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 Epika 

 
 Jednou z podob epiky je kramářská píseň, která byla oblíbená zvláště ve druhé 

polovině 18. století. Zpívala se na jarmarcích (proto kramářská nebo jarmareční píseň). 

Námětem bývaly hrůzostrašné příběhy, zločiny nebo jiné významné až senzační události. 

K názornosti používali zpěváci sady namalovaných obrázků, tzv. cedulí. Tito zpěváci se 

produkcí kramářských písní živili.   

 

 

 

 

Krámářská píseň 

 

 

TRUCHLIVÝ ZPĚV 

O 

ZHOUBNÉM POŽÁRU 

NÁRODNÍHO DIVADLA 

v Praze, dne 12. srpna 1881.  

Sepsáním a nákladem Josefa Bendy  

z Velvar.  

Nápěv jako: "O požáru města Maria Zell." 

 

1. Sem, Čechové, k poslouchání,  

      pojďte, milý vlastenci,  

      sdělím vám truchlivé zprávy,  

      jež mám nyní na srdci; 

             jaké neštěstí potkalo 

             naši milou českou vlast,  

             národ český zarmoutilo,  

             uvrhlo v přehroznou strasť. 

 

2. Neboť zhoubný požár zničil  

     naši školu národa, 

            krásnou budovu pohltil  

            Národního divadla,  

            největší to chloubu Čechů,  

            jejž si národ zbudoval, 

            o nějž po třicet roků  

            úsilovně pracoval. 

 

3. Okolo šesté hodiny  

     večer v srpnu měsíci  

     zpozorovali dva páni  

     dým střechou se valící;  

     pátrali hned po příčině,  

     dovnitř kvapem spěchali,  

     až pravé střediště ohně  

     s uleknutím spatřili. 
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4. V tom přišli dva kominíci,  

      čtyři jiné osoby 

            spatřily kouř v jiném konci  

            vystoupit skrz otvory;  

            nebezpečí stále rostlo,  

            kouř se vzmáhal víc a víc,  

            mnoho lidí se sešlo, 

            však nesměl žádný dovnitř. 

 

5. Vodu, kdo jste, vodu neste,  

       křičí lidé se střechy, 

             neb další pobyt nahoře  

             byl velmi nebezpečný;  

             dobře pro dým vidět není,  

             kudy jen sejít dolů? 

             Není možno skrz plameny  

             uniknout zlému živlu. 

 

 

6. Již i hasiči vůkolní 

      s ochotností přijeli, 

      však co činit nevěděli, 

       neb neměli velení; 

      přijeli také voznice, 

      sud byl ihned vyprázdněný –  

      oheň zuřil ještě více, 

     než tu byl zase jiný. 

 

 

7.  zmatku se ničily věci  

 a to bez vší příčiny,  

 ramena plynová, lustry,  

 dveře se rozbíjely;  

 že se mnoho lidí sběhlo,  

 mnoho jest zachráněno,  

 ačkoliv i také z toho  

 

mnoho jest poškozeno. 

 

 

 

 
Zuřivý vítr pomáhal  

 rozkacenému živlu,  

 po ulicích rozhazoval  

 daleko žhavých uhlů -  

 
lid pražský však na to 

nedbal, 
 

 každý myslil již být tam  

 a jako v zoufalství spěchal  

 
tam, kde hynul vlasti chrám. 
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8.  Zvěděvše pražští hasiči  

 o tom hrozném neštěstí,  

 spěchali s velkou rychlostí  

 na toto místo spousty.  

 Venkovští hasiči také  

 ku pomoci přispěli,  

 tak se mnohé věci drahé  

 ještě v čas zachránily.  

 

         

10.   Nastal zmatek všeobecný 

        a bolestné sténání, 

        mnozí jsou těžce ranění, 

        zlámali ruce, nohy; 

        přes čtyřicet osob sice 

        bylo, jež dolů spadly, 

        z nichž někteří také lehce 

        byli jsou poranění. 

 

11.  Z divadla však jen holé zdě 

       Rozpraskané zůstaly, 

       kovové roury rozlité 

     a železo tam zbyly; 

     lustr, jenž stál mnoho tisíc, 

     mnohé jiné klenoty 

     vzaly za své, není jich víc, 

     pozbyly své hodnoty. 

 

12. Nešťastný národe český, 

      jaká rána stihla tě, 

      zmařené jsou práce všecky 

      v jediné krátké době; 

      Každý kdo zná cit  

vlastenecký   

      s tebou slze prolévá, 

      i v cizině pro chrám český 

      zármutek se rozléhá. 

 

 

          13. Jak radostně bylo patřit  

                na ty mnohé oběti, 

         jež každý spěchal položit  

         na oltář milé vlasti.  

        Veliká část těch obětí 

        v popel jest obrácená,  

       chlouba národa a vlasti  

        na čas jest pokažená. 
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         14. Na čas? ano, na čas krátký!  

               nářek brzy pomine,  

               pokud žije národ český,  

              chrám jeho též nezhyne.  

              Národ český slze roní,  

              avšak předce nezoufá,  

              nad neštěstím hlavu skloní  

              ale přec v Boha doufá. 

 

         15. A že doufá, jest vyslyšán, 

        již snáší se oběti, 

        i s trůnu královského dán 

       dárek na oltář vlasti; 

       chuďas též svým ústům ujme, 

       a tak oběť přinese, 

       protož nekvil česká země, 

       národ tvůj se povznese. NA ZDAR! 

 

 

 Scheybal, Josef Václav. Senzace pěti století v kramářské písni. Kruh, Hradec Králové 1991. 

 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

 Pokuste se ke každé sloce vybrané kramářské písně namalovat obrázek. 

 Namalujte sled obrázků k nějaké významné události (historická událost, o níž 

jste slyšeli v dějepise; příběh, který se stal ve škole, na výletě, v rodině, ve 

městě...) a tyto obrázky otextujte. Vytvořte si vlastní kramářskou píseň. 

 Ve kterém současném žánru dochází ke spojení obrázků s krátkými texty? 

 Pokuste se složit kramářskou píseň na motivy (obrázky) svého oblíbeného 

komiksu. 

 

 

 Forma kramářské písně inspirovala ve 20. století některé autory, např. Jana Wericha a 

Jiřího Voskovce, k písňové tvorbě. Tyto písně zařazovali do divadelních her, zpěvák přímo 

očekával reakce publika. Náměty byly podobně jako v kramářských písních neobvyklé, 

senzační a obsahovaly dobově aktuální témata. 

 

 

Jan Werich - Ezop a brabenec 

 

Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop 

Potká brabce který brabence málem sezob 

Brabenec se chechtá 

Ezop se ho hned ptá 

Čemu že se na trávě v lese 

Právě řehtá – 
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Já – povídá brabenec – se taky rád hlasitě chechtám 

Chechtám když pupenec kyselinou leptám 

Vím – totiž ten brabenec – mravenečník že se mě neptá 

Neptá – pozře mě ať se chechtám nechechtám 

Kampak by to došlo třeba s pouhou ponravou 

Kdyby měla plakat že je ptačí potravou! 

Ty – ač nejsi brabenec – se taky rád hlasitě chechtej 

Chechtej a na svou bídu si nezareptej – 

                                                                              1931 (píseň s filmu Pudr a benzín) 

 

 

 

Jan Werich – David a Goliáš 

 

Lidi na lidi jsou jako saně 

Člověk na člověka jako kat 

Podívejte se na ně 

Musíte naříkat 

 

Obr do pidimužíka mydlí 

Domnívaje se že vyhraje 

Klidně seďme na židli 

Čtěme bibli tam to všechno je 

 

Samuelova kniha nám povídá 

Jak na Žida přišla veliká bída 

Jak ti bídní Filištíni 

Válku vést nebyli líní 

Až potkali Davida 

 

David šel do války volky nevolky 

Z velké dálky nesl bratrům homolky 

V pochodu se cvičil v hodu 

Dal si pro strýčka Příhodu 

Tři šutry do tobolky 

 

Hej hej! Kam se valej? 

Dyť jsou malej! 

Takhle 

Goliáš ho provokuje 

David slušně salutuje 

 

Když mu ale obr plivnul do očí 

David se otočí prakem zatočí: 

Když začínáš no tak tumáš 

Byl jsi velkej – já měl kuráž 

 

A jakej byl Goliáš? 

                                                     1937 (ze hry Těžká Barbora) 
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Jiří Voskovec. Klobouk ve křoví. Československý spisovatel. Praha 1965. 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

 Ezop byl známý řecký bajkář. Co v básni Ezop a brabenec připomíná bajku? 

 Znáte biblický příběh o Davidovi a Goliášovi?  

 Co obecně znamená vítězství Davida nad Goliášem? 

 

 


