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EVROPSKÝ SBOR ESTONCŮ – ZPŮSOB 
KULTURNÍHO VYŽITÍ I ZDROJ SOCIÁLNÍHO 
KAPITÁLU

Iivi Zájedová

Estonci jsou považováni za zpěvný národ. Tento fakt se odrazil 
mimo jiné také v politice: tak jako v České republice proběhla tzv. 
sametová revoluce, v Estonsku měli revoluci zpívající (est. laulev 
revolutsioon). Také svou státní samostatnost získanou před třiceti 
lety (1991) Estonci oslavuji právě zpěvem.1 Není proto divu, že 
v  roce 2007 byl na estonském zámku Sangaste založen estonskými 
zpěváky z různých států Evropy Evropský sbor Estonců2 (ESE), 
s cílem pravidelně se setkávat, společně zpívat a vystupovat na 
festivalech v různých městech. V čem tkví kořeny vzniku tohoto 
tělesa a co Estonce, kteří sem přicházejí zpívat z celé Evropy, 
vede k tomu, že se stávají jeho členy? Proč vyhledávají tento 
způsob kulturního vyžití? Bourdier rozlišuje kapitál ekonomický, 
sociální a kulturní. Kulturní kapitál získává podle něj konkrétní 
podobu tehdy, když je propojen s určitým sociálním a historickým 
kontextem (Bourdieu 2002 [1986]: 280-292). V příspěvku se 
pokouším dát tento jev do širšího rámce, zabývám se tedy důvody, 
jež vedly k založení sboru a dále pak jeho fungováním. 

Kořeny tradičního estonského zpěvu 
K objasnění v úvodu zmíněných otázek je třeba vrátit se k počát-

ku organizovaného pěstování tradičního estonského zpěvu. Historie 
vzniku pěveckých slavností v Estonsku sahá do druhé poloviny 
19. století. Jsou tradicí, která nejenže se stala srdcem a duchem 
estonské kultury, ale jsou i výrazem soudržnosti estonského národa 

1. „The night song festival.“ Iseseisvuse taastamine 30 [online] [cit. 23. 8. 2021]. Dostupné 
z: <https://30aastat.ee/en/night-song-festival/>.

2. Estonsky Euroopa Eestlaste Koor.
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(Zájedová 2017: 77).3 První všeobecné svátky písní byly uspořádány 
v Tartu ve dnech 30. června až 2. červenec 1869.4 S ohledem na 
estonské pěvecké tradice lze na tomto místě citovat britského 
kulturního antropologa Victora Turnera, podle něhož lidé ve všech 
kulturách uznávají „potřebu vyčlenit určitý čas a prostor jako 
příležitost pro komunitní kreativitu a festivitu“ (Turner 1982: 11). 
Rozhodující krok k realizaci zmíněné akce byl učiněn v roce 1867, 
kdy byla podána žádost generálnímu guvernérovi Livonska, aby se 
v roce 1869 mohla konat písňová slavnost u příležitosti 50. výročí 
osvobození Livonska. V té době se již v Estonsku konala menší 
společná vystoupení sborů. Povolení se však zpozdilo a dorazilo až 
pouhé čtyři měsíce před plánovaným termínem. Johann Voldemar 
Jannsen, jeden z nejznámějších představitelů estonského národního 
obrození, nicméně zahájil jisté přípravy v čase před touto událostí 
(organizace večírku, shromáždění zpěváků), výuka písní proto 
proběhla velmi rychle. Lze to vysvětlit i skutečností, že mezi zpěváky 
bylo mnoho pedagogů s velmi dobrým hudebním vzděláním, kteří 
si je stále doplňovali na různých vzdělávaných seminářích. To 
vše vedlo k aktivizaci části společnosti, jež přispěla k organizaci 
společné a koordinované akce, z níž vyplynul všeobecný prospěch 
– jak ostatně popsal sociální kapitál na makroúrovni Robert 
D. Putnam (1995: 67). 

Charles Arcodia a Michelle Whitford (2007) popsali fungování 
sociálního kapitálu na úrovni festivalů. Oba uvádějí tři důležité rysy, 
které festivalům pomáhají hrát hlavní roli při získávání sociálního 
kapitálu. Jsou to: 1) vyjednávání a dohody mezi různými sociálními 
a regionálními komunitami/ skupinami lidí; 2) pocit sociální 
soudržnosti (lidé shromažďující se za jedním konkrétním účelem, 
bez ohledu na to, z jakého sociálního prostředí přicházejí; 3) zvýšení 
sociálního kapitálu prostřednictvím důležitých společných událostí, 
např. společných kulturních oslav. 

3.  Estonci žili dlouho ve svém tradičním kulturním světě charakteristickém uspořádáním 
společnosti a specifickými formami komunikace. Navzdory silnému vlivu německé 
kultury si moderní estonská kultura uchovala své ugrofinské zvláštnosti. 

4.  „My Fatherland Is My Love.“ 2019 Laulupidu 150 [online] [cit. 12. 8. 2020]. Dostupné 
z: <https://2019.laulupidu.ee/en/history/>.
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Slavnosti písně, od roku 1934 pak Slavnosti tance v rámci 
Estonských her (Zájedová 2017: 80–81) se od roku 1947 konají 
víceméně pravidelně každých pět let a jsou v Estonsku tak 
populární, že se v zemi začaly pořádat také slavnosti písní a tanců 
pro školní mládež.5 Také ty se konají jednou za pět let. Vznikly 
mimo jiné s cílem zmírnit velký zájem o účast na Všeobecných 
slavnostech písně a tance školních sborů, orchestrů a skupin. 
Je třeba zmínit, že v roce 2003 byly estonské, ale také lotyšské 
a litevské pěvecké a taneční slavností zahrnuty na Reprezentativní 
seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO (Nemeržicki 
– Zájedová 2016: 328). 

Evropský sbor Estonců 
Předchůdcem ESE byl smíšený estonský sbor založený v roce 

2003 jako sbor „projektový“ – Estonci žijící v Německu vytvořili 
smíšený pěvecký sbor s cílem zúčastnit se v pořadí již 24. ročníku 
Slavností písně, konaných v roce 2004. K tomuto smíšeného sboru 
se pak přidali také estonští zpěváci z Belgie, Anglie a Nizozemska 
a vznikl tak ESE.6 Jeho členové se scházeli dvakrát ročně (v říjnu 
a v lednu) na tzv. pěveckém táboře v bonnském zámku Annaberg, 
který je hlavním „domovem“ sboru (obr. 1). Zprávy o činnosti 
Projektového sboru se šířily přes hranice, postupně se přidávali 
další zpěváci. V létě roku 2007 byl na zámku Sangaste v jižním 
Estonsku uspořádán pěvecký tábor, jehož se zúčastnilo šedesát 
zpěváků spolu se svými rodinnými příslušníky.7 Na seznamu zemí, 
z nichž zpěváci pocházeli, se objevilo nově Finsko, Dánsko, Česko, 
Ukrajina a Lotyšsko. O měsíc později se sbor vydal na své první 
koncertní turné do Anglie a v září 2007 vystupoval ve švédském 

5.  „Noorte laulu- ja tantsupidu.“ Wikipedia [online] [cit. 15. 8. 2020]. Dostupné z: <https://
et.wikipedia.org/wiki/Noorte_laulu-_ja_tantsupidu>. 

6.  Činnost sboru podpořilo Ministerstvo kultury Estonské republiky, Rada pro daň 
z hazardních her, Program krajanů, Estonská kulturní nadace, města Düsseldorf 
a Langenfeld, Estonská společnost ve Spolkové republice Německo a IPT Projektový 
management. Přesto musí členové sboru platit roční příspěvek, cestovné, pobyt v táboře, 
částečně pak i dirigenty. 

7.  „Welcome to the website of the European Choir of Estonians!“ Euroopa Eestlaste Koori 
[online] [cit. 28. 9. 2020]. Dostupné z: <https://www.eestikoor.eu/wordpress.public/#et>.
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Göteborgu na slavnosti Estonců s názvem Estival. Mare Rahkema, 
jedna ze zakladatelek sboru, prezidentka a projektová manažerka 
tělesa, napsala, že ESE chce svými aktivitami představit Estonsko, 
estonskou kulturu a vše, co je pro tento malý národ cenné.8 

Vedle Mare Rahkema se dalším zakládajícím členem sboru stal 
šéfdirigent Kalev Lindal, umělec s řadou zkušeností získaných 
během sedmadvacetileté praxe s různými sborovými tělesy. Druhým 
dirigentem se stal Lauri Breede, učitel dirigování na hudební škole 
v Tartu. Oba estonští dirigenti tvořili ve výše zmíněných pěveckých 
táborech po dobu pěti let vynikající tandem, který zpěváky 
udržoval na dobré úrovni. Jako dirigenti dnes působí v souboru také 
Elo Tammsalu-Schmitz (Německo), Silver Lumi (Finsko) a Reet 
Kromel-Williams (Anglie). 

8.  Welcome to the website of the European Choir of Estonians!“ Euroopa Eestlaste Koori 
[online] [cit. 30. 9. 2020]. Dostupné z: <https://www.eestikoor.eu/wordpress.public/#en>.

Obr. 1: Sídlo Evropského sboru Estonců v německém Annabergu, Pobaltská křesťanská 
společnost (založená estonskými, lotyšskými a litevskými studenty). Zdroj: Estonská 
společnost ve Spolkové republice Německo
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Členská základna sboru od jeho vzniku neustále roste. Do 
roku 2021 se ve sboru vystřídalo více než 200 zpěváků z patnácti 
evropských zemí. Členy sboru jsou jednak Estonci několika 
generací (ti, kteří se nedávno přestěhovali za prací či studiem, anebo 
se usadili v různých evropských zemích), jednak zpěváci jiných 
národností, kteří vstoupili do manželství s estonským partnerem, 
v neposlední řadě pak milovníci estonského jazyka a kultury. Věk 
nejmladší zpěvačky nepřesáhl dvacet let, nejstarší je sedmdesát. 

Jak již bylo uvedeno, sbor se schází poměrně zřídka – několikrát 
ročně v pěveckém táboře a dále na koncertních turné a menších 
akcích. Členové žijící v různých zemích si samozřejmě nemohou 
dovolit ani týdenní, ani měsíční setkání, proto vedoucí sboru pečlivě 
plánují všechny tábory s dlouhým předstihem. Kromě menších 
zkoušek místních sborů se ročně konají 3–4 pěvecké tábory (kromě 
doby koronavirové pandemie). Obvykle začínají v pátek a trvají 
až do nedělního odpoledne. V létě jsou tábory delší, jako např. 
poslední setkání v roce 2021 v estonské přírodní rezervaci Puise 
nina. Zpívat v pěveckých táborech znamená zpívat téměř 24 hodin. 

Obr. 2: Pěvecký tábor Evropského sboru Estonců v německém Annabergu.  
Zdroj: ESE
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9.  Např. v Praze se konal pěvecký tábor Estonské písně ve Zlaté Praze 2010 s pomoci 
organizačního týmu Česko-estonského klubu. Pražského tábora a koncertů se zúčastnil 
také dvojitý kvartet Estonského mužského sboru s Haaslavy Malá sebranka /Väike 
punt vedený dirigentem Kalevem Lindalem. Pěvecký tábor se sešel v klubu U Vodárny 
a slavnostně ukončil vystoupení v Mánesu. Celkem byly v Praze uspořádány tři koncerty. 
Součástí programu byl v Praze tzv. zlatý fond tradiční estonské sborové hudby. 

Zkoušky se postupně mění v noční přátelský skupinový zpěv. Texty 
se zpěváci učí před setkáním sami, podle pokynu dirigenta si každý 
také připraví part svého hlasu (soprán, alt, tenor nebo bas). Potřebné 
materiály členové získají prostřednictvím on-line komunikace.

Obvykle se pěvecké tábory konají o víkendu na zámku Annaberg 
v Německu, v létě pak v Estonsku. Sbor má také mnoho let úzké 
vazby s různými estonskými sbory, sdruženími a krajanskými 
organizacemi po celém světě. Kromě Německa a Estonska se 
pěvecké tábory provázené vystoupením uskutečnily v Belgii, 
Lucembursku, ve Velké Británii, Švédsku, v Kanadě, USA, Nizo-
zemí, ale i v České republice.9 Sborové tábory končí většinou 
koncerty pořádanými v kostelích, ať už jsou součástí místních 
festivalů písní, nebo estonských a evropských kulturních festivalů. 

Obr. 3: Pěvecký tábor a slavnost Evropského sboru Estonců v Kanadě. 
Zdroj: ESE 2013 
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10. „Euroopa Eestlaste Koor laulupeol, juuli 20…“ Flickr [online] [cit. 28. 9. 2021]. Dostupné 
z: <https://www.flickr.com/photos/anneliaken/albums/72157622698063685/>. 

11. Více viz Euroopa Eestlaste Koori [online] [cit. 28. 9. 2020]. Dostupné z: <https://www.
eestikoor.eu/wordpress.public/#en>.

Kromě Evropy zpíval ESE v Kanadě a na slavnostech Estonců 
z celého světa ESTO v San Francisku v USA. Na podzim roku 2016 
získal sbor stříbrný diplom na festivalu mezikulturních sborů Canta 
al mar ve španělské Callele. 

Stočlenný ESE se zúčastnil 25. ročníku Slavností písně v Tallinnu 
v roce 2009, 127 zpěváků a tři dirigenti pak vystoupili na 26. ročníku 
v roce 2014.10 O pět let později se na 27. ročníku festivalu členové 
sboru dozvěděli, že největší skupina účastníků pocházela překvapivě 
ze zemí vně Estonska – vzhledem k počtu zpěváků byl totiž na 
prvním místě ESE.11

Největší počet členů sboru žije v Německu (45), dále v Lucem-
bursku (26), méně v Belgii (13), v Nizozemsku (10) a ve Velké 
Británii (zastoupené Anglií, Walesem a Skotskem). Zeměmi pobytu 

Obr. 4: Slavnosti písně  v Tallinnu. 
Zdroj: httpswww.eestikoor.euwordpress.public 
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12. „…a přestože Slavnost písně není každý den a i když jsme se potkali jen na tři dny, 
uvidíme se zase někde v písňovém táboře“, […] „zazpívám-li ti, milá vlasti, les a země 
zahučí, tak se píseň stane estonským symbolem“. Z estonštiny přeložila autorka.

jsou pro členy dále Švédsko, Finsko, Francie, Španělsko, Švýcarsko, 
Česká republika a Rakousko, připočíst je třeba také Estonsko, neboť 
mnoho těch, kteří se vrátili do své domoviny, sbor neopustilo. ESE 
má také svůj dětský sbor se 74 členy. 

Mnoho rodin je zapojeno do aktivit sboru již po několik 
generací. Členové sboru při nejrůznějších příležitostech vzpomínají 
na intenzivní pěvecké tábory a koncertních turné. Jejich vnímání 
rodiny se rozšířilo, neboť pro mnohé sbor přestavuje druhou rodinu. 
Vztahy mezi členy ESE odráží také sborová píseň přátel Sõprade 
laul od Jaana Lätteho a neformální hymna, kterou je píseň Amigos 
para siempre Andrew Lloyda Webera, k níž vedoucí ESE Anneli 
Aken napsala estonský text pro členy sboru. Stačí si poslechnout 
slova této písně,12 abyste pochopili, proč a pro co ESE funguje. 

Závěrem 
Důležitým impulzem k založení ESE byla síla estonské písňové 

tradice a pocit národní hrdosti. O těchto dvou aspektech vypovídá 
pravidelná účast sboru na Slavnostech písně a hrdost jednotlivých 
zpěváků na mezinárodní věhlas Slavností. Jednotlivé členy sboru 
také ke zpěvu motivuje rodinná tradice a vnímání důležitosti 
národních tradic. 

Na příkladu ESE lze demonstrovat konkrétní podobu sociální 
a kulturní propojenosti s tradicemi národního společenství. Vazby 
mezi kapitálem kulturním a sociálním (tedy mezi získanými 
znalostmi a dovednostmi a mezi vytvořenými důležitými sociálními 
vztahy) souvisejí s životní cestou. R. D. Putnam říká, že mnohem 
důležitějším faktorem při budování a akumulaci sociálního kapitálu 
je fakt, s kým pracujeme, tj. získané sociální vazby, než pro koho 
děláme, tj. velikost a rozsah úkolu (Putnam 2000: 116). Není žádným 
tajemstvím, že slavnosti či festivaly a festivalové oblasti jsou jakýmsi 
druhem „svatyně“, které umožňují např. růst sociálního kapitálu 
(a kulturního kapitálu) míst či komunit s festivaly spojenými. Aby 
člověk vstoupil do takového slavnostního místa, musí alespoň do 
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určité míry vlastnit kulturní i sociální kapitál k tomu, aby tam patřil 
a cítil se dobře. Tato tzv. svatyně je také zahrnuta do Falassiho (1987) 
výčtu charakteristik festivalu, totiž fenoménu, kdy jinak obvyklá 
místa jsou zabrána účastníky festivalu a kdy obvyklé činnosti 
komunity jsou zastaveny, jako by vše žilo v jiném okamžiku. 

Je třeba říci, že určitý pocit, zvuk a nálada na pěveckých 
slavnostech jsou mocné faktory. Není divu, že velká část členů ESE se 
domnívá, že ti, kteří to nezažili, nepochopí, co znamená možnost být 
zpěvákem pod „pěveckým obloukem“ v Tallinnu. Účast odráží touhu 
zpěváků být přítomen na významné kulturní události, která je pro 
komunitu také národním symbolem. Nechybí tu rovněž návaznost na 
faktor uměleckých zkušeností: kromě „hezkých“ chvil se očekávají 
i estetické hodnoty. Na druhé straně je to i skvělá příležitost trávit 
společně čas s rodinnými příslušníky a s přáteli. Etnicky/národně 
identifikační a komunikační aspekt (sdílené zkušenosti související 
s účastí na pěveckém táboře, na slavnosti, sdílení zážitků s vrstevníky, 
dětmi, příbuznými a přáteli) jsou pro členy ESE zásadní motivací 
pro činnost.13 Zakladatelka sboru Mare Rahkema řekla: „Když jsem 
se přestěhovala do Německa, začala jsem si více uvědomovat, že 
jsem Estonka. Chci, aby moje dítě i nadále mluvilo estonsky, chci si 
uvědomovat estonské hodnoty a chci jít na Slavnost písní! Svět je tak 
malý, že nezáleží na tom, kde žiješ!“14

13. Autorka článku je členka ESE od roku 2007. 
14. „Welcome to the website of the European Choir of Estonians!“ Euroopa Eestlaste Koori 

[online] [cit. 30. 9. 2020]. Dostupné z: <https://www.eestikoor.eu/wordpress.public/#en>.

Obr. 5: Evrospký sbor Estonců n Slavnostech písně v Tallinnu. 
Zdroj: ESE 2009
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S ohledem na pěvecké tradice Estonců, zejména těch, kteří 
žijí v zahraničí, může umění nepochybně hrát důležitou roli při 
překonávání sociálních bariér. Jeho prostřednictvím jsou nová 
spojení a přátelství navázaná během společných hudebních aktivit 
s lidmi, kteří jsou jinak považováni za nositele různých hodnot 
a životních norem. 
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The European Choir of Estonians: A Way to Full Participation in 
Cultural Activities and a Source of Social Capital

An important impetus for the founding of the European Choir of Estonians (EEK or 
Euroopa Eestlaste Koor in Estonian) was the strength of the Estonian song tradition and the 
feeling of national pride. This has been reflected not only in the regular participation of the 
choir in the Estonian Song Festival, but in the singers’ pride in the international reputation 
of the festival, as well as in the motivation for singing in families. The singers highly value 
the importance of national traditions. In the example of EEK, which was established abroad 
by mostly Estonian ex-pats, the author comments on a specific form of social and cultural 
connections with national traditions. The links between cultural and social capital (between 
the acquired knowledge and skills, and between important social relationships) are related 
to the lifestyle. Some scholars consider festivities and festivals a kind of” shrine”, which 
contributes to the growth of the social capital (and cultural capital) of various places or 
communities. To enter such a ceremonial place, one must have some cultural and social 
capital to belong there and feel good. Participation in singing festivities reflects the singers’ 
desire to be present at important cultural events. It is also a great opportunity to spend 
time with family and friends outside of their homeland. Given the singing traditions of 
Estonians, especially those living abroad, music can undoubtedly play an important role in 
overcoming social barriers. As the author concludes, music unites people who are otherwise 
considered to be the bearers of different values and living standards and gives them new 
connections and friendships.

Key words: European Choir of Estonians; ex-pats; tradition and pride; participation; 
   shared experience; community; social and cultural capital.


