti
hrdelních trestů. Jeden z nich zachytila také kramářská píseň. Její obsah se zaměřuje
hlavně na sociální a osobní důvody, které vedly pachatele a jeho rodinu k činu, a na
příkladný trest za zločin.
1.

Bankocetle v hodnotě 25 zlatých, Rakousko, 1806.
MZM, sbírka Numismatického oddělení, inv. č. 240 149.
Papírová hmota; 9,3 × 16,1 cm
Literatura: Dolenský 1909; Hlinka & Radoměřský 1996; Sejbal 1997; Vorel 2004;
Filip 2005.

2.

Jan Nepomuk Štěpánek: Truchlivý příběh falšovníků bankocedul, totiž: Jozefa Dytrycha,
Mikulaše a Martina Ferdera, která dle poukazu 450. §. V. ř. s. h. k smrtí odsouzení
a dne 6. června 1806 odpravený byli. Incipit: Poslyšte mě, milý lide, co budu zpívati.
Bez nápěvu. Praha, František Ján Scholl, 1806. MZK VK-0000.135,přív.4.
4 listy; 16 × 10 cm
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Chválozpěv o zemských jablkách
Jana Poláková

Pravlastí brambor je Jižní Amerika, ze které je do Evropy dovezli v 1. polovině 16. století jako exotickou léčivou rostlinu Španělé. S jejich importem je však více spojen anglický korzár Francis Drake (1540?–1596). Podzemní hlízy se poprvé prokazatelně konzumovaly v roce 1616 na hostině u francouzského krále Ludvíka XIII. (1601–1643).
Celé 17. století byly brambory luxusní potravinou pro bohaté. Jako polní plodina se
postupně prosadily až během století následujícího.
U nás se brambory masově rozšířily v dobách hladomoru v letech 1771 a 1772.
Dostaly se k nám ze západu přes Braniborsko, což se odráží v jejich pojmenování.
Z německého Erdäpfel se vžily názvy jako zemská jabka, zemáky, zemčata nebo erteple. Traduje se, že lidé nejprve vařili jejich nadzemní plody, což vedlo k mnoha
zažívacím potížím a domněnce, že jsou brambory jedovaté. Teprve s konzumací hlíz
se široké vrstvy obyvatelstva přesvědčily, že brambory jsou velmi důležitou potravinou pro lidi i dobytek, která často zachraňovala před smrtí hladem, a také surovinou
umožňující výrobu škrobu a později lihu.
Kramářské tisky se rychle chopily propagace nové plodiny. Do dnešní doby se
zachovalo několik textových variant, z nichž nejrozšířenější je píseň s incipitem Pochval každý jazyk Boha. Jako dobu prvního seznámení Čechů s bramborami uvádí
rok 1760. Za místo jejich původu považuje Sasko. Vedle těchto drobných historických
nepřesností je zde uvedeno devět nejčastějších způsobů úpravy brambor i jejich hojné
využití v zemědělství a průmyslu. Oblibu brambor a jejich rychlé zdomácnění dokládá
závěrečná sloka děkující za tento dar Bohu.
1.

Sázení brambor. Jablonec nad Jizerou – Bratrouchov (okr. Semily), před r. 1914.
Krkonošské muzeum Správy KRNAP, Vrchlabí, inv. č. F 6293.
Pozitiv, 9 × 14 cm

2.

Chválozpěv o zemských jablkách. Incipit: Pochval každý jazyk Boha za dobrodiní tak mnohá.
Nápěv: Má známou notu. Bez místa vzniku, jména tiskaře a roku vydání, [1760?].
MZK VK-0000.684,přív.6.
4 listy; 10 × 8 cm
Literatura: Stržinková 1907; Glockner 1913; Blažek 1926; Kramářská 1934;
Úlehlová-Tischlová 1945; Smetana & Václavek 1949; Beran 1958; Scheybal 1990;
Kutnar 2005; Svobodová 2009.
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Kuřáci a šňupáci
Hana Bočková

Píseň kratochvilná všem kuřákům a šňupákům obětovaná nahlíží na kouření a šňupání
tabáku s dobromyslným humorem, v 19. století totiž náležely k hojně rozšířeným.
Zvyk kouřit (případně žvýkat) tabák přinesli do Evropy námořníci, vojáci z cest na
americký kontinent i dělníci z přístavů – tehdy ještě stíhaní nepochopením a tresty.
Brzy však začal být pro potřebu Evropy tabák pěstován v zámořských koloniích. Botanický název Nicotiana tabacum dostal podle francouzského diplomata Jeana Nicota
Villemaina (1530–1600), který jej kolem roku 1560 přivezl do Francie. Do Čech byl
přinesen vojáky za třicetileté války a rychle získal na oblibě. Nejstarší dýmky, malované fajánsové, vyráběli habáni na Moravě a na Slovensku, v Čechách se pod vídeňským
vlivem rozšířila výroba dýmek z bílé hlíny. K velmi populárním, hlavně v 19. a 20. století, náležely dýmky s porcelánovou hlavičkou a dlouhou troubelí, která ochlazovala
kouř cestou ke kuřákovým ústům, tzv. porcelánky. Jejich hlavičky byly zdobeny nejrůznějšími malovanými výjevy dokumentujícími zájmy a preference svého majitele.
Vedle nich byly oblíbené i tzv. pěnovky, vyřezávané ze sepiolitu (tzv. mořské pěny),
a dále dýmky dřevěné, pro něž se užívalo dřevo z olše, břízy, jasanu či ovocných stromů, později i kořen vřesovce (briaru). Šňupání, tedy vdechování drceného tabáku
nosem, má stejně dlouhou tradici, dokonce bylo zpočátku považováno za léčivé a kuřáctví silně konkurovalo. K charakteristickým předmětům, které kouření a šňupání
doprovázely, náležely nejrůznější prosté i zdobené dózy – „piksly“ na řezaný dýmkový
tabák či tabákový prášek ke šňupání. Píseň jen shovívavě připomíná mnohá neštěstí
způsobená ohněm z dýmky či nepořádek, který kouření a šňupání působí; přesto
může působit jako svérázné varování před zlozvykem, jehož dopad na lidské zdraví
v té době ještě nebyl znám.
1.

Dýmka s mokváčkem a troubelí. Třebíč, 19. století. Muzeum Vysočiny Třebíč, inv. č. 1 2 028.
Porcelán, rohovina; 50 × ø 3 cm

2.

Krabička tabáku značky ST. BRUNO. Liverpool (Velká Británie), výrobce Successors
of Ogden, 1. polovina 20. století. MZM, sbírka Etnografického ústavu, inv. č. 5.2 – 522.
Plech, tabák; 2,7 × ø 8,5 cm
© Moravské zemské muzeum / Lucie Bojdová

3.

Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná. Incipit: Přistupte ke mně blíž, tabáčníci.
Bez nápěvu. [Litomyšl], bez jména tiskaře, [1781–1835]. MZK VK-0003.020.
4 listy; 10 × 8 cm
Literatura: Kafka 2007: 92–100.
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Láska až za hrob
Hana Bočková

Příběh o lásce kuršmída231 Laurence Leitla a krásné Verunky a jejich roztržce, jež způsobila smrt Verunky a nakonec i Vavřínka (Laurence), který zemřel s pohřbenou milou v objetí, je dodnes dojemný svou osudovostí (a snad i morbidností, v kramářských
písních ovšem nikterak vzácnou). Množství konkrétních detailů v písni uvedených
vedlo badatele k úvahám, zda má tento tragický příběh racionální jádro. M. Machytková se po těchto stopách vydala, zkoumala další vydání písně, která událost datovala
k roku 1829, i údaje v matrikách moravského městečka Hejčína, uložených ve Státním
archivu v Olomouci. Identifikovala oba aktéry: nešťastná dívka byla Veronika Targuschinská, dcera krejčího z Mrštíkova náměstí v Hejčíně, dnešní součásti Olomouce.
Její milý se jmenoval František Leitl a byl zaměstnancem Hřebečního a remontního
departmánu pro Moravu a Slezsko se štábním velitelstvím v Hejčíně (dnešní hejčínská
kasárna):
„Matrika č. 76 (Hejčín) O VI 5 fol. 57: Dne 16. VI. zemřela ve věku 21 let v domě
číslo 6 v Hejčíně, Veronika, dcera krejčího Kašpara Targuschinského. Příčina smrti:
zápal plic. Pohřbena byla 18. VI. 1829.
Matrika č. 2343/Ú - III. fol. 29: Dne 4. VII. zemřel ve věku 32 let v Klášterním
Hradisku č. 1 František [!] Leitel, kovář u Správy vojenských hřebčinců pro Moravu
a Slezsko. Příčina smrti: mrtvice. Pohřben byl 6. VII. 1829“.232
Kramářská píseň zmiňuje i marné Verunčino léčení, dokonce i pitvu ubohého
Vavřínka-Františka; pro vnímatele je ovšem nejpřitažlivější sama tragédie nešťastné lásky, dojemná i přesto, že příčiny smrti jsou ve skutečnosti prozaičtější, než jak
kramářská píseň líčí. A ponaučení z ní plynoucí platí v každém případě, pozor na
neuvážené jednání, na „kvapnou lásku“!
1.

Truchlivá píseň o jednom zamilovaným [kuršmídu]. Incipit: Rozvažte si, křesťané,
co láska způsobí. Bez nápěvu. Bez místa vydání, bez tiskaře, [1831–1850].
MZK VK-0000.778,přív.15.
4 listy; 10,5 × 9 cm
Literatura: Machytková 1972: 26–29.

231

Kuršmíd ‚zvěrolékař bez odborného vzdělání’.

232

Machytková 1972: 29.
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Pravdivý hrozný příběh o přeukrutném země třesení
Hana Bočková

Zemětřesení, které zasáhlo Lisabon 1. listopadu 1755, v neděli na svátek Všech svatých, náleželo k největším v evropské historii. Za jeho příčinu se dnes považuje tektonický pohyb ve zlomu mezi africkou a euroasijskou deskou v Atlantiku, vlny jím
vyvolané dosáhly dokonce pobřeží Ameriky a severní Evropy. Síla otřesů se odhaduje
na 8,5 až 9,2 stupně Richterovy škály; otřesy zničily chrámy, v nichž se konaly sváteční
mše, paláce, kláštery a ovšem i obytné čtvrti. Dílo zkázy dovršil několikadenní ničivý
požár a tsunami, která smetla lidi, prchající před otřesy na pobřeží, do přístavu a ke
královskému paláci.
Kramářská píseň přináší informace o škodách, které zasáhly elitu portugalské společnosti i prosté lisabonské obyvatele, a příznačně interpretuje neštěstí jako
projev Božího hněvu nad pyšným městem; tento názor najdeme i v dalších textech,
které v českém prostředí o této události informovaly – např. ve veršované skladbě Jána Čerňanského Žalostné vypsání pádu a vyvrácení předního a nejhlavnějšího v zemi portugalské města Lissabony (1758).233 K příčinám zemětřesení se však
vyslovila i rozvíjející se moderní věda: učení muži zkoumali zemětřesení racionálními
metodami, za pomoci dosavadních znalostí přírodních jevů. Angličan John Michell
(1724–1793), filozof a přírodovědec, odhadl jeho hybné síly a stanovil i epicentrum,
je proto považován za jednoho z otců moderní vědní disciplíny – seismologie.
Ilustrace na titulním listu byla původně zařazována ke kramářským písním o Posledním soudu. Její použití v písni o zemětřesení naznačuje, že katastrofa mohla evokovat apokalyptické představy, je však i zajímavým svědectvím volného nakládání
s ilustracemi, pro kramářské písně příznačného.
1.

Pravdivý hrozný příběh o přeukrutném země třesení. Incipit: Ach! Pohni se,
ó srdce, pravou outrpností. Nápěv: Pozdraven buď, Františku.
Litomyšl, [Antonín Kamenický], [1756], KNM 27 C 27.
2 listy; 17 × 12 cm
Literatura: Pollard 1998.
Internetový zdroj: Kejlová 2017.

233

NK 56 f.
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Nová píseň o hrozné povodni u města Vídně
Hana Bočková

Velké povodně na území Čech nebo v sousedství byly oblíbeným tématem mnoha kramářských písní. Zachytily např. povodeň v roce 1740 ve Vídni, roku 1838 v Pešti, roku
1845 v Praze, roku 1872 v Praze a okolí, kdy se dokonce spojily vody Berounky a Vltavy.
Největší ohlas však zaznamenala povodeň ve Vídni, trvající od 26. února do 10. března 1830. Ledové kry tehdy před Vídní vytvořily zátaras, po jehož protržení voda zaplavila čtvrť Leopoldstadt a poté v mohutném proudu zničila řadu obcí poblíž Vídně;
teprve u Stopfenreuthu se vrátila zpět do koryta Dunaje. Voda ve Vídni u tehdejšího
Ferdinandova mostu (dn. Schwedenbrücke) dosahovala výše téměř 7 metrů, zahynulo
údajně 74 lidí. Zničené zdroje pitné vody se pak podílely na rozvoji epidemie cholery.
České kramářské písně, vydané ve Znojmě, Litomyšli, Skalici, Chrudimi, Jihlavě
i Praze (u mnoha dalších nelze místo tisku určit), o této povodni informují jednotně,
text o rozsahu 36 čtyřveršových slok se v jednotlivých vydáních téměř neliší; zdá se,
že jej tiskárny přetiskovaly s přesvědčením, že látka zaujme a dobře se prodá. Nalézt
místo, kde byla píseň vydána poprvé, je obtížné, rok vydání není udán, jen pražské vydání má vročení 1830.234 Sám text písně kombinuje konkrétní údaje o povodni, jejím
rozsahu, dokonce i o zájmu habsburského domu reprezentovaného korunním princem Ferdinandem (pozdější císař Ferdinand Dobrotivý) s obvyklými motivy, které
písně o povodních doprovázejí. Jsou to dojímavé obrázky zničených životů a majetku,
završené modlitbou k oblíbené ochránkyni Panně Marii Cellenské.
1.

Nová píseň o hrozné povodni u města Vídně v roku 1830. Incipit: Křesťané rozmilí,
poslechněte nyní ten příběh povodní, který jest pravdivý. Nápěv: Má známou notu.
Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1830]. MZK VK-0000.618,přív.30.
4 listy; 10,5 × 8,5 cm
Literatura: Krejci 2004; Hohensinner & Hahmann 2015.

234

MZK VK-0000.451,přív.18.
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Balíček karet

Jiří Dufka – Marie Hanzelková
Auslegung der französischen Karten – německou verzi známého textu o vojákovi, který
si v kostele vykládá karty a místo potrestání se mu za tento skutek dostane pochvaly
od důstojníka, nelze označit za písňový text, nýbrž obecně za kramářský tisk. Duchovní významy jednotlivých hracích karet se objevovaly už od pozdního středověku. Z 1. poloviny 19. století jsou známé jazykové verze ve francouzštině, angličtině,
švédštině, dánštině, němčině, nizozemštině, španělštině, portugalštině, italštině, islandštině a češtině. Známá píseň Balíček karet se v českém prostředí rozšířila od 70. let
20. století, kdy ji zpopularizovala úspěšná coververze starší americké předlohy v podání Miroslava Černého. Zparodovaný námět se objevuje v písni Tramvaj od skupiny
Tři sestry.
Vystavený exemplář, na němž není uvedeno jméno tiskárny ani datum vydání, vznikl pravděpodobně kolem roku 1820, ze kterého pochází většina písní a tisků
dochovaných ve společném konvolutu i rukopisná datace na titulní straně. Rukou je
také, podobně jako v celém svazku, uvedena i cena 3 kr. Texty byly do společné vazby
svázány zřejmě na Novojičínsku někdy po roce 1838, opatřeny lepenkovými deskami
a jejich ořízka byla nastříkána červenou barvou. Celková cena špalíčku byla v době
vzniku 1 zl. 46 kr. vídeňské měny, antikvářská cena ca z 90. let 20. století 800 Kč.
1.

Auslegung der französischen Karten, welche ein gemeiner Soldat in der Kirche anstatt
des Gebeth-buches gebrauchet. [Morava?, Slezsko?], bez jména tiskaře, [ca 1820].
MZK VK-0000.726,přív.24.
4 listy; 16 × 10 cm
Literatura: Bolte 1901.
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Špásovná píseň o Amerikánech
Marie Hanzelková

Hromadnou emigraci Čechů do cizích zemí ve 2. polovině 19. století, zvláště do Ameriky, zachycují i dobové kramářské písně. Odchody Čechů provázela obrovská tisková
kampaň, informace o životě v Americe se šířily také prostřednictvím dopisů vystěhovalců či drobnými beletristickými texty. Pravdivých informací o Americe však bylo v polovině 19. století velmi málo.235
Mezi kramářské písně, které se zabývají vystěhovalectvím do Ameriky, patří Poslyšte panny, též i mládenci, jak se mají páni vystěhovalci236 od chrudimského písničkáře Jana Kratochvíla, která ironicky líčí Ameriku a zesměšňuje propagandu vystěhovaleckých agentur. Další z písní Ach, přátelé, to je švanda, jak lid nemá rozumu237 existuje
i ve variantě kriticky reflektující vystěhovalectví na Krym. Mezi kramářské písně patří
také Ty překrásná země Ameriko, která vycházela pod názvem Veselá píseň o holčičkách
v Americe.238 Zřejmě nejznámější byla píseň Lidinky, poslyšte směšné zpívání, jak se
mají páni Amerikáni (také Poslyšte lidičky směšné zpívání…). Jak připomíná Č. Zíbrt,
píseň (ukázka vlevo) líčí americkou idylu podobnými slovy, jako Leander Rvačovský (1525 Roudnice nad Labem – 1591 ?) ve skladbě Masopust z 16. století popisuje
bájnou zemi Satránskou (ukázka vpravo)239:
Ze samých klobásů dělají ploty,
zásoba tvarůžků zahání psoty,
samá rekrace je v Americe,
muzikanti hrajou na jitrnice.

V Satránské zemi, kteráž jelitovými
a klobásovými ploty jest opletená […].

O oblibě písně svědčí fakt, že ještě v roce 2008 ji v krajanské vesnici Čechohrad (dnes Novgorodkovka, jihovýchodní Ukrajina) zpívala Anastázie Chalupníková. Sama ji nazývala
špásovnou písní o Amerikánech, při jejím zpěvu užívala výraznou gestikulaci a smála se.
1.

Anastázie Chalupníková. Čechohrad, foto Pierre Jeanmougin, 2008.

2.

Žertovná písnička o štěstí v Americe, pro milé krajany naše. Incipit: Lidinky, poslyšte směšné
zpívání, jak se mají páni Amerikáni. Nápěv: Rád bych se oženil, jde mi to těžce.
Jihlava, J. Rippl, 1856. MZK VK-0000.154,přív.6.
4 listy; 10,5 × 8,5 cm
Literatura: Zíbrt 1929; Scheybal 1990; Pavlicová & Uhlíková 2014.

235

Scheybal 1990: 262.

236

Scheybal 1990: 262.

237

Beneš 1970b: 182; Beneš 1983: 62.

238

MZK VK-0000.696,přív.20.

239

Zíbrt 1929: 22; Rvačovský 2008: 190b.
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Píseň strašlivá o Golemovi, kterak chtíčem byl jat
Andrea Jochmanová

Text písně o Golemovi vycházející z principu kramářských písní napsali Jiří Voskovec
a Jan Werich pro svoji revue Golem, která měla premiéru 4. listopadu 1932 v Osvobozeném divadle. Jejich hra vycházela z historického námětu, zároveň by se dala zařadit
do sféry romantické komedie, přitom se začaly projevovat i politické narážky. V případě Písně strašlivé o Golemovi hovoříme o uměle vytvořené kramářské písni inspirované pověstí o rabínovi jménem Jehuda Liva ben Becalel (Rabbi Löw, 1520?–1609),
jenž měl na konci 16. století sestrojit v Praze mystickou postavu – Golema. Parodický
princip libreta je typickým příznakem dobové hravosti a specifické komediální poetiky autorů. V ulicích města živoucí a na kabaretních scénách té doby stále pěstovaný princip kramářské písně posloužil autorské dvojici V+W k vytvoření komicky
stylizovaného epického děje, informujícího o katastrofickém vývoji příběhu Golema,
který podlehne milostnému citu a z nenaplněné lásky vykoná trestný čin zakončený
rituální sebevraždou. Stereotypní Ježkova melodie, zcela záměrná a rovněž vycházející
z inspirace dobových kramářských „cajdáků“, byla doplňována obrazovými motivy,
respektive karikaturami Adolfa Hoffmeistera (1902 Praha – 1973 Říčky). Zpěv písně
tvořil čtvrtý obraz revue a byl svěřen Vojtovi Plachému-Tůmovi (1903 Pardubice –
1968 Praha), vystupujícímu v roli potulného pěvce. Dobová kritika ovšem toto číslo
nevnímala jako zcela zdařilé. Text v původní verzi, jak byl publikován v Literárních novinách, nazpívali V+W na první sérii desek Osvobozeného divadla. Později ale píseň
přepracovali do podoby, kterou dnes známe i díky Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi,
kteří na tvorbu V+W přímo odkázali svou aktualizací písně z roku 1964.
1.

Píseň strašlivá o Golemovi, kterak chtíčem byl jat a jak to s ním dopadlo, z písně
každý vyrozumí. Text písně: Jiří Voskovec a Jan Werich; hudba: Jaroslav Ježek;
autor ilustrací: Adolf Hoffmeister. Literární noviny 5 (19), 1930–1931, 5.
MZM, Oddělení dějin divadla, Pozůstalost Loly Skrbkové, sign. LS II.
31 × 44 cm
Literatura: Schonberg 1992: 153; Ambros 2010; Zemanová 2012.
Prameny:
Jiří Voskovec & Jan Werich & Jaroslav Ježek & Orchestr Osvobozeného divadla:
To bylo Osvobozené divadlo 1 (1928–1933). LP 1, track B3, B.
Původní nahrávka byla poprvé uvedena na deskách Ultraphone z listopadu 1931.
Supraphon – 1018 4831-32. Jiří Suchý & Jiří Šlitr:
Semafor komplet 1964–1971. CD 9, track 12.
Supraphon – SU 6151-2.
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Rejstříky

Rejstřík písní 240
A, a, a, mnohá žena zlá MZK VK-0000.727

37, 78, 79, 117

Á, á, á, každá žena zlá EÚB A 301/19; EÚB A 513/1

78, 79, 112

Ach, já zarmoucená, co jsem se dočkala MZK VK-0000.437,přív.31

39, 115

Ach! Pohni se, ó srdce, pravou outrpností KNM 27 C 27 41, 96, 97, 113
Ach, poslechněte, křesťané, věci divné neslýchané MZK VK-0000.792,přív.15
Ach, poslyšte, milý páni, co se v pravdě stalo MZK VK-0000.464,přív.21
Ach, prší, prší rosička, spaly by moje očička MZK VK-0000.050,přív.20

32, 118

39, 116
50, 114

Ach! Ustrňte se, křesťané, poslechněte věci hrozné MZK VK-0000.343,přív.2
Ach, ustrňte se tvorové, lidé pod sluncem živlové MZK VK-0008.645
Ach! Žalostný a lítostný časové nám nastali KNM KP A 325/2
Aiznponské tovaryši, kterak nám to dobře sluší RML D-367

47, 113
47, 119

Allou, páni muzikanti, zahrajte mi nahoru MZK VK-0000.077,přív.26
Alou páni muzikanti, hleďte na mě pozor dáti

42, 115

50, 119

36, 114

54

Barboro, panenko svatá, pro Kristovo jméno sťatá MZK VK-0000.467,přív.25;
MZK VK-0000.575,přív.51; MZK STS-0036.352; EÚB A 509/5

Barboro, patronko svata, pro Kristove rany sćata EÚB A 1406/39

32, 116, 117, 119

32

Blahé řemeslo mlynářsky jest veselé nade všecky MZK VK-0000.477,přív.3
Blaze nastokrát, blaze na světě viz Harfenice

36, 116

70

Co se stalo v kanceláři, že tatíček se tak tváří MJH K 4595

48, 113

Co pak mládenci děláte, že přes zahradu běháte MZK VK-0000.464,přív.75
Častokrát jsem chodil k moji Lenorce MZK VK-0000.438,přív.3
Častokrát sem chodil k svojí Lenorce EÚB A 880/14

38, 116

74, 75, 116

74, 112

Častokrát jsem chodil k svojí milence MMNP H 14310/b 74, 75, 113

240

Rejstřík obsahuje textové incipity citovaných a komentovaných písní, a to jak kramářských tisků, tak také

notovaných záznamů písní různé provenience. Zařazeny jsou i odkazy na písně citované z úsporných důvodů
signaturou nebo inventárním číslem; v seznamu pramenů jsou jejich bibliografické údaje v plném znění.
Rejstřík obsahuje také dva názvy písní, které vešly do kramářské a literární tradice (Harfenice, Poutnice),
nikoli názvy písní tištěné v záhlaví kramářského tisku.

107

Čtyrý koně na dvoře, žádnej s nima nevoře MZK VK-0000.383,přív.26

50, 115

Děvčátko krásné šlo na pouť, k jednomu klášteru MZK VK-0000.109,přív.7; RML D 42
Děvčátko krásny šlo na póť k jednemo kláštero EÚB A 880/46a

80, 81, 112

Do Brna široká cesta, pěkně ušlapaná všecka MZK VK-0000.015,přív.32
Eine dumpfe Trauerkunde geht längst um durch Stadt und Land
Harfenice viz Blaze nastokrát; Poslyšte, páni, moje zpívání
Horo, horo, vysoká jsi

54, 55, 113

34

34, 64, 68, 70, 71

Hej, páni řemeslníci, budu vám spívati MZK VK-0000.032,přív.12
Chtíc, aby spal

80, 114, 119

36, 114

33

80

Já jsem sice hrobař chudý

31

Já mám nouzi o peníze JMM V 609 46, 113
Jaké bolesti, v srdci těžkosti MZK VK-0007.131; EÚB A 204/242

64, 112, 118

Jaké neštěstí, srdce bolesti EÚB A 1163/695 64, 65, 113
Jak hrozné noviny předivné slyšíme, avšak si to mnozí za smích pokládáme MZK STS-0450.080
Jak jsem já šťastný rok dočkala a který jsem dávno čekala MZK VK-0000.103,přív.23

119

40, 114

Jaký mám trápení, kalhoty plátěný 30
Je cestička ušlapaná pod našém oknem

54

Jednou dobou v Bádnu městě MZK VK-0011.234

60, 61, 119

Jen dost malé zvědění chtěla bych mít mínění tvého MZK MZK VK-0006.366
Jest se čemu podiviti, co se v tom světě děje KNM KP R. Hlava 2595
Kam si se poděla, česká lásko NK 54 J 001844/adl.2
Kam ste se, časové, poděli RML D-997 [4]

29, 118

21, 48, 113

78, 119

46, 48, 120

Každý dobrý poslyšte, co jest se přitrefilo MZK VK-0001.363
Kde jsi, potěšení kafemlejnku RML D-1001 [49]

44, 118

48, 120

Když dvanáct temně zvučí, vstane tambor z hrobu MZK VK-0011.234

60, 61, 119

Krásné děvčátko šlo smutně, vzdychaje, plakalo MZK VK-0000.258,přív.69

39, 115

Křesťané předrazí, poslyšte strašnou zvěst, jakými svízeli vlast naše jata jest
MZK VK-0000.463,přív.9

42, 116

Křesťané rozmilí, poslechněte nyní ten příběh povodní MZK VK-0000.451,19;
MZK VK-0000.618,přív.30

42, 98, 99, 117

Křesťanský člověče milý, pozastav se v tuto chvíli a poslyš noviny smutné MZK VK-0000.316,přív.1
24, 115
Lidinky, poslyšte směšné zpívání, jak se mají páni Amerikáni MZK VK-0000.154,přív.6
Lidi zlatý, to je škandál, v Praze strh se hroznej randál 51, 52
Mé dítě, pověz, jak mám znát to tvého milého MZK VK-0004.815

29, 118

Moje radostné myšlení, když na tě vzpomenu MZK VK-0000.709

38, 117

Na drahách kdekoliv o život běží RML D-430
Na kopečku v Africe stojí stará věznice

47, 119

52

Nemůž mnohý pochopiti, co sedlák skusí MZK VK-0000.774,přív.4

36, 118

Nesčastná krynolína, srdce moje omína MZK VK-0000.727,přív.38

48, 117

Nic sobě nehořekujme, milí Hanáce MZK VK-0000.092
O hřebíčku zahradnický MZK ST1-0145.400,přív.58

108 ― Rejstříky

22, 82, 83, 114

50, 119

102, 103, 114

O Fortuno má přemilá, co jsi dokázala KNM 27 H 208

33, 113

Plivat na zem nesmí v Praze ani malé robátko MVJ Ji-20/C/373

47, 113

Pochval každý jazyk Boha za dobrodiní tak mnohá MZK VK-0000.684,přív.6
Poslechněte, budu zpívat o loterii MZK VK-0000.053,přív.111

90, 91, 117

46, 114

Poslechněte, lidé milí, křesťané, této noviny, co se při Rejně [K]olině stalo MZK VK-0000.316,přív.2
23, 24, 25, 115
Poslechněte mord ukrutný, a to v Svatobořicích VMK ST 1498/B 59

44, 120

Poslechněte, o křesťane, jak se dotkla ruka Páně MZK VK-0000.620,přív.49
Poslechněte, ó křesťané, tento příběh truchlivý MZK VK-0000.412,přív.6
Poslechněte, ó křesťane, věci hrozné, neslychané MZK STS-0559.401
Poslechněte, o křesťané, žalostné noviny MZK VK-0000.322,přív.3

32, 41, 119
40, 115

Poslechněte, všickni lidé, co budu zpívati MZK VK-0000.611,přív.2
Poslyšte, manželové, který dítky máte MZK VK-0000.794,přív.10

42, 117

45, 115

72, 73, 117
40, 118

Poslyšte mě, milý lide, co budu zpívati MZK VK-0000.135,přív.4

88, 89, 114

Poslyšte mne, panny, této hodiny RML D-994, [14]; RML D-1252

48, 120

Poslyšte, páni, moje zpívání, s duší laskavou EÚB A 1185/1 viz Harfenice

70, 71, 113

Poslyšte, věrni křesťané, o strašlivým soudu Páně MZK VK-0000.340,přív.1

32, 115

Poslyšte, panny, také mládenci, co jest se stalo u města Konice MZK VK-0000.224,přív.7
Pozastavte se, krajani, slyšte moje zpívání MZK VK-0000.560,přív.29

45, 114–115

41, 116

Pozastavte se maličko, ó křesťane rozmilý, chci vám v krátkosti oznámit RML D-1274

44, 120

Poutnice viz Děvčátko krásné šlo na pouť; Krásné děvčátko šlo smutně
Pravdivou píseň zaspívám a všem v známost uvedu MZK VK-0000.770,přív.27
Probuďte se ze sna, lidé, pilně nastavte uši MZK STS-0559.370
Pročs mne, Bože, na svět stvořil EÚB A 937/81

36, 117

35, 119

34, 112

Přijdu-li, kde ty sedíš, škaredě na mne hledíš MZK VK-0006.911
Přistupte ke mně blíž, tabáčníci MZK VK-0003.020

29, 118

37, 92, 93, 118

Rozkaz vydán, aby vojsko do kostela táhlo MZK VK-0011.234

60, 61, 119

Rozvažte si, křesťané, co láska způsobí MZK VK-0000.778,přív.15

94, 95, 118

Sem, Čechové, k poslouchání, pojďte, milí vlastenci MZK VK-0000.133,přív.8
Sem, sem poďte, nemeškejte MZK VK-0000.575,přív.7

28, 116

Slyšel jsem slavička, líbezného ptáčka MZK VK-0000.525,přív.36
Slyšte, blondýni i brunetové, zrzavé i černé brunety

42, 114

37, 116

104, 105

Slyšte přesmutné noviny, přežalostné zpívání MZK VK-0000.133,přív.89

36, 114

Slyšte, křesťané pobožní, o příběhu přehrozném! MZK VK-0008.644

50, 118

Slyšte zprávy, jenž přichází nám do naší krajiny MZK VK-0008.642

50, 118

Smutným hlasem budu zpívat, tež si smutně stěžovat MZK VK-0000.731,přív.1
Šťastné dobrétro vinšuji velebnému pánu MZK VK-0000.635,přív.11
Tak jest teď na světě, všichni poslechněte MZM ST 2108

45, 117

39, 117

47, 119

Tobě, Echo, si stěžovat budu mé trápení MZK VK-0000.709

31

Trestal koval syna sveho, že pychu provodi EÚB A 284/21; EÚB A 905/34
Trestal kovář syna svého, že pýchu provodil EÚB A 1471/4

34, 72, 73, 112

72, 113

Ty překrásná země Ameriko, kdybys ty nebyla tak daleko MZK VK-0000.696,přív.20

102, 117

109

Už, už, už, Honzíček je muž 78
V černých lesích ukryt leží lajbrhauptman Don Špagát

51

V háječku zeleném vine se potůček MZK VK-0000.349,přív.18

38, 115

V Klenovicích narozený bydlel řezník vyučený EÚB A 880/192

6, 112

V Praze, Vídni, v hlavních městech RML D-1003, [26]

48, 120

V tom háječku při zámečku zpíval krásně slaviček MZK VK-0000.477,přív.12
Vdejte mě, matičko, dokuď jsem mladá MZM ST 513
Vímť já jeden krásný zámek nedaleko Jičína

38, 116

84, 85, 119

33

Všeci lidí doma spějí tiše ve své postýlce EÚB A 19/74

33, 112

Všecko mne sužuje, všecko mne trápí EÚB E 21/1–30 [1]; EÚB A 880/29; EÚB A 20/94
Všecko se raduje, všecko se trápí EÚB A 43/85

47, 48, 112, 113

48, 112

Vzdálená jsi, moje milená, za horama jediná MZK VK-0000.425,přív.25
Vzhůru chaso eisenbonská EÚB A 880/143; MZK VK-0000.792,přív.4

37, 115

47, 118

Zastav se, křesťane milý, poslyš zpívání mého (mord mezi Brnem a Náměští) MZK VK-0000.248,přív.33
44, 115
Zastav se, křesťane milý, poslyš zpívání mého (mord mezi Skalicí a Bystřicí) MZK VK-0000.485,přív.15
44, 116
Zastav se, sedláčku milý, pozoruj maličkou chvíli MZK VK-0000.340,přív.6

32, 115

Zastavte se, prosím, nyní, mládenci, panny rozmilí (mord v Habrovanech) EÚB E 16/9;
EÚB A 1240/118

86, 87, 112

Zastavte se, prosím, nyní, mládenci, panny rozmilí (mord u Křtin) MZK VK-0000.216,přív.66
Žalostnou novinu nesu, ouzkosti, strachy se třesu MZK VK-0000.216,přív.56
Žalostnou věc poslechněte, křesťané roztomilí MZK VK-0000.034,přív.41
Žežulinko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala MZK VK-0005.294

33, 114

43, 114

50, 118

Rejstřík nápěvových odkazů
Amen staniž se tak, všemohoucí Pane MZK STS-0450.080
Ach, Herr Jegrle MZK VK-0000.477,přív.3

31, 119

116

Barboro, panenko svatá MZK VK-0000.340,přív.1; MZK VK-0000.340,přív.6;
MZK VK-0000.792,přív.15

31, 32, 115, 118, 119

Co pak ty naši dělají? MZK VK-0000.464,přív.75
Černěť já se přistrojím
Harfenice

116

31

34, 64, 68, 70, 71

Horo, horo, vysoká jsi MZK VK-0000.216,přív.56

33

Já jsem tě Honzíčku dobře slyšela MZK VK-0011.234

119

Já mám ženu nakáranou JMM V 609 113
Jaro nám nastává, kratochvíle MZK VK-0000.696,přív.20
Jn Schwartz wil ich mich kleiden

102, 117

31

Když jsem šel k své milé RML D-430

119

Když pak přijde KNM KP R. Hlava 2595

113

Konec je chodění, moje potěšení, nepůjdu již více MZK VK-0000.437,přív.31

110 ― Rejstříky

115–116

45, 114

Kuráž, kuráž RML D-430

119

Má svou notu MZK VK-0000.575,přív.51

32, 34, 117

Má známou notu MZK VK-0000.258,přív.69; MZK VK-0000.618,přív.30; MZK VK-0000.684,přív.6;
MZK VK-0000.774,přív.4

90, 98, 115, 117, 118

O, Apollo KNM KP R. Hlava 2595

113

O gloriosa domina MZK STS-0036.352

32

Ó lásko, rozkoš očí MZK VK-0000.485,přív.15; MZK VK-0000.560,přív.29
O Maria, moje žádost MZK VK-0000.560,přív.29

41, 116

O požáru města Maria Zell MZK VK-0000.133,přív.8
O srdce nejfalešnější! KNM KP A 325/2

41, 116

42, 114

113

Obecní notou MZK VK-0000.316,přív.1; MZK VK-0000.316,přív.2
Obzvláštní notou MZK VK-0000.109,přív.7; MZK VK-0006.366
Polepšme se, lidé MZK VK-0000.463,přív.9

23, 24, 34, 115

34, 54, 80, 81, 114, 118

116

Povědomou notou 34
Pozdraven buď, Františku KNM 27 C 27 31, 96, 97, 113
Proč kvílíš, mé srdce, proč se tak trápíš? NK 54 J 001844/adl.2
Pročs mě, Bože, na svět stvořil MZK VK-0000.477,přív.12
Přesmutná jest ta hodina MZK VK-0000.575,přív.7

78, 119

34, 112, 116

28, 116

Rád bych se oženil, jde mi to těžce MZK VK-0000.154,přív.6; MZM ST 513
Radujte se, sedláci MZK VK-0001.363

Rozpukni se srdce v těle neb celé zemdlené RML D-1274
Sil jsem proso na souvratí MZK VK-0000.464,přív.21
Smutnou píseň začínáme MZK VK-0000.412,přív.6
Šel jsem jednou do hájičku MZK STS-0559.370
Švábi lezou do kvartýru MVJ Ji-20/C/373

120
116

115

119

113

Tam v štěpnici v Šenbrunu MZK VK-0011.234
Ten sebranský kostelíček

60, 61, 119

33

Tobě, echo, si stěžovat MZK VK-0000.709
Trubackou notou KNM 27 H 208

31, 117

33

Ukrutná smrt přehrozná MZK VK-0000.248,přív.33

31, 115

V borovém na skále háji. Karbaník v kostele MZK VK-0011.234
V černém lese stáli

84, 85, 102, 103, 114

118

60, 61, 119

31

Vím já jeden pěkný zámek
Vímť já jeden krásný zámek

33, 112
33

Vítám tebe z cesty, Šimone MZK VK-0000.103,přív.23
V sirobě bolestně sobě stěžuji RML D-1252 [14]
Vzhůru vstaňte, vojínové MZK VK-0008.645

114

120
119

Zaplať mně, sedláku, službu mou MZK VK-0000.611,přív.2

34, 72, 73, 117
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Seznam písňových
pramenů a literatury

Seznam kramářských písní
EÚB A 19/74 Všeci lidé doma spějí. Nápěv: Vím já jeden krásný zámek. Strání, zapsal Alois Doufalík, 1906.

EÚB, sign. A 19/74.
EÚB A 20/94 Všecko mne sužuje, všecko mne trápí. Nikolčice, zapsal Jan Dostál, zpíval František Lízal, 1907.

EÚB, sign. A 20/94.
EÚB A 43/85 Všecko se raduje, všecko se trápí. Ivančice, zapsal Hynek Bím, zpívala Táborská, 1898.

EÚB, sign. A 43/85.
EÚB A 204/242 Jaké bolesti, v srdci těžkosti, když na mě přišlo po Velké noci. Brno, zapsal Bohuslav Indra,

zpíval Josef Hochman, 1930. EÚB, sign. A 204/242.
EÚB A 284/21 Trestal koval syna sveho, že pychu provodi. Poruba, zapsala Helena Salichová,

[kolem roku 1922]. EÚB, sign. A 284/21.
EÚB A 301/19 A, á, á, každá žena zlá. Valašské Klobouky, zapsala Františka Kyselková, zpívala

Anna Hendrychová, 1926. EÚB, sign. A 301/19.
EÚB A 513/1 Á á á, každá žena zlá. Ruda nad Moravou, zapsala Anežka Šulová a Olga Hrabalová,

zpívala Anežka Šulová, 1954. EÚB, sign. A 513/1.
EÚB A 880/14 Častokrát sem chodil k svojí Lenorce. Jesenec, zapsal Jan Poláček, zpívala

Terezie Hejnová, 1955. EÚB, sign. A 880/14.
EÚB A 880/29 Všecko mne sužuje, všecko mne trápí. Krasice, zapsal Jan Poláček, zpívala

Růžena Janková, 1954. EÚB, sign. A 880/29.
EÚB A 880/46a Děvčátko krásny šlo na póť k jednemo kláštero. Do hanáckého dialektu

přeložil dle možnosti Jan Zbořil 9. září 1950. Prostějov, sběr Jana Poláčka, 1954. EÚB,
sign. A 880/46a.
EÚB A 880/143 Vzhůru chaso eisenbonská. Prostějov, zapsal Jan Poláček, zpíval Jan Zbořil, 1954.

EÚB, sign. A 880/143.
EÚB A 880/192 V Klenovicích narozený bydlel řezník vyučený. Štarnov, zapsal Jan Poláček, zpíval

Jan Doseděl, 1955. EÚB, sign. A 880/192.
EÚB A 905/34 Trestal koval syna sveho, že pychu provodi. Polanka nad Odrou, zapsal Milan Salich,

zpívala Helena Salichová, 1954. EÚB, sign. A 905/34.
EÚB A 937/81 Pročs mne, Bože, na svět stvořil. Pačlavice, zapsal Jan Poláček, zpívala

Anežka Mlčochová, 1956. EÚB, sign. A 937/81.
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EÚB A 1163/695 Jaké neštěstí, srdce bolesti, když na mne přišli o Velkonoci. Líšeň, zapsal

František Svoboda, zpívali Josef Hanuš, František a Eduard Elplovi, [kolem roku 1910].
EÚB, sign. A 1163/695.
EÚB A 1185/1 Poslyšte, páni, moje zpívání, s duší laskavou. Malenovice, zapsal Karel Vetterl,

zpíval Ferdinand Kříž, 1963. EÚB, sign. A 1185/1.
EÚB A 1240/118 Truchlivý příběh, který se stal v dědině Habrovanech blíž městečka Rousinova v okršku

vyškovském roku 1850. Incipit: Zastavte se, prosím nyní, mládenci, panny rozmilí. Bez nápěvu.
Bez místa vydání, bez jména tiskaře, vytištěno roku tohoto. Opis textu kramářské písně ze
špalíčku Bedřicha Dvořáka, rolníka a obecního knihovníka v Klenovicích na Hané. Klenovice,
opsal Jan Poláček, kolem roku 1957. EÚB, sign. A 1240/118.
EÚB A 1471/4 Trestal kovář syna svého, že pýchu provodil. Mniší, zapsal Leoš Janáček, zpíval

Josef Křístek, 1891. EÚB, sign. A 1474/4.
EÚB E 16/9 Nová pieseň. Jak v Hrabovanech otec zamordoval svoju manželku a 3 dítky.

Incipit: Zastavte se, prosím, nyní, mládenci, panny rozmilí. Nápěv neuveden. Skalica,
Jozef Teslík, [1897–1932]. EÚB, sign. E 16/9. ČNB neuvádí.
EÚB E 21/1–30 [1] Nová píseň o burginy. Incipit: Všecko mne sužuje, všecko mne trápí. Bez nápěvu.

Olomouc, Antonín Halouzka, 1858. EÚB, sign. E 21/1–30 [1]. ČNB neuvádí.
JMM V 609 Píseň pražanská o nynější nouzi o peníze. Incipit: Já mám nouzi o peníze. Nápěv:

Já mám ženu nakáranou. Praha, bez jména tiskaře, 1849. JMM, inv. č. V 609. ČNB neuvádí.
KNM 27 C 27 Pravdivý hrozný příběh o přeukrutném země třesení leta 1755, dne 1. listopadu, a to skoro

celého tak velkého slavného města Lizabonu v Portugalsku i královské rezidenci. Incipit: Ach!
Pohni se, ó srdce, pravou outrpnosti. Nápěv: Spívá se jako: Pozdraven buď, Františku. Litomyšl,
[Antonín Kamenický], [1756]. KNM, sign. 27 C 27. K14633.
KNM 27 H 208 Písně dvě nově vojanské […] Incipit: O Fortuno má přemilá, co jsi dokázala. Nápěv:

Trubackou notou. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [po 1757]. KNM, sign. 27 H 208. K13378.
KNM KP A 325/2 Truchlivá píseň aneb Žalostné loučení jistého vojáka ve francouzské vojně. Incipit:

Ach! Žalostný a lítostný časové nám nastali. Nápěv: Spívá se jako: O srdce nejfalešnější! etc.
Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1790–1810?]. KNM, sign. KP A 325/2. K09874.
Dostupné také z: http://www.spalicek.net/apps/index.php?recordId=KP_A_325_2.
KNM KP R. Hlava 2595 Písnička nová o nynější modě a staročeský upřímnosti. Incipit: Jest se čemu

podiviti, co se v tom světě děje. Nápěv: Když pak přijde nebo O, Apollo. Praha, Jan Julius Jeřábek,
[1700–1750]. KNM, sign. KP R. Hlava 2595. K13462.
MJH K 4595 H.: Cukr. Incipit: Co se stalo v kanceláři, že tatíček se tak tváří. Bez nápěvu.

Jindřichův Hradec, A. Landfras syn, [1899–1902]. MJH, sign. K 4595. ČNB neuvádí.
MMNP H 14310/b Vražedná píseň pro divoké mládenci a krotké panny. Incipit: Častokrát jsem chodil k svojí

milence. Notace. Nová Paka, originál zapsal Jan Emanuel Jankovec, 1940. MMNP, inv. č. H 14310/b.
MVJ Ji-20/C/373 Rudolf Hora: Nepěkná píseň o tom plivání a o vynálezu „zdravotních plivátek“.

Incipit: Plivat na zem nesmí v Praze ani malé robátko. Nápěv: Švábi lezou do kvartýru.
Praha, Julius Janů, [přelom 19. a 20. století]. MVJ, inv. č. Ji-20/C/373. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.015,přív.32 Nová píseň pro mládenci a panny. Incipit: Do Brna široká cesta, pěkně

ušlapaná všecka. Nápěv neuveden. Jindřichův Hradec, Jozef Landfras, [1. čtvrtina 19. století].
MZK, sign. VK-0000.015,přív.32. Knihopis ani ČNB neuvádí.
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MZK VK-0000.032,přív.12 Chvalitebná píseň o řemeslnícich, pro špás a vyražení mysle na světlo vydaná.

Incipit: Hej, páni řemeslníci, budu vám spívati. Bez nápěvu. Znojmo, F. M. Lenk, 1860.
MZK, sign. VK-0000.032,přív.12. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.034,přív.41 Nová píseň o hrozném povětří, který se stalo dne 6. máje v městě Hunčově

1863. Incipit: Žalostnou věc poslechněte, křesťané roztomilí. Bez nápěvu. Olomouc,
Antonín Halouska, [1863]. MZK, sign. VK-0000.034,přív.41. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.050,přív.20 Krásná píseň dvou zamilovaných. Incipit: Ach, prší, prší rosička, spaly by

moje očička. Bez nápěvu. Skalica: [Škarnicl], [1831–1840]. MZK, sign. VK-0000.050,přív.20.
ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.053,přív.111 Nová píseň o sázení do loterie. Incipit: Poslechněte, budu zpívat o loterii.

Bez nápěvu. [Litomyšl], [Jan Tureček], 1824. MZK, sign. VK-0000.053,přív.111. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.077,přív.26 Nová píseň o stavu vojenském. Incipit: Allou, páni muzikanti, zahrajte mi nahoru.

Bez nápěvu. Litomyšl, Josefa Bergrová, [1866]. MZK, sign. VK-0000.077,přív.26. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.092 Píseň Hanáka veselého. Incipit: Nic sobě nehořekujme, milí Hanáce. Bez nápěvu.

Skalica, F. X. Skarnicl, 1866. MZK, sign. VK-0000.092. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.103,přív.23 Nová píseň o dobré ženě za příklad vydaná. Incipit: Jak jsem já šťastný

rok dočkala a který jsem dávno čekala. Nápěv: Zpívá se jako: Vítám tebe z cesty, Šimone etc.
Nový Bydžov, bez jména tiskaře, [1871–1875]. MZK, sign. VK-0000.103,přív.23. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.109,přív.7 Nová píseň mládencům a pannám. Incipit: Děvčátko krásné šlo na pouť,

k jednomu klášteru. Nápěv: Zpívá se obzvláštní notou. Praha, Matěj Hollaur, 1789.
MZK, sign. VK-0000.109,přív.7. K11455.
MZK VK-0000.133,přív.8 Truchlivý zpěv o zhoubném požáru českého NÁRODNÍHO DIVADLA

v Praze, dne 12. srpna 1881. Incipit: Sem, Čechové, k poslouchání, pojďte, milí vlastenci.
Nápěv: Nápěv jako: O požáru města Maria Zell. Velvary, Josef Benda, [1881].
MZK, sign. VK-0000.133,přív.8. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.133,přív.89 Nová píseň o ševcích. Incipit: Slyšte přesmutné noviny, přežalostné zpívání.

Bez nápěvu. Praha, Jan Spurný, [1861 a 1870]. MZK, sign. VK-0000.133,přív.89. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.135,přív.4 Jan Nepomuk Štěpánek: Truchlivý příběh falšovníků bankocedul, totiž

Jozefa Dytrycha, Mikulaše a Martina Ferdera, která dle poukazu 450. §. V. ř. s. h. k smrti odsouzení,
a dne 6. června 1806 odpravený byli. Incipit: Poslyšte mě, milý lide, co budu zpívati. Bez nápěvu.
Praha, František Ján Scholl, 1806. MZK, sign. VK-0000.135,přív.4. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.154,přív.6 Žertovná písnička o štěstí v Americe pro milé krajany naše. Incipit: Lidinky,

poslyšte směšné zpívání, jak se mají páni Amerikáni. Nápěv: Rád bych se oženil, jde mi to těžce.
Jihlava, J. Rippl, 1856. MZK, sign. VK-0000.154,přív.6. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.216,přív.56 Nová píseň o výměnkářích, pro obveselení mysle na světlo vydaná. Incipit:

Žalostnou novinu nesu, ouzkosti, strachy se třesu. Nápěv: Horo, horo, vysoká jsi. Litomyšl,
Jos. Bergrová, [1861–1870]. MZK, sign. VK-0000.216,přív.56. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.216,přív.66 Píseň o čtyřnásobné vraždě dvou rodin Hrazdírové a Němcové, která se stala

na silnici u Křtin blíže Brna. Incipit: Zastavte se prosím nyní, mládenci, panny rozmilí. Bez nápěvu.
Heřmanův Městec, Arnošt Chládek, [po r. 1907]. MZK, sign. VK-0000.216,přív.66. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.224,přív.7 Nová píseň o hrozném mordu, který se stal u města Konice v kraji

holomouckém 12. unora roku 1861 v dědině Slysko nazvaný. Incipit: Poslyšte, panny, také mládenci,
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co jest se stalo u města Konice. Bez nápěvu. Olomouc, Antonín Halouska, [1861].
MZK, sign. VK-0000.224,přív.7. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.248,přív.33 Hrozný příběh, který se stal v markrabství moravském mezi Brnem

a Náměští, kdežto jistý kupec a poprávní mistr od 10 loupežníků pomordováni býti měli. Incipit:
Zastav se, křesťane milý, poslyš zpívání mého. Nápěv: Ukrutná smrt přehrozná. Uherské Hradiště,
bez jména tiskaře, [1801–1820]. MZK, sign. VK-0000.248,přív.33. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.258,přív.69 Nová píseň o mladém zahradníkovi, všem falešným milenkám k napomenutí

vydaná. Incipit: Krásné děvčátko šlo smutně, vzdychaje, plakalo. Nápěv: Má známou notu.
Praha, V. Šleret a M. Hollaur, 1789. MZK, sign. VK-0000.258,přív.69. K12710.
MZK VK-0000.316,přív.1 Novina jistá a pravdivá, kteráž se stala léta 1682 Den svatého Antonína měsíce

17[téh]o dne ledna, a to v Království polském v městečku Vzápoři [...]. Incipit: Křesťanský člověče milý,
pozastav se v tuto chvíli a poslyš noviny smutné, všemu světu přežalostné. Nápěv: Zpívá se obecní
notou. [Litomyšl], [Daniel Vojtěch Kamenický], 1681. MZK, sign. VK-0000.316,přív.1. K06306.
MZK VK-0000.316,přív.2 Novina jistá a pravdivá, kteráž se stala za Rejnem Kolinem ve vsi Gelbdorffě

míli odtud […]. Incipit: Poslechněte, lidé milí, křesťané, této noviny, co se při Rejně [K]olině stalo,
věřte jináč není. Nápěv: Zpívá se obecní notou. [Litomyšl], [Daniel Vojtěch Kamenický], 1703.
MZK, sign. VK-0000.316,přív.2. Knihopis neuvádí.
MZK VK-0000.322,přív.3 Nová píseň o Božím znamení. Incipit: Poslechněte, o křesťané, žalostné noviny.

Bez nápěvu. Skalica, bez jména tiskaře, [1801–1820]. MZK, sign. VK-0000.322,přív.3. K12791.
MZK VK-0000.340,přív.1 Píseň o strašlivým soudu Páně. Incipit: Poslyšte, věrni křesťané, o strašlivým

soudu Páně. Nápěv: Barboro, panenko svatá. Olomouc, [Josefa Hirnleová], [1751–1800].
MZK, sign. VK-0000.340,přív.1. K07692.
MZK VK-0000.340,přív.6 Píseň nová pobožná k svatému Isodorovi, vyznávači. Incipit: Zastav se, sedláčku

milý, pozoruj maličkou chvíli. Nápěv: Barboro, panenko svatá. Olomouc, Josefa Hirnlová, 1786.
MZK, sign. VK-0000.340,přív.6. Knihopis neuvádí.
MZK VK-0000.343,přív.2 Nová píseň o velkém neštěstí, které se stalo v uherské zemi, v hlavním městě

Peštu, skrze náramnou povodeň, jenž přes 2000 domů zbořila a přes 2000 lidu o život připravila
měsíce března 1838. Incipit: Ach! Ustrňte se, křesťané, poslechněte věci hrozné. Bez nápěvu.
Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1838]. MZK, sign. VK-0000.343,přív.2. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.349,přív.18 Václav Semerád z Dolních Kralovic: Nová píseň o nešťastné lásce. Incipit.

V háječku zeleném vine se potůček. Bez nápěvu. Praha, Julius Janů, [1890].
MZK, sign. VK-0000.349,přív.18. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.383,přív.26 Nová píseň mládencům a pannám k spěvu vydaná. Čtyři koně ve dvoře.

Incipit: Čtyrý koně na dvoře, žádnej s nima nevoře. Bez nápěvu. [Jihlava], [Fabián Beinhauer],
[1801–1820]. MZK, sign. VK-0000.383,přív.26. Knihopis ani ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.412,přív.6 Nová píseň o hrozné vraždě, která jest spáchaná v krajině polské v roku 1865.

Incipit: Poslechněte, ó křesťané, tento příběh truchlivý. Nápěv: Zpívá se jako: Smutnou píseň
začínáme. Chrudim, Stanislav Pospíšil, [1865]. MZK, sign. VK-0000.412,přív.6. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.425,přív.25 Zpěv hrdinského vojína českého. Incipit: Vzdálená jsi, moje milená, za horama

jediná. Bez nápěvu. Litomyšl, Josefa Bergrová, 1868. MZK, sign. VK-0000.425,přív.25. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.437,přív.31 Píseň nová o starých dívkách k spěvu a ukrácení času na světlo vydaná.

Incipit: Ach, já zarmoucená, co jsem se dočkala. Nápěv: Spívá se jako: Konec je chodění,
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moje potěšení, nepůjdu již více etc. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1801–1820].
MZK, sign. VK-0000.437,přív.31. Knihopis ani ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.438,přív.3 Kratochvílná píseň Kdo by chtěl napsati ženskou maniru. Incipit: Častokrát

jsem chodil k moji Lenorce. Bez nápěvu. Nový Bydžov, Karel Kastránek, [1870].
MZK, sign. VK-0000.438,přív.3. Knihopis ani ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.451,přív.18 Nová píseň o hrozné povodni u města Vídně. Incipit: Křesťané rozmilí,

poslechněte nyní, ten příběh povodní. Bez nápěvu. Praha, bez jména tiskaře, 1830.
MZK, sign. VK-0000.451,přív.18. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.463,přív.9 Píseň o hrozné povodni, která stíhla roku 1872 velkou část země české.

Incipit: Křesťané předrazí, poslyšte strašnou zvěst, jakými svízeli vlast naše jata jest. Nápěv:
Zpívá se jako: Polepšme se, lidé etc. Chrudim, S. Pospíšil, [1872]. MZK, sign. VK-0000.463,přív.9.
ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.464,přív.21 Sklamaný ženich. Píseň pro mladý svět. Incipit: Ach, poslyšte, milý páni, co

se v pravdě stalo. Nápěv: Zpívá se jako: Sil jsem proso na souvratí. Praha, vdova Jana Spurného, 1861.
MZK, sign. VK-0000.464,přív.21. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.464,přív.75 Píseň světská pro dívky i hoši. Incipit: Co pak mládenci děláte, že přes zahradu

běháte. Nápěv: Zpívá se jako: Co pak ty naši dělají? Praha, Antonín Renn, 1858.
MZK, sign. VK-0000.464,přív.75. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.467,přív.25 Píseň ke sv. Panně Barboře, za šťastnou smrt. Incipit: Barboro, panenko

svatá, pro Kristovo jméno sťatá. Nápěv: Barboro, panenko svatá. Bez místa vydání, bez jména
tiskaře, [1800]. MZK, sign. VK-0000.467,přív.25. K07525.
MZK VK-0000.477,přív.3 Veselá chasa mlynářská. Jemný zpěv pro obveselení mysle. Incipit: Blahé

řemeslo mlynářsky jest veselé nade všecky. Nápěv: Ach, Herr Jegrle. Chrudim, S. Pospíšil, 1864.
MZK, sign. VK-0000.477,přív.3. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.477,přív.12 Jemná píseň o slíčném mlynáři. Incipit: V tom háječku při zámečku

zpíval krásně slaviček. Nápěv: Zpívá se jako: Pročs mě, Bože, na svět stvořil etc. Litomyšl,
A. Augusta, 1858. MZK, sign. VK-0000.477,přív.12. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.485,přív.15 Jistý strašlivý příběh, který se stal v království uherském mezi Skalicí

a Bystřicí, co se z písně lépe vyrozumí. Incipit: Zastav se, křesťane milý, poslyš zpívání mého.
Nápěv: Ó lásko, rozkoš očí. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [po r. 1844].
MZK, sign. VK-0000.485,přív.15. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.525,přív.36 Nová píseň o stavu manželském. Incipit: Slyšel jsem slavička, líbezného

ptáčka. Bez nápěvu. [Kutná Hora?], bez tiskaře, [1781–1800]. MZK, sign. VK-0000.525,přív.36.
Knihopis neuvádí.
MZK VK-0000.560,přív.29 František Hais: Nová píseň o nynějším zemětřesení, dne 6. března 1872,

které má býti předchůdce velké komety, jenž objeviti se má o tomto roce i nad vlastí naší českou.
Incipit: Pozastavte se, krajani, slyšte moje zpívání. Nápěv: Dle nápěvu: O lásko, rozkoš očí,
aneb O Maria, moje žádost. Praha, Jan Spurný, 1872. MZK, sign. VK-0000.560,přív.29.
ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.575,přív.7 Nová pobožná písnička o svatým Janu Nepomuckým, patronu českým.

Incipit: Sem, sem poďte, nemeškejte. Nápěv: Přesmutná jest ta hodina. Kutná Hora,
Jiří Kyncl, [1740?]. MZK, VK-0000.575,přív.7. Knihopis neuvádí.
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MZK VK-0000.575,přív.51 Písničky nové pobožné, o nestálosti, bídě a marnosti života lidského.

K nimžto přidaná jest píseň k sv. panně Barboře za šťastné skonání. Incipit: Barboro, panenko
svatá, pro Kristovo jméno sťatá. Nápěv: Má svou notu. [Praha], bez jména tiskaře, [1701–1725].
MZK, sign. VK-0000.575,přív.51. Knihopis neuvádí.
MZK VK-0000.611,přív.2 Příkladná píseň o jednom pyšným synu, který v starosti otce svého proklínal

skrze napomínání. Incipit: Poslechněte, všickni lidé, co budu zpívati. Nápěv: Jako: Zaplať mně,
sedláku, službu mou. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1780–1884].
MZK, sign. VK-0000.611,přív.2. Knihopis neuvádí.
MZK VK-0000.618,přív.30 Nová píseň o hrozné povodni u města Vídně v roku 1830. Incipit:

Křesťané rozmilí, poslechněte nyní ten příběh povodní, který jest pravdivý. Nápěv: Má známou
notu. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1830]. MZK, sign.VK-0000.618,přív.30.
ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.620,přív.49 Nová píseň o náramném sněhu v ruské zemi a o strašném ohni v Moskavě,

kdežto nynějšího roku 1838 tak mnoho sněhu napadlo. Incipit: Poslechněte, o křesťane, jak
se dotkla ruka Páně. Bez nápěvu. Bez místa tisku, bez jména tiskaře, [1838].
MZK, sign. VK-0000.620,přív.49. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.635,přív.11 Píseň nová o nesvorných manželích. Incipit: Šťastné dobrétro vinšuji

velebnému pánu. Bez nápěvu. [Skalica?], [Škarnicl?], [1830–1880]. MZK, sign. VK-0000.635,přív.11.
ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.684,přív.6 Chválozpěv o zemských jablkách. Incipit: Pochval každý jazyk Boha za dobrodiní

tak mnohá. Nápěv: Má známou notu. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1760].
MZK, sign. VK-0000.684,přív.6. Knihopis neuvádí.
MZK VK-0000.696,přív.20 Veselá píseň o holčičkách v Americe. Incipit: Ty překrásná země

Ameriko, kdybys ty nebyla tak daleko. Nápěv: Jaro nám nastává, kratochvíle. Znojmo,
M. F. Lenk, [1855–1863]. MZK, sign. VK-0000.696,přív.20. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.709 Nová píseň mládencum a pannám pro obveselení mysle a ukrácení času na světlo

vydaná. Incipit: Moje radostné myšlení, když na tě vzpomenu. Nápěv: Zpívá se jako: Tobě, echo,
si stěžovat etc. Chrudim, Josef Košina, 1831. MZK, sign. VK-0000.709. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.726,přív.24 Auslegung der französischen Karten, welche ein gemeiner Soldat in der

Kirche anstatt des Gebeth-buches gebrauchet. [Morava?, Slezsko?], bez jména tiskaře, [1820?].
MZK, sign. VK-0000.726,přív.24. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.727 Abeceda ženská, v píseň uvedená, zlým ženám k napravení na světlo vydaná. Incipit:

A, a, a, mnohá žena zlá. Bez nápěvu. Skalica, Škarnicl, synové, 1868. MZK, sign. VK-0000.727.
ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.727,přív.38 Nová píseň o krinolíně. Incipit: Nesčastná krynolína, srdce moje omína.

Bez nápěvu. Skalica, synové F. X. Škarnicla, 1868. MZK, sign. VK-0000.727,přív.38. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.731,přív.1 Nová píseň umíraj[í]cí milouky (sic). Incipit: Smutným hlasem budu zpívat, tež

si smutně stěžovat. Bez nápěvu. Litomyšl, František Berger, 1848. MZK, sign. VK-0000.731,přív.1.
ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.770,přív.27 Nová píseň pro obveselení mysle sedláka. Incipit: Pravdivou píseň zaspívám

a všem v známost uvedu. Bez nápěvu. Skalica, bez jména tiskaře, [1807–1859].
MZK, sign. VK-0000.770,přív.27. ČNB neuvádí.
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MZK VK-0000.774,přív.4 [Chvála] sedláků pracovitých, kterak pracně pro všeliký lid chleb dobývati

musejí. Incipit: Nemůž mnohý pochopiti, co sedlák skusí, pracně svůj chleb a svou živnost
dobývat musí. Nápěv: Má známou notu. Praha, u Hrabovských dědiců, [1793–1850].
MZK, sign. VK-0000.774,přív.4. Knihopis ani ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.778,přív.15 Truchlivá píseň o jednom zamilovaným [kuršmídu]. Incipit: Rozvažte si,

křesťané, co láska způsobí. Bez nápěvu. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1831–1850].
MZK, sign. VK-0000.778,přív.15. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.792,přív.4 Nová píseň o severní železnici. Incipit: Vzhůru chaso eisenbonská. Bez nápěvu.

Litomyšl, Josefa Bergerová, 1871. MZK, sign. VK-0000.792,přív.4. ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.792,přív.15 Novina jistá a pravdivá o jednom vojáku, který přijeda z vojny k otci svému

mlynáři blíž Znojma. Incipit: Ach, poslechněte, křesťané, věci divné neslýchané. Nápěv: Barboro,
panenko svatá. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1851–1880]. MZK, sign. VK-0000.792,přív.15.
ČNB neuvádí.
MZK VK-0000.794,přív.10 Nová píseň na příklad rodičům a dítkám na světlo vydaná. Incipit:

Poslyšte, manželové, který dítky máte. Bez nápěvu. Těšín, bez jména tiskaře, [1806–1886].
MZK, sign. VK-0000.794,přív.10. Knihopis neuvádí.
MZK VK-0001.363 Nová píseň o Kovaříkovi, který 1799. roku v Bohounovské vsi chycen a 12. feb. do

Prahy přivezen byl. Incipit: Každý dobrý poslyšte, co jest se přitrefilo. Nápěv: Radujte se, sedláci.
Pardubice, [Ignác Václav Dekrt], 1799. MZK, sign. VK-0001.363. Knihopis ani ČNB neuvádí.
MZK VK-0003.020 Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná. Incipit: Přistupte ke mně blíž,

tabáčníci. Bez nápěvu. [Litomyšl], bez jména tiskaře, [1781–1835]. MZK, sign. VK-0003.020.
Knihopis ani ČNB neuvádí.
MZK VK-0004.815 Nová píseň mládencům a pannám obveselení mysle na světlo vydaná. Incipit: Mé dítě,

pověz, jak mám znát to tvého milého. Bez nápěvu. [Litomyšl], Václav Tureček, [1779–1822].
MZK, sign. VK-0004.815. K11487.
MZK VK-0005.294 Nová píseň o Zezulince. Incipit: Žežulinko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala.

Bez nápěvu. Litomyšl, Jos. Bergrová, 1867. MZK, sign. VK-0005.294. ČNB neuvádí.
MZK VK-0006.366 Píseň světská aneb Pozdě bycha honit. Incipit: Jen dost malé zvědění chtěla bych mít

mínění tvého, amante můj. Nápěv: Má obzvláštní notu. Skalica, bez jména tiskaře, [1810–1848].
MZK, sign. MZK VK-0006.366. ČNB neuvádí.
MZK VK-0006.911 Píseň světská aneb Pozdě bycha honit. Incipit: Přijdu-li, kde ty sedíš, škaredě na mne

hledíš. Bez nápěvu. Chrudim, S. Pospíšil, [1857–1870]. MZK, sign. VK-0006.911. ČNB neuvádí.
MZK VK-0007.131 Cesta vojáka do vlachské války v roku 1859. Incipit: Jaké bolesti, v srdci těžkosti, když

na mě přišlo o Velikonoci. Bez nápěvu. Znojmo, M. F. Lenk, [1859]. MZK, sign. VK-0007.131.
ČNB neuvádí.
MZK VK-0008.642 Žalostná píseň o pěti sirotkách a zázračném pacholeti, které jedna macocha na

svět přivedla v městě Opoli v Zemi pruské dne 13. listopadu roku 1866. Incipit: Slyšte zprávy, jenž
přichází nám do naší krajiny. Bez nápěvu. [Jihlava], Jan Rippl, [1866]. MZK, sign. VK-0008.642.
ČNB neuvádí.
MZK VK-0008.644 Vypsání dalece rozhlášeného a známého doktora Fausta. Incipit: Slyšte, křesťané

pobožní, o příběhu přehrozném! Bez nápěvu. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1801–1900].
MZK, sign. VK-0008.644. ČNB neuvádí.
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MZK VK-0008.645 František Hais: Tajemství klášterní události Barbory Ubrykové v klášteře bosých

karmelitánek v Krakově. Incipit: Ach, ustrňte se tvorové, lidé pod sluncem živlové. Nápěv:
Vzhůru vstaňte, vojínové. Praha, Jan Spurný, [1869]. MZK, sign. VK-0008.645. ČNB neuvádí.
MZK VK-0011.234 Nová píseň. Půlnoční prohlídka. Incipit: Když dvanáct temně zvučí, vstane

tambor z hrobu. Nápěv: Tam v štěpnici v Šenbrunu.
Dva nové zpěvy: První Tichý pohřeb. Incipit: Jednou dobou v Bádnu městě. Nápěv: V borovém na
skále háji. Karbaník v kostele. Incipit: Rozkaz vydán, aby vojsko do kostela táhlo. Nápěv: Já jsem tě
Honzíčku dobře slyšela. Praha, bez jména tiskaře, 1845. MZK, sign. VK-0011.234. ČNB neuvádí.
MZK ST1-0145.400,přív.58 Libý spěv pro mládencí a panní v čas radosti. Incipit: O hřebíčku

zahradnický. Bez nápěvu. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1801–1850].
MZK, sign. ST1-0145.400,přív.58. Knihopis ani ČNB neuvádí.
MZK STS-0036.352 Písničky k Blahoslavené Panně Mariji proti ouhlavnímu nepříteli Turku. K nímž

jest přidaná píseň o sv. Barboře. Incipit: Barboro, Panenko svatá, pro Kristovo jméno sťatá. Nápěv:
O gloriosa domina. Brno, František Ignác Sinapi, 1697. MZK, sign. STS-0036.352. K13753.
MZK STS-0450.080 Novina velmi přikladná o dvouch manželích, kteří jen jednu dceru nedobře zvedenou

a Boha prázdnou měli. Incipit: Jak hrozné noviny předivné slyšíme, avšak si to mnozí za smích
pokládáme. Nápěv: Amen staniž se tak, všemohoucí Pane. Litomyšl, [Antonín Vojtěch Kamenický],
1771. MZK, sign. STS-0450.080. Knihopis neuvádí.
MZK STS-0559.370 Spasitedlné skrz libezný spěv s duši rozmlouvání o kříži všelikého stavu

a povolání lidi, kterýžto sám Kristus Pán k spasení duši nám [k] spasitedlnému potěšení zanechati
ráčil. Incipit: Probuďte se ze sna, lidé, pilně nastavte uši. Nápěv: Jako: Šel jsem jednou do hájičku etc.
Litomyšl, [Antonín Josef Kamenický], 1774. MZK, sign. STS-0559.370. Knihopis neuvádí.
MZK STS-0559.401 Píseň nová aneb kometa hrozná a strašlivá, která roku 1770 v Moškvanskéj zemi

se spatřovala, kdežto tam obyvatele do hroznýho strachu přivedla. Incipit: Poslechněte, ó křesťane,
věci hrozné, neslychané. Nápěv: Barboro, panenko svatá. Litomyšl, [Antonín Vojtěch Kamenický],
1771. MZK, sign. STS-0559.401. K09627.
MZM ST 513 Kratochvílná píseň pro obveselení mysli mládencům a pannám. Incipit: Vdejte mě, matičko,

dokuď jsem mladá. Nápěv: Rád bych se oženil, jde mi to těžce. Znojmo, M. Hofmann, 1853.
MZM, inv. č. ST 513. cnb002182616.
MZM ST 2108 Kratochvilná píseň, o novém ajzenbonu z Brna do Prahy. Incipit: Tak jest teď na světě.

Bez nápěvu. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, 1847. MZM, inv. č. ST 2108. ČNB neuvádí.
NK 54 J 001844/adl.2 Nová abeceda na zlé děvečky, v kterej vypisuje se jejich paráda v kroji a pejcha.

Incipit: Kam si se poděla, česká lásko. Nápěv: Spívá se jako: Proč kvílíš, mé srdce, proč se tak trápíš?
Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1787]. NK, sign. 54 J 001844/adl.2. K00048.
RML D-367 Nová píseň o řemeslnících, kteří pracují na železnici. Incipit: Aiznponské tovaryši, kterak

nám to dobře sluší. Bez nápěvu. Litomyšl, Vladimír Augusta, [po r. 1889]. RML, inv. č. D-367.
ČNB neuvádí.
RML D-427 Nová píseň mládencům a pannám. Incipit: Děvčátko krásné šlo na pouť k jednomu klášteru.

Bez nápěvu. Litomyšl, Vladimír Augusta. RML, inv. č. D-427. ČNB neuvádí.
RML D-430 J.: Nejnovější píseň: Lokálka. Incipit: Na drahách kdekoliv o život běží. Nápěv: Když jsem

šel k své milé…; Kuráž, kuráž… Litomyšl, Vladimír Augusta, [po r. 1891]. RML, inv. č. D-430.
ČNB neuvádí.
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RML D-994 [14] Nová píseň o nynějším přetvářeném kroji. Incipit: Poslyšte mne, panny, této hodiny.

Litomyšl, bez jména tiskaře, 1798. RML, inv. č. D-994, [14]. K09713.
RML D-997 [4] Nový zpěv k polepšení mládeže. Incipit: Kam ste se, časové, poděli. Bez nápěvu.

Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1798–1858]. RML, inv. č. D-997 [4]. K18981.
RML D-1001 [49] Josefa Šťasná z Mlazic: Žertovná píseň o kafemlejnku. Incipit: Kde jsi, potěšení kafemlejnku.

Bez nápěvu. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1848–1866]. RML, inv. č. D-1001, [49].
RML D-1003 [26] Nová píseň o chudé parádě. Incipit: V Praze, Vídni, v hlavních městech. Bez nápěvu.

Bez místa vydání, bez jména tiskaře, [1796–1850]. RML, inv. č. D-1003, [26]. Knihopis ani
ČNB neuvádí.
RML D-1252 [14] Nová píseň o nynějším přetvařeném kroji. Incipit: Poslyšte mne, panny, této hodiny. Nápěv:

V sirobě bolestně sobě stěžuji. Litomyšl, bez jména tiskaře, 1844. RML, inv. č. D-1252, [14]. ČNB neuvádí.
RML D-1274 Píseň truchlivá o spáchané vraždě Marie Anny Grunerovy. Incipit: Pozastavte se maličko,

ó křesťane rozmilý, chci vám v krátkosti oznámit tento příběh pravdivý. Nápěv: Rozpukni se srdce
v těle, neb celé zemdlené. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, 1831. RML, inv. č. D-1274.
ČNB neuvádí.
SbSVojV Sbírka starobylých písní sebraných Spolkem vojenských vysloužilců ve Štramberku. Nový Jičín,

nákladem spolku, 1907. cnb003099949.
VMK ST 1498/B 59 Smutný příběh, který se stal na panství milotickém, v dědině Svatobořicích. Incipit:

Poslechněte mord ukrutný, a to v Svatobořicích. Bez nápěvu. Skalica, Škarnicl, [po r. 1819].
VMK, inv. č. ST 1498/B 59. ČNB neuvádí.

Ostatní prameny
NK 56 f Čerňanský, Ján: Žalostné vypsání pádu a vyvrácení předního a nejhlavnějšího v zemi portugalské

města Lissabony. Bez místa vydání, bez jména tiskaře, 1758. NK, sign. 56 f. K01765.
MZA, E67 Sbírka matrik, inv. č. 174441. Moravský zemský archiv v Brně, E67 Sbírka matrik, C. k. trestnice

Špilberk, Brno. Zemřelí 1822–1857, inv. č. 17441.
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Transkripční poznámka

Pavel Kosek – Věra Frolcová
Při přepisech českých textů jsme zpravidla použili metodu transkripce, pouze v oddílech věnovaných pravopisu jsme texty přepsali metodou transliterace. Německé doklady citované z edic
a/nebo sekundární literatury jsme ponechali v podobě výchozího textu.

Transkripce
Transkripce představuje převod autentického textu podle pravidel novočeského pravopisu
při zachování jazykových charakteristik přepisovaného textu. Při formulaci transkripčních
pravidel vycházíme z pravidel stanovených J. Vintrem,241 přičemž stanovujeme dva obecné
požadavky:
1. uchovat jazykové jevy, které jsou bezpečně doloženy v dobovém jazykovém úzu,
2. rezignovat na jevy čistě ortografické povahy.
Proto ponecháváme jazykové jevy typické pro starší vývojové fáze češtiny, jevy mluvenostní
a dialektové: písen, vojanský, o staročeský upřimnosti, pěknými veršičkami, pro dívky a hoši. Z podobných důvodů neodstraňujeme skladbu souhláskových skupin (mučedlník), hiatické j (Mariji)
či mezeru mezi slovy svědčící o postupné gramatikalizaci (v nově). Při přepisu také neupravujeme původní samohláskovou délku/krátkost, jsou-li pozitivně doloženy. Samohláskovou délku ponecháváme např. u dlouhých forem měkké rodové zájmenné deklinace typu jímž/nímž,
v kořenech vybraných slov (slíčný). Samohláskovou krátkost ponecháváme např. u instr. sg. m.
a n. tvrdých rodových zájmen tim, instr. pl. i- a ja-kmenů (ouzkosti), v prefixu při- (přiklad),
v deminutivech (slaviček).
Velká písmena přizpůsobujeme novočeským pravidlům, nicméně uchováváme majuskule
signalizující náboženskou úctu (Bůh, Boží, Rodička, Matička, Panenka, Syn). Podobně upravujeme podle novočeského úzu slova přejatá (historický), s výjimkou autentických forem (Rejn).
Jména tiskařů přepisujeme v podobě odpovídající úzu Chybova a Voitova slovníku (Koniáš,
Sinapi). Původní zkratky buď rozepisujeme, anebo sjednocujeme podle novočeského úzu: bl.,
etc. či sv. Původní interpunkci nahrazujeme interpunkcí novočeskou.
241
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Záznamy kramářských písní zapsané podle ústního podání 1. poloviny 20. století, které
jsou ve sbírkovém fondu brněnského detašovaného pracoviště Etnologického ústavu AV ČR,
v. v. i., přepisujeme podle novočeského pravopisu, avšak při zachování všech nářečních specifik, včetně odlišné samohláskové délky.

Transliterace
Transliterace představuje takový převod textu, který uchovává pravopisný systém výchozího
textu. Pro transliterace starších českých textů neexistují obecně závazná pravidla. Přesto se
v českém odborném diskurzu lze setkat s převodem výchozího textu založeným na transliteraci. Jestliže takové případy srovnáváme, je nám nápadné, jak zásadní rozdíly vykazují tyto
transliterace v míře uchování pravopisných charakteristik přepisovaných pramenů – např.
způsob převodu starých tisků užitý v Knihopisu se liší od způsobu užitého při vydání nejstarší
gramatiky češtiny.242 Stanovujeme si proto naše vlastní pravidla, při jejichž formulaci vycházíme ze dvou požadavků:
1. uchovat pravopisné jevy, které jsou bezpečně doloženy v dobovém pravopisném úzu,243
2. rezignovat na jevy čistě typografické povahy.
Z uvedených důvodů odlišujeme specifické litery mající často charakter alografů/grafémů:
<ſ>, <ł>, <б>, <χ>, <s¨>, <γ>, <ue >. Přesně podle originálu také zachováváme diakritizované
a digrafické alografy (např. <Cž> pro /č/, <Rž> pro /ř/, <γſ> <Sſ> pro /š/), distribuci malých
a velkých písmen a podobu slov cizího původu. Podobně převádíme přesně podle originálu
interpunkční znaménka, včetně dvou podob čárky <,>, </>, dělicího znaménka <=> a symbolu
značícího rubriku <¶>, a zachováváme zkratky typu <geo>, <gev>, <tō>. Rezignujeme však na
jevy čistě typografické povahy, a proto neodlišujeme rozličné podoby diakritických znamének
(např. tečka, čárka, vlnovka či háček pro značení měkkosti), neponecháváme ligatury, rozdílnou velikost a typ použitého novogotického písma atd. Obvykle ponecháváme rozložení textu
na stránce (tzn. titul, impresum, členění po řádcích, dělení slov apod.).

Notové zápisy
Notace kramářských písní, zapsaných podle ústního podání, pocházejí z dokumentačních sbírek a fondů brněnského detašovaného pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Písně
jsou přepsány v souladu s rukopisnými originály pocházejícími z poloviny 20. století. Harmonické nápěvy respektují původní tóninu a předznamenání včetně melodie typu neúplné
stupnicové řady; přepis modálního nápěvu ponechává lineární princip rukopisného záznamu
melodie s aktuálními posuvkami v každém taktu, aby nesetřel zvláštnosti nápěvu s tzv. kolísavými tóny. Se stejným respektem byl proveden přepis metrorytmické struktury. Zápis písně
ve volném rytmu a rytmická asymetrie byly ponechány v pojetí sběratele (s hudebním vzděláním). Veškeré notované záznamy byly pořízeny podle zpěvu první sloky kramářské písně; další
sloky s event. odlišným rozsahem textu podléhají adaptační interpretační praxi, pro kramářský
zpěv příznačné.
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243 Jeho charakteristiku viz v oddíle Jazyk a grafika, s. 22.
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Summary

The catalogue to the exhibition entitled The Wide Road to Brno. Broadside ballads with Secular
Themes was created to mark the exhibition of the same name to be held in the Dietrichstein
Palace of the Moravian Museum from 4 September 2020 to 7 March 2021. It is one of the first
outcomes of the five-year NAKI II project, which has brought together thirteen experts with
various different specialisations from four professional workplaces: the Institute of Ethnology
of the CAS, the Faculty of Arts of Masaryk University, the Moravian Library in Brno and the
Moravian Museum. It is based primarily on the collections of the three Brno institutes involved in the project, although it also strives to portray the topic of secular broadside ballads in
the broader context. The catalogue consists of two parts: an introductory explanatory section,
followed by a section containing selected entries.
The introductory explanatory section presents the phenomenon of secular broadside
ballads in all its historical, cultural-historical, literary-historical, linguistic, ethnological, linguistic and ethnomusicological contexts. The chapter entitled Introduction to the History of
Czech Secular Broadside Ballads attempts to define the characteristic attributes inherent to the
concept of secular broadsides, which are seen as a mass cultural phenomenon. It outlines the
chronology of this phenomenon, presents alternative terminology, and explores the starting
points of its development and its gradual transformation. The chapter entitled Broadside Ballads as a European Phenomenon notes foreign parallels of Czech secular broadsides, which it
considers to be part of a global cultural trend. The chapter Production, Sales, Broadside Ballads
Performances describes the technology used to print the text and visual parts of secular broadsides, as well as the paper format used. It explains the possible aspects of the distribution and
reception of these songs, from the printer to the seller (broadsides writer / singer) through
to the recipient. This part also mentions forms of sales (including the effort to regulate such
sales) and the sale price. This chapter describes the characteristic attributes of the reception of
secular broadsides: 1. live performances by (wandering) singers, 2. texts od broadsides stored
by recipients in the form of so-called blocks. The chapter entitled Language, Writing, Image,
Melody is focused on the various different aspects of the form and content of printed secular
broadsides. The first part, entitled Language and Graphics presents the language and orthography of secular broadsides from a development perspective. The interpretation shows that
until the end of the 18th century songs were written in formal language, which carries a certain
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expressive element: although it partly adopts progressive forms of the period, it avoids dialectisms. It was not until the 19th century that the expressive potential of secular songs expanded
to include other language registers (common Czech, Germanisms and dialectisms). There then
follows a description of the basic aspects of the development of orthography up until the end
of the 18th century, in connection with the development of Czech book printing typography.
In the following part, entitled Image and Decor, attention focuses on the visual side of prints
of secular broadsides. It explores the typography of the imagery contained in prints of secular
broadsides, which is based on their production and content. The interpretation also explains
the relationship between the images and the text. The following chapter, entitled Melodies of
Secular Broadsides Ballads and the Song Tradition focuses on the musical aspects of secular
broadsides. It looks at the sources, which enable us to explore the musical side of broadsides
prints that do not contain notation. It emphasises an important aspect of the reception and oral
tradition of songs, which is the loose relationship between the text and the melody, partly because new melodies were not created for new texts. The chapter also presents possible forms in
which secular broadsides were set to music and how they were closely linked with both the tradition of spiritual chants as well as with popular and folk songs. The individual subsections of
the longer chapter entitled Topics discuss the typical themes used in secular broadsides: States
and Types, Family and Love, Man and the Elements, Crime and Punishment, Social Events and
Economic Changes. The interpretation explores not only the archetypal nature of these topics,
but also the manner in which they were rendered in songs, supported with specific examples.
This chapter also shows that secular broadsides constitute an important source reflecting the
social and interpersonal relations of that era as well as responses to major events associated
with political life, wars, disasters, scientific discoveries, economic progress and fashion. The
last chapter of the introductory part, The End of the Broadside Ballad, explores the gradual
disappearance of secular broadsides at the end of the 19th century. However, it shows that the
tradition of secular broadsides did not completely die out at the end of the 19th century and
lived on in various different environments: in folk songs, in the environment of urban popular
entertainment, in art (often with a parodic element), and even in bibliophilic prints.
The second part of the catalogue containing the entries focuses on selected secular
broadsides, specific artifacts or the phenomena presented in the exhibition. The entries reflect
the Czech, regional and Central European aspects of secular broadsides, which complement
or illustrate the introductory explanatory section: The individual entries thus thematise the
method used to produce the prints, the text and musical tradition (including typical musical
instruments and accompanying imagery) and the forms in which secular broadsides passed
into folklore and were preserved in the cultural memory of the 20th century.
Finally, the catalogue ends with an index of songs, which contains 121 entries, an index
of melodic references, which contains 51 entries, a list of song sources and a bibliography, a list
of abbreviations and transcription notes.
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