
 

 

Abstrakt 

 

Předkládaná diplomová práce je výsledkem analytické komparace především 

písemných a zčásti i pramenných dokladů ve smyslu diachronního poznání a zároveň 

synchronním, byť ne přímo terénním výzkumem lotyšského Jánského a českého 

svatojánského svátku. Způsob zpracování a interpretace převážně participuje na etnologickém 

studiu slovesné folkloristiky a proměn etnokulturních tradic, jak novodobého lotyšského, tak i 

českého národa, respektive ve smyslu středoevropského kulturního dědictví obou, byť i za 

podmínek, že všeobecně uznávaná definice „národa“ v současnosti vlastně neexistuje. 

Především to byl ale zájem o folklor, který ovlivnil i výběr tématu již i mé 

bakalářské, tak postupové práce. S folklorem se pojí přenos sociokulturních jevů a projevů 

kultury jednotlivců, lokálního společenství i zájmových skupin, potažmo ve společenské 

nadstavbě národa. Tyto cíle naplňovala především nacionálně laděná emancipace v českých 

zemích, proces spojený se společensky kulturním romantismem od konce 18. století, tzv. 

„národní obrození“, a sekundárně podmíněné nástroje i důsledky průmyslová revoluce v 19. 

století v souladu s josefínským osvícenectvím. Hlavní platformou a nositelem tradiční kultury 

byl (a zůstává) hlavně venkov či periferie měst. Vše se až do nedávné historie řídilo podle 

ročního období a zemědělskými závazky. S tím se vymezovaly i svátky v solárním koloběhu a 

jejich projevy. Současně tyto kulturní projevy každodennosti se návazně ustálily jak v 

kalendářním, potažmo církevním schématu. Za významný mezník se dá považovat zejména 

politická situace po druhé světové válce – vznikly nové podmínky pro samotnou regionální 

urbanizaci vesnice, rozvoj průmyslu, k tomu i rozvoj školství a vzdělávání. Nastal téměř tzv. 

skokový vývoj globálních, masových komunikačních nástrojů – tisk, rozhlas, televize, 

audiovizuální produkce. Badatelsky je již zcela evidentní, že se folklor vyvíjí v novou formu, 

ve folklor druhotný, sekundární neboli folklorismus, který rovněž můžeme posoudit u projevů 

oslav (svato-) Jánského svátku. 

Na sklonku letošního červnového měsíce oslavili Lotyši a všechny pobaltské národy 

největší svátek své identity. Podobnost a sledování tradičních i současných etnokulturních 

projevů českého svatojánského svátku a lotyšského Jánského svátku je velmi zajímavý a 

nebyl dosud v odborné literatuře porovnáván. Svatojánská noc, zvaná lotyšsky Jáni, vypadá 

jako tradiční svátek s písněmi a tanci, propojená s větší konzumací piva a tradičního sýra, se 



zapalováním ohňů a s nošením květinových či dubových věnců. Je (masovou) oslavou 

jednoho z vrcholů kosmobiologického roku. V českých zemích se prolínají pohanské, lidové 

zvyky s křesťanstvím a samotnou přítomností světce Jana Křtitele (např. ve smyslu propojení 

s kultem chorvatského poustevníka Ivana, kterému se v 10. století, na dnes jeho jediném 

poutním místě a současně místě svatojanské úcty, ve Svatém Janu pod Skalou na Berounsku, 

zjevil sv. Jan Křtitel), zatímco v Lotyšsku se jedná čistě a jen o lidový pohanský svátek.  

Přesto nalezneme velmi mnoho podobných i stejných projevů v lidové, ale 

především zlidovělé písni, výrazně nejpočetnější však na lotyšské straně, kde se jedná přímo o 

stovky písní s touto tématikou i slunovratu. Je to i podobnost ve zvykosloví, v repertoáru 

zaříkávadel či pranostik. Mezi například společné rysy tohoto svátku patří sběr (zázračných – 

magických) rostlin (květin), specificky sběr (zlatého) kapradí (kapraďového květu) a následné 

pletení věnců či pálení ohňů. Rozdílem asi nejvýraznějším je každoroční četnost, současné 

pojetí a vnímání těchto svátků ve vymezených evropských teritoriích. V Lotyšsku je tento 

zvyk stále živý a aktivní. Lidé vyjíždějí slavit Jánský svátek na venkov. Slaví se již i ve 

městech. Je to vlastně v současnosti jeden z důležitých prvků moderní lotyšské kultury.  

V českých zemích se tento svátek prakticky už neslaví. Slaví ho pouze různé skupiny 

či komunity, které se snaží o návrat k praslovanským kořenům. Slaví ale jen jeho prapůvodní 

podobu, slaví ho pouze jako letní slunovrat bez zvykoslovných ikon či identit. A zatímco se 

téma slunovratu a oslav svatojánského svátku v českých zemích odráží již jen v literatuře, a 

zejména v beletrii 19. století, Lotyši tematiku Jánských svátků přijímají více jako téma běžné, 

všem znalé. Tematika Jánských svátků je velmi živá v současné poezii, dramatické tvorbě i 

beletrii a soudobé pop-kultuře. Sekundárně lze vnímat tyto lotyšské (vlastně i pobaltské) 

oslavy „Jáni“ i za projevy sociokulturní, za jakýsi folklorismus a bez participace 

povzbuzování národní identity.  

Práce je rozdělena na několik celků, specificky se věnující jak projevům a identitám 

Jánského svátku jak v Lotyšsku, tak i svatojánského svátku v českých zemích, respektive ve 

středoevropském sociokulturním prostoru. Každý „blok“ představuje a porovnává 

etnokulturní tradiční jevy a projevy Jánského, resp, svatojánského svátku. Primárními 

prameny, které jsou základem mé předkládané diplomové práce, jsou lotyšské dainy. Jedná se 

o rozsáhlou sbírku lotyšského folkloristy Krišjānise Bāronse (1835–1923), který sbíral 

folklorní texty a redigoval vydání lidových písní. V období mezi lety 1894 až 1915 sestavil a 

redigoval sbírku (vydání) “Lotyšské dainy“. Sbírka obsahuje šest oddílů v osmi knihách. Aby 

systematizoval sebrané texty, zavedl svůj systém i způsob jak texty sjednotit. Pro prostředí 

českých zemí se analyticky zamýšlím nad samotným zpracováním v současných kompendiích 



a odborné literatuře prvních kulturních historiků, zejména v práci Čeňka Zíbrta (1864–1932). 

V literárních dílech zejména beletristických z období 19. století nelze opominout exemplární 

zpracování slunovratu a slavení svatojánského svátku u Boženy Němcové (1820–1862) v 

jejím románu z vesnického prostředí, Babička (první vydání z roku 1855). Terénní záznamy o 

jedinečném projevu oslav svatojánského svátku, stlaní svatojánské postýlky, nalezneme díky 

terénním výzkumům v 80. letech 20. století u našich předních etnologů, Aleny Plessingerové 

(*1928) a Josefa Vařeky (1927–2008).  Obrazová dokumentace z Etnologického ústavu 

Akademie věd České republiky (v. v. i.) přímo vizuálně odkazuje na tento projev již jen 

lokální kultury či dokonce jednotlivců, zejména v Podkrkonošší, zároveň – jen v textu - 

přibližuje i současné uložení lotyšské sbírky dainy v Národní knihovně v Rize. Před 

samostatnou, obrazovou přílohou je další část práce vymezena tématu lidového léčitelství u 

obou novodobých národů. Práce srovnává i vybrané parametry mezi středoevropským a 

pobaltským souborem tradičních postupů spojených s lidovou pranostikou a lidovou 

botanikou (ekobotanikou lokálního charakteru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


