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P íseň historická o svaté Jenovéfě. Historická píseň o da-
lece rozhlášeném, též dobře známém doktoru Faus-
tovi. Píseň historická o milostném obrazu a chrámu 

blahoslavené Panny Marie. Historická píseň aneb následky 
otroctví. Historická píseň o knížeti Arnoštovi a Bělince. 
Probíráme-li se jen namátkově staročeskou hymnografií, 
nemůžeme si nevšimnout, jak široké spektrum témat se 
skrývá pod označením »píseň historická«. Výjimkou není 
ani Píseň nová historická a velmi příkladná o jistém sed-
láku. Může být píseň historická a zároveň nová? Šimon 
Lomnický těchto zdánlivě neslučitelných atributů dokon-
ce použil v titulu jednoho svého kancionálu.

V novodobých sběrech lidových písní, které se zhusta 
opírají o původní kramářskou produkci, bývají »histo-
rické písně« chápány jednoduše jako »skládání, která se 
vztahují na význačné osoby nebo události historické,«1 
jako písně »dějepravné«,2 případně jako »zpravodajsko-
-historické«,3 tedy zpravující o aktuálních významných 
událostech. V rozsáhlém korpusu písní, které nesou do-
bové označení jako historické, nalezneme samozřejmě 
i několik, které do tohoto vymezení spadají; většina však 
nikoliv.

Užitečnou nápovědu ve snaze pochopit, co raně no-
vověcí hymnografové, editoři, písaři nebo tiskaři mínili 
pojmem »píseň historická«, může poskytnout podrobněj-
ší rozbor dobové sémantiky slova »historický«, resp. »his-
torie«. Historie (či »historia«) fungovala ve staré češtině 
podobně jako dnes pro označení dějin samotných, ale 
také jako synonymum historické události: »Když se věc 
stalá povídá, historia jest; když smyšlená, bájka.«4 Jako 
další opozita historie – skutečné události uvádějí dobo-
vé definice pohádku či báseň, tedy něco »vybásněného«; 
v tomto významu bývá časté spojení »pravdivá historie 
o…«5 Staročeské slovníky ale nabízejí ještě celý trs dal-
ších významů slova historie: událost, příhoda, dějeprava, 
souvislé dějinné sepsání (zvláště biblických příběhů), vy-
právění či příběh – ne vždy nutně skutečný.6 Příznačné je 
už to, že toto slovo běžně fungovalo v plurálu, na rozdíl 
od dnešního způsobu užití.

Jak vidno, pojem »historie« v sobě kumuloval dva 
téměř protichůdné atributy: někdy důraz na faktickou 
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5 Např. Jana Albína Ezopovy fabule a Brantovy rozprávky, dle 
sborníku prostějovského z r. 1557, ed. Antonín Truhlář, Pra-
ha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 
a umění, 1901, s. 6.
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podstatu události, a někdy naopak benevolenci k historické skutečnosti – v tomto druhém 
případě byla zdůrazněna spíše epičnost příběhu, odlišnost vůči textům nedějovým. Pro staro-
české historie dále platilo, že vyprávěly málokdy o událostech nedávných (i když také takové 
historie se vyskytnou), ale spíše o starobylých, a o věcech pamětihodných nebo přinejmenším 
velmi zajímavých. K tomu se mnohdy připojovala naučná, ilustrativní funkce historie – pokud 
kazatelé vkládali do svého výkladu exemplum, běžně je uváděli slovy: »K tomu vám povím 
historii…« I v těchto případech bylo kritérium pravdivosti nezanedbatelné.

Z tohoto přehledu je zjevné, že jako historie byla označována široká paleta textů; proto se 
také nelze divit, že existují »písně historické« o svatých, o hluchoněmém ovčákovi i o potres-
tané chlípnosti a zachráněné ctnosti. Nemůžeme tedy jednoduše hovořit o žánru historických 
písní, pokud nevycházíme z jeho novodobé definice, ale spíše o pojmu a sledovat jeho užívání ve 
staročeské hymnografii. Tematická rozmanitost písní historických totiž není dána jen mnoho-
významovostí pojmu jako takového, ale odráží se v ní i plynutí času a částečně také kontext, 
v němž se tyto písně objevují.

Podle dochovaných pramenů se zdá, že počátky hojnějšího užívání tohoto pojmu jsou spoje-
ny se jménem Šimona Lomnického z Budče – jednak s jeho jednotlivě tištěnými písněmi, jednak 
s jeho souborem hagiografických písní Kancionál aneb Písně nové historické (1595,  Obr. 1). 
Tento zpěvník, který byl znovu vydán v letech 1642 a 1669 jako samostatný díl Dekakordu a do-
konce přetištěn ještě na počátku 19. století, tvoří rozsáhlé písně zpracovávající životy svatých. 
Dokonale naplňují model historické písně o svatých, jak jej definuje Jakub Ivánek: historické 
neboli vyprávěcí písně představují veršované adaptace legend (mohou být označovány i jako 
legendistické písně), někdy přímo odkazují na prameny, z nichž jejich tvůrci čerpali.7 Tak je 
tomu i u Lomnického. Na začátku svého kancionálu vypisuje hlavní díla, z nichž materiálově 
vycházel, a své »historie svatých Božích« klade do protikladu k »historiím morálním pohan-
ským«, které »se nyní vydávají«. Stejně jako historie pohanské, i jeho příběhy o světcích mají 
sloužit jako příklady a poučení.8 Písně Lomnického jsou rozsáhlé, nebo spíše rozvleklé, primární 
důraz je v nich kladen na epickou linku. Kromě toho, že se staly součástí mnoha pobělohor-
ských katolických kancionálů, vycházely některé z nich i samostatně ve formě drobných tisků, 
a to až do druhé poloviny 19. století; přitom si ponechaly své označení »píseň historická o…«.

Vřadily se tak do širokého proudu drobných písňových tisků, často nazývaných kramářské. 
Právě v tomto neuchopitelném korpusu textů se s písněmi historickými můžeme setkat nejčas-
těji. Zpočátku stejně jako u Lomnického se takto prezentují písně o svatých, v nichž dominuje 
ztvárnění světcova života. Jako »písně historické« jsou někdy označovány i texty, které Ivánek 
odlišuje jako zvláštní typ hymnografické tvorby, tzv. výtahové písně, které podávají život světce 
v maximálním zhuštění, jen heslovitým připomenutím základních údajů.9 V dobové tvorbě se 
však můžeme setkat i s »novou písní historickou, vejtah [...] života v sobě obsahující«.10

Linka historických písní o svatých se nepřerušeně táhne až do 18. a 19. století, a to ne-
jen v kramářské produkci, ale výjimečně i v kancionálech: roku 1712 vyšel u Karla Františka 
Rosen müllera Kancionálek historický aneb Životy svatých. Jiné tištěné kancionály, pokud je mi 
známo, pojmu »písně historické« neužívají, a to ani jako pojmenování jednotlivých oddílů. Také 
v rukopisných zpěvnících se s »písněmi historickými« setkáme jen málokdy; písař Zvěstovského 
kancionálu (první polovina 18. století) takto sice nadepsal mnohé písně o svatých, ty ovšem 
doslova opsal z kancionálu Šimona Lomnického,11 a stejně tak je tomu u Tištínského graduálu 
(první polovina 17. století) a ve zpěvníku Jana Klabíka (sedmdesátá léta 17. století).

Oddíl hagiografických písní označuje jako »písně historické« také Pavel Raška (1706-1776), 
rektor v Nové Lhotě a Kněždubu u Hodonína a autor téměř desítky rukopisných zpěvníků 
( Obr. 2). U Rašky však pojem »píseň historická« neznamenal totéž co v tištěných (kato-

7 Ivánek, Jakub: Genologická analýza českých barokních písní o svatých, in: malura, Jan (ed.): Žánrové 
aspekty starší literatury, Ostrava: Ostravská univerzita, s. 121-147, zde s. 128.

8 lomnický z Budče , Šimon: Kancionál aneb Písně nové historické, Praha: Jiří Černý z Černého 
Mostu, 1595, nestr. Dedicatoria; Knihopis č. K04947, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_num-
ber=000007151&local_base=KPS.

9 Ivánek, Genologická analýza ( pozn. 7), s. 129.
10 Život svatých bratří a ševců Kryšpína a Kryšpiniána spolu i s přiloženau novou písni historickou, vejtah 

téhož života v sobě obsahující, a přináležející modlitbou, Praha: Karel Jan Hraba, 1720; Knihopis č. K19036, 
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000019635&local_base=KPS.

11 Truc, Miroslav: Neznámý český rukopisný kancionál z počátku 18. století, in: daněk, Petr (ed.): Nové 
poznatky o dějinách starší české a slovenské hudby, II, Praha: Česká hudební společnost – Společnost pro 
starou hudbu, 1988, s. 173-184, zde s. 178.
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lických) kancionálech, tedy píseň o životě světce. Mezi jeho »písněmi historickými« tak sice 
nalezneme píseň o Marii Magdaleně, ale ta není převyprávěním legendy, nýbrž spíše neepickým 
textem o síle pokání; nebo píseň o stětí Jana Křtitele, v níž je ale kladen více důraz na převy-
právění biblického textu než na osobu samotného světce. Třetí píseň historická, Pamatujmež na 
svatých skonání, uvádí přehled novozákonních či raně křesťanských svatých, s hagiografickými 
texty Lomnického a jiných autorů má však společného pramálo; jak by ne, jejím autorem je 
totiž luterán Jiří Třanovský a mimo Raškovy zpěvníky nikdy do katolické hymnografie ne-
pronikla. Kromě těchto tří děl se v Raškově oddílu »písní historických« objevují pouze texty 
o staro zákonních svatých: o Josefovi a jeho bratrech, o vyvolení krále Davida, o Davidově 
hříchu, o Absolonově nešťastném konci, o Jobově trpělivosti. Ba dokonce o dobytí Jeruzaléma 
římským vojskem roku 70 po Kristu.

Jak vidno, u Rašky neznamenal pojem »píseň historická« píseň o svatém, založenou na 
převyprávění jeho života, ale spíše píseň o historických událostech. Epičnost nebyla primární 
(třeba v písni o Marii Magdaleně), důležitá naopak byla vazba k dějinám křesťanské církve, 
nejlépe k těm nejranějším, biblickým. Dostáváme se tím k onomu širšímu významu adjektiva 
»historický«, jejž jsem uváděla výše. Zdá se, že toto specifické pojetí historických písní v ka-
tolické hymnografii 18. století bylo ovlivněno místem vzniku Raškových kancionálů. Raškovo 
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Obr. 1:
Šimon Lomnický 

z Budče: Kancionál 
aneb Písně nové his-
torické, Praha 1595 
( pozn. 8), titulní 

strana exempláře Pra-
ha: Národní knihovna 

ČR, sign. 54 C 81, 
https://books.google.
cz/books?id=ms9fA-
AAAcAAJ&hl=cs&-

pg=PP1#v=one-
page&q&f=false
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působiště bylo téměř na hranici Horních Uher, nelze tedy vyloučit kontakty s protestantskou 
hymnografií, jak ostatně dosvědčuje i jiný repertoár Raškových zpěvníků.

Podobný soubor písní, které Raška označuje jako historické, se vyskytuje v evangelickém 
zpěvníku Jána Liborčena z nedaleké Turé Lúky (1684-1685) a v Senickém kancionálu Jana Orla 
(1692). U Orlova rukopisu jsem zůstala odkázána pouze na sporou sekundární literaturu,12 
Turolucký kancionál je zase natolik poškozen, že oddíl »historických písní« nemá nadpis a nelze 
rozpoznat živá záhlaví. Není tedy možné říci, zda písaři obou těchto rukopisů termínu »písně 
historické« užívali. Jejich repertoár však věrně konvenuje s Raškovými »historickými písněmi«, 
a zde tedy můžeme vidět kořeny specifického Raškova přístupu. Dlužno ovšem dodat, že oba 
slovenské rukopisy překračují křesťansko-biblické vymezení »historických písní«: k již zmíně-
ným textům přiřazují i některé písně světské, např. o vypálení Myjavy, ba dokonce i několik 
eschatologických. Pokud zde byly všechny písně chápány jako »historické«, pak nejen že přesa-
hují k dalším dobovým významům adjektiva »historický«, ale dokonce ukazují i na jiný vztah 
historicity a času (historie je nejen to, co se stalo, ale i to, co se – nevyhnutelně – stane).

Shodné pojetí historických písní u Rašky a slovenských evangelických autorů by se dalo 
vysvětlit jejich regionální blízkostí; jinou možnost nabízí srovnání s dalšími rukopisnými kan-
cionály. Podobné písně, ovšem bez explicitního označení jako »historické«, nalezneme i v jiných 
moravských rukopisech a také ve zpěvníku Jiříka Krejzleho z »obce jilovské« (1742). Krejzle sice 
své písně nenadepisuje jako »historické«, nicméně stejně jako Raška nemá ve svém zpěvníku 
písně o svatých, zato však celou řadu rozsáhlých písní o starozákonních postavách. Podle Anto-
nína Šolty byl tento zpěvník získán pro Národopisnou výstavu českoslovanskou (1895) v malé 
obci na Pardubicku,13 bohužel však neuvádí její jméno – možná v Jíkvi u Nymburka (jilovské/
jikovské)? Východočeský původ rukopisu dostatečně potvrzují nářeční prvky, jinak by se jako 
místo jeho vzniku mohlo nabízet např. středočeské Jílové; každopádně vznikl Krejzlův rukopis 
velmi daleko od Raškova působiště. Kontakt s nekatolickou hymnografií v Horních Uhrách lze 
zřejmě také vyloučit, ne tak ale vliv tajného východočeského protestantismu.

Například preferování starozákonních postav při výběru jmen bylo jedním ze způsobů, 
jakými se protestantské církve vyhraňovaly vůči katolickému kultu svatých. A ve starších pro-
testantských zpěvnících nalezneme hned několik příkladů písňových cyklů, které převypravují 
biblické děje. V české hymnografii to jsou zřejmě jako první písně Václava Miřínského, čtyřicet 
biblických textů uvedených do písňové podoby a tiskem vydaných jako celek až roku 1567 pod 
názvem Písně staré gruntovní a velmi utěšené, ve stejné podobě pak o deset let později jako 
Písně Starého zákona. A právě toto dílo Miřínského opsal do svého kancionálu Jiřík Krejzle, 
snad přímo z původního tisku (zatím se mi nepodařilo dohledat pramen, jenž by mohl Krejzle-
mu písně Miřínského zprostředkovat). O několik let později vydal Jakub Kunvaldský Písně na 
některé historie Starého i Nového zákona, a to jako třetí oddíl svého kancionálu (1572). A do 
bohemikální hymnografie patří i dílo jáchymovského kantora Nikolause Hermana Die Historien 
von der Sintflut, Joseph, Mose, Helia, Elisa und der Susanna (1562), tedy rovněž starozákonní 
příběhy uvedené v písně.14 U Kunvaldského a Hermana se setkáváme přímo s označením »his-
torie«, a zde tedy můžeme spatřovat další z významů pojmu »píseň historická«, rozšířený ze-
jména v protestantské hymnografii či v rukopisné tvorbě, která jí byla ovlivněna: epická píseň 
zpracovávající biblickou, převážně starozákonní tematiku. S tímto pojetím pracovala částečně 
i kramářská produkce, ještě v 19. století byly hojně otiskovány »historické písně« o Samsonovi 
či o Tobiášovi.

Přinejmenším od přelomu 17. a 18. století se označení »historická píseň« užívalo pro mnohé 
další typy textů. Z »historických písní« náboženských přibyla k dosavadním tématům také 
pojednání o zázračných uzdraveních a o dějinách poutních míst (Knířov, Vranov), tedy nikoliv 
jen o svatých osobách. Písní o historii poutních míst existovalo v 17.-19. století nepřeberné 
množství, jako »písně historické« byly však označovány jen málokteré a nezdá se, že by se 
v něčem od ostatních odlišovaly. Atribut »historická« byl u jejich dalších vydání pravděpodobně 
mechanicky přejímán z předchozích.

Především se však tento pojem rozšířil do světské kramářské produkce. Jedním z prvních 
příkladů je třeba píseň tematizující populární postavu doktora Fausta (přelom 17. a 18. století), 
nebo senzační zprávy jako Píseň historická, která se zběhla v polské zemi v městě Turíně s jistými 

12 zíBrT, Čeněk: Knihomalby slovenské v kancionálu senickém, in: Český lid 2 (1893), s. 375-382, zde 
s. 377-378.

13 šolTa, Antonín: Dva selské kancionály z 18. století, in: Český lid 31 (1931), s. 95-103, zde s. 95.
14 kouBa, Jan: Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století), Praha: Etnologický ústav AV ČR – 

Kabinet hudební historie, 2017, s. 121, 206, 281.
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dvouma mládenci. Tyto »písně historické« jsou obdobou prozaických »historií« o bratru Paleč-
kovi, o Enšpíglovi, o slavných panovnících i o ukrutných mordech. Podávají události, které se 
odehrály v minulosti, ale často nikoliv dávné, případně nejsou přesněji historicky zařaditelné. 
Každopádně však vynikají napínavým dějem. Nejsou to již písně vyhraněně náboženského cha-
rakteru, spíše napůl duchovní a napůl světské lidové legendy (o dceři uherského komandanta, 
o poutnících ke sv. Jakubu apod.) či zcela světské texty jako doktor Faust. Jejich vydavatelé je 
občas prezentují podobně, jako doboví kazatelé představovali své »historie«: jako exemplum, 
»příkladnou píseň«, která nemá posluchače jen informovat a pobavit, ale má jim být i výstraž-
ným příkladem, varováním: Píseň nová historická a velmi příkladná o jistém sedláku, který když 
všechny své děti, syny i dcery, povdal a nejmladšímu statek odevzdal, od nich obživení míti nemohl.

V průběhu 18. a 19. století jsou stále vydávány »písně historické« o životech svatých, 
pozvolná proměna české tiskařské produkce se ale začíná odrážet i v posunu pojmu »píseň his-
torická«. Častěji a častěji jsou tak označovány písně se světskou tematikou. Na konci 19. století 
je »píseň historická« téměř synonymem buď pro romantickou baladu, nebo příběh o (pseudo-)
historické postavě. Příkladem prvního typu může být třeba Balada o nešťastné lásce rytíře 
Ctibora a Klárinky, které rozdělila smrt; ta byla volně inspirována básní Poustevník Karla S. Šna-
jdra (1821) a romantické prvky v ní byly kramářskou produkcí neseny až na práh 20. století. 
Téhož ducha romantických balad ztělesňuje »historická píseň« Na hranicích města německého, 
píseň o nešťastné lásce hraběte Fridolína a prosté dívky Vilemíny – nejznámější skladba praž-
ského písničkáře Františka Haise (1818-1899). Hojně vycházely »historické písně« o Oldřichovi 
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Obr. 2:
Rukopisný kancionál

Pavla Rašky z roku 1774
(Uherské Hradiště: 
Slovácké muzeum, 

inv. č. H 12 500), 
píseň o vyvolení krále 

Davida, s. 352 (foto 
Kateřina Smyčková)

https://books.google.cz/books?id=ms9fAAAAcAAJ&hl=cs&pg=PP1#v=onepage&q&f=false 
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a Boženě, o zjevení sv. Václava v Blaníku, ale třeba také o španělské princezně prodané do 
otroctví.

Co tedy mají společného tyto »historické písně« s texty Šimona Lomnického, jaký je spo-
lečný jmenovatel všech písní označovaných jako historické? Zcela nezpochybnitelná je jen 
jejich epičnost – stojí v protikladu k písním lyrickým, rozjímavým, »modlitebným«, oslavným 
apod. Slovy jedné z nich jsou to »historie v píseň uvedené«, děj vtělený do písňové formy bez 
zbytečné nedějové rozvláčnosti. Jinak však zaujímal pojem »píseň historická« podobně široké 
sémantické pole jako »historie«. Většinou označoval píseň o událostech z daleké minulosti, 
především biblických nebo vztahujících se k životu světců. Postupem času mezi »písněmi his-
torickými« přibývalo světských témat, a to nejen z dávné minulosti, ale i událostí aktuálních. 
Atribut »historická« dodával těmto písním zdání hodnověrnosti, pravdivosti. Stal se v těchto 
případech spíše prostředkem vydavatelské strategie než terminologickou specifikací.

Jak je ale zřejmé z předchozího stručného přehledu »písní historických«, užíval tohoto 
označení jako striktně vymezeného termínu jen málokterý autor, písař či vydavatel. S největší 
volností se samozřejmě setkáme v kramářské produkci. Mnohdy není snadné určit, proč jedna 
píseň byla označována jako »historická«, a jiná nikoliv. U opakovaně přetiskovaných písní byl 
tento atribut obvykle mechanicky přejímán; a naopak, pokud se v prvních vydáních písně 
neobjevil, byla jen velmi malá šance, že jej použije některé z vydání pozdějších. Výjimkou není 
ani kolísání u jediného textu; např. píseň Šimona Lomnického o nalezení Kristova kříže (Když 
Adam, první otec náš) byla v kramářské produkci hojně vydávána jako Píseň pobožná historická 
o nalezení svatého kříže, ovšem rovněž jako Pobožná píseň o nalezení, Píseň o nalezení či Nová 
píseň o nalezení svatého kříže.

Můžeme tedy chápat »píseň historickou« jako žánr? Zajisté – přijmeme-li některou z definic, 
které nabízí novodobé výzkumy. Ty však jen velmi málo korespondují s množinou textů, které 
byly od 16. do 19. století jako »historické písně« označovány. Analýza dobového materiálu na-
opak ukazuje, že rozmanité »písně historické« sdílely jen velmi málo invariantních, příznačných 
rysů. A naopak díla, která nesla podobné znaky, byla označována různým způsobem. Je obecně 
známou skutečností, že pojmy, které dnes používáme jako žánry, byly ve starší literatuře znač-
ně neurčité.15 Označení »píseň historická« tudíž nelze interpretovat jako přihlášení se k pevně 
dané žánrové kategorii, nanejvýš jako odvolání se na starší podobné texty – možná by to mohl 
být případ Lomnického kancionálu a Kancionálku z roku 1712, případně i některých kramář-
ských písní. Nejčastěji je ale atribut »historický« jedním z ustálených pojmenování, přičemž 
jeho uživatelé jej volili podle různých významových odstínů, případ od případu.

Kromě širokého spektra významů, jež s sebou označení »historická píseň« neslo, je pozoru-
hodná také jejich obsahová náplň. Pokud znamenalo »historický« vazbu na dějinné události, 
byly to převážně události biblické – dnes se příběhy z Bible obvykle ocitají mimo linii histo-
rického vyprávění. Za dějinné události, případně aktuální události hodné pozoru jsou dnes se 
zpětnou platností považovány války, nástup nových panovníků, smlouvy a zákoníky; »písně 
historické« nám podávají ale zcela jiný obrázek toho, co bylo v raném novověku považováno 
za »historické« ve smyslu »věrohodné, pozoruhodné a důležité«. Průlet komety nebo zázračné 
uzdravení mohly být mnohem zásadnější, »historičtější« než politické dějiny. Tyto písně byly 
nazvány »historickými« bez zřetele k tomu, co dnes zpětně považujeme za »historické«. Stejně 
tak se můžeme ptát, jaká témata by autoři »písní historických« zvolili dnes.

15 PeTrů, Eduard: Traktát a řeč jako žánry české literatury 15. století, in: Týž: Vzdálené hlasy, Olomouc: 
Votobia, 1996, s. 118-129; malura, Jan: Studium žánrů, zejména ve starší literatuře, in: Týž (ed.): Žánrové 
aspekty starší literatury, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, s. 9-25, zde s. 23.
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