
128 LIGO 

 
LIGO (uit te spreken als “liegwe”) is een a capella-lied uit Letland. 
Het is een feestlied dat gezongen wordt tijdens de feesten van de zomerzonnewende. Die wordt in Letland 
gevierd op Ligo-dag, 23 juni. Het is het belangrijkste feest van het jaar. 
Alle Letten trekken die dagen naar het platteland, de natuur in, om een traditioneel, pre-christelijk feest te 
vieren. 
Dat feest gaat over vruchtbaarheid, nieuw leven, nieuwe hoop en wordt gevierd met vuur, 
bloemenkransen, eten en drinken, dansen en veel ZINGEN. Men zingt de traditionele Ligo-liederen die 
oorspronkelijk gezongen werden om vruchtbaarheid te vragen, voorspoed te verkrijgen en onheil af te 
weren. 
“LIGO” is het meest voorkomende woord in Letse volksmuziek. Het is het symbool van vreugde en muziek, 
verweven in geheimzinnigheid maar tegelijk het duidelijkste woord ter wereld voor elke Let. Het is 
onvertaalbaar, maar draagt in zich ideeën als ‘wiegen, zwaaien, invloed, verbondenheid, …’. 
Maar er is nog veel meer. 
Door hun tradities te bewaren, konden de Letten (en de andere Baltische staten Estland, Litouwen) hun 
eigenwaarde bewaren tijdens de veelvuldige overheersingen van hun land door Zweden, Duitsland, 
Rusland. Tijdens de Sovjet-tijd was het zingen van traditionele niet-Russische liederen verboden. Zo werden 
liederen en gedichten een belangrijk deel van de weerstandsbeweging die uitmondde in de “Zingende 
Revolutie”. Tussen 1987 en 1991 werden massale zangmomenten georganiseerd als vorm van geweldloos 
protest. Het hoogtepunt was de “Baltische weg”: op 23 augustus 1989 vormden 2 miljoen mensen een 
mensenketting van 600 km van Tallinn via Riga tot in Vilnius. Dit geweldloos protest leidde tot de 
onafhankelijkheid van de staten. In Mini-Europa wordt deze actie in miniatuur verbeeld bij Letland. Op 
https://www.youtube.com/watch?v=j3twXXH3VEc vind je een korte reportage over de actie. De moeite om 
te bekijken. 
Sindsdien wordt er elke 5 jaar een groot midzomerfestival gehouden waarop massa’s mensen samen 

zingen. 

Het lied LIGO kan je beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=MXXwX3IPIhI waar het gezongen 

wordt door een koor van 15.000 mensen. Indrukwekkend. 
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