
Kramářská píseň v tištěných médiích 19. století 

 

Úvod příspěvku bude věnován pojmu kramářská píseň a kramářský tisk a východiskům pro 

dané téma z 18. století, přehledu dosud užívané terminologie a členění textů, nápěvů, 

tištěných médií a způsobu užití. Obsah pojmů kramářský tisk a kramářská píseň a jejich 

užívání často kolísá. 

Kramářským písním se věnovali již sběratelé písní v 19. století, skutečné odborníky získala 

kramářská píseň v osobách Bedřicha Václavka a Roberta Smetany. Tento základ dále rozvíjeli 

především Karel Bezděk a Eva Ryšavá v oblasti bibliografie, Bohuslav Beneš v oblasti 

literární teorie, Jiří Fiala v oblasti literární historie a Eva Večerková na poli etnografie. 

Knihovědné hledisko zohledňovalo nejvýše specifickou formu jejich samostatného tisku, 

kterou následně sjednotily ve svých knihovědných a etnografických studiích Štěpánka 

Běhalová, Markéta Holubová a Iva Bydžovská pod pojem kramářský tisk (drobný 

několikastránkový tisk většinou osmerkového, dvanácterkového i šestnácterkového, 

výjimečně i menšího formátu, obsahující lyrický nebo epický text v poezii či v próze s 

náboženskou či světskou tematikou, při jehož vzniku byla upřednostněna obchodní stránka a 

byl sledován především výdělek autora, tiskaře i prodejce).  

Tisková produkce kramářských písní a ostatních textů (tedy kramářských tisků) předčila 

všechny ostatní literární druhy svým množstvím a dosahem působení. Vyplnila citelnou 

mezeru v literatuře pro nejširší lidové vrstvy v pozdním baroku a v této pozici setrvaly 

kramářské tisky i v 19. století. 

Jádro příspěvku bude věnováno kramářskému tisku a dalším tištěným médiím 19. století, 

v nichž se kramářská píseň objevovala. Na příkladu několika vybraných lidových i umělých 

textů z oblasti náboženské i světské kramářské písně bude sledován jejich výskyt 

v konkrétních tištěných médiích a časová posloupnost výskytu konkrétní písně v jednotlivých 

tištěných médií (pro tyto účely bude za kramářskou píseň považován písňový text, který byl 

otištěn ve formě kramářského tisku dle výše uvedené definice).  

Cílem příspěvku je určit vzájemné vztahy mezi kramářskými tisky, zpěvníky a kancionály, 

modlitebními knihami, jednolisty, společenskými zpěvníky, periodickým tiskem a dalšími 

tištěnými médii v případě publikování kramářské písně a současně podchytit význam 

jednotlivých médií pro kramářskou píseň. 
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