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Nn;wnazmĚ;ŠÍMoSoBNoSTEM pnvNÍ oBRoZENsrÉ oBxERACE zE
sk1onku TB. a prvních-desítiletí19. století nesporně patříJan Jeník Ne pomuk z Bratřic.
Původem slechtic _ a přesto člověk se srdeEným á opravdovým vztahenr k prostému lidu;
povoláním voják rakouské armády * avšak i talentovaný vlastenecky a sr:ciálně cítící
sp_i_s_o_

vatel, tepajícive svých memoárech sociální a národnostní nespravedlnosti své doby; ač dile_
tant _ naáseny sběratel historických památek, pečlivý kronikář a jeden z prvních sběratelů
tidolých písníjdeista abýva|ý seminárista _ Jpřitom vášnivý odpůrce náboženské nesná_
šenlivosti a tmářskýclr řáďů ješuitských. .. Takové a dalšípouze zdánlivé protiklady charak_
terisují složitost i mimořádnost uceleného zjevu Jeníka z Bratřic, v němž možno spatřovat
jedeďz prototypů buditelů počátků národního obrození. Působil na své vrstevníky a potom"kům
zanechal cenný odkaz;'seznámení s iiaotemJeníkovým * byť jen v stručnémpřehledul_
usnadní porozuměni i jeho ditu, jehož části je táto práce věnována.
Narozen 6. }edna tŤsg z mlaáého rodu vladyckého v R'advanově na Vožicku', kde mezi
vesnickým lidem prožil nejranějšídětství, získal první vzdělán! v letech 1764_1773 ve Svatovác}avsírém seminári jezuitském na Starém měsiě pražském.Jako stipendista tu prošel stup_

něm gymnasiálním ďvystudoval filosofii, ptáv již nedokončiv._B"ďr.ot" l7J1 anebo roku
nasteňů;icitro od'chází sedmnáctiletý Jeníli na vojnu, snad z důvodůsociálních a 'pa!aě
i v sour]islosti se zrušenímjezuitského řádu. Zde, i prostředí drsném a za pohnutlivých okolností v bitkách a bědných polních lazaretech, kde padají poslední přehrady společenského
kastovnictví i stavovske prďditaty,poznává skutečný život, tendenční výchovou jezuitů zaternňovaný a zkreslovani." lz na vojně se takéJenik, gymnasista a vystudovaný-filoso{ od
vzdělanéhájakéhosi desátníka naučil-pořádně čísla psáít Procestovav při vá1ečných taženích
téměř celoďEvropu,{ několikrát raněn, poznal nesmysInost válečných výbojů Rakouské mo'
1 První z podrobnějších životopisůJ eníka zBratřic zveřejnil roku l880 Primus Sobotka ČČvrr'rv, str. 3n a
27Bn. - Podrobnou a do nejnovější doby dovedenou bibliografii Jeníkovskéliteratury a pramenů podává
katalog vfutavyJeníka z Bratřic Národního musea v Praze, uspořádané v dubnu až červnu 1956 v Náprstkově
*''*.,.,. nlaigorrál p. Kneidl, cennou úvodnístudii napsal Karel Dvořák; náčrtJeníkovy osobnosti nahoře v tex'

tu na ni odkazuje.

!

Až roku l5l9 získal prapradědJanaJeníka svobodník SvatošJeník od Rudolfa II. povýšenído stavu vla_
_ Srv. rodokmen,
dyckého, s právem psáti se ,,zBrattic", podle rodné vsi poblížVeliké Chýšky na Táborsku.
55.
příloha
rla
str.
1948,
Praha
z
Bratřic,
ve
studiiJanJeník
A.
Kučíkem
sestavený
rytíř
u_ez9rgstlsnj
r
Jeníkova nenávist k jezuitum i její dalšíprameny jsou mj. názorně patrny v Jeníkoých

v jeho exempláři index Bohemicorum Librorum Prohibitorum (v soukr. majetku). PŤipi_
suje tam na Íiontispicu-: ,,Lepší jest lid zhovadilý, než osvícený, aby kněžswo naše katolické na krmníku hodně
ztučnělo, pročežse tyto všecky moudré a učenéknihy toho času pobraly i spáliln a ta bývalý přísloví nastalo:

načňuých glosách

,,Hovadótlekni, kniz jede!" Pak na str. 316 před appendixem: ,,Převeliká škoda, že tolik set, ba na tisíce
koiň bezbožný jezuiti a skopový kapucíni moudým a rozšafným Čechůmpobrali a ničemně
áobých
',rč.rrych
spálili."
a Srv. mapkuJeníkoých válečných taŽeniv l. 1792-99 ve válkách francouzských
dání výboru z JenÍkoých deníků _ Z mých pamětí, ELK 1947, za stt. 224'

uJ. Polišenskéhove vy'

narchie, i nelidský útisk sociální, národnostni a náboženský. Svědectví o tom zaznamenává
Jeník výmluvně ve svých válečných denících.t Prodlužuje si každoročně své clovolené, trávené
v Radvanově i na později zděděném statku v Střezimíři, i nelegálními způsoby až na pět
měsíců,pokouší se proto Jeník po několik let vysvléci se z vojenského kabátce., Až sklonkem
roku 1799, v konečnéhodnosti hejtmana čili setníka _ dnes kapitána _-se mu to podařilo.
odchází natrvalo do Prahy, aby se zájn'em, byť ponejvíce pouze jako pozorovatel a glosátor,
účastnilse zmáhajícílio hnutí obrozenského. Společnostíbuditelskou je z počátku nemálo
vážen pro svůj rozhled a pilnou práci sběratele-historika,s později však, s přibývajícímiléty,
spíšejenom vítán jako ránovitá a trochu podivínská postavička staromládeneckého ,,posled_
ního tábority", bodrého žertéra,který žádnou společenskou událost nepokazí. A tak, alJeník
v prvních desítiletích 19. století přímo ztělesňoval typ pokrokového vlasteneckého buditele,
nestačil ve stáří již prudkému vývoji obrozenského hnrrtí, směřujícího k novým a docela
konkrétnínr záměrům, naplno vysloveným v letech čtyřicátých. Těmto idejím již Jeník nepo_
rozuměl a ani revolučníhoroku lB4B se nedočkal. Stihán těžkými chorobami i chudobou,
loučíse sešlý stařec, někdejší statný,'bí1ý oficír", 26. srpna lB45 se životem. Tehdejší vlastenecká žurnalistika už ani jeho odchcld nezpozorovala. Jenom německy psaná příloha
',Prag"
k časopisu ,,ost und West" uvedla o jeho smrti stručnou noticku.4
Trvalým svědectvím nevšednosti Jeníkova zjevu ztstává jeho dílo, v některých ohledech
hodnoty neustále platné. Radu početných Jeníkových kvartantových a oktantových spisů
bytelné tloušťkyzahajuje zmínénýněmecky psaný uojenskj, deník,ó líčící
v živých obrazech Jeníkovo mládí ve Svatováclavském semináři i trpké zkušenosti z vá|ečných tažení.Vedle významných pamětí J. T. Helda a F. J' Vaváka ziskáváme tak dalšíbezprostřední poučení
o době josefinských reforem, tentokráte z pr'ostředí, jež takovouto formou jinde zachyceno
nebylo.6 Většina spisů vznikla však až poJeníkově odchoclu do výslužby. od roku 1B09 téměř
až do konce života kupíJeník takřka rok co rok jeden na druhý své rukopisné, povětšinou již
česky psané (!) svazky, nazvané buďjako ,,Pamětihodno všelijakých
siavného _
- bejvaléhověcí"
nyní ale zcela zavtženého,ano pominulého národu českéhose dotýkajících
anebo
,,Bohemica neb Zbirka rozličných příběhů a památných věcí Královswí českťho se tejkajících,
téži kratinké popsání života mnohých' .. zasloužilých Čechův...".Nepočítaje dalšírukopisy
drobnějšír? celkem 24těchto zatimznámých svazků, vždy o několika stech stranách, zahrnuje
tak v několika versích sebraný a utříděný matetiál k českým dějinám, husitsn_ím počínajea
t

Jeníkovy paměti publikoval t. |947 J,Polišenský. Srv. předchoz. pozn.

8 obdobně si počínaliJeníkůvvrstelmík a později dobý jeho druh, vojenský histori}, hudebni spisovatel a
kritik a vydavatel českých lidoých písní,také předčasně pensionovaný setník Jan Rit:ers'ctlk. _ Srv. o něm
u O. Zieleckó v čas. Dalibor l926, str. 407n a 429n.
8 Z několika beletristických zptacován1
postavy a jeho působenív pražsté sco]tČnosti jsou nejvíce

Jeníkovy

práva skutečnosti díla A. Jiráska, hlavně Z pamětí českéhodůstojníka (v Sebr. spistcii cl. X_\XÍIi) a četné
pasáže v románu F" L. věk' méně již novela Písničky(Sebr. spisy xIIi).
a Prag. Beiblátter zu ost und West, lB45, č. l39, str. 556.
6 Tagbuch der merkwiirdigen VoďáIlen meiner Dienstzeit, z l. I77B_99; je ulc;t:_
-lú: jcdlný_ z jeníkov_
ských pramenů mimo knihovnu Nár. musea v Praze * v archivu st. zámku Buciio'.- :::::,i:pie r_ K\\Í, sign.
XVIII D). Pokračování pamětí z l. 1770*1813 sepsalJeník až v l. 1835_38 a r'loŽil c:. n. :l- - i. zi_. Burianových
Bohemik. o nich viz dále.

0 K peru nesáhl, aby zaznamenal svoje vojenské zkušenosti aniM. Z' Polák. obl::::_:s' basrr&. jinak generál_major, později českévěci odcizený, aní žádný dalšíz buditelů s vojerrskou -,_':_ -*:: Gailď, \'illani).
j33_..l'- !,;i;i }f,i_alrv r{hradně
Jerríkůvpřítel, rovněž vysloužilý setník,Jan Rittersberk, publikoval sice četná nil
stroze lristoriografické a statistické.
7 Např. Popsání hrdinských skutkův... králeJiříka z Poděbrad, z roku l833 K-\}[ ::;:. 1\_ G-2l). Viz
Č.zíbrtv ČČvrLxxxIII, 1909.

6

současnostíkonče.r Vzhledem kJeníkovu diletantismu nejde tu tedy o nějakou kritickou edici
regest' ani o hodnocení prarnenů po způsobu f)obnera či Dobrovského, ani o souvislé vylíčení
dějin třeba po vzoru Pelcla. Jeník sbíral jednak originály historických dokumentů, a tam, kde

je nemclhl opatřit, pořizoval trpělivě jejich pečlivéopisy. Materiál, ať již jakékoliv povahy,
soustavně komentuje. Tím se jeho sbírky nejen příznivě odlišují srrý*i progresivními ideovými
stanovisky od podobných prací předosvícenského typu, ale znamenajívedle přímého pramene
historického současně i pramen k rozpoznání Jeníkem tlumočeného poměru nejstaršíobrozenské generace k minulým dějům českým. Z oboa vlastnostíJeníkových sbírek mohli proto
také pozdější historikové vydatně wtéžit.zS menšíúčinnostíbylo však dosud vyzískáno
z oněóhJeníkoých materiálů, jež se týkají kulturní historie, národopisu a folkloristiky. Jeník

totiž, nedokázav se soustředit na sběr materiáltr povahy výlučně historiografické, zaznamenat
zvláště ze své současnosti a často přímo z vlastní empirie nemálo dokumentů, pro zmíněné
vědní obory dnes ceny vzácgé a nepostradatelné. Týká se to valnou měrou hlavněJeníkova
sběru ptsní,jehožvýklad a kritická edice jsou úkolem přítomnépráce.

Výďedky svého sběru písníuložilJeníkdo třech svých rukopisů: nejdříve na str. 627_4L
I. dílu Paměti'hodna (zíady Neuberské) zapsal roku l8l0 necelých 6 desítek písnílidového
původu. Roku lB32 pak rozmnožil tento počet na 160 a přidal i 9 písníz básnické tvorby
úměléa kramářské provenience ve speciální, toliko písnímvěnované sbírce o l57 stranách:
,,Pisně krátké,většímpočtem starodávné lidu obecného českého,kteréžpři muzice neb hudbě
d'ávaji se hráti; při Eemž bd tanečníkůvesele zpiváno i tancováno bývalo, ačkoliv mnohé
z nich nemálo pbhoršlivé jsou...". Sbírka, jako soukromý majetek nedostupná, známa je
však jenom z pozdějšího opisu dle svědectví Zíbrtova však odlišnéhood originálu pouze pořadím jednotlivých písní.BTuto třetí podobu svého sběru umístil Jeník do úvodu I_ dílu Burianových (Čenského),,Bohemik" od str. 9 počínajea s několika přerušeními konče na
str. l05.a Podle místních'názvův písních(Radvanov, oustějov, Vožice atd.) vypýá,žebyly
zapsány v Jeníkově rodném kraji _ na Táborsku a na Plzeňsku. Jeník je znal většinou ještě
u dou svenó mládí: fixovány jso,' t.dy v podobě ze sklonku 18. století. Písně umělého původu
jsou mladšíhodata: Jeník je mohl slyšet a zapsat nejspíše až v době svého působenív Praze.
I když Jeník zapisoval jenom text2 lidových písní,nikoliv i nápěvy, zaujme jeho sběr na
pruní pohled jako mimořádný nejméně ze třech důvodů.Především patří svým rozsahem spolu
1
Jednotlivá zněníJeníkovýchsbírek se od sebe lišítak, že náďedující řada obvykle materiálově rozšiřuje řadu
předchozí; záktadnllátkaje však opakována.Jsou známy 3 verse Pamětihodna -jednodítný exemplář z r. 1809,
tzv. Burianův (KNM V D_6), 6 dílný z l. l8l0-3l, tzv. Neuberská Íaďa (sign. tatáž) a 5 dílný z l. l820-3l
(Valdštejnská řaďa, sign. KNM xvIII 8_6l ) . Bohemica existují dvě: tzv. Mauermannova o 7 dílech zl. |834
až 1838 (NM Iv G-l3) a Burianova, téžzv. Čenského, ve 4 dílech z l. 1838:41 (sign. tatáž). Podrobný popis
NeuberkovaPamětihodnapodává Č.zlbttv ČČulxxt, 1897, str. 305n,*42n a525n. orientacivdostislo-

žitýchvztazíchmezijednotlivýmizněnímisbírekusnadňujepřehledM.NovotnéhovKuriosnírevueI,1925-26'

J' Polišenský, str. 12, podobně i cit. katalogJeníkovy výstavy z r. 1956 str. 30n.
! První zužitkovánínalezlyJeníkovy sbírky již v l. 1873_75 ve tŤech studiích pozdějšího majitele částiJenl

seš. 2, str. 2n, téžcit.

kovy pozůstalosti, taLé vysloužilého setník'a F. Čenského.Ještěpřed nedávnem pak byly na filosoficLé fakultě
Karlovy university zadrámy k obhajobě tři dis. práce, vesměs s námětemJeník a česká historiografie.
s Č. zíbrt, BibliogŤafický přetrled českých národďch písní,lB95, str. 15.
_
a
Je dochovánaještějednaJeníkova sbírečka písrú Písně od doktora a krajského lékaře v kraji Kouřftnském
J. Vrabce (taLé v KNI'I v Praze, sign. IV H-55). Neobsahuje však písně lidové, nýbrž tři umělá, zato krajně
neobvyklá veršovaná skládání veterináře Vrabce o neduzích hovězího dobytka a o způsobech jejicb léčby.
DalšíJeníkůvrukopis, jakési Lieder z roku 1838 se nedochoval.

Dále tu
se sbírkou otce Václava Hanky' k prvním ěeským 1!rá3im textů 1idových.-písní'
jeník poskytuje pokud možno iěrné aáznam1autentického lidového p2ae"!,:?1nejen sám vý'
ír""".prip.rriírrb,'ale což jemožnéi aoauíut''y*i komp_a_racemi s dalšímisbírkami 1ti doby.,
zv6šte'Kólovratstou a Riitersberkovou zlet ÍB23 a 1825, ověřit a úplně potvrdit. Konečně
jež se
rběrut.lorru , která vedla Jeníka k zapisování písnívšech druhů a kvality,

"lř.irir""J
i;íJ' ;;;t ilá.*

skutečně zpívaly, sĚýtá podst1t"e_ji"1t, ieálnější folkloristický pramen, _n_ež
romantické,
sbírky
po"at5si
risiii i v jejicň tlumočenípodřizované estetickým hle""
"yi'cry
bi*t,iň vydavatelů - Čelakovského, Sušila, Krolmuse a dalších:
Relativní věrohodnost Jeníkových zápisů písňových textů i reálnost jím 7a9byceného re_
p";;;'; pi'"i' "vpýrEť, Jeniťov1 ,atoho'h paouému folktoru,'názonté. dokumentujícího
p"tÁg jrníkůvpoměr ť prostémri lidu vůbec. Jeník zapisoval lidové
istatně i jinde výiá
"Le
ziíual, ale *-" TY téžpředstavova|y významný dokument
písně nejěn protá, že je sám
''oňtiuor'
schopností. Neměltedy důvodů_,-pročněkteré písně.vylučovatze
iiry riaďu j"t'o
"*etě"kých
nač jejich původníznění měnit,'upravovaj podlé vlÍ'"tního uvážení do formálně
""ůo
'uí't:,
áotoi'ut.3si podobý. ósiatněJeník nebyl ani tas*tempto několikjeho v_rstevníků_sběrate1ů,
aby dovebl iuko1ro,rto redakcí se zdarem provést a ani iid-ové písně nekladl za vzor obrozující'
*rí českémubásnictví umělému. Jeníklvy sbírky nebyly současně určeny ani ke zveřejnční
'" p;"ao
brát ohled ňa dobovou výdavatelskoy pra].L na zásahy i;uberniální
li'k;'
''em.''il
se objevují v jeho zápisech nejen iidové písně vesnického p,i"9{}_* j9z lrty
""''','.y.'rukto
;;Ň'í"""žovány ''"poňc ,,čisťě.národíi" _, ale i méně dokonaIé ,,pololidové" písně
rotítáru městského"ia doi.once í'mrri lidem zpívanéněkteré písně umělého původu, včetně
"až celkem do nedávných dob iednostranně zatiacovaných písni kramářské provenience. Není
j.níkovými riy_emi shledáváme i]s takorrými, jež pozdější sběratelé buď
;;řa""
'"""i
pro jejicr'r nepokryté erotické motivace. a použitá
áebo 3"
;ůb.; nežapisovali
'"."
""půuutovali
do o6vyk1ého ýruzwa :P_iyo;'n1ho jazyka
ďá"u u obraty z oboru ska'totogickébo, jež
""pátři
uýra nakonec jednou z nejvážnějšíchpříčinmrálo
a literatury. Ťato vlastnost J"'iit or'u
'6ž*
osudůJeníkových písní.
důstojných
-] r."áíz pozdějších
snad'nejpopulárnější právě podle jeho činnosti.sběratelské,
osobnJst
o"u
''" iJJ.''it znalosti o dost skoupázprávy-literďrní" a blavně p-ak o několikeré zpraco_
opi'".;i
iří"J"šné
pochopitelně umelecká licence vysoko převažuje.nad.sdělenými
viní "belei.istické, ,,
'ri"t'z
rur.iy.-óu""nc;n ápristup"cniJenit ova sběru lidových písnía tím i fundované znalosti o něm
všaťnebylo dás"ci o*ďr'ě'ol Nepočítajenepřesně tránskribov?ný, Te ":.'? Ítllý a 1e|o*"''to'ruáy Z;íbrttlv zapadtý otisk'52 pi{ni z ,,Pamětihod1a" v časopise Čeqký lida a tati|.a
;;á;J"púEiurr"mry tisk'M. Novotného,s rr^edočkaly se Jeníkovy písně dosud svého publi-

'
l

Sisn.

KNM I H

16.

Textové incipity viz v Zíbrtově Bibliografrckém přehledu, stť. 20n.

Srv. dále nadepsání oddílu pisní v Burianoých Bohemikách'
s Několikeré dějiny českéliteratury spokojují se obvykle se zafiazenlm l'e*t1 .{o.nris}ušné obrozenské gene_
(např. o Četakovském)
race a se stručnou charakteristikou jeho sběru. Také několik málo prací speciálních
že
o
tom,
jež
tvrzeními
někdy
nadto
Jeník zapisoval písně
té
zprávy,
pouze
spo
skýtá ve srovnávacích kontextech
i s nápěvy a pod., budí pochybnost o přímé znalosti pramenů'

. r,Č.zlbrt,Písně,sebranéodJanaJen1kazB,tatšícnasklonkuvěkuXVIII.,ČLxu,lg03,str. l65n.Nepr"roJ-|r"pi'y písni pořídili pra*vdepJaotně studenti Zlbttova semináře. V Bibliografickém přehledu z roku

Bobemik. I tento soupis'
1895 uvedt ZÍbrt na strane lán aspon zaěátky textůJeníkoých písníz Burianovýc}r
je všJ neúplný chybí v něm 7 písní.
t Jeník zBtatÍigPísně kfátké..., v},dal roku 1929 M.. N9v1tn! u K; Zinka v Praze jako biblioílský tisk ve
otisk písníz Bohemik i s doplňky z Pamětibodna zac}'ová'
l9o řísl. exemplářÍch. Ýlodstatě aiito.'.l"ry
"ernýumělé a ned-oPatŤenÍm i několík písnílidové provenienc_ei
poáaipisní, vynechává'písně

-

Vycpálka
"aprr""aJrártouo
bibliofilský zhmét dowtz"ju l pojitr švabachového písma. Udánlfui- 1. 'yd:ť vyšlo podle V'
je
opatřit.
však
mi
se
1926;
nepodďi1o
ts;
roku
.ti.
písni,
z
v
(ČL v, 1950, vožicko

I

ěiií.s

É*J
l:::.1

*],:r,ul.,,

**1;;

Titulní strtinlca gďdílu ptsn'í a Burianou- rh Brlhernik

,ch

;

llJ

'J*,'*

Uká,zka JeníÍcouj:cazápis llísníu Rurianoujch. BghernikicÍz

kování. Ba dokonce otištění několika písnív dalšíchbibliofilsk1tch edicích,' kde jim vytržení
z celistvosti dodává jisté pikantnosti až pachuti něčeho zakázaného, nemálo Jeníkovu sběru
lidov ch písníublížilo.s Ve skutečnosti Jeníkovy zápisy eroticky up ímn ch písní,jež nenalezneme z pochopiteln ch drivodri v takové mí e ani podobě ve sbírkách romanticky orientovan1tch, neznamená nějakou libristku sběratelovu, ježby povrchní pozorovatel mohl vysoudit
z Jeníkova staromládeneckého stavu' jeho záliby v humoru a t eba i v prokazatelné galantní
oblibě ženského pohlaví. Písně tohoto druhu pat í opravdu k nedílnéa p itom nikoliv k malé
a ned ležitésoučásti lidového zpěvního repertoáru. To potvrdí nejen každ1i zkušenějšísběratel, ale i qisledky novodob ch, bez nemístn-y*ch morálních skrupulí pojat1tch sběrri. Kromě
1 Nap . i dob e míněná a v rukách povolaného cenná antologie, sestavenáJ. l{rub'Ým, Brotika českéhoobrození 1780-1850, nákladem 500 kus v edici Rajská zahtada 1928; jedin v Praze ve ějně p istupn exemplá je
uložen v Národní knihovně, sign. I t00065.
2 Upozorriuje na to správné již K. Dr'o ák v cit. KataloguJeníkovy v stavy. P ipomínárn, že honba bibliofilrl za domnělou pikanterií šla tak daleko, že z lJniversitní knilrovny vPtaze zmizel nepěkn 'm zprisobem nejen
exemplá Novotného ediceJeníkov ch písní(měl sign. 5+K7143), ale i oba exemplá e dalšíNovotného edice
riryvkr5 zJeníkow ch Bohemik, Dvě kuriosní zprávy o společenském i nespolečenském Životě v Praze na toz};ltanl
xvIII. a XIX. stoleií, edice Knížkypro potěšení 1929, 360 čísl.exemplá (sign. 54K784217). Podobně tomu
je i v KNM vPraze" V květnu 1958 byiy obě práce ještě dostupny v Národní knihovně vPtaze sign. I 692l7 a

I 70835.

q

zmíněných písnívJeníkově
tolroto spíše jen iogického důvodu |ze reálnou úměrn'ost proporcí
totiž svým způsobem ideální
sběru jako celku dosti spolehlivě a:}"ry.lp*at. Existuje.\_ďŤq"

akcez let 19lB_20'
komparačni rrrut.riailžjzí"a"";:úledky tzv. gub.:li:j{:!ěratelské roku 1823 výbor _
pořídil
z nichžtehdejšíředitel pražskék.,nservatoíe É.dfich Díviš\ťeber Inhaltes, nebst National_
.rrrd weltlichen
,,Sammlung bóhmischJr Nationalliea"'g.1'tli"her,
zveřejněný potonr anonymně roku 1B25
sběr,
č.'r.v
ot'"'Ť-"*ii;.
s"u.ř"iani
tá"nzenmit und
se také apriorními výběpísně",
Janem Rittersberk"*l"''rr.* ;d;''"á-dní pl'1É''.ó*.",';í'í
jeníkový-ch
proskribovaných
ary';'
rovÝmi kriterií .rt.ti"t}*i,' ;l;"h"j.
sběry
"':''i
příbuznými
oběma
"t
paralel.ňzi
pil stŇku ,rou,iauu"i"h
ilil'" ;1" 'laň;i;;;;.;"
se tyto
sbírkách
pozdějších
zce1a-totožné.''V
jso,'
prito*
zhruba z téžedoby. Ňtr.,"'e plralely
dále nezměněny
písně ze známýchdň;;,"ť;enaúiají; irevyhynuly.však, byly zpívány
náhodou'
nikterak
není
,veíejňová_ny.'Protó
tíu.
ř"'p.t
ij;ň;;;;';J*í" ,r"byly ,bíŤ*J,
jež
takovýmto písňonedávno v díle,
že se v hojném počtu objevily publikovánv i.sre ""tt.á
vým artefaktrim věnuje speciální po"n""á'l '- v exclusivních, sociologicko_fotkloristických
_
,,kryptadiích" J. K. obrátila.n
l : -1'_ ^_2^.!-A*'^._i^L/hn prostředí
nr
pické z r'esnického
Také jádro Jeníkova ,ut'" -- 1idové písně lyrické a lyricko_e
sve aory'réměř každotr z Jenípředstavuje ,""tu r.,inJ'v'"i.." r.p"r.a* íiao"J "pe119'1i
sbírkách u Václava Hanky st', Ritterskem zapsaných písnívL a|tozitv časově souběžnýcň
b-uďshodně anebo víceméně
berka a ČelakovskéhojJrli"";."rr.ovy.l'pis"í se však.objevuje
Erbena' Holase a
Krolmuse'
ir
i riiť"ějších;bíri;ách pozděj.sí:ň jeclnomu
odlišně ve variante
.
z prvních sběratelů nej_
"n-i
jinde. Na skutečn'ďi.'';J;;ík"1'i.q"a"rir. "..n'.*j."}o
ještévýraznéji poukazují
obvyklejší a p.o e.sly huáební folklor "ó,ypirrtí:si íiaově'pisně
ukazatelů oblíbenosti
nejobjekiivnejších
spalečenskézpěunik1l,:.i:'i,i'-:* á'i'".3i1e'.;Jň*:"
desítiletí'
celou
po
i'rs-tvách
riao"yčh
ustáleného okruhu'řid"."ňil p]*r " 'i..1siisi"r'
'řadu.
Jeníkpro typické. projevy lidóvé
V iomto ohledu je až obdivuhodné, jak fiříb."ý ;mýsl.měl
y_"t'-""pcvníÉůz 1et 1848_19356 je ve
oísňovétvořivosti: ze 160 zaregistrova''y'"t' *r ot'.t"'''t
1.sB7 krát!u S přihlédnutím k někdy až
i;#J;'.jiiilí".rirlĚ"" oíj""řr.á"1kýiťpili celkem
zpěvníkůjsou pakJeníkem mnohdy vůbec
desetitisícovym nar'taáům n"rt<teryct' qpaá'"'tl'"h
r Dva

autogTafy B' D' Webela, *:uh']í li6.:=ki"l
shodné exempláře tohoto tzv. Kolowatskéhcr rukopisu,
3ó fďových písníněmeckých a 66 melodií lidodch

lidových písnísvětskýc1r,iz tiao'i"t' pi'ora""io'oích'
uloženy v rukopisném oddělení
instrumentálních tanců českých i německých. Jsou
hudebním odděleď

NM

(sign'

KNM

(sign' III C-12) a

xxv E-217)'

2Srv.autorovustudiiGuberniálnásběratelskáakceasbírkaRitterberkovazroku1825,Hudebnírozhledy

lidoých písnív Čechách vypracoval
str. 774n; zevrub.roo *o.'ogr.fii a reedici První sbírky
U' v'Pra"e' 2 díly str' 1009)' Druhá
K'
fil'_hist' fak'
pak autor jak. k""didát*';. práci disertačrrilai*- 1956,
(všechny následující výklady o souprovždy
verse této práceje prip"arr..r. t tisku. odkazuji "u "i "á";.anou
iiri"''u."t u,"Č.t.torr'tého a i(olovratského rukopisu, pokud ne_

yIII,

1955, č; 15,

vislosjech me"iJ".ríto.,ryl,o
jsou jinak doloženy) . '

a

o

ric*.-' ,ur*.*i

textu'
této ňikoliv náhodné totožnosti viz dále v

lK.J.obrátil,Kryptadia,Příspěvkykestudiupohlavníhoživotanašeholidu,I_III,Praha1939,soukr.
tisk ve 300 čísl'exlmplářich'
B' Václavka a R' Smetany' I' vyd'
ó Srv. Soupis společenských zpěvníkův Českémnárodním zpěvníku
1940' II' vyd''l949' str' 63 n'
pracně pořízených' zato pos obdoba charakteruJenikova a guberniálního sběru se projevuje i v těchto
Ritterberkovy a tzv' Něsbírky
sběru,
*,o.'r;i fidor.y"u pr*"r gob";i,á,lrríňo
qčných recherchích:
"
přetištěných shodně či
písní
l74
";i;Jryř
spol"ečensky'ch'zpěvnícich
mečkovy ze Sadské -i']ezb' objevuje r..r,e.iz"
písně od Erbena a
přebírati
"
'zpěvníků
jakc varianty-celkem á.gó+krai. Je příznačné,že ačkoliv sestavovatelé

nikolivodJeníka,zastoupenajevnichouser,ra,u.t'E.b.,,o.,,.relatirměmenšímzlomkem,nežje39,37|o
sběru'
pr*rl"ník""'ty ch a 43,5Oo7, písníz guberniálního
IO

poprvé zaznameilané písně rozšiřovány poznovu mezi lidem v počtu málem astronomickém.
Tyto vlastnosti tedy_dále příznivě charakterisujíJeníkův sběr, který takto znamená nemalý
přínos'pro současnéfolkloristickébád'ání a pro celou řadu blízkých vědních odvětví, o mož_
nostech praktického využítiani nemluvě. Souhrnně o tom možnoříci tolik:Jeníkůvsběr přeď_
stavuje soubor vcelku věr-ohodlých zápisů textů lidových písní,které represěntují reálný irýsek
z repertoáru obecného lidového zpěvu na venkově i ve městech, výbEr těch nejobvyŘte;sicr,
a:rejrozšířeněšjíchlidoých pisni, jež se od doby svélro zápisu! tj. od konce 18. aze'zač.átku
l9. století _ většinou udržely v ústnímlidovém podání po celé 19. století. Sbírky obsahují dále
četnétextové varianty.k obecněji známýmpísnim, jež patří kvalitou i dobou zápisu k nézbytným článkůmv poznávání genese lidové písně v Čechách. Jeníkůvsběr konéčně zachoval
i několik ukázek-z písňovéhožánru, jemuž pozdějšísběratelé nevěnovali pozornostr (ryzí písně
erotické a skatologické); také o šířenípísníumělého původu podává jisté poučení.
Na'hodnotu Jeníkova sběru se však vedle samotných zápiíůpísrovych textů podílejíi komentáře k nim, dokládající funkci a způsob dobové existenie nekterych písní.ozřejmtuji tez
n1o]lu dobu pozoruhodnou míruJeníkovýchznalostí a porozumeni'aučhu českýcň fidov1ich
písní,na něž se dovedl divat rozdilně od všech svých vrstevníků _ vyjma
3. j. Lung'a
z č,ásti iJ. Rittersberka _jako na synkretick;l uměleck;i,jeu,spojující nerozluč-ně slóvó s hudňou "
a
dokonce i s tancem; zvláště k poslednímu poznatku dospelý u_-ž generuce mnohem pozdější.
Jenom proto' že se nenaučil notovému písmu, zapisoíal jeník písně bez nápěvů, jejichi přítomnost by význam jeho sběru ještě znásobila. Všechny své písnďvšak doved[zpívai,-což mělo
značný ýznam i na kvalitu zaznarli'enaných textů;'v někófika případech se pokusil alespoň
nápěvy charakteriso)/al slgyy. Zájem hudbymilovnéhoJeníka'ďnápěr.y zřetóhě vysvititéž
z obsáhlého^nadepsání-oddílu } písnímv jeho ,,Bohemikách": ,,Píině irdtké v většim počtu
starodávné lidu obecného českého,kteréžpři muzice neb hudbě dávaly se hráti, při čeůžod
tanečníkůvvesele se zpívalo
1notně tančilo neb rejdovalo' Ačkoliv mnohé z těch pisní nemálo
pohoršliýjsou, však předce jakási
ostrovtipnost a_leckdes předivné a směšné nápady jim se
odepříti nemohou. Z ktefthožto ohledu chtělo se, aby se tež taky zd'e, bq nejměnši'p'roněn2
vepsaly. _Z předu se řícti musí, že každá ta krátká píseřr pro sebe jinou melod-ii neb árii má,
kteréžvšecky v měkém tonu sazeny velmi libě k sluchu u íezu'srdJi dorážej í.
Já, tyto melodió
všecky zpivat umím a líto jest mi, že muzikální neb hudební umělost
by se byly
',"".'ď*,-'i"ej
zde téžs tak nazvanými notami napsaly".
. O.,,pohoršlivých" písníchseJeník zmiňuje ještě několikrát; nikdy však bez.připomenutí, že
i v nich se zrači,,ostrovtip", vlastnost pro obsahový zámér českých lidových piůi vtuec ne;příznačnější,jížJeník citlivě a záhy porozuměl.a Pro své datum má. ::iLé r'i,rnu*jeho pá_

-

1 Právě existenceJeníkových
objektivntcn

st1rtá několik pádných důkazůo upravovatel skýchzásazlcb

"apir,r
Čebkovského,Erbena a naposledy ještě Zíbrta,
kteří autentickJ tidove zněnÍ v takáwgchto písnich
''umravňovali". - Srv. přímo komparační poznámky v části ediční.
2 S ohledem n a živézněnipísně proto
Jeník přesně zaznarnenáváslovní prvky, s hlediska výlučně literárního
nefunkčnía podle třeba Čelakovskéhoi kazivé: Už se ten vovísek zable- zaile- zabled,ává , . , žabrajtemně mou
,
lito- lito-litoměřickou..' aj.
3 Při popisování kulturního života hlavně v Ptaze nezapomínáJeník v Bohemikáctr
nikdy na hudbu, všfunaje

si i takoých detailů ve smyslu tehdejší historiografické a kronikáíské praxe
-

-

jako je např. sociální postavení

hudebniků(Bur.Boh. III,str. l36).TakéTomášBuriandosvědčuje,žejehopříznivec,kteri'mudalvychování
a vykoupil jej z vojny, ,,veliké měl zalíbenív hudbě a ve zpěvu, a ve vysokém stáří uměl ješ tě zp|vati národní
písně, ba i celou zpěvohru, jížse byl v seminariu zpivati naučil." (Burianův přípisek v závéru posledního dílu
zděděných Bohemik; text zmíněné anonymní zpěvohry Verbování na Koňským trhu v Praze je zaznamenán
tamtéž na str. l79n).
a
Je třeba připomenout, že to bylo v době, kdy obrozenci marně volali po epických písníchbaladických a
hrdinsk'ých, ježjsou pry pro Slovany a tedy i pro Čechy nejcharakteristittÉ3st. Z téchto důvodůbyla
1gěveeh
V. Nebeským kritisována taktéžprvď verse Erbenovy sbírkn kde se takových písnína|ézalo po málu.

II

tvtzenídnesjiždobřeznáméhofaktu,,ževtétodoběpředstavovalzpěvatanecnejmarkantprojevávaný při kdejaké příle_
áii* i-*er""t"h. ;ň;; J"rtéňo
''du, káv i stáři tidé za doprovodu
,'"'it"io'r'"
;;;pil'l
zábavách,"
td;ýcň
při
zvláště
ziťosti,
i""';;"'irr' iažiy nejen evropský úspěch
a tančili
ooneivíce dud a housli (i) zpívali
reidovačky' rejdováku' vrtáku
'ř'bffiil
popi'
11"""ů .-1úředně
českj poky, ul. *onípláuitute
"'"iiJňeáy"t'
uyri _ *;;;;; rrrca."t ri posléze guberniem
a rozliročák,r, tt..ezt5-piliJ;iá"'".
;;{;;;;;;í- prrri!"á" bujnost a domnělou nemravnost'' proievilv bystrém postřehu o po_
již hlu_
Důvěrnou
""jlglr."
ria.i"rr"r' písní,óbjevujících se
."i't""či
"r.uto*,"Ji|J,;iidou6$i'lJ*'r.
r"rřň.* '""a
čínajících.o"k1ua'yJh;;il;tl,"
1BaBi poitrehl je-mnohem dříve než
feudalismu,
pádem
před
konečným
boko _Erben
il#''#ilil_ria'"y."n písní I' dítu Burianových
či J. N.;,id"] noto J.r,it "; 'ř'j';;ilň
K. T'
uz v'mi'iulém čase: "Takové krátké
pe**rrar'iilJ""y91'.pr1'
náruživém
o
referuje
_.Bóhemik..
ji"ň 3's'e ve'iký počet a mnoho ještě víceji
tui'"i
přři;il;;
jenž
se
óísničky,
"pirrui',l.:ípředkóvé veselý *v'r' a znamenitý milovníci
k
pristyt3so,,
všeliké písně zpí""p.;*;;řŇ"u"ítvrii.1ro,r'riusi
hudbv a zpěvu, taxže sobě při každé'.h;:|j;.T 'r.'.ňai&1.íroiaueneb
všech stran slyšeti voráče
radr.ňliJu;i"il; byloť jest ze zv|ášt
vávali. _ Pri všípráci svý, Ly i ".
zimního'času'když
zpívati,kteryžto"#;;';;doii"t,.i.*r,e:;;"iiil;:J'reťtuué,u 3ure'i chaloupc'e souseda
qřeslidcerni
buďto si
dlouhé večery 3*o,r,'rái"ř.lJv''.1i.;'9"* i*)"ůTi
*. ápiuáto a'po d'ouhá trvalém zg!v"
pokuzdy;Jř
přááíé
j"ji;h
svého, kdežto při
sclimpředivné,
kteréž
.".u'r"._p;Yá1úti'.riette a pi'iuěhy,
oředkláda'y h.d"čť;?"6;;ě,ii;
býti se rozeznáva|o".
iměšné(zdá|y). íiJři"a". o't.o"tip"eňo
sběru a jeho názor& na lidovou
"
I z předcho"i"r, ,i.iffii'ř+"*y;ňřá;;;'ií'"*á":
ji"ii. p"'rii ve své"dolrě k našim nejpřed'
jako
píseň jistě vypl1va.,iej'r..ir"ir.r"rb* ".áJ;;ěd
zJkonitostí fo'klorního verše
,á|í.""íÁi.*r,yón
Ř
pr-r""ttřr.jili;;'
domácí
něiším znalcům
neuměl
ii'"e*i slovanskými
Hánka, Četakovský_u ťu**y-t o]š'".m "áililí;;"i '
u Ri*-tersberka. Právě
l,'a"n
i*áejrir'!;;r,É
písně porov návat .
vrstevníciJan Rittersberk a
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jež bude
mj' Jeníkova poznámka'
zůst1la
1 Srv. pasáž v Bur. Bo1r. I, str. 328n. D'osud nepovšimnuta
1de
původu l'zvl tance furi'ant
o a trochu
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dva tance'
pokojní, při každém
zahrát" 'kome.ntujeJeník takto: "Následují jedinký
'""j
_n.*"nkou
2 Zápis textu o.:*" * si, má T-erinto, rejdovačku
nimi
jest
mezi
A
bylť
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měliť jsou ,,.i"."
nazvanýrejdovák ' ůáoi,.&";
ár" i"r.t"hudby tancovalo'
'.
rejo.""uo"')J"1,i^;Jul.áJ"h
se
že
rozdíl,
rayl -" |L wchnost "|'-"h\ na své panství
svých tanco_
Ty tak nazvalýfigury v témžtanci o"'rr:*.* ""i*i ri''p'aaór'
'-'.i.'";t ty d"a tu"ce "iděli odsvépoddaných
pa"i-u
slečenky sestřičky' Což
odebírali a jejich synkové neb mladí
též
"
"*"ři
r"j.j,
řňii*.
všechny
"v.vičili
nikcly žádný bál nedal'
vati, za'íbil se jim ten rejdovák nade
''""..i'"i'. ,.t.ru"rrurry"t_u'o-orationibus
rt.rr,.,..yis^i^ňl"u_la
pánův
od
plesového po!ádku. oučinkovalo, že se napotom
kartu
originální
;;á;;;á,.. N" ál'i'ž lň;;"'tl zdeJeník J"u
aby se by'
wták a rozkrďák' zavfua|y
tunce'
"u "e*..3ž-ořit
její tanďník
"tynr'
tI textu Hop, }rolka, svlíkej kabát... put J""t-ó'""*""á"a'
tak v tom okamžení
j.
tanečnice dle ;ffi ffiň-Jl
za
pobožníkův
'á"ú'irú,
neb
v sobě divné ngury. T. když se
modličů
coz
v jejím rozkroku umírlivě tanco]'a,'
ňziky,
"a
ai""i'tií
,ez
zapověděly"'
se
svýma notrami,
jio,rt o .* io' *t'"" t'ajJJ o.rr'dy, ty dva tance
n ,r"
být zcela tovelikou pohoršlivost bylo jest pokláaeoo.
ze tendějí tanec rozLročák nemusel
popisu je ;ffi;;"d't "e""nácb
a 358n
355n
str'
1895'
I z tohoto stručnéhoa všeobecného
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áncovalo'
"
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na
str'
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t"-;,iř;;;ilná: Jeníkův'"t"pi'
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(také transkribc"
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tjkazku, Jl'n{kaujch paenrimek a exernlllá i Rittersberkouy
sb'irky Českégz{jroďní písnď a roku Ís25

rejdCIuák

u B urianouj ch B okertzikricÍt'

ce lidov ch písní; v tom časově p edešel i J. J. Langra. Nepočítáme-li s neuskutečněn m a za
tehdejších podmínek ilusorním sběratelsk1im programemJ. P. Cerooniho a slovenského budite-

le

Ji ího Ribaye a s amatérsk mi,

soukrom mi sborníčky prost ch milovník písníJana

Buoce z Boce, Rebeky Leškové,Antonína Francla a dalších,l byl.}eníkpraním českjm sběratelem,

jenž se zajimal s jistou soustavností o lidové písně, jímžvymezil konkrétní místo a v znarn
v českénárodní kultu e. Jeho sbírka písnív ,,Pamětihodnu'o z roku lB10 p edchází o 6 let
nejen prosluIév zvy ke sbtru písníV, Hanky P.J. Šafaíka v Hromádkov ch ,,Prvotinách",
"
AčkolivJeníkmohl za váIečn ch taženi
ale i známé provolání Kopitarovo z roku l8ll.
zvláště ve Francii poznat tamčjšízájem o lidovou poesii, ke své práci neměl p imě enéhovzoru, ani ciziho podnětu. Usobitost a samo'statnostjeho sběratelské práce objas uje v lučná povaha
jeho originálních ,,Bohemiko' a ,'Pamětihodna", snoubícínadšen spontanní zájem diletanta
s objektivitou a dtikladností osvícenského historika a kroniká e. Zároveri však v těchto aspektech prolíná i Jeníkriv cít obro4nskj: liclová píse je mu nejen dokumentem někdejší slavné
nároání minulosti, ale ještě spíšeprojevem současnélidové síly a národního ducha, bezpečn1tm udržovatelem a pěstitelem živéhočeskéhojazyka. Jakkoliv ,,Bohemika" jako celek neposkytují v razn ch dťrkazri o v vojiJeníkor,1rch ní.zorťua sm šlení,v jeho sbírkách písníje
zato rťtst jeho vlasteneckého cítěnídob e patrn1t. Je p itom zajímavé,jak se u něj odrazil
tozvijejici se soudob zájem o lidovou píse .
1 Srv. Zíbrtrlv Bibtiografick p ehled, str. l2n a doslov K. Dvo áka ke kritickému vydání Čehkovského SIovansk ch národních písď, 1945, str. 553n.
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co v době.l-eníkova zápiqu první serie písnív,,Pamětihodnu" z roku lB10 byl mezi
- T1r1T obrozenci
ještě nepatrný interes a vědomost o lidových písních,následující dásítiletí
českými
jf,mi přímo.překypují. Po zmíněnýchvýzvách Hanky a Šafaříkase vletech IBn" :27
objevují
Celakovského monumentální ,,Slovanské
písně", souběžně a nezávišle na nicĚ p.ó-národní
bíhá'sběr guberniální, vydávajíci sbírku Rittersbeikovu'
na stránkách časopisůi v kroužLích
vzd'ělanců vřou urputn9
o samotném obsahu pojmu lidová píseň, 7ž ,, ,ur" básníci
překot-napodobit 'poryatd. Roku 1832 publikuje dbkbnce v Londync jóh., Bo*.i''g vedle
:."u.ž'.o
jiných_ďovanských antologií i,,Výbor z básnictví českého crrestiaň anthology,ř,r kde
uvádí i několik ang1ických překladů českých lidových pisni z-Čelakovského sbírkylÝíechny
tyto nové,_ nebývalé skutečnosti však Jeníka jenom utvráily v jeho staršíchnázorech; zásadii
vliv_na něj neměly, a to ani'v_těch případech, kde by to byio ňožno očekávat. Ačkoťvna příkl^ad některé písně, otištěnéRittersbérkem, a to talové, jaké mělJeník ve své sbírce rók,'
1Bl0, byly obrozenskou_veřejností pÍimo zatraceny jakó pouhé tezcenné popěvky "Iuzy a
gtrha_ný9!qobudůs,Jeník j9 zaplsuje i nadále, v nezviklatelném přesvědčeni, ie í óny Áezi
skutečnélidové písně patří. Také o vyhledávání těch formálně nejdokonalejších
ýsní se
nikterak nepokoušel.
intensivněji
pokračoval
předchozím
v
sbě-ru
písni,
irikHáaje jim
!,1to
nyní ve svých sbírkáŤ j-"Ťlě většího ýzyama. Roku l-B32, v tomtéž.o"é, t dy',.yšla BowÍn_
gov1 1n1h9logie,8 znásobil svůj dosavadní sběr téměř trojnásobně a umístillej d'okonce ve
speciální sbírce, věnované jenom písním.o šest let pozdějityto písně pak přepsál do poslední
verse svých sbírek. Pakliže však roku 1B10 umístil zipisy pisÁt aE na sámy
"aier,,Pamětihod_
na", poslední znění svýchsbírek teď písněmi přímo zaňájuje. Lidové písně
jsou'mu zároveň
důkazem výb_ornosti českéhojazyka, jehož význam_dleJeníka _ neĚyl anlroku lB3B ještě
sdostatek probojován.
TzV. Burianovu řadu,,Bohemik" z let lB3B_*l otevíráJeníkzvoLánim: ,,Českdřeč,bobužel,
od mnohých nezdárných synkův vlasti naší,zvlášť při vyššímstávu národu našeho, jsa již oá
dá$ých časůvdocela opovržena, P9čínajíji cizinci v dalekých krajinách nemálo'rlrcfivalovati". Na důkaz toho připomíná anglického slavianofila Bowringa, kteý si oblíbil český jazyk
a téžvtipu českých lidových písní,jež pozna| z ČelakovskéhosĚírky, némohl se dost oaóuáivovat. Přitom Bowring neznalještě písnětoho druhu, vnichž se příslovečný český humor obrá_
1í-nejlezp1ostředněji: ,,Zajisté tento z ohledu své učenosti vieté Ewopc zrrámý Angličan
n9wri|s byl by se mnoh9m
Jgh1
ýce zpěvu českémunašeho sprostého fiáu náramnc pJdivil,
kdyby jemu ještě ty mnohé pohoršIiaépisně téhožobecného lidu, kteftž by censura v tisk také'
uvédsti nikoliv ne.dopustila, téžpovědomé byly, protože zrovnatakový hknazvanýpohoršlivé
písně s
1ejvtiq1ěj1íd ? p?\ nejpodivněj!ími nápady naplněné jsou'in. Vždyťtímtó rysem se
česképísně tolik lišíod eticky nejbližšíchjim písníněmeckých, jež vlastenecky rozLorlený
Jeník shledává nephrabanými abezevšeho důvtipu.a I to jsoú vyvóan3imižJeník ospravedí1 Výbor z básnicM českého_ Cheskian
anthology: being a history of the poeticď literature of Bohemia,
with tr.anletď specimes byJ. B., London l832' Yýbot z Bowringorrých překiadů českých lidových pÍsnípo-

ÍídilZifut v Bibliografickém přehledu,

str. 63n.

-

2 Srv. Kamar1'tovu recensi na Rittersberkovu
sbírku v Čechosl'avu ze 7 . Y. lB25' č. 19, str. 152 aRittersberrepliku tarntéžz 2. VII. t. r. č.27, str. 247n.
$ Cheskian ant}rology záby po vyjíti poznal
Jeník jistě u Bowringova p ítele Čehkovského, u něhož b val

kcrvu

časr m hostem.

Ve sv ch komentá ích se ještě jednou zmi uje Jeník u tance rejdovák o ostťovtipnosti česk ch lidov ch
,,Zdaližpak p edivné není, že se v našem obecném lidu nacházejí tak schopn , ,rtip.,
Čecho"o.m.rrlteho
vé, &terJ'mž možno jest takow tance vymysliti. Co by teprve Angličan
John Bowring-o našem sprostrm lidu

'

plsní':

soudil, kdyby měl o tom jakousi známost?"

| Úvahu o lidov ch písníchJeníkwzaviránásledovně: ,,Aby se pak jak si rozdíl mezi zpěvem německého a
čcského,vyrozumívá se, sprostého lidu v něčem poznal, uvedou se zde d ívěji některé německ} písně a pak budou
r4

zmíněnou osobitou koncepci a přitom věrojatnost * a z dnešníhonáhledu i jistou moderpísní.
sběratelská
činnost
se zajeho života dočkala také ohlasu, avšak zcela neobvykIého
Jeníkova
a netušeného, jejž lze odhalit toliko v komplikovaných vztazich mezi sbírkou Čelakovského a
Rinersberka.t V 300 písníchu Rittersberka a zápisech 250 českých lidových písníČelakovskéhojsou sepjaty 53 písně 56 dvojicemi textových paralel.' Mezi nimi se nachází 14 nepatrně od
rebe odlišných variantových dvojic, či písníúplně totožných' nápadných už svýmumístěním
v obou sbírkách a jednotnou charakteristikou Čelakovského:,,zlomky českých písní".S přiblédnutím k tak velké shodě těchto písňoých textů a zvláště ke kuriosnímu faktu, že i pořadí
písníje v obou-sbírkách zhruba totéž,'je jasné, že paralely vycházejí z jediného, společného
zápisu! I. díl Celakovského ,,Slovanských národních písní",kde se tyto ,,zlomky" nalévaji,
r_lšel roku 1822; Rittersberkova sbírka vyšla roku L825 a,,zlomky" písníjsou umístěny v její
druhé polovině, k nížnení v guberniální sbírce komparačníchdokladů.n ZdáIo by se, že tedy
Rittersberk zmíněné písně jednoduše z dříve publikóvané sbírky Čelakovskéhopřepsal. Čelakovský se ostatně sám pokbušel rozšířit famú, že mu Rittersberk některé jeho písně zcízil.ó
-{však tak tomu nikterak není. Drobné odchylky v některých paralelách odkazují na Čelakovského upravovatelské zásaby v autentickém lidovém znéni. Rittersberk ke svým cum grano
salis naturálně tlumočeným zápisům těchto písníjistě nedošel dodatečnou opravou oprav
Čelakovského.Kardinálni drit<ai pod'ává ovšem existence nápěuů: odkud je mohlRittersberk
oPsat' když I. díl,,Slovanských národnýh písní"neobsahuje ani jediný a když se Čelakovský
o né až do roku IB24 ani nezajímal? Rečeno in medias res: tyto krátké písně _ ,,zlomky"
pocházeji z onoho daru, který věnoval Jeník dvěma ze sv'y'ch přátel, navzáljem znepřátele_
ných _ Celakovskému a Rittersberkovi. Celakovský to sám přiznal v dopise svému spolupracovníkuJosefu Kamarýtovi 24. VIII. 1824; ani zde si neodpustil sotisu vůčisvému konku_
rentu Rittersberkovi, který byl ovšem v této věci zhola nevinný: ,,obdrželjsem od barona
Jeníka, který v našem domě častým hostem a pravý Staročech, několik překrásných staro:
českých nápěvů, zvláště charakterist., které jsem spolu tenkráte do censury podal. Právě
v témžčase byly i Rit. písně v censuře a poněvadž jest s Zim' (censorJ. Zimmermann
- pozn.
jedna
M.)
ruka,
tedy
přepsal
ty
nápěvy
z
r.ných
nemaje
příčiny
důleon
do
svých,
a
censor
J.
žitéjevymazáti, napsal: pagini, kde ty písně byly suspendatur"g. Z očitých svědků potvrzuje
Jeníkovu štědrost také jeho oblíbenec Tomáš Burian, připisující do zděděných ,,Bohemik",že

';ie

_ vlastní sbírky lidových
=GI

teprve český následovati. I tak se lehounko zhledá, kterak český písně obecného lidu v sluch a srdce znají_
a jak náramnč ty německý.neohrabané, bez všíostrovtipnosti jsou". Následuje posléze pět písníněmeckých,
převážně z městského folkloru: DreiWochen nach Stern.. ', Liebster Freund, wo kanst du denn doher Schánk...
Wen ich aus Tosken gaih... atd.
1 Podrobně se tím zabfuám ve své vpředu zmíněné rukopisné práci První sbírky lidodch písnív Čechách.
g
K Rittersbárkovým písním č.24,gza 23l připadá vždy dvojice parďel ze sbírky Čebkovského.
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U Čelakovského:

u

Rittersberka;

rl
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{ Písně č. l_l47 v Rittersberkově sbírce vyčerpávají vj'sledky guberniálního sběru, dochované Kolowatskou
sbírkou. Zb vajícíchcca l50 písnl pochází ponejvíce z nedochované části guberniátďho sběru, ale také z dalších,
pouze odhadovan ch zdrojrl.
5 Srv. dále citovan dopis Kamar tovi, publikovan K. Bíl m
I' č. 138' str.236.

ve vydání Čelakovskéhokorespondence,

l907,

6 Kromě shora zmíněn ch drlvodri nemohl Rittersberk zcizit Čebkovskémupísně i proto' že roku 1822 _
kdy byl I. díl Čebkovskéhosbírky Zirnmermannem censurován _ nebyly zptacovány B. D. Weberem ještě
a^rri

prlvodní zápisy z guberniálního sběru. Rittersb'erkova sbírka byla pak censurována až na podzim roku 1824.
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písníčeských J. Rittersberg a Fr' L' Čelakov_
Jeníkovy ,npaměti použili při vydání národních
ský.r'r
"^'d"lukourký
moh1 získatpatrně roku lB22 od hudebně negramotného.Jeníka jenom texty
oísní.,Zatoiud,ebník Rittársberk, obdarovaný nejspíše až roku 1824, kdy začal připrav_ovat
t tisku, mohl si při některé Jenikóvě návštěvě v jeho obrozenském salonu
ilb;;"iál"i
pi.íz1a9ný
'uÉ.
ř ňilk;"e{a"Ái *rruá''o stin aipsat i'"aper.y písní,které JePík u.měl zu;ív3t' Jezmíněných
že
písní,
ze
jeho neáalou znalost lidových
3.r. i'o Jeníkovu ne"išlrrost, t"t i p'o
rozšířeí+-fi'"ií."ív ',Pamětihodnu" " 'bk,'1B10 obsažena anijediná. Také do pozdějších
zařaditza
nutné
nepovažoval
pak"jeník
svých písňových sbírek z!et]B32a l838*je
.ýjr'
byly íedávrro dlkon.e dvakrát otištěrry, dittenEerkem přitom 1eje.1 s nápěvy, ale
izayt""^i
i p.ár.;.áitorru gusta _ bez prokazatelných'o_d*ytk od.původního' Jeníkem fixovaného
lidového znění. Y zajímavé skutečnosti, žétatizJeníkposkytl oběma osobně znesvářeným
humoru,
korrt ur.ntt m tytéžp"ísrrě, možno spatřovat snad-i projev Jeníkova_ příslovečného
situace'a
*
prekérní
_L
lidových
ob_a.vydavatele
tute přivedl
jimz chtěl přivést
_pt"l {:
"__
rro*e zmíněných ,,zloniků"n lze ptakázáti co nejpravděp.odobnější jeníkowský pťrvod ještě
národních_pís_
,, á"isi"t' osmi písní,átištěných v If. a III. dílu Čéiakovsliého,,S1ov-a1s\ich
.r, t. aitl, Burianových ,,Bohemik" jsou tyto písně6 také až totožné.Soudobá
,ri"t',.. Se zápisý
písnílze
svedectví o jerrit ovt podílu na nejianěji publikovaných českých sbírkách lidových
možnou
největší
luř pot"'aiřkonkretnim poukazeňr ''u-''é3*é.'ědvě desítky písní,které s
určifostípocházejí z Jeníkova sběru.
dochoIntimní souvislost jeníkova sběru zase se sbírkou Rittersberkovou potvrzuje vácně
přips1l
zdeJeník
píini1si
;7il;;ij;Jilí"""""*ptář této 'ry'!y.. K l7 Rittersberkovým ponejvíce méně
a znamenajicí
,,mravný"
si"'{',; *oíe ,i"lro ,ária^emv ,,Bohtmikách'|
_ ač
variant. Glosoval tu konečně i piser Vzdycky iest se ptala, kde armáda stála ' ' ' , kterotr
Tato skupina písníbude
sbírkách ňikd"
ji teáy také znal _ ra* ,i u"
''.po"namena1.
',ry.h
příslušnýchJeníkových
stránky
hujební
iaké nejschůdnějším východiském pro poznávání
paralel textových.
Těmito zjištěními je téžmožno uzavÍítvýklad.9Jeníkově folkloristicko-sběratelské práci,
jistě nejzřótehěji potvrdí její úplná, kritická edice.
3".;iz á.á".Jrr"rr*"rrí"'ý význam
!f

1Bur.Boh.,přípisekBurianůvvzávěruIV.díluzrokul84l.Tototvrzenín3'kopatujeo.Zielectáv.estud-ii

o roce'osmačtyŤicátém, I.
o Ludvíku Riit.rrb..korri v čas. Dalibor 1926, str. 402. Domněrrka E. Basse, Čtení
je
samozřejmě mylná'
odJeníka,
písně
1940, str. 234,|zepro Rittersberkovu sbírku byly hlaunírnzdrojem
jeho
terminologii znan4.en'á
tehdejší
v
* Čelakovský sice oznamuje, že obdržet od Jeníka ,,nápěvy", avšak
v duchu lidové
skládanou
báseň,
často
o)načova|zase
zatlrnio,písní"
lidovou pir"nlrůb".,
;,nápěv.,
"pruuid1u
písně.
3 Nevraživost Čelakovskéhoa Rittersberka, jejížwývoj lze podrobně sledovat v Čebkowkéhokorespondenci
obsahující
hlavně s Kamaýtem, vyvrcholila začátkern roku lB25. Tehdy se objevila Rittersberkova sbírka,
*
i
s
nápěvy.
jerrže
zde kompletně
přes tucet písní,otištěných před tím Čebkovským,
a Mylné je vysvětleníJ. Jakubce, charakterisující tyto písně tak' že pý,'Čelakovský podával úmyslně zlom_
Jbsáhem kaliti dojem esthetický" jsrv. Literatura česká XIX. stol., II, 1917' str' 545'

ky, o.cirtěj"

"ávadrrým

jen když mám"' - II' 30
- Čel. II. 22 (23), Nic nedbám,
_it.sz(45),Třebasjálouknpole-neměl..._II'36(sl),Jakjetaláska
(43);KRadvanovucestazelenáse...
zlá...-II.37(55),Terinko,bloudíš..._II.38 $iq,jatunebudu..._II.40(59),Nenítakmatičkadbalá"'
_ III. 36 (32). Srv. podrobné komparace v části Jit"t. - odchylnější již paralely v Rittersberkově sbírce
5

Jsou to písně: Sedláček voře na Bílej Hoře...

(č.18,47,čoá sol býly dokazatehďpřejaty z guberniálního sběru'
o Z pozůstalostiJeníkovy jej získď setník v. v. F. čenský, od něho sběratelJosďNováček. Nedávno získán

I(NM v Praze, dosud

bez sign.

? Srv. pozn. v části ediční.

I6

Přitomné vydáníJeníkem sebraných textů lidových písnívychází z poslední a nejširšívene
_'tio sběru, kterou představuje úvodníoddíl I. dílu Burianových ,,Bohemik" z roku lB3B. Na
n:r. 1-6 zde Jeník píšesvou úvahu o hodnotě lidových písní, na str. 7_B zaznamenátvá pět
:dorých písníněmeckých, na str. 9-105 pak uvádí zápisy převážně českých písnílidových.
\_ioŽeno je sem i několik písníumělého původu a komentáře k někteým písním. Dále pak
:ásleduje přes tucet umělých skládání, jejichž fotklorní existence je krajně nepravděpodobná.
Z tohoto materiálu otiskuje edice všechny Jeníkovy zápisy lidoých písnía kómentáře k nim,
3akliže nebyly citovány jížv předchozí studii. Umělé písně v několika případech prokazatelně zlidovělé _, často nevalné hodnoty literární, které by znamenaly cenný pramenný pří_
eos toliko v přítomnosti i hudebních zápisů, jsou otištěny alespoň ve zkratce. Výjimku činí
pozoruhodný studentský, ostře protijezuitský pamflet Dlouhý leta študýrují. . . , kteý je uveden
v úplnosti. K tomuto základu je konečně připojeno i sedm písní,které se vyskytují jen v ,,Parn'ětihodnu", z roku lB10. Výskyt a význarrrr'ější odchylky v této sbírce jsou u příslušných paralel z ,,Bohemik" poznamenány.
Titul ,'Rozmarné písničky"byl vybrán nově proto' že bylo třeba charakterisovat celý Jeníkůvsběr, nikoliv jenom některou z jeho tří versí, původně nadepsanou ,,Písně krátké.. ."
Písně v ,,Bohemikách" nejsou seřazeny v nějakém systému: Jeník je zaznamenával tak, jak
se mu vybavovaty v paměti. Bylo by proto neúčelnétoto náhodné seskupení zac,hovávat. Protože při převládajících písníchlyrických by bylo zbytečnévyčleňovat písně do skupin podle
Žánrů' řadí je toto vydání způsobem nejjednoduššíma při malém počtu písníúplně postačujícím:abecedně podle začátkůtextů. Písně umělé a kramářské provenience jsou pak k písním
původu lidového píiťazeny jako dodatek. Pro usnadnění budoucí odkazové praxe bylyjednot_
livé, abecedně seřazené písně očíslovány.
Transkripce písňových textů, původně zaznamenaných švabachem, řídíse zásadami pro
přepis textů folklorních. Pouze v psaní vetkých a mabých písmem u jmen vlastních, wřdéhb a
měkkého i _ y, umístěníčárek, dvojteček, vykřůčníků
a otazníků, přiklání se přepis k dnešní_
mu spisovnému 'usu. Tvarů lidových, případně podřečních bylo přísrÍě,šetřeno: i tim, kde byl
opraven nesprávný tvar skloňovaného zájmena ,,já", bylá zachovánajeho fonetická kvalita
(nesprávné ,,mné"'za,,mě" a naopak). V potřebných případech bylo giafické rozvržení veršů
přikloněno k ustáleným zvyklostem, zahájeným zvláště K. J. Erbenem. S ohledem na soudo_
bé publikační zvyklosti byly vytečkovány některé výruy z oboru erotického a skatologického, jež jsou v, rukopisném originálu uváděny vesměs v plném znění.
Vděčným dodatkem Jeníkova sběru, jehož citelným nedostatkem je nepřítomnost nápěvu,
zdáloby se uvedení nápěvů z jinýchsbírek. BezmálavšechnyJeníkovy texty by tak bylo možno efektně ozvučit. Shodné, nebo alespoň velmi blízképaralely s Jeníkovými texty jsou
obsaženy v celé řadě sbírek' zaznamenávajících rovněž nápěvy písní.Vydatný zdroj bý tu
T9hl" skýtat vedle Rittersberkovy sbírky - časově odpovidajici době Jéníkovýchzápisů _
tďktéž klasická sbírka Erbenova z |et t$6z-64. Na takové paralely jď pochopitelnázvlášť
bolratý novější soubor obrátilových Kryptadií, o nejnovejsich rut<-opísných- sběrech, jež

třeba chová archiv Ústavu pro ethnografii a folkloristiku ČSAV v Prure, ani nemluíě.
Takovéto rozšířenípůvodníchJeníkových zápisů by však znamenalo noncens' pouze labo_
ra,torní konstrukci, vytvářející pti znárné melografické variabilitě v čase i místě něóo, co pravděpodobně nikdy neexistovalo.Po ztalé uvaze a jenom pro ilustraci vybraljsem posléze desítku nápěvů ztěch písnízRittersberkovy sbírky z roku lB25, které Jeník vi svém exempláři
této sbírky glosoval a které dost nrožná _ pocházejí přímo od něho. Přes veškeru prJvděpodobnost této zpředu zrrtíněnémožnosti, se však k tomu postačujícíchdůkazůnedostává.
Potřebnou součástíedice se stanou nepochybně široce záložené komparaceJeníkových písní
s pozdějšími i spoře existujícími předchozími sbírkami českých a slovenských tidorryict' pis''i,
tištěnými i rukopisnými. Komparační odkazy se vztahují na čtyři desítky sbírek z lB. a l9. století, prakticky na všechny, jež jsou veřejně dostupny. Ze sbírek z 20. siotetí jsem uplatnil ke
srovnávání aJeryo1 ty nejdůležitějšía na komparačnímateriál nej'bohatší, předevšim sbírky
C. Holase aJ. Jindřicha. Noúnkou jsou odkazy na společenskézpěvníky, ji,inz ie citováno ke
r7

stovce. Platnou pomoc při obtížnémzískávání těchto srorrnávacích údajůposkytl Václavkův
a Smetanův Soupis'společenských zpěvníků.
Rejstřík písníioďě začátků'textůje sestaven v absolutním abecedním pořádku. označuje
zvlágÍ.ty písně, kleré siJeníkzapsal jížv Pamětihodnu a ty, které si poznamenal jenom zde a
v ,,Bohémikách".1e neo|akovď.bbrazové příloby mohou názorně ilustrovat zevnějšek původ_

ních pramenů.
Zďvéremděkuji těm, kteří mi byli v práci nápomocni, prof. dr. J. Polišenskému,dr. V. V1;
cpálkovi a pracóvníkiim knihovny Národníhb musea v Praze, kteří mi ochotně_umožnili
siudium i nóvě získaných, dosud nezaÍazených archivalií. DrJ. Vanický pak zavdal rozho_
dujícípodnět ke vzniku této práce.
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BN
BNP
BP
ČeL

;

čr,
Čz
DHor
DP
E2
EsEčo
Francl
Hanka
Hol.
Jind .
Ji .
K
Kož.
KR
Krolm.
KSlov

Mart.

K.J. obrátit, Kryptadia, I-III, Praha

sbH
Sl. sp.
sl.

1939.

Krolmus (V. S. Sumlork), Staročeské pověsti,

I. -

I.

1845, rI.1847,

III. t85t.

zpěr4y,

hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy..., Praha

Ludvík Kuba, Slovanstvo ve sv ch zpěvech, I. Písně české,Pardubice t8B4.
Erben-Martinovsk , Nápěvy písnínárodních v Čechách,Praha,I. l842,II. t845 (?), III. 1847'
Iv. 186l, V. t870; dvě souhlasně číslovaná krit. vydání uspo ádalJ.Jind ich, Praha 1940 a
1951.

ML
Ms
Mv
NVTr
oK
P
Pam.
Plz
R
s
s'
S'

Sebrané spisy Boženy Němcové, I-IX, Praha 1869.
František Bartoš, Národní písně moravské v nově sebrané, Brno t8B9.
František Bartoš, Nové národní písně moravské s nápěvy do textu v aděn mi, Brno t882.
F. L. Čebkovsk , Slovanské národní pfuně, Praha, i. tbgz, II. 1825, rrI. tezz; glv. číslování
a paginaci zachovává krit. vyd. K. Dvo á&a z roku 1945.
Čas. Česk lid, Praha, od rďu 1892.
Českézpěvy, sestaviliJ. T(obiášek) a A' V. M(aloch),Jičín1856-57, II. vyd. 1862 vPraze.
Josef Dufek Naše Horácko jindy a nyní, Velké Mezi íčílB93.
Dčlnicképísně, I_II, sestavili V. Karbuďck a V. Pletka, Praha 1958.
K. J. Erben, Prostonárodní česképísně a íkaďa, Praha 1862_64.
Hynkovo vyd. Erbenovy sbÍrky z roku 1886, Praha.
Erotika českéhoobrozeď l780-l8l5, sestavilJi í Hrub , edice Rajská zahraďa,Praha 1928.
rkp. sborník 58 písníAntonína Francla, jinak S kory, mlyná e švihovského z roku 1768, KNM
v Praze.
rkp. sborník l89 písď YáclavaHanky st., KNM sign. I H_l6.
Čeněk Holas, Českénárodní písně a tance, r*VI, Praha l908_l0.
Jind ich Jind ich, Chodsk zpěvník, I_VII, Domažlice 1930; II. vyd. orbisu z l. l95t-54
zachováv á prlv. číslování.
)
Rkp' zpěvník Karla MariaJi íčka,I_Iv |84542, KNM sign. III E-ls.
Kollár,
Národnie
zpievanky,
Budín,
I. 1834, II. 1835.
Jan
F.J. Koželuha Kytice k nárcrdním písnímmoravsk ch Valachrlv, Praha lB73.

František Bartoš, Moravsk lid, Telč 1892.
František Bartoš, Moravská svatba, Praha 1892.
Matouš Václavek, Moravské Valašsko, Vsetín 1894.
Národopisná v stava v Troubsku 1. vII. 1894, Brno 1894.

obžinky Králové-Hradecka, Praha 1895.
Eduard Peck, Valašské písně a flíkadla, Brno l8B4.
Jeník z Brat ic, Pamětihodno, díl I. Neuberské ady z roku l8l0, KNM sign. V D_6; tato po_
znántka ztamená, že p íslušná píse byla obsažerra už v prvním zněrrí Jeníkovy sbírky písní
z roku 1910.
Svatba selská z Plze ska, Praha 1895.

_

Jan Rittersberk, Českénárodní písně, Praha 1825.
František Sušil, Moravské národní písně, Brno lB35.
František Sušil, Moravské národní písně, Brno 1840.
František Sušil, Moravské národní písně, Brno 1860; dvě krit. vyd. B. Václavka a R. Smetany
z |. tg4l a l.95l zachovávají prlv. číslování,Praha.
NárodopisnJ' sborník okresu Ho ického, Ho ice 1895.
Slovenské spevy, I-II, Turč. sv. Martin 1890_94.
Slavnosti a obyčeje lidové z Moravy, Praha l8l5.

r9

Snp I;1_a

Sadská
ssz
Št
$p
Ts
Vs

-

Národnl pohádky, písně, hry a obyěeje, vydal spolek Slavia, |. taďa, sv. 1_4, Pnha lB73_74.
Rkp. sbírka Staré světské písně. . ., pořízená roku l820J. J. Němečkem, J. T. Plačkem a V.Pic_
kem v Sadské u Nymburka, KNM sign. V C_l5.
Soupis společensLých zpěvníku, sestavený B. Václavkem a R. Smetanou v antologii Čdský nárqdní zpěvník,Ptaha, I. 1940, II. 1949; číslov komparačních odkazech znamená zpěvník,
v němž se příslušná píseň nachází.

Jakub Škarda, Svatební obyčeje z'okolí plzeňského, Praha 1894.
PavelJosefŠafařík, Písně světské lidu slovenského v Uhřích, Pešť,I. 1823, II. lB27.
A. E. Timko, Slovenská svatba, B' Bystrica 1868, otisk v Čl v.
Iví. Václavek, Valašská svatba' TeIč 1892.

KRÁrriÉ
V vĚtŠÍ M PoČru STARoI}Ávx É
LIDU oEECxÉHo ČnSKnHO,
PÍ SNĚ

KrnnÉŽrŘt MUZICE NEts HuonĚ oÁvat y
SE HnÁTI, pŘt ČBuŽ oD TANFČNÍrŮv

vESBLE SE zpÍvnlo A NorNĚ
raNČILo NBB REJDovALo

I

Ach, ach, ach,
spálila jsem hrách!
polívka mi vykypěla'

co jsem smutná vytrpěla,

ach, ach, ach,
spalila jsem hrách.

lb.:

Podle umístěď tohoto textu a t€xtu písně Po4 poď, poď a mě vnrrovoď.
písním spolččnýnápěv.

&v.:

R 200; E|428,Eg 48l; Čr. tv. so+;

. .

v Pa,mětihodnu příslušíoběrna

SSZ:96

2

Ach,m jmil

Bože,
mťlj muž už nem že,
já ráda, já ďa
datra bych rnu dukát,
kdyby mě chtěl ťukat
do ráil&, do tána.
Snr.:

KR I.5
3

A já tě, Kačenko, nechci,
hodějí za tebou ševci,

:}:iíia:'*:"l'-1lxi.".
A já té, Kačenko, nechci,
chodějí za tebou ševci.
b:

jej Jgqfl( nep wzal'
Text písně je z.aznaaenálpouze v Pamětihodnu; do I. dítu Bohemik
2 verše Zíbrt v čr. xrt. ncuvádí.

23

-

Poslední

+

Alo.u ! za vodou !
vem sobě takovou,
která s mamičkou |íhá,
žádnej jt nevobj imá.
Srv.: ČeLII.20 (1B);

KR r.6

Ančičko,hubičkcr, prosím vás,
dejte mně hubičk', já vám zas:
až ji budu mít,
budu se modlit
za každou hubičku otčenáš.
Pozn.: Píse je uvedena jen v Pamětihodnu.

Srv.:

Pam.; Francl; Hanka; (ČL I. 393).

Ančičko,skovej se,
vojácijsou v lese:

1T*:li,l,"il"""ll'**,

raďm ti, ukrej
Srv.: Pam.; Sadská;

Kolouatsk rkp.,

Hol. I.20 (to).

sign.

KNM III c-l2, č. 164; El296' E' 33l (26); S' 60 (58); ML ll2;

A - ni sem se,smut_ná, ne - na - dá - 1.,
}ia-jej, h.- juj, ha-

se!

j"i, p**-per-líč- ku

a-bych pum-Per-Líč-ka ko _

ma- lejI

24

FŤa-jej, ha

- j"j!

1í

Nej-čko pri - jd*

kmo-try pro

jeď

-

nu rlro-bet mou-ky,

pum -per
Pozn.: Jeník poznamenává že tato píse byla zpívána a dramatisována v Boudě p i jakési činoh e. - Nápěv
'
je p ejat z Rittersberkovysbírky'
kdeje prlvodně notován v nep iiatelnérn C durs lydickou kvartou.

Srv.: R

186.

I
Polib nás v p. . . .1 ze.. aL bych
to je píse o Markytě,
to je píse rozmilá,
polib nás v p. . . ., Barko má

Bassama lelky terentete,
proč ty holky neděbete?
Já by'ch děbal' nern árn P . . .Y,
musím děbat do čepičky.

tě,

!

Pozn. Jeníkova: ,,Dle uherské melodie, kteráž pěkná jest." A dále : ,,Jakož se již zprvrr eklo, jsouť arciť, jako
tahle píse , rnnohé jiné nemálo pohoršliv . Však ale že se jim podivné a směšné nápady nemohou docďa
odep íti, tak se zde bez nejmenší proměny od slova k slovu vepsaly. Zktstéžtovšech písnívesďá mysl
a láska k zpěvu našich mil ch p edkrlv notně se poznává."

Srv.: KR

I.

l3 arb, 14,224,II.30+.
9

ByIo zirn4 vítr foukal,
náš parrtiLta z okna koukal :
nekoukejte z okna tatíku,
vrazí vám vítr rafiku
!

Srv.t

R

133;

KR I. t7.
10

t

Co pak mě, má milá, neznáš, neznáš,
vždytjsem já zYožice bedná , bedná
až já tí nadělám víka, víka,
budéšmoct p ikrejvat mlíka, mlíka.

:

Pozn. : v Pamětihodnu píšeJeník,,Litice" místo,,Vožice".

Srv.: Pam.;Ji .I.373;

Čď. I.222 (g2); SbH392; Ez372,E84l8(74);

25

čL I.

l72; I{ol.I.94, 75;Jiud

.

Iv. to.

11

Co to máš' Andulko,
co to rnáš za hadry?
Kulaté jablíčka,
aby mně nezvadly.

Co to nráš, Andulko,

co to máš za tělo ?
j'k jsem tě uhlídal,
hned se mně ho chtělo.

národních písnícbpocházejíeí z Plzc ska'
Pozn.: Jeník glosoval RittersberL v variant v Česk ch

Srv.: R30;Ji.I.259,260,26l;E, lo9,Ell22;Mart.96;KSlovI.97;Krolm'II';KyticeznárodníchpÍuí
slov"rihi.ch, P raba lb7 4, i o ; xn Í. 22, 29l ; nČo t o ;
SSZ:66, 68,7+,91, 1ll,

ll4,l22'

t2
Což je taláska zLá,
když mají jednu dva:
jeden ji miluje,
druhej jí slibuje'
nechají tak oba.
Snl.: R292; čet.II.37 (55);Ji . ilI.83 a 104; Krolm.II.;

Sr603;Jind .I.26;

$

l24, l88, Es l93,2t0; Mart' l53; KSlor'I' l34;

SSZ : 26; Ja'ká je to láska zlá. . .: l l0'

13

Což se

má

Je-ště h'ez

,s,

mí-lál hez-ká
-

zdáš'

budeš-li

tak hez-ká

t

až

se

vďáš?

rrt

j9 notován v poloze pro zpěv nep íznivé(od d1 v D dur)'
Pozn.: Nápěv je z Rittersberkovy sbírky, kde
337; KSl'ov I' 152; čS 47; BP l00;
Srv.: Čď. Í.222 (3l),II. 7 (1); R 23l;Ji . lI.4i1l,III. l73; E' 3o1, $

Hol.IV.

133 (185)

SSZ: 29, 37, g8,40, 51, 56, 59' 60, 61, 74,86,92' 93' 114'
26

ll9'

l2O' l2g' 125'

ru
i

sff.: R 16a;Ji . rrr.95; Br

CoŽ ten náš pan ťaráÍ pěkně káž,e,
rozdává obrázky, štolou váže:
já na to kázání taky p jd',
o jeden obr ázek prosit budu.
303, Es 339;

KR

I" 555 (podle kramá ského tisku).

t5
Čapchodí po poli,
čápka mu pohoní:
fleknul čápku
p es tu čárku,
že mu dob e nehoní.
Snr.:

KR T.24.

16

Černéoči, jděte spat,
musíte vy ráno vstat:
ráno, ráno, raníčko,
d ív než vyde sluníčko.

Sluníčkojiž vychází,,
m j milej se prochází:
prochází se po rynku,
když o mně dělá zmínku.
Srv.: R l40; čeL III. l73 (2l mor.); Krolm. III.; Eg'l48, E, 165;Ji . II, 32; Člr. t0z;Jind . VI. 62;
SSZ: 5n 7, 12, 15, 17, 23, 29, 3l-33,35-40, 48, 5t-53, 55, 56, 58, 59-61, 64, 65, 68, 70, 72,74,86,
92-94,97,98,103, 104, 106, l0g, l t5, 12 l, 122,12+,128, 130, 136-139, l+6,1+7,152, 156, 160.

27

T7

Dala

se má rnilá do nernoci,
jsem
že
u ní nebyl již dvě noci:
já tam p jd', já jí zhojím,
já se ty nemCIce nic nebojím.
Srv.: Ez L34, Bs 149;

KR I.26.

IB
Dejme my si, má Terinko, rejdovačku zahrát,
po ní zase rejdováka, t as dostali závratz
ty tak umíšs tvou zadnicí hezky sem taÍn kroutit,
každá, kteráž to tak nezná, bude ji to rmoutit.
Pozn.:

K

této písni p ipizujeJeník v Burianov ch Bohemica I zprávu o šíení rejdováka a rejdovačk'y v panské
a měšťansLé společnosti. Viz studii vp edu.

rv.: KR

I.27.

19

Dělala Se, že je mladá,
do p l hlavy vlasu nemá;
v hubě nemá j.' zub jeden,
ten se hejbá, poleze ven.
Pozn.:

Píse ,urnu*ena1J**ík jenom

v Parnětihodnu.

20

Děti, děti, děti, proste tatíka,
aby vám dovolil, kde je muzika:
muzika hraje
na šalmaje;
jděte, jděte, jděte, proste tatíka|
Snr.: Fam,
2B

2L

Dokad trvá ze|í,
vždycky h.... cel1ir:
po svatém Ji í
p.".. se šíí'

Dokad ftvá trnka

vŽdycky p.... frnká:
po svatém Havle
p.... se zavÍe.
'i

Sry.: KR I.

31,

II.

!,49.

22

H.j balíčekp

es špalíček,

vítr s k..o"n klátí,

kaŽdá holka, která p
'jd.,
nnusí nám to dáti:
nešťj. mladá nebo statá,
každá rád,a picat dává,
až jí k.... od p..nn. na t i pídě stává.

Srv": KR

tr.

43, 192.

23

H*jb.j se ťěrtoušku modroučk;f,
h*jb.j se fěrtoušku moďrj'!
Což je to poď tebou dobroučk''.f,
což je to pod tebou clobr'''f"
Srv.: KR I.44.

2+

Andutra má hodnej pupek,
Že by na něm svítek upek,
h.j ! ricou, ricou, ricou,
za tou našíAndulí.

H"j ! ricou, ricou, ricou,
za tou našíAndulicou,
h.j ! ricou, ricou, ricou,
za tou našíAndu1í.
Sry": KR I.4I.
29

25

Když jsem šel silnicÍ,
Hned jak jsem ráno vstal,
potkal jsern dívčici,
tak jsem se našoustal,
ona nesla v ruce turky, turky,
kaši z mouky, z mouky, z mouky,
j á jt' dal dobrej den,
polívku z vejcete,
ona hned: vyndej ven
co pak mě nechcete
holky hloupý, hloupý, holky hloupý. z kalhot k...y, k...y, z kalhot k...y!
Srv.: R l8l; Čzs+si KR I.45.

26

Hop holka, ty j*i p ..Ia
N*jni pravda, bota vrzla:
ty vrdloužeš jako PeS,
já nep . .lu ještě dnes.

Hop"holka, mazej boty,
pojedeme do roboty:
holka boty maza\a,
až jí p.... vrzala.
Pozn.

:

textu
Jeník p ipomíná, že i píse Stál jsem tam na pavlači. .. má nápěv společn k tomuto pís ovému
reda}ci
této
__,,wdloužeš":
Rittersberkovu
glosoval
lž9š".
hrdlo
zkomolenina
k tanci vrták.
,,v
Jeník
písně. _ Tanec vrtá} a rozkročák (obkročák).

Srv.: R69;Ji .I.391;E 269'E

301

(720);BNP44l;

SSZ: 26, 56,61.

27

Hop holka, slíkni kabát,
my si dáme vrták zahtát,
po vrtáku rozkročák,
já dám za r'éj dvougrošák
Pozn.: 1( závěru písněJeník dodává: ,,To jes t, že da|muzikant m dva groše." Dále zdeJeník popisuje tančení
rozkročáku a zmi uje se o p ísnémzákazu tohoto tance a tance vrták. Viz studii vp edu.Jeník si p ipuď
do svého e:remplá e Rittersberkovyibírky tento variant. - Tanec wták a rozkrďák (obkročák).

Srv.: p

edchoz. píse ; R 82; rkp. sborník z Písecka, sign.

Hol.II.

147;

KR I.5l;

SSZ: 56,59, 86.

3o

KNM V E-l8; E'

269, E8 30l (719); Snp I., 67;

28

Chlapče * j,
spodky zuJ,
šněrovačku rozšněruj !
Sukničku mrrě taky razvaž,
potorn si mně kam chceš poraž:
na slámu všírnocí,
nenatrus mně do očí!

Srv.: KR

[. 60;

EČo g"
(.ro

Jakou máš? Makovou.
Já mám taky takovou.
Jakej máš? Makovej.
Já mám taky takovej.
Srv.: KR r. 75.

ť

30

Jakživ jsern neviděl
tak p,,.".0rr p..el,
jako hrnčíova dceruška má.
HrnčíÍvzal kus hlíny,
praštit ji do díry,
aby se po druhl nep " . . .la.
Srv.: KR

tr.

76, 325 a, b.

3t

Juk

Živ jsem, neviděl jsem

.Iuk žívajsemnevíďěla
takoqiho strejce,
aby on si p ivazoval
u p. . .. n vejce.

takového b|ázna,
aby on šeI do hospody,
když je kapsa prázďná.

Srv.: R l50;Ji . l.

l88, II. l80, III. l7; rkp. sborník z Písecka, sign. KNM V E_l8; Čď. II. 29 (ao); Krolm.
II.; Sr 199; E! 260, 280, 385, 407,8s 291, 313, 433,457; Snp I4 7l; Hol. I. 338, 208;Jind . V. 96;

KR r.

77, 586.

3r

32
.}á

Snad nlě nechceš pro ten mťrj pleš?
Jávemu paruku
a dáme si ruku,
moje budeš !

jsem aloun krá1odvorsk}?'
na to nic nedbej )
žejsern celej modrej,
děvče Ltezk<yl.
.

prior nám nebrání,
jak on taky s jednou
tak jako já s tebou,

}{áš pan

kamaráclí.
t.
Pozn.: Píse zapsal Jeník pouze v Pamětihodnu. - ,,aloun" : zkomolenina lat- alumnus
nebyl z
rista), t. j. chovanec alrrmnatu, tlstavu, vychovávajícího budoucí kněze. Aťumnat však
r"árŇ Dvo e u Berouna, ani ve Dvo e Králové n. Lab., jak na to píse poukazuje.

(později

"

Srv.: SSZ: l08, 12l, l28,136-139,

146, 160

_Já jsem mistr seminá sk

.

33
JTá jsem rád, já jsern rád'
ž" jsem viděl Vinohrad;
Vinohrad jest pěkn'jl město,
má panenko nepověz tO,

nepovér, nepověz,

že jsem na tě včera vlez|

Sry.: Krolm" II.;

Fl2344, Es 387; Snp II.r 621 63;

KPTr 28; KR I'

64'

3+

To bych ráda věděla,

Jájsem se tě neprosil,
proč jsi za mnou p išla?
tys mně dala veverk',
já jsem ti dal sysla.
Srw.: KR.

tr.

juk

jest to syslík,
když on Leze do díry'
nechá venku pytlík.

65.

32

zv. semina'
Ízerr

ani

35

Jájsem ti pravila, nech toho,
ž, jest má počestnost za mnoho:
za mnoho zlatejch,
kluku chlupatej,
nech toho !
Sr'": KR

I. 66.

36

Já mám chaloupku na vršku
bez doškri _ roztrhanou !
Až já se opiju,

já

ji

pošiju
hracho- hracho- hracho- hrachovinou.
R l22;Ji . Í. l57 ;Es

si

363, Es 408 (32), 409; Hol.

Y.

77 (l02);

SSZ: 5, 7*!0, 12, t4-17,21,23-27,29-32,35-40, 46, 48,51, 53-56, 59-61, OB-OB, 70,74,79, 86,
92,93,96-99, 103, l0B, l15, llg-121, 123,125, l2g, 130, 136_139, 156.

37

Taz-mi -

ma

st e-ví - čky

lou, o -

py-tlo-v,,

na

o -tla

Počkej, má milá, rozmiLá,
potkárne tuhle ševce,
on ti tvy st'evíčkypodrazí,
pudem na cČstu p edce.
Pozn.: Nápěv je p etištěn z R"ittersberkovy sbírky"

Sry.: Pam.; R l76;Krolm. ff.

33

la

si

no - hy,

38
mám ženu kvočntr,
nevím co s ní počnu:
nemohu r'ědět,
bude-li sedět.
Já,

Co počnu s ku atY,
aŽ budou kvíkati:
nadrobím chleba,
aŽ bude t eba.

39

Já mám žežuličku,

mrij zlatej Honzíčku,
já mám žežuličku,mám'
P ijď ke mně z večera,
až budu slečená,
já ti žežuličku'
m j zlatej Honzíčku,
já ti žežultčkudám.

Pozn.:Jeník glosoval tuto píse v Rittenberkově sbírce'

Srv.: R 4;Ji . IT.257,47L;Ifi.248;F,r3l9,

Eg 357;

KR

I'_69'J0-;

EČo 10;

g'sJo ,46, i8'51' 52' 5'f-56' 59' 60' 6l' 63-68' 70' 7t'
ssz: 5, 7,g, lg,14-17,21,24,25,21,sr-'gil
_Jámámholubičku"'
?g,7g,86,92,93,95, roa, iog,

lti, tis,

120, 123, l25, l3o

40

Já nechci ková

Já rači zedníka,

e,

jsem hezky veliká,
budu mu poclávat
na lešení.

on jest čern''. tvá e,
.

já nechci ková
on jest čern .
srv.: Pam.;Ji . III.

e,

I40;8r 406, EB 456

(1

1S)

-

Tanec minet'

34

+1

Já těch volťr nepoženu)
já rnám doma mladou ženu
kdybych já ty voly honil,

:

někdo by rnně Za ní chodíl"

S 49; Ji ; tr" 2B9, 4771 4BB; Čz375; E, 350, Es 394 (1SZ); Ivfart. 2S6; SbH 388;
BP 3; Hol. I" 232, 153; II. 316 a, 176;
SSZ: 5, 7*10, 14*1 9,21-27,29*33, 35*40, 46, 46, 48,51-53, 561 59-61, 631 65, 661 680 70" 74r?gD

srn.: Pam.; Krolm. Ir.;
86,

92-94,97-gg, 103, 108, 120, 123-125, 130,

139.

42

Já tu nebudu, věru nebudu,
nebudu tu sloužit;

je tu má milá,
všecka rozmilá,

bude po mně toužit.
Srv.:

86;Ji . II. 37; E2 452,E8507 (356); KSlov I. l44;
SSZ: 5, 7,9, !0, 12, 14-17,21,25,29,3 l, 33, 35*38, 40,48,51,52,55, 56, 59, 60, 64, 66-68,

Pam.; ČeL II.40 (59); R

741

79,

86,92,93,97-99, 103_119, l30, 160; _ (Ach,já tu nebudu:9, 10, 14, 16,311 32,35-37r39r40r46,
49, 51, 52, 54-568, 61, 64-66, 69, 7 0, 79, 97, 99, 120, L23, 125, 130, 133, 147).

+3

do

Jdi'má mí-lár

pék-ne Di - la'

le - sa,

ro-ste
ro_ste poo

ru

bo -sa,

po*dí-vej

roz-ma-Íy_ na' Du-oe

ro

Jr zrl

-

sa: ro_sič-ka je

mo-Je mr - la'

pr ,,obzvláštně krásnou melodii", jež je společná téžpísním Moje milá jak rníhbÍlá...
a Sluníčkojiž zhr}'ry vyš l o . . . Nápěv je píejat z Rittersberkovy sbírky.

Pozn.: Tato píse má

Srv.:

Pam.; ČeL II. 39 (58)
SSZ: 59.

;

R

l88;

Ji . ÍI. 473,III.

239; E2 l00, E8 l l3 (l0) ; (Jind . III. 69' IV. 67);

35

**
kněz;
Ještě cxncs buele uť rrtč
buclu holky spovíqJa,ti
& potom je milovati,
ještě clnes Llrrcle ?. nrě kněz'
Buďu věrlět, ke.}"e zaklePat,
kterou budu clrtíti klepat,
ještě ď.n*s butcle 7.* mě kněz'
sťv-l Jind . I\

" tr[};

KR

I. s4.

45

Kačerrko, truhičko, prosím vás,
dejte mně }rr.rbič.ktr, lá várn zas:
až jL bucu rní'ť,
buctu s* mcdlit

za každou }lubíčkr"a ť)tčenáš"

4fi
Kačerrko moje,
rledáš poko3e,
nedáš mi v noci spáti,
musím tč vobíntati.
Srv"; B* 189, Es i45; KB. I. 86"
+7

Kažďámatka ráda,
když se dcera vdává;
tatík tomu povědčen,
když mu dceru vyvlečem.
_ Ve svém Bibliografickém p ehledu registruje
Pozn.l VPamětihodnupíšeJeníksprávrrě: ,,povděčen".
jako
matkazďráva"'
Každá
Zíbtttextov incipit chybně
Srv.:

Pam.; Snlr II.r 57 (86).

$6

48
Kde je mládek, tam je stárek,
tam je taky pivovárek:
kde se pivo vaří,
tam se dobře daří _
' píme ho, píme ho
až do rána bílého!

5r.:

R167;rkp.sborníkvNMvPraze,sign. IIIG-l4;Čechoslav1830, III,51;Jř. I. l48, lI. l37rl57;
E,' 367, E' 413;
sšz! 5, 7-l0,72, 14-77,2t,23-27,zg_g2,3541,4+46,48, 5l_56, 59, 60,61, 63_68,'70,7l,73,
74,78,79,810 85-87, 9{i, 92-98, 103, l0B, t12, ll5, ll7, 120, l2l,123-125, 135-139' 160'

49

Kd'e

máš,

Án-čič- ko,

Tarnpo pCIuJ lcu - bí,

vi - nič-krr, kde máš, A*-čič- ko'
}"ex* sť} ta.rrr vl.au-

*J"i,

ten nrá

sklep?

svět.

Pozn.: Nápěv je p etištěn z Prachenskélro oddílu písníKolowatského rukopisu, respektive z totožnéhozněď
v Ritterslrerkově sbírce. l{epetování obou dílrL nápěvu znamenápatrně jenomzápisovou man rusběra'
telovu.

Srv.: R

104.

50

Kdybych byla věděla,
že Írrčbucleš bíti,
byla bych ti nedala
p ivon ti. k ", ti".
Kd}'[hy]ch byla věcělau
že íně budeš bívat,
byla bych ti nedala
na mém klíně líhat.
Fozn.: Jeníkriv p epis rra začátku 2. sl. je zde dop}něn.

Srv"; KR I.

89.

37

51

Kdybych já věděla, co dělá Matěj,
já bych mu poslala na pivo zlatej:.
na pivo zlatej, pěkně kulatej,
aby se nabumbal mrij zlatej Matěj.
Sw.:

Pam.;

R i77; K.ol-.II.;Ji .I.

165;

Er 362, Es

407

(26)iČzsas 6lt1;

SSZ: 16,21,25,26,31r32,35-37,40,4'6,48,51-53,55,5%

64-68, 70,74,79,97-99, 103,

ll5,

l19,

120,123,125.

52

Kdyby mně to Pán Brih dal,
aby si mě dudák vzal:
dudy bych mu nosila,
chleba bych mu prosila kdyby mně to Pán Brih dal,
aby si mě dudák vzal.

Pozn. : Jeník glosoval Rittersberkrlv variant.

Srv.: Pam.; R

174; Krolm. II.; Ji . I. 380, 3Bt; Er 284,8s 3lB' (814); Mart. 40;
SSZ: 5, 7, g, 10, 12, 14-17,25,26,28,29,32,33,35, 36, 38,41, 44-46,48, 51, 53, 54, 56, 59, 60,
64-68, 70,74,79,86,92,93,95,97-99, 103, to8, 109, l15, l19, 121, 122,130' 136,137.

53

Kdyby

se

kněži ženit směli,

cožby hezk ženy mětri;
každá by jen chtěla kněze míti,
aby mohla kněžnou b1irti.
Pozn":

V

Z{brtově

P

ehleclu není tato

píse uvedena.

5+

Když jsem byla maličká,
íkali rnně Ančička,
nejčko když jsem veliká'
pot eb"ji ženícha.
38

l:m.. : Jeník připomíná, že tato pí$eň má nápěv společný s dalšími pfuněmi, jejichž te'ty rovněž zazriarre:orává.:

\ÍáAndulko, mázlatá...,ŠelJosíÍeknahouby...aUŠenkýřevkuchyni...Ritersberkovupíseňgloso.
val tímto variantem.

*n'': Pam.;R76;Krolm. II.;E, ll4,263,Eal28 (76),295(687);Jindř.IV.40;KRI.92.

55

1. Když jsem já šel od své milý,
6. Vykoukala z vokenečka
jako z růžekrásný květ,
byl měsíčekvysoko;
podívej se, ze všech nejmilejší,
bítým šátkem oči utírala,
jak jsem od tě daleko |
že již má skažený svět.

2. Když byl od ní na dva

hony,

7.

ještě na něj volala:
odpusť mně, můj nejmilejší,
v čem jsem tě kdy hněvala!

o

hodiny ukrácený,
proč jste delšínebyly,
že jste mě s mým nejmilejším
takbrzy rozloučily?

3. Hněvalas' mi, víc nebudeš,
však ty na mě spomeneš,
až já vodcaď vzdálen budu,
ty tu sama zůstaneš.

B. Můj kůň vraný, osedlaný,

nezůstat,
taky s tebou mohu jít,
mí rodiče na krchovéleŽí,
nemá mně kdo zabtánit.

9. Má marničko znejmilejší,
já vás prosÍm velice,

na něm pěkná čapraka,
Pánu Bohu vás poroučím,
radvanovský děvčata.

4. Mohu zůstat neb

5. Bratr, sestra, jsou na živě,
ty mně bránit nebudou,
oni r'ždycky předhazují,
že s nima bejt nemohu.

nedejte mně ubližovat
mej milej Terezince.

l0.

Neboť ona truchlivá jest,
bude sobě naříkat
a mně, ach, přesmutnému,
bude vinu přičítat.

Pozn.: Tuto píseň s nadpisem,,Truchlivé loučeď" zďazujeJenik do skupiny písnípřevážně umělého původu.
Ve znění v Pamětihodnu jsou násleclující důležitějšíodchylky:
3. sl.: ,,pryč povandruju" (místo ,,vzdálen budu) a ,rvostaneš";
4. sl.: ,rvostat'o a rrnevostatttl
5. sl.: ,,povídají"(místo ,,předhazují");
7. sl.: ,,potěšením" (místo ,,nejmilejším");
9. sl.: ,,pajmámo" (místo,,mamičko")
l0. s1.,3. verš: ,,a mně smutnému, jlvžďy
' věrnému".

Srv.:

Pam.; Čel. I. 64 (48) ; K I. 375 ( 14) ; S' 29B (777) iE2135, l80, 2o3,3|4,446,Eg l5l, 20l (334),227,466,
501 (330-l); Snp.II.a 72;
SSZ: 29, 56, 60, 6l, 9l, l 14, l 19, l50; Keď som išiel od mej milej...: 20,42,75_77, t05, l42.
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56

Když jsem já šel po j arrÍ:rarce
to byl smích,
koupil jsem tam mej Panence
věrtel sliv:
ona se jich napap ala,
aŽ se celá pokak ala,
to byl smích.
r

Srv.l KR

I. 96.

57

Když jsem já šel po ulici,
našel jsem si rukavici:

'

hu atou a chlupatou,

pod pupíčkemtoztatou.

?ozn : Jeník glosoval Rittersberkťrv variant

Srv.t R l8l; KR
(SSZ:

v jeho sbírce.

T- 97;

75r 77

-

Keď som išou po ulici...) '

5B

Když jsem šel okolo vrat,
vidět jsem mou milou . . at:
mně se toho chtělo
ono to vonělo
tak jako karafiát.
Snr": Be 227,2g2,F's25+(496) ,326(12); Mart.?A; KR I.
SSZ: l60 _Dyžjsem

šel po

ulici

"

)

104, 105, 106;

..

59

Když jsi mě nechtěla, vem si rasa, v pondělí, ve st edu a v pátek zas,
já ras.
budeš mít každr den kousek masa: aby si věděla, že jsem
Srv.: Er

165, 240,I-a184, 269;Jind I.lII. 43a;
- DÉty'mě nechcďa...).

(SSZ: 146

40

60

Když jsou mně hlavičlru pudrovali,
což jsou mě slzičky polívaly'
když jsou mně připínali šavličku,
spomínaljsem rra mou milou rnamičku.
Pozn.: Tento písňoý text má podleJeníka nápěv tentýž jako píseň K Radvanovu cesta zelená se...Jeník tuto
píseň vepsal do svého exempláře Rittersberkovy sbírky jako druhou sloku k textu, shodnému se shora
uvedcným.

Srv.: R

lB7.

6l

K

Radvanovu cesta zelená se,
je tam hezká holka, nevdává se:
ydávej se, má panenko' nebo ne,
co jest mně jedenkrát do tebe !
Pozn.l ZpÍváge

Srv.:

Pam.;

''tou

notou" jako píseň Když jsou mně hlavičku puclrovali. .. Viz pozn. u této písně'

R l87; Čel.II.32 (45);Jiř. II. 473iBr2l7,Eg243 (459);

SSZ: 56,59.

s2
Která je panenka boubelatá,
ta ráda nriluje pacholata:
ráda je milu.!e, ráda je má,
i toť jest panenka rCIzmilá"
Srv.

z

Čz 335
SSZ

z

(a15)

22"

;

63

Kudy by

si, J'anku,

_r.ryšel,

kdyby na tě t\'uj pán p išel ť
LJdělal bych Z nkna vrata,
vy'skočil bych jako straka.
Pozn.: Píse r je zaznanrenána jenorn v Panrětihodnu.

$rv.: Krolm. II.i
SSZ:26.

Bs 376, B$ 423 (186);

4I

6+

Malou, holka, malou máš,
malou lásku ke mně,
pověz komu držíváš

slovo tvé upřímné?
Již's mně dávno nedala,
jak u nás pod schody
drobet čerstvých patok,
ach! - což's mně přišla's vhod.
Pozn.: Jerúk nadpisuje

Srv.:

_

mám hodnej tlustej
hlas, s kteým jsem spíval,
a na tebe dítě mé,
častokrát mluvíval.
Kdyžjsem na tě vystrčil
holbu píva z okna,
potřik jsem tě _ pak byla
tvá košilka mokrá.

Já

,,S dvojím smyslem".

rkp. sborník z Písecka, sign.

KNM V E-l8; KR I. l20, l2l.

65

Má Andulko, má zlatá,
mátehezký kozlata.
Můj Honzíčku,můj zlatej,
neplatil si - nechmatej !
Pozn.

:

Jeník připomíná, že stejný nápěv, jaký příslušítomuto textu, mají i dďší písně - Když jsem byla maličká..., ŠelJosífekna houby... a U šenkýře v kuchyni.. . Zápis v Rittersberkově sbírceJeník upravil.

Srv.: KR I. ll5.

66

Málo pšenic, máIo žit,
nesmíme se oženit;
pšenice jsou zelený,
musíme bejt bez ženy.
Srv.:

Pam.; R l97; Hanka; Krolm. II.; Sr 90, S' 679;Jiř. I.32l, III. 87,2l6;Eg2l3,274,Es239 (447)'307
(757); KSlov I.125;

SSZ: 26, 33, 56,59.

42

67
N/Íá mitá

tozrnilá cestko,
ukaž mně, panenko, všecko

Nic

se

ti

!

nevok áže,

dokud nás kněz nesváže'

Pozn.: Tuto

píse Zíbrtnepojal do svého Bibliografického p

Srv.: KR I.

ehledu.

118"

6B

Má panenko starodávná'
pro lebe nrrě nechce Žádná'
Pro tebe, skrz tebe,
odpusť ti to tslih z nebe
Fozn.: Podle Jeníka shocln nápěv,

prod'i'' louky "'

srv.:

j.k

& Zahrejte mi

i dalšípísně - Proďala pole'
p íslušítomuto písťrovémutextu, mají

muziká

Panr'; R 299;Ji 'Itr' 339i Ea 151'

E'

i"'

168;

s' 659;Jind ' rII' 28'

69

Mého pána hodná chasa
nebojí se ani rasa'
hodně p'jel dob e j{'
žádnéhose nebojí'

70

Měla jsem holoubka v truhle zaYreného,
ont jest mi vyletěl do pole šírého:
d; pole šírého,[& zelerty doubek'
holoubek,
tam jest si zahoukal rn j zLat
m j zlat holoubek'
43

Nebroukej, nehoukej, můj milý holoubku,
edělej svej milej většího zármutkrr !
Já ti ho nedělám, děláš si ho sama,
když já doma nejsern, zahtáváš s jinejma,
zahré".váš s jinejma.
Pozn.: Jeníkůvzápis má nadpis ,,Nevěrnost".

Srv.:

R 87; Hanka; Čechoslav lB30, VlI; V. A. Svoboda, Sbírka česlrých národních písní,1845;
96; Jiř. I. 461 ; E, 160, Es I79 (278) ; KSlov I. l02; Čr, rr. +so; Hol. I. l 15 (164), II. 50
(77)' Iv. 43 (54),v. 15 (10 dod.) ; Jindř. I. 28;

Sadská;

Krolm. I.; S,

SSZ: 5, 7,8, 12, t5, 17,24,28-33,37-41,44,45,51-53, 56, 59-61, 63-66, 68,70,7!,73,74r 79,84,
86,92,93,95, 97-99, 107*109, 1 14, l 15, l l7, l l9, 120,122,123,125,128, 130, 133, 135, 138, 139, 1.47,
156.

7r
MěIa jsem milého hulána, huláIra,
měla jsem ho ráda,
já měla prstýnek stříbrný, stříbrný,
já jsem mu ho dala.
Srv.: Pam.; E,

277,E8 303 (73l) ;

Čz sst

(a06) ; A. Hajný, Českétance, sep.

ČL l894, III.

72

Mladost, radost !
nec}rte mě, mlácenci, clorost, ďnr*ut
Ju* až já, btldu veliká,
hrreď sobě rramluvím ženicha,
Srv.

!

Ba 121, B* 135

(1

!

I 1) .

73

Mohla jsem se dár'rto vdát, vdát, vdát,
nechtěIa mi máma d'át, ďát, dát;
jestli já tak zťrstat musím,
budu na ni na íkat, kat, kat,
budu na ni na íkat.
Pozn.: Jeník poznamenává, že ,,píse má svou melodii v podobensfiru kvákání slepice, když vejce nese a po áde
kvríikď'.

Srv.: Pam.; R

175.

44

74

Moje milájak sníh bílá, jak sníh bílá:
tvářinky má jako růže,
ňadra její vypoulený,
jehňátkama naplněný _
co krásnějšího být může?
Pozn.: Jeník připisuje, že tatopíseň má ,,obvzláštně krásnou melodii", na nížse zphvajítéžpísněJdi, má milá,
jdi do tesa... a Sluníčkojiž zhůry r'yšlo...

Srv.: KR I.

124.

75

}{astokrát děkuju rnej milej matičCČ,
,* jest mě chor,,ala v strakatej poctr.lšce :
v strakatej tr:cldušce s bíl''jrm p*}'ljánkem,
ne ekla do snrrti , Žc,buclrl Vojákelrr"
Srv.; Ji

. trII" 34; Bu 442,8s 4$S; Bl{ I. 265;
,$SZ: 96.

76
ir{aše Airka

tuze spává,
zarostlo jí, kudy ch ' .vá;
buce-li tak dlouho spáti,
nebude mít kudy ch. . ti.

Srv"; KR I.

134a, b.

77

ne-byl

jsernuž

vše-cko saboudob e

45

Co by za to asi páni dali,
kdyby jen jedenkrát s Ankou spali?
Chutnáť jest Anka, jadtná,
jikrnatá _ trošku zarděná.
Pozn.: Do svého e:rempláře Rittersberkovy sbírky připsatJenÍk 2. sloku.

- Nápěv je přetištěn z Rittersberkovy
sbírky. Předtaktí, v českých lidoých písníchvyjímečné,podobně i jako pseudodudácké pÍltazy,ukazují
nejspíš na působenímelodiky kramářských písní.

Srv.: R

l80;

EČo 9,20, ll0

pozn.;

KR I. l35.

78

Naše Durka jako trdlo,

up . .la se, jen to mrdlo,
Iežela tam pod jedličkou,
up. .la se pojedničkou.

Srv.: KR f.

136.

79
Naše kočičkamr avá
chytila ptáčka strnada;
naše kočičkamrnější
chytila ptáčka, dvě myši.

Srv.: Iranka;Krolm.I.;E''r376,Eg423(lO2);Mart.28;BNIX.l47iSnpI.r52;Hol.Iv.160
II. 70 Tanec Káěa, fiala, kaplanka.

(224);JlndÍ.

80
I{aše máma, hodná mám a, Já jsem jují vlastní syn,
Ona měla t 'i sta zlatych, já jsern jí j* roznosil;
ona mě p edc ráda má,
ještě mně peníze dá,
abych já byt hodně vesel od večera do rárta.
?ozn-: Y'zápisu v Pamětihodnu jsou odchylky
-,,dvě stě" a ,,ledacos" místo ,,peníze,.. PodleJeníkova p ípisku
se na tenf, 'ž lápěv zpívajíještěpísně o ty brat e kamatáďe... a Vždycky jest mi
má mamička nebožička

íkala..

Srv.: Pam.

46

BI
Nebo mě zabijou,
neb mě voběsejí,

Buďme teď veseli,
dokud život máme,

potomměptáčkovésnadsezak*átkýčas
víc neuhlídáme'
v polích roznosejí.

předesílá:,,N:ístedovní pÍseň
Pun.zZápistohoto pfuňového textu bez dalšíhosrovnávacího dokladuJeník
hráti. A že tobo času
jedné
muzikantův
od
hospodě
v
Trhu
dávďi sobě pr*u7 zlodějové na Dobyčím
každýzloděj,

ktý

pr"r-zo r.. ukradl, býval oběšen, tak soběpřidávali srnatost v témžzpěvu; tancovali

a zpívali ta}'to."

82
Nechce mě panenka Žádná,
že jest má kapčičkaprázdná'půjdu od panenky k vdově,
naplním kapčičkyobě.
Srv.:

Pam.; Hanka; Čel. II.29 (39); Krolm. II.; S.

ll3,

Sg

660;Jiř. Í.249,25\ E' 280, E' 314 (79l); BNP

417; SbH 390; P 50;

ssZ:9, lo,t4,rc:,-i3,25,26,31,?2,g5-37,40,48,51-53,55,64,66-68,79'97-99'103'130'

B3
I'{ech oď

za mnou

máš zrnal"anou
suknici
Já jsem si ji pomazala
kďyŽjsem myla
sednici.
!

do já*y,
vem kus slámy,
vyt i si!

Jdi

Pozn. :

Y

Zíbrtově Bibtiografickérn p ehledu není tato píse ' za azetta.

Srv.: KR

tr. l3B.

47

B+

Nejsi, rrejsi, jak si se stavěla,
nejsi, nejsi, jak se stavíš:
falešnésrdce máš,
málo už na mě dbáš,
snad se mě docela zbavíš.
Srv.:

Hanka: R 244; Čel. II. 25 (30); Krolm. II., III.;Jiř. I. 250; E2 236, Er 265;Mart. 16l; ČL III. 310;
SSZ: 5, 7,9, 10, 12, 14-17,24-26,29,31,32,33,35-41, 44-46,48, 50-56,59-68,70,74,79,86192,
93, 95, 1 15, I 19, 120, l2l, 123,125, l2g, 133, 136-139, 146, t47.

B5

Kdyby mě byla rnoje mamíčka,

nebí talik hvězďiček,
Co mně má milá dala hubiček,

.ťrlenína

dakad jsern byla ještě maličká,
da}"a ďo klášteť&,
nebyla bych včera
znala tr [onzíčka.

rrení a nebude,
crl svět světerc bude,
t*lik hvězdiček"

Pozn.: V Pamětihodnu píšeJeník _ .nejni" a ,,dokud". V Rittersberkově sbírce je pod č. t 17 uvedena píseťr
Jedna hodina s prllnocí byla..., jejíž, druhá a zátove poslední sloka začíná: Není na nebi totik hvězdi_
ček... Do svého exenrplá e této sbírky p ipsalJeník ještě 3. sloku: Kdyby mě byla moje matička...
a dálejako naho e.
'

Srv.: Pam.;

Sadská; R. lt7; F. V. Sasinek, Archiv star ch ěesko-slovensk ch listin... (podle zápisrlJaoa
Buoce ze 70. let l8. stol.), Matica slovenská, II. l, Martin 1873; Eu 13l' Et 146 (156).

86

hle - d*j,

kví_teč-ko,

Pozn.: Nápěv je p ejat z Rittersberkovy sbírky"

Snr.: Pam.; Čel. Í"215 (lj; n

20gi Eg 100,

E, l13 (l1).

+B

zlw-jíš

87
1. Není tak paňmáma dbalá, dbalá,
jako když mě kolíba|a, ba|a,
spívala mně písničky,sničky:
hajej, děvčátko maličký, ličký!

2.

Kdy:žjsem já byla maloučká, loučká,
kolíbala mě zlehoučka, houčka,
nejčko mně pořáde laje, laje,
když se mnou mládenec hraje, hraje.

3. Pověz mně, Andulko, pově z, pověz,
po čomje v Brandejse voves, voves?
Po pěti dvacíti českých, českých,
škoda vás děvčátek hezkých, hezkých.

4. Kdyžjsem jel

do Prahy pro hrách, pro hrách,
upad mně na cestě valach, valach:
kdybych mu byl dával voves' voves'
moh jsem mít valacha podnes, podnes.

5. Kdyby mi byl valach zůstal, zfutal,
byl bych v Praze tejden vostal, vostal:
pil pivo ležatý, hořký, hořký,
miloval děvčátka hezký, hezký

.

6. Neboť je hodně v tej Praze, Praze,
kdo má peníze je bLaze, b|aze:
dají tam piva, vína dost, ba dost,
užije jakou chce radost, radost.
Pozn.: Tuto áejmě neorganictou slďeninu úal písnlsdmtéžnápěvem nadepcal Jeork jak9 ,,Děvče a Ý€f€.
lý pachoiík.. sloka 5. a 6. je zapánajenom v I. dílu Bohemik. V Pamětihďnu jsou tyo důldi'
tqi1 oa"ngy: 2. sl. ,,Kdý jsea tak byla;.."; a ,,a tcďmnď' místo ,,nejčko"; 3. ď. ,r€ož je ta- děv'
ěátek...".

Stw.: Pam.; Čel. ÍII. 36 (32) ; R 60; Krolrn. II.; B. RohlÍček,Národní pfuně' Praha l85!; $ 416' Ej
(ll9);46s (l8l); Kšlw r. 133; Snp II.l 76 (l2l); Sl.46;MV l16; ČL II.67l. -Tarrechr4ch.
SSZ : 26, 85, 87' 90, 156 - Kdý jsea jel do Prahy pro hrách...

49

375

BB

Není tu, není, co by mě těšilo,
není tu, není, co mě těší:
kdyby tu to bylo,
co by mě těšilo,
bylo by mé srdce veselejší.
Pozu.: V Pamětihodnu je psáno,,nejni".

Srv.: pa-.; Čel.I.2l7 (ll) ; Hanka; Krolm. II.; Sbírka l l8te světských písní...,vydď A.J. Landfras v Táboře 1845;Jiř. II. 328, 329; E' 204,Es228 (4l l) ; ČL I. 33, III. 294,295,300, 30l, 302, 309' 3l0, 3l 1;
SSZ: 5, 7-10,12, l4-t7,21,23-25,27-33,35,

36, 38-40,46,48,51-56, 5611 56., 59, 60, 6l-{61 68,
103, 107-log, l15; l17, llg-123, 125, l2g, 130,

7O,71,73,74,79,91,92,95,96,97,90,92-g+,97-gg,
133, 135-139, 1464 147, 152, 153, 156, 160.

B9
Ir{espi, holka, nespi,

p istrčímtě ke zdi,

pustím na tě Kašp ara,
aby si se po . . .Ia.
Sm.: KR I. t+2.
90
I'{ešťastn Brandeburku, což's to udělal,
že jsi ty našíKáči pokoje nedal?
Co je Se tě naprosila, když jsi vartu stál,
nešťastnBrandeburku, což's to udělal?

91

dala rad.vanovskiirm chlapcrim, chlapc rn,
raději dárn vyzobati brabc m, brabcrim:
nedám, nedárn, bojím se h íchuu
udělal by si mně škodu na b ichu.
Ir{ež bych

Snr.: KR I. t44.

5o

92

Nic nedbám, jen když márn
pod okny zahrádku,
nic nedbám, jen když mám
pod okny štěp:
jsou na něm jablíčka,
trhá je Ančička,
jsou dobý, jsou sladký,
jsou jako med.
.

Srv.: Rl8;Hanka; ČeLII.30(43);Sbírkall8tesvětskýchpísď... vydalA.j.LandfrasvTáboře1845;
Jř. II. 425; ČZ 353; E, 14o,4lo, E3 l56, 46l; Snp tt.nias; ČL I. 163, l72, III.300; Plz 2' 3; Šk22;
Hol. I. 107,82; IV.41, 35;
SSZ:9,10,14,16,22,25,9!,32,95-37,+0,48,53,55,56,59,61,641

lzt,

68t74r 79, 861 92r 93r 961 99,

128,136-138, 156.

93

omj

zlati1 kominíčku,

poď se mnou do pokojíčku:
ia d tam něco povím,
abys rnně vymet komín.

Srv.:

KIl"

I

73r 573,

9+

o ty bra-t e kaza mou mI

Ina- rá - de,

za tvolr

- I"ou

dárnklo_bouček

co

stra-nu

1

bě

ne - cho-dír:n.

se-kat

,

ne - Do -vtm:
.t'

Jest

-

li

t'ě

fle-kat

r

tam

tY mlrě ch.o-rlíš

ďo - sta- ffi1

z .-sta-rltl.

Pozn. : Podle JeníLa se na stejn nápčv, jak pat í k tomuto textu, zpívajíi písně Naše máma, hodná máma. . .
Uveden nápěv je p ejat z Rittersberkovy sbírky.
a Vždycky jest mi má rramička nebožičkaíkďa . ..

-

Srv.: R 154;Ji .III.2l0; E, 272,8s304; Hol. V.43 (55);Jind . V.80, VI.38;
SSZ: 26 _ Tanec kozák atezr k.

5I

95
Pane Johanes' vo pťll zlatého,
že netrefíte do chlupatého ?
Voč, voč, voč, neznáte,
juk se probrat máte
do místa toho?
Srv.: Ji . I. 586; E,

426rF,s47g; M*rt.

I43;KR I" 152.

96
Panenko z Tejna,
nechoď do mlejna:
veme tě mlyná
mezi kolena !
Bude tě ztiskati,
ty budeš pískati;
Panenko z Tejna,
nechoď do mlejna !
.a

Srv.: R t72;Er

393, 8s442; S, 673; Snp f .r 37; KR I. 153;
sSZ:261 33, 56a, 153, 156 - Aničko z Tejna. ..

97
Panímámo jede k nám
pardubick písa ,
za kloboučkem pero má,

jedejako císa ;
v jednej ruce držípapír,
v druh ruce pero,
snad on si mě zapíše
do srdečka svého.

Srv.:

Hanka; čel.I.215 (4); S

ll9

(80); Sg

30l;Ji . II.276;E|244,E"273;Čtl.zs,tz+;

SSZ: 3, 5, 7-10, 2t,25-92,9540,46, +8,51-56, 59-61, 63-66, 68,70-74,79' 86, 92=95, 97-99,
lo3, lo8, 109, l 15, lL7, 120-125, 128, 130, 135-139, 146, 160.

52

98
Pase ovčačkav zeleným háječku,
v
Yl.
pase ovčačkav černým lese:
já vždycky €uP' cup' cup'
Yt
I
I
I
šněrovačka lup, lup, lup,
copak tě za ynnou sem čert nese?

Srv.:

Sadstá; Čel. II. 30 (42),II.42;Jit. I.37l, II. 246;Er+23,424,Eg476iČr. r. ggs; KSlov I. 147; Snp
I.' 68;Jindř. II. 80;
SSZ: Pase ovčáěeL...: 56,59; Pásla ovčičLy...;,561 59, 86' 9l-93, l15' l19; Pásla ovečky...: 59r 6l,

74,96, 109, 120,123,t25,I29, l3g, 156.

99

Pepíku, Pepíku, copak dělá Káča?
Ona |ežína lavici, [& p. . .1 si p|ácá.
Sry.: Ji . II.563;
SSZ:

1

Bz 378, Es 425;

KR I. 157, 158;

19.

100

Plze sk ková i,

'

copak tobě schází?
Ir{ic, nic, do konce nic;
co by mně scbázelo,
m árn vocel

,

žeLeZo,

nic, nic, do konce nic.
Snr.: Pam.

101

l.

Počkej ty kluku, šelmo sedláče, 2. Proč bych jsme chIeba míti nemohli,
jenť máme letos pln..i stodoly:
však ti všecko brzy vyskáče:
ty koláče, buchty s dolkama'
chasa bude mlátit a já žít,
nebudeš mít chleba do jara.
budeme se všichni dob e mít.

53

3. Kolik's mandelů, seldko, sklidila, 4. A sobě taky škrobu na čepec
a to z našíbožskéourody,
mocli jsi oných zrn vymlátila?
abych měla v čem jít na hody.
Devadesát strychů pšenice,
koupila jsem dceři střevíce.

'

Pozn.: Píseň nazvalJeník jako ,,Na sedláka a sedlačkuo'. Ve 4. sloceJeník buď zapomněl zapsat 2. verš, anebo
ještě spíšje třeba první verš opakovat. Poukazuje na to zápis v Pamětihodnu, kteý je zvláště v 2, a 3.
sloce od shora uvedenébo znění odlišný, a v němž je také podle t. sloky předpokládaná veršová osnova
porušena:

2. Pro pak bysme my chleba

neměli

,

dyť budotr letos plný stodoly... dále

totéž

3. Kolik jsi, selko, pytlů dostala?
Devadesát strychů pšenice,
koupila jsem dceři střevíce.

Srv.: Pam.;BNP485 (870). Variant obsahuje již rkp. Sammlung Alter Lieder Felixe Jaschke, Fulnek
l8l8, St. arcbiv Brno sicn. G 13/264 (sdělil V. Karbusický).

102

Poď' poď' poď
a mě vyprovoď:
vyprovoď mě do zaht:ady,
dám ti kytku marijánky,
poď' poď' poď
a mě vyprovoďl
Pozn.: Podle umístění tohoto textu v Pamětihodnu a textu písně Ach, ach, ach, spálila jsem hrách. .. přísluší
oběma písnímspolečný nápě;v. - V Pamětihodnu píšeJeník:,,do zahrádLy".

Srv.:

Pam.; R29' 200; ČeL I.2l8 (l3) iBr481' (?-52).

103

Foď sem ke nrně, neboj se mě,
že jsern celej bílej:
rnám červenévyložení
j** se sem podívej !

Proč bych nešla, nebojím se,
jerrť jste hodn}? tidi,
každej vás rád, vojáčkové,
každej rád vás vidí.
54

104

Pochválen buďJežíšKristus, já k vám
odpusťte mi vaši Káču na svadbu !
Ach, Kačenko, poď ke mně blíž,
já ti, Káčo, něco povím, Co nevíš!
Srv.:

jd',

Kož .78; VS 25; MS 26.

105

l.

Pověz mně, panenko, pravdu,
kde já tě dnes v noci najdu ?
Já líhám na ponebí,
žádnej tam u mě není.

4.

2. Co jest mi do st íbra, zlata,

Jak ráno pa máma vstala,
hnedky Se dcerušky ptala:
kdopak to tu chodil,
s k *pak se zde vodil?

5. Má pa mámo znejmilejší,
honil se kocourek s myší;
skočil na poličku,

když jest mně poctivost vzata;
panenství se mnou leží,
darmo kdo ke mně běží.

zlámal si nožičku.

(p edc uprošena:)

3. Pomalu, Josífku, šlapej,

6. Z!ámaI

ji

na t i kusy,
což ho to boleti musí:
ouvé, na t i kusy,
což ho bolet musí.

a kramflíčkama neklapej:

panlmámateŽí
nedaleko dve í.

si

Pozn.: Text písně opat ilJeník nadpisem ,,Nocleh žáďajlcí m]ádenec".

Srv.: K I.

167; KroLn.

II.;Ji . II. 256;Jind . II.

27;

KR I.

103, 166, 552.

106

Prodala pole, prodala louky,
koupila mu dva klobouky;
portepe' federpuš _
a ty, muži, doma kuš!
Pozn. : Podle Jeníka se

na telt žnápěv zpÍvají i

písně

Má panenko starodávná. .. a Zabtqtemi, muziká i.

Srv.: Pam.

55

.

.

t07
Proto jsem si kanafasku koupila,
abych se ti, rnůj Honzíčku,líbila:
na sukničku zelenavou a bílou,
aby si mně nechodlval zajinou.
Si.v.: Hanla; Ča. r. zto

II. l6 (l3);Jiř. ÍL282l' E' l l5, 2g+,Eg l29 (8l),
IV' 29 (33a' b);Jindř. VII. 5 A;.

(5),

529; Hol. II. 46'(65),

SSZ: 6l' 86, 9l, l09, l

19.

329 (l8); Mart.38; Čr, rv.

Tanec zahradďk.

108

mládeneček
namlouvati,
namlouvati,
začaly se jeho spodky
nadejmati, nadejmati:
já se smála,
radovala,
potom jsem mu polehoučku
na to šáhla, na to šáhla.

l.

Přišelť jest k nám

2. Copak vY to, můj Honzíčku,

3. Jestli vY mě, můj Honzíčku,
milujete, milujete,
tak mi toho z upřímnosti
napřed dejte, napřed dejte:
neb má f..da
všecka steklá,
jen jsem se vás, můj Honzíčku,
tam dotekla, tam dotekla.
]

4. Což bych já tád,, máAndulko,

tuhle máte, tuhle máte?
Copak vy se' má Andulko,
na to ptáte, na to ptáte?

vám poslouŽil, vám posloužil,
neb jsem já po vašíf..dě
dávno toužil, dávno toužil:
ale nyní
jsem zemdlený,
neb jsem včera čtyrem pannám
vrtal díry, vrtal díry.

Až se vdáte,

uhlídáte,

pak se toho, má Andulko.
domakáte, domakáte.
Pozn.

:

Jerrík nadpisuje píseň jako,,Námluť'.

Srv.: KR I.

169.

109

Ptala se Zuzana Kuby,
má-li k...a taky zuby;
vždycky se mě ptají naši,
jestli k...a taky straší.
Sw.: Jind

. II

.

73;

KR I.

170.

56

110

Radvanovský zámek meži horama,
nemůžešnrně zapřít, žes mi nedala
Když jsem dala, dala jsem
vyšívaný s harasem
pěkný bílý šátek s třerni rohama.
Tak nemůžešzapřít, žes mně nedala.
Srv.:

Sl. sp. II.56;J. Karáse\ SbornÍk ČechůDolnorakouslrýů, Praba 1895, str.226;
SSZ : 56' 59' 70, 86, l 19 - Petrovický zámek... ; l55 - Ten Bilowký záme&. ..

KR I. l40;

111

3. Kdybych s ní dostal,
t i sta tolarťr,

1. Sedláček v dvo e
na Bílej Ho e
má hezkou dceru,
d"j mu ji, Bože !

2. Kdybych ji

dal bych ji vozit
v kryt m kočáru"

dostal,

4. V kryt m kočáru,
lokaje za nl,
by jí íkali
urozenápaní.

což bych si vejskal,
t i sta tolar
bych s ní pak zejskal.

Srv.:

Ji . I. 308; E' 239, Eg 268 (55o) ; Snp tl.n 90; ČL I. 163,
t27 a,b; DP 531 pozn.;
SSZ: 5, 7,9,10,12,14-17,21,23-27,29,30,32,33, 35, 36,38, 41r4446,48,51r 53-56,59-41,64-68,
70,71,74,79, 81, 82,85--87,90,92-99, 103, 107-109, 1 15-1 17, L2O, l2l, 123-125,128, 130, 135-139,

Hanka; ČeL II. 22 (23);R l30; Krolm. II.;
164; Hol. I. 49 (50);

146

-

KR I.

Na BíléHo e...

112

Skázala mi včera moje milá,
žeby se mnou srdce rozdělila:
chtěla dělit, nenrěla nriž,
já jí ho chtěl pučit, nechtěla juž.
Srv.:

Pam.; ŠPII.77; R 27|;K I. 106 (12); BNP 38l; Čr- rr.496; Sl. sp.II. 18 (33).

57

113

Sluníčkojížzhtry vyšlo, zhůry vyšlo,
jájsemještě s holkou |ežel,
vzalat.jest mě za ručičku,
.dovedla mě na cestičku,
abych já už domů běžel.
jdi do
Pozn.: PodleJeníka zpívajíse na tuto pý,,obvzláštně krásnou melodiÍ' jďtě dalšípísně -Jdi, má milá,
lesa... aMoje mirá3at sníh bílá.-.

Srv.: KR.I

177.

ll4
S.al, s.alo s.al,
ttá*y se drŽel:
tráva se mu utrhla
a on upad do h..na,

zmazalsi p..el.

Pozn.:

je píseň, zapsaná naBoleslavsku, zachycena shodně se zněním v Jeníkoých
sbírka přináší opravenou versi: Smál se, smál, I trávy se držel, I t&va se
Rittersberkova
Bohemikách.
_
/ trávy se držel. Poznámkami ve svém exempláři
mu utrhla i a on seděl tak zhola; / smál se,
'*eL
jejího
podoby.
původní
Rittersberkovy sbírky uvedlJeník píseň Poznovu do

V Kolowatském rukopisu

Srv.: R ll0; KR

I. su.

l0l,

234 (178),269, 313 (369).

115

sta-ry

ko

-mí- l ll

Pozn.l Nápěv je p etištěn z Rittersberkovy sbírky.

Sry.:

Pam.;

R

146.

5B

116
Stál jsem tam na pavlačin
smál jsem se našíKáči,
že jsou její kolena
jak dubový polena.
Pozn.:Jeník poznamenává, že nápěv k této písni je společný s písněmi Hop holka! mazej boty... a Hop hol'
ka!

ty

jsi... (tanec

Srv.: R 4l; E.

vrták.,}.

24+,88274;

KR I.

179.

r17
Strakatá slepice, bílý kohout,
nemohu na tebe zapomenout;
strakatá slepice, bílý prase,
chtěl jsem se up.. nout, p. . .al jsem se.
jako 2.
Pozn.: Jeník glosoval Rittersberkovu redakci tohoto textu, uváděného ve sbírce Českénárodď písně
ďoka písně Na tom našemdvoře...

Srv.:

Hanka; R 8;

KR

I. 3, l82

-

Tanec šáteček.

118
Světe, co to máš za muzský,
kteý chodějí na lusky?
Kradou, berou všímocí,
toulají se dnem, nocí.

Co se kněžínamodlili,
nakouřili, nakropili:
předce to byljen muzský,
kteý chodil na lusky.

Hlídačovédost hlídali,
p edce se nedohlídali:
jenť pak to byl j.' muzsky,
kter chodil na lusky.
Pozn.: Píseťrje uvedena jenom v Pamětihodnu.

59

It9

dcera
po . . .la se včera
na lavici.
Šafaova

byt tomu rád,
počal to utírat
rukavicí.
Š*fár

120
Šelbych k mej panence, když nesmím;
zarostla mi cesta rákosím:
já to rákosí polámu,
udělám z panenky pajmámrr.
Snr.: R

27; S, 346; E, 133, Er la8 (163); p 48; Hol. IV. 53 (69) ;
- Šelbych do Kláštera, já nesmím...

SSZ: 56

KR I.

tg5

-

Tanec s korLa.

rzt
ŠelJosífekna houby,
on tam někde zabloudí.
Nezabloudí, neboj se,
o. nám taky p inese.

'

Pozn.: PodleJeníka mohou b t na stejn nápěv zpívány i dalšípísně Když jsem byla mďičkl, ítali mně
Ančička...,MáAndulko, má z!atá... a U šenk e v kuchyni drbal Nilmec xairy"i... Jeník glosoval
p íslušnouparalďu, otištěnou Rittersberkem.

Srv.: Jind . VI.62;
SSZ:26 - šu ma mitá

na houby...

t22

Šelezník s

ezníkem na jarmark spolu,
že budou kupovat pár párri volri:
ty budeš kupovat, já budu smIouvat,
potom si budeme děvče namlouvat.
Srv.: Pam.;R26l; Jiš.Í.37a;Es453(99);Sl.70;SnpII..243,27l (400);ČLuI.497'IV.503;Hol.IV.
168 (231 a, c, d);

SSZ: 59, 96

_Já

ezďk,

ty

ezník... - Tanec ezník.

6o

r23
Šetsedlák s sedlačkou na posvícení,
sedlačka upadla, sedláček na ni:
sedlačka pláče a sedlák skáč.e,
že bude za rok mít mlad sedláče'

Snr.: KR I.

190.

r24
Šelsedlák s sedlačkou z Dlouhé vsi,
zpival si písničk,'jakousi:
ž* jeho žena má,
pod pupíčkem má
fr fr fr fr fr fr fr ousy.
Sry.:

Hol" V. 2a6 Q75);

KR I. l91 -

Tanec hrábě, vrták.

r25

šel fudy, měl dudy,
Í:ra ně nepískal:
bodejŽ mu ty dudy
okolo ty huby
čert rozt ískal'

Pozn.: Do Rittersberkovy písně vepsalJeník 4. verš.

Sw.:

Pam.; R 192; K II" B0 (11);Ji . I. 392; Ea 258, EB 289 (653);
SSZ z 261 56, 59, 86, 119"

r26
Študěvečka do krámu pro libru masa'
nechtěla od hrudi, j.' od vocasa:
od hrudi že smrdí , že není chutn ,
j.'' ty mně, Íezníčk',od vocáska utni !

Sry.: KR I.

193.

6r

r27
Šturná milá z krčrny,
nrrij Honzíčku,strč mi
Kterak ti ho strčím,
když jest se mi skrčil.

!

r28
Tatíčkunebeskej,
co pakjsem tak hezkej,
Že mě tak holky rádi mají?
Matičko nebeská,
co pak jsem tak hezká,
že mě ty chlapci vobímají?
Srv.:

Pam.; Čel. I. 220 (2l); R 2t0; E2|44,Eg 160 (215); Snp I.. 55 (32);
57 dod., III. 57.

51

94; Čr, rrr. 293 (3);

Jind . I.

t29
Tatíčkustar náš,
šedivou hlavu máš:
dob e jest vždycky s námi,
dokud jsi mezi námi.
Srv.:

Čel. I. 220 (23) ; R 165; J. V. Rozum, Národní písně v Čechách, Praha l854; Ji . III. 114; K Í.273;
Er377,Eg424i Sl. 65; TS 4l; Sg 505; P 42; NVTr 58; Sl. sp. I. 106' II. 200; BNP 342;H.ol.IV. 104
(la2 dod.);
SSZ: 56, 59, 78, 86, 92, 93, 95, 108, I 12, I 15, I t9, l2l, 133, 136' 137, 147.

130

2. Ach ! jede p evelmi smutně
na svém vraném koníčku,
on se smutně dívá
a soDe prlpma

1' Ten sebransk kostelíček,
okolo něj

čern les:

podívá*,
uhlídám,
taky-li

.ještě se

t

kde mťlj milej jede dnes.

na

6e

Y

lev

v'

,

,

bok šavličku.

3. Jako sobě šavIičkupřipal,
obrátil se na svůj dům,
a si smutně vzdychal
a sobě naříkal,
až pod ním zařehtal kůň.

''

Pozn.: V I. díIuBohemik'ná píseň nadpis: Rekruta neb nováček.

Srv.:

Pam.;

K I. 367;Jiř. fiI.32; E' 505
DP ,Í60;

p{sně, 1899 (?), č. 927;

(350); BNP 354 (59s);

J.

šváb-Malostranský, Vcselé a oblíbené

SSZ: 56, 5g,'i2.

131

Terinko bloudíš,
že za mnou chodíš:
a já mámjinou;'
ty o tom nevíš.
Kdybys byl hodnej,
chodil bys k jednej,
ale že's nanic,
takjich máš víc.
38 (57); Jiř. II. l4l; Čzsas (43); E22l5, Es 24o (452) ; Mart. 216; KStov T. l 17;
SSZ: 22, 25,26,28, 33, 35, 36,46,48,51, 52, 54-56, 59, 6l-S5, 7O,7Zr 74186r 92, g3r 95, 97-gg, lO3,
l08' l09' l20, l2l' l23, l25' 136, l37, l 39 - Jeníčku,bloudí!í...

Srv.: Pam.; čeL II.

t32

Srv.:

To jsou koně, vraný koně,
to jsou koně mý:
když jájim dám ovsa,
oni skáčou hopsa;
tojsou koně, vraný koně,
to jsou koně mý.
HanLa; R 64;J. V. Rozum, Národní písně v Čechách, Praha l854;Jiř. I. 302; Er 4l4' Er 465 (t69);
DHor l 19 ; Hol. v. l55 (2 l0) ; Jindř. vII. l 16 A _ Tanec koně.

SSZ,:5,7r9,t0, 12,.14-17,21,23-25,27,29,31,32,3540,46148r51r59-56159{1,6448r?0-72,
74,79,8547,90' 92-99, 103, 108, 115, 120, l2l,123-125' 128, 130' 133' 136-139' 147, 156' 160.
6s

133

To mě to sužuje,
to mě to trápí,
že se ti po p edu
suknička krátí.
Srv.: KR

I. 203 a, b"

134

T

p

Srv.r

ebas já byl, panímámo, cikán,
edce já vám vaši dceru zfikám:

zfikámji, zflekám ji zázračnou rnetlou
p es tu její fanferlinku steklou.

Hanka; Ei 4o8, Et 459 (135); Hol. III. lo2 (las);

KR

I. 2o5

-

Tanec hrách.

135

T

ebas

já byl votrhánek,

j** když držímv ruce žbánek, hop
Tenkrát jsem já velk Pán,
když mám piva pln žbán.
Srv.:

Es 359, Bs 404; Jind . VI. 38, VII. 53 A.

136

T

já pole, louky neměl'
jsem
na světě tád,
p edce
Pán Brih mně mriže dát,
že mohu milovat
děvče juk karafrát.

Srv.:

Parn.;

R

47; Č,eL 36

ebas

(5l);Ji . I.400i

Ea 185, E8 206 (g47).

64

!

137

Třebas měla má panenka sto volů
a jájenom roztrhanou stodolu,
nebudeš má,
není možná,
nebudeš W, má panenko, nebudeš má.

.

Třebas měla má panenka sto vovec
ajá jenom za kloboučkem jalovec,
nebudeš má,
není možná,
nebudeš W, má panenko, nebudeš má.

Pozn. : Jeďk glosovď variant, uváděný RittersberLem.

Srv.: R

24; Čet. I. lo (6);Jiř. II. 258,go4,III.203; F,22g2,Er 260; Snp II.5 89; Sl. sp. II. 79; Hol. V. l9.l
(256);
ssZ: 5, 7,9,10, t4-17,21,24,25,27,29-32,3440, +5,46,49, 5l-56, 59-61, 63-69, 70r73,7+r 79,
81, 86, 87, 90, 92, 93,95-99, 103, 107, 108, I 15, 120-123, 125, l2g, 130, 133, 136-139, 146, 147

157, 160.

t38

Ty čern oči, ty já mám nejradči,
ty čern oči, ty já mám rád:
černy očičky)
bílénožičky,
b?ž jest

Sry.:

Pam.l R 185; Er!4218,

I

je

moŽn;á pomilovat.

58 (204); Hol.

III.

223 (342).

139

Ty jsi pěknej kulifcrda,
jseš na stráži, k ičíš:verda?
je-li holka, mluvíšk ní,
by vešla do budky tv .
65

140

U šenkýře v kuchyni
drbal Němec Němkyni,
ona křikla: o mein Gott
otlzká díra _ velký knot.
Pozn.:

-

PodleJgft" zPívá se tento text na nápěv společný i datšímpísním- Kdý jscm byla maličkt..., Má
Andulko, rrá,zlatÁ...a šel-|ozífe,k na houby... Jerrtk jej téžpřipsal do Rittersbcrkoriy sbírky ja,Lo 5. slo_
ku písně Kdý jsem husy pásala...

Snr.: KR I.207.
t+1

Utíkej, Káčo, utíkej,
honí tě kačer.divokej !
Naše Kačenka utíká,

:

honí ji kačka divoká.

Srv.: R6;Jř.I.248,III.2l3,249isr l9o' Sr374;El l54, 270,26g,E' l7l,302;KSlovI. l59;J. Zdtáha|a
R.Janečck, Hanácké písně tanečnía svatebď, Kroměříž 1895;

SSZ: 56, 59, 66,68,86, 87,90, 92, 93, 97,99, 109, l 15, l2l, 136, l37, l39i Udkej' holka. ..z 5,7 r 12, 15,
|7, 29, 32, 38, 4l, 44, 45, 5l, 53, 56, 60, 7 4, 86, 92' 93, l09 ; Hutíkej, Káče...: 56' 87' 90.

142
Už je to uděláno, už je to hotovo:
pfu vajíček
na rendlíček,
kousek masa do toho.
Srv.: Hanta; R 66; Krolm. I.;Jiř.
KR I.210; DP 94 pozn.;
SSZ: 26, 56, 61,

7+, 86192,

II.289,290; Er 34l, E3 383; BN II.259; Snp I.r 62;
93.

r+3
TJž se ten vovísek zable- zable; zabLedává,
že mě má rozmilá zaÍte- ,áne- zanechává:

zanechává, už mě nechce,
proto mě nejvíce bolí, bolí moje srdce.
66

Čz tos;

Čr- rv. tog;

Trubači troubili, až se všecko rozlíhalo,
má milá plakala, až se srdce usedalo:
troubili marš, loučili nás,
neplač, holka, Pro mě, však já p
brzičky zas.
'jd''
Pczn z 2. sloka je zapsána jerrom v Pamětihodnu. ZÍbrtrlv Bibli%Iafice p ehled tuto píse naa?&amenává.

Srv.: Ji.III.80;E!201,253,Es224,284(627);Mart.12l;BNP169;HoLIV.70(94a,b),V.35(al);
SSZ: 28' 5l, 56, 59, 6l, 64,9l, l09, l19, l30' 146 - rdÉ se ten ovísek.

l4+
Vem si mě, mrij milej, vem' vem' vem'
dobrá hospody ka jsem, jsem, jsem,
já Áno vstávám,
kravičkám dávám,
kuželíčekdop ádám,
zapíádám, vyp ádám
Snr.:

Pam.;

R

196; Snp ÍI.5 176; Sl. sp. I. l22; KSlov

Brno 1894, +a $7);

SS7:56,74,76,77,86,92,107,109,

Prídi ty' šuhajLo, ráno k nám...

ll0,1ll,

III. l30; P 60;M. Kocman, Písně tidu v Troubsku

l16, l19, 122,1281132,137,138,146,t47,156,157

145

Vo posvícenísedlák j. pánem,

selka pro pivo béžise žbánem'
adra jí vonějí sam m balšánem"

Snr.:

Sadská; Krolm. T.; Č,Z385 (479) i Bg 93, Es 106;
SSZ 2 22.

BČo10; KR

I. 220 i

146

v

oustajově povorali,
k Radvanovu jedou vorat:
zkaž,te tam mou milou,
všecku roztomilou,
nastokrát pozdravovat.

67

-

147

však já mou Andulku znám,
ona má pod okneni krám:
prodává brambory,
volá na tambory;
však já mou Andulku znám,
ona má pod pupkem šrám.
Pozn.: Jeníkovy glosy v jeho exempláři Českýcb nfuodních písníopravují Rittersberkovu redakci na variant,
shodný se shora uvedeným.

Srv.: R

206; Er252rEs 282;Mart. 51;

SSZ:56.

KR I.223;

148

1. Všecky panny k tanci jdou
pěkně jedna za druhou i
jen já nebožátko
kolíbám děťátko.

2. Ach, ňůj milej Venclíčku,
zakolíbej chvilčičku:
zakolíbej chvilku,
co přeperu plínku!

3. Já kolíbat neurním,

z"-xiffi:J:-:ťím:
jenť j'i jeho máma

Pozn.: Sv

j

!

zápisopat ilJeník nadpisem: Ná ek u kolébky.

Srv.: Hankai

Ea 17Ž*3' Eu l92 (315).

t+9

Vy jste, pane páter, vy jste,
ošidil jste vy mě čistě:

dal jste mně ženu maličkou,
mohu jl zabtt s čepičkou.

Srv.: R

32; rkp. sborník z Písecka, sign. KNM
Vy jste, chlapci, vy jste...

SSZ: 56

-

V E_l8; E!

6B

352, Es 396 (l95); Hol.

IV l29 (l75);

150

Vyletěla holubička ze skáIy,
probudila černéoči ze spaní.
Kdyby byly černéoči nespďn
byly by tu holubičku dostaly.
Nebyla to holubička, byl to pták,
když mě nechceš milovati, nechej tak.
Srv.: Pam.;Sadská;rkp.sborníkzPísecka,sign.KNMvE_l8;ČeL Íl.2+(27);KI. t87, II.82;Krotm. I.;
Jř. I. 335, III. l02; F'r22+, E' 25l (484);Mart. l58; T. Geisselreiter, Návod k tančenínárodních tan-

- tanec šáteč&ová' holubička; DHor l20;
SSZ:51,56,59,65--68, 70,72,81,85-87,90,91,95-98, 103, 108, l14, 115, 120, 121' 1231125,128'

cův, Praha 1895

133, 136-139, 147, 156, 158.

I5t
Vzaljsem si babičku stařičkou,
myslil jsem že něco má:
ona má v p...li kohouta,
on jí tam kokrhá.

Pozn.: Jeník upravil ve svém exempláfi Rittersberkovy sbírky 3. verš ,rv kornoře kobouta" do shora uvcdené
podoby.

Srv.: R l73; Krolm.I.;Jiř. lI.2733Et 35l' Er

395; BNP 396;

KR I.225.

152

Vždycky jest mi má mamička nebožičkaříkala,
ubych sobě řemesníčka tak krejčíhonebrala:
abych vza|a havíře,
že vydělá peníze;
že mně bude sedávati ve dne v noci na díře.
Pozn.: Podle Jeníka zpívá se tento tort na nápěv společný i datšímpÍsnírn _ Naše máma, bodná máma
O ty bratře kamaráde... :- Tanec kozák.

Srv.: KR I.226.
6s

. .

.a

153

Vždyclryjest se pta-

la'

kdo ar-mrí_da stá_

že ve-zmb pu-tni_čkul do ní ko -

a-

la,

že by o _ na

li - čku, bu*de

rá-da za

vo - já

pro-ďá-vat za gre-šli -čku.

Pozn.: Variant této málo rozšíené pfuněJeník nezapsal ani v Pamětihodnu, ani v Bohemikách. Píse však znal
a proto upravil ve svém'oremplá i Rittersberkovy sbírky v uvedeném zápisu poďedď verš, kter tam
l
zn!l, ,,že bude prodávat na grejcárky". - Nápěv je ptejat z Rittersberkov'ch Česk ch národních písrrí,
odkud jej p epsal do své sbírky pravděpodobně i K.J. Erben.

Srv.: R230; El456'Es 5ll

(37l)' náp. č. 758; Hol. II. l04 (l70).

t54
Zahrrejte mi muziká i'
kolik liber k...aváží:
prijdeme k rychtá i
a on nám ji p eváží.
Pozn.: PodleJeníka zpíval se těnto text na nápěv společn s plsní Prodala pole, prodala louky...

Snr.: KR I.232.

155

Zahrejte mně mou
Líto- Lito_ Litomě ickou:
za zdtaví Kačeny,
že má nohy stočen ,

p...1vodkrytou.
Srv.:

_^^ xÝ
Hanka; R 39;Ji . il. t72;Eg27o, Er 302; Čr. r. tos; KR I. 233;
SSZ: 5, 7, 9, 10, l4*1 7,24-26,29,31r33,35,36, 3841,4446'48,51-56,

8q,92,93,97,98,

103, l3o, 139.

7o

59,60, 64166-68,74,79,

156

Zaplať ti B h
za ten trr j dluh,
že jsi mě dnes v noci
p es mou fanfulici
pytlíkem buČh,
pytlíkem buch.
Snr.: KR Í,234,

t57

::;:;:#I;'*J:"3"-#ff ri"-"

'

Ach, má Ženo,

""ill'"T; Tli
Srv.:

psí plemeno!

R 273i rkp.ruo"'ri z Písecka, sign. KNM V E-l8; E; 355, E, 399 (209); BNP 240; Snp I., 7l;
SSZ: 56, 59, 61,63, 66,68, 82, 86,91, 97, lll, 115, l19' 147.

Pam.;

l58
Zatou, zatou,

která máL zlatou:
která mákoženoU,
za tou se poženou
za tou, za tou,
která máL z|atou.
Sry": SbH

397; Hol.

I.70

(BO),

Iff. ll9

(178);

KR I.229,230.

7r

159

Zle, matičko , zle, matičko, zle,
Brandeburci, Brandeburci zde:
mají velký čepice,
chytají nám slepice,
le, matičko, z\e, matilčko, zle.
Srv.: tiskVáclavaUrbanaSuchého, Praba1757iF.J.VaváL, Zbotpísnl252;F-25;P.J.Šďarft, ZpievankY..., ČčvrI. 1833; K l.42;ČZ 38l (403);Jiř.I. 272,Il,14; Snp l.g76 (2); St. sp. I. 47 (l28);E2
46'Í,Es520 (6); ČLI.47;

552t22,26,33,51,61,66-68' 96-98,

103,

ll5,

128' 138, 156.

160

Žaďnej neví, Co já skusit musím,
žádnej neví, co já skusím:
ptaženou polívku
na čern m rendlíku
celej tejden jísti musím.
Snr.

!

Ea 427, Es 480 (248).

PÍSI{Ě UMĚrnHo

A KRAMÁŘSKÉHo
pŮvoDU
16t

pŘn*tÝšrENÍ JAKÝHoS I ŽÁre,
Do KTERÉHo sTAvU BY vstouprr ltĚr'
1.

Dlouh

léta štud rÚi,
mám-li b t kněz aneb světsk'.i, pozoruji.
Pozoruji emesníka,
jak on taky la svou práci zle naííká'

2. Kajetáni, velk páni,
mají často s děvčátkama rozmlouváníJezuiti, chytré lišky,
my jsme jejich jak kocouru chutné myšky.
3. Kapucíni, františkáni,
propili jsou své košile s kalhotami.
Minoriti, trinytá i,
pivo se jim jak na kotli v b iše va

í'

4. Ty pauláni, karrnelité,
jsou z volova jako sova divně slité.
Premonstreci, k ižovníci,
jídla, pití a děvčátek milovníci.
5. Nechci vstoupit do těch ád ,
oni mají mezi sebou moc ne ádu.
Budu já račífará em,
Káča bude za kucha ku, já kucha em,

6. a breviá odflekáme,
laudas primas a secundas vynecháme.
Post vesperas bude sPilka,
hodíme si do trapulky aneb filka.
Pozn.: Spilka _ nádobn p ípadně i místnost na
ťrapulka a filek (filty) * karetní hry.

cl azeripiva

73

v pivova e, zde ve dznamu nevychlazené pivo'

t62
o BLECHÁCH
Ach, pozorujte, vy muží,
bežívšem ženským o kůži,
tak se blechy do nich daly,
náramně je popíchaly.
?ozn.: Toto žákovské skládání má celkem 16 slok. Jeho variant ,,Kázánísměšnéo blechách ve verších" otiskl
z V. dílu Neuberkoých Bohemik (str. 92 n) M. Novotný ve studii Zbrrw českéJanaJeníkaz Bratřic,
Kuriosní revue, I, t925*26, dvojčíslo3-4, str. 2 n.

163

KoŠÍčEK
Hle, ten košíčekplný je kvítí,
z toho se bude věneček víti:
já ti jej nesu z zaltrádky naši,,
kdo mi je v světě nad tebe dražší?
Pozn.: Píseň umělého původu, ve sbírkách ani ve společenských zpěvnících nedoložená, má ještě dalšítři sloky
po 4 verších.

164

oBJÍMÁNÍr,esrevÉ
Jak viný kámen po své holi

ratolesti své plete,
jak své tkaní břečťanv poli
umně na ňadra mete'
jak na hnízdě vyhledaném
holoubky se zobají,
v topání zamilovaném
chytat, dávit se dají.

Pozn.: Následuje ještě 6 dalších, neuměle sestavených slok s anakreontskými motivy.

74

165

Z^MILovANÝ

r

žičko,
ze všech nejmilejší Terezičkg'
jediná .má radost tě spat iti,
up ímně tvé Iíčkapolíbiti.

Kvítečkučerven , ctná

Pozn.: Sklád ání má celkem 5 slok po 4 veršícb.

166

PLAVBA

o

dnové, o radostná chvfle,
když houpala lodička mile
mou dívčinkutichou a mne.
o poply na vodičku jemnou,
dívčinkuse mnou
zakolíbei
tJ
'
Ý l
Y
od b ehťr až konec země.
Pozn.:

Píse máještě dalších 6 slok

Srv.:

SSZ: 5-7, 12, 15, 17.

po 6 veršícha je shodná s originálním zněnírn _ básď Václava Hanky.

r67

ZAMILovANÝ MLÁDENEC

o p erozkošnéstvo ení,

krásn'' ch panen ozdobo,
v srdcích lidsk ch potěšení
a všern vzácná ozdobo !
Dovol rnluvit o tvé kráse,
chci chválit tvé ctnosti !
Šťastnjest ten, kdo tě vidí,
diví se tvé sličnosti.
Pozn.: Celkem má toto skládání 8 slok po B verších.

75

r68
DoBRCIU NoC DÁvÁNÍ SvBJ MII-BNCE
Spi, má zlatá, boubelatá,
spi, má dívčinko,
noc se bližl, očíklíží,
hajej, hubinko.
Pozn.: Jeník v zápis o t ech slokách je až nabeanfunamné detaily shodn s básní Vojtěcha Nejedlého, která
s nápěvemJ. J. Ryby - rozši ována hojn mi otisky ve společensk ch zpěvnících ve druhé polovině
19. století zlidověla.

Srv.; Novodob p etiskvČeskémnárodnímzpěvníkuB.VáclavkaaR.Smetany,
1949.

SSZ:5-7r 9,

70,7tr74r 79,

10, 12,
861

č.58, I.'yd. 1940, II.vyd.

l+-17,24,25,28,29-33,35-+1,44,45,48,51-53,55,56,

92r93r97, 104, 106, ll7 r t22, 130, 133, 147.

59-61,63*66,68,

t69
CrIALOUPKA
Vystavím si skrovnou chaloupku,
všecko čisté,jako na sloupku. . . atd.
Pozn.

'

:

Jeník v zápis, kter

rná v riplnosti 6 slok po B verších, je v podstatě totožn s básní Václava Hanky. Tato
dodnes v rlstní tradici dochovaná píse zlidověla s lidov m nápěvem německého privodu _ Mtisst mers
net vor t)bel nehma... (šíena však byla se jménem skladatele V. J. Rosenkrance, jenž si autorství ná_

pěvu p isvojit).

Srv.: Prvď znám záznamz
ě. 233;

ristního lidového podání z r. l8l9 v Kolowatském rukopisu, oddfl částavskq
a R. Smetany č. 55 ;

Česk národní zpěvník B. Václavka

SSZ: 5-7, 9, 10, 12, 14-17,21,24,25,27,29,32,33,35, 36, 38,41,4446, 48, 50-56, 59-62, 64,65,
70,?4,78,79,81,85-87,90-93, 95,96, 108, 120, l2l,128,130, 133, 136-138, 147.

SEZNAM TBxTÚ LIDovÝCH PÍsNÍ
zAPsANÝCH JENÍ KEvr z snerŘrc
Pímě s tučmu inbilí;lou obsahuje

již ,,Pamětihodrc" z roku
Č.

Ach, ach, ach, spálila jsem hrách
Ach, pozorujte, vy muži
Ach, mtij mil Bože

A já tě, Kačenko, nechci P

Ani

7+

o

4
J

se

sem se smutná nenadáIa

Bassama lelky terentete
Bylo zíma, vítr foukal

94.

7

24

I

Čap chodí po poli
Černéoči, jděte spat

24
24

6

B

Co pak mě, má milá, neznáš
Co to rnáš, Andulko, co to máš za těLo
Cožje ta Láska zlá
Což se mi, má milá, hezká zdáš
Což ten rráš pan farát pěkně káže

Já mám mou milou rozmilou' ona jest
z Kutné Hory

23
23
23

o
L

Č.

str.

162
J

Alou I za vodou
Ančičko,lrubičko, prosím vás P

Ančičko,skovej

1

10
11

T2

13

w
t5

2s
25
25
26

26
26
27
27
27

17

2B

1B

2a

28
28
28

161

73

I)okad trvá trnka

2L

29

H*j balíčekp es špalíček
Hejbej se, fěrtoušku modroučk
H.j ! ricou, ricou, ricou
}trle, ten košíčekpln je kvítí
Hned jak jsem ráno vstal
Hop holka, mazej boty
Hop holka, slíkni kabát

9)

29

nemoci

Dejme my si, má Terinko, rejdovačku

zahrát
Dělala se, že je rnladá
I}ěti, děti, děti, proste

P
tatíka
Dlouh leta štud'ruji

19

23

29

24

29
74

163

2s

rnárn ženu kvočnu
rnárn žežuličku
.íá nechci ková e, on jest
.Iá těch volri nepoženu

Já
Já

Já tu nebudu, věru

čern tvá e

nebudu

Jci má milá, jdi do lesa, jsi-li
Ještě dnes bude ze rně kněz

bosa

Kačenko, hubičko, prosím vás
Kačenko moje, nedáš pokoje

Každá matka

16

I)ala se nrá milá do

1810, pímě označané P jsou zapsón1t jmom o ,,Pamětihodnu"

ráda

Kde je mládek, tam je

stárek

vzal

Není tak parmárna dbalá)
Když jsem šel okolo vrat
Když jsi mě nechtěla
Když j'ot' mně hlavičku pr-rdrovali
K Radvanovu cesta zelená se
Která je panenka boubelatá

Kudy by

si,

Janku, vy'šel P

Kvítečkučerven , ctná

rrižičko

27

30

Malou, trolka, maIou máš, malou lásku

Chlapče m j, spodky zuj

28

31

Má Anclulko, má z|atá

Jakou máš? Makovou

29

31

164

74

Má milá rozmilá

30

31

J'k

p..e1

živ jsem, neviděl jsem takovéhobLázna 31

31

32

32

33

32

Já jsem aloun králodvorsk' P
Já jsem rád,já jsem tád, že jsem viděl
Vinohrad
Já jsem se tě neprosil, proč jsi za mnou

p išla

Já jsem ti pravila, nech toho

Já mám chaloupku na vršku

3+

35

36

ke mně

Málo pšenic, m.ál.a žit

cestko
ilfiá panenko starodávná
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