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… vznik ČESKOSLOVENSKA 

 

ČESKÉ VLASTENECTVÍ  
   v rámci RAKOUSKA-UHERSKA   

 PROTIRAKOUSKÉ postoje  

    SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST 

         PROTIVÁLEČNÉ POSTOJE   

   českoslovenští LEGIONÁŘI  
Sokolové     skauti     

      Češi / Slováci v zahraničí 

      VZNIK REPUBLIKY  bratrské SLOVENSKO 

      REPUBLIKÁNSTVÍ  

              po-monarchické ZMĚNY ve veřejném prostoru 

 VELIKOST ČESKÝCH DĚJIN    

VLASTENECTVÍ   patos  

  humor   karikatura, ironie,   kritika 

NOVÉ OBZORY          OPTIMISMUS 
       emancipace ŽEN   EMANCIPACE modernity 

 HUDEBNÍ ŽIVOT 

   hudební školství         nové instituce  

        avantgarda     x     banalita 

 

 
 



Osobnosti

 

 

 Sv. Václav     Sv. Vojtěch 

     Cyril a  Metoděj        

              Jan Hus … 

 
Tomáš Garrigue Masaryk 

        Milan Rastislav Štefánik … 
 

  

Karel Kramář 

      Woodrow Wilson … 



Tomáš Garrigue Masaryk, PhDr. – prezident, univerzitní 

profesor, filozof, sociolog, novinář  
(7.3.1850 v Hodoníně - 14.9.1937 v Lánech) 

v MKP sign. VZ 91003 

Pravda vítězí / Veritas vincit: 10 

československých vlasteneckých zpěvů s 

obrazy a výzdobou J. Dědiny / hudbu 

upravil Jaroslav Mádle. - Praha: 

Benjamin Szalatnay, [1926]. - 1 partitura 

(22 nečísl. stran, barevné ilustrace) 

"Panu presidentovi T. G. Masarykovi v hluboké úctě věnováno." 



Milan Rastislav Štefánik, PhDr. - politik, generál 

francouzské armády a astronom  
(21.7.1880 Košiarská - 4.5.1919 Ivanka pri Dunaji) 

  

v MKP sign. VZ 28082 

Mikuláš Schneider-Trnavský: Štefánik (Mali 

sme my sokola...), op. 51. Mužský sbor na 

slová Štefana Krčméryho. - V Trenčíne: 

Spevácký sbor slovenských učitelov, [1928]. –  

1 sborová partitura. 5 s. 

Pánu prof. Adolfovi Cmíralovi vďačný M. Schneider Trnavský 



Jan HUS, prof. a rektor pražské univerzity, teolog, kazatel, 

hlavní představitel české reformace, autor traktátů, polemik, 

listů a duchovních písní (cca1371 Husinec u Prachatic - 6.7.1415 Kostnice) 

v MKP sign. VZ 29380 

6. červenec: písně Husovy, písně husitské a 

příležitostné / upravil Ferdinand Sládek. - 

Praha: Josef Rašín [1919] ©1919. - 5 s. 



Sv. Václav – kníže 

Sv. Cyril a Metoděj 

Sv. Ludmila  

Sv. Vojtěch 

v MKP sign. 1 VZ 48380 

Václav Juda Novotný: Bohemia sancta [hudebnina]: 

12 smíš. sborů k oslavě českých patronů: průvod 

varhan ad lib. Seš. I; na slova Fr. Žáka. - Praha: 

Barvitius, ©1921. - 16 s. 



Svatováclavské milénium 1929 
Český národ byl formován nejen katolickou, ale i protestantskou a 
husitskou tradicí …  

Svatováclavská pro piano na 2 ruce: melodramatický žert 

na slova Otakara Zicha / Václav Juda Novotný. - [S.l.] : 

Kotrba, [před r. 1926]. - 11 s. ; 4° 

v MKP sign. VD 17904 

V době příprav k oslavám 1000 let od smrti knížete sv. 

Václava se projevila určitá nejednotnost postojů a 

představ tehdejších historiků, státníků, bojovníků za 

národní samostatnost i samotných občanů -

svatováclavský kult byl dáván nejčastěji do protikladu 

k husitské tradici … 



Alois Jirásek (23. srpna 1851 Hronov - 12. března 1930 Praha) 

v MKP sign. VZ 18491 

J. B. Foerster: Aloisu Jiráskovi. 

Slova Jan Rokyta. - Praha: 

Pěvecká obec československá, 

1921. - 1 sborová partitura (2 

nečísl. s.). Muž. sbor a capella. 

17.5.1917 Manifest spisovatelů první oficiální projev nesouhlasu s nadvládou 

Rakouska-Uherska na domácí půdě během války; text výzvy českým poslancům 

na říšské radě, aby důstojně obhajovali národní zájmy, nebo se raději vzdali 

svých mandátů, navrhl člen Maffie a šéf činohry ND básník Jaroslav Kvapil a 

jako první jej podepsal Alois Jirásek.  

v MKP sign. VZ 18492 

J. B. Foerster: Velikán. Smíšený 

sbor na slova Jaromíra Boreckého. 

- V Praze : Hudební nakladatelství 

Pěvecké obce československé, 

1921. - 1 partitura (5 nečísl. stran) 



Legenda o mrtvých vítězích op. 35b - 
tryzna pro velký orchestr / léto 1920 

Meditace na chorál svatováclavský op. 35a 
pro smyčcový kvartet / srpen 1914 

Josef Suk  
Na historický zásah první světové války a osudy československého 

národa reagoval třemi skladbami. 



Josef Suk a Jaroslav Křička 
V nový život op. 35c slavnostní pochod k VII. 

všesokolskému sletu / jaro 1919 



Jaroslav Křička 

- muzikolog Aleš Křička, nejstarší syn skladatele, byl v 60.-80. letech 20. 

století vedoucím hudebního oddělení pražské Městské knihovny; odtud pochází 

jediné v současnosti dohledané vydání orchestrální partitury Tří hymnických 

zpěvů na texty J. Kvapila „Motiv svatováclavský“ a K. H. Máchy „Čechové jsou 

národ dobrý“ a „Pozdravujte zemi, obláčkové“.  
 

3 hymnické zpěvy pro jednohlasý smíšený sbor s průvodem orchestru 

případně s doprovodem klavíru psal Křička převážně v létě 1939. Své 

zkušenosti se sborovou i orchestrální tvorbou využil v díle inspirovaném 

vlastenecky vypjatou dobou, bezprostředním podnětem ke kompozici 

byla soutěž vypsaná nakladatelstvím Melantrich.  
 

Prvého provedení se v ujal pražský Hlahol, v němž sám J. Křička kdysi 

působil jako reformně naladěný a náročný sbormistr od r. 1911 až do 

prvých let Československé republiky.  

Vlasti - tři hymnické zpěvy  



v MKP sign. VP 13916 

Jaroslav Křička: Tři hymnické zpěvy: pro smíšený sbor unisono s průvodem 

orchestru. - [Praha]: nákladem Hudební matice Umělecké besedy, [1940?]. - 

1 partitura (23 stran); 34 cm 



citát ze serveru TÝDEN.CZ z 11. 9. 2018  

 

… „Plzeňská filharmonie představí pod vedením 

mladého dirigenta Čuheie Iwasakiho … mimo jiné 

kompozice Jaroslava Ježka, Jaroslava Křičky, 

Bohuslava Martinů a Pavla Haase … posluchači 

budou mít díky spolupráci s hudebním oddělením 

Městské knihovny v Praze možnost seznámit se v 

obnovené premiéře s kompozicí  

VLASTI! Tři hymnické zpěvy  

skladatele Jaroslava Křičky“. 



Bohuslav Martinů 

„Tón České rapsódie podmínila 

doba plná nadšení po přestálých 

hrůzách války, slibující mír a snad 

i vznik - po 300 letech rakouského 

područí - samostatného útvaru 

státního.“  

Ze sleeve-note Jaroslava Mihuleho 

k nahrávce vydané v r. 1986 

Česká rapsódie - kantáta z r. 1918  

…„vznikla v květnu a červnu 1918 po 

slavné přísaze národa Českého a pod 

dojmem krásné řeči spisovatele 

Aloise Jiráska“… citováno z deníku 

28letého skladatele 



Vítězslav  Novák 



Thomas Woodrow Wilson, 28. prezident Spojených států 

amerických (28.12.1856 Stauton (Virginia) - 3.2.1924 Washington) 

S dedikací autora textu písně, Josefa Švába-Malostranského, vytištěné v záhlaví titulu:  

"Našim velikánům Masarykovi a Wilsonovi věnuje autor". 

v MKP sign. VZ 90882 

Naše československá píseň / napsal Josef 

Šváb-(Malostranský); hudbu složil Emil Starý. 

- V Praze: nákladem Jos. Švába, [1919] 

©1919. - 1 partitura (3 strany) 



Karel Kramář, JUDr. - národně demokratický politik 
(27.12.1860 Vysoké nad Jizerou - 26.5.1937  Praha) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v MKP sign. VK 43912 

Ant. Provaznik: Kramář-Marche pour 

le piano, op. 105. - Wien; Praha;  

Zagreb: Edition Slave, ©1919. 3 s. 



David Lloyd George, hrabě z Dwyforu – britský státník a 

premiér Velké Británie, předseda britské vlády (1916 - 1922), 

jeden z reprezentantů rady pěti na Mírové konferenci v Paříži  

v MKP sign. VK 43909 

Ant. Provaznik: Lloyd George-Marche  

pour le piano, op. 103. - Wien; Praha;  

Zagreb: Edition Slave, [1919] ©1919.  

- 5 s. 



v MKP sign. VK 43910 

Ant. Provaznik: Clémenceau-

Marche pour le piano, op. 101.- 

Wien: Edition Slave, [1919] ©1919. - 

5 s. 

v MKP sign. VK 43911 

Ant. Provaznik: Alexander-Marche  

pour le piano, op. 102.- Wien: Edition  

Slave, [1919] ©1919. - 3 s. 

Georges Clemencau – předseda  

francouzské vlády v letech 1906-

1909 a 1917-1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandr I. Karadžordževic - regent 

Srbska a vrchní velitel vojenských sil, 

od 1921 král Srbů, Chorvatů a Slovinců  

… podporoval ČSR, přispěl 

prostředky na výstavbu a 

vybavení pravoslavného 

chrámu Zesnutí přesvaté 

Bohorodice na Olšanských 

hřbitovech … 

Francouzský premiér 

- již podruhé - od 16. 

listopadu 1917 do 20. 

ledna 1920. 
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v MKP sign. VT 20051 

Bedřich Bělohlávek: Masaryk a hudba.  

- V Praze: Mazáč, 1936. - 132 s. 



Mezinárodní knihovnický kongres v Praze (28. 6. - 3. 7. 1926) navštívil 

1. července 1926 jako čestný host prezident republiky T. G. MASARYK 









Ve fondu MKP sign. VZ 26935.
   



Vlastenecká lyrika 
Je proti nám, kdo není s námi, 

a jediný byť vlas to byl, 

kdo v nepřátel jej složil chrámy, 

to krev už není našich žil ! 

My potřebujem mužů celých 

a v boji, psotě vzdornou leb 

a myšlenku na čelech smělých 

a pohrdu pro cizí chléb ! 

My potřebujem velkých lidí, 

již bouři velké vzdorují, 

a z celé duše nenávidí 

a z celé duše milují! 

 

…různými autory mnohokrát zhudebněný text Sládkovy 

známé básně … 



28. ŘÍJEN – den svobody 

v MKP sign. VZ 26689 

Ferdinand Sládek: 28. říjen - den svobody. 

Písně svobody pro hlasy dětské s průvodem 

klavíru nebo harmonia. - Praha: nákladem 

Ústředního nakladatelství, knihkupectví a 

papírnictví učitelstva Českoslovanského,  

Josef Rašín, ©1919. - 1 partitura (13 stran)  



Symfonický orchestr československého vojska na Sibiři. 

Dirigentem tohoto vojenského tělesa byl Rudolf Karel  



v MKP sign. VZ 49233 

Rudolf Karel: Zborov - [text] Rudolf 

Medek. - Partitura. - V Praze: 

Foerstrova společnost, 1927. - 1 

partitura (22 s.) ; 28 cm 

Jdou naše pluky, jde rota za 

rotou, prapory vesele vlají …  
z textu Rudolfa Medka 

v MKP sign. VZ 18378 

Otakar Jeremiáš: Zborov - pro mužský 

sbor bez průvodu složil …; slova napsal 

Rudolf Medek ; výtvarně upravil Jaroslav 

Riedl. - Praha : Umělecká beseda, 1928. - 

1 sborová partitura (61 s.) 



Rudolf Karel  
Vzkříšení – symfonie op. 27 pro sóla, sbor a orchestr 

na slova Rudolfa Medka a Josefa Kopty  

v MKP sign. VZ 8505 

Klavírní výtah Karla Šolce vydala  

Foersterova společnost v roce 1927. 



v MKP sign. VZ 8115 

Karel Hašler: Legionáři jdou! - Praha: 

Hašler, c 1919. - 1 partitura ([2] s.); 

(Hašlerovy písničky ; 9) 



nová republika … 

        … a co nového jsme se o sobě dozvěděli?  

hudební ohlasy  na  každodenní veřejný život 

KDE DOMOV … NÁŠ 

opereta     kabaret       kuplety a písničky 



v MKP sign. VZ 90478  

Kuplet "Františka Josefa Čehony"/ hudbu složil Rudolf Piskáček; slova 

napsal Em. Brožík. - Praha: Em. Starý, [1921] ©1921. – 1 partitura (3 s.) 

Refrén:  

Jo, jo, jo, jo, je to tak:  

Já už nejsem Rakušák,  

republikán ze mě je,  

to je zlé, je-je-jé.“ 

kuplet z operety  

"Slečna z ministerstva"  

Tak si někdy vzpomínám, co tu bylo křiku, 

když najednou dali nám tuhle „Republiku“. 

Každý skákal do stropu, radostí si zpíval, 

jen já na tu „potopu“ smutně jsem se díval. 

Ach, můj orle rakouský, rozbili tě na 

kousky! Na kousky! 

František Josef Čehona - podobnost se stařičkým mocnářem je pochopitelně 

zcela záměrná …   



V MKP sign. VZ 90885 

Píseň o Bobečkovi [hudebnina] / slova napsal Em. Brožík; hudbu složil 

Rud. Piskáček. - Praha : Em. Starý, [1921] ©1921. - 1 partitura (5 s.) 

píseň z operety  

"Slečna z ministerstva" 

závěr 3. sloky: 
 

Kanceláře jsou prý nové, lásky 

svatyně, kde sedají „bobečkové“ 

pánům na klíně. Jaký div, když v 

době té něco se poplete? Tu se 

lecos může stát, zač nemůže 

stát. 

… lechtivé písně (o bobečcích atd.) budily 

negativní ohlas zejm. u veřejně činných a 

politicky a občansky uvědomělých českých 

žen… 



Kuplet z r. 1919 s hudbou a textem Karla 

Hašlera pro zpěv s doprovodem klavíru 

reprezentuje v tvorbě známého písničkáře 

politicky zaměřenou satiru.  
 

Protirakouský repertoár let válečných střídá 

v prvých letech republiky kritika nešvarů a 

problémů domácích.  
 

Hudebninu vydal autor ve svém vlastním, 

právě založeném nakladatelství …       

v MKP sign. VZ 27528 



Naše česká republika, ať si kdo chce 

co chce říká, to je ideální stát, že si 

lepší nelze přát. Křičíme jen „Na 

zdar! Sláva! Česká země budiž 

zdráva!“ Každý ruce pozvedá, aby 

urval co se dá. 
 

V naší české republice tlučem stále na 

puklice, ze všech stran je slyšet pět, 

že je rájem na pohled. Máme svoje 

stará práva, na lukách nám roste 

tráva, ach jaká to velká slast, že se 

máme na čem pást. 
 

Máme maximální ceny, které nejsou 

vyháněny, máme nové zákony, pro 

manželské úkony. Máme pole, máme 

doly, máme lichváře i voly, vládnem 

uhlí nadbytkem, topíme si nábytkem. 

popěvek: 

Ať žije naše česká republika! 

voláme stále z plných plic, 

ctíme a vážíme si Masaryka 

ale sami neděláme nic. 
 

Máme energickou vládu, strašidlo na 

pražském hradu, máme i svůj státní dluh, 

pilných lidí jako much. Máme všecko v 

republice, i rakouské ouplavice, máme 

českou korunu, i zatýkač na Munu. 

 

 

Máme slavné politiky, ministry i bolševíky, 

máme vojska hrdinná, Šmerala i Stivína. 

Máme i svůj poklad zlatý, máme tu i 

atentáty, neschází nám tady nic, jenom 

řada šibenic. 

…text písně AŤ ŽIJE ČESKÁ REPUBLIKA 



v MKP sign. VZ 27654 

Teď je Praha Prahou [hudebnina]: složil Karel Hašler. - Praha: Nakladatelství 

Hašlerových písniček, [1919] ©1919. - 1 partitura (2 nečíslované strany) 

úvodní sloka:  

Mně se naše zlatá Praha vždycky velmi 

líbila, třebaže ji černožlutá barva někdy 

hyzdila, teď když v ryze českém hávu 

Praha se vždy zaskvěje, radostí se naše 

srdce zachvěje. Kdo ji jednou takto 

shléd, pomyslil si hned:  

refrén:  

Teď je teprve Praha Prahou, jak jsem si 

ji míti přál, teď nám teprve bude 

drahou, teď bych za ní život dal.  
(dvakrát) 



V MKP sign. VZ 27523 

Aha! To je ta Praha! : rychlá polka čili paso dooble / slova i hudbu 

složil Karel Hašler. - Praha: Nakladatelství Hašlerových písniček, 

[1925] ©1925. - 1 partitura (3 s.) 

Píseň z revue  

"Kdybych byl prezidentem"  



A-ha! To je ta Praha, to je ta Praha nová, před níž se všechno schová.  

A-ha! To je ta Praha, to je ta nová Praha moderní. 

A-ha! To není Praha, to není Praha slavná, ta Praha starodávná. 

A-ha! To je ta Praha, to je ta dnešní Praha, nová Praha, Praha moderní!  
 
 

Ať si kdo chce jak chce laje, 
naše Praha veselá je, nové 
tance, nové mravy má i 
písničky, nové bary, nové svaté, 
nové dívky chundelaté, nové 
domy, náměstí i nové ulice, 
nové dluhy, přirážky a nové 
dávky, starou dlažbu a v ní nové 
vykopávky, nové lidi na radnici, 
kteří toho dbají všici, aby každý 
cizinec moh´hned říci: 

 

Naši páni modernisté neustanou, to 

je jisté, dokud bude v Praze kámen 

na kameni stát, a až rozkopají Prahu, 

budou míti jednu snahu, rozkopati 

Hradčany a starý pražský hrad. A až 

nahradí hrad pražský mrakodrapem, 

na Karlův most vjede jednou forman 

trapem, podiví se, klobouk smekne, 

odplivne si, na zem klekne, třikrát 

práskne bičem a pak teprve řekne: 


