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BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC – JOHN BROWN´S BODY 
John Brown byl americký radikální křesťan, který věřil, že ozbrojené povstání je jedinou cestu k ukončení 
otrokářství ve Spojených státech. Abraham Lincoln o něm napsal, že je to nebezpečný fanatik, dodnes o 
něm někteří historici tvrdí, že byl jedním z otců terorismu.Hrál významnou roli v událostech vedoucích k 
Americké občanské válce. 

Po přestěhování do Kansasu zjistil, že se místní otrokáři chovají neočekávaně drsně jak k otrokům, tak i 
k politickým odpůrcům. Brown se údajně dozvěděl, že se stane cílem útoku i jeho rodina, a proto se rozhodl 
jednat jako první. S několika přáteli a dvěma syny 24. května 1856 u říčky Pottawatomie přepadl chaty, ve 
kterých sídlilo pět příznivců otrokářství. Celou pětici zajal a zavraždil je. 

Dne 16. října 1859 John Brown a 21 dalších mužů přepadli federální zbrojnici v Harpers Ferry ve Virginii, 
kde bylo uskladněno kolem 100.000 pušek a mušket, za účelem vyzbrojení uprchlých otroků a vyvolání 
povstání proti jižanským otrokářům. Nicméně povstání bylo po 36 hodinách federálními silami po vedením 
Roberta E. Lee potlačeno a John Brown byl uvězněn. Brown byl shledán vinným z vraždy, velezrady a z 
podněcování povstání otroků a odsouzen k trestu smrti oběšením. Byl oběšen. 

The Lords (Němci) obrázky https://www.youtube.com/watch?v=enz7XsKfRlw 

Karaoke https://www.youtube.com/watch?v=LGPN2x0ChnY&list=PLC1C7EEBF263120F7&index=30 

 

 

John Brown's bo-dy lies a-mouldering in the grave, 

John Brown's bo-dy lies a-mouldering in the grave, 

John Brown's bo-dy lies a-mouldering in the grave, 

But his soul goes march-ing on. 

 

Glo-ry, glo-ry, hal-le-lu-jah, 

Glo-ry, glo-ry, hal-le-lu-jah 

Glo-ry, glo-ry, hal-le-lu-jah, 

His soul goes march-ing on. 

 

The stars of Heaven are looking kindly down; 

The stars of Heaven are looking kindly down 

The stars of Heaven are looking kindly down; 

On the grave of old John Brown  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělo Johna Browna hnije vleže v hrobě, 

Tělo Johna Browna hnije vleže v hrobě, 

Tělo Johna Browna hnije vleže v hrobě, 

Ale jeho duše kráčí dál. 

 

Glo-ry, glo-ry, hal-le-lu-jah, 

Glo-ry, glo-ry, hal-le-lu-jah 

Glo-ry, glo-ry, hal-le-lu-jah, 

Jeho duše kráčí dál. 

 

Hvězdy nebes se dívají laskavě dolů; 

Hvězdy nebes se dívají laskavě dolů; 

Hvězdy nebes se dívají laskavě dolů; 

Na hrob starého Johna Browna 

*** 
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