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Antonín Francl jinak Sýkora 

• 29. května 1731 – 5. července 1821

• mlynář

• Sýkora – jméno po stavení

• 11 dětí



Zpěvník
• texty bez notového záznamu
• datace: Fiala 1768–1770; Traxler 1804
• 124 stran

o číslování  v pravém horním rohu, od s. 60 mizí

• 59 písní různého rozsahu (4 – 110 veršů) a obsahu
• písně pololidové a kramářské
• název písní - neurčitý (Jiná píseň, Jiná, Nová píseň… 45)

– Píseň nová o myslivcích
– Jiná opět o vožralcích
– Jiná píseň o kunstu mlynářským
– Nová píseň aneb naříkání manželky pro svého dobrého manžela 

všem zlým ženám k napravení vydaná roku 1804.
– Písnička o ševcích
– Píseň starodávní o sedlákovi



• písničky bývají číslované (34 × 25) 

• číslované bývají i sloky (vyjma 1.)

• 9. Jiná píseň aneb diškurs luteriánského
pastora s Židem, Pastor zpívá, Žid odpovídá.

• 53. Nová píseň o židovských regrutích



Písmo







Humanistické písmo



Otázky zápisu
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Grafémy pro zápis hlásky [i,í]
i i (gina 21:1, oſſidilĳ 7:4)

ĳ/ÿ (netieſſĳlo 10:37; mĳla

10:23)

j (oplakawatj 7:44, zruſſjt

12:28)

í i (pjſen 12:2, wim 2:15;

upržimneho 2:36)

ĳ/ÿ (nechagij 2:13, ginſſĳ

2:26, chwijlij 10:18)

j (milowanj 2:36, rozwedenj

7:52)

y i (wiſſehradſki 3:3, bi 7:40,

ninj 10:55)

ĳ/ÿ (bĳl 10:17, mĳſliwal

10:20)

ý i (wiſſehradſki 3:3, bitj 10:8,

nibrž 7:61)

ĳ/ÿ (Kratkĳm 7:6, czelij

zranienĳ 7:18)

j (pržeſmutnj 7:21, ninj

10:42)



ÿ  × ĳ



ÿ - ẏ - y 





Inkoust



Revize pravopisu tmavším inkoustem

• widim opraveno na wÿdjm

• neporžidim opraveno na neporžjdim



• switÿ opraveno na swjtj
• newidÿ opraveno na newidj
• ginj [jiný] opraveno na ginÿ
• kdiž opraveno na kdÿž



Přepisy
a) Původní text je přepsán, resp. obtažen

b) Původní text opraven, změněn



Škrty (škrtnuto × přeškrtnuto)
škrtnuto
a) původní text nahrazen variantou

b) původní text nahrazen stejným textem, ale tmavším inkoustem





c) škrtnutý text není ničím nahrazen



přeškrtnuto

přeškrtnutý text není nahrazen jiným textem

a)

b) c)

V vyšohradský bráně 
sedí tam zajouc.
On má heský ocásek,
po<mrdávávávajouc>.
Kdybych já ten ocas 
taky majouc,
já bych taky 
po<mrdávávajouc>
jako ten zajouc.



d) 



Vpisky

Doplnění textu
a) opomenutého v okamžiku psaní písně

b) později zjištěného?



c) totožného



d) přípisek



Varianty
Realizovány několika způsoby

b) signalizované svorkou

a) bez signalizace 



c) přeškrtnutá jedna z možností



d) jedna z variant podtržena



Problémy neovlivňující interpretaci textu

33 18 5 4 2
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