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Fenomén lotyšských svátků písní 

K obhajobě předložená diplomová práce se vyznačuje jak šíří a systematičností 
zpracování zkoumané problematiky (od prvopočátků a geneze svátků písní do současnosti), 
tak různorodostí a četností použitých zdrojů a literatury. Je hned vidět, že fenomén lotyšské 
kultury hluboce zasáhl i samotnou autorku. 

Je také možné, že právě pozoruhodné množství odkazů na mínění řady autorit 
zapříčinilo, jak se zdá, nedostatečně kritický přístup k interpretaci a zhodnocení přebíraných 
názorů. Tak na s. 11 autorka uvádí čtenáře do problematiky vzniku sborového zpěvu a 
v souladu s názorem Bērzkalnse ho dává do souvislosti s lidovou tradicí zpívaní. Přičemž 
názor Bērzkalnse, jak vyplívá z textu, je podpořen snahou prezentovat sborový zpěv jako 
„výsledek déle trvající kontinuity“, nikoli jako „něco zcela nově objeveného nebo 
importovaného ze zahraničí“. Jako by na druhé zmíněné možnosti nebylo něco v pořádku. 
Daná tendence, podle níž by všechny pozoruhodné věci měly mít starobylý místní původ, je
často patrná i v Litvě. Bohužel zde postrádáme jasně vyjádřený názor samotného autora 
diplomové práce. Na s. 18-19 se dočítáme o podstatných rozdílech mezí svátky písní v podání
Lotyšů a pobaltských Němců. Třetí rozdíl je shledáván v „utváření národního uvědomění a 
roli, kterou v něm sehrály lidové písně zpívané v rodném jazyce“. Myšlenka je podpořena 
citátem: „společný zpěv v lotyšském jazyce se stal silnou zbraní národního sebevědomí, 
sjednotitelem různých sociálních vrstev“. Zapomíná se přitom na jednu celkem důležitou věc, 
že pobaltští Němci byli rovněž lidé, kterým nebyla cizí ani lidová píseň jakožto prostředek 
posilovaní vlastního národního sebevědomí a třídního sjednocování. Na s. 71 se s odkazem na 
J. Braunse mluví o několika obdobích ve vývoji poválečné lidové hudby. Píše se zde, že: 
„krátce po válce se objevoval přístup k aranži lidové hudby, který reflektoval koncept 
komerční hudby z předválečných let. Tento styl byl založen na čistě formálním přístupu 
k lidové melodii a může být definován jako primitivní nacionální romantismus“. Nový postoj 
k aranžím lidovém hudby začal v 60. letech. Dočítáme se, že: „Tento styl si kladl za cíl 
obnovit autentickou lidovou zpěvnost a autentické principy lidového představení. 
Preferovaným materiálem tohoto stylu byla dřívější vrstva lidové hudby, vztahující se zpět 
k pohanským schématům v předfeudálním období“. Nakonec další posun nastal v 70. letech 
v rámci „moderní umělecké hudby“. Nevíme, jak by bylo vůbec možné skládat hudbu a 
přitom se ohlížet a řídit se pohanskými schématy z předfeudálního období. Co se týče 
„primitivního nacionálního romantismu“, pak bychom do stejného šuplíku měli řadit třeba 
harmonizace litevských národních písní z roku 1895 od Josefa Zubatého. Brauns má právo 
obdivovat moderní uměleckou hudbu, ale Zubatý a mnozí jiní by s tímto zkreslujícím 
hodnocením jistě nesouhlasili. 

Přejdeme k formálním a věcným výtkám. V úvodu diplomové práce nejsou lotyšské 
názvy knih přeloženy od češtiny. Na s.10 je uvedeno, že ve fondech Lotyšské akademie věd je 
shromážděn milion dvě stě tisíc lidových písní, aniž by bylo upřesněno, že se jedná o celkový 
počet všech záznamů. Věta na s. 3, která končí slovy: „ spolky, které se staly centry 
inteligence“ by mohla lépe formulována „centry sdružujícími inteligenci“. Upřesnění by podle 
našeho názoru by zasloužila věta na stejné stránce: „Ačkoliv tedy již figuroval ve sborech 
dirigent, nebyly ještě (zharmonizované, zaranžované… - I.L.) žádné lotyšské písně, a tudíž 
bylo nutné se smířit s německými sborníky“. Na s. 21 přebývá tečka ve větě začínající slovy: 
„Jak bylo například popsáno…“. Do kapitoly 2.4. Historické rozdělení svátků písní a 
charakterizace období by bylo na místě zařadit shrnující tabulku, která by obsahovala roky 



konání i oficiální název. Na s. 30 bych ostražitěji specifikoval pojem národ („z dnešního 
hlediska sociologie je národ konstrukt“). Na s. 32 nemůžeme souhlasit s tvrzením, že folklor 
„přestává být němým svědkem historie a stává se aktivní složkou moderních politických a 
kulturních procesů“. Nelze zpochybňovat, že se folklor stává aktivní složkou zmiňovaných 
procesů, nicméně nelze souhlasit s tvrzením, že folklor byl „němým svědkem historie“. Tomu 
odporuje i obsah jednotlivých výtvorů folkloru i celé žánry, např. historická píseň, epos, 
vojenská píseň, folklor deportovaných apod. Na stejné straně se dozvídáme o „obecném 
zvyku v lotyšské kultuře, kdy touha demonstrovat jednotnou identitu a vzájemnou jednotu 
slouží jako impuls pro spontánní kolektivní zpěv“. Domníváme se, že tento obecný zvyk byl 
nebo je charakteristický v prostoru od pólu k pólu. Ve výčtu podobných nesrovnalostí 
bychom mohli pokračovat dále. Jejich kompletní přehled autorka nalezne v tištěném 
exempláři diplomové práce. Nicméně i přes zmíněné dílčí nedostatky jsme si plně vědomi 
hodnoty diplomové práce. Oceňujeme osobní přístup a snahu zohlednit co nejširší okruh 
pramenů a zdrojů, relevantních pro dané téma. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji 
známkou velmi dobře až výborně.
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