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i věřícím ne*aií.ím iazykoiLse zpěvu liturgických pisni. Jů.r' to

SVATÝ vÁCLAvE

Svatý Václave,
vévodo české země,
kněže náš,
pros za ny boha,
svatého ducha!
Kyrieleison!

Nebeskéť jest dvorstvo krásné,
blazě tomu, ktož tarn pójde:
v život věčný
oheň jasný
Svatého ducha!
Kyrieleison!

Pomoci wéžádámy'
smiluj sě nad námi,
utěš smutné,
otžeň vše zlé,
svatý Václave!
Kyrieleison!

3 kněže kníže - 4 za ny za nás _ 7 dacrsfuo dvořanstvo. dvůr

SLoVc  Do  SVĚTA STVoŘENIE

Slovo do světa stvořenie
v božství schováno,
jež pro Evino shřěšenie
na svět posláno.

s Dievcě dřéve porozenie
jest zvěstováno,
z Davidova pokolenie
božsky vzchováno.

ot ňehože naše krščenie
10 jmenem nazváno,

pro drahé naše spasenie
; i .  a ,zroom prooano.

I pro naše vykúpenie
na Smrt prodáno,

15 iehož nám slavné vzkřiešenie
vesele dáno.

H1s\odt1e, poniluj ny, jejiž prostý
}'}''-E, zpívaného v litanii. št".o.-rp"tsne;.vznjkla ještě v období české
j#1H.d: že dochovan1; t.*t l..
:::u:1,'*j"ka o' písni Hóspodiná,
nwa pokračovatele, ale je pravdě-

;1::li:.':ké 
úctě se těšíla, nejtépe

+. stoleti Jan z Holešova (podstai-
,1 ;'1znívaia při korunováci; dáletoe Vevoda Árnošt z 2. poloviny 1 4.

Soa,t! Vóclaae' patrně již ve 72.
: :19{y, nebo'ť Kyrie se zpívalo
modlltba.českého lidu k patronu
narodního uvědomění. .- v 15.

.'i-1'li'y 1imi zž do nové doby.
renrc'.Rterav znánre jen z rukó-
..',9'u.: v podstatě druhý článek
'lvroualním projevem zbožnosti.

JJ  NY
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.eho mire celého světa - 7 žizn
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t Sloao Bůh' Kristus (viz Jan L'1) _ 3-4; ohlas biblického výkladu o hříchu prmÍch
liď - 5 Diepcě Marii, matce Kristově _ 7: Maria, a tedy i JeŽíš, pocházeli z pokolení Da-
vidova (Mat. 1'1.16) -8 ozchooáno vychováno _9 hrščenie křtěď' křest- 12: Jidáš zradil
Krista za odměnu 30 stříbrných (Mat. 26,15)

P o z n á m k y  e d i č n í

Hospodine, pomiluj ny
Nejstarší zápis v rkpech 14. století: NUK III D 17' fol. 15a (v traktátu Jana z Holešova)

a XVII F 30, fol. 96a; pozděiší rkpy (eště deset) uváď A. Škarka, Nejstarši česká duchovnt
lyrika (Památky 6), Praha 1949, kde i odborná literatura ke všem památkám tohoto oddílu.
Přepis notace je v knize Z. Nejedlého Dějiny husitského zpěvu, kn. I, Zpěv předhusitsli,
Praha 1954, str. 320. Srov. téŽ R. Jakobson ve sborníku F. Ramovšovi, Slavistična revija 3,
L95O,267-273.

4 uslyšiŽ] uslyfí III D 17; o ndsledujícím oýkladu Jana z Holešozsa citováno sře uslyš,
ale nsrdí se, že md končiti -ž, jako předchozí spasiž; jde tedy o písařskou chgbu _ 8 KrlešJ
zapsóno z XVII F 30 jen drsakrdt

Jan z Holešot.la připotniná ještě tyto zsarianty: 1 Hospodine] Hospoďn u pokračozlatele
Kosmoog kroniky - 3 všeho] vyšieho NUK xxlv B 11 - 5 našě] nás všech NUK x B 2
a gradutil Chrudimský

Svatý Václave
Nejstarší zápis v rkpech 14. století NUK xvII F 3Q fol. 96a (F), Kap. Praž. HvIl3,

fol. 95b (vkronice Krabice z !íeitmile -K); pozdější rkpy (ještě 11) uváď a. Škarka, Nejsr
lyrika (Památky 6), Praha 1949, kde i odborná literatura. Přepis notace je v knize
Z. Nejedlého Dějiny husitského zpěvu, kn. II' Předchůdci, Praha 1954, str. 40.

2 vévodo F] wewoda K - 3 náš F] naffchie K _ L3 tvé ̂ FJ K] pozděiší rkpy ětou
obyčejně: my wé (Mus. XVII A 1 a j.) _ 16 otžeň F] otwed K

Slovo do světa stvořenie

]ediný rukopis Kap. Praž. A57ll-' fol. 8b (viz reprodukce č. 1'5); primitivní ortogrďie:
ř psáno r, á označeno jen ve v. 5 (dez;cie) a j. Naposled vydď A. Škarka, Nejst. lyrika (Památ-
ky 6)' Praha 1949, kde i starší literatura.

1 Slovo] |ovo, irticiála neprooedena3 swořenie] ztworene - 2 božství] bostui; scho.
váno]zhowano-3shřěšenie]zre i fen ie-8božsky]boíki-9krščenie]ckrenie,k řčenie
Jakobson, Škarka.- 14 srrut] zmirt
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