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Nejstarší české hudební památky

Hospodine pomiluj ny

Nejstarší česká duchovní píseň. Poprvé je doložena z roku 1055, kdy byla zpívána při volbě knížete Spytihněva. 
Nejstarší dochovaný zápis pochází z kroniky břevnovského mnicha Jana z Holešova z roku 1397. Ovšem její 
původ se klade do 10. – 11. století, za autora býval někdy považován i svatý Vojtěch.

Hospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!
Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,

Hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, Hospodine,
žizn a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!

Krleš je slovo, které vzniklo zkomolením z řeckého Kyrie eleison (česky: Pane, smiluj se!)

Poslechněte si ukázku, sledujte při jejím poslechu text. 
Starý notový zápis: http://archiv.neviditelnypes.zpravy.cz/hudba/jpeg/haz85_03.jpg
Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=JsOy_MP8TAk

Svatý Václave
Tato píseň vznikla patrně na přelomu 11. a 12. století. Dodnes se hraje a zpívá při nejslavnostnějších událostech 
souvisejících s českou státností. 

Swaty Václave
vévodo České země
kněže náš
pros za ny Boha
svatého Ducha
Kyrieleison

Nebeské toť dvorstvo krásné
blaze tomu ktož tam pojde
život věčny
oheň jasný
svatého Ducha
Kyrieleison

Pomoci tvé žádámy
smyluj se nad námi
utěš smutné
odžeň vše zlé
Swaty Václave
Kyrieleison

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, příp. 929) byl český kníže a světec, který je považován za patrona Čech a 
Moravy a symbol české státnosti. Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou. Byl zavražděn ve 
(Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván 
jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a 
vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu,

Poslechněte si ukázku, sledujte při jejím poslechu text.
Ukázka (zpěv): https://www.youtube.com/watch?v=a0a-SfDgLFI
Ukázka (zpěv + instrumentální doprovod): https://www.youtube.com/watch?v=ru_YE-SAVTU

Ktož sú boží bojovníci
Je nejznámější husitský chorál z počátku 15. století. Dodnes se hraje a zpívá při nejslavnostnějších událostech 
souvisejících s českou státností. 

Ktož jsú boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci
a úfajte v něho,
že konečně vždycky s ním svítězíte.
 

Kristusť vám za škody stojí,
stokrát viec slibuje,
pakli kto proň život složí,
věčný mieti bude;
blaze každému, ktož na pravdě 
sende.

 
Tenť pán velíť se nebáti
záhubcí tělesných,
velíť i život složiti
pro lásku svých bližních.

Poslechni si první ukázky. Potom hledej souvislost jak využil B. Smetana toto téma v Táboru a Blaníku 
(melodie, rytmus).
Ukázka instr.: https://www.youtube.com/watch?v=pvlNFyxEfvg
Ukázka zpěv:  https://www.youtube.com/watch?v=mTLFMlwLrdQ

Má vlast
Ukázka Smetana Blaník: https://www.youtube.com/watch?v=Nyh-Pe-2X84
Ukázka Smetana Tábor: https://www.youtube.com/watch?v=CSWlkI1N_XI


