Erotická travestie a její distribuce Erotickou travestii populární písně Pepíku, Pepíku, vytištěné s cenzurním povolením pražským Jeřábkovým knihkupectvím, odhalila pražská policie v květnu 1827. Následné
vyšetřování nás nechává nahlédnout do problematiky
produkce a distribuce kramářských písní s obscénní
tematikou. Policejní komisaři vypátrali podomní obchodnici Barbaru Krátkou zvanou Podskalská, jež se
doznala, že si opatřila text vulgárních slok této písně
zpívaných venkovskými tkalci a harfeníky a prostřednictvím svého syna napsala dopis do tiskárny v Čáslavi,
o níž jí bylo známo, že je schopna zájemcům vytisknout dodané texty bez cenzurního povolení. Po zaplacení devíti zlatých vídeňské měny obdržela za osm
dní rys (480 listů) vytištěných písní, které distribuovala jednotlivým kramářkám, jež je dále prodávaly po
pražských hostincích a tržnicích po dvou krejcarech
(1 zlatý = 60 krejcarů, cena snídaně v pražské kavárně
se pohybovala mezi pěti a dvaceti krejcary). Policejní
prohlídka u čáslavské knihtiskařky Reinhardtové odhalila tiskařskou formu shodující se s typy použitými při
necenzurované písni, na základě čehož byla majitelka
tiskárny odsouzena k pokutě 250 zlatých, tedy částce ležící na spodním okraji sazby vymezené trestním
zákoníkem.
Informace o tom, že iniciátorka tisku a prodeje písní nebyla sama gramotná a musela si nechat vést
korespondenci svým synem, je možná překvapivá,
odpovídá ale jinému případu, kdy byl roku 1826 na
česko-saské hranici v Krušných horách zadržen jistý
Karl Friedrich Sättler, vojenský vysloužilec pašující do
Rakouska duchařské brožury Die Gespensterleiche
oder der Schein trügt. Eine wahre Begebenheit.
Také Sättler, který se podle údajů ve svém cestovním
pase živil prodejem knih po saských jarmarcích, byl
analfabet.

Zdroj: NA, PG, 1826–1830, kt. 1434, sign. 16/47; srov. dále
tamtéž, sign. 16/41; s chybným uvedením datace otištěno
též in Jiří Hrubý [= Miloslav Novotný]: Erotika českého ob
rození 1780–1850, Praha, Z. Nožička 1928, s. 53–56; Karel
Jaroslav Obrátil: Kryptadia. Příspěvky ke studiu pohlavního
života našeho lidu, díl 1, Praha – Litomyšl, Paseka 1999,
s. 397–398; Jiří Traxler (ed.): Písně krátké Jana Jeníka
z Bratřic, díl 1, Praha, Etnologický ústav 1999, s. 544–545.
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