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Anotace 

Tato práce se zabývá tématem lidové duchovní písně v českém prostředí, 

a to především z teologického hlediska. Nejprve v úvodní kapitole zasazuje 

téma do souvislostí historických, geografických i spirituálních a pokouší se 

obecně popsat, co je lidová duchovní píseň a z jakých zdrojů či v jakých 

kontextech vznikala. 

Druhá kapitola reflektuje několik teologických témat či oblastí, jež se 

obecně vztahují k žánru lidové duchovní písně. Samostatnou podkapitolu tvoří 

písně biblické. Výklad je doplněn konkrétními ukázkami jednotlivých písní. 

Třetí a nejrozsáhlejší kapitola se pak pokouší zmapovat, do jakých oblastí 

a situací lidského života lidová duchovní píseň promlouvala a promlouvá. 

Kapitola je dále dělena do tří časových cyklů: den, rok, život. Kapitola opět 

obsahuje četné písňové ukázky vztahující se k probíraným oblastem. 

Poslední kapitola pak míří k interpretaci a užití písní v kontextu dnešní 

doby. Zkoumá, jak žánr lidové písně obecně vstupuje do současné kultury 

a zabývá se také možnostmi konkrétního uplatnění tohoto žánru v církevní 

hymnologické praxi.  
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Summary 

Spiritual folk song 

This thesis is focused on the spiritual folk songs in the Czech environment, 

especially from a theological point of view. The first chapter puts the topic in 

historical, geographical and spiritual context and generally attempts to describe 

what a spiritual folk song is and from which sources and in which contexts it 

has been created. 

The second chapter reflects several theological themes or areas that 

generally apply to the genre of spiritual folk songs. A separate sub-chapter also 

reflects biblical songs. The lectures are supplemented by specific examples of 

songs. 

The third and largest chapter attempts to map out which areas and situations 

of human life is spiritual folk song concerned. The chapter is subdivided into 

three time cycles: day, year, life. This chapter contains numerous examples of 

songs related to the discussed areas. 

The last chapter aims to interpret and use the songs in the context of today. 

It examines how the genre of folk songs generally enters into contemporary 

culture and deals with the possibilities of practical implementation of this genre 

in the church hymnology practice. 
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1. Úvod 

1.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je zmapovat žánr lidové duchovní písně 

v českém prostředí z teologického hlediska. Práce se pokusí postihnout 

jednotlivá teologická témata, jež jsou v písních reflektována, dotknout se 

motivů biblických, systematicko-teologických, liturgických i homiletických 

a odpovědět na otázku, jak jsou písně tohoto žánru životaschopné v časech 

dnešních, jakož i v současné církevní hymnologické praxi. 

 

1.2 Vymezení tématu 

Vzhledem ke specifičnosti tématu, jež se silně váže ke kulturně-

geografickému prostředí, a vzhledem k požadovanému rozsahu práce jsem se 

zaměřil pouze na prostředí českých (a samozřejmě moravských a slezských) 

lidových písní.  

 

1.2.1 Vymezení historické 

Lidový písňový materiál lze sledovat a analyzovat v historické linii mnoha 

staletí: již od staré české písně Hospodine pomiluj ny, jež je označována za 

vůbec nestarší duchovní píseň,
1
 až po 20. století (dokonce 21., vezmeme-li 

v potaz také písně zlidovělé, o nichž bude řeč v následujících kapitolách).
2
 

Největší počet dochovaných lidových písní přinesl jejich systematizovaný sběr 

od první poloviny 19. století. Máme je dodnes zaznamenány díky velkému 

zájmu o sběratelskou činnost, jenž vycházel z širšího obecného zájmu 

o národní kulturu a identitu, jak už k tomu ostatně odkazuje epocha národního 

obrození. Zhruba od konce 18. století lze na poli lidové písně a lidové kultury 

registrovat první náznaky odborně zaměřené pozornosti.  

V novodobých sbírkách lidových písní lze vysledovat řadu historických 

vrstev, tradující prostředí je však nerozlišuje, proto se nejstarší složky vyskytují 

vedle těch vývojově mladších.
3
 O historickém původu konkrétních písní tak 

                                                 

 
1
 NEJEDLÝ, Dějiny husitského zpěvu, s. 323. 

2
 Viz kapitola 4.1 Druhotná existence lidové písně. 

3
 Melicherčík a kol., Československá vlastivěda, s. 302. 
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více napoví jejich nápěv a použitý jazyk, jakkoli se obě složky u konkrétních 

písní dále vyvíjely, a také porovnání s jinými dobovými prameny či sekundární 

literaturou. Po provedeném zkoumání lze říci, že převážná většina písňového 

materiálu publikovaného v této práci pochází z období 18. a 19. století, tedy od 

písní, jejichž výrazové prostředky nesou ještě stopy barokní, přes hudební 

klasicismus až po romantismus 19. století.  

 

1.2.2 Vymezení geografické 

Jak již bylo řečeno, práce se zaměřuje na píseň v českém prostředí, nevěnuje 

se tak (až na malé výjimky) materiálu zahraniční provenience. Větší část 

lidových duchovních písní pochází z Moravy, podstatně menší počet z Čech. 

Důvody tohoto nepoměru lze hledat v regionálních rozdílech: Morava vede 

v počtu dochovaných lidových písní vůbec; také v dnešní době je regionů, 

v nichž se lidová kultura pěstuje, více na Moravě než v Čechách. Rozdíly je 

možné nacházet v nápěvech písní. Někdy se hovoří o hudbě tzv. 

instrumentálního typu (Čechy, západní Morava) a vokálního typu (Morava, 

zejména východní). Instrumentální typ byl ovlivněn prvky hudebního 

klasicismu nástrojové hudby, proto v českých písních převládají durové tóniny, 

resp. dur-mollový tónorod, pravidelné rytmické hodnoty, často třídobé nápěvy, 

zatímco pro vokální typ a region Moravy,
4
 jenž byl mnohem méně ovlivněn 

pronikáním prvků umělé hudební kultury,
5
 je příznačná větší lyričnost, 

rytmická nevyhraněnost, orientace na mollové nebo staré církevní stupnice 

(lydická a mixolydická) či neobvyklé harmonické postupy, jež tíhnou 

k slovenské a uherské oblasti a mají souvislost s kulturou karpatskou.
6
 

 

1.3 O lidové písni 

„Lidovou písní rozumíme spontánní zpěvní žánry, jejichž nositelem byly 

hlavně lidové venkovské a městské vrstvy v době národního obrození a které se 

                                                 

 
4
 Mimo její západní části (např. Českomoravská vysočina), jež se vzhledem k odlišnému 

historicko-kulturnímu vývoji blíží hudebnímu rázu písní českých. 
5
 Pecháček, Lidová píseň a sborová tvorba, s. 18. K tomuto závěru dospěl i muzikolog R. 

Smetana (1904–1988) porovnáním písní ve sbírce Erbenově a Sušilově. 
6
 Melicherčík a kol., Československá vlastivěda, s. 320. Pro srovnání: durový tónorod je 

uplatněn asi u 85 % písní českých, ale jen necelé poloviny písní moravských. 



 

11 

vyznačují specifickými formálními rysy danými typovým základem tvůrčího 

a interpretačního procesu.“
7
 

„Termín ‚lidová píseň‘ vznikl překladem z německého ‚Volkslied‘, který 

zavedl v 70. letech 18. století Johann Gottfried Herder,
8
 a nahradil do té doby 

obecně používané pojmy ‚národní píseň‘, případně ‚prostonárodní píseň‘, 

jejichž význam se posunul směrem k písňovým projevům s vlasteneckým 

obsahem.“
9
 

Dnešní moderní věda na rozdíl od romantiků již nepředpokládá, že by 

lidová píseň či lidová kultura vůbec byla toliko „čistým, nezkaženým a ničím 

neovlivněným produktem tajemného tvůrčího génia prostého venkovského 

lidu.“
10

 Dějiny lidové písně, hudby a tance jsou dějinami neustálého mísení 

různých vlivů.  

 

1.3.1 Produkční x recepční teorie 

Kdo byli autoři lidových písní? Zmíněný J. G. Herder razil tzv. produkční 

teorii: lidová píseň je pouze taková, která vznikla anonymně a spontánně 

v kolektivu. Naproti tomu již J. W. Goethe a John Meier vytvořili tzv. recepční 

teorii (u nás ji zastával např. O. Hostinský), tedy že lidová píseň může mít 

a nezřídka také má známého autora, mnohdy i z prostředí jiného než lidového, 

podstatné však je, aby píseň byla přijata jako lidová, tedy aby přešla do ústní 

tradice a podrobila se variačnímu procesu. Tímto vymezením se někdy 

označují písně tzv. zlidovělé.
11

  

 

1.3.2 Lidová píseň duchovní? 

Velcí sběratelé věnovali duchovním písním značnou pozornost (Bartoš, 

Holas nebo Sušil je vyčlenili do zvláštního oddílu, Kamarýt je dokonce vydal 

samostatně). Dlouho přežívalo základní dělení na písně duchovní a světské.
12

 

Jak upozorňuje Zdeněk R. Nešpor, teprve „pozdější folkloristické sběry (...) 

                                                 

 
7
 Melicherčík a kol., Československá vlastivěda, s. 302. 

8
 Johann Gottfried Herder (1744–1803) byl německý spisovatel, filosof, protestantský 

kazatel. Jeho dílo ovlivnilo myšlení, kulturu i politiku celého 19. století. 
9
 Pecháček, Lidová píseň a sborová tvorba, s. 17. 

10
 Melicherčík a kol., Československá vlastivěda, s. 301. 

11
 Pecháček, Lidová píseň a sborová tvorba, s. 17. 

12
 Melicherčík a kol., Československá vlastivěda, s. 323. 
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i v rámci lidové zpěvnosti zachycovaly jen malé procento původně 

náboženských písní.“
13

 

Čtenář, který se alespoň v základech orientuje ve zpěvnících, hudbě 

a rétorice církve, si při otevření samostatného oddílu písní duchovních 

například ve druhé či třetí sbírce Bartošově
14

 všimne mnohých písní, jež svými 

nápěvy nebo i texty zřetelně pocházejí ze starších církevních kancionálů. 

Potvrzuje to nezřídka i použitý jazyk, který (třebaže prošel dalším vývojem 

a byl upraven a pozměněn) nese stopy církevní rétoriky užívané v liturgii. 

Neplatí to jistě u všech, ale již koncem 19. století upozornil literární historik 

Pavel Váša na fakt, že přinejmenším velkou část písní ve sbírkách vedených 

jako „lidové písně duchovní“ tvoří ve skutečnosti písně přejaté z církevních 

kancionálů.
15

 

To je dosti zásadní zjištění, které mění pohled na mnohé lidové duchovní 

písně, jež se nyní jeví jako písně umělé, dokonce církví autorizované. Někteří 

badatelé proto poukazují na to, že označení „lidová píseň duchovní“ je 

z hlediska odborného nepřesné a nevhodné.
16

 Z toho by se zdálo, že většina 

lidových duchovních písní, jež budou předmětem následujících analýz, vlastně 

vůbec neexistuje.  

Je to ovšem pouze polovičatý závěr. Proces vzniku písní, jak jsem již 

naznačil a jak ještě v následujících kapitolách dokreslím, byl mnohem složitější 

a vícevrstevnou procedurou.  

Jako zásadní vnímám způsob, jakým se tento materiál do sbírek lidových 

písní dostal. Sběratelé lidových písní tam přece prostým kopírováním 

nezařazovali „hotové“ písně kancionálové, nýbrž své písňové podklady 

získávali sběrem toho, co bylo v lidových vrstvách živé, nosné, co se používalo 

a tradovalo. Co zpěvákovi nebo zpěvačce přizvané ke sběru rezonovalo jako 

způsob vyjadřování mnohdy těch nejpodstatnějších otázek lidského života. 

Tento proces lze vysledovat i u umělých písní světských a jejich procesu 

zlidovění. Je zřejmé, že lidoví „nositelé tradice“ zasahovali do textu i nápěvu, 

často je zaznamenán v příslušném regionálním nářečí. Časté bylo vynechání 

                                                 

 
13

 Nešpor, 537 
14

 Bartoš II (1889), Bartoš III (1901). 
15

 Rozsáhlý článek na toto téma publikoval v časopise Český lid (V/1896, s. 432–439). 
16

 Melicherčík a kol., Československá vlastivěda, s. 323. 
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slok nebo pasáží, jimž lidé nerozuměli nebo toho, co jim bylo výrazově 

vzdáleno.
17

 

Tímto způsobem leckteré „klasické“ dodnes obecně dobře známé 

kancionálové nápěvy Michnovy, Šteyerovy či bratrské doznaly úprav 

a artikulačních změn leckdy vycházejících z regionálního hudebního cítění.
18

 

Chrámový zpěv zřetelně ovlivnil i lidové písně světské, jak si všímá 

například Čeněk Holas:  

„Z úst nejstarších vymírajících učitelů, venkovských synů víme, že jejich 

otcové a matky ráno, jak vstali i při vší práci denní sobě zpívali, nejprve písně 

duchovní a když ty vyzpívali, písně světské. Bible a kancionál nebyly v našich 

českých domácnostech pražádnou vzácností. Což divu, že mysl a duše lidu se 

těmi zpěvy cele naplnily, zalily a do světských písní přešly.“
19

 

Písně tak navzdory zřejmé „nelidovosti“ originálních znění prošly recepcí, 

tradicí a dalším vývojem veskrze lidovým, a tak je podle mého názoru lze 

označovat jako lidové písně duchovní (sensu stricto zlidovělé). 

 

1.4 Zdrojový materiál 

Při práci jsem čerpal ze zdrojů nejdůležitějších písňových sbírek prostředí 

českého i moravského. Prošel jsem řádově tisíce písňových záznamů, dotkl 

jsem se také starších pramenných zápisů (rukopisy tzv. Guberniální sbírky 

uložené v Moravském zemském archivu v Brně) a použil také výběr některých 

zpěvníků novějších (především souvisejících s regionem východní Moravy – 

Slovácko, Horňácko). 

Není úkolem této kapitoly popsat vyčerpávajícím způsobem veškeré 

dostupné zdroje a sbírky lidových písní, tak jak se postupně objevovaly zhruba 

od počátku 19. století. Ucelený přehled s odpovídajícími vysvětlujícími 

poznámkami najde čtenář například v monografii Stanislava Pecháčka.
20

 

                                                 

 
17

 Podrobnou analýzu tohoto procesu včetně ukázek publikoval hudební vědec Bedřich 
Václavek (1897–1943): Václavek, O lidové písni a slovesnosti, s. 67 n.  

18
 Ukázku takového nápěvu uvádím v příloze (PŘÍLOHA 1). 

19
 Holas, Zpráva o české národní písni a hudbě, s. 21-22. 

20
 Pecháček, Lidová píseň a sborová tvorba. Téměř polovina knihy je věnována detailnímu 

rozboru vzniku a rozdělení lidové písně. 
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Následující řádky přináší stručný přehled relevantních písňových sbírek 

a jejich autorů, z nichž tato práce stěžejně čerpá.  

 

1.4.1 Guberniální sbírka 

Velmi významným sběratelským počinem vedeným „shora“ byla tzv. 

guberniální sběratelská akce. Ta se uskutečnila v zemích rakouské monarchie 

v roce 1819 z podnětu vídeňské Společnosti přátel hudby. Vídeňská vláda 

chtěla akcí, již pojala jako demonstraci pozitivního vztahu k různým národům 

a národnostem, otupit ostří probouzejících se národně emancipačních snah.
21

 

Akce byla poměrně úspěšná: „Během krátké doby bylo jen v Rakousku 

zapsáno téměř 3500 nápěvů a textů. S velkým úspěchem proběhla tato akce 

v jihoslovanském prostředí a na Moravě. V Čechách se však centrálně 

organizovaný sběr poněkud pozdržel, takže nebyl ani do Vídně odeslán.“
22

 

Zápisy pořizovali úředníci jednotlivých panství, učitelé a kněží.
23

 

Guberniální sběr v Čechách se dočkal své další edice poměrně záhy.
24

 Ředitel 

pražské konzervatoře B. D. Weber jejich zpracováním sestavil v roce 1823 tzv. 

Kolovratský rukopis, který posloužil jako podklad pro vydání první tištěné 

sbírky Českých národních písní. Stalo se tak v roce 1825 za redakce Jana 

Rittersberka (1780–1841). Sbírka obsahuje celkem 400 čísel, z toho 300 

českých písní, 50 tanců a 50 písní německých.
 25

  

„Rittersberkův přístup je v zásadě ještě osvícenský: respektuje původní 

zápis, nedotváří jej a nepodrobuje estetickému hodnocení jako jeho mladší 

vrstevník Čelakovský. V předmluvě dal také jasně najevo, že lidové písně 

chápe jako ‚památky historické‘ a smysl své práce přirovnává k poslání 

muzea.“
26

 

 Písně z Moravy a Slezska, třebaže v celku zastoupeny početněji, čekaly na 

další zpracování téměř až do současnosti. První kritické vydání vyšlo v roce 

1994 po dlouholeté práci Karla Vetterla.
27

 Toto vydání obsahuje však jen 

                                                 

 
21

 Pecháček, Lidová píseň a sborová tvorba, s. 20. 
22

 Pecka, Cestami českých sběratelů lidových písní (http://lidovepisne.cz/cesty01.html). 
23

 Tamtéž. 
24

 Tamtéž. 
25

 Ritter z Rittersberka, České národní písně.  
26

 Pecka, Cestami českých sběratelů lidových písní (http://lidovepisne.cz/cesty01.html). 
27

 Vetterl, Guberniální sbírka. 
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menší počet všech dochovaných písní, proto jsem dále čerpal z archivních 

pramenů Moravského zemského archivu v Brně. 

 Guberniální sbírka je na svou dobu počinem ojedinělým. Na rozdíl od 

pozdějších slavných sbírek Sušila nebo Bartoše jde v tomto případě o sběr 

úřední, který zahrnul veškerý repertoár, jež se ústně tradoval (písně kostelní, 

kramářské, četné úryvky dobové hudby artificiální, ale také písně 

s obhroublými či lascivními motivy, které pozdější individuální sběry, 

například Sušilův, zcela vyloučily. Sami velcí sběratelé část této sbírky přijali 

do výběrů svých (například Bartoš přes dvě stovky písní). 

  

1.4.2 Čechy 

Na lidové duchovní písně se v českém prostředí orientoval kněz a básník 

Josef Vlastimil Kamarýt (1831–1911), autor dvoudílné sbírky České národní 

písně duchovní, která čítá asi 250 záznamů.
28

 

V národopisném a kulturním dění v první polovině 19. století probíhalo 

období sběratelské a tvůrčí práce. Sem patří dílo Františka Ladislava 

Čelakovského (1799–1852) Slovanské národní písně,
29

 jež vyšly ve třech 

vydáních (1822–1827). Čelakovský však jako básník materiál dotvářel 

a upravoval.  

Klíčovou prací této epochy v Čechách jsou Prostonárodní české písně 

a říkadla
30

 Karla Jaromíra Erbena (1811–1870).  

„Na základě vlastního sběru, některých rukopisných sbírek a za pomoci 

přátel připravil postupně k vydání tři svazky Písní národních v Čechách  

(1842–1845). Zařadil sem 550 zápisů, z toho 39 epických, a porovnal je s 

jedenácti převážně slovanskými sbírkami. Svou edici opatřil také 

mytologickými poznámkami, ale v dalších vydáních od nich sebekriticky 

upustil. Druhé vydání z let 1852–1856 vyšlo jen ve dvou dílech a zůstalo 

vlastně neukončené. Teprve roku 1864 vychází definitivní verze: Prostonárodní 

české písně a říkadla.“
31

 

                                                 

 
28

 Kamarýt, České národní duchovní písně, díl I. a II. Dále jen Kamarýt I–II. 
29

 Čelakovský, Slovanské národní písně. Dále jen Čelakovský. 
30

 Erben, Prostonárodní písně a říkadla, 1.–5. svazek. Dále jen Erben I–V. Cituji také 
z vydání z roku 1864, dále jen Erben 1864. 

31
 Pecka, Cestami českých sběratelů lidových písní (http://lidovepisne.cz/cesty01.html). 



 

16 

Důležitou osobností pozdějšího českého sběratelství (počátek 20. století) byl 

Čeněk Holas (1855–1939), který vydal rozsáhlou sbírku České národní písně 

a tance
32

 (1908–1910), když před tím několik let objížděl jižní a střední Čechy 

a také oblast Českomoravské vysočiny. Více než 2000 písní a 300 tanců je 

ve své době nezvykle řazeno podle regionů sběru. 

 

1.4.3 Morava (a Slezsko) 

František Sušil (1804–1868) projevoval zájem o slovanský národopis už od 

studií. V roce 1827 byl vysvěcen na kněze, o deset let později jmenován 

profesorem Nového zákona na bohosloveckém ústavě v Brně. Sušil se zdaleka 

nepovažoval toliko za sběratele písní. Navzdory pečlivosti, se kterou to konal, 

„se cítil být od mládí především povolán ke kněžství a k práci na duchovním 

uvědomění a obrodě národa, a to hlavně ze strany katolické církve.“
33

 Jako 

teolog se zabýval také patristikou nebo hymnologií. Jeho novozákonní výklad 

Písmo svaté Nového zákona je dílem na svou dobu ve slovanském prostředí 

ojedinělé.  

Samotná sbírka národních písní vyšla nejprve v roce 1835 (Moravské 

národní písně
34

) a poté 1840 (Moravské národní písně, sbírka nová
35

). Tyto 

dvě sbírky tvoří jakýsi předstupeň k Sušilově sbírce vrcholné
36

 s názvem 

Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými
37

, jež vyšla roku 1860. 

I když prý snad dokonce víc než polovinu písní nezařadil, vznikla tak sbírka 

2361 písní, dílo úctyhodné. Sušilova práce představuje moravskou analogii 

ke sbírce Erbenově.
 38

 

                                                 

 
32

 Holas, České národní písně a tance, díl I.–VI. Dále jen Holas I–VI. 
33

 Plocek, Jiří: Velký odkaz skromného kněze 
(http://www.folklorweb.cz/clanky/20040708.php). 

34
 Sušil, Moravské národní písně (1835). Dále jen Sušil I. 

35
 Sušil, Moravské národní písně : sbírka nová. (1840). Dále jen Sušil II. 

36
 Pecháček, Lidová píseň a sborová tvorba, s. 25. 

37
 Sušil, Moravské národní písně (1860, v seznamu literatury vyd. z r. 1941). Dále jen 

Sušil III. 
38

 Sušil sbíral národní písně po celé Moravě už od mládí, nejprve s asistencí venkovských 
učitelů, později po negativních zkušenostech raději sám. Proces samotný vypadal takto: na faru 

nebo do hospody byli sezváni lidoví zpěváci z příslušné obce nebo regionu, Sušil si rovnou na 
místě zapisoval melodie a texty. Při pozdější „redakční“ práci se snažil do ryzí podoby písně 

zasahovat minimálně, pouze některé varianty spojil nebo opravil dialekty. Úředník Mikšíček, 

který se osobně zúčastnil některých Sušilových sběrů, vzpomíná:  
Obyčejně poslal pro kde kterou zpěvačku z vesnice, aby si vespolek spíše na písně 

vzpomněly. Když se pak zpěvačky uvelebily na lavici okolo kamen, usedl Sušil za stůl, vyňal 
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Na Sušilovu práci navázal František Bartoš (1837–1906). „Svou první 

sbírku Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými
39

 (1882) 

pojal jako doplněk sbírky Sušilovy.“
40

 O sedm let později (1889) vyšla jeho 

další sbírka Moravské národní písně nově nasbírané.
41

 Už zde spolupracoval 

s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem, z téže spolupráce pak vznikla 

i třetí sbírka pod stejným názvem
42

 (1901), již Janáček opatřil teoretickou 

studií O hudební stránce národních písní moravských. Toto poslední vydání 

obsahuje přes 2000 písní a spolu se sbírkou druhou se stalo vůbec 

nejvydatnějším materiálem citovaným v následujících kapitolách. 

Jako doplňující novější zdrojové materiály v této oblasti jsem použil 

sedmidílnou sbírku Slovácké piesničky,
43

 kterou vydal Jan Poláček ve 30. a 40. 

letech 20. století, v oblasti Horňácka pak Horňácký zpěvník sedláckých Jana 

Miškeříka
44

 (sběr z průběhu 20. století). 

 

 

                                                                                                                                 

 
několik listů papíru, načrtl na první pět notových čar – a již to šlo, až byla radost poslechnout. 

Zpěvačky spouštěly jednu za druhou, ale obyčejně dlouho trvalo, než přišly na některou, jíž by 
Sušil již neměl. Tu Sušil poslouchal a jen poslouchal, nevšímaje si nikoho okolo sebe. 

Poslouchal upjatě sloku druhou i třetí, celý jako u vytržení a nechal dozpívati píseň celou 

nikoho a ničeho okolo sebe nedbaje. Jakmile zpěvačky skončily, (...) oprosil je, aby tu píseň 
zazpívaly ještě jednou. Bylo na něm vidět, že je přenáramně napjat a rozčilen, a proto nikdo ho 

nemýlil. Jakmile zpěvačky znovu spustily, psal on si noty, a stalo-li se, že ho tyto předbíhaly, 
neb že on nestačoval, žádal – ne, on si poručil – aby počkaly, anebo aby ještě jednou začaly. 

Když dozpívána první sloka, poslouchal sloku druhou, semotam si noty poopraviv, a spolu 

i text opisuje. Text dal si potom ještě jednou předříkávat, aby zcela ubezpečen byl, že se 
shoduje na vlas, jak ho za zpívání zaznamenával. Byla-li to píseň úplně nová, bylo pak 

na Sušilovi viděti z oka jeho vítězoslavně zářícího, jak hrd jest z nejnovější kořisti své...“ in: 
Plocek, Jiří: Velký odkaz skromného kněze (http://www.folklorweb.cz/clanky/20040708.php). 

39
 Bartoš, Nové národní písně moravské: s nápěvy do textu vřaděnými (1882). Dále jen 

Bartoš I. 
40

 P Pecháček, Lidová píseň a sborová tvorba, s. 25. V předmluvě k prvnímu vydání píše 

Bartoš (Bartoš I/předmluva, s. 1): „Přebíraje se v Sušilově sbírce národních písní moravských, 
zpozoroval jsem, že nejedna píseň mé otčiny, jež mi ještě z let chlapeckých v paměti byla 

utkvěla, v ní obsažena není. I umínil jsem si posbírati písně, jichž by se u nás ještě dopíditi lze 
bylo, i s nápěvy a doplniti jimi sbírku Sušilovu.“  

41
 Bartoš, Nové národní písně moravské v nově nasbírané (1889). Dále jen Bartoš II. 

42
 Bartoš, Národní písně moravské v nově nasbírané (1901). Dále jen Bartoš III. 

43
 Poláček, Slovácké piesničky, díl I.–VII. Dále jen SP I–VII. 

44
 Miškeřík, Horňácký zpěvník sedláckých. Dále jen HZS. 
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1.5 Metodologické poznámky 

1.5.1 Teologie x etnomuzikologie 

Tato práce je magisterskou kvalifikační prací oboru Evangelická teologie. 

Píšu ji tedy jako teolog, nikoli jako historik nebo etnolog. Práce se samozřejmě 

kontextů historických, muzikologických či etnologických nemůže nedotknout, 

těžištěm je však teologie.  

 

1.5.2 Metodika analýzy duchovních písní 

V současné mezinárodní hymnologické diskusi existují obecně respektované 

a doporučené postupy určené k analýze duchovních písní. Obecnou osnovu 

k takové analýze zpracoval současný švýcarský hudebník a hymnolog Andreas 

Marti. Jedná se o definovaný seznam kritérií („checklist“) rozdělený do sedmi 

oblastí (kritéria formální, obsahová, hudební, lexikální, historická a další). Tyto 

oblasti jsou dále členěny na desítky dílčích témat a otázek (náhled uvádím 

v příloze práce).
45

 Tento koncept dále rozvíjí německá hymnoložka Britta 

Martini, jejíž analytický nástroj se zaměřuje na textovou složku duchovní písně 

a zkoumá její jazykové a literární souvislosti včetně mnoha moderních přístupů 

(otázky z oblasti psychoanalytické, strukturální a sémiotické, gender studies 

a další).
46

 

Tyto nástroje by samozřejmě bylo možné využít také při analýze lidových 

duchovních písní. Mnohé okruhy a témata, jež zmíněné nástroje kladou, jsem 

při procházení písní zapracoval. Tato práce ovšem nemá za cíl vytvořit přehled 

duchovních písní a podrobit je společné a úplné analýze, která by pak vyústila 

v jakýsi tabulkový seznam. Taková detailní analýza by jistě byla potřebná, ale 

zcela přesahuje možnosti této práce. Proto jsem zvolil jiný postup: 

zprostředkovat základní vhled do tohoto žánru. Nevytvářím tedy vyčerpávající 

seznam všech dostupných písní, ale chci postihnout několik teologických 

témat, jimiž se písně zabývají, a především popsat oblasti lidského života, 

do nichž písně promlouvaly a podnes promlouvají. Analýzy či spíše komentáře 

k jednotlivým písním se pak snažím formulovat i s návazností na dobu 

současnou. Z části i proto, abych připravil půdu pro poslední kapitolu, v níž 

                                                 

 
45

 Marti, Checkliste für Lied-/Melodiebeschreibung 

(http://www.iah.unibe.ch/Lehre/Checkliste_Liedanalyse.pdf) – viz PŘÍLOHA 2. 
46

 Martini, Sprachliche Zugangsmöglichkeiten zu Kirchenliedtexten – 

einige Stichworte (http://www.iah.unibe.ch/Lehre/11-Sprache%20BM.pdf) 



 

19 

rozebírám tzv. druhotnou funkci lidové písně, tedy její život v nových 

kontextech nové doby včetně aktuálních otázek po možném využití v současné 

praxi církve. 

Proti tomuto „selektivnímu“ postupu lze vznést oprávněnou námitku, že 

nepodává komplexní obraz. Jakkoli nemám v úmyslu lidovou píseň přehnaně 

glorifikovat, vybírám logicky písně, jež jsou pro tuto práce zajímavé, a necituji 

tak písně nevýrazné, průměrné či špatné. Tak jako v každém žánru, jsou 

poklady, které se uchytí a přežijí věky, je však i spousta průměrného nebo 

i podprůměrného materiálu. Platí to i pro lidovou duchovní píseň. Cílem této 

práce je však upozornit spíše na to zajímavé a (také v současné praxi) 

použitelné. 

 

1.5.3 Metodika práce s texty a nápěvy v této práci 

Jak již výše uvedeno, těžištěm zkoumání v této práci jsou texty, jakkoli 

nápěvy jsou nedílnou součástí tohoto žánru a činí písně písněmi. Také 

z typografických důvodů uvádím v písňových ukázkách pouze texty (a to i tam, 

kde jsou ve zdrojových svazcích k dispozici nápěvy). Citace písňových textů 

(mimo případů, kdy cituji pouze název nebo incipit písně, případně krátká 

slovní spojení) uvádím vždy v samostatném odstavci s příslušným odkazem ke 

zdrojovému materiálu, přičemž respektuji členění do veršů dle zápisů 

v uvedených pramenech.
47

  

Jelikož píseň je svébytný útvar, jehož podstatnou složkou je nápěv, zařadil 

jsem alespoň několik ukázek písní včetně nápěvů mezi přílohy této práce. 

Pokud jde o zápis v písních užitého jazyka (nářečí a podobně), ve většině 

případů jsem respektoval zápis v pramenech, z nichž jsem čerpal. Výjimku 

tvoří pouze zápisy starší (ve staré češtině první poloviny 19. století, jež se 

vyznačují např. používáním spřežek a tvarů dnes již nepoužívaných). V tom 

                                                 

 
47

 Pro oddělení jednotlivých veršů nepoužívám tedy lomítka (/), nýbrž odsazení na další 

řádek. V citaci uvádím zkrácený název pramene, římskou číslicí jeho díl nebo vydání, 
arabskými číslicemi pak číslo písně a číslo stránky. Např. Sušil III/30, s. 44. Související 

biblické citáty, není-li uvedeno jinak, cituji dle zkratek Českého ekumenického překladu. 
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případě jsem textaci upravil podle současných gramatických pravidel 

a zvyklostí.
48

 

 

1.5.4 Členění práce 

Práci jsem rozdělil do několika větších oblastí. Po tomto obecném 

a metodologickém úvodu jsou to následující kapitoly: 

Nejprve kapitola nazvaná Teologie lidové duchovní písně, kde jsem nastínil, 

jak se lidové duchovní písně vztahují k některým teologickým tématům. 

Samostatnou podkapitolou jsou hned na začátku písně, které reflektují náměty 

biblické. 

V další kapitole nazvané Lidová duchovní píseň jako zdroj zvěstování jsem 

se pokusil vyzdvihnout, v čem tkví přidaná hodnota písní duchovních vedle 

ostatních lidových písní, tedy v jakých oblastech lidského života se odehrává 

jejich nejhlubší raison d'être. Kapitolu dělím do podkapitol souvisejících 

s cyklickými časovými celky: den, rok, lidský život. Kapitola Duchovní píseň 

pro každý den zahrnuje písně k různým každodenním příležitostem, kapitola 

Rok v duchovní písni se zabývá písněmi k různým příležitostem od adventu po 

díkčinění a konečně kapitola Příběh lidského života v duchovní písni uvádí 

písně, jež provázejí lidský život v jeho různých etapách od narození do smrti.  

Poslední kapitola s názvem Lidová píseň jako zdroj inspirace pro dnešek je 

pak jakýmsi dalším krokem od prosté analýzy žánru lidových duchovních písní 

k jejich interpretaci a užití v kontextu dnešní doby. Tato kapitola zkoumá, jak 

lidová píseň obecně vstupuje do současné kultury, všímá si některé nové tvorby 

v této oblasti a zabývá se také možnostmi konkrétního uplatnění tohoto žánru 

v církevní hymnologické praxi, konkrétně v připravovaném novém 

evangelickém zpěvníku. 

 

Exkurs: terminologie – folklor x lidová kultura 

Slovo folklor jsem pro tuto práci až na drobné výjimky např. v citacích 

vyloučil, ač bývá odborně v těchto kontextech hojně používáno. Důvodem je 

                                                 

 
48

 Také v ojedinělých případech, kdy je pramenný tvar slova zřetelně v rozporu se 
současnými pravidly českého pravopisu, např. u Bartoše použitý výraz „s přátely“ převádím na 

„s přáteli“. 
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má osobní antipatie k tomuto výrazu. Vnímám je jako jakousi zaprášenou 

muzeální záležitost, jež byla v dobách nedávno minulých uměle oživována 

a udržována, aby „formovala národní bohatství“. Věřím, že lidová kultura (na 

rozdíl od „folkloru“) může být i v dnešní době živým sdělením a svědectvím 

o tom, co formovalo lidstvo a kulturu po staletí a co může svěže rezonovat také 

v životě dnešního člověka. To je koneckonců také jeden z motivů této práce.  
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2. Teologie lidové duchovní písně 

Píseň z hlediska literárního (i hudebního) patří mezi malé formy, což 

předpokládá jisté zúžení výrazových prostředků. V lidových duchovních 

písních těžko hledat nějaké „sumy teologie“, ostatně za tímto účelem písně ani 

nevznikaly. Na druhou stranu lidové písně reflektovaly život, postoje, dobu, 

spiritualitu svých autorů. Proto lze v písních objevovat různé teologické důrazy 

či témata. Jejich nástinem se zabývá tato kapitola.  

Metodologicky bylo obtížné následující řádky rozčlenit: různá témata 

prostupují více písněmi, prolínají se, některé písně by bylo možné zařadit 

do více tematických podkapitol apod. Tam, kde je to možné, uvádím k danému 

tématu vždy související část písně (takže táž píseň může být citována vícekrát 

vždy s ohledem na dané téma a jeho kontext).  

 

2.1 Biblický otisk v lidových písních 

Jako evangelický teolog nemohu začít jinde než v Písmu, tedy písněmi 

biblickými. Jako biblické písně uvádím ty, u nichž je zjevné, že přímo 

vycházejí z biblického textu, buď jako jeho prosté zhudebnění či přebásnění, 

nebo jeho interpretace exegetická či homiletická.
49

 Záměrně vynechávám 

některé písně vztahující se k církevnímu roku (především vánoční písně 

a koledy a také písně velikonoční). Ty pojednávám v samostatných oddílech 

kapitoly 3.2 Rok v duchovní písni. 

 

2.1.1 Starý zákon 

Písně, jež reflektují starozákonní příběhy a témata, se vyskytují spíše 

ojediněle. Výjimku tvoří poměrně velký počet písní vycházejících z příběhu 

knihy Genesis o Adamovi a Evě a také několik písní žalmových.  

Z látky knihy Genesis vychází například píseň Adam a Eva ze sbírky 

Sušilovy.
50

 Popisuje biblický příběh o stvoření ženy a prvotním hříchu:  

                                                 

 
49

 Některé písně vycházející z biblických příběhů nabývají rysů legendárních. Ty jsem 
zmínil pouze v omezené míře jako ukázku. 

50
 Sušil III/30, s. 44. 
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„Jez, Evičko, jez to jabko 

jak je po něm velmi sladko!“  

 

Následuje vyhnání z ráje, po němž přichází konstatování, jež referuje 

o dědičném hříchu:  

„Ten Adam jest první otec 

do velkej nás práce doved.
51

  

A ta Eva první matka 

zavedla nás nebožátka.“
52

 

 

Velmi podobnou píseň najdeme u Erbena. Původní text písně v tomto 

případě končí vyhnáním z ráje, za poslední dvojverší klade Erben tuto 

poznámku: „(...) O písni této praví se, že pochází od Bratří Českých, byla však 

valně porušena a (...) rozmnožena nechutným přídavkem počátku tohoto:  

 

Tu máš, Evo, z tvého smíchu, 

teď jsme padli oba k hříchu atd.“
53

  

 

Oproti Sušilovi tak Erben zpochybňuje autenticitu narážky na učení 

o prvotním hříchu, jež po-osvícenská doba nezřídka napadala. Kromě toho je 

u Erbena zaznamenána verze, která končí výrazně christologicky orientovanou 

doxologií (jak uvidíme, tento jev bude častý): 

 

„Kriste pro tvé umučení 

dej nám hříchů odpuštění“
54

  

 

Do třetice zmiňuji píseň Adama Pánbu stvořil z Miškeříkova Horňáckého 

zpěvníku sedláckých. Ta se vůbec nezabývá otázkou prvotního hříchu 

a vyhnání z ráje, nýbrž formuluje veskrze pozitivní výpověď o tom, že člověk 

byl stvořen ke cti a chvále svého Stvořitele: 

 

                                                 

 
51

 V jiných verzích: „Do velkej nás bídy doved.“ 
52

 Tuto píseň zařadil Bohuslav Martinů do své Kytice (cyklus skladeb na lidové texty pro 

smíšený nebo dětský sbor, sóla a malý orchestr, Paris 1937, věnován malíři Janu Zrzavému). 
53

 Erben 1864/48, s. 500. 
54

 Tamtéž. „Ať nás nežže věčný plamen / zachovej nás, Kriste. Amen.“  
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„Adama Pánbu stvorił 

člověka samého 

aby sa ten svět rozmnožił 

ke cti chvále jeho“
55

 

 

Píseň byla zapsána na Horňácku,
56

 jež se historicky váže k území 

evangelíků. Je otázkou, zda se nad písní nepodepsala také konfesní příslušnost 

autora.  

K písním vzniklým na podkladu biblických žalmů uvádím žalmovou píseň 

ze sbírky Holasovy. Píseň o deseti slokách je silně christologická („pod stínem 

Ježíše, ukryješ se tiše“ nebo „pospěš rychle jíti za Ježíšem Pánem“),
57

 první 

dvě sloky však zcela zřetelně vycházejí z žalmové předlohy. 

 

„I proč tak náramně 

rmoutíš se vždy ve mně 

duše má truchlivá?“
58

 

  

Jinou žalmovou písní s novozákonními a christologickými motivy je 

Z hlubokosti, mé těžkosti volám k tobě, Pane
59

 z téže sbírky, jejíž totožná verze 

s mírně odlišnými nápěvy se nachází ve dvou verzích také ve sbírkách 

Bartošových
60

. Z Holasovy poznámky i dalším zkoumáním je zjevné, že jde 

o píseň ze známého Šteyerova kancionálu. Na tomto místě se poprvé 

setkáváme s jevem popsaným v kapitole 1.3.2 Lidová píseň duchovní?, kdy se 

jako lidová píseň prosadí starší kostelní
61

 kancionálová píseň. Je to svědectví 

o tom, že dobrá píseň může rezonovat i v jiném prostředí, než pro které byla 

původně psána. Zde došlo pouze k menším změnám v nápěvu písně (zajímavé 

je i porovnání nápěvů Holasovy české a Bartošových dvou moravských verzí). 

                                                 

 
55

 HZS 1, s. 11. 
56

 Horňácko je oblast deseti obcí na moravskoslezském pomezí na úpatí Bílých Karpat. Je 

to jedna z mála oblastí, jež si až dodnes zachovala původní kolorit a starobylé rysy lidové 

kultury (úvodní kapitola HZS, s. 6). Obce jako Javorník nad Veličkou nebo Hrubá Vrbka až 
podnes uchovávají živou evangelickou tradici. Další informace dostupné online, např. 

www.hornacko.net. 
57

 Holas I/20, s. 23. 
58

 Tamtéž. Srov. Ž 42,6. 
59

 Holas I/27, s. 28. 
60

 Bartoš II/965, s. 602 a Bartoš III/2013, s. 1112. Srov. Ž 130. 
61

 Tento výraz je běžně užíván ve sbírkách a dobové literatuře. 
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Jak upozornil Leoš Janáček v předmluvě ke třetímu vydání Bartošovy 

sbírky
62

, výše popsaný proces fungoval i opačně: starší lidové nápěvy 

(zpravidla písní světských) byly upravovány do písní „kostelních“
63

. Tento jev 

potvrzuje také například velký současný znalec lidové písně Jaroslav Krček
64

 

na příkladu známé Augustově bratrské písně (obsažené též v současném 

Evangelického zpěvníku) Aj, jak jsou milí tvoji příbytkové,
65

 jejímž původním 

nápěvem je pololidová dvorská píseň Jižť mi pan Zdeněk z Konopiště jede.
66

  

 

2.1.2 Nový zákon 

Biblické písně novozákonní se týkají především Ježíšova života, resp. 

evangelijních příběhů (včetně podobenství). 

Některé písně jsou prostým popisem biblické události nebo Ježíšovy řeči. 

Tak například tzv. dvojí přikázání lásky
67

 je téměř doslovně opsáno písní Miłuj 

Pána Boha svého z cełeho srdečka tvého.
68

 Podobně píseň Pokušení Páně
69

 

zjevně odkazuje na Matoušovu biblickou látku.
70

  

Naproti tomu příběh o Ježíšově křtu Janem Křtitelem v Jordáně, který 

příběhu o pokušení na poušti přímo předchází, je v písních pojat značně 

„lidově“ a legendárně. Například v písni Křestění Ježíšovo
71

 se tento akt 

nekoná dle biblického pojetí Janem Křtitelem.
72

 Snad pro příliš složitou 

a „nelidovou“ tematiku evangelijního podání je o Ježíšově křtu v písních 

                                                 

 
62

 Kapitola VII. nazvaná „Církevní písně“. Viz dále Bartoš III, předmluva, s. CXXXIII n. 
63

 Janáček kriticky nahlíží na proces zjednodušování lidových nápěvů za účelem jejich 
kancionálového využití („o všechnu květnatost jsou připraveny“, „suše přistřiženy“, „skladatel 

spíše složí pěkný nápěv než chudý; theoretik hudební snadno sestrojí suchý nápěv 

z květnatého“), cit. dle Bartoš III, předmluva, s. CXXXIII n. Pravdou je, že z bohaté hudební 
artikulace původních nápěvů zbyly v kancionálech zpravidla jednoduché zápisy čtvrťových a 

půlových not. 
64

 Jaroslav Krček, český hudebník, dirigent, sbormistr a hudební skladatel, zakladatel 

a umělecký vedoucí souboru Musica Bohemica. „Jeho úpravy a adaptace lidových předloh 
mají osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace.“  

(L. Moravetz) 
65

 Evangelický zpěvník 398. Dále jen EZ. 
66

 Krček – Pecka, Český zpěvník. 
67

 Mt 22,34–40 a Mk 12,28–34. 
68

 Bartoš III/2012, s. 1111. 
69

 Sušil III/27, s. 41. 
70

 Mt 4,1–11. 
71

 Sušil III/24, s. 38. 
72

 Mt 3,13–17. 
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referováno jako o křtu nemluvněte – ovšem se všemi náležitostmi k tomu 

patřícími, jak bylo v křestních obřadech raného novověku zvykem: 

za svědectví kmotrů a účasti široké rodiny. Tak se dozvídáme, že jako 

„stařeček“ tu byl svatý Jáchym, za „stařenku“ svatá Anna, za „kmotry“ svatý 

Štěpán, svatý Jan (věřme, že aspoň Křtitel), „za kmotřičky“ „svatá Anna 

s Alžbětú“.
73

 Z biblických reálií pak zůstává pouze řeka Jordán.  

Píseň Ej, v onen dávný čas opisuje biblický příběh utišení bouře.
74

 Prvních 

čtrnáct dvouveršových slok velmi přesně popisuje Ježíšův příběh podle 

Matoušova podání.
75

 Přirozeně se objevily také doplňky, které vedly 

k interpretaci a aktualizaci bouře již nikoli jako jevu přírodních živlů, nýbrž 

přeneseně jako životních turbulencí, v nichž lid prosí o ochranu v bouřích 

života s eschatologickým závěrem:  

 

„Bouř tu prudkou staviž 

v lodi své nás plaviž 

v přeblaženém běhu 

veď ji k nebes břehu.“
76

 

 

Řada písní se věnuje tzv. zvěstování Panně Marii,
77

 důvodem je fakt, že 

ustálená modlitba Ave Maria (Zdrávas Maria) byla všeobecně známá a užívaná 

a dodnes patří v katolicismu mezi nejoblíbenější.
78

 Tento tematický okruh 

                                                 

 
73

 Sušil III/24, s. 38. Píseň řeší i zcela praktické záležitosti: „Utrhneme z růže květ, budeme 

mít plenky hned.“    
74

 Mt 8, 23–27 a Mk 4,35–41. 
75

 Markova verze předřazuje utišení bouře Ježíšovu pokárání „proč se bojíte“. 
76

 Sušil III/12, s. 27. Původ této písně coby lidové poněkud zpochybňuje Sušilova 

poznámka „I ve Španělích píseň podobná (...) od starodávna známa (...)“ Vydavatelé Sušilovy 

sbírky R. Smetana a B. Václavek v doslovu uvádějí: Kde pak přece pojal do sbírky na př. písně 
původu kramářského (je tomu tak hlavně u písní duchovních, o které jako kněz zvláště pečoval 

– tu se, až budou vydány jednou tiskem všecky kramářské písně, patrně ukáže, že většina jeho 
písní s posvátnými a duchovními náměty souvisí úzce s kramářsky tištěnou barokní písní 

kostelní a duchovní), kde tedy přece pojal písně původu kramářského, tam je většinou také 
jako takové vyznačil, jak dosvědčuje poznámka u č. 37, která mimo jiné také ukazuje, jak 

dobře Sušil znal život písně lidové, když napsal, že písně kramářské napotom z úst do úst 

přecházejíce proměnám mnohým podléhají a drsnatost obyčejnou... ztrácejí. Zdá se, že Sušil 
z nich vybral právě ty, které již prošly touto censurou ústní tradice lidové a byly jí 

přizpůsobeny, i když jejich jádro zůstalo umělé a barokní – cit. Sušil III, s. 752 (Doslov). Srov. 
též Bartoš III/828, s. 444. 

77
 L 1,28 n. 

78
 Téma bylo nesčíslněkrát pojednáno i v tzv. artificiální hudbě (všeobecně známá 

zhudebnění Schubertovo či Gounodovo, ale také Bruckner, Dvořák, Franck, Liszt, Saint-Saëns 

a další). 
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zařazuji sem, neboť ctím především jeho biblický původ, ač by bylo možné jej 

zmínit také u tématu Maria,
79

 jakož i v církevním roce.
80

 Sušil uvádí tuto píseň 

s překrásným nápěvem z Horních Kounic:  

 

„Stála Panenka Maria 

jako růžička červená. 

 

Přišel tě k ní anjel Páně 

dal pozdravení té Panně. 

 

(...) Nelekej se, Panno čistá, 

máš porodit Pána Krista. 

 

Pána Krista porodila 

žádné bolesti neměla.“
81

 

 

 Sporný dovětek „žádné bolesti neměla“ snad lze přisoudit jednak faktu, jak 

prostý člověk vnímal výjimečnost parthenogeneze, jednak obecné mariánské 

úctě, jež souvisela s jejími nadpřirozenými schopnostmi zbavovat bolesti i ty 

kolem sebe. Touto silnou mariánskou zbožností jsou prodchnuty i další písně, 

jak ještě uvidíme v kapitole 2.2.4 Maria.  

Tutéž píseň téměř ve shodném textovém znění uvádí také Erben.
82

 Podobně 

krásná, věcná i prostá je také píseň na stejné téma ze sbírky Bartošovy, „Anděl 

Gabriel, ten čistý posel“
83

 včetně slavného Mariina přitakání („staň se mi podle 

slova tvého“).
84

 

Uvádím i příklad písně na motivy Ježíšových podobenství. Podobenství 

o boháči a Lazarovi
85

 uvádí sbírka Holasova: 

 

„A když boháč trachtu strojil, 

bratr Lazar drobtů prosil. 

 

                                                 

 
79

 Viz kapitola 2.2.4 Maria. 
80

 Viz kapitola 3.2 Rok v duchovní písni. 
81

 Sušil III/31, s. 45.  
82

 Erben 1864/49, s. 500. 
83

 Bartoš III/1890, s. 1006. Viz také PŘÍLOHA 5. 
84

 Tamtéž. Tuto píseň uvádím v kapitole 3.2.1 Advent. 
85

 L 16, 19–31. 
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Nechtěl mu boháč nic dáti, 

kázal on ho psy vyštvati.“
86

 

 

Píseň má 24 slok a kromě několika nepříliš významných legendárních prvků 

(boháč „modrej plamen z úst vypustil“)
87

 píseň velmi dobře podržela původní 

biblický text. Jinou píseň na stejné téma lze najít také u Sušila (Lazar 

a bohatec).
88

 Zde je její druhá verze
89

 poněkud vložena do soudobých reálií, 

kdy se příběh odehrává po jisté mši, kam šli „všeci lude“: 

 

„Kněz mši svatu dokonal 

bohač na hostinu zval, 

bratra Lazara něchal.“
90

 

 

Obě písně mezi řádky (zvláště zmíněná druhá verze Sušila) postihují i motiv 

dosud aktuální, jímž jsou sociální rozdíly mezi lidmi. Jestliže Kristem 

zaslíbené Boží království (jehož realitu Ježíšova podobenství chtějí přiblížit) 

má vnést do světa zcela jiné pořádky, pak zde příběh i jeho písňové ozvěny 

nesou naději dobré budoucnosti všem domnělým i skutečným Lazarům. 

Píseň Smrt (Byltě jeden člověk) popisuje situaci dobře etablovaného sedláka, 

který si mne ruce pohledem na své polnosti: 

 

„Byltě jeden člověk 

bylo mu jakkolvěk. 

 

Šel od role k roli 

hledět na obili.  

 

Obiličko moje, 

co si je tak pěkne!  

 

Kterak ja tě sežnu,  

do stodoly svezu.“
91

  

                                                 

 
86

 Holas I/17, s. 21. 
87

 Holas I/17, s. 22. 
88

 Sušil III/18, s. 30–31. 
89

 Sušil často uvádí různé textové, ale i nápěvové verze, tak jak je zachytil při svém sběru 

(„jiné čtení a pění“). 
90

 Sušil III/18, s. 31. Tato verze je „Od Příbora“. 
91

 Sušil III/9, s. 22. Viz také PŘÍLOHA 3. 
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To nápadně připomene čtenáři či zpěvákovi známé biblické podobenství 

o boháči a stodolách.
92

 Svým záměrným zamlčením konkrétností místa, času, 

jmen (omezuje se jen na obecné „byltě jeden člověk, bylo mu jakkolvěk, šel od 

role k roli“) tak zdůrazňuje nadčasovost takového životního postoje, jenž 

ovšem nabývá velmi konkrétních rysů i v dobách dnešních. Po setkání se smrtí, 

která přichází uprostřed opojení bohatstvím náhle a nečekaně, zbývá sedlákovi 

pouze konstatování: 

 

„Běda mně hříšnému,  

jsem dlužen každemu.  

 

A najvěc jednemu 

Panu Bohu svemu.“ 

 

Celá řada textových i nápěvových variant z různých geografických oblastí
93

 

dokládá, že píseň byla značně rozšířena a snad i oblíbena.
94

 

Na závěr této kapitoly uvádím ještě píseň, již Bartoš zařazuje mezi písně 

svatební,
95

 je v ní ovšem pečlivě převyprávěn slavný biblický příběh o svatbě 

v Káni Galilejské, kde Ježíš proměnil vodu ve víno:
96

  

 

„Mesiáš přišel na svět pravdivý, 

a prorok vzácný s velkými divy. 

Mezi jinými zázraky 

dał jest víno z vody taky, 

v Kani Galilejské 

na svaďbě nebeské.“ 

 

Po převyprávění příběhu se následující sloky čím dál více věnují pouze 

vínu: 

 

                                                 

 
92

 L 12,13–21. 
93

 Sušil III, s. 22–25 a zde různé verze vycházející z tohoto tématu. 
94

 Všiml si toho také současný písničkář Vlasta Redl, který část písně upravil a nazpíval 

v roce 1994 se skupinou AG Flek na společném CD s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem 

(http://www.hradistan.cz/cd09.htm). 
95

 Bartoš III/2005b, s. 1104 n. Srov. také B3/841, s. 451 a Sušil III/619. s. 378. 
96

 J 2,1–12. 
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„Tuť pravého Boha poznali,  

když víno z vody okušovali: 

Víno, víno, víno, víno, 

nikdy ´s tak dobré nebylo 

v Kani Galilejské.“ 

 

Následně se dozvídáme, že i Panna Maria „koflíček vína naléť si dala“, Petr 

apoštol stál u džbánu a volal na Jana, že se má taky napít, do toho víno chválí 

Ondřej i Filip, „Bartoloměj ho natočił fłašku“, Jakub Menší „małú łáhvičku“, 

Šimon pil rovnou „z hrnca“ a nebohý Lukáš nakonec „kofle vytíral“.
97

  

Na příkladu této písně je (kromě variací na vypité víno) patrno, jak lidové 

vrstvy vnímaly apoštolské povolání v širším pojetí: k okruhu Ježíšových 

Dvanácti přidávají například také evangelistu Lukáše, Pavla z Tarsu nebo 

Matěje, jenž doplnil kruh Dvanácti až po Ježíšově nanebevstoupení.
98

 

Píseň končí radostným eschatologickým zvoláním: 

 
„Skrz narození miłého syna, 

Bože, rač nám dat dobrého vína 

a po této časné smrti 

rač plný koflíček nalíti 

v království nebeském.“
99

 

 

 

 

2.2 Vybraná teologická témata 

Do následující kapitoly jsem zařadil několik teologických okruhů či témat, 

které bylo možné při zkoumání písní rozpoznat a dále analyzovat. Při tom platí 

to, co již bylo uvedeno výše, totiž že lidové duchovní písně nejsou učebnicí 

teologie, nýbrž jakousi reflexí nebo ozvěnou zbožnosti jejich tvůrců napříč 

dějinami i regiony. Proto lze zobecňovat snad jen část závěrů, které budou 

v následujících řádcích zmíněny. Nemá jít o ucelený dogmatický přehled. 

Výběr okruhů určovala teologická témata, která jsem v písních rozpoznal, 

nikoli naopak. 

                                                 

 
97

 Bartoš III/2005b, s. 1104 n. 
98

 Sk 1,15–25. 
99

 Bartoš III/2005b, s. 1104. 
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2.2.1 Bůh: Otec, Syn, Duch svatý. Trojice 

Bůh Otec jako první osoba Trojice je častým tématem písní, jež odkazují 

na Boží moc, ochranu, majestát, jak například ilustruje píseň z horňáckého 

Lipova: 

 

„Otče Bože všemohúcí,  

slavný a divný v své moci, 

buď od nás chválen s vděčnosti. 

 
Že´s nás noci pominułéj 

zachovał od smrti náhłéj 

i od príhody neščasnéj.“
100

 

 

Boha jako Stvořitele i toho, kdo o stvoření pečuje, chválí první sloka 

svatební písně ze sbírky Sušilovy: 

 

„Vzdejme čest Bohu samému, 

Bohu Otci nebeskému, 

jenž nás ráčil stvořiti 

a na tom světě říditi.“
101

 

 

Zřetelně starozákonní motiv se pak objevuje v oslovení „Bože Abrahamův“. 

Vychází z častého starozákonního obratu, kdy se volající k Hospodinu vnitřně 

přimkne k identitě praotců („Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův“). 

 

„Bože Abrahamův, 

králi, pane pánův, 

myť prosíme tebe, 

dej nám rosu s nebe, 

Pane Bože náš.“
102

 

                                                 

 
100

 Bartoš III/1883, s. 1002. 
101

 Sušil III/81, s. 72. 
102

 Holas I/2, s. 11, podobná píseň též Kamarýt I, s. 90. nebo Bartoš II/962, s. 582. 
V Bartošově verzi obsahuje píseň v další sloce reminiscenci k Eliášovu příběhu (srov. 1 Kr 

18): 
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Písně volající k Ježíši Kristu zpravidla oslavují jeho vykupitelský čin 

a spásnou moc, obracejí se k jeho ukřižování (pašijové písně)
103

 

a zmrtvýchvstání (velikonoční písně)
104

. Mimo to lze ve sbírkách nalézt 

poměrně rozsáhlé kapitoly tzv. „Písní k Ježíši Kristu“.
105

 Jedná se o písně, 

které často ve smutku či úzkostech vzhlížejí ke Kristu jako zachránci, přičemž 

cílem je téměř mystické přiblížení ke Kristu, nezřídka hovořící v milostné 

metaforice: 

 
„Kdykoliv chodím,  

v smutku tu sedím, na Tě, Jezu, myslím, 

umdlívá toužením po Tobě, milým mým, 

srdce mé kvílením. (...) 

 

Bez vody, pokrmu, 

bez svého samečka nemůž být hrdlička;  

jak já mám živ býti, když nemohu míti 

Ježíše miláčka.“
106

 

 

Nebo podobná píseň vyjadřující lásku ke Kristu a nemožnost vyjádřit ústy 

intenzitu tohoto vztahu: 

 

„Pane, já Tebe miluji, 

Tě srdečně miluji! 

Kolik jest na zemi tvorů, 

kolik hvězd v nebeském dvoru: 

tolik úst sobě vinšuji 

Pane, já Tebe miluji, 

Tě srdečně miluji!“
107

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 
„Uslyš hlasy naše / jako Eliáše / proroka když uslyšel / hned z nebe déšť vyšel / Pane Bože 

náš.“ 
103

 Ukázky v kapitole 3.2.3 Postní doba 
104

 Ukázky v kapitole 3.2.4 Velikonoce 
105

 Například Bartoš II, s. 581nn nebo Bartoš III, s. 1072 n. 
106

 Bartoš III/1964, s. 1073. 
107

 Bartoš II/948, s. 581. 
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Podobně např. v písni ze sbírky Kamarýtovy: 

 

„Jesu, lásko srdce mého! 

Vezmi mé srdce do srdce twého.“
108

 

 

Tyto písně zřetelně zapadají do koloritu specifické barokní zbožnosti. Na 

podobné rysy žánrů umělé tvorby z téže doby upozorňuje Nešpor.
109

  

Některé písně tohoto typu zbožnosti vyostřují kontrast mezi Bohem Otcem 

a Synem Ježíšem Kristem, jako by snad šlo o odlišné osoby bez vzájemné 

interakce: Bůh po zásluze trestá, ale (navzdory tomu) Ježíš Kristus při mně 

stojí v úzkostech a bídách. 

 

„Bůh na mne dopustil 

skrz mé hříchy, 

povstaly proti mně 

bouře, války: 

Ó Ježíši můj,  

ó Ježíši můj! 

v úzkostech a bídách 

sám při mně stůj.“
110

 

 

Poněkud střízlivější (a v dnešní době zřejmě lépe použitelnou)
111

 píseň 

na podobné téma zmiňuje Sušil:
112

 Přitom se zřetelně dotýká i mysticky 

laděných textů oblíbeného motivu světla a iluminace (druhá sloka): 

 

„Kde jsi můj přemilý Ježíši Kriste? 

kde tě hledat budu, na kterém místě?  

 

Pusť od sebe světlo, o, slunce jasné,  

bez tebe nám svíce života hasne. (...) 

 

                                                 

 
108

 Kamarýt II. s. 10. 
109

 Nešpor, Náboženství na prahu nové doby, s. 124. 
110

 Bartoš II/949, s. 585. Poslední dvojverší též např. Kamarýt I, s. 72. 
111

 Všimli si jí autoři křesťanského zpěvníku (nejen) pro mládež Svítá (141). 
112

 Sušil III/54, s. 59. Autorství dle Sušila pochází „od žebráka v Ivančicích“. Ten jejím 
autorem nejspíš nebyl, píseň je staršího původu a nachází se také ve zpěvníku Cithara 

Sanctorum Jiřího Třanovského (vydání 1768 a 1787, č. 869) 
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Kdekoli ty půjdeš, za tebou půjdu, 

tebe se na věky přidržet budu.
113

 

 

Když tebe budu mít, předrahý hosti, 

nech jiného nemám, na tom mám dosti.“
114

 

 

Písně k Duchu svatému nacházíme zřídka. Lze je najít v písních 

vztahujících se k liturgickému období svatodušních svátků.
115

 Dále jsou prosby 

k Duchu svatému součástí některých ranních písní, kdy jsou prosbou o to, aby 

Duch svatý ve dni, který se právě otevírá, provázel „srdce, rozum i mysl“.
116

 

Velmi pěkně a srozumitelně to vystihuje text z Bartošovy sbírky: 

 
„Sešli Ducha Tvého 

svatého, 

z hůry do srdce mého,  

jenž by rozum i mysli mé 

spravovał, 

stvrzovał  

podle vůle Tvé. 

 

Tak by mé činění, 

myšlení, 

słova také mlúvení 

mohły se líbit Tobě, 

a tak jen 

každý deň 

mohl słužiti Tobě.“
117

 

 

Pokud jde o písně o Trojici, spíš by bylo vhodné pracovat s termínem 

ustálené trojiční formulace v písních. Setkáváme se s nimi spíše formálně, jako 

třeba v úvodním oslovení. Například: 

 

 

 

                                                 

 
113

 Srov. také Rt 1,16. 
114

 Tamtéž.  
115

 Uvádím samostatně v kapitole 3.2.5 Svatodušní svátky. 
116

 Bartoš III/1882, s. 1001. 
117

 Tamtéž. 
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„Svatá Trojice, Bože,  

jenž´s mi ráčil dáti, 

že jsem dnes z svého lože 

zdráv mohl povstati“
118

 

 

Nebo také v závěrečné doxologii, jež je zjevně přejatá z církevních 

kancionálů, resp. liturgie: 

 
„Sláva budiž Bohu Otci, 

Bohu Synu stejné moci! 

Spolu i Duchu svatému 

v sedmi dařich bohatému.“
119

 

 

Jinak je zřejmé, že písně trojiční učení příliš nerozvíjejí. Obtížně 

uchopitelná nauka o Boží trojjedinosti zřejmě v praktickém životě naše předky 

na venkově příliš nezaměstnávala. Jak také poznamenal Z. Nešpor: 

„Takřka evergreenem všech misionářských relací se (...) v 18. století staly 

stížnosti na nízkou míru náboženských znalostí venkovanů, kteří se sice 

považovali za katolíky, ale o vnitřním obsahu této víry nevěděli prakticky nic. 

Často neznali ani Otčenáš a trojiční učení. Bylo tomu tak již pro nedostatečnou 

církevní správu, zaostávající za potřebami společnosti, ale také proto, že církev 

v té době na pozitivním vymezení lidové zbožnosti z praktických důvodů příliš 

pevně nelpěla.“
120

 

Facit 

Autoři písní nejčastěji volají k Bohu v osobě Boha Otce či Ježíše Krista. Ke 

druhé zmíněné patří řada původně barokní tvorby mysticky laděných písní 

k Ježíši Kristu. Duch svatý je naopak méně frekventovaným oslovením, 

vyskytujícím se často ve formalizovaných výpovědí typu doxologií. Podobně 

i Trojice nebyla autorům písní tématem příliš blízkým, což lze odvozovat 

i z nízkého teologického povědomí „obyčejných“ lidí především 18. století.  

 

                                                 

 
118

 Bartoš II/891, s. 502; Bartoš III/1884; Holas I/10, s. 16. 
119

 Kamarýt II, s. 13. 
120

 Nešpor, Náboženství na prahu nové doby, s. 152–153. 
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2.2.2 Hřích a milost 

Hřích, lidské selhání a zlo jsou v lidových duchovních písních často 

tematizovány. Život našich předků byl mnohem více spjat s jistým druhem 

pokory vycházející z myšlenky každodenního žití sub specie aeternitatis. Snad 

ze všech lidových duchovních písní je patrné, že lidé více „žili“ jakousi latentní 

Boží přítomností v životě, vědomím Boží moci a lidské závislosti na Stvořiteli.  

Z popsaného pak plyne, že člověk svůj každodenní běh podroboval jistému 

zastavení a uvědomoval si svou nedokonalost před Boží tváří. Podporovala to 

i častá zpovědní praxe. 

V pojetí hamartologie je obtížné sledovat jednotnou linii. Jak už bylo 

několikrát zmíněno, písně nepřinášejí souhrnnou teologickou látku, jsou 

pestrou směsicí teologických důrazů vycházejících z kontextů doby, místa 

i dalších souvislostí. Tak najdeme do značné míry protichůdná tvrzení 

o věčném zavržení, kdy „hřích odpuštěn nebude“,
121

 nebo zase o milosti, k níž 

se lze odvolávat k „lítostivému Otci“.
122

 Přesto lze upozornit na několik 

společných motivů: 

Místem, kde se na sklonku věků všichni setkají, je Boží soud. Ten je 

motivem obávaným, jak líčí valašská píseň ze Sušilovy sbírky. Píseň je 

zajímavá také tím, že navzdory jistým legendárním prvkům vlastně rozvádí 

biblické podobenství o družičkách.
123

 Autor písně si dal záležet na tom, aby 

vystihl naivitou bezbožníka, již popisuje z dnešního pohledu až komicky, když 

popisuje reakci na volání k soudu: 

 
„Hříšníci se radovali, 

na súd Boží pospíchali.“
124

 

 

To ostře kontrastuje s následným zjištěním: 

 
„O běda nám hříšným bude, 

dyž den súdný Páně přijde.“
125

 

 

                                                 

 
121

 Sušil II/170, s. 74. 
122

 Bartoš II/891, s. 502. 
123

 Srov. Mt 25,12. 
124

 Sušil III/35, s. 48. 
125

 Tamtéž.   
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Boží soud je také jakýmsi mementem osobní zbožnosti: 

 

„Obávám se súdu tvého, 

když tě vidím rozpjatého.“ 

 

To je na jedné straně tvrzení, které je v rozporu s učením o Kristově spásné 

oběti, na druhou stranu zdůrazňuje, že to, zač Kristus trpěl, je také moje vina. 

I moje vina přibila Krista na kříž. Tuto myšlenku uchopili též autoři mnohých 

slavných písní v období pietismu, například Paul Gerhardt.
126

  

 Boží soud je také jistým očekávaným zadostiučiněním pro ty, jimž se 

za života nedostávalo spravedlnosti v sociální rovině, jak například popisuje 

pohřební píseň označená U hrobu žebračky.
127

  

 
„O živnůstku každodenní 

u dveří žebrávala; 

Pámbů vás naděl,
128

 v stavení  

lakomce slýchávala; (...) 

 

Všecko to jen na čas bylo, 

čítalť Bůh její slze, 

k spasení její sloužilo, 

dnes jest jí jistě blaze (...)“
129

 

 

Vedle strachu z myšlenky na poslední soud se však objevuje i naděje, že 

příchodem Krista do světa byla jednou provždy poražena moc zla, jak 

například zpíval o Vánocích ponocný na Zlínsku: 

 
„Hřích Adamův jest napraven 

a zlostný ďábel poražen 

skrze Krista Pána. 

 

 

                                                 

 
126

 Paul Gerhardt (1607-1676) je autorem mj. známého protestantského hymnu Salve caput 
cruentatum, česky Ó hlavo plná trýzně: Tvé břímě mé jsou hříchy / a já jsem zavinil, / zač, 

Beránku ty tichý, / tak tvrdě trestán byl (EZ 320). 
127

 Bartoš III/2050, s. 1148. 
128

 Srov. Jk 2. 
129

 Bartoš III/2050, s. 1148. 
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Otcové svatí žádali, 

my jsme se toho dočkali 

v Jeho narození.“
130

 

 

Z této naděje se pak rodí i důvěra v Boží milost, jak pěkně popisuje vánoční 

píseň z Velké nad Veličkou,
131

 když zdůrazňuje, že i Soudce má paradoxně 

moc vzít člověka pod ochranu svých křídel: 

 

„Ó Kriste Pane! 

Tě žádáme, 

schraň nás pod svá křídla, 

když přijdeš souditi, 

račiž nás přivésti 

v věčná bydla.“
132

 

 

Boží milosrdenství jako jedinou naději před soudem zdůrazňuje jihočeská 

píseň z Holasovy sbírky: 

 
„Kterak smutní obstojíme, 

až se před soud postavíme, 

tenkrát žádná výmluva 

není platna u Boha 

krom jeho milosrdenství.“
133

 

 

Ucelený a zhuštěný výklad dějin spásy podává další píseň z Velké nad 

Veličkou zapsaná u Bartoše.
134

 Citujme pouze z jejího konce: 

 
 

 

 

 

                                                 

 
130

 Bartoš II/934, s. 545. 
131

 Jedním z Bartošových dvorních dodavatelů a spolupracovníků byl Martin Zeman (1854-

1919) z Velké nad Veličkou, jehož velký počet nasbíraných písní Bartoš do své sbírky zařadil. 
Díky tomu evidujeme u Bartoše značný počet horňáckých písní (nejen z Velké, ale také 

z Kuželova, Lipova, Javorníku, Hrubé Vrbky ad.). 
132

 Bartoš II/907, s. 522. 
133

 Holas II/348, s. 192. Srov. také Erben 1864. s. 574; Bartoš III/1112 b. 
134

 Bartoš II/941, s. 572 n. 
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„Všecko vám odpouštím, 

mimo sebe pouštím 

vši nepravosť, 

a na vašem lkání 

na samém pokání 

chci míti dosť. 

 

Jestli vy tu milosť 

velkou dobrotivosť 

neuznáte,  

žádné mé milosti, 

žádné víc lítosti 

nepoznáte.“
135

 

 

Facit 

Pojetí tématu hříchu a milosti v písních je značně nejednotné a místy si 

jednotlivé výpovědi protiřečí. Písním je však společná myšlenka života, který 

se trvale odehrává před Boží tváří. Odtud také písně vyhlížejí k Božímu soudu 

na konci věků. Na jedné straně hřích (situován často do etické roviny), je 

v jakémsi varovném tónu spojován s věčným zatracením. Přece jen se však 

zdá, že mnohem větší počet písní mluví o darované milosti a odpuštění. Pro ně 

Boží soud není jen hrozbou, nýbrž také výhledem k budoucímu věku (a útěkem 

z bídy světa, což se může týkat ekonomicky a sociálně protestní symboliky, 

která se například objevuje v barokních kramářských písních)
136

. Učení 

o milosti pak nejlépe shrnuje poslední citovaná píseň: Boží milost je darem, ale 

dar je třeba přijmout. Jestli je něco možné označit jako věčné zatracení, pak 

právě vědomé nepřijetí této milosti. Naši předkové o tom uměli zpívat 

a z dochovaných svědectví se zdá, že o tomto přijetí milosti něco věděli.  

 

 

2.2.3 (Inter)konfesionalita 

Prohledat a pokusit se roztřídit písně podle kritéria konfesní příslušnosti 

jejich autorů, v našem prostředí především na písně „katolické“ 

a „evangelické“, je těžší, než by se mohlo na první pohled zdát. Pro jasné 

                                                 

 
135

 Bartoš II/941, s. 574. 
136

 Nešpor, Náboženství na prahu nové doby, s. 121. 
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určení by bylo třeba zabývat se detailně písní v místě jejího vzniku (pokud je 

možné toto místo dohledat), případně se pokusit o nalezení předlohy písně 

(například kancionálový původ), a ani tak nemusí být výsledek uspokojivý. 

Nadto tento postup mnohonásobně převyšuje rozsah i obecný záměr práce. 

Existují ovšem vodítka, na jejichž základě lze „konfesní příslušnost“ 

některých konkrétních písní přinejmenším s jistou pravděpodobností určit. 

Je například zřejmé, že písně, v nichž stěžejní roli hraje Maria nebo světci, 

patří do písňové tvorby autorů katolických. Tak i další témata, jež zřetelně 

formovala katolickou lidovou zbožnost.
137

 

V kapitole 1.3.2 Lidová píseň duchovní? jsem již zmínil poznatek, že část 

písňových předloh je dohledatelná v kancionálech. Na základě toho se Pavel 

Váša ve své stati pokouší dekódovat také církevní či konfesní příslušnost 

některých písní z druhé Bartošovy sbírky.
138

 Jisté vodítko tu může být, ale 

z Vášova příspěvku samotného je patrné, že úspěch není úplný. Některé písně 

jsou oběma konfesím společné a liší se jen v drobných důrazech. Není tedy 

zcela jasné, jakým konfesním životem žily písně mimo kancionály. 

Jiným východiskem může být hledisko geografické. Například u písní 

moravských se jich velké množství dochovalo z oblasti Horňácka, kdy 

především písně z dodnes převážně evangelických obcí, jako jsou Javorník 

nebo Hrubá Vrbka, lze často zařadit mezi evangelické. Často to potvrzují 

i jejich teologické důrazy, z nichž vycházela reformace obecně, tedy Boží 

slovo (Písmo) jako jediná norma a akcent na nezaslouženou Boží milost. 

Ukázkou toho je například píseň z Bartošovy sbírky: 

 

„Tobě se vinen dávám.  

Bože spravedlivý: 

k milosti odvolávám, 

Otče lítostivý. (...) 
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 Např. Nešpor. Náboženství na prahu nové doby, s. 113–150. 
138

 Váša, O původu některých písní nábožných v Bartošově sbírce národních písni 

moravských: „Ovšem že každá církev upravila si píseň podle své věrouky. V tom je důležitý 

rozdíl ve verši 9. v Bart, a v SV. str. 2. čteme: Dejž nám v dobrých skutcích setrvání, v Žit. str. 
3. a u Klejcha č. 143: Dejž nám v pravé víře setrvání. Protestant prosí za víru, katolík za dobré 

skutky.“ (Český lid 5, 1896, s. 433.) 
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Uděl nám Slova svého, 

velebných svátostí 

života pobožného 

chovati s pilností (...) 

ať slovo Tvé máme, 

víře tě vzýváme 

blaze v Tobě skonáme 

s Tebou přebýváme.“
139

 

 

V samotných písních nalezneme jen málo těch, jež by zřetelně poukazovaly 

na konfesní příslušnost zpěváka. Výjimku tvoří například starodávný čardáš 

ze Strání:  

 

„Kebys byla katolička,  

boškal bych ti obě líčka,  

ale že si luteránka,  

šej, haj, nedovolá moja mamka. 

 

Moja mamka nedovolá,  

abys moja žena byla,  

aby luteránská víra,  

šej, haj, katolickú porazila.“
140

 

 

Podobně píseň ze zpěvníku Slovácké piesničky, která je navíc přímo v textu 

lokalizována do již zmíněné evangelické obce Javorník:  

 
„Javorník Javorník 

na pěknéj dolině, 

co je po dolině, 

ked sú tam kalvíné.“
141

 

 

Obě tyto písně jsou tak dalším důkazním materiálem toho, že konfesní 

rozdíly v období protireformace i později působily nezřídka bolestnou roztržku 

mezi příslušníky obou „táborů“.
142
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 Bartoš II/891, s. 502 n. 
140

 http://cmrosenka.wz.cz/akordy/kebysbyla.pdf. 
141

 SP II/97, s. 104. 
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Facit 

Ve zkoumaných písňových sbírkách se dochovaly písně katolického 

i protestantského směru. Jejich rozlišení není snadné, písně sotva mohou být ve 

sbírkách řazeny podle svého konfesního původu. Explicitní tematické narážky 

nalezneme jen ve velmi malém množství písňových textů. Je tedy třeba 

vycházet z teologických motivů v konkrétních textech, v analýze původu písní 

a srovnáním s dobovými kancionály. Určitý vhled také poskytuje hledisko 

geografické, zdrojem mnoha evangelických lidových písní jsou například 

evangelické obce na Horňácku. Z dobových pramenů i ze sekundární 

literatury
143

 je zřejmé, že napětí mezi katolíky a evangelíky bývalo v časech 

protireformace i v době toleranční poměrně značné a týkalo se obou stran. 

V písních však tato rivalita až na výjimky není příliš sledovatelná.  

 

2.2.4 Maria 

Maria, matka Ježíšova, hrála zásadní roli v lidové zbožnosti obecně, proto 

se toto téma výrazně zapsalo i do lidových písní a přináší rozsáhlou látku. 

Písně o Marii jsem rozdělil do několika oblastí:  

Předně Maria v bibli. Toto téma je šířeji popsáno v kapitole 2.1.2 Nový 

zákon. 

 

Maria se také vyskytuje jako hlavní osoba příběhů, v nichž se směšují různé 

biblické motivy s legendárními prvky. Maria se například setkává s králem 

Davidem,
144

 jinde se cestou na mši (v dodnes zpívané vánoční písni Byla cesta, 

byla ušlapaná
145

) potkává s Alžbětou a vzápětí porodí ve středoevropských 

prosincových mrazech: 

 

                                                                                                                                 

 
142

 Podobné písně a zmínky nalezneme i na „opačné straně Karpat“, na Slovensku, kde řadu 
„konfesijních“ písní zaznamenal Jan Kollár (Národné spievanky): 

Plače diovča, plače, / plače nevoľníčka / že je on luterán, / ona katolíčka.  

Škoda ťa, šuhajík, / škoda teba i mňa, / že si ty katolík / a ja luteránka. 
Přesto písně vyjadřují i jakousi ekumenickou naději: 

Muože sa, dievčatko, / muože sa to stati, / muože si katolík / luteránku vziati. 
(http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1077/Kollar_Narodnie-spievanky-1-Piesne-a-zlomky-z-

mytologickeho-ohladu-pamatne/bibliografia) 
143

 Např. Nešpor, Náboženství na prahu nové doby, s. 379. 
144

 Sušil III/2, s. 15. 
145

 Sušil III/4, s. 18. 
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„Porodila v ty vánoční hody, 

co zamrzly všecky všade vody. 

 

Edem jedna voda nezamrzla, 

kde Maria pro vodu chodila, 

by Ježíšku kúpel udělala“
146

 

 

Jinde Maria rodí přímo v klášteru za rozličných zázračných znamení (kříže 

se klaní, zvony samy zvoní a podobně).
147

 Středoevropské reálie vtipně 

vyjadřuje legenda nazvaná Snídání Panny Marie: 

 

„Synáčku můj milý, já bych už snídala, 

já bych už snídala rybičky z Dunaja.“
148

 

 

Řada písní se týká poutních míst, jež jsou s Marií spojeny, zvláště 

na Moravě (svatý Hostýn, Žarošice, Svatý Kopeček u Olomouce), ale také 

v Čechách (Stará Boleslav), a dokonce i v sousedních zemích (např. 

Čenstochová v Polsku).
149

 Píseň „od Valašského Meziříčí, Příbora a Opavy“
150

 

líčí „Svatého Lukáše“, jak maluje „obraz Boží“, dílo se však podaří až tehdy, 

když na ně Marie „svoje líčka přiloží“. Hotové dílo má být vystaveno na 

významném mariánském místě: 

 
„Zapřahejte šest pár volů, 

vezte obraz k Častochovu. 

 

Postavte ho na kopečku, 

proti jasnému slunéčku.  

 

Budú lidé putovati, 

zdraví tamo nabývati.“ 

 

Několik ukázek uveďme také navazující na významná poutní místa česká 

a moravská: 
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 Tamtéž. 
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 Sušil III/36, s. 49. 
148

 Sušil III/42, s. 28. 
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 Jedno z nejvýznamnějších poutních míst Evropy, slavná ikona Panny Marie 
Čenstochovské (tzv. Černá Madona). 
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 „Obraz Panny Marie“, Sušil III/34, s. 47. 



 

44 

 
„Drahý poklad v Čechách máme 

v Staré Boleslavi 

Ach, kýž to Čechové známe, 

tam jest plnost zdraví. 

Tam studně všeho dobrého, 

tam schránka Boha živého: 

Maria, Maria Boleslavská.“
151

 

 
„Není na Moravě přes ty dvě Marie: 

jedna na svatém Kopečku, 

druhá na Hosténě.“
152

 

 

Značně svéráznou souvislost Marie s dávným příchodem křesťanství na 

naše území podává píseň „Maria Žarošská“:
153

 

 
„Z Východních jsi krajin vyšla, 

do Moravy jsi k nám přišla. (...) 

 

Hájila jsi svého místa, 

Morava hned byla jistá“
154

 

 

Častým obrazem písní o Marii je také motiv související s latinskou sekvencí 

„Stabat mater“,
155

 tedy Marie bolestná stojící pod křížem a sledující umírání 

svého syna. Písně vyjadřují hlubokou vnitřní bolest nad ztrátou vlastního dítěte. 

Poskytují útěchu ženám–matkám v podobných situacích. 

.  
„O matky, které syny dva, 

tři neb čtyři máte, 

a když vám z nich jeden umře, 

smutně naříkáte!  
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 Kamarýt I/8, s. 104. 
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 Sušil III/63, s. 63. 
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 Sušil III/65, s. 64. 
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 Tamtéž. Obec a významné poutní místo Žarošice leží nedaleko Kyjova na Hodonínsku.  

O „Panně Marie Žarošské, naší patronce Moravské“ zpívají i jiné písně. 
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 Motiv mnohokrát rozvíjen v tzv. artificiální hudbě (Pergolesi, Haydn, Schubert, Verdi, 

Dvořák, Poulenc, Penderecki ad.). 
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Kterak pak já smutná máti 

nemám naříkati? 

Nemajíc jen jediného, 

toho mám ztratiti.“
156

 

 

S úctou k Marii souvisí také její role opatrovnice a přímluvkyně. 

V představě neuchopitelného Boha byla lidem blíž jako žena, matka 

ochránkyně. Vedle Boha Stvořitele, nezřídka nahlíženého jako autoritativního 

vládce, stála v roli přímluvkyně, pod jejíž mateřská křídla se vešla nejedna 

lidská starost či obava. 

 
„Panenko čistá, tys schránka Christa, 

pros za nás synáčka, tys naše matička.“
157

 

 

Podobná píseň si všímá jakési hierarchie, kdy Maria je nadějí, avšak nikoli 

větší než Bůh sám:  

 
„Maria, po Bohu v tom světě náděje, 

tebe naše srdce milovat slibuje.“
158

 

 

Podobně zní i následující prosba. Marie se má pouze přimlouvat, konat má 

Kristus: 

 

„Hvězdo jasná, 

růže krásná, 

přimluv se Kristu Pánu, 

ať zažene 

a odžene 

od nás morovou ránu.“
159

 

 

Lidová tvořivost vtisknutá do lidové písně ilustruje Marii coby průvodkyni 

lidským životem v mnoha rozličných situacích: Maria se tak například ocitá 
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dokonce v roli starosvata.
160

 V písni původem ze Strážnice se ozývá obava jisté 

ženy z budoucnosti, sňatku a odchodu do cizí země, jimž lze v kontextu písně 

rozumět také jako jisté alegorii odchodu „na onen svět“.
161

 V popisu tohoto 

„svatebního“ dne se zpívá: 

 

„Budu měť za družbu  

svatého Jozefa 

a za starosvatku 

Krista Pana matku. 

 

Budu měť ženicha 

Ježiše milého 

a on mě přivedě 

do kralovství svého.“
162

 

 

Starosvat býval jakýmsi svatebním manažerem, který zajišťoval organizaci 

svatebního dne a dbal na to, aby celý obřad proběhl řádně. Zde tedy Marie 

v roli starosvatky působí jako služebnice a může být oporou člověku i při této 

zvláštní svatbě, která značí odchod z tohoto světa. Role ženicha je ovšem 

vyhrazena Kristu. Ten jediný může přivést „do kralovství svého“. 

Píseň Když milý Kristus Pán do nebe vstupoval
163

 je zajímavá tím, 

že reflektuje vztah Ježíše a Marie v dějinách spásy. Příznačné je hned první 

dvojverší písně, která byla dle Sušilova zjištění rozšířena po celé Moravě 

(Kuřim, Vlčnov, Polanka).  

 

„Když milý Kristus Pán do nebe vstupoval 

matičku svou milou na zemi zachoval. 

 

Nenech mne, synáčku, nenech mne na zemi, 

já volím raději být s tebou na nebi. 
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 Srov. J 2,1–12, příběh o svatbě v Káni Galilejské, kde se Maria také stará o „provozní 

záležitosti“. 
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 Sušil píseň označil jako „Svadba poslední“. 
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 Sušil III/76, s. 69.  
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Nemůže, matičko, nemůže to býti 

Ty musíš, matičko, na zemi umříti.“
164

 

 

Mariino nanebevzetí je v této písni podáno ve velmi „čisté“ formě, jež žila 

v tradici už zhruba od 18. století. Pozdější dogma (které vyhlásil Pius XII. až 

v roce 1950) nestanovuje přesně, zda k nanebevzetí došlo až po Mariině 

tělesném skonu.
165

 

„Po mnoho století měla v církvi větší váhu svědectví sv. Jana Damašského, 

o něž se do značné míry vyhlášení opírá. Matka Boží, ač byla počata bez 

poskvrny hříchu, přece musela projít branou smrti, když jí prošel i její Syn.“
166

 

Facit 

Pokud jde o biblické svědectví o Marii, najdeme dosti takových písní, které 

vycházejí z příběhu Ježíše Krista (zejména jeho narození a utrpení), nelze si 

ovšem nepovšimnout částečné transformace na rovinu legendy, případně 

sloužící k vystižení lokálních reálií. 

Pokud jde o mariánská dogmata, jsou přítomna spíše mezi řádky. Autora 

písně nezajímá ani tak dogma samotné, jako spíš jeho místo v životě, to k čemu 

ukazuje: Maria je theotokos a semper virgo,
167

 písně to vyjadřují úctou, 

poukazem k čistotě, umývání, porodu apod. Dvě novější dogmata nebyla ještě 

autorům písní známa. Přesto lze usuzovat, že Maria často vystupuje v roli té, 

která se přimlouvá, která je nablízku lidem i svému Synu v nebeském 

království – a lhostejno, zda byla vzata na nebe (některé písně jako by tvrdily 

opak: zůstaň na zemi, Marie, a pomáhej lidem). V písních se často vyskytují 

různé legendy, jež jsou vděčnými tématy pro píseň, často označují místní 

reálie, zejména poutní místa zasvěcená Marii. 

Pokud jde o poměr úcty k Marii a k Ježíši Kristu, resp. k Trojici, lze říci, že 

jen několik málo „mariánských“ písní se o Kristu nebo o Trojici nevyjadřuje 

vůbec. I tam, kde je ústřední postavou Maria, zbožnost, úcta a prosby k ní, 

bývá často alespoň zmínka o tom, kdo je větší než ona. V tomto smyslu písně 

většinově nepostrádají alespoň náznak christologického rozměru. 
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 Lohse, Epochy dějin dogmatu. s. 175–176. 
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 Čekota, České ohlasy vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie 
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2.2.5 Sociální motivy 

Rozdíly mezi lidmi a nerovnoprávnost ve feudální společnosti, bohatství 

a chudoba, to byla nejvýznamnější společenská témata, jimiž se autoři písní 

zabývali, jež předkládali v písňové modlitbě svému Bohu. 

Již jsme zmínili biblická „sociální“ podobenství a jejich ozvěnu v lidových 

písních.
168

  

V písních se objevují povzdechy a stížnosti na sociální situaci a vrchnost: 

 
„Ach Bože můj miłý, šak je ten svět zmotaný, 

co sa na něm nasužuje chudobný poddaný. 

 

Tak nás pán sužuje, płatu neulevuje, 

enom dycky z roka na rok daněčky pribude.“
169

 

 

Ale nejde jen o povzdechy a láteření, jak je kolem všechno špatně. V písni, 

jež jako přímluvná ranní modlitba směřuje k Bohu, vyjadřuje neznámý autor 

z Velké nad Veličkou prosby především za vlastní spravedlnost, odpovědnost 

a poctivost vůči ostatním, dokonce etické podnikání: 

 

„Potom živnůstku svou 

vedli spravedlivě 

s pomocí Tvou svatou, 

živi jsouc střízlivě 

a Tvá přikázání 

plnili bedlivě. 

 

Nijakž v svém obchodu bližním neškodili 

nýbrž bez podvodu 

věrně se živili, 

ctnou věrnou prací 

statek svůj množili.“
170
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 Viz kapitola 2.1.2 Nový zákon. 
169

 HZS 4, s. 12; podobná píseň také např. HZS 537, s. 326. 
170

 Bartoš II/887, s. 497 n. 
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Součástí písňových modliteb jsou také prosby za chudé, osamělé, vězněné: 

 

„Pomož chudým, obmysli je, Pane, 

vdovy i sirotky měj v Své ochraně, 

vězňů rač sám potěšiti 

všech volajících prosby slyšeti.“
171

 

 

Najdeme dokonce i písně, které přejí vrchnosti jen to nejlepší a žehnají 

svým pánům, jako například píseň z vysočinského Jimramova: 

 
„Ke zámku je cesta posypaná kmínem, 

že milosťpán s paní voní rozmarynem. 

 

Voní, voní, voní a voněti budou, 

Pán Bůh jim dej štěstí, kady chodiť budou. 

 

Pán Bůh jim dej štěstí, Boží požehnání, 

abychme na přesrok zasej u nich žali.“
172

 

 

Podobně i horňácká ranní píseň: 

„Račiž také všechnu vrchnosť naši 

opatrovat, Bože, všemi časy 

spolu s přáteli našimi, 

rač jim dát dlouhý věk, požehnání.“
173

 

Facit 

Písně se sociální tematikou se týkají podobně jako ostatní dobová literatura 

na toto téma především bohatství a chudoby, rozdílů mezi lidmi 

a nerovnoprávnosti ve feudální společnosti. Je však zajímavé, že navzdory 

značnému počtu písní protestních lze zaznamenat i přímluvné modlitby za 

vrchnost či přání všeho dobrého těm, kdo nám dávají práci.
174

  

                                                 

 
171

 Bartoš II/893, s. 505 n. 
172

 Bartoš I/332, s. 134. 
173

 Bartoš II/893, s. 505 n. 
174

 Tyto písně tak předkládají nevyřčenou otázku, zda by nám po mnohdy oprávněném 
láteření na politické nebo sociální poměry dnešní doby neslušely následně také přímluvné 

modlitby za všechny, kdo za naši politiku či společnost nesou odpovědnost. 
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3. Lidová duchovní píseň jako zdroj zvěstování 

Následující kapitolu jsem pojal jako malý vhled do míst, situací a okolností, 

kde lidová duchovní píseň přicházela k životu. 

Opět platí (což ostatně ukázaly i kapitoly předchozí), že není možné písně 

striktně rozřadit a přesně vymezit jejich Sitz im Leben na konkrétní kapitolu, 

číslo, škatulku. Již jsem naznačil a ještě bude možné si všimnout, že jednotlivé 

písně se často týkají více oblastí a lze je citovat opakovaně při různých 

příležitostech.  

Přesto jsem pro jistou přehlednost zvolil následující kapitoly a kategorie. 

Ale nikoli jen pro přehlednost. Následující řazení den – rok – život chce 

poukázat i na cykličnost těchto časových úseků. Jde o jistý druh opakování: 

dne od rána do noci, roku od jara do zimy či lidského putování od narození do 

smrti. Písně pro jednotlivé příležitosti těchto opakujících se cyklů chtějí 

poukázat na cosi stálého a neměnného,
175

 co jako věčnost naproti pomíjivé 

skutečnosti stojí pevně jako zdroj posily, inspirace a naděje. Jelikož málokterá 

lidská bytost je schopna žít z této jistoty opravdu v každou chvíli každého 

z těchto cyklů, slouží duchovní píseň jako modlitba hledající tyto věčné 

souvislosti. Ostatně, čím jiným je duchovní píseň víc než právě modlitbou: 

v radosti i úzkosti, přemýšlení i osamělosti, vnitřní jistotě i strachu. 

Proto i název Lidová píseň jako zdroj zvěstování, tedy dobré zvěsti o tom 

pevném a neměnném, co smí provázet člověka od rána do večera, od jara 

do zimy, od narození až do posledního vydechnutí. Navzdory všemu, co život 

přináší, navzdory situacím, kdy člověku není do zpěvu. Nebo jinými slovy - 

pozvání k životu sub specie aeternitatis, s vědomím každodenní Boží 

blízkosti.
176

  

 

 

                                                 

 
175

 Srov. Žd 13,8. 
176

 Jedna z teorií, proč naši předkové měli mnohem nižší vchody svých příbytků (mimo 
teorií o obecně nižším vzrůstu lidí či tepelně-izolačním účelu) praví toto: Naproti vchodovým 

dveřím zpravidla visel krucifix. Člověk vcházející dovnitř musel kvůli nízkému profilu sklonit 

hlavu, čímž se de facto sklonil před Božím majestátem. Nemusí jít o bezduché klanění 
sakrálním předmětům jako spíš o fakt, že opakovaná a častá setkání s tím, co mne převyšuje, 

dávají životu jiný rozměr.  
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3.1 Duchovní píseň pro každý den 

První ze zmíněných cyklů přináší náhled na písně, které bychom mohli 

označit jako denní či dokonce všední. Tato oblast je možná ze všech tří vůbec 

nejdůležitější, neboť nejvíc přibližuje, jak se projevuje Boží přítomnost 

v lidském životě každý den. Při práci i odpočinku, na cestách i u stolu, 

ve smutku a těžkostech, při ranních chválách i večerních modlitbách.  

 

3.1.1 Ráno 

Ranní zpěv patřil k prvním denním činnostem. Začínalo se právě 

duchovními písněmi – jako poděkováním za nové ráno, nový den. Snad proto, 

že pomíjivost života a v jejím důsledku radost z každého nového dne byla 

našim předchůdcům více na očích. Snad proto, že život měl pevnější denní 

rytmus a řád:  

 

„Ej, pamatujž ty ráno každý den, 

že jsi k obrazu Božímu stvořen“
177

 

 

Ranních písní sběratelé dochovali celou řadu. Jejich hlavním obsahem je 

chvála. Sluší se na prvním místě chválit Stvořitele za nový den, za to, že jsme 

mohli vstát, za to, co je před námi. To ukazuje například horňácká ranní píseň 

doprovázená upraveným Šteyerovým nápěvem, známá také ze současného 

Evangelického zpěvníku:
178

 

 

„Díky Bohu vzdejme 

králi nebeskému 

který nás milostivě dochoval 

k jitru dnešnímu. (...) 

 

(...) Račiž i tento den, 

nám býti přítomen, 

ode všeho zlého nás chrániti,  

nebʼs toho mocen.“
179

 

                                                 

 
177

 Bartoš II/893 s. 505. 
178

 Bartoš II/889, s. 500; EZ 637. Viz také PŘÍLOHA 1. 
179

 Tamtéž. 
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Z ranních písní je dále patrné, že noc byla vnímána nejen jako opak dne, 

tedy jako čas ke spánku a odpočinku, nýbrž také jako čas, období, kdy spolu 

s temnotou ožívají „ďábelské zlosti“.
180

 Najdeme však i mnohem civilněji 

vyjádřený dík, že nás Bůh „zachovał od smrti náhłéj, i od príhody neščasnéj, od 

úkladů nepřátelských“,
181

 že „spałi jsme bezpečně“.
182

 V pokročilé civilizaci 

a dnešní době, kdy ze tmy nemíváme strach už proto, že ji mnohdy 

ve světelném smogu ani nespatříme, se tyto důrazy ztrácejí a vděčnost za 

klidnou noc prostou nebezpečí nebývá tak samozřejmě předmětem ranních 

modliteb. 

Ranní zpívaná modlitba také obsahuje prosby ke dni, který se právě otevírá. 

Zdaleka se netýkaly pouze konkrétního zpěváka a modlitebníka, nýbrž 

nezřídka byly vztaženy i k jeho okolí, ke stvoření, ke světu kolem: „rodiče, 

ženy, dítky, čeleď i živnosti“,
183

 jinde přímluvy i za „vrchnosť“.
184

  

Píseň Můj milý člověče
185

 (v jiné verzi Rozmiłý člověče) se vyskytuje 

v různých textových i melodických obměnách jak v Čechách, tak na 

Moravě.
186

  

 
„Můj milý člověče, 

blížíť se svitání, 

slyšíš milé kohoutky, 

jak vesele chválí (...) 

  

(...) nejdéle lenuješ 

v tom krásném svitání, 

ej anděl Páně čeká, 

vždy s tou zlatou bání, 

 

zdaž by co vonného 

moh´ od tebe míti, 

a do té zlaté báně 

tobě to schovati.“ 

                                                 

 
180

 Holas I/17, s. 12. 
181

 Bartoš III/1883, s. 1002.  
182

 Bartoš III/1880, s. 999. 
183

 Bartoš II/891, s. 503. 
184

 Bartoš I/332, s. 134. Viz také kapitola 2.2.5 Sociální motivy. 
185

 Holas I/8a + 8b, s. 15. 
186

 Bartoš II/885, s. 495; Bartoš III/1885, s. 1003.  
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Kromě chval „kohútků“
187

 a krásného rána, které vybízí vstát do nového 

dne, se tu vyskytuje zvláštní motiv zlaté báně, která neznačí jen ranní sluneční 

svit, nýbrž naráží na biblický motiv z knihy Zjevení Janova: 

„A když tu knihu uchopil,
188

 čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na 

kolena před Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní 

kadidla, což jsou modlitby Božího lidu.“
189

 

Píseň tak zve nejen k obdivování krásy letního svítání, nýbrž také k tomu, 

aby člověk vydal počet ze svých „vonných“ skutků ve dni, který se právě 

otevírá a přidal se tak k „modlitbám Božího lidu“.
190

 

 

3.1.2 Práce, úroda, obživa 

Do této kapitoly jsem zařadil písně, v nichž se objevují motivy proseb či 

díků za vláhu či úrodu, poděkování za jídlo a pití a vůbec prostředky k životu.  

V době globálního zemědělství v bohaté Evropě si středoevropský člověk 

stěží dovede představit to, čím se naši předci zabývali každoročně, totiž co si 

počít, když se na polích neurodí. Na dobré úrodě závisela nejen kvalita života, 

ale vůbec existenční zajištění základních potřeb. Proto se v písních velmi často 

vyskytují prosby za déšť, vláhu, úrodu. 

 

„Tebeť pokorně prosíme, 

rač nám dát časy pokojné, 

i zemské úrody hojné. 

 

Rač svlažit deštěm vinice, 

dědiny, všecky štěpnice, 

louky, zahrady, chmelnice. 

 

Přívaly, kroupy, blýskání, 

strašlivé, hrozné hřímání 

vzdáliž od nás, Bože věčný.“
191

 

                                                 

 
187

 V horňáckém nářečí ve verzi Bartoš III. 
188

 Beránek přijal sedmkrát zapečetěnou knihu. Zj 5,1–14. 
189

 Zj 5,8 dle znění ČEP. 
190

 Tamtéž. 



 

54 

Podobně píseň slovácká, odtud nejspíš i ústřední téma: 

 

„Bože, nám požehnaj, všecko nám dobré daj. 

naše vinohrady od škody zachovaj.“
192

 

 

Mimo starozákonního oslovení v již citované písni Bože Abrahamův
193

 

se v prosebných písních za vláhu a úrodu objevuje také zvláštní oslovení Krista 

„Pelikáne“.
194

 

 

„O Pelikáne,  

drahý poklade, synáčku z Marie,  

pane Ježíši, 

popřej, ať prší, smiluj a slituj se.“
195

 

 

Poněkud menší servítky si bere táhlá píseň z moravskoslovenských 

Kopanic:  

 
„Bože môj, Otče môj 

z vysokého neba 

ja keď´s ně zuby dal, 

daj že mi aj chleba.“
196

 

 

Citovat lze také z písní, jež byly určeny k prostřenému stolu: 

 
„Prátelé milí pozvaní, 

v tomto dobrém posezení 

jeden s druhým se radujme, 

Pána Boha osłavujme 

ke cti, chvále! 

 

                                                                                                                                 

 
191

 Holas I/4, s. 12. 
192

 SP II/16, s. 22. 
193

 Holas I/2, s. 11, podobná píseň též Kamarýt I, s. 90 nebo Bartoš II/962, s. 582. 
194

 Pelikán si podle antické tradice (vzniklé na základě mylného pozorování) rozdírá do 

krve vlastní hruď, aby mohl nakrmit své mladé. Pro tuto svou domnělou obětavost se stal 

symbolem Ježíše Krista. 
195

 Holas I/3, s. 12. Srov. také Bartoš III/2009. 
196

 SP 1/11, s. 19. 
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Neb nevíme jistě toho,  

aby zme jeden druhého 

pres rok mohli uhlídati, 

tak vesele hodovati, 

ví to Bůh sám.“
197

 

 

Tato píseň vybízí k vděčnosti nejen za nesamozřejmý pokrm, ale také za 

stejně nesamozřejmé společenství shromážděné u stolu. Dodává moudře 

zmínku o pomíjivosti našeho vezdejšího putování, avšak s nadějí, že 

o  budoucích věcech „ví Bůh sám“ a „po zdejším hodování“ budeme „vesele 

hodovati v słávě věčné, nekonečné“.
198

  

 

3.1.3 Na cestě 

V dřívějších dobách lidé cestovali z místa na místo podstatně méně než 

dnes, kdy dopravní prostředky dosáhly nebývalého rozvoje a leckterým našim 

současníkům se vyplatí denně dojíždět do práce i stovky kilometrů. Také 

odloučení od blízkých bylo podstatně delší, pokud se člověk vůbec vrátil domů 

(a nemuselo to být jen v případě válečného konfliktu). Proto vykročení na 

dalekou cestu znamenalo značný zásah do života jednotlivce i pospolitosti. 

Mimo to se v písních otiskly také jiné, přenesené motivy cesty. 

Na cestu se strojil, kdo vykračoval do manželství: 

 

Mocný Bože na vysosti, 

spravuj nás sám Svú miłostí,  

na cestu se strójím jíti, 

Pane, rač mne sprovoditi.
199

 

 

Na křižovatce byl i ten, kdo ještě nevěděl, zda vykročit do manželství, nebo 

na jinou cestu: 

 

 

 

                                                 

 
197

 Bartoš II/956, s. 592. 
198

 Tamtéž. 
199

 Bartoš II/960, s. 595. V písni se přímo o svatbě nehovoří, ale Bartoš ji zařazuje mezi 

písně „Svatební a hodové“. 



 

56 

Pane Bože, co mám robit, 

či vandrovat, či sa ženit. 

Ženit sa ně nedovolá 

vandrovat ňa nohy bolá. 
200

 

 

A symbolika vyjití na cestu se užívala i v případě očekávání věcí 

posledních. To jsem již naznačil u jedné z mariánských písní.
201

 Také další 

píseň s krásným lašským dialektem z Bělé na Opavsku Sušil označuje jako P. 

Maria Opatřitelkyně.
202

 Píseň však dle mého názoru spíše než do mariánských 

patří právě sem, do písní na cestě životem. Pokud píseň vznikla jako reflexe 

autentické životní zkušenosti, pak nejspíše té, která odpovídá situaci mládence 

na začátku životních změn, životní cesty, avšak se zřetelným eschatologickým 

přesahem:  

  

„Mladzěněčku mlady, 

kaj ty povandruješ? 

 

Z tej země do jinej 

do krajiny cuzej. 

 

Kdo cě tam opatři, 

dy cě smrć zachvaci? (...) 

 

(...) Mam ja tam svu milu 

Panenku Mariu. 
203

 

 

Ona mne opatři, 

dy mne smrć zachvaci.“
204

 

 

                                                 

 
200

 HZS 480, s. 290. 
201

 V kapitole 2.2.4 Maria.  
202

 Sušil III/19, s. 31. 
203

 Celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické Ladislav Moravetz, který se 
tématem lidové duchovní písně zabývá, učinil po konzultaci s významným moravským 

etnomuzikologem Janem Rokytou (1928–2012) zajímavý počin, kdy v rámci očekávané 
recepce písně v evangelickém prostředí zaměnil pro někoho problematické dvojverší o Panně 

Marii za vyznání lahodící i uchu protestantskému: Mám ja Pana svého / Boha laskavého. Pro 

někoho může jít o nepřijatelné přeznačení, pro jiného je to pouze otázka užití jiných 
výrazových prostředků.  

204
 Sušil III/19, s. 31. 
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Píseň končí zvláštním vyznáním, odevzdáním. Ani smrt nemůže mládence 

překvapit. Maria (nebo chcete-li, Pán Bůh sám) provází člověka nejen na 

pozemských cestách života, nýbrž také a právě v hodině smrti:  

 

„Ona mě opatři,
205

  

dy mne smrć zachvaci (...) 

 

(…) Do hrobu položi, 

do nebe sprovodzi.“ 

 

Představa, jak Boží (nebo Mariina) ruka ukládá na konci pozemské cesty 

poutníka do truhly, do hrobu a vzápětí dovádí do nebe, je velmi silná: smrti 

připouští jediné nezpochybnitelné právo, tedy přijít, dostavit se. Píseň tak 

přináší spolehnutí, že Boží moc provede člověka nejen na všech životních 

poutích a cestách, nýbrž i všemi místy, kde smrti přiznáváme vládu: v umírání, 

v truhle, v hrobu. Po všech těchto záležitostech ovšem přichází něco, na co 

„mladzěneček“ v písni sází od počátku, totiž důvěra, že ani smrt nemůže 

odloučit od Boží lásky.
206

 Příběh této překrásné „cestovní“ písně je tak 

příkladem víry, která jde odvážně vstříc neznámé budoucnosti a spoléhá se na 

Boží doprovázení až do konce či ještě dál. 

„Leitmotiv“ chválení doslova na všech životních cestách (včetně těch 

posledních, jak patrno v závěru) vyjadřuje píseň z Kamarýtova sběru: 

 
„Pochválen buď Pán Ježíš! 

Vždycky až na věky. 

Kamkoli jdeš neb běžíš, 

prozpěvuj na věky. 

V radostném plesání, 

ve všem zarmoucení: 

Pochválen buď Pán Ježíš! 

Říkej do skonání.“
207

  

 

 

 

 

                                                 

 
205

 V Moravetzově verzi: On mě tam opatři. 
206

 Srov. Ř 8, 38–39. 
207

 Kamarýt I/12, s. 77. 
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3.1.4 Strach, smutek, úzkost 

Rozličné životní situace provází strach a úzkost. Lidé se obraceli k Bohu 

o pomoc například při starostech existenčních: 

 

„Ach, Bože dobrý, mám děti drobný, 

núza veliká, a chléb nižádný. 

 

Copak mám dělat, komu stěžovat! 

Děti chcú chleba, copak si počať! 

 

Půjdu já k Otci, on je všemocný, 

on mně spomůže v tejto úzkosti.“
208

 

 

Smutek přinášelo i vědomí vlastní nedokonalosti, viny a selhání před Boží 

tváří: 

 
„Kriste, pro Tvé umučení, 

dej nám odpuštění 

našim hříchům přetěžkým, 

pomoc k radosti nám všem smutným.“
209

 

 

Vědomí, že Hospodin sám nejlépe ví, co se člověku na světě děje, vystihuje 

elegická píseň ze Staré Břeclavi: 

 
„Však ty, Bože, nájlepší víš,  

jaký já mám na světě kříž.“
210

 

 

Obecnějším posteskem je pak píseň 

 
„Bože můj, Bože můj, jenom mě neopusť,  

co nemožu snésti, to na mě nedopusť.“
211

 

 

                                                 

 
208

 Sušil III/43, s. 55. Sušil označuje píseň jako „Starost a doufání“. 
209

 Bartoš II/895, s. 510. 
210

 Bartoš III/1092, s. 572. 
211

 Sušil III/47, s. 56. 
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Z kontextu této písně nelze vyčíst, jaká konkrétní starost zpěváka trápí, ale 

přesto vyjadřuje to podstatné: Totiž že největší ztráta by byla, kdybych byl 

Bohem opuštěn nadobro. Dokud mě neopustil, dokud pouze „dopouští“, snad 

také ví, co mohu snésti a co už nikoliv. 

Prosba „neopouštěj mě“ je častá. Jako by říkala: dokud jsi tady, dokud 

o Tobě vím a ty víš o mně, dokud jsi mým jediným Pánem, není to ještě 

nejhorší, ať se kolem děje cokoliv. 

 
„Toliko samé potřeby 

k živnosti své žádám 

neopouštěj mě, můj Bože 

neb´s jediný můj Pán.“
212

 

 

Do skupiny těchto písní by jistě mohly být zařazeny mnohé jiné, například 

většina skupiny Písní k Ježíši Kristu, o nichž byla řeč v kapitole 2.2.1 Bůh: 

Otec, Syn, Duch svatý. Trojice.  

 

 

3.1.5 Večer 

Podobně jako písně ranní, formulují i ty večerní díky a chvály za uplynulý 

den i odevzdání do Boží moci pro všechny chvíle nadcházející. Čas pro večerní 

modlitbu a usebrání zprostředkovával možnost zhodnotit to, co se ve dne 

událo, předložit všechny okolnosti a situace před Boží tvář s nadějí, že vše 

zůstává i v jeho rukou.  

Odevzdání nejlépe charakterizuje píseň v lašském
213

 dialektu ze sbírky 

Františka Sušila: 

 
„Už na lože lihamy, 

k tobě, Bože, volamy: 

Bože naš, 

tobě se poručamy.“
214

 

 

                                                 

 
212

 Holas I/13, s. 18 n. 
213

 Lašsko je region na severovýchodní Moravě (Frýdek-Místek, Frýdlant n/O., Nový Jičín, 

Kopřivnice). Z Hukvald na Lašsku pocházel i hudební skladatel a znalec lidové písně Leoš 
Janáček (1854–1928). 

214
 Sušil III/45, s. 56. Viz také PŘÍLOHA 4.  
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Ve spojení s „houpavým“ nápěvem ve třídobém taktu vytváří píseň takřka 

léčivou atmosféru klidu a pohlazení: „Tobě se poručamy“, a proto klidně 

a pokojně uléháme, spoléhajíce na tvou milost a doprovázení.  

Spolehnutí na vyšší moc zmiňuje i jiná večerní píseň: 

 
„Nebudeliť ochrany Tvé, 

stráž lidská neobstojí (...)“
215

 

 

A jiná píseň konkretizuje možná nebezpečí z abstraktní roviny do zcela 

konkrétní: 

 

„Odvrať válečný nepokoj 

Bože, zažeň válku a boj, 

moc nepřátelskou stroskotej 

a pokojné časy nám dej“
216

 

 

Podobně jako u písní „cestovních“ existují i zde písně zařazené do celku 

písní večerních, třebaže svým kontextem poněkud přesahují do jiné, ještě 

hlubší roviny. Tak je tomu například ve sbírce Holasově: 

 

„Dobrou noc ti vinšuji,  

marný světe, 

dobrou noc ti vinšuji,  

vzdálím se tě, 

opouštím tě i tvou česť, 

stříbro, zlato, co v něm jest, 

Ježíše políbím dnes.“
217

 

 

Je zřejmé nejen z dalších slok, že ono vzdálení ze světa má charakter spánku 

hlubšího, než je ten několikahodinový noční. Citovaná první sloka působí, jako 

by onen odcházející zpěvák pohrdal vším pozemským, ale není tomu tak: 

v dalších slokách se loučí se stvořením, jež je mu vzácné, i se svými blízkými, 

jimž žehná. Ví však, že to nejlepší ho teprve čeká.  

                                                 

 
215

 Bartoš II/894, s. 508. 
216

 Bartoš II/896, s. 511. 
217

 Holas I/14, s. 19. 
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3.2 Rok v duchovní písni 

Dalším z cyklů lidského života, jehož lidová píseň provázela a provází, je 

časové období roku, čtyř ročních dob, dvanácti měsíců. Navazuji na schéma 

roku liturgického s počátkem v adventu, tedy ještě před začátkem roku 

občanského. Opět platí, že by sem mohly patřit písně již představené, například 

adventní zvěstování Panně Marii,
218

 podobně jako prosby a díky za úrodu
219

 

(především formulace díků budou součástí kapitoly 3.2.6 Díkčinění).  

V této kapitole, jež se též vztahuje k nejdůležitějším církevním svátkům 

a liturgickým obdobím, platí, že zde snad více než jinde najdeme mnoho písní 

kancionálových, tedy umělých, často s velmi zachovalým (původním) nápěvem 

a textem.  

 

3.2.1 Advent 

Advent je v lidových písních spojen se dvěma klíčovými tématy: ohlášení 

příchodu Spasitele a zvěstování Panně Marii, jemuž jsem pozornost věnoval 

také v kapitole 2.1.2 Nový zákon. 

K prvnímu jmenovanému se vztahuje například píseň:  

 
„Hle príjde Pán Spasitel náš, 

cestu jemu spravte, 

přijde žádaný Mesiáš, 

hospodu připravte. 

Přijde, přijde náš Spasitel, 

všickni zaplesejte: 

přijde, přijde Vykupitel,  

chválu Bohu vzdejte!“
220

 

 

 

                                                 

 
218

 Již jsem pojednal v kapitole 2.1.2 Nový zákon.  
219

 Již jsem pojednal v kapitole 3.1.2 Práce, úroda, obživa. 
220

 Bartoš II/900, s. 514. 
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Horňácká píseň z Velké nad Veličkou vlastně propojuje příběh o Kristově 

vjezdu do Jeruzaléma, který se liturgicky vztahuje k adventu (motiv 

připravování cesty) a vánoční betlémský příběh, kdy Maria musela uložit dítě 

ve chlévě, neboť „neměli místo v hospodě“.
221

 

Pokud jde o druhé často reflektované téma, vyskytuje se v mnoha písních 

a textově vychází z novozákonní látky.
222

 

 

„Anděl Gabriel, ten čistý posel, od Boha poslaný 

do Nazaretu k ctné Panně Marii (...) 

 

(...) Neb nic nemožné a nepodobné jest Bohu věčnému 

který dodává pomoc každému (...) 

 

(...) Ej hle já dívka pokorná, tichá Pána velikého 

staň se mi, posle, podle slova tvého.“
223

 

 

V příloze uvádím zápis písně včetně nápěvu z Guberniální sbírky.
224

 

 

3.2.2 Vánoce a Nový rok 

Vánoce jako jedno z nejradostnějších období církevního roku a také období 

mnoha lidových zvyků našly bezpočet ozvěn v lidové písni. V moravských 

i českých sbírkách je možné najít značné množství vánočních písní, koled, 

říkadel, dokonce i her, jež byly velmi populární.  

Obrovské množství shromážděného materiálu jistě převyšuje kapacitu této 

práce. Kromě toho nepovažuji za nutné analyzovat zde vánoční koledy 

všeobecné známé, které přes svou popularitu a mnohdy také hudební či textové 

kvality nebudou na tomto poli příliš objevné.
225

 Tím spíš, když velká část 

„dialogických“ vánočních koled jsou torza a obměny poloumělých skladeb, 

                                                 

 
221

 L 2, 6–7, kralický překlad. 
222

 L 1, 26–38. 
223

 Bartoš III/1890, s. 1006. Podobné například Bartoš II/898, Bartoš II/899. 
224

 PŘÍLOHA 4. 
225

 Například koledy a říkadla ve sbírce Erbenově. 
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jezuitských vánočních her ze 17. a 18. století.
226

 Zmíním proto několik ukázek 

písní méně známých a dále se budu soustředit na několik zajímavých detailů. 

Krásným nápěvem a jednoduchým textem vyniká píseň z Těšínska:  

 
„Syn Boží se nám narodil 

a nás hříšné vysvobodil. 

Vítej, Pane, vítej!“
227

 

 

Do vánočních písní samozřejmě vstupují lokální reálie, což ve spojení 

s geografickými prvky vánočního příběhu vyvolává nejednu úsměvnou 

souvislost. Nejde jen o známou píseň Pásli ovce Valaši při betlémském salaši. 

Do Betléma se kromě všemožných přikrývek či rozličných darů nesou „housle, 

cimbál“ i „cukrkandl, marcipán“ a dokonce „Ježíškovi vína žbán“!
228

 

Následující píseň rozvíjí častou tematiku klanících se pastýřů u jeslí, jež 

přijali za své pastýři i na Valašsku (a nejen ti). Motivy lidí chvátajících 

k Betlému poklonit se nově narozenému Králi beroucích pro něho to 

nejvzácnější jako dárek, se vyskytuje v mnoha vánočních písních a koledách. 

Pouze v následující písni však v podobě zcela jiné: „Chromý vałach“ 

k Betlému na rozdíl od ostatních kamarádů nechvátá, neboť pro svůj tělesný 

handicap nemůže.  

 

„Dyby błižéj při salaši 

tento Betłém stáł 

také bych já, chromý vałach 

doma nezostáł, 

běžáł bych tam bez pobízky, 

privítáł bych pána hezky, 

on by sa zasmáł.“
229

 

 

Navzdory tomu žije v pevné víře, že Kristus přišel na svět také pro něj a nic 

na tom nezmění ani jeho handicap, který mu brání jít ho spolu s ostatními 

přivítat. Svou naději formuluje jako modlitbu:  

 

                                                 

 
226

 Melicherčík a kol. Československá vlastivěda, s. 315. 
227

 Bartoš III/1905, s. 1021. Píseň byla zařazena i do zpěvníku Svítá (320).  
228

 Bartoš III/1915, s. 1027. 
229

 Bartoš II/912, s. 527 n. 
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„Dej to, pane, ať sa stane, 

abych nechrumáł 

dyž ňa pojme smrť do tance 

bych sa nezdráháł. 

zahodíce brły svoje 

zdravý k nebi se svú miłú  

si poskakováł. 

 

Té radosti bude dosti, 

více nežádám, 

až já budu hore bradú, 

posledně žádám: 

Dej to, pane, ať se stane,  

dyž ten tanec umorí mně 

ať ti duši dám.“
230

 

 

Vedle lidových prvků propojených s dobovými reáliemi, do nichž je zasazen 

příběh o betlémském narození, se často v písních objevují významné 

teologické výpovědi, jako například motiv prvotního hříchu, jenž byl 

příchodem Kristovým smazán:
231

 

 
„Což jest Adam ztratył, 

pan Kristus navrátył, 

když se pro nás vtelił (...)“
232

 

 

Tyto teologické výpovědi tvoří v písních jakousi doxologii: po „dostatečné“ 

výpovědi o chudém dítěti, volech, oslech a podobných rekvizitách přichází 

sdělení o tom, že „Adamův napravil pád, peklu hroznému moc odjal“.
233

 

Nezřídka nacházíme prosbu o odpuštění a věčný život:  

 

„Z této pak smrtelnosti přiveď do radosti, 

 v království věčné, místo bezpečné“).
234

 

 

                                                 

 
230

 Tamtéž. 
231

 Na toto téma jsem narazil už v kapitole 2.2.2 Hřích a milost. 
232

 Bartoš III/1903, s. 1019 n. 
233

 „Poslouchejte křesťané“, Bartoš III/1899, s. 1015. 
234

 Bartoš III/1900, s. 1016. 
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Píseň z jihomoravských Ivančic
235

 si všímá toho, kdo všechno může vítat 

narozeného Spasitele: 

 

„Vítejte ho, manželové, 

vítejte ho, sirotkové, 

vítejte ho, vdovy,  

v nouzi ztrápeni 

Krista Pána narození!“
236

 

 

Píseň si touto slokou všímá podstatné věci: Ježíšův příchod se týká všech. 

Manželů, sirotků, vdov, těch, kdo jsou „v nouzi ztrápeni“. To je mnohem víc 

než novodobý koncept „šťastných a veselých“ Vánoc – svátků dětí a rodiny, do 

něhož se ti, kdo jsou osamělí nebo nešťastní, vejdou jen stěží. Přesto také pro 

ně a kvůli všem jim přišel Bůh do světa. Nemůže být hlubší smysl Vánoc než 

ten, který velmi prostě vyjádřila tato stará píseň.  

Píseň „Den přeslavný, jenž k nám přišel“ je obecně známa jako píseň 

novoroční. Tak ji vnímá i například jihočeská verze ze sbírky Holasovy: 

 

„Den přeslavný jest k nám přišel, 

v němž má býti každý vesel, 

radujme se, veselme se 

v tomto novém roce.“
237

 

 

Naproti tomu obě verze Bartošovy
238

 uvádějí píseň jako vánoční, což 

dokládá její druhé dvojverší: 

 
„ (...) radujme se, veselme se, 

v tomto narození.“
239

 

 

                                                 

 
235

 „Slyšte nyní, lásky plní“, Bartoš III/1906, s. 1021, viz také Bartoš II/932, s. 544. 
236

 Bartoš III/1906, s. 1021. 
237

 Holas I/1, s. 11, podobně také Erben I, s. 136. 
238

 Bartoš II/906, s. 521; Bartoš III/1921, s. 1031. 
239

 Tamtéž. 
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3.2.3 Postní doba 

Postní doba je spojena s pašijovým příběhem, nejinak je tomu i v písních. 

Ty přinášejí dlouhá pojednání o Kristově utrpení, často na desítky slok. 

Některé přímo citují pašijový příběh podle sepsání jednoho z evangelistů: 

 
„Umučení našeho 

Pána Jezu Krista, 

jakož sepsáł svatý Jan, 

ten evandělista.“
240

 

 

V písních se často vyskytují oslovení a výzvy formulované ve druhé osobě: 

podívej se, vidíš ty rány, trpěl pro tebe:  

 

„Smutný čas nynější, 

považ, ó člověče,  

nech světské rozkoše 

a obrať své srdce, 

pomni na smrt pána svého, 

že netrpěl pro jiného 

než pro tě samého.“
241

 

 

Četné jsou negativní zmínky o Židech: 

 
„Židé volali, řkouce bez přestání: 

Dán buď katům k ukřižování (...)“
242

 

 

Nebo jinde zpívá Maria pod křížem: 

 
„Nemohla se nasytiti 

ukrutnosť židovská, 

když mučili, když trápili, 

ach, mého Synáčka.“
243

 

 

                                                 

 
240

 Bartoš III/939, s. 569 n. Píseň obsahuje 22 slok. 
241

 Bartoš III/1934, s. 1045. 
242

 Bartoš II/937, s. 566. 
243

 Bartoš II/942, s. 574. 
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Vyskytuje se samozřejmě také trpící Maria pod křížem, jež byla zmíněna 

v kapitole 2.2.4 Maria. Snad nejkrásněji v písni, již Sušil pojmenoval Utrpení 

Páně,
244

 třebaže v ní ústřední roli hraje Maria. 

 
„Šla Maria, šla plačící, 

syna svého hledající.“
245

 

 

Najde apoštoly, kteří „jsou smutní, neveselí, že Krista neviděli“ od čtvrteční 

poslední večeře, po níž ho „ti židé hned jali“. V poslední části je Maria 

dokonce odhodlána trpět za svého syna, na což Kristus odpovídá příslibem 

svého zmrtvýchvstání: 

 

„Sstup můj synu, s kříže dolů, 

já za tebe trpět budu. 

 

Neplač, neplač, milá máti, 

třetího dne volím vstáti.“
246

 

 

Píseň večerní, která má tématem Ježíšovy getsemanské modlitby blízko 

k pašijovému příběhu, vystihuje důležitost modlitby: 

 
„Učedlníkům nedal spáti, 

kázal se modliti, 

potrvejtež a bděte, 

Otci nebeskému se modlete.(...) 

 

(...) I nám se sluší modliti, 

Pána vždy prositi, 

ostříhejž nás sám, Pane, 

této noci i každé chvíle“.
247

 

 

 

                                                 

 
244

 Sušil III/42, s. 54. 
245

 Tamtéž. 
246

 Tamtéž. 
247

 Bartoš II/895, s. 510. 
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3.2.4 Velikonoce 

Velikonoční písně v sobě neskrývají radost a veselí z Kristova 

zmrtvýchvstání, nechybí radostné velikonoční „aleluja“. Obojí je patrné 

například z písně Veselme se všichni nyní:  

 
„Veselme se všichni nýni,  

na deň Božího vzkríšení, 

činíc nábožná zpívání, 

aľe, aľeluja. 

 

Vstałť jest nám Kristus z mrtvých dnes, 

jsa nad pekłem mocný vítěz, 

aby nás pojał do nebes, 

aľe, aľeluja.“
248

 

 

Podobně zpívá krásná píseň od „Vsetína“. V úsporném dvojveršovém 

vyjádření je formulováno vše podstatné: 

 

„Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých, alleluja, 

k potěšení lidí hříšných, alleluja.  

 

Jenž jest smrt těžkou podstoupil, alleluja, 

aby nás hříšné vykoupil, alleluja. (...) 

 

(...) V tou slavnosť velikonoční, alleluja, 

pochválen buď Pán Bůh mocný, alleluja.“
249

 

 

Starozákonní souvislost s Jonášovým příběhem v břiše velryby připomíná 

jiná slavnostní velikonoční píseň z Velké nad Veličkou: 

 
„Aľeľuja, Bohu chvála! 

Veľiká je dnes noc, 

veľká se v té noci stala 

věc skrze Boží moc. 

                                                 

 
248

 Bartoš III/1956, s. 1066. Podobná píseň též Bartoš II/947, s. 580. 
249

 Bartoš III/1952, s. 1061. V Guberniální sbírce lokalizována do Růžďky, viz také 

PŘÍLOHA 6. 
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Aľeľuja! Jako Jonáš 

tri dny v rybě vězeł, 

tak po smrti Spasiteľ náš 

tri dny v hrobě ľežeł. (...) 

 

(...)Aľeľuja ! Ta náděje, 

kterú v něj skłádáme, 

jistě, doceła jistá je, 

ona neokłame.“
250

 

 

 

3.2.5 Svatodušní svátky 

Ke svatodušním svátkům se vztahují písně k Duchu svatému, třetí osobě 

Trojice. Není jich mnoho a až na výjimky (například píseň Svatodušní 

holubičko)
251

 jsou obecnými modlitbami k Duchu svatému, nikoli vyhrazenými 

pouze liturgickému období svatodušních svátků. Některé jsem v této 

souvislosti zmínil v kapitole 2.2.1 Bůh: Otec, Syn, Duch svatý. Trojice. 

Zde pro znázornění, kterých všech oblastí se může působení Ducha svatého 

týkat (světlo, utěšitel, lékař), cituji táhlou píseň z horňáckého Lipova:  

 

„Naščev nás, Duše svatý, 

naščev, mistre predobrý, 

pane všem miłostivý. 

 

Utěšitełi smutných, 

studnice pľná vod živých 

sytosť chutná žíznivých.(...) 

 

(...) Ty si světlo v temnostech, 

utěšiteľ v tesknostech, 

Ty si ľekar v nemocech. 

 

 

 

                                                 

 
250

 Bartoš III/1959, s. 1067. 
251

 Bartoš III/1961, s. 1070. 
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Očisť, což jest nečistého, 

naprav, což jest błudného,  

uzdrav neduživého.“
252

 

 

3.2.6 Díkčinění 

Posledním tématem této kapitoly jsou díky za úrodu. Jistě by sem patřily 

také prosby za úrodu, které však zmiňuji v rámci kapitoly 3.1.2 Práce, úroda, 

obživa. 

K liturgickému mezidobí (mezi svatodušními svátky, resp. nedělí Trojice 

a adventem) by ještě bylo možné vztáhnout písně poutní, jichž jsem se ovšem 

alespoň dotkl v kapitole 2.2.4 Maria. 

Dík za úrodu i za to, že se vše včas dostalo do stodol, najdeme v písni 

z Vysočiny: 

 

„Ženci a žnečky vějte věnečky  

ze zlatejch klásků a z modravej charpy, 

poděkujme Bohu za jeho dárky. 

 

Za jeho dárky, Boží požehnání, 

že juž jsme dožali, také dovázali (...)“
253

 

 

Podobně jiná píseň z moravského Podluží: 

 

„Stodolenka plná,  

ej žitka červeného, 

daj nám, Bože, zažit 

ej, požehnáňá svého.“
254

 

 

V této druhé písni překvapí, že nezpívá dík, nýbrž vyslovuje prosbu 

o požehnání. Autor si možná uvědomil, že sklizené obilí je důvodem 

k vděčnosti a požehnáním, avšak Boží požehnání nemusí být jen přímo úměrné 

množství pozemských statků, naopak, zdá se, že se má zrcadlit ještě v něčem 

dalším, co teprve přijde a k čemu hospodář v písni vyhlíží.  
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 Bartoš III/1962, s. 1071. 
253

 Bartoš I/332, s. 133. 
254

 SP III/218, s. 226. 
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3.3 Příběh lidského života v duchovní písni 

Poslední životní cyklus, který lidová píseň bohatě doprovází, je život sám. 

Od jeho počátku až do konce. Největší počet písní z této kapitoly se týká dvou 

oblastí. Tou první jsou písně k obřadům, a to jmenovitě k těm nejzásadnějším 

v lidském životě: svatbě a pohřbu. Druhou oblastí je pak velké téma 

pomíjivosti pozemského života a faktu, že „zde nemáme trvalého příbytku“. 
255

 

  

3.3.1 Dětství 

Celá řada lidových písní právem patří dětem. Píseň, zvláště ta lidová, patří 

už ke kolébce a uspávání. Dětského věku se týkají především různé popěvky, 

hádanky, říkadla a hry. Například u Erbena jich najdeme hned v úvodní části 

Prostonárodních českých písní a říkadel celou stovku. 

 Už méně se však ve sbírkách vyskytují dětské písně s duchovní tematikou. 

Obecně písně, jež byly zaměřeny na děti, užívaly výrazových prostředků světa 

dospělého. Na děti se tak myslelo například v obecných prosbách o Boží 

ochranu, avšak specificky dětské písně tohoto žánru přišly do českých zemí až 

později. Dětské duchovní písně se poprvé objevily až v době reformace, důraz 

na děti a rodinnou náboženskou výchovu přinesl Luther a ovlivnil především 

městskou společnost. Na český venkov se tento vliv dostal se zpožděním.
256

 

Ve sbírkách tak najdeme především různé ukolébavky nebo prosby o Boží 

ochranu, již často neztělesňuje Hospodin sám, nýbrž jeho poslové, jako 

ve známé dětské modlitbičce  

 
„Andělíčku,  

můj strážníčku, 

opatruj mně 

mou dušičku.“
257

 

 

                                                 

 
255

 Srov. Žd 13,14. 
256

 První písně zaměřené na děti a mládež obsahuje tedy až první zpěvník luterské 
reformace, Erfurter Enchiridion (1524). Pozornost se obrací k dětem až vlivem osvícenství 

v souvislosti s povinnou školní docházkou, v tuto chvíli teprve vzniká i dětská literatura 

a umělá tvorba pro děti, dětské duchovní písně tak vznikají ještě později. Freitag, Kinderlied – 
Von der Vielfalt einer musikalischen Liedgattung, s. 82. 

257
 Erben I, s. 23. 
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Podobně i uspávanky:  

 

„Spi, synáčku, spi, 

zamkni očka svy: 

Pán Bůh bude s tebou spáti, 

andělíčky kolíbati: 

spi, andílku, spi!“ 

 

nebo  

„Spala bych, spala, ale ne sama, 

s Pánem Ježíšem, s anjeličkama.“
258

 

 

Žánrem sui generis mezi dětskými písněmi jsou pak katechetické hádanky 

pravděpodobně židovského původu, které zpívali žáci při koledování na svátek 

svatého Řehoře:
259

 

 
„Mistře, mistře vyučený, 

ve všech školách vycvičený! 

pověz mi, co jest to: Jeden? – 

‚Jeden pán Bůh náš, 

který na nebi přebýváš‘ (...) 

 

(...) pověz mi, co jest to: Dvě? – 

‚Dvě tabule Mojžíšovy, 

jeden pán Bůh náš, 

který nad námi přebýváš.‘ “
260

 

 

Následovali „tři svatí patriarchové“, „čtyři evangelistové“ atd. až 

do „dvanácti apoštolů“. 

Mezi písně pro děti by bylo možné zařadit jistě i vánoční písně a koledy, 

toto téma jsem však pojednal v kapitole 3.2.2 Vánoce a Nový rok. 

 

                                                 

 
258

 Sušil III/75 s. 69. Podobně např. Erben I, s. 25, který navíc v další sloce doplňuje 

„panenku Marii“.  
259

 Melicherčík a kol., Československá vlastivěda, s. 315. 
260

 Erben I, s. 150. Srov. také Sušil III/83, s. 73, píseň nazvaná „Dvanáctero počtů“. 

Existovaly i světské verze s jinými než biblickými či duchovními tématy. 
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3.3.2 Svatba a manželství 

Svatba byla významnou událostí společenskou i rituální. Ve sbírkách 

najdeme obrovské množství materiálu: Erben jim věnoval celý jeden obsáhlý 

oddíl,
261

 stejně tak Bartoš duchovní písně, jež se vážou k tématu svatby, 

zařazuje do zvláštního oddílu. Souvisí to také s mohutností svatebního obřadu 

samotného,
262

 jakož i četných témat před- a posvatebních. Například u Sušila: 

Námluva, Vyjednávání nevěsty, Odvádění nevěsty, Přicházejíce do kostela 

nebo Při čepení, Děkování hostů, Při odjíždění, Při vjezdu do domu bytedlného 

atp.
 263

 

Pochopitelně, všechna tato témata nereflektují jen duchovní otázky, 

duchovní písně přesto nalezneme: do Božích rukou lidé vkládali to, 

co opouštěli (rodinu, přátele, rodná místa) i to, co se před nimi sňatkem 

otevíralo. 

Velmi výrazně vstupuje do písní rozloučení s rodiči, případně blízkými 

vrstevníky. V tomto smyslu byla svatba našich předků podstatně větším 

zásahem do života: 

 

„Pámbů Vám zaplať, 

můj miłý tatíčku, 

Pámbů vám zapłať nastokráť, 

a že ste vy mňa z młádí vychovaľi, 

včiľéj mosím pryč od vás.“
264

 

 

Nebo podobná píseň Po požehnání rodičů z vysočinské Pusté Rybné: 

 
„Má zlatá matičko znejmilejší, 

žehnej vás tady Bůh všemohoucí, 

vy se tady dobře mějte 

a na mě, prosím, nezapomeňte.“
265

 

 

Krásnou píseň starosvata původem z Jasenné na Vizovicku představil 

Ladislav Moravetz v časopisu Český Bratr.
266

 Píseň je evangelická, významný 
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 Erben V. „Písně a říkadla svatební“, s. 11–283. 
262

 Jak sám Erben zmiňuje: „Řádná svatba trvá plné tři dni.“ Erben V, s. 11. 
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 Sušil III, s. 778 n. 
264

 Bartoš III/825, s. 443. 
265

 Holas V/83, s. 62. 
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hudebník a etnomuzikolog evangelického původu Jan Rokyta, rodák z Jasenné, 

si ji pamatoval z dětství.
267

 Neschází prosba o požehnání do společného života 

(„živnosti“) i eschatologický výhled: 

 
„Už sem sa zasnúbila ženichovi svému, 

věrnosť jemu slúbila k stavu manželskému. 

 

Ach, můj Bože z výsosti, rač mi pomahati, 

můj počátek s milostí dobře fedrovati! (...) 

 

(...) Popřej nám požehnání na naší živnosti 

po tomto putování doveď do radosti!“
268

 

 

I to bylo úkolem starosvata, zpívat píseň ústy nevěsty, tedy v 1. osobě 

ženského rodu, neboť se předpokládalo, že ona sama toho pro dojetí nebude 

schopna. 

Lásku jako základní předpoklad všeho dalšího dobrého cituje píseň 

v Čelakovského sbírce: 

 
„Když se budem milovati, 

Pán Bůh nám všecko chce dáti,  

zač ho jen prosit budeme, 

to všecko my dostaneme.“
269

 

 

Jiné písně ovšem potvrzují, že ani manželství našich předků nebývala 

idylická. Tak například píseň zmiňuje modlitbu ženy, která prosí za výměnu 

svého zlého muže za nového a lepšího. Píseň se dochovala v různých nářečích, 

uvádím její verzi z Líšně: 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 
266

 Moravetz, Český bratr 4/2011. 
267

 Tamtéž. 
268

 Tamtéž. Podobnou píseň zaznamenal redaktor periodika Slovácko dnes u významné 

horňácké zpěvačky Anny Kománkové (http://www.slovackodnes.cz/?topic=nezapomenutelna-
setkani-s-annou-komankovou) 

269
 Čelakovský 54. 
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„Ach, Bože z nebe! 

Já prosím tebe:  

já zlýho muža mám 

rač mně ho vzíti,  

hinýho dáti! 

to vod tebe žádám.“
270

 

 

Že je taková výměna stěží tak jednoduše představitelná, dokládá jiná píseň:  

 

„Těžký, těžký kameň mlénský, 

ješče je těžší stav manželský. 

 

Kameň mlénský se omele, 

a stav manželský nerozvede. 

 

Nerozvede, nerozloučí 

leda sám Pán Bůh všemohoucí.“
271

 

 

 

3.3.3 Stárnutí a stáří 

V písních o stáří lze vysledovat dvě roviny: jednak elegickou, která tváří 

v tvář až příliš rychlému běhu dní a let vzpomíná na krásné a napořád 

zapovězené mládí a se současným světem si už příliš nerozumí: 

 
„Zahučaly hory, zahučaly lesy 

kam ste sa poděly, moje mladé časy. (...) 

 

(...) Ach Bože, můj Bože, co sa se mnú vodí, 

že mňa každý člověk zdaleka uhodí. 

 

Rozlúčil´s mě, Bože, se šuhajem švarným, 

rozluč už mňa taky, s tímto světem marným.“
272

 

 

                                                 

 
270

 Bartoš III/940, s. 496. 
271

 Sušil III/667, s. 418. Jiná verze dokonce: Kamen mlejnský může svalit, / ale ženy se 
nemůž zbavit. 

272
 Sušil II/460, s. 205. 
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Zároveň však nacházíme také písně, jež si střízlivě uvědomují těžkosti stáří 

(ztráta řeči, sluchu), ale navzdory tomu nepřestávají spoléhat na „toho, v nějž 

jsem dúfal v každý čas“. Hospodin byl mou oporou v každém dni, a jestli jsem 

v něho doufal a nelituji toho, tak se nemusím bát ani bolestí a neduhů stáří, ani 

toho, co přijde potom. Vím, že svého Spasitele potkám tváří v tvář: 

 
„Pane, přispěj k mé pomoci, 

když młúvit nebudu moci; 

když uši mé potratí słuch, 

vyučujž mne Tvůj svatý Duch! (...) 

 

(...) Ten, v nějž jsem dúfał každý čas, 

obľeče mne v mú kůži zas, 

když príde ten posľední deň, 

z prachu země já vstanu ven. 

 

A uhľídám v tomto těle 

Boha, mého spasiteľe, 

spatrím jej vłastným okem svým, 

takť se stane, to ríci smím.“
273

 

 

 

3.3.4 Pomíjivost a závěr života 

K tématu stáří (ale nejen k němu) se váží i motivy pomíjivosti života v této 

časnosti. Jestliže jsem už dříve mluvil o tom, že písně byly jedním z dobrých 

nástrojů, jejichž prostřednictvím si člověk neustále uvědomoval, že žije 

ve světě, jenž je podporován Boží vertikálou, pak velké množství dochovaných 

písní na téma pomíjivosti časného světa a naděje toho věčného toto tvrzení jen 

potvrzuje. Písně jsou smutné, leckdy slyšíme povzdech či tíži, kterou na nás 

promlouvají. Na druhou stranu jsou mnohé z nich vnitřně pravdivé, neboť 

vystihují nepřikrášlenou realitu a zmiňují témata, jež někdy máme tendenci 

odsunout. 

Jednoduše a pozitivně to vyjadřuje píseň z Prácheňska: 
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 Bartoš III/2037, s. 1135. 
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„Není lepší na tom světě, 

jako Boha ctíti, 

jeho vzývat, jemu sloužit, 

jeho velebiti.“
274

 

 

Jsou samozřejmě i písně, u nichž najdeme stopy jisté zahořklosti a jakéhosi 

bezprecedentního pohrdání světem: 

 
„Již nebudou víc ty časy, které jindy bývaly,

275
 

již se nebudem tak mívat, jak se naši mívali. 

Ten svět zlořečený, celý převrácený, 

Vždyť to nebývalo tak, tak jak teď naopak. 

 

Lásky, víry, upřímnosti ani jiskra nedoutná, 

ano, nyní jen panuje samá faleš pokoutná. (...) 

 

(...) Na Pána Boha starého mladí zapomínají,  

tak jakoby ani nebyl, mnozí již za to mají.“
276

 

 

Nebo: 

„Na světě je šecko márné, nic dobré v něm není, 

naše roky utěkajú rovno hodinami.“
277

 

 

Zajímavé je, že už naše předky trápil úbytek religiozity lidí či zájmu 

o křesťanství: 

 

„Neb se rozmohla 

złosť po všem světě 

pobožnost klesła, 

málo jí v světě;  

aj, v posľedním čase 

všickni poľepšme se.“
278
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 Erben 1864, s. 514. Srov. EZ 611. 
275

 Srov. Erben 1864. s. 514: Na starého Pána Boha / mladí zapomínají.  
276

 Ritter z Ritterberka, České národní písně, s. 1. 
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 HZS 398, s. 240. 
278

 Bartoš III/2019, s. 1118. 



 

78 

Jinde je zmíněna pomíjivost napříč dějinami, kromě biblických postav si 

všímá i významných osobností světových dějin či politiky: 

 
„Kam se poděl Lazar, slavný v panování, 

neb onen bohatý, skvostný v hodování, 

kam se děl Cicero, velký v učenosti, 

neb Aristoteles, pln ostrovtipnosti? 

 

Kolik silných hrdin, tak vznešená panství,  

tak mnoho biskupův, tak silná království, 

tolik vzácných knížat, tak udatná síla 

v okamžení zhasla, jako by nebyla.“ 
279

 

 

Výrazné prvky strachu z posledního soudu v sobě nese píseň ze Sušilovy 

sbírky, již sběratel označil názvem Obávání se:  

 

„Marnosť, světská marnosť, 

k čemu´s mia podvedua, 

od mého miuého Boha´s mia odvedua. 

 

On mia na to stvořiu, abych jemu suúžiu,  

a já jsem, můj Bože, k tvej libosti nebyu. 

 

Ej, došeu mia mandat od Boha samého, 

že sa mám představit před velebnosť jeho. 

 

Že mám počet vydat z mých rozličných skutků, 

leká sa duša má velkého zármutku.“
280

 

 

Zřetelně christologické motivy pak provázejí píseň, již Sušil pojmenoval 

jako Vzdychot na pouti života.
281

 Domnívám se, že nepřesně. Píseň není 

povzdechem ani formulací strachu či obav ze smrti, jako spíš vyjádřením 

naděje, která bere vážně pomíjivost života, ale ví, že cílem je království „věčné 

slávy“, o něž autor písně po celou dobu prosí. 
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 Bartoš III/2022, s. 1120.  
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 Sušil III/61, s. 62. 
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„Ježíši světlo života, 

potěšení všeho světa! 

Na zemi nejsem nežli host, 

uděl, ať jsem hříchů svých prost. (...) 

 

(...) Když mně smrtí ztuhne srdce, 

budiž slovo tvé má svíce. 

A když nakloním své hlavy,  

přej mi, Christe, věčné slávy. 

 

Tvůj kříž berla k putování, 

tvůj kříž mé odpočívání: 

nechť tvé prostěradlo lněné 

jest mé roucho smrtedlné. 

 

Dej, ať před soudem obstojím, 

odsouzení se nebojím; 

otevři mně nebes vrata, 

když dokonám pouť života.“
282

 

 

 

3.3.5 Smrt, pohřeb a věčný život 

Vedle již zmíněných písní svatebních se v hojné míře vyskytují také písně 

týkající se dalšího klíčového obřadu lidského života, totiž toho posledního.  

Existuje mnoho pohřebních písní, které lze dále rozdělit například podle 

osoby zemřelého (písně k úmrtí dítěte, rodiče, životního partnera, mládence, 

sirotka, žebračky atd.).  

Ke smrti dětí se váže například píseň z Erbenovy sbírky: 

 

„I proč tak příliš 

pláčeš a kvílíš 

pro smrt milého 

děťátka tvého. 
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 Tamtéž. 
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Bůh je tobě dal, 

Bůh zase odňal: 

tak se jest jeho  

vůli líbilo.“
283

 

 

Pro dnešního člověka píseň obtížně přijatelná, vždyť co může být horšího, 

než pohlížet do hrobu vlastních dětí. Představa, že takové utrpení se Boží „vůli 

líbilo“ zní děsivě. Na druhou stranu je třeba vnímat věci v kontextu: mnohem 

vyšší dětská úmrtnost v dobách našich předků vedla k tomu, že se smrtí se jaksi 

více počítalo, a to i u těch nejmenších. Jestliže byl člověk zakotven ve vědomí, 

že „na zemi není nežli hostem“,
284

 pak i bolest z největších snad mohla být 

vědomím Boží vlády nad smrtí překonána. 

Jiná píseň se vztahuje k rozloučení manželskému, opět je tu vyzdvižen 

respekt k Boží svrchované moci. Součástí písně je ovšem i vyznání naděje 

jistého opětovného setkání: 

 

„Pán Bůh je byl spojil 

i čas jim byl uložil, 

kterýž teď přišel, 

jak sám Pán Bůh by chtěl. (...) 

 

(...) Ty, když jsi manžela 

milého již ztratila, 

jest Boží vůle, 

snášej to mile. 

 

Těš se tím tento čas, 

že se potom spolu zas 

jistě shledáme, 

tam se poznáme.“ 

 

O Božím soudu sice mnohé písně mluví s velkým varováním a nabádají 

všechny živé, aby včas podrobili reflexi své cesty, setkáváme se však 

i s myšlenkou, kdy Boží soud je důvodem k potěšení nad ztrátou nejbližšího 

člověka. Totiž Boží milostivý soud a následné shledání: 
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„Těš se milá, těš se pánem Bohem, 

těš se jeho milostivým súdem, 

těš se věčným shledáním.“
285

 

 

Některé pohřební písně jsou formulovány v první osobě, zpívá tedy ten 

zemřelý a jeho slova často obsahují i motivy jakési výstrahy těm, kdo ještě na 

světě zůstali, často je řeč o pokání, dokud je čas: 

 

„Mladý, pěkný, silný dosti: 

nyní jsem prach, popel, kosti; (...) 

 

(...) Dnes jsi zdráv podlé vůle tvé, 

zítra budeš tělo mrtvé; 

dnes se tobě pocta množí, 

zejtra do hrobu tě vloží. (...) 

 

(...) dokud čas máš, čiň pokání, 

tak vyžádáš smilování.“
286

 

 

Píseň na podobné motivy zdůrazňuje, jak důležité je konat ještě za života 

„spravedlivě“ „Bohu, lidem i sobě“: 

 

„Užívej každý včas Boží milosti, 

proměň svůj zlý život v šlechetnosti 

neb zde kratochvíle 

mají krátké cíle. 

 

Aniž můž lepší proměna býti, 

pokudž kdo můž na světě čas míti: 

učiň spravedlivě 

Bohu, lidem, sobě.“ 

 

 

Jiné písně v téže vyprávěcí formě jsou zcela založeny na naději vykoupení 

a věčného života, leckdy s použitím biblických motivů: 

 

                                                 

 
285

 Sušil I/144, s. 93. 
286

 Erben 1864, s. 519. 



 

82 

„Vímť já, že můj vykupitel, 

věčné smrti sám zprostitel, 

živ jest a s otcem kraluje, 

a mě mocí svou zdržuje.
287

 (...) 

 

(...) Duši mou poroučím Bohu, 

jemu ji dávám samému: 

přijmiž ji, pane Ježíši! 

v svou svatou nebeskou říši.“
288

 

 

Písně zdůrazňují také konec útrap a bolestí, jež souží lidské tělo. Dokonce 

tak lze odcházet „do hrobu svého vesele“, jak se zpívá v písni z Kosové Hory 

u Sedlčan: 

 

„Beru se od vás, přátelé, 

do hrobu svého vesele, 

beru se k odpočívání,  

přestalo všecko trápení.
289

 

 

Neb cíl Bohem vyměřený 

na mně jestiť vyplněný, 

zbavený jsem již bolesti, 

požívám s Kristem radosti.“
290
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4. Lidová píseň jako zdroj inspirace pro dnešek 

V předchozích dvou kapitolách jsem se pokusil nastínit, jakých témat se 

lidová duchovní píseň týkala v minulosti a do jakých životních kontextů její 

výpověď zasahovala. V této kapitole stručně zmíním, do kterých nových 

kontextů a prostředí může lidová píseň znít dnes. Pokusím se zároveň nastínit 

její využití v církevní hymnologické praxi příspěvkem do aktuální diskuse 

ohledně zařazení písní tohoto žánru do nově vznikajícího zpěvníku 

Českobratrské církve evangelické. 

 

4.1 Druhotná existence lidové písně 

Je zřejmé, že v dnešní době lidová píseň z velké části pozbyla své prvotní 

funkce. Jen na nemnoha místech zasahuje do původních situací, pro něž byla 

psána, nezpívá se na polích při práci a zřídka při jiných všedních 

či slavnostních příležitostech. Na tento jev ovšem upozorňovali badatelé již 

před více než sto lety:  

„Čteme-li poznámky a zprávy sběratelů písní lidových, slyšíme stále, že 

mizí ty krásné zpěvy lidu. (...) Poezie lidu se mění, protože lid celý vstupuje do 

okruhu vzdělanosti, mění se tedy i výraz duševního života jeho. Nemůžeme si 

však představiti, že by píseň lidová mohla kdy vyhynouti. Jest přece zjevem, 

jenž kotví hlouběji v přirozenosti člověkově, než aby měla se vyskytati jen na 

určitém stupni vzdělání. Píseň lidová bude existovati vždy. Píseň lidová 

budoucnosti ovšem bude jiná než píseň minulosti a přítomnosti.“
291

 

Sám František Bartoš píše v předmluvě své sbírky:  

„Mladší generace našeho lidu těch ‚starosvětských pěsniček‘ vůbec už 

nezná, a i staré ženy, jež mi z mého mládí jakožto výborné zpěvačky známy 

byly, od několika let už nezpívajíce ‚ty hlouposti‘ z paměti vypustily. Písně 

národní s touto nebo nejdéle s příští generací vymizejí načisto z lidu.“
292
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4.1.1 Zlidovělá píseň 

Po staletí pronikalo množství umělých písní do lidového prostředí. Některé 

se staly součástí ústní tradice a je s nimi běžně nakládáno jako s písněmi 

lidovými.
293

 Od recepční teorie se liší tím, že obvykle existují doklady 

o konkrétním autorství. Navzdory tomu obecná společnost mnohdy tyto 

zlidovělé písně považuje za původně lidové. Jako příklady uveďme ty 

nejznámější: Pickův text Čechy krásné, Čechy mé, Mikuleckého píseň V širém 

poli studánečka,
294

 píseň U panského dvora, jejímž autorem je kněz, básník 

a spisovatel František Vacek-Kamenický, nověji pak například Redlovy písně 

Sbohem, galánečko nebo Čiže ste husličky. U duchovních písní pak například 

vánoční pastorela Adama Michny z Otradovic Chtíc aby spal, jež byla dlouho 

považována za součást lidového repertoáru.
295

 

Také hlavní téma části U muziky ze Slovácké suity skladatele Vítězslava 

Nováka bylo dlouho považováno za lidový nápěv, neboť byl k němu 

zaznamenán i lidový text.
296

 Nakonec se ukázalo, že proces vzniku byl přesně 

opačný: Novák nevyšel z lidového nápěvu, nýbrž na populární Novákovu 

melodii vznikl „lidový“ text.
297

 

Objevuje se také nové zhudebnění starších lidových texů, například 

Pavlicovo zhudebnění textu Mašíruju na Francúza z dob napoleonských válek, 

jež bylo prvně použito na ve své době avantgardní nahrávce Byla vojna 

u Slavkova.
298
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 Pecháček, Lidová píseň a sborová tvorba, s. 98 n. 
294

 Jako lidová píseň a vzpomínka na domov zní často tato píseň uprostřed bojů 
československých pilotů ve službách RAF za 2. světové války ve Svěrákově filmu 

Tmavomodrý svět (2001). 
295
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298
 Album Byla vojna u Slavkova (1982) je první nahrávkou Hradišťanu s výraznou 

autorskou stylizací Jiřího Pavlici a v režii Jaroslava Krčka. Ve své době způsobilo rozruch 
ve folklorním mainstreamu, neboť nebylo zcela ideově přijatelné pro „zastánce tradice“.  
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4.1.2 Oblasti rezonance lidových písní 

Dnes se lidová píseň pěstuje ve folklorních kroužcích, hudebních nebo 

tanečních skupinách. Jejich cílem a specifikem je udržovat autentickou podobu 

lidové kultury. Vzhledem k historickému odstupu, společenským 

i urbanistickým změnám tato snaha asi nemůže dojít naplnění v ryzí podobě a 

vždy bude alespoň do jisté míry stylizována.
299

 Nicméně neutuchající zájem o 

tento způsob vyjadřování i u mladých lidí a zdaleka ne pouze v místech 

tradičních je dobrou zprávou pro další životnost tohoto žánru. Příznivé je, že se 

tento zájem zachoval i v dobách nejnovějších, tedy po epoše, která tento jev 

v těch nejjednodušších formách podporovala, stavíc na tom ideu budování 

neproblematické národní kultury. 

Lidová píseň je inspiračním zdrojem mnoha skladatelů v oblasti tzv. vážné 

nebo artificiální hudby. Už v dobách národního obrození se formoval kult 

lidové písně, který dal vzniknout myšlence české národní hudby tvořené 

výhradně citacemi nebo imitacemi lidové písně. S touto ideou se potýkal 

například Bedřich Smetana (1824–1884),
300

 lidovou píseň využil například 

v dílech Má Vlast nebo České tance.
301

 Na České tance navázal svými 

Slovanskými tanci Antonín Dvořák (1841–1904) a náměty z lidových písní 

rozvinul v mnohé své další tvorbě (Česká suita, Moravské dvojzpěvy). Na 

Smetanu i Dvořáka pak navázal Lašskými tanci Leoš Janáček (1854–1928), 

který se lidovou písní intenzivně zabýval (například spolupracoval s Bartošem 

na vydání třetí sbírky (viz kapitola 1.4 Zdrojový materiál). Především ve svém 

tzv. folklorním období komponoval na motivy lidových písní i Vítězslav 

Novák (1870–1949) například ve Slovácké suitě, Májové symfonii a dalších. 

Z dalších českých skladatelů pak jmenujme alespoň Bohuslava Martinů, Aloise 

Hábu, Petra Ebena nebo Miroslava Kabeláče, nejnověji pak Jiřího Pavlicu nebo 

Jaroslava Krčka.
302

 Lidová píseň nachází ozvěnu i v dalších hudebních 

žánrech, například folku (Javory, Brontosauři, Fleret a další) nebo u písničkářů 

(Karel Kryl, Jaroslav Hutka, Jaromír Nohavica, Vlasta Redl). Na vlnu 

populárního mainstreamu se orientuje Čechomor. 

Lidové písně nacházejí své využití rovněž jako didaktický materiál 

v hudební pedagogice. Při zpěvu či výuce instrumentální, ale také jako 
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prostředek k rozvoji dalších hudebních dovedností. Dlouhou tradici má lidová 

píseň rovněž v našich učebnicích intonace nebo dirigování. Rovněž 

v metodických příručkách pro učitele hudební výchovy nebo sborového 

zpěvu.
303

 

Naposled jmenujme jako současné recipienty nejširší vrstvu různorodých 

lidí, k nimž lidová píseň živě promlouvá i v časech dnešních. V čem tkví 

kouzlo lidové písně? Dobře to popisuje Jiří Pavlica: 

„Lidová píseň má tisícero podob a dotýká se všech oblastí lidského života. 

(...) Pro někoho může být cenná svou neideologičností, pro někoho je 

přímočarou a jednoduchou zábavou, pro vědce je předmětem výzkumu 

z hledisek etnomuzikologických a kulturněhistorických, jiného vysvobozuje 

z tíživé reality a dopřává mu maximální uvolnění (...). A jsou samozřejmě ještě 

další a jiné vlnové délky, jimiž se nás lidová píseň dotýká. A proč tomu tak je? 

Snad proto, že lidová píseň (jistěže ne každá) má v sobě život sám, je 

‚ze života‘ a o životě, o zrození, lásce a smrti. Těmito základními uzlovými 

body projde každá lidská bytost, jiné cesty není.“
304

 

 

 

4.2 Diskuse: Lidová píseň v novém evangelickém zpěvníku 

4.2.1 Situace 

Českobratrská církev evangelická (ČCE) a jí pověřená komise (složená 

z hudebně vzdělaných odborníků, duchovních a dalších členů)
305

 pracuje 

od roku 2004 na novém celocírkevním zpěvníku. Ten by měl od roku 2018 

nahradit současný Evangelický zpěvník (1979) a jeho Dodatek (1999).  

Pro celý nově vznikající evangelický zpěvník je ve srovnání s dosavadními 

zpěvníky charakteristická větší hudební, stylová i vyznavačská různorodost 

a otevřenost. Ke hledání větší pestrosti a rozmanitosti zpěvu církve vede 

několik skutečností:
306
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ČCE nežije a není tvořena jen nedělní bohoslužbou. Nový zpěvník chce 

mimo písní pro bohoslužebnou liturgii nabídnout písně pro různé druhy 

společenství a aktivit uvnitř sborů i pro pastorační a evangelizační práci mimo 

sbor včetně domácích či příležitostných pobožností, osobních ztišení apod. 

Jednotlivé sbory či oblasti církve se velmi liší podobou zbožnosti 

i způsobem vyznávání, od zcela tradičních projevů reformované bohoslužby až 

po hledání nových a nekonformních způsobů zvěstování evangelia. Také 

z tohoto důvodu by měl nový zpěvník nabídnout větší šíři liturgického zpěvu 

od tradičních chorálů a písní po moderní a nově vznikající písně, kánony, 

nepísňové liturgické zpěvy, responsoriální žalmy, vícehlasy. Do této diskuse 

vstupuje také téma lidových duchovních písní.
307

 

Diskuse nad jejich zařazením uvnitř komise i v celé církvi byla a je poměrně 

bouřlivá a nejednotná. Uvedu některé důležité otázky, jež toto téma přináší, 

a vyjádřím k nim svůj postoj. 

 

4.2.2 Otázka oblíbenosti žánru 

Jako argument často zaznívá, že žánr lidových písní pro svou specifičnost 

osloví jen malou část všech uživatelů zpěvníku. V předchozí kapitole jsem se 

pokusil ukázat, že zájem o lidovou píseň i mezi mladými lidmi je značný 

a neomezuje se jen na regiony, kde by se to snad očekávalo. Stejný argument 

bychom mohli použít například při rozhodování o osudu mnohými podnes 

opěvovaného nedělitelného celku ženevského žaltáře, jistých sporných písní 

z 19. století či některých méně obvyklých žánrů (jako jsou např. responsoriální 

žalmy).  

Vzhledem k již zmíněné šíři názorů, typů spirituality i jiných důrazů by měl 

dle mého názoru zpěvník přinášet pestré alternativy pro všechny, bez ohledu na 

to, že dané téma třeba v některém společenství nedojde přílišné odezvy či 

oblíbenosti. Soudím, že zařazení pouze toho, co je „obecně přijatelné“, by bylo 

slepou uličkou, protože bychom zvláště v řadách ČCE a v dnešní době stěží 

došli vůbec nějakého konsenzu. Předpokládaný formát zpěvníku (alespoň 700 

písní) tuto pluralitu jistě umožní. 
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stejnojmenné CD s mnoha ukázkami lidových duchovních písní.  
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4.2.3 Otázka dobové teologie a lidové zbožnosti 

Jiným argumentem může být, že teologická témata a teologické důrazy 

v lidových písních použité jsou s dnešním vyznavačským postojem obtížně 

slučitelné. Do jisté míry s tím lze souhlasit. Idealistický pohled na lidovou 

píseň jako na „kvítko na luzích vlasteneckých vyrostlé“
308

 můžeme ponechat 

romantikům. Rozhodně neplatí, že by bylo možné zařadit do zpěvníku 

kteroukoli z duchovních písní, jež Erben, Holas, Sušil nebo Bartoš zařadili 

do svých sbírek. Píseň není izolovaným druhem, vyrostla v souvislostech 

dobové zbožnosti a přístupu k životu, přičemž tyto dnes již neaktuální 

souvislosti spatřujeme i u jiných písní než jenom lidových. 

V celkovém počtu lidových duchovních písní existuje jen menší počet těch 

skutečně využitelných, nicméně jsou takové. Je úkolem komise, jež má ve 

svých řadách i několik teologů, aby na případné nesrovnalosti upozornila 

a teologicky závadný obsah písně vyloučila. To se ostatně děje i u všech 

ostatních analyzovaných písní. A právě u těch, jež se za léta osvědčeného 

užívání staly „rodinným stříbrem“, jsou pak i malé úpravy nevhodných či 

teologicky pochybených textů velmi tvrdým oříškem. 

Domnívám se, že za tímto argumentem stojí také představa, jež vnímá 

lidovou píseň jako „pokleslý“ žánr, která se sice může stát průvodcem večera 

ve vinném sklepě, ale nesluší se, aby byl součástí přece jen vznešenějších 

bohoslužeb. Sem by snad mohl zaznít argument, který jsem uvedl v kapitole 

1.3.2 Lidová píseň duchovní? Zmínil jsem poznatek, že přinejmenším velkou 

část písní ve sbírkách vedených jako „lidové duchovní“ tvoří ve skutečnosti 

písně přejaté z církevních kancionálů, tedy písně původně církevní, jež sice 

žily dál svým životem, ale základ měly právě v prostředí církve. 

Kromě toho platí i již zmíněné širší využití: písně v novém zpěvníku nemají 

sloužit jen zpěvu bohoslužebnému. 
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4.2.4 Otázka interpretačního úskalí 

Dalším argumentem je otázka kolektivní interpretace těch písní, které 

primárně nesloužily pro zpěv společný. Zejména některé moravské baladické 

písně mají specifický tónorod, nepravidelnou artikulaci, jejich interpretování 

vyžaduje citlivost i jistou základní znalost tohoto žánru.  

Je třeba vzít vážně, že zpěvní či obecně hudební potenciál je v některých 

sborech a společenstvích církve výrazně na sestupu. Na druhou stranu 

nastavovat předem co nejnižší laťku a zařazovat do zpěvníku pouze písně 

hudebně jednoduché a interpretačně neproblematické by snižovalo obecnou 

úroveň a předjímalo úpadek církevní hudby. Existuje naopak řada sborů a míst, 

kde je bohoslužebný zpěv živý a hudební aktivity velmi pestré, včetně několika 

pěveckých sborů na dobré úrovni. Navíc jsou tyto aktivity v církvi živeny 

systematickou prací celocírkevního kantora a výpomocí mnohých dalších 

aktivních a obdarovaných lidí. Možná budou některé obtížnější písně dobrým 

oživením právě pro specifický zájem těch, kteří se na tomto poli v církvi 

angažují. 

Pak se ovšem nabízí vydat pro ně širší výběr těchto písní (tedy i těch, které 

se do nového zpěvníku nevejdou) ve zvláštní edici.  

 

4.2.5 Otázka jazyka písní a nářečí 

Tento argument řeší otázku použití různých nářečních tvarů, jež mohou být 

nezvyklé až nesrozumitelné. Při pokusech o zjednodušení jazyka a odstranění 

některých nesrozumitelných nářečních tvarů by dle mého názoru mohlo dojít 

ke zploštění, jímž by píseň vyrostlá v konkrétním prostředí a krajině ztratila 

„duši“. Pravdou ovšem je i to, že těžko zpívat píseň, jíž nerozumím a nářeční 

tvary z ní v mých očích a uších vytvářejí jakousi importovanou karikaturu.  

Zde bude záležet na tom, pro jaké využití má píseň primárně sloužit. Tam, 

kde půjde o píseň pro bohoslužebné společenství, jsem pro citlivou úpravu 

textu tak, aby srozumitelnost a přijatelnost byla co nejvyšší. Tam, kde bude 

píseň k využití například pro osobní zbožnost či jiné specifické příležitosti, 

nechť je text ponechán v původní podobě. Existuje také možnost zobrazit 

v poznámce alternativní text.
309
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 Tak jako se již děje například ve zpěvníku Svítá, kde jsou takto označeny odlišné 
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Přímou inspirací pro tvůrce nového evangelického zpěvníku se stal 

„Zpěvník evangelických-reformovaných církví německy mluvící části 

Švýcarska“.
310

 Jeho sestavovatelé několik písní v dialektech zařadili a dle 

jejich svědectví došlo k velmi přejné recepci uvnitř církve.  

  

                                                 

 
310

 Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz. 
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5. Shrnutí a závěr 

V diplomové práci s názvem Lidová duchovní píseň jsem se pokusil 

zprostředkovat teologický pohled na toto téma. Představil jsem žánr lidové 

duchovní písně v českém prostředí a popsal okolnosti jeho vzniku a působení. 

Na příkladech konkrétních písní i rozborem související literatury jsem 

poukázal na evidentní provázanost lidové duchovní písně s písní umělou 

a světskou.  

V kapitole Teologie lidové duchovní písně jsem zmínil nejprve ukázky 

a komentáře k písním obsahujícím biblické motivy, následně jsem analyzoval 

vybraná teologická témata, jež se v písních vyskytují. Východiskem byly 

skutečné obsahy jednotlivých písní, nikoli připravená systematicko-teologická 

struktura. 

V nejširší kapitole Lidová píseň jako zdroj zvěstování jsem se pokusil 

postihnout jednotlivé oblasti lidského života, do nichž lidová píseň promlouvá. 

Ty jsem dále rozdělil do několika časových cyklů (den, rok, život), u každého 

z těchto cyklů jsem pak nastínil jednotlivá témata a k nim potom příklady 

jednotlivých písní, jejich důrazů a postojů.  

Neprováděl jsem systematickou analýzu všech dostupných písní podle 

obvyklé hymnologické metodiky. To by mnohokrát převýšilo možnosti této 

práce. V obou výše zmíněných kapitolách mně šlo především o zmapování 

žánru lidové duchovní písně v českém prostředí. Kde to bylo možné, pokusil 

jsem se nastínit dobové či spirituální souvislosti v diskusi se sekundární 

literaturou. Je zřejmé, že píseň není izolovaným druhem, vyrostla 

v souvislostech dobové zbožnosti a přístupu k životu.  

Za zcela zásadní považuji motiv, který jsem pracovně nazval „latentní Boží 

přítomnost ve všech písních“. Snad ze všech lidových duchovních písní dýchne 

skutečnost, že člověk s Bohem na každém kroku svého života počítal. 

Dotazoval se, hledal, bál se, chválil, děkoval, vyčítal, zpíval, modlil se. Tento 

život sub specie aeternitatis, k němuž písně vedou, je nesmírně inspirující. 

V závěrečné kapitole jsem předložil téma tzv. druhotné existence lidových 

písní, tedy v kontextech, pro něž původně nevznikaly, ale naopak v nich 

nacházely a nalézají uplatnění v době současné. Na závěr jsem analyzoval 

několik argumentů k diskusi na téma lidové duchovní písně v aktuálně 

připravovaném novém evangelickém zpěvníku. Obecně soudím, že žánr lidové 

duchovní písně do nového zpěvníku patří a dobře dokreslí pluralitu žánrů 

i otevřenost, k níž má nový zpěvník směřovat. Zároveň je jisté, že všechny 
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dobré lidové duchovní písně se sem nevejdou. Doporučil bych proto vydat 

zvláštní edici lidových duchovních písní pro ty, jež tento žánr oslovuje více. 

Při tvorbě této práce jsem přirozeně narazil na souvislosti a témata, jež by 

zasloužila další pozornost, neboť dosud nebyla dostatečně reflektována. 

Například vůbec databáze písní tohoto žánru a jejich postupná teologická 

analýza. K tomu by patřilo také dohledání jejich možného výskytu ve starších 

předlohách (tam, kde existují).
311

 Samostatného zpracování by jistě zasloužila 

také problematika konfesijní, tedy hlubší identifikace a následné porovnání 

evangelických a katolických lidových duchovních písní. Prostor k bádání 

poskytuje také problematika vztahu písňových témat k židovství, o němž jsem 

se zmínil jen velmi okrajově.  

Věřím, že tato práce byla prvotním impulsem k dalšímu odbornému bádání 

v této oblasti. Ale nejen k odbornému bádání, nýbrž také 

k všeobecnému využití potenciálu, jež se v lidových duchovních písních 

skrývá. Třeba v novém evangelickém zpěvníku, třeba v jiných kontextech 

v církvi i mimo ni, ve společenství nebo v životě jednotlivce. Záměrně jsem 

v názvu jedné z kapitol použil výrazu Lidová píseň jako zdroj zvěstování. 

Právě lidová píseň jako specifický umělecký žánr se, věřím, může stát zdrojem 

zvěstování a naděje, zprostředkovatelkou dialogu mezi člověkem a jeho 

Tvůrcem. Jak zpívá už žalmista:  

„Ustanovení tvá jsou mé písničky na místě mého putování.“
312

 

  

                                                 

 
311

 Srov. Váša, O původu některých písní nábožných v Bartošově sbírce národních písní 
moravských (Český lid V, 1896, s. 432–439). 

312
 Ž 119,54, kralický překlad. 
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