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Fenomén lotyšských svátků písní

Téma lotyšských svátků písní bylo vhodně vybráno z několika důvodů. Jednak jde o 

zásadní fenomén lotyšské kultury a součást lotyšské národní identity, jednak má určité 

souvislosti i s českými zeměmi, a přitom je u nás velmi málo znám. Autorka se zaměřuje 

nikoli na uměleckou, ale na národní a politickou funkci těchto svátků, od dob národního 

obrození, přes období Ulmanisova nacionalismu, sovětskou okupaci až po obnovu 

nezávislosti. Vlastní materiál je rozdělen do sedmi kapitol, z nichž první tři shrnují historii 

svátků, jejich sociologické a kulturní aspekty, vztah k národní identitě a další čtyři podávají 

chronologickou analýzu vybraných období. Analýza je doplněna četnými překlady ukázek 

písňových textů.

Teoretická stránky práce se opírá zejména o výzkumy lotyšských historiků a 

kulturologů, ale také o práce o nacionalismu a národní identitě (Hroch, Vlachová, Řeháková). 

V závěru práce jsou pak shrnuty funkční proměny tohoto fenoménu s konstatováním, že i 

když v současné době už převažuje funkce estetická, stále pokračuje i původní funkce 

národně sjednocovací. Závěrečná charakteristika svátků písní jako „významného jeviště 

národní hrdosti a nenásilného odporu“ se jeví jako výstižná, i když ne zcela upřesněná

(odporu vůči komu, čemu).

Celkově je třeba ocenit hluboký ponor do problematiky, včetně vystižení role lotyšské 

Jednoty bratrské při vzniku svátků. Jedná se o velmi speciální otázku, která je dosud málo 

probádána. Popis proměnlivé dominance funkcí svátků na základě vybraných ukázek jejich 

repertoáru (s podporou poznatků ze sekundární literatury) je vcelku adekvátní a závěry jsou 

logické. Rovněž překlady ukázek písní jsou adekvátní, i když bylo by možno ještě pracovat na 

jejich literární redakci. Za hlavní přínos práce považuji v češtině dosud ojedinělé podrobné 

celkové představení tohoto fenoménu a jeho vhodně vybraných aspektů. 

Jazyková a formální stránka práce je přijatelná, i když na řadě míst lze nalézt překlepy 

české i lotyšské, dokonce i v obsahu a nadpisu kapitoly (specifickum). Na seznamu literatury 

je patrná důkladná rešerše v lotyšských knihovnách, z poděkování pak vyplývají kontakty 

autorky s lotyšskými odborníky. Práci celkově hodnotím jako zdařilo a navrhuji známku 

výborně.
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