Hymna České republiky je stará píseň Kde domov můj.
Melodie i text pochází z veselohry J. K. Tyla
„Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka“, která
měla premiéru v pražském Stavovském divadle
21. prosince 1834. Veselé divadelní scény motivované
oblíbenou jarní slavnostní pražských ševců vyšperkoval
svými melodiemi František Škroup (narozen 3. června
1801 - Osice u Hradce Králové, umírá v Roterdamu
7. února 1862). Téměř druhý den po premiéře tato píseň
zlidověla a svým intelektuálním nábojem ovlivnila
tvorbu řady významných umělců. Svým obsahem
a emotivností se stala symbolem českého vlastenectví
a po roce 1918 symbolem české státnosti.
Zlidovění písně Kde domov můj se stalo
v předminulém století předlouho pro řadu lidových
divadelních her a pouťových taškařic. Díky této formě
zlidovění si vysloužila i název „Píseň o pánovi, který
zapomněl kde bydlí“ Není to žádná urážka, ale projev
lidového humoru.
Píseň Nad Tatrou sa blýska vznikla v roce 1844
během odchodu bratislavských studentů do Levoče.
Text napsal Janko Matúška a melodie je slovenskou
lidovou písní „Kopala studienku“. V roce 1920 se první
sloka stala součástí československé hymny. Od roku
1993 jsou první dvě sloky písně Nad Tatrou sa blýská
slovenskou státní hymnou.
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KDE DOMOV MŮJ

NAD TATROU SA BLÝSKÁ

První výtisk slovenské hymny z roku 1851

1.
Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!
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2.
Kde domov můj,
kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše tiché v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

1.

Nad Tatrou sa blýska
hromy divo bijú,
nad Tatrou sa blýska
hromy divo bijú.
Zastavme ich bratia veď
sa ony stratia,
Slováci ožijú.
Zastavme ich bratia veď
sa ony stratia,
Slováci ožijú.
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2.

To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo,
to Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo.
Ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.
Ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

