
Kramářské tisky v systému hymnografických médií 17. a 18. století

Duchovní píseň 17. a 18. století byla tradována především pomocí tištěných zpěvníků, 
rukopisů a kramářských tisků, dále pak v modlitebních knihách nejrůznějších druhů a 
samozřejmě též orálně. V příspěvku se budu zabývat převážně prvními třemi médii. Pramenně
budu vycházet ze sond do repertoáru kramářských tisků, tištěných i rukopisných kancionálů, a
to jak na úrovni větších celků (výskyt písní v pramenech), tak i na úrovni analýzy 
jednotlivých písní (textové posuny, obměna nápěvů). Pomocí těchto sond si budu klást 
především tyto otázky: Jaký měla vliv volba média na jeho repertoár? Co vše ovlivňovalo 
výběr hymnografického média? Mohla při tom mít určitou roli i regionální specifika (budu 
pracovat zejména s rukopisy moravské provenience, z blízkosti hornouherské hranice)? 
Odlišovaly se texty písní a jejich nápěvy v souvislosti s médiem, do nějž byly zařazeny? 
Pokud ano – lze v těchto odlišnostech vysledovat nějaké zákonitosti? Jaké bylo postavení 
tištěných kancionálů, rukopisů a kramářských tisků vzhledem k centru a periferii dobové 
hymnografie? Cílem příspěvku je ukázat vzájemné vztahy mezi hymnografickými médii a 
naznačit jejich různé funkce v dobovém hymnografickém provozu.
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