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SVATÝ vÁCLAvE
Svatý Václave,
vévodočeskézemě,
kněženáš,
pros za ny boha,
svatéhoducha!
Kyrieleison!
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Svatéhoducha!
Kyrieleison!
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Do SVĚTA STVoŘENIE
Slovo do světa stvořenie
v božstvíschováno,
ježpro Evino shřěšenie
na svět posláno.
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Dievcě dřéveporozenie
jest zvěstováno,
z Davidova pokolenie
božskyvzchováno.
ot ňehoženašekrščenie
jmenem nazváno,
pro drahénašespasenie
zroom prooano.
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Pomoci wéžádámy'
smiluj sě nad námi,
utěšsmutné,
otžeňvšezlé,
svatý Václave!
Kyrieleison!
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I pro naševykúpenie
na Smrt prodáno,
iehožnám slavnévzkřiešenie
veseledáno.
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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 Davidova (Mat. 1'1.16) -8 ozchooáno vychováno _9 hrščenie
křtěď' křest- 12: Jidáš zradil
Krista za odměnu 30 stříbrných (Mat. 26,15)
Poznámky

ediční

Hospodine, pomiluj ny
Nejstaršízápis v rkpech 14. století:NUK III D 17' fol. 15a (v traktátu Jana z Holešova)
a XVII F 30, fol. 96a; pozděišírkpy (eště deset)uváď A. Škarka,Nejstaršičeskáduchovnt
lyrika (Památky 6), Praha 1949, kde i odborná literatura ke všem památkám tohoto oddílu.
Přepis notace je v knize Z. NejedléhoDějiny husitskéhozpěvu, kn. I, Zpěv předhusitsli,
Praha 1954, str. 320. Srov. téŽR. Jakobson ve sborníku F. Ramovšovi, Slavističnarevija 3,
L95O,267-273.
4 uslyšiŽ] uslyfí III D 17; o ndsledujícímoýkladu Jana z Holešozsacitováno 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
připotnináještětyto zsarianty: 1 Hospodine] Hospoďn u pokračozlatele
Jan z Holešot.la
Kosmoog kroniky - 3 všeho]vyšiehoNUK xxlv B 11 - 5 našě] nás všechNUK x B 2
a gradutil Chrudimský
Svatý Václave
Nejstaršízápis v rkpech 14. stoletíNUK xvII F 3Q fol. 96a (F), Kap. Praž. HvIl3,
fol. 95b (vkronice Krabice z !íeitmile -K); pozdějšírkpy (ještě11)uváď a. Škarka,Nejsr
lyrika (Památky 6), Praha 1949, kde i odborná literatura. Přepis notace je v knize
Z. NejedléhoDějiny husitskéhozpěvu, kn. II' Předchůdci, Praha 1954,str. 40.
2 vévodo F] wewoda K - 3 náš F] naffchie K _ L3 tvé ^FJK] pozděiší rkpy ětou
obyčejně:
my wé (Mus. XVII A 1 a j.) _ 16 otžeňF] otwed K
Slovo do světa stvořenie
]ediný rukopis Kap. Praž. A57ll-' fol. 8b (viz reprodukce č.1'5);primitivní ortogrďie:
ř psáno r, á označenojen ve v. 5 (dez;cie)
a j. Naposled vydď A. Škarka,Nejst. lyrika (Památky 6)' Praha 1949, kde i staršíliteratura.
1 Slovo] |ovo, irticiála neprooedena3
swořenie] ztworene - 2 božství]bostui; scho.
váno]zhowano-3shřěšenie]zreifenie-8božsky]boíki-9krščenie]ckrenie,křčenie
Jakobson,Škarka.- 14 srrut] zmirt
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