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Anotace
Tato práce si klade za cíl shrnutí pojmu kramářská píseň, historického vývoje
specifického kramářského stylu v českých zemích a jeho role v každodenním životě české
společnosti v kontextu české zpravodajské a literární tvorby. Ústřední meritum pojednání
spočívá v analýze vybraných námětů kramářských písní v 19. století, a to charakteru
duchovního i světského. Prostřednictvím komparace jednotlivých písňových textů se
práce pokusí upozornit na analogické a diferencující prvky tvorby kramářských písní
zaměřených na konkrétní témata a dále reflektovat inspirační zdroje kramářských skladeb
v kontextu historického vývoje toho literárního žánru a postupné proměny obliby
jednotlivých motivů u adresátů.
Klíčová pramenná základna, Digitální knihovna kramářských tisků – Špalíček –
Databáze kramářských tisků Knihovny Národního muzea, zpřístupňuje badatelům již
téměř 10 let bohaté ukázky českých kramářských zpěvů. Na základě těchto sbírkových
předmětů se předkládaná studie zaměří na analýzu několika skupin písní rázu duchovního
i světského a jejich následný rozbor z hlediska stylistického i obsahového.
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Úvod
Kramářská píseň, též píseň jarmareční, jak již název napomíná, je veršovaný
písňový útvar, interpretovaný potulnými kramáři a amatérskými zpěváky na veřejných
prostranstvích, náměstích, tržištích, jarmarcích, při poutích či procesích. Kramářská píseň
vystupuje jako specifický žánr na pomezí lidové slovesnosti a „umělé“ literatury, přičemž
zároveň působí jako propojovací článek mezi těmito dvěma skupinami literární tvorby.
Jedná se o útvar pololidové literatury, kterou Bohuslav Beneš definuje jako „rozsáhlé
mezipásmo mezi uměleckou literaturou a lidovou slovesností.“1 Tento literární žánr na
pomezí lidové a umělé literární tvorby má za cíl posluchače, potažmo čtenáře, v prvé řadě
pobavit, v druhé řadě pak informovat o aktuálním dění v domácím i zahraničním
prostředí. Kramářské písně tak zastupovaly zpravodajskou roli zatím nepříliš rozšířeného
moderního tisku. Jedná se o barvité vylíčení příběhu nebo situace vhodně zvolenými
básnickými prostředky a frázemi, které mají za úkol čtenáře zaujmout a navnadit
k dalšímu čtení či zakoupení písně. Typickým znakem se stal květnatý jazyk plný
přirovnání, nadsázek, básnických přívlastků a řečnických otázek, které měly sloužit
k tomu, aby se kramářské písně na trzích, poutích a po hospodách dobře prodávaly.
Tématika kramářské tvorby byla velice rozmanitá, zpívalo se o historických
událostech, legendách, světcích, vraždách, přírodních katastrofách, milostných
dobrodružstvích nebo životních tragédiích. K mimořádně oblíbeným tématům
kramářských písní patřily náboženské písně a modlitby. Kramářské písně byly zároveň
vedle letáků významným nástrojem propagandy a nejednou posloužily jako satirické
popíchnutí proti příslušníkům té či oné sociální vrstvy.
Od 16. do začátku 20. století tak zprostředkovávaly zábavu i novinové
zpravodajství ze světa i z domova. Jejich zrod souvisel s rozvojem knihtisku v 16. století,
díky němuž začaly být texty reprodukovány ve velkém množství a s minimem nákladů.
V českém prostředí se kramářské písně poprvé zřetelněji projevily v 1. polovině 16.
století, kdy reflektovaly osudnou bitvu o Moháče v roce 1526.
Tato práce si klade za cíl primárně shrnout dosavadní poznatky o kramářské
tvorbě, představit fenomén kramářské písně v historickém kontextu českých zemí a
pokusit se stanovit vývoj toho specifického literárního stylu. Kramářské písně nebyly
zdaleka specifikum jen českých zemí, rozšířily se v Rakousku, Německu, Polsku i
1

BENEŠ, Bohuslav. Světská kramářská píseň. Brno, 1970, s. 9.
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Uhrách, všude se ale jistým způsobem odlišovaly, ať již z hlediska výběru písňových
motivů nebo formou struktury a podoby kramářských písní. Mým záměrem bude snaha
postihnout nejrozšířenější námětové motivy sakrálního i světského charakteru, které se
pro skládání kramářských písní nejvíce využívaly. Zda se jednalo o tradiční témata
z církevního prostředí, jako bylo líčení příběhů a zázraků, nebo zda se již více prosazují
motivy necírkevního charakteru, vyprávění o válkách, povstáních, vraždách a neštěstích
nebo přírodních katastrofách.
Hlavní těžiště mé práce spočívá ve výběru několika skupin písní ze sféry duchovní
i laické, jejich komparace a popsání z hlediska stylistického i obsahového. Hlavním
zdrojem, ze kterého budu jednotlivé kramářské tisky vybírat, bude projekt Špalíček –
Databáze kramářských tisků Knihovny Národního muzea, zpřístupňující od roku 2011
četné exempláře tohoto písňového útvaru, uložené ve sbírkách Knihovny Národního
muzea. Databázi Špalíček jsem zvolila zejména z důvodu přehlednosti a organizace,
s jakou jsou jednotlivé kramářské písně uváděny. Každá skladba má svůj samostatný
oddíl, který obsahuje údaje o názvu, incipitu, autorovi, tiskaři, nakladateli, počtu slok,
melodii i použité ilustraci, ve druhé části je pak daná kramářská píseň naskenována.
Databáze je přehledná a pro uživatele snadno použitelná, stačí vepsat či vybrat určené
téma, heslo, žánr, jméno nebo datum a Špalíček zpřístupní různý počet souvisejících
písní.
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Kramářská píseň jako literární žánr
Formát a rozsah
Kramářské písně měly obvykle rozsah dvou až osmi listů, pouze výjimečně se
setkáme se samostatnými listy, nebo naopak s rozsáhlejšími složkami. Vždy záleželo na
rozsahu písně, a tak mohl například jeden tisk obsahovat větší množství kratších písní, a
naopak mohly některé soubory z důvodu rozsahu písně disponovat až dvojnásobným
počtem stran. Nicméně nejčastěji se vyskytovaly tisky s počtem osmi listů, kdy byla
v jednom souboru vytištěna jediná píseň. Na jednom tiskařském archu byly obvykle
natištěny dvě písně, které se posléze stříhaly a skládaly a prodávaly jako sešitky bez
desek. Většinou se jednalo o tisky o formátu malé šestnácterky, výjimkou však nebyly
ani exempláře ve formátu malé osmerky.
Kramářské tisky se mohou vyskytovat samostatně nebo si je majitelé svazovali do
konvolutů (zvaných špalíčky), přivazovaných či přišívaných obvykle ručně na pruh látky
či kůže. Špalíčky mohou obsahovat i více než sto jednotlivých tisků, vzniklých v časovém
rozsahu více než sto let. V jednotlivých špalíčcích tak pospolu mohou existovat písně
s různou tématikou, světskou či duchovní, jinde nalezneme špalíčky s čistě světským
nebo duchovním obsahem. Vždy záleželo na každém majiteli, jaké písně do konvolutu
zahrnul a jakým způsobem je ve svazku řadil, zda například podle data výtisku nebo podle
abecedy. Jejich odlišnost a jedinečnost tak reflektuje obraz široce rozvětveného a
rozloženého obchodu s písněmi v minulých stoletích.

Titulní list
Téměř každý kramářský tisk obsahoval ozdobně vyvedený titulní list, který měl
čtenáře zaujmout, přimět k nákupu a prozradit jim něco málo o obsahu následující písně.
Titulní strana tak obsahovala okrasně vyvedený název písně, často velmi košatý,
umístěný u horního nebo dolního okraje stránky. Mezi obvyklými pojmenováními písní
bychom našli „Nová píseň,“ „Píseň pro mládence a panny,“ Nová píseň aneb Truchlivý
příběh či Píseň nová o vraždě.

Ilustrace
Velkou plochu titulního listu zabírala ilustrace. Ve starší době byly využívány
obrazy ve formě dřevorytu a dřevořezu, později je nahradila mědirytina nebo ocelorytina.
7

Ve většině případů posloužila ilustrace jako nápověda pro čtenáře, o čem bude píseň
vyprávět, avšak nebylo vyloučeno, že obrázek s dějem naprosto nesouvisel. To se dělo
obvykle v případech, kdy daná tiskárna jednoduše neměla k dispozici ilustraci pro dané
téma písně. Mnohem častěji se však kresby opakovaly, což bylo zapříčiněno spořivostí
jednotlivých tiskařů, kteří si často mezi sebou štočky obrázků půjčovali. Štočky ilustrací
se někdy zhotovovaly přímo na míru, jindy se přebíraly z obrázkových publikací.
Nicméně základní poslání této doprovodné kresby bylo ryze komerční. Obrázek měl
především ve čtenáři vzbudit zájem o předkládaný kramářský tisk a podnítit jej k nákupu
a přečtení.

Popisné údaje
Kramářský tisk měl v ideálním případě obsahovat údaje o tiskaři, místu a roku
tisku, případně o cenzuře, obchodu nebo skladu, kde je možné danou kramářskou píseň
zakoupit. Tyto záznamy bývaly zpravidla umístěné na titulním listě pod ilustrací, nebo za
vlastním textem písně na listu posledním.2 Obvykle ale některý z údajů chybí, nebo je
použita neurčitá informace. Valná většina tisků je anonymní, v případě doby vytištění
(tedy „vročení“) se používá formulace „vytištěno roku tohoto,“ výjimkou nejsou u
vročení ani tiskové chyby. Místo vydání bývá často smyšlené či je úmyslně použita
falešná zahraniční lokace, a to zejména z důvodu obejití cenzurních opatření, jimž mohlo
zahraniční město připadat adekvátní a bezpečné pro vydávání kramářských tisků. Už
Ferdinand I. adresoval roku 1547 nejvyšším představitelům jednotlivých pražských měst
ostrý list, ve kterém je kritizoval za přehlížení protihabsburských pamfletů a písní.3
Pražská města byla tehdy tvrdě postižena za účast na stavovském povstání v letech 1546–
1547, kdy představitelé české šlechty odmítli vojensky podpořit Ferdinanda I. a jeho
bratra, císaře Karla V., v tzv. šmalkaldské válce, náboženském konfliktu mezi katolíky a
protestanty v říši. Po porážce české opozice byla pak nejpřísněji potrestána královská
města, došlo k omezení jejich samosprávy, dosazování královských rychtářů a hejtmanů,

2

V takovém případě se jedná o tzv. kolofon, písařský závěr, který obsahuje údaje o tiskaři, místu vydání

nebo skladu.
3

KOLÁŘOVÁ, Markéta. Cenzura v českém tisku od Habsburků do roku 1939 [online]. E–polis.cz, 14.

květen 2005 [cit. 2020–02–06]. Dostupné z http://www.e–polis.cz/clanek/cenzura–v–ceskem–tisku–od–
habsburku–do–roku–1939.html.
Dále BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky, I. díl. Brno, 1981.
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konfiskacím majetku i půdy, zabavení městských zbrojnic a také zavedení ostré cenzury.
Veškeré tiskárny musely s okamžitou platností ukončit činnost, v provozu zůstala jediná
privilegovaná tiskárna Bartoloměje Netolického v Praze. Uzavření tiskáren tak mělo
směřovat k přísnější kontrole všech vydávaných tiskovin a letáků, neřádní tiskaři a
podomní prodavači měli být zatčeni či dokonce utopeni.
Řada cenzurních nařízení vyšla po roce 1621,4 o šest let později následovalo
doporučení k bedlivému dozoru nad prodejci tisku na jarmarcích.5 Od roku 1709 bylo
jedním z úkolů agendy civilních úřadů sledovat povinné výtisky veškeré literatury a
posuzovat nezávadnost jednotlivých publikací, které pak uváděly v oficiálních
seznamech spisů, které produkovala dvorská kancelář ve Vídni každého čtvrtroku.6 Toto
cenzurní nařízení bylo vydáno patrně na základě stížností diecézní konzistoře v Brně,
Olomouci a ve Znojmě na produkci a šíření nebezpečných tisků, nevhodných duchovních
písní a modliteb, nepravdivých příběhů a kalendářů. Ani po vydání dekretu Josefa II.
v roce 1781,7 který na jistou dobu uvolňoval pravidla tiskového řemesla, nebylo možné
vydávat kramářské tisky bez obdržení cenzurního povolení, tzv. „imprimatur,“ tedy
písemného souhlasu cenzurního úřadu k zahájení tisku s datem, časem a příslušným
podpisem.8 Většina jarmarečních písní však toto potvrzení při svém vzniku nezískala a
jejich prodej tak nebyl nakladatelům umožněn. Po roce 1790 se cenzurní šetření ještě
zpřísnilo a po určitou dobu bylo zakázáno i rozšiřování knih prostřednictvím pouličního

4

Viz např. nařízení královského listu ze dne 14. 3. 1651, podle kterého mělo být zpívání kacířských písní

potrestáno vězením a v případě opakování přestupku měla následovat i přísnější opatření – HOMEROVÁ,
Klára. Tisková cenzura v Čechách, 1621–1660. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární
historie 42–43. Praha, 1997–1998, č. 1/4, s. 23.
5

Tamtéž, s. 12–14.

6

Viz d’ELVERT, Christian. Zur Cultur–Geschichte Mährens und Oesterreichisch–Schlesiens III. Brno,

1866–1870, str. 636; týž Belträge zur Gescichte und Statistik Mährens und Oesterreichisch–Schlesiens.
Brno, 1866.
7

Zásadní pravidla k ustanovení řádné knižní cenzury – viz HADAMOWSKY, Franz. Ein Jahrhundert

Literatur– und Theaterzensur in Österreich (1751–1848). In: ZEMAN, Herbert (ed.). Die österreichische
Literatur. Ihr Profil an der Wende vom 18. zur 19. Jahrhundert (1750–1830). Teil I. Graz, 1979, s. 296–
297.
8

Více JAKUBEC, Jan. Dějiny literatury české I. Praha, 1929, s. 947.
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prodeje a podomního obchodu.9 Tisky se však i přes všudypřítomné působení cenzury
šířily pomocí falešných údajů o místě nebo datu vytištění potajmu dále.

Text vlastní písně
Nápěv a melodie
Kramářské písně byly určeny ke zpěvu i čtení. Z toho důvodu využíval zpěvák
k přilákání obyvatelstva, k doprovodu a oživení přednesu různé hudební nástroje, zprvu
housle, harfy a niněry, později flašinet nebo harmoniku. Od 18. století se přidávají i
obrazové přílohy, tabule velkého rozměru, na kterých zpěvák ukazoval právě přednášený
děj. Zpěvák mohl vystupovat sám, nejednou však s ním vystupovala a putovala i jeho
manželka či družka, potažmo celá rodina. Skutečně talentovaní a obchodně zdatní jedinci
byli spíš výjimkou, ti zpívali hlavně v kostelech a při procesích a prodávali nábožné písně
a modlitby.
Hudební

složka

v kramářské

písni

tak

zastává

doprovodnou

úlohu

reprodukovaného textu a má oživit její interpretaci. Proto nalezneme na druhé straně
titulního listu při horním okraji před počátkem písně nápěvový údaj, jenž popisuje
melodii písně, obvykle využívající lidovou či dobře známou písničku, které se jednoduše
přizpůsobil nový text. V případě, že nebylo možné použít jiný již hotový nápěv, musel
autor vytvořit melodii novou, která se ale také mnohokrát inspirovala známými lidovými,
liturgickými nebo vojenskými písněmi. Nejčastěji se užívaly již rozšířené lidové melodie
s totožným metrickým schématem. Pokud ne, byl nápěv poměrně melodicky chudý, málo
se lišil od zpívaného přednesu, byl nerytmický s odlišným počtem slok i slabik ve verších.
U valné většiny kramářských tisků se objevovaly stručné údaje o nápěvu, věty typu:
„zpívá se jako,“ „píseň má známou (Příloha č. 12) / povědomou notu“10 (Příloha č. 11),

9

Výnosem ze dne 6. 2. 1792 byla vedle admittitur (povolená díla se svolením případného patisku díla

v domácí provenienci) zavedena formule toleatur (používaná u cizích děl v případě, že byl povolen jejich
dovoz, ale zakázáno přetiskování), permittitur (tisk díla byl povolen, ovšem bez příslušné lokace tiskárny)
a transeat (spisek nesměl být ani přetiskován, ani na něj nesmělo být upozorňováno v novinách – Více
JAKUBEC, Jan. Dějiny literatury české I. Praha, 1929, s. 299.
10

Autor přímo vybízel čtenáře, aby si k písni sami zvolili vhodný nápěv.
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„nápěv písně,“ „trubácká nota,“11 „zpívá se zvláštní notou,“12 pouze výjimečně zde tiskař
otisknul i notový zápis melodie.

Incipit
Incipit plní v kramářské písni stejnou funkci jako název písně a ilustrace –
zaujmout kolemjdoucí natolik, aby se zastavili, poslechli si přednes a případně si i píseň
zakoupili. Pro incipit, tedy počáteční větu vlastního textu písně, tak kramářští autoři
vybírali takové fráze, které by přilákaly k poslechu co nejvíce diváků. Skladatel v první
sloce oslovuje přihlížející a oznamuje, o jaké události se bude v písni vypravovat, se
zálibou přidává i informace o datu, kdy se příběh přihodil. Na konci písně pak najdeme
jeho slib, že v následující písni popíše trest, který stihl dotyčného viníka za vykonaný čin.
Pokud je název písně příliš obecný, např. Nová píseň, a není možné jednoznačně určit
daný exemplář, je možné využít k identifikaci právě incipit. Protějškem incipitu je
explicit, tedy poslední řádky textu písně, se závěrečným zakončením Amen nebo Konec.

Písmo
Kramářská píseň je tištěna buď jako souvislý text nebo v jednotlivých slokách,
které mohou, nebo nemusí být očíslované. Při tisku byla zpravidla využita stará písma, a
ještě nereformovaný pravopis, což mělo hned několik důvodů. Jednak se mohly použít
ještě staré zásoby písmen jednotlivých tiskáren, jednak mohli být v tiskárnách zaměstnáni
i starší sazeči a také se tím napomáhalo lepšímu rozšiřování jednotlivých písní. Proto byla
většina písní tištěna německým novogotickým písmem (švabachem)13, které se učilo
v obecných školách. Lidé byli zvyklí si „ve švabachu říkat,“ švabachem byly tištěny
oblíbené kalendáře, modlitební knížky či nebeklíče, švabach používali do roku 1848 při
tisku i tiskaři novin. Pokud ve švabachu něco vyšlo, bylo to automaticky směřováno pro
ty, kteří neprošli vyšším vzděláním. Jednalo se tedy o literaturu určenou pro širokou
veřejnost, tzv. „krejcárkovou,“ tištěnou na nekvalitním papíře, s nekvalitními ilustracemi,
v nepevné vazbě. Od přelomu čtyřicátých a padesátých let se švabach postupně přestával
využívat, přesto však i nadále nalezneme dílka tištěná tímto písmem, zejména pak

11

Tzn. fanfárová melodie, např. Jede, jede poštovský panáček.
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Pokud není píseň jednoznačně určena, může docházet při jejím zpracování různými tiskárnami na

různých místech ke znemožnění její identifikovatelnosti.
13

V tištěné podobě známý po označením fraktura, v psané kurent.
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s ohledem na starší čtenáře, kteří si nově používané humanistické písmo již neosvojili.
Moderní úpravy se projevily až v nejnovější době, kdy je také mnohem častější
osmerkový formát.

Sbírky kramářské tvorby
Samotný žánr kramářských písní není ve společnosti nijak neznámý, první
odborné práce na toto téma se objevují v polovině 20. století. Jedná se o práci Jana
Němečka Lidové zpěvohry a písně z doby roboty14 a publikaci Roberta Smetany a
Bedřicha Václavka České písně kramářské.15 Autoři se zde kromě shrnutí základních
nezbytných součástí každé kramářské skladby, vývoje kramářského stylu a popisu
jednotlivých témat zaměřují i na melodický fond kramářských písní, kde konstatují, že se
vesměs mnohem více pozornosti soustřeďuje na studium a porovnávání nejčetnějších
motivů, zatímco otázka melodické a nápěvové stránky je spíše upozaděna. Podobný názor
zastává i Bohuslav Beneš ve své Světské kramářské písni.16 Možným důvodem by mohla
být skutečnost, že při tvorbě kramářských písní byl skutečně větší důraz kladen na
obsahovou část věci a melodie měla píseň při přednesu pouze doprovázet, proto nebyl
jejímu studiu zřejmě věnován patřičný význam. Vývoji kramářské písně v průběhu staletí
se věnovala i Eva Večerková ve své knize O historii kramářské písně,17 Josef Václav
Seybal v publikaci Senzace pěti století v kramářské písni,18 Karel Václav Adámek v svém
příspěvku v Národopisném věstníku českoslovanském19 či František Bartoš a jeho
příspěvky v časopise Obzor.20 Kromě monografických publikací jsou k dispozici i
samostatné katalogy souborů kramářských tisků uložených v jednotlivých muzejních

14

NĚMEČEK, Jan. Lidové zpěvohry a písně z doby roboty. Praha, 1954.

15

SMETANA, Robert – VÁCLAVEK, Bedřich. České písně kramářské. Praha, 1949.

16

BENEŠ, Bohuslav. Světská kramářská píseň: příspěvek k poetice pololidové poezie. Brno, 1970. Dále

BENEŠ, B. Poslyšte písničku hezkou... Praha, 1983.
17

VEČERKOVÁ, Eva. O historii kramářské písně. Brno, 1995.

18

SEYBAL, Josef, Václav. Senzace pěti století v kramářské písni. Hradec Králové, 1990.

19

ADÁMEK, Karel Václav. Světské písně jarmareční a poutní. [3. část]. Národopisný věstník

českoslovanský 29. Praha, 1937–1939, s. 52–112.
20

BARTOŠ, František. O světských písních kramářských. In: Obzor 6. Praha, 1883, č. 18, s. 291–295; č.

19, s. 305–309; č. 20, s. 323–326; č. 21, s. 337–339.
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institucích, např. Katalog kramářských tisků od Ludmily Kopalové a Markéty
Holubové.21
Během 19. století se postupně začaly vytvářet rozsáhlé sbírky v muzejních
institucích vyššího stupně, mezi kterýmž lze jmenovat Etnografický ústav Akademie věd,
muzeum v Litomyšli (sbírka 100 špalíčků s celkovým počtem více než 2 000 tisků) a
Hradci Králové, Zemskou a univerzitní knihovnu v Brně, Národní a univerzitní knihovnu
v Praze a zejména pak nelze nezmínit Knihovnu Národního muzea, kde se nachází
největší sbírka kramářských tisků u nás. Čítá přibližně 50 000 jednotlivých tisků. V roce
2010 se rozeběhl projekt k digitálnímu zpřístupnění dostupných exemplářů Národního
muzea nazvaný „Špalíček – Digitální knihovna kramářských tisků.22 Nyní je v internetové
databázi možné dohledat téměř 4000 drobných tisků a špalíčků z období 17.–19. století.23
Většina kramářských písní, jež nyní nalezneme v muzejních či soukromých
sbírkách, pochází z období 18. a 19. století, vzácněji se vyskytují exempláře ze století 17.,
objevují se však i zprávy, jež informují o vydávání kramářských tisků Jiřím ml.
Melantrichem z Aventina již ve druhé polovině 16. století, k čemuž napovídá i inventární
seznam skladu tiskárny z roku 1586.24 Vlastní rozmach a rozšíření kramářských písní je
však typické až pro 18. století a trvá až do první. poloviny 19. století.
Celkově je možné konstatovat, že produkce tohoto obchodního artiklu byla po
celou dobu existence kramářského jevu více než dobře organizovaná. Téměř každé větší
město mělo vlastní tiskárnu, zčásti se věnující i produkci výhodného obchodního artiklu
dvoukrejcarových písniček. Mezi největší nakladatelské podniky patřily firmy Jana
Františka Kastránka, Jana Spurného, Josefa Zvikla, Jana Julia, Stanislava Pospíšila,
Aloise Josefa Landfrase, Antona Zannera, Josefíny Bergerové, Antonína Halousky nebo
Františka Xavera Škarnicla. Některé závody měly ustálený okruh odběratelů a také své
ustálené formáty kramářských tisků.

21

KOPALOVÁ, Ludmila – HOLUBOVÁ, Markéta. Katalog kramářských tisků. Praha, 2008.

22

STRAŠILOVÁ, Iva. Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček. In: Problematika historických a

vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. 20. ročník odborné konference. Olomouc, 2012, s. 29–
38.
23

Špalíček – Digitální knihovna kramářských tisků [citace 08-02-2020]. Dostupné z

http://www.spalicek.net/
24

ZÍBRT, Čeněk. Časopis Českého Musea č. 1. Praha, 1888, s. 446.
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Kramářské písně se v 18. století staly rozšířeným a oblíbeným prodejním
zbožím,25 jehož prodej disponoval dobře organizovaným trhem po celém území Čech. V
jednotlivých krajích je však jejich rozšíření individuální, stejně jako rozložení v majetku
lidu, v důsledku čehož je téměř nemožné vystihnout celkovou a skutečnou podstatu
tohoto fenoménu. Ještě v polovině 20. století se většina jednotlivých kramářských tisků
nebo špalíčků nacházela ve sbírkách soukromých majitelů a jejich uložení v ústředních
institucích, celozemských muzeích a knihovnách je spíše výjimkou, sbírky se zde
vyskytovaly spíše náhodně. Mnohem lépe byla z hlediska rozsahu kramářských písní
zásobena muzea regionální, např. městské muzeum ve Skutči, Vysokém Mýtu či
Valašském Meziříčí.26
V druhé polovině 19. století však začíná postupný úpadek žánru kramářských
písní ve prospěch šíření novinového zpravodajství a kramářské písně se tak postupně
stávají spíše sbírkovým předmětem. I když se na některých místech během první poloviny
20. století tradice kramářského písňového tisku obnovila, například ve formě letáků či
kupletů, jedná se vesměs o pokusy ojedinělé. Rostoucí konkurence informačních zdrojů
v podobě novin a od roku 1923 i rozhlasu již nepřála tradiční formě kramářské písně,
která svého vrcholu z hlediska formy i rozmanitosti obsahu dosáhla právě v 19. století.
Kramářský žánr postupně upadal a uplatňoval se již pouze v rovině parodií – např. písně
Osvobozeného divadla (Píseň strašlivá o Golemovi) či tvorba Josefa ŠvábaMalostranského.27
České kramářské písně byly v 18. a 19. století významnou složkou každodenního
života odlišných vrstev společnosti, uměly poučit, ohromit i pobavit,28 staly se platformou
pro literární tvorbu řady laických autorů, jejich uplatnění ve společnosti mnohostranné. I
když byl jejich obsah tematicky velmi diferencovaný, v počátcích navazoval tento jev na
tradici dramatického zpěvu, doprovázeného obrazovým znázorněním děje a čerpal i

25
26

VEČERKOVÁ, Eva. O historii kramářské písně. Brno, 1995.
Viz FABIÁNOVÁ, Jiřina. Písničky veselé i truchlivé na světlo světa vydané: malé povídání o

kramářských tiscích uložených v Muzeu Valašské Meziříčí. Valašské Meziříčí, 2009.
27

Parodií v kramářské písni se zabýval Josef PETRTYL. Parodie v kramářské písni. In: Český lid 3. Praha,

1948, str. 132–134.
28

BENEŠ, Bohuslav. Světská kramářská píseň. Brno 1970, s. 17.
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z mimořádné obliby zpěvu a zpěvnosti, u českého lidu vypěstovaných českou
náboženskou reformací.29

29

SMETANA, Robert. K problematice jevu české písně kramářské. In: Václavkova Olomouc 1961. Sborník

referátů o kramářské písni. Redigovali Jaromír Dvořák a Josef Š. Kvapil Praha, 1963. Dále POHANKA,
Jaroslav. Historické kořeny české kramářské písně. In: Václavkova Olomouc 1961. Praha, 1963, s. 89–96.
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Vývoj témat v průběhu staletí
Kramářskou tvorbu můžeme charakterizovat jako jeden z typů předchůdců
modernímu pojetí aktuálního zpravodajství, reflexe politické a sociální situace, přestože
svým propagandistickým a tendenčním zpracováním spadá spíše do kategorie bulváru.
Ve svých počátcích sice kramářské písně navazovaly na tradici lidového zpěvu, postupně
si však kramářský styl vybudoval samostatnou a specifickou pozici v literární tvorbě,
stejně tak se proměňovala i obsahová tématika, čerpající náměty ze sociálního a
politického klima doby. Ve své ustálené formální podobě, jež se v podstatě od 16. století
příliš neproměnila, zaznamenal pak žánr kramářských písní svůj největší rozmach v 19.
století.
Kramářské písně byly ve své podstatě především obchodním artiklem, čemuž
museli autoři písní přizpůsobit ráz a styl produkce. Písně tak mají za úkol čtenáře a
posluchače nejen poučit o aktuálních událostech, ale zejména také pobavit. Za tímto
účelem využívali skladatelé při tvorbě písní celou řadu vhodně využitých básnických
prostředků, jako byly metafory, epiteta (básnické přívlastky), příměry (přirovnání), citově
zabarvená sousloví, hyperboly a gradace. Významnou složku kramářských zpěvů tvořila
rovněž hudební složka, proto bylo žádoucí volba příhodných a pozoruhodných námětů,
nejlépe těch, které byly nějakým způsobem neobyčejné, senzační až fantaskní.
Kramářskou písňovou produkci můžeme z hlediska inspiračních námětů
klasifikovat do několika skupin na písně zpravodajsko-historické, písně obsahující
pověrečnou látku a písně reflektující význam katolické víry a její vliv na mravní život
obyvatelstva.
Zpravodajsko-historické písně reflektovaly nejčastěji události z každodenního
života jako vraždy, loupeže, zločiny, neštěstí, války, revoluce, ale i přírodní katastrofy,
objevují se zde písně o robotě a poddanství i vztazích mezi poddanými a vrchností. Písně
se vyznačují detailním popisem prostředí a podrobnou charakteristikou osob
vyskytujících se v ději. Autoři písní se snaží o zpravodajskou věcnost a faktografickou
přesnost, ale přesto se zde promítá autorsky zaměřený subjektivní, a do jisté míry i
stereotypní přístup k otázce řešení společenských problémů.
Kramářské písně zaměřené na církevní tématiku nám předkládají příběhy, v nichž
dominují motivy jako zázračné uzdravení, záchrana z nebezpečí, trest za rouhačství, nebo
je zpracována určitá ukázka z evangelia po způsobu exempla za účelem morálního apelu
16

na ctnostné a poctivé chování věřících. Po celou dobu existence kramářského žánru pak
můžeme sledovat využití symboliky spojené s kultem Panny Marie, zvlášť oblíbené
patronky v době barokní.
Kramářská píseň, tento literární útvar, stojící na pomezí mezi lidovou a umělou
literární tvorbou, se začal etablovat od poloviny 16. století, v kteréžto době je nejvíce
patrné propojení formujícího se žánru kramářských písní s fenoménem sakrálně
orientovaných dramatických zpěvů, ze kterých kramářská tvorba vyrůstá. Nejstarší
kramářské skladby tak zpracovávají poutavé epické příběhy plné lásky, víry, magie a
pověr, jejichž šířením se katolická církev snažila dosáhnout vymýcení těchto pozůstatků
pohanských bludů. Kromě toho se zde také rodí zárodky pozdějších zpravodajskohistorických zpěvů, jež zaznamenávají významnějších rozkvět v době barokní, kdy se
pokoušejí reflektovat diskuse o aktuálních společenských konfliktech a zajímavých
událostech a často bývají doplněny i aspektem morálního poučení. K tiskům tohoto
obsahu se v předbělohorské době přidávají i díla satirická, písně směřované vůči církvi či
vrchnosti jsou však spíše výjimkou. Kramářští autoři se ve své tvorbě povětšinou snažili
vyhýbat cenzurnímu šetření, které jim mohlo zakázat distribuci jejich spisků, na jejichž
prodeji bývali mnohdy existenčně závislí, vybírali si tudíž takové motivy, které jim
nemohly při předložení cenzuře činit potíže.
Kramářská produkce doby pobělohorská se tak vyznačuje žánrovou pestrostí,
mezi soudobé literárními výtvory můžeme zahrnout náboženské a politické pamflety,
vyprávění, humorné příběhy, loutkové a dramatické scény, satiry, vinše, vítání vrchnosti
a celkově veršované skladby věcného obsahu, ke kterým se řadí i „novinové“ písně
jakožto literární styl rozšířený v rakouských i německých zemích. Najdeme mezi nimi i
příběhy obsazující narážky na naivní či hloupé chování pánů a sedláků, zasazené do
reálných historických skutečností.
V druhé polovině 17. století se už kramářský styl stabilizoval a osamostatnil
natolik, že se jeho obsahová náplň začala členit z hlediska druhového i žánrového. Z doby
předbělohorské se nadále udržuje a rozvíjí proud protireformačního moralizování a
satiricky orientovaných písní, které se postupně přesouvají od kritiky náboženských
reforem na hodnocení soudobých sociálních poměrů. Protireformační tendence jsou stále
silnější a jednotlivé skladby, duchovní i světské, jsou využívány k propagačním účelům.
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Historické reálie a novinky zpravodajského charakteru se stávají informačním
zdrojem pro vzrušující baladické příběhy a zpravodajské písně, které mají posluchače a
čtenáře upoutat napínavým líčením a dramatickými scenériemi. Od dvacátých let 18.
století se v kramářské produkci objevují i skladby lyrického obsahu. Od druhé poloviny
17. století se vzhledem k rekatolizačním praktikám katolické církve stále častěji vyskytují
legendy a písně o zázracích, které pracují s církevními náměty jako se světskými příběhy
s prvky senzačnosti.
Kramářská píseň se v průběhu několika staletí hluboce vryla do povědomí
lidových vrstev jako svébytný kulturní fenomén. Za vrcholovou a nejbohatší vývojovou
fázi kramářského žánru můžeme označit rozmezí druhé třetiny 18. a první polovinu 19.
století, kdy byl zaznamenán její nejvýznamnější rozkvět, kramářská produkce se rozvíjí
naplno po všech stránkách, písně fungují již jako svébytný a osobitý literární proud, který
dokáže nabídnout nepřeberné množství paralelně existujících tematické žánrů – od písní
zpravodajských a zpravodajsko-historických, přes skladby dobrodružné, epické a
baladické až ke zpěvům lyrickým, milostným až sentimentálním, promítá se zde poezie
doby rokoka a biedermeieru.
Písně zprostředkovaně přinášejí informace o aktuálních otázkách v oblasti
politické, sociální a kulturní, reflektují i tvorbu z období rozvoje národnostních a
slovanských idejí v předrevoluční éře, stejně tak pronikl kramářský styl i do agitačních
písní z dělnického prostředí. Tehdy se kramářská tvorba jako již stabilní strukturní prvek
lidové literární tvořivosti diferencuje i podle prostředí. Zatímco na venkově převažují
zpravodajsko-baladické písně, které mají informovat a poučit, městské prostředí
produkuje skladby sentimentálního ladění o nešťastné lásce, loučení, odchodu do války a
na válečná tažení a o vystěhovalectví do Ameriky nebo Ruska. Naopak tradiční druhy
kramářských písní charakteru zpravodajského, posměšného nebo politického, či texty
popisující přírodní katastrofy a anomálie zde bývají spíše upozaděny a přílišně se
nevyskytují.
Klasickému pojetí a náplni jarmarečního zpěvu však postupně narůstá konkurence
v podobě tištěného prozaického novinového zpravodajství, které se z městského prostředí
poměrně rychle rozšiřuje i na venkov a tradice kramářských písní tak během let ztrácí
svůj společenský i umělecký význam, s čímž ruku v ruce souvisí i úpadek kramářského
zpěvu jako samostatného literárního a hudebního útvaru.
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Poslední fáze vývoje kramářského stylu vymezená obdobím druhé poloviny 19. a
prvé poloviny 20. století je již ve skutečnosti pouhou závěrečnou etapou kramářské
tvorby, kdy dochází k jejímu nepřetržitému úpadku z hlediska společenského i
literárního. Produkce do konce 19. století ještě poměrně obstojně participuje na tradici
kramářských písní z počátku téhož století, nové skladby 20. století nicméně ustálené
pojetí kramářského zpěvu již téměř nepřipomínají, důraz je kladen na senzačnost,
zábavnost, jednoduchost až naivitu, původní náměty se stávají předmětem parodování, a
to vše je činěno s cílem co nejvíce nově vzniklou báseň rozšířit.30 Kramářská píseň
přestává být poplatná době a nárokům modernizující se společnosti a omezuje se pouze
na opakování zastaralých větných konstrukcí.
Přestože se kramářská tvorba intenzivně opírala o bohatou tradici českého
lidového zpěvu, obrozené, národně a vlastenecky cítící společnosti 19. století již prosté
písničky o zázračných a senzačních událostech, stejně jako sentimentální knížky lidového
čtení nedostačovaly.
Zpravodajskou funkci tehdy již plně opanovaly noviny a tisk. Velmi rychle se
mění atmosféra ve společnosti, českými zeměmi cloumá revoluční napětí a diskuse o
autonomním postavení českého národa. Tyto a mnohé další faktory přispívají k tomu, že
původní postupy tvorby kramářských písní už jednoduše nedostačují a nejednou je
spisovatelé a dramatici přelomu 19. a 20. století využívají právě k parodování. A přestože
je existence kramářských skladeb v lidových vrstvách doložena i po vzniku první
Československé republiky a v období nacistické okupace, jedná se už jen o doznívající
pozůstatky, které jsou navíc již jen záležitostí teritoriálně omezeného společenského
dosahu kdysi tak rozšířeného literárního jevu. Původní forma kramářské písně se tak
považuje za kulturní a literární unikum či kuriozitu, kterou je třeba jako hodnotný kulturní
jev uchovat ve sbírkách a muzejních institucích.

30

Více Josef PETRTYL. Parodie v kramářské písni. In: Český lid 3. Praha, 1948, str. 132–134; týž Sociální

a hospodářský poměr sedláků a bezzemků v kramářské písni v r. 1848. In: Český lid 3. Praha, 1948, str.
193–196; Dále Vincenc SAMEŠ. Posměšné písně v Třebíči roku 1848. In: I. ročenka musea a archivu
v Třebíči. Třebíč 1948, str. 85–95; Petr DVOŘÁK. Písně vojenské z Písecka, lidové i jarmareční. In: Český
lid 29. Praha, 1929, str. 54–58; Čeněk ZÍBRT. Rýmovačky kramářské a dryáčnické na trzích a poutích. In:
Český lid 19. Praha, 1910, str. 70–79.
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Motivy kramářských písní v databázi Špalíček
Kramářské skladby zpracovávaly v průběhu staletí rozmanitou kolekci
různorodých témat a námětů, jak již bylo naznačeno výše. Repertoár těchto písňových
útvarů byl po celu dobu existence fenoménu jarmarečních písní, a zejména pak na
přelomu 18. a 19. století velmi objemný a rozsáhlý. Pro svou práci jsem vybrala
kramářské písně ze sbírek databáze Špalíček, již výše citovaného projektu Knihovny
Národního muzea.
Jako výchozí kritérium pro výběr popisovaných motivů písní jsem zvolila ty texty,
jejichž název začíná slovy „Nová píseň,“ případně „Píseň nová.“ Projekt Špalíček
vygeneroval na toto upřesnění celkem 818 záznamů uložených kramářských tisků,
obsahujících více než 38 popisovaných témat, jako jsou manželství, neštěstí, války,
vraždy, revoluce, zázraky, modlitby či duchovní písně. Přestože se výběr kramářských
motivů v průběhu let a zejména v 19. století výrazně laicizoval, stále je zřetelně patrná
dominující tématika z prostředí církevního, které oproti písním světského charakteru
převládá v poměru 2:1. Najdeme zde tak více než 500 písní reflektující obecně otázku
katolické víry, vztah a uctívání světců, mezi nimiž dominují jakožto nejvýznamnější
postava křesťanství bohorodička Panna Maria a Jan Nepomucký, klíčová figura barokní
legendistiky, jejíž život byl znovu a velkolepě mnohokrát zpracován. Samostatnou
skupinu žánrů tvoří téma poutních míst, většina z nich se však opět vztahuje ke kultu
Panny Marie, uctívané v mnoha lokalitách. V písních tak sledujeme modlitby a zázraky
spojené s Pannou Marií Svatokopeckou, Svatohradeckou, Vranovskou nebo Sopotskou.
Také nelze pominout příběhy, které popisují zázračná uzdravení, vysvobození z
nebezpečí, podivná znamení na obloze, vnímaná jako předzvěst neštěstí či trest za rouhání
a bezbožnost.
Přestože písně náboženské téměř dvojnásobně převyšují počet kramářských zpěvů
světských, právě skutečnost, že písně profánní dosahují na přelomu 18. a 19. století
hodnoty jedné třetiny zkoumaného celku, je zářným příkladem toho, jak se světské zpěvy
dokázaly v průběhu své existence oddělit od svých kořenů, spjatých s náboženskými
zpěvy, na jejichž základě kramářské písně vznikaly. Není tak neobvyklé, že mezi
nejčastějšími obsahovými náměty zkoumaného celku kramářských tisků najdeme ty,
které se inspirovaly aktuálním děním doma i ve světě. Dominují zde popisy válečných
událostí, revolucí, povstání a jejich představitelů, ale i příběhy o vraždách, sebevraždách,
neštěstích, přírodních katastrofách, vztazích mezi manžely nebo milenci nebo o nešťastné
lásce.
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Takový celek kramářských písní by ale vzhledem k rozsahu této práce byl až příliš
objemný, proto jsem se rozhodla zvolit několik nejobsáhlejších témat, které jsou v tomto
souboru z hlediska počtu exemplářů významně zastoupeny. Dalo by se říci, že s ohledem
na poměr náboženských a světských textů vzhledem k celkovému počtu písní by ve
zvoleném výběru měly být výrazněji početně zastoupeny právě písně s církevní
tématikou, rozhodla jsem se zpracovat čtyři témata, dvě povahy sakrální – písně o Panně
Marii a Janu Nepomuckém, a dvě laická – příběhy o vraždách a další reflektující téma
roku 1848 a obecně revolučního dění, tedy témata, která ovlivňovala mentalitu a
intelektuální rozhled tehdejší společnosti nejen z hlediska obyvatelstva českých zemí jako
celku, ale události, které zasahovaly do života každého jednotlivce a přitahovaly tak
zájem o přednes a nákup kramářských tisků.
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Kramářské písně ve fondu Knihovny Národního muzea
Dějiště a témata písní
Pokud se zaměříme na lokality, o nichž texty vypravují a kde se jednotlivé příběhy
odehrávají, lze konstatovat, že i když ve většině případů dominují místa domácí,
v několika písních se popisují i příběhy o vraždě, která se stala v Polsku,31 Rusku či
Uhrách.32 V případě kramářských písní, inspirujících se ruským děním nepřekvapuje, že
se námětem staly události, které ve společnosti silně rezonovaly, a sice vražda ruského
cara Alexandra II. v roce 1881.33 Skladby, které námětové pocházejí z českých zemí,
v sobě obsahují celou řadu zmínek o českých městech a vsích, které se staly dějištěm
jednotlivých nešťastných životních epizod. Jen namátkou je možné jmenovat např.
Jaroměř, Kladno, Pardubice, Znojmo, Prahu–Pohořelec, Královice, Rovensko na
Turnovsku či ves Břehy v okrese pardubickém. Je tedy zřetelné, že i když písně vznikaly
v prostředí českých zemí, snažily se reflektovat i události, které se českých zemí týkaly
třeba jen vzdáleně, ale přesto měly na domácí politický, kulturní a národnostní vývoj větší
či menší vliv. Pro příklad lze jmenovat písně popisující revoluci v Rusku či Bosně a
Hercegovině.
Příběhy s tématikou Jana Nepomuckého se téměř výhradně vztahují k prostředí
českých zemí, kdy obyvatelé prosí o ochranu svou či své rodiny před nebezpečím, válkou,
hladem či nemocemi. Výjimkou je Nová píseň k svatému Janu,34 která vypráví o ctnostné
manželce, jejích muž odešel do války a žena musela odolávat svodům souseda.
Marianské skladby slouží křesťanům jako prostředek uctívání, udržovaní a
rozširování marianského kultu, opěvují podivná zjevení a zázračná uzdravení, pomoc v
nouzi, prosby o potěchu a ochranu i trest za rouhaní se proti Bohu. V zásadě téměř
všechny vybrané písně, které obsahuje projekt Špalíček, se vztahují k jednotlivým
poutním místům, kde byla Panna Maria uctívána díky zázračnému skutku či zjevení –
např. Lurdy, Jasná Hora, Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Svatá Hora u

31

Nová píseň o smutným příběhu, který se v polskej zemi stal (KP 7395) – Špalíček. Digitální knihovna

kramářských tisků [citace 10-02-2020]. Dostupné z http://www.spalicek.net/.
32

Nová píseň Okolo Dunaje chodila (Nár. A 2574) – tamtéž [citace 10-02-2020].

33

Nová píseň o úkladném zavraždění ruského císaře Alexandra II. ve městě Petrohradu dne 13. května 1881

(KP P 306/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].
34

Nová píseň k svatému Jánu (KP K 255/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].
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Příbrami. Podle těchto poutních míst dostává Panna Maria také různá přízviska. Repertoár
je velice široký, jedná se o lokality domácí, české, ale i polské, slovenské nebo uherské.
Téměř každá skladba tak ve svém názvu obsahuje zcela jedinečné přízvisko Panny Marie.
Písně tak opěvují Pannu Marii Brusnickou, Častochovskou, Srpenskou, Svatohorskou,
Hostýnskou, Cellenskou, Svatoňovskou, Kutnohorskou nebo Svatotuřanskou.
Kromě těchto lokalizujících přízvisek je Panna Maria opěvována i jako nejsvětějsí
Rodička boží (Píseň nová k nejsvětější Rodičce Boží Panně Marii Častochovské, všem
mariánským ctitelům na světlo vydaná 35), Rodička boží svatého růžence (Nová píseň k
Rodičce Boží svatého růžence36), Panna Maria blahoslavená, zázračná, nejsvětější či
sedmiradostná.

Témata
Skupina písní, souborně označená jako písně o vraždách, se při bližším pohledu
rozpadá na větší množství námětových inspirací. Prezentují se zde tradiční mordy pro
peníze spáchané sloužícími na svých pánech a paních, při přepadení zloději a vrahy,
vraždy rodičů a sourozenců, manželů či manželek, nešťastných matek, které ze zoufalství
usmrtily své děti nebo sebevraždy milenců, kteří neviděli jiné východisko, jak se vyrovnat
se ztrátou milované osoby.
Největší počet písní, které popisují události související se společenským ovzduším
ve Vídni a v Praze během revolučního napětí v letech 1848–1849 se soustřeďuje na
situaci ozbrojeného povstání obyvatelstva v Uhrách a rychle se šířící zvěsti o zrušení
roboty, zasedání německého parlamentu ve Frankfurtu či vydání dubnové ústavy. Písně
vyprávějí o bojích v uherské krajině, o ztrátách na životech a smutném loučení milenců a
rodičů se syny, kteří jako noví vojáci odcházejí bojovat do Uher.
Stejně jako v případě skladeb věnovaných svaté bohorodičce Panně Marii, i
v písních se svatojánským motivem je hlavním záměrem kramářských autorů šíření úcty,
kultu a víry k osobě svatého Jana, ochránce vdov a sirotků, jak už napovídají názvy
jednotlivých písní, např. Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému,37 Nová píseň ke cti

35

Píseň nová k nejsvětější Rodičce Boží Panně Marii Častochovské, všem mariánským ctitelům na světlo

vydaná (KP 9081) – Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků [citace 10-02-2020]. Dostupné z
http://www.spalicek.net/.
36

Nová píseň k Rodičce Boží svatého růžence (KP K 261/4) – tamtéž [citace 10-02-2020].

37

Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému (KP A 240/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].
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svatého Jana Nepomuckého38 nebo Nová píseň k svatýmu Jánu, všem věrným ctitelům na
světlo vydaná.39 Některé skladby jsou písně poutní, zpívané na počest tohoto světce při
konání procesí, jiné líčí jeho život, umučení a zázraky, které se staly, když se křesťan
nebo křesťanka horlivě a upřímně ke svatému Janovi modlili.

Dispozice kramářského tisku
Titulní list
V ideálním případě začíná kramářský tisk titulním listem, kde se dočteme název
písně, vidíme odpovídající ilustraci, pod níž se nacházejí informace o autorovi, tiskaři a
nakladateli, místě a roku vydání, případně, kde je daný kramářský tisk k dostání k prodeji.
Žádná z vybraných písní však bohužel všechny tyto potřebné informace neobsahuje,
průměrně se jedná o cca tři údaje, větsinou o lokalitu a rok vytištění a jméno tiskaře,
v nejlepším případě je zde uveden nakladatel či tiskař, autor a místo či rok vydání (např.
Nová píseň o přeukrutné a neslýchané vraždě, kterou jedna děvečka v Znojmě na své paní
spáchala a její tělo na 2 kusy rozřezala,40 Nová píseň o spáchané vraždě v Královicích
blíž Slaného41 (Příloha č. 2), Nová píseň o svatém Janu Nepomuckém,42 Nová píseň o
přehrozném mordu, který se stal v Londýně roku 1864, dne 12. října, kterak jistá žena
svého muže, otce, matku, dítě zamordovala43 (Příloha č. 9), Píseň k Panně Marii
Bozkovské44 či Píseň nová o Panně Marii Svatokopecké, všem horlivým poutníkům k
zpívání obětovaná.45

38

Špalíček písní k sv. Janu Nepomuckému (ŠPAL. 148) – Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků

[citace 10-02-2020]. Dostupné z http://www.spalicek.net/.
39

Špalíček písní k sv. Janu Nepomuckému (ŠPAL. 148) – tamtéž [citace 10-02-2020].

40

Nová píseň o přeukrutné a neslýchané vraždě, kterou jedna děvečka v Znojmě na své paní spáchala, a

její tělo na dva kusy rozřezala (KP P 372/2) – tamtéž [citace 10-02-2020].
41

Nová píseň o spáchané vraždě v Královicích blíž Slaného (KP 7718) – tamtéž [citace 10-02-2020].

42

Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému, všem milovníkům zpívání na světlo vydaná (KP B 87/1 a

KP B 87/2) – tamtéž [citace 10-02-2020].
43

Nová píseň o přehrozném mordu, který se stal v Londýně roku 1864, dne 12. října, kterak jistá žena svého

muže, otce, matku, dítě zamordovala (KP 4921) – tamtéž [citace 10-02-2020].
44

Píseň k Panně Marii Bozkovské (KP 6712) – tamtéž [citace 10-02-2020].

45

Píseň nová o Panně Marii Svatokopecké, všem horlivým poutníkům k zpívání obětovaná (KP R. Hlava)

113 – tamtéž [citace 10-02-2020].
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Je možné konstatovat, že skupina písní o revolucích obsahuje z hlediska informací
o místu a roce vydání či autorovi a tiskárně mnohem více zástupců, které nám podávají
více než jeden z těchto údajů. Např. Nová píseň o ukrutné revoluce46 udává údaje o tiskaři,
autorovi a místě, kde je možné tisk zakoupit, Nová píseň o robotě47 obsahuje informace
o tiskárně, místě a roku vydání i o autorovi, podobně jako Nová píseň o tom Německém
parlamentě.48
Nezřídka se však stávalo, že byl titulní list vypuštěn úplně, na první stránce nahoře
byl umístěn velký ozdobný nadpis s ilustrací či bez ní a hned navazovala první sloka písně
(např. u skladby Nová píseň o hrozné vraždě, která spáchána byla na Pohořelci v Praze.49
Samozřejmě se zde vyskytují i texty, kde je namísto určitého roku uvedeno jen Vytištěno
roku tohoto50 bez dalšího upřesnění, to je ale v tomto souboru spíše výjimkou.

Ilustrace
Dalším prvkem kramářského tisku, který měl oživit vlastní text zpěvu, byl
obrázek, zhotovený jako dřevoryt, dřevořez či mědirytina, většinou vytištěný na titulním
listu písně. Téměř u všech skladeb s ilustrací platí, že děj obrázku souhlasí s dějem písně.
Texty o uherské vojně jsou tak doprovázeny ilustracemi typu voják na koni se loučí se
svou milou, bojovnice ve zbroji sedí na trůně, vojáci v táboře nebo zbraně (Příloha č. 5).
Písně o robotě pro změnu obsahují vyobrazení oráčů a sedláků nebo vrchnostenských
úředníků a pánů v honosném šatě. U velkého množství písní se svatojánskou tématikou
je ilustrace mnohdy pečlivě vymalována, a to nejčastěji v podobě hvězdy, tedy tradičního
symbolu, který je s osobou Jana Nepomuckého spojován jakožto podivné znamení, jež
ozářilo nebe nad Vltavou a ukázalo místo, odkud bylo do vody shozeno z Karlova mostu
Johánkovo bezvládné tělo (Příloha č. 6). Výjimkou není ani socha či postava svatého
Jana, palmová či jiná květinová ratolest jakožto odkaz na jeho mučednickou smrt. Vesměs
veškeré mariánské kramářské písně obsahují vyobrazení Panny Marie, buď samostatně
stojící, nebo držící v náručí Ježíše Krista ve svatozáři či s hvězdami a anděly (Příloha č.
46

Nová píseň o uherské revoluce (KP R. Hlava 2141) – Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků

[citace 10-02-2020]. Dostupné z http://www.spalicek.net/.
47

Píseň nová o robotě (KP R. Hlava 2144) – tamtéž [citace 10-02-2020].

48

Nová píseň o tom Německém parlamentě (KP R. Hlava 7174) – tamtéž [citace 10-02-2020].

49

Nová píseň o hrozné vraždě, která spáchaná byla na Pohořelci v Praze (KP 4508) – tamtéž [citace 10-02-

2020].
50

Píseň nová o robotě sedlské (KP R. Hlava 5511) – tamtéž [citace 10-02-2020].
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3). Jen v několika výjimkách se zde nalezne mariánský monogram MRA (Píseň nová k
Panně Marii Svatokopecké51 – Příloha č. 4), MR (Píseň nová ke cti a chvále Panně Marii
na vrchu Bezděz nazvaném, všem věrným ctitelům Rodičky boží, nyní s pěknou modlitbou
na světlo vydaná a ponejpr vytištěná)52, MAR (Píseň nová k Panně Marii Bezdězské.
Všem horlivým ctitelům mariánským k potěšení v nově složená)53 nebo RIA (Píseň nová
k blahoslavené Panně Marii Hájecké, všem milovníkům k obzvláštnímu potěšení na světlo
vydaná)54, nacházející se na štítu, ve svatozáři či rostlinném motivu. Některé ilustrace
představují také přímo opěvované poutní místo, tehdy můžeme na pozadí či v dolejší části
pod postavou Panny Marie rozeznat kostel a k němu jdoucí procesí (Noví píseň k Panně
Marii Svatokopecké,55 Píseň nová k blahoslavené Panně Marii Dubské, blíž města
Holomouce, všem milovníkům ku potěšení v nově vydaná a vytištěná56, Píseň nová
k Panně Marii Karlovský, všem poutníkům57).
Ne vždy ale ilustrace odpovídala obsahu následující písně, mnohdy odkazovala na
zcela odlišné vyprávění. Např. v textu Nová píseň o strašlivém příběhu, který se stal u
města Petrohradu58 je vytištěn obrázek anděla, který přemohl ďábla. Někdy zvolil tiskař
ilustraci neutrální, např. v podobě vázy v květinami či květinového vzoru, případně se
ilustrace zcela postrádá, či chybí celý titulní list a úvodní sloka zpěvu začíná přímo na
první stránce pod názvem písně (Příloha č. 1 a 10).

Název
Souhrnně lze vybrané exempláře kramářských písní rozdělit podle struktury názvu
na dvě části – na ty, které již ve svém pojmenování napovídají, o čem bude která píseň
51

Píseň Nová k Panně Marii Svatokopecké (KP 2989) – Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků

[citace 10-02-2020]. Dostupné z http://www.spalicek.net/.
52

KP R. Hlava 3828 – tamtéž [citace 10-02-2020].

53

Píseň nová k Panně Marii Bezdězské. Všem horlivým ctitelům mariánským k potěšení v nově složená

(KP R. Hlava 3829) – tamtéž [citace 10-02-2020].
54

Píseň nová k blahoslavené Panně Marii Hájecké, všem milovníkům k obzvláštnímu potěšení na světlo

vydaná (KP R. Hlava 3834) – tamtéž [citace 10-02-2020].
55

Nová píseň k Panně Marii Svatokopecké (KP R. Hlava 6497) – tamtéž [citace 10-02-2020].

56

Píseň nová k blahoslavené Panně Marii Dubské, blíž města Holomouce, všem milovníkům ku potěšení

v nově vydaná a vytištěná (KP R. Hlava 3831) – tamtéž [citace 10-02-2020].
57

Píseň nová k Panně Marii Karlovský, všem poutníkům (KPO 13/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].

58

Nová píseň o strašlivém příběhu, který se stal u města Petrohradu (KP 11679) – tamtéž [citace 10-02-

2020].
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zpívat, a tuto skutečnost více či méně rozvíjejí. Druhá část textů čtenářům budoucí průběh
děje jen málo zvěstuje, je nazývána Nová píseň59 a Nová,60 a aby píseň posluchače
opravdu upoutala, musí je zaujmout nejlépe hned úvodními slovy incipitu.
Velkou část těchto písní lze však zařadit do prvně jmenované skupiny. Většina
písní uváděla alespoň místo, kde se příběh odehrává, nebo co je hlavní myšlenkou – Nová
píseň o strašné vojně v uherské krajině,61 Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému a
jeho cestě z Boleslavi do Prahy,62 Nová píseň o výnosu konštituce,63 Píseň nová o
spáchaném moru Václava Vorla,64 Píseň nová aneb Smutné loučení65 či Nová píseň o
strašném příběhu, který se stal v Soboteckém okresu ve vsi Obrubcích, dne 12. října 1887,
což se z písně lépe vyrozumí.66
Názvy mnoha skladeb o svatém Janu Nepomuckém jsou si velice podobné,
nejčastěji dominují pojmenování Nová píseň k svatému Jánu z Nepomuku, Nová píseň
k svatému Jánu, Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému, Píseň nová k svatému Janu
Nepomuckému a Nová píseň o svatém Janu Nepomuckém. V různých obměnách se tak
tato slova vyskytují až ve ¾ vybraných písní o svatém Janovi.
Vyskytují se zde také písně s přímo předlouhým názvem, jako např. Nová píseň
aneb ukrutná zpráva o hrozné vraždě v ruské zemi blíže hlavního města Petrohradu,
v dědině Rosenwald, kterou spáchal syn na své matce, otcem, sestrou, švagrem a dvouma
dítky roku 1874, 22. července, co se v písní lépe vyrozumí.67 Tato píseň je typickou
ukázkou ideální kramářské skladby, která čtenáři předloží základní informace o obsahu,

59

Nová píseň (KP 8571) – Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků [citace 10-02-2020]. Dostupné

z http://www.spalicek.net/.
60

Stará a nová píseň o českých sedlácích (KP 11547) – tamtéž [citace 10-02-2020].

61

Nová píseň o strašné vojně v uherské krajině (KP 20) – tamtéž [citace 10-02-2020].

62

Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému o jeho cestě, z Boleslavi do Prahy (KP 7506) – tamtéž [citace

10-02-2020].
63

Nová píseň o výnosu konštituce (KP 8746) – tamtéž [citace 10-02-2020].

64

Nová píseň o spáchaném mordu Václava Vorla (KP 4530) – tamtéž [citace 10-02-2020].

65

Píseň Nová aneb: Smutné Loučení Manžela s svou milou manželkou, od ní na vojnu odcházející (KP A

118/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].
66

Nová píseň o strašném příběhu, který se stal v Soboteckém okresu ve vsi Obrubcích, dne 12. října 1887,

což se z písně lépe vyrozumí (KP 4512) – tamtéž [citace 10-02-2020].
67

Nová píseň aneb ukrutná zpráva o hrozné vraždě v ruské zemi blíže hlavního města Petrohradu, v dědině

Rosenwald, kterou spáchal syn na své matce, otcem, sestrou, švagrem a dvouma dítky roku 1874, 22.
července, co se v písní lépe vyrozumí (KP 4544) – tamtéž [citace 10-02-2020].
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místu a čase, kdy se příběh odehrál. Dalo by se uvažovat o tom, že takovéto písně už další
pomůcky k zaujetí posluchačstva nepotřebují, role incipitu je však v kramářské písni
velmi důležitá a zcela jedinečná a žádná ze zde uvedených písní incipit nevynechává.

Incipit
Jak již bylo dříve řečeno, ne vždy slouží název písně k účelu prvotního popisu
vhodně. Mnohdy se stává, že píseň nese pojmenování jen Nová píseň aneb Truchlivý
příběh,68 Píseň nová o vraždě69 nebo Nová píseň o přehrozné vraždě.70 Takový název
nám o obsahu písně nenapoví téměř nic. A zde přichází na scénu další významná složka
písně, a sice incipit, tedy 1.–2. věta první sloky, která se velice často vyskytuje v podobě
oslovení diváckého publika. Některé prezentují typická kramářská zvolání, např. Maličko
se pozastavte, každá křesťanská duše,71 Přistupte sem ke mně blíže, ó křesťané,72
Poslechněte, ó křesťané, co vám budu zpívati,73 Ach, poslyšte, krajanové,74 Poslechněte
zpívání, mého vypravování75 nebo Pozastavte se, rodičové milí, chtějte poslechnout věci
podivný.76 Jiné jsou spíše ve formě jakéhosi povzdechnutí autora nad následujícím
příběhem – Ach, jdou formani od Vídně, vezou synka do uherský země,77 Ach, žalostní a
lítostní časové nám nastali.78
68

Nová píseň aneb Truchlivý příběh (KP P 394/1) – Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků [citace

10-02-2020]. Dostupné z http://www.spalicek.net/.
69

Píseň nová o vraždě (KP 8939) – tamtéž [citace 10-02-2020].

70

Nová píseň o přehrozné vraždě (KP 4904) – tamtéž [citace 10-02-2020].

71

Nová píseň o uherském pokoji, jak naši generálové uherskou zem spořádali (KP 151) – tamtéž [citace

10-02-2020].
72

Nová píseň aneb Truchlivý příběh, který se stal blíž města Jaroměře (KP 1684) – tamtéž [citace 10-02-

2020].
73

Nová píseň o strašné vojně v uherské krajině (KP 20) – tamtéž [citace 10-02-2020].

74

Píseň nová o vraždě (KP 8939) – tamtéž [citace 10-02-2020].

75

Docela pravdivá nová píseň o slavném vítězství v Netálii a v Uhřích, jenž pod vedením pánů generálů

Radeckého, Haynau a Paskeviče, v roku 1849 vydobyto bylo (Nár. A 3924) – tamtéž [citace 10-02-2020].
76

Nová píseň aneb ukrutná zpráva o hrozné vraždě v ruské zemi blíže hlavního města Petrohradu, v dědině

Rosenwald, kterou spáchal syn na své matce, otcem, sestrou, švagrem a dvouma dítky roku 1874, 22.
července, co se v písní lépe vyrozumí (KP 4544) – tamtéž [citace 10-02-2020].
77

Docela pravdivá nová píseň o slavném vítězství v Netálii a v Uhřích, jenž pod vedením pánů generálů

Radeckého, Haynau a Paskeviče, v roku 1849 vydobyto bylo (KP A 119/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].
78

Nová píseň. Truchlivé a žalostné loučení rodičů, žen a dětí. Pro nové bojovníky proti Uhrům (KP R.

Hlava 7218) – tamtéž [citace 10-02-2020].
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Jak lze očekávat od písní s náboženskou tématikou, objevují se v incipitech
oslovení diváctva jakožto věrných, horlivých a milých křesťanů – Pospěšte sem všichni
s horlivostí věrní poutníčkové a pobožností,79 Křesťané rozmilí, málo poslechněte,80 Boha
mého vzývám, píseň si zazpívám,81 Poslyšte, křesťani, malou chviličku.82 Ještě vícekrát
však první sloka začíná vzýváním samotného Jana Nepomuckého nebo svaté bohorodičky
Panny Marie, kdy se jedná o prosbu či modlitbu – Tisíckrát buď pozdravený, ó můj věrný
patrone,83 Ach, můj otče svatý Jene, již musím pryč jíti,84 Zdrávas budiž (Nová píseň
k Tuřanské Panně Marii,85 Píseň nová Panně Marii Karlovský, všem vydaná86), Ach
tatíčku, ach tatíčku, Krista Ježíše miláčku,87 K tobě můj otče přicházím, Jene
z Nepomuku.88
Incipit většinou nepodává informace o obsahu písně (což by měl obstarávat již
název), má za úkol jen přivábit posluchače vhodně zvolenými frázemi. Často tak sloužil
jen pro oslovení diváků na tržišti či při prodeji kramářských tisků. Kramář vyvolával a
vábil kolemjdoucí právě větami typu Pozastavte se maličko, ó křesťané rozmilí89 nebo
Slyšte, co se přihodilo,90 ale klíčovou úlohu pro kupujícího měl v kramářském tisku právě
název písně. Proto se využívaly takové básnické přívlastky, expresivně zabarvené výrazy,
až hyperboly – např. Nová píseň o bezbožné ženě,91 Nová píseň o přehrozné vraždě,92

79

Špalíček písní k sv. Janu Nepomuckému (ŠPAL. 148) – Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků

[citace 10-02-2020]. Dostupné z http://www.spalicek.net/.
80

Nová píseň k svatému Jánu (KP K 255/6) – tamtéž [citace 10-02-2020].

81

Nová píseň k svatému Jánu z Nepomuku (KP B 34/14) – tamtéž [citace 10-02-2020].

82

Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému. Všem rouhačům na světlo vydaná (KP 935) – tamtéž [citace

10-02-2020].
83

Nová píseň k svatému Jánu (KP 7508) – tamtéž [citace 10-02-2020].

84

Píseň nová aneb Loučení s svatým Janem Nepomuckým (KP B 191/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].

85

Nová píseň k Tuřanské Panně Marii (KP R. Hlava 273) – tamtéž [citace 10-02-2020].

86

Píseň nová k Panně Marii Karlovský, všem poutníkům (KPO 13/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].

87

Píseň nová k svatému Janu Nepomuckému, obvzláštnímu patronu vdov, a sirotkův (KP A 299/1) – tamtéž

[citace 10-02-2020].
88

K tobě můj otče přicházím, Jene z Nepomuku (KP K 16/12) – tamtéž [citace 10-02-2020].

89

Nová píseň o spáchaném mordu Václava Vorla (KP 4530) – tamtéž [citace 10-02-2020].

90

Nová píseň aneb Truchlivý příběh, který se stal blíž města Jaroměře (KP 5224) – tamtéž [citace 10-02-

2020].
91

Nová píseň o jedné bezbožné ženě (KP 231/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].

92

Nová píseň o přehrozné vraždě (KP 4904) – tamtéž [citace 10-02-2020].
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Nová píseň o přeukrutné a neslýchané vraždě,93 Nová píseň o úkladném zavraždění94
nebo Nová píseň o strašlivém příběhu,95 Píseň nová a příkladná, která se stala v Tylořích
blíž města Inšpruku s jednou mlynářkou, však ale skrze orodování nejsvětější Rodičky
Svatocellenské, kterážto jí každodeně svou modlitbu pobožně ctívala, od toho
nebezpečenství vysvobozená byla, přezpívají[c] jeden každý tuto píseň lépeji vyrozuměti
mocti bude,96 Nová nábožná píseň o Panně Marii Růžencové, která se 15krát zjevila
chudému děvčeti Kristýně Ringlové v Suchodoli v České zemi, v roku 1892 a 1893,97 a
další. Kramářství autoři a zpěváci se tak snažili přilákat co nejvíce lidí a prodat co největší
množství kramářských tisků.

Nápěv písně
Při horním okraji druhého listu se zpravidla nachází údaj o nápěvu či melodii,
kterou se určená skladba zpívá, uváděná slovy „Zpívá se jako“ (Příloha č. 13 a 10), „zpívá
se notou…,“ „má svou notu,“ „zpívá se povedenou notou,“ „zpívá se trubackou notou,“
„zpívá se povedenou notou,“ „nápěv,“ „jako,“ „melodie,“ poté následuje název
reprodukované skladby. V mnoha případech však autor informaci o hudebním provedení
do textu nevložil, což může vyplývat ze skutečnosti, že kramářská píseň byla
prezentována potulnými kramáři na jarmarcích a při poutích, kde mohli lidé pochytit
zpívaný nápěv a údaj uvedený v tisku již nepotřebovali. Ve sledovaném souboru
jednoznačně dominují zápisy melodií u písní s náboženskou tématikou, např. ve skupině
písní věnovaných svatému Janu Nepomuckému nalezneme informaci o nápěvu u 52 textů,
mariánské zpěvy pak dosahují vůbec největšího počtu výskytu zápisu hudebního
93

Nová píseň o přeukrutné a neslýchané vraždě, kterou jedna děvečka v Znojmě na své paní spáchala, a

její tělo na dva kusy rozřezala (KP P 372/2) – Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků [citace 1002-2020]. Dostupné z http://www.spalicek.net/.
94

Nová píseň o úkladném zavraždění ruského císaře Alexandra II. ve městě Petrohradu dne 13. května 1881

(KP P 306/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].
95

Nová píseň o strašlivém příběhu, který se stal u města Petrohradu (KP 11679) – tamtéž [citace 10-02-

2020].
96

Píseň nová a příkladná, která se stala v Tylořích blíž města Inšpruku s jednou mlynářkou, však ale skrze

orodování nejsvětějí Rodičky Svatocellenské, kterážto jí každodeně svou modlitbu pobožně ctívala, od toho
nebezpečenství vysvobozená byla, přezpívají[c] jeden každý tuto píseň lépeji vyrozuměti mocti bude (KP
9022) – tamtéž [citace 10-02-2020].
97

Nová nábožná píseň o Panně Marii Růžencové, která se 15krát zjevila chudému děvčeti Kristýně

Ringlové v Suchodoli v České zemi, v roku 1892 a 1893 (KP 6227) – tamtéž [citace 10-02-2020].
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doprovodu v celé sbírce, nalezneme zde souhrnně 72 zástupců z celkového počtu 118
kramářských písní. Naproti tomu u písní o vraždách se tento údaj vyskytuje pouze u ¼
textů, válečně a revolučně laděné zpěvy pak disponují touto informací i pouhé třetiny
písní.

Rozsah kramářského zpěvu
Nejčastěji obsahuje kramářská píseň průměrně 10–30 slok, buď číslovaných nebo
nečíslovaných, zřídkakdy se jedná o nečleněný text (zejména jedná-li se o výtisk staršího
data, tzn. obvykle vyhotovených do konce 18. století). Téměř všechny vybrané kramářské
písně o vraždách, revolucích a povstáních se vyskytují ve formě číslovaných úseků
v množství 15–25 strof. Stejně tak skladby opěvující postavu svatého Jana mají
v průměru okolo 15 slok, někde je příběh rozčleněn i na více než 20 úseků. Také pro
kramářské zpěvy věnované úctě a kultu Panny Marie je poplatná průměrná délka skladby
v rozsahu 10–25 slok. Nicména v tomto souboru nalezneme i některé exempláře, které
můžeme považovat za extrémy, kdy obsahují příliš nízký nebo naopak poměrně vysoký
počet strof. Ty nejkratší skladby mají rozsah 4–8 slok, jako např. tisk Nová píseň Okolo
Dunaje chodila,98 písně oslavující Pannu Marii Sněžnou ve Spišské Stolici (Pieseň k
preblahoslavenej Panny Marii Sněžněj, ku kterej cti slávna kaplica v farním kostele sv.
Mikoláše biskupa v Spišskej stolici v Odoríně jest vystávená)99 či Pannu Marii
Škapulířskou (Píseň nová k Marii Panně Škapulířský. Všem jejím pobožným ctitelům na
světlo vydaná)100 a revoluční tisky Nová píseň, kterou zpívati budeme,101 Nová píseň o
tom Německém parlamentě102 a Nová píseň na frajšáry.103 Vůbec nejkratší, se 4
nečíslovanými strofami je skladba o Panně Marii Kutnohorské.104

98

Nová píseň Okolo Dunaje chodila (Nár. A 2574) – Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků.

Dostupné z http://www.spalicek.net/.
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Pieseň k preblahoslavenej Panny Marii Sněžněj, ku kterej cti slávna kaplica v farním kostele sv. Mikoláše

biskupa v Spišskej stolici v Odoríně jest vystávená (KP 6601) – tamtéž [citace 10-02-2020].
100

Píseň nová k Marii Panně Škapulířský. Všem jejím pobožným ctitelům na světlo vydaná (KP 1331) –

tamtéž [citace 10-02-2020].
101

Nová píseň, kterou zpívati budeme v roku 1849 (KP R. Hlava 7596) – tamtéž [citace 10-02-2020].

102

Nová píseň o tom Německém parlamentě (KP R. Hlava 7174) – tamtéž [citace 10-02-2020].

103

Nová píseň na frajšáry (KP 8296) – tamtéž [citace 10-02-2020].

104

Nová píseň k Panně Marii Kutnohorské (KP R. Hlava 3841) – tamtéž [citace 10-02-2020].
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Naproti tomu můžeme za skutečné rarity považovat písně čítající více než 30
veršovaných úseků. V každé sledované skupině se vyskytuje alespoň jeden takovýto
exemplář. Jmenujme pro příklad až 40slokové texty Nová píseň o českých sedlácích105 a
Nová píseň,106 Nová píseň aneb ukrutná zpráva,107 informující o bojích na uherské frontě,
nejvyšší počet strof týkajících se úcty ke svatému Janovi, najdeme právě u textu, který
líčí strasti a putování nevinné a osudem zkoušené věrné manželky.108 Za nejrozsáhlejší
kousek ze sledované sbírky písní můžeme označit skladbu o kapli Panny Marie na
Rovínku, která disponuje dokonce 49 veršovanými úseky109 (Příloha č. 7 a č. 8). Další z
nich zpívají o zázračném uzdravení ve Filippsdorfu a potrestání rouhačů a neznabohů v
Sedmihradsku a nesou pojmenování Nová píseň o podivném uzdravení jedné paní v
rumburském okresu ve Filippsdorfu 12. ledna r. 1866110 a Nová píseň o přehrozném
zázraku, který se stal v sedmihradské zemi, jak v hlavním městě Belegrad skrze rouhání
jednoho pohana proti Panně Marii, jak potrestán byl dne 2. února roku 1863, právě na
hromnice.111
Text písně bývá ukončen slovy Amen nebo Konec, v případě světského námětu, je
využití těchto zakončení celkem vyrovnané, u církevních skladeb převažuje ve většině
zakončení Amen. Na úplném konci je také někdy vytištěno jméno autora, tiskaře, umístění
obchodu nebo skladu, kde je možné si konkrétní kramářský tisk zakoupit a objednat,
výjimečně zde nalezneme znovu otištěnou ilustraci z titulního listu, mnohem častěji pak
ozdobný květinový vlys.

105

Nová píseň o českých sedlácích, kterak oni s chudým lidem vždycky tyransky zacházeli (KP 8284) –

Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků. Dostupné z http://www.spalicek.net/.
106

Nová píseň (KP 8571) – tamtéž [citace 10-02-2020].

107

Nová píseň aneb ukrutná zpráva o hrozné vraždě v ruské zemi blíže hlavního města Petrohradu, v dědině

Rosenwald, kterou spáchal syn na své matce, otcem, sestrou, švagrem a dvouma dítky roku 1874, 22.
července, co se v písní lépe vyrozumí (KP 4544) – tamtéž [citace 10-02-2020].
108

Nová píseň o divným příhodu (KP K 262/3) – tamtéž [citace 10-02-2020].

109

Píseň nová ke cti a chvále Panny Marie na Rovínku (KP P 35/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].

110

Nová píseň o podivném uzdravení jedné paní v rumburském okresu ve Filippsdorfu 12. ledna r. 1866

(KP N 94/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].
111

Nová píseň o přehrozném zázraku, který se stal v sedmihradské zemi, jak v hlavním městě Belegrad

skrze rouhání jednoho pohana proti Panně Marii, jak potrestán byl dne 2. února roku 1863, právě na
hromnice (KP N 99/1) – tamtéž [citace 10-02-2020].
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Závěr
„Kramářská píseň – písňový útvar o mnoha strofách, rozšiřovaný v tiscích a
prodávaný potulnými kramáři (zpěváky) na trzích atd. V Čechách od pol. 17. století do
19. století; společensky důležitá složka literární produkce určené lidu. Texty písní
zpravidla kramář zpíval a děj ukazoval na vyvěšených obrázcích. Kramářské písně
přinášely zprávy o aktuálních událostech, hrůzostrašných příhodách a byly hojně
využívány církví k šíření její ideologie (duchovní písně).“ Tak zní definice tohoto pojmu,
kterou uvádí Příruční slovník naučný.112
Kramářská skladba je vyprávění ve verších o aktuálních událostech, podivných
znameních a zázračných uzdraveních, příběhy o vraždách, neštěstích, odloučení, lásce a
manželství, přírodních katastrofách, revolucích a válkách, a tak bychom mohli
pokračovat donekonečna. Repertoár kramářských písní je opravdu nesmírně rozsáhlý a
lze tak souhlasit s tvrzením, že přelom 18. a 19. století je pro kramářské písně vrcholné
období jak z hlediska stylistického, tak z hlediska tematického. Tuto skutečnost dokládá
i počet písní, které mi projekt Špalíček zpřístupnil po zadání prvních dvou slov názvu
skladby Nová píseň, jenž přesahoval hranici 1100 textů. Pravděpodobně není možné
dohledat celkovou sumu písní, které byly během 19. století vytištěny, když jenom
exemplářů této sbírky, jejichž název začíná Nová píseň, obsahuje tato databáze na 1100
kusů.
Témata zde sledovaná jsou velmi různorodá, od písní zamýšlených jako modlitby
a prosby o pomoc jednotlivých světců, přes texty popisující podivné úkazy a zázraky,
tresty za bezbožnost a rouhání, písně světské o bojích a válečném utrpení, vraždách,
loupežích, věrné lásce, pomstě, žárlivosti a loučení. Písní je opravdu nepřeberné
množství, proto jsem pro svou práci vybrala dvě témata náboženská – skladby o svatém
Janu Nepomuckém a Panně Marii – a dvě témata světská – písně o vraždách a revolučních
událostech roku 1848. Veškeré vybrané texty si byly vzhledem k formálním a
stylistickým znakům písně velice podobné. Píseň zpravidla začínala titulním listem se
zdobným nápisem a ilustrací, pod níž se nacházely údaje o tiskaři, autorovi, lokalitě nebo
datu vydání. Názvy písní byly porůznu dlouhé a obsahovaly různé množství informací o
následujícím ději písně, někdy nebylo prozrazeno nic, jindy napověděl sám název o
příběhu poměrně mnoho. Je pochopitelné, že zatímco u světských námětů lze vysledovat
112

Příruční slovník naučný. Praha 1967, s. 348.
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poměrnou různorodost použitých ilustrací světského charakteru (Příloha č. 2), závisející
mnohokrát na obsahu konkrétní písně, případně, pokud nebyl štoček vztahující se ke
konkrétnímu příběhu k dispozici, vyskytují se zde neutrální obrázky s duchovním
motivem. Naproti tomu písně církevní, pokud ilustraci obsahovaly, využívaly výhradně
vyobrazení legendistická a liturgická. Totéž tvrzení lze konstatovat i z hlediska použitých
básnických prostředků v názvu i incipitu. Autor měl za úkol čtenáře a diváka navnadit
k poslechu a čtení určité písně a podle zvoleného námětového motivu musel použít
vhodné fráze a větné konstrukce. Zatímco tedy písně o vraždách obsahují v názvech fráze
typu píseň o hrozné vraždě, píseň o přehrozné vraždě, píseň o ukrutné vraždě, skladby
oslavující Pannu Marii a Jana Nepomuckého je opěvují jako světce a patrony
blahoslavené a nejsvětější.
Naopak nelze jednoznačně určit, zda určité téma má vliv na délku textu a počet
slok v písni. Jak je vidět, rozsáhlé písně se vyskytují u obou porovnávaných skupin a
záleží jen na obsažnosti motivu a na způsobu, jak je které téma rozpracováno do hloubky.
Celkově vzato lze tedy konstatovat, že z hlediska formálních znaků a stylistického
rozčlenění textů písní jsou si vybrané skupiny písní velmi podobné a nelze tvrdit, že by
se kramářské písně náboženského charakteru sestavovaly a skládaly odlišným způsobem
než skladby ze světského prostředí. Na podobu kramářské písně, resp. kramářského tisku
tedy povaha námětu zpěvu nemá vliv, všechny zkoumané písňové útvary zapadaly do
jednotné osnovy kramářského stylu.
Kramářské písně zažívají v první polovině 19. století své vývojové maximum,
jsou rozšířené ve městech i na venkově, kde plní funkci zpravodajského média, téměř
každá tiskárna se alespoň částečně na jejich produkci podílí. Právě zde se však potvrzuje,
že z vrcholu už se může padat jen dolů. Kramářská píseň dosáhla v této době svého
vrcholu a neměla už možnost se dále posouvat a rozvíjet. Již nezískává další nová témata,
ze kterých by mohla tvořit nové, neznámé a neotřelé příběhy a hlavně, mohutně narůstá
význam novinového zpravodajství, nabízející mnohem aktuálnější a čerstvější informace,
dostupné každému, nikdo už nepotřebuje kramářského zpěváka a jeho na dřevorytu
vyřezávané obrázky. Kramářský styl tak postupně upadá, vytrácí se z veřejného prostoru
a kramářské písně se stávají pouze předmětem sbírkové činnosti soukromých majitelů a
muzejních institucí.
Otázkou ovšem je, pokud by měla kramářská píseň nadále podmínky pro svou
existenci bez jakékoliv konkurence, zda a jak by se dále vyvíjela. V 19. století z hlediska
34

žánrového i stylistického stála kramářská píseň na svém vrcholu, byl by tedy její další
vývoj vůbec možný? Kdybychom pominuli všechny okolnosti doby a modernizující se
společnost, mohla by kramářská píseň nabídnout ještě něco zcela nového, nebo zanikla
právě proto, že už byla zcela vyčerpaná?
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Citované kramářské písně
Všechny písně náleží do databáze Špalíček – sbírky Knihovny Národního muzea.
Špalíček – Digitální knihovna kramářských tisků. Dostupné z http://www.spalicek.net/
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Docela pravdivá nová píseň o slavném vítězství v Netálii a v Uhřích, jenž pod vedením
pánů generálů Radeckého, Haynau a Paskeviče, v roku 1849 vydobyto bylo – Nár. A
3924
Nová píseň o smutným příběhu, který se v polskej zemi stal – KP 7395
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Nová píseň Okolo Dunaje chodila – Nár. A 2574
Nová píseň o úkladném zavraždění ruského císaře Alexandra II. ve městě Petrohradu dne
13. května 1881 – KP P 306/1
Nová píseň o přeukrutné a neslýchané vraždě, kterou jedna děvečka v Znojmě na své paní
spáchala, a její tělo na dva kusy rozřezala – KP P 372/2
Nová píseň o spáchané vraždě v Královicích blíž Slaného – KP 7718
Nová píseň aneb Truchlivý příběh – KP P 394/1
Nová píseň o jedné bezbožné ženě – KP 231/2
Nová píseň o hrozné vraždě, která spáchaná byla na Pohořelci v Praze – KP 4508
Nová píseň o spáchaném mordu Václava Vorla – KP 4530
Nová píseň o strašném příběhu, který se stal v Soboteckém okresu ve vsi Obrubcích, dne
12. října 1887, což se z písně lépe vyrozumí – KP 4512
Nová píseň aneb ukrutná zpráva o hrozné vraždě v ruské zemi blíže hlavního města
Petrohradu, v dědině Rosenwald, kterou spáchal syn na své matce, otcem, sestrou,
švagrem a dvouma dítky roku 1874, 22. července, co se v písni lépe vyrozumí – KP 4544
Nová píseň aneb Truchlivý příběh – KP P 394/1
Nová píseň aneb Truchlivý příběh, který se stal blíž města Jaroměře – KP 1684
Nová píseň o veliké vraždě, která se stala ve vsi [v] zemi Brunšvické – KP 5224
Nová píseň o hrozné vraždě, která jest spáchaná v krajině polské v roku 1865 – KP 328/1
Nová píseň o jedné bezbožné ženě – KP 231/1
Nová píseň o přehrozné vraždě – KP 4904
Nová píseň o neslýchané vraždě, která se stala na Kladně dne 22. října roku 1868 – KP
6241
Nová píseň o strašlivém příběhu, který se stal u města Petrohradu – KP 11679
Nová píseň, kterou zpívati budeme v roku 1849 – Špalíček, KP R. Hlava 7596
Nová píseň – KP 8571
Nová píseň o strašné vojně v uherské krajině – KP 20
Nová píseň o výnosu konštituce – KP 8746
Nová žalostná píseň o veliké proměně všeho a o krutém vzbouření ve Vídni. Jak mnoho
zlého se tropilo, lidu pobilo a domů vypáleno bylo, až císař pán sám nad lidem se ustrnuv,
konstituci dáti ráčil – KP K 221/1
Nová veselá píseň nazvaná Politická skočná. Z brusu nově vypracovaná a na světlo
vydaná po dokonání cenzury měs. března slávyplného roku 1848 – KP P 52/1
Nová píseň o uherském pokoji, jak naši generálové uherskou zem spořádali – KP 151
Nová píseň o Uhrách všem mládencům a pannám – KP A 119/1
Nová píseň.Truchlivé a žalostné loučení rodičů, žen a dětí. Pro nové bojovníky proti
Uhrům – KP R. Hlava 7218
Nová píseň o uherské revoluce – KP R. Hlava 2141
Nová píseň o tom Německém parlamentě – KP R. Hlava 7174
Nová píseň, kterou zpívati budeme v roku 1849 – KP R. Hlava 7596
Nová píseň na frajšáry – KP 8296
Nová píseň o českých sedlácích, kterak oni s chudým lidem vždycky tyransky zacházeli
– KP 8284
Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému – KP A 240/1
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Nová píseň k svatému Jánu – KP K 255/1
Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému o jeho cestě, z Boleslavi do Prahy – KP 7506
Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému, všem milovníkům zpívání na světlo vydaná
– KP B 87/1
Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému, všem milovníkům zpívání na světlo vydaná
– KP B 87/2
Nová píseň k svatému Jánu – KP K 255/6
Nová píseň k svatému Jánu z Nepomuku – KP B 34/14
Nová píseň k svatému Janu Nepomuckému. Všem rouhačům na světlo vydaná – KP 935
Nová píseň k svatému Janu – KP 7508
Nová píseň o divným příhodu – KP K 262/3
Nová píseň k svatému Jánu Nepomuckému – KP B 60/1a
Nová píseň k svatému Jánu Nepomuckému – KP 60/1b,
Nová píseň k Rodičce Boží svatého růžence – KP K 261/4
Nová píseň k Tuřanské Panně Marii – KP R. Hlava 273
Nová píseň k Panně Marii Svatohorské – KP K 28/3
Nová nábožná píseň o Panně Marii Růžencové, která se 15krát zjevila chudému děvčeti
Kristýně Ringlové v Suchodoli v České zemi, v roku 1892 a 1893 – KP 6227
Nová píseň k Panně Marii Svatokopecké – KP R. Hlava 6497
Nová píseň k Panně Marii Svatohorskej – KP K 84/6
Nová píseň k Panně Marii Kutnohorské – KP R. Hlava 3841
Nová píseň. Všem nekajícím k vejstraze – KP P 35/1
Nová píseň o podivném uzdravení jedné paní v rumburském okresu ve Filippsdorfu 12.
ledna r. 1866 – KP N 94/1
Nová píseň o přehrozném zázraku, který se stal v sedmihradské zemi, jak v hlavním městě
Belegrad skrze rouhání jednoho pohana proti Panně Marii, jak potrestán byl dne 2. února
roku 1863, právě na hromnice – KP N 99/1
Nová píseň o přehrozném mordu, který se stal v Londýně roku 1864, dne 12. října, kterak
jistá žena svého muže, otce, matku, dítě zamordovala – KP 4921
Píseň nová o Panně Marii Svatokopecké, všem horlivým poutníkům k zpívání obětovaná
– KP R. Hlava 6496
Píseň k Panně Marii Bozkovské – KP 6712
Píseň nová o Panně Marii Svatokopecké, všem horlivým poutníkům k zpívání obětovaná
– KP R. Hlava 113
Píseň Nová k Panně Marii Svatokopecké – KP 2989
Píseň nová ke cti a chvále Panně Marii na vrchu Bezděz nazvaném, všem věrným ctitelům
Rodičky boží, nyní s pěknou modlitbou na světlo vydaná a ponejpr vytištěná – KP R.
Hlava 3828
Píseň nová k Panně Marii Bezdězské. Všem horlivým ctitelům mariánským k potěšení v
nově složená – KP R. Hlava 3829
Píseň nová k blahoslavené Panně Marii Hájecké, všem milovníkům k obzvláštnímu
potěšení na světlo vydaná – KP R. Hlava 3834
Píseň nová k blahoslavené Panně Marii Dubské, blíž města Holomouce, všem
milovníkům ku potěšení v nově vydaná a vytištěná – KP R. Hlava 3831
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Píseň nová k Marii Panně Škapulířský. Všem jejím pobožným ctitelům na světlo vydaná
– KP 1331 KP
Píseň nová aneb Loučení s svatým Janem Nepomuckým – KP A 191/1
Píseň Nová aneb Smutné Loučení Manžela s svou milou manželkou, od ní na vojnu
odcházející – KP A 118/1
Píseň nová a příkladná, která se stala v Tylořích blíž města Inšpruku s jednou mlynářkou,
však ale skrze orodování nejsvětějí Rodičky Svatocellenské, kterážto jí každodeně svou
modlitbu pobožně ctívala, od toho nebezpečenství vysvobozená byla, přezpívají[c] jeden
každý tuto píseň lépeji vyrozuměti mocti bude – KP 9022
Píseň nová k nejsvětější Rodičce Boží Panně Marii Častochovské, všem mariánským
ctitelům na světlo vydaná – KP 9081
Píseň k Panně Marii Novoetinské – KP R. Hlava 244
Píseň nová k Panně Marii Karlovský, všem poutníkům – KPO 13/1
Píseň nová k svatému Janu Nepomuckému, obvzláštnímu patronu vdov, a sirotkův – KP
A 299/1
Píseň nová o robotě – KP R. Hlava 2144
Píseň nová o robotě sedlské – KP R. Hlava 5511
Píseň nová o spáchaném mordu Václava Vorla – KP 4530
Píseň Nová o Svatým Janu Nepomuckým, Všem věrným Ctitelům Svato–Janským na
Světlo vydaná – KP M 120/2
Píseň nová o vraždě – KP 8939
Stará a nová píseň o českých sedlácích – KP 11547
Špalíček písní k sv. Janu Nepomuckému – ŠPAL. 148
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Přílohy
Všechny písně náleží do databáze Špalíček – sbírky Knihovny Národního muzea.
Špalíček – Digitální knihovna kramářských tisků. Dostupné z http://www.spalicek.net/
[online]. Citace [10-02-2020].
Příloha č. 1 – Nová píseň o jedné bezbožné ženě – KP A 231/5
Příloha č. 2 – Nová píseň o přeukrutnej a neslýchanej vraždě, kterou jedna děvečka v
Znojmě na svej paní spáchala, a její tělo na dva kusy rozřezala – KP P 372-1
Příloha č. 3 – Píseň nová k Panně Marii Svatohorskej – KP 2192
Příloha č. 4 – Píseň nová k Panně Marii Svatokopecké – KP 2989
Příloha č. 5 – Nová píseň. Truchlivé a žalostné loučení rodičů, žen a dětí. Pro nové
bojovníky proti Uhrům – KP 8283
Příloha č. 6 – Nová píseň k svatému Jánu z Nepomuku – KP B 3420-1
Příloha č. 7 – Nová píseň ke cti a chvále Panny Marie na Rovínku, jejížto obsah jest o
původu této kapličky – KP P 423/1a
Příloha č. 8 – Nová píseň ke cti a chvále Panny Marie na Rovínku, jejížto obsah jest o
původu této kapličky – KP P 423/1a
Příloha č. 9 – Nová píseň o přehrozném mordu, který se stal v Londýně roku 1864, dne
12. října, kterak jistá žena svého muže, otce, matku, dítě zamordovala – KP 4921
Příloha č. 10 – Píseň nová o vraždě – KP A 225/1
Příloha č. 11 – Píseň nová k Panně Marii Svatohorskej – KP 2192
Příloha č. 12 – Píseň nová k Panně Marii Svatokopecké – KP 2989
Příloha č. 13 – Nová píseň. Truchlivé a žalostné loučení rodičů, žen a dětí. Pro nové
bojovníky proti Uhrům – KP 8283
Příloha č. 14 – Nová píseň k svatému Jánu z Nepomuku – KP B 3420-1
K tobě můj otče přicházím, Jene z Nepomuku (KP K 16/12)
Pieseň k preblahoslavenej Panny Marii Sněžněj, ku kterej cti slávna kaplica v farním
kostele sv. Mikoláše biskupa v Spišskej stolici v Odoríně jest vystávená (KP 6601)
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Příloha č. 1 – Nová píseň o jedné bezbožné ženě
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Příloha č. 2 – Nová píseň o přeukrutnej a neslýchanej vraždě, kterou jedna
děvečka v Znojmě na svej paní spáchala, a její tělo na dva kusy rozřezala
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Příloha č. 3 – Píseň nová k Panně Marii Svatohorskej
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Příloha č. 4 – Píseň nová k Panně Marii Svatokopecké
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Příloha č. 5 – Nová píseň. Truchlivé a žalostné loučení rodičů, žen a dětí. Pro
nové bojovníky proti Uhrům
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Příloha č. 6 – Nová píseň k svatému Jánu z Nepomuku
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Příloha č. 7 – Nová píseň ke cti a chvále Panny Marie na Rovínku, jejížto obsah
jest o původu této kapličky
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Příloha č. 8 – Nová píseň ke cti a chvále Panny Marie na Rovínku, jejížto obsah
jest o původu této kapličky
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Příloha č. 9 – Nová píseň o přehrozném mordu, který se stal v Londýně roku
1864, dne 12. října, kterak jistá žena svého muže, otce, matku, dítě zamordovala
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Příloha č. 10 – Píseň nová o vraždě
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Příloha č. 11 – Píseň nová k Panně Marii Svatohorskej
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Příloha č. 12 – Píseň nová k Panně Marii Svatokopecké
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Příloha č. 13 – Nová píseň. Truchlivé a žalostné loučení rodičů, žen a dětí. Pro
nové bojovníky proti Uhrům
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Příloha č. 14 – Nová píseň k svatému Jánu z Nepomuku
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