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Rok co rok se na našem vánočním trhu objevují knihy, předmětem jejichž zájmu jsou „tradiční české Vánoce“. Obvykle čerpají z již mnohokrát přetlumočených etnografických záznamů z přelomu 19. a 20. století, případně se zabývají ohlasem vánočních svátků v literární, hudební či výtvarné produkci. V posledních dvaceti letech se pak stále častěji setkáváme také s publikacemi, které se dotýkají s větší či menší mírou aktualizace duchovní podstaty Vánoc. Poněkud skepticky se proto můžeme ptát, zda má vydání další knihy o českých Vánocích ještě jiný než ekonomický smysl. A v duchu jedné z nejznámějších koled si dovolím předeslat, že kromě vydavatelů a knihkupců se mohou tentokrát radovat i čtenáři. Autorský tandem Pavlína (roz. Formánková) a Petr Kourovi, který na sebe upozornil již před dvěma lety obsáhlou a pečlivě vypravenou publikací o propagandistické kampani provázející proces s Miladou Horákovou a spol., nahlíží v knize České Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce tradiční svátky vskutku netradičně. Namísto „typických“ lidových zvyků dodržovaných tu i onde „odnepaměti“, zkoumají autoři, jak se proměňovaly oslavy Vánoc v českém prostředí pod vlivem hospodářských a politických změn, které přineslo přes sedmdesát let 20. století (1918–1989), a jak tyto změny prožívali naši předkové, respektive současníci. Neboť na datu narození záleží, zda vám kniha nabídne historický přehled české vánoční každodennosti minulého století, nebo oživí vzpomínky na Vánoce prožité v letech prvorepublikové konjunktury, za velké hospodářské krize, v období protektorátu, ve stalinistických padesátých letech, ve „zlatých šedesátých“, za šedivé normalizace nebo v revolučním roce 1989 (s.10). Budiž řečeno s výhradou, že pohyb na rozhraní mezi dějinami a pamětí, který je úhelným kamenem každé studie z oboru soudobých dějin, autoři, patrně i s ohledem na laické čtenáře, teoreticky nijak nereflektují. Zároveň je však třeba ocenit, že se jim nestal kamenem úrazu. Bohatý materiál, který načerpali z archivních pramenů, dobového tisku, korespondence, deníků, memoárové literatury i rozhovorů s pamětníky, zpracovávají s kritickým nadhledem do čtivých, chronologicky řazených a tematicky členěných kapitol. Vzpomínky na slavení Vánoc, které získali v souvislosti s přípravou knihy od přátel různého věku i profesí, vkládají do hlavního textu v ucelené, avšak graficky odlišené podobě. Nezanedbatelnou roli hrají také ukázky z dobové básnické tvorby a relevantní obrazový materiál s komentářem. Vedle zobecnění historiků, která jsou podložena citovanými prameny, se tak neztrácí individuální prožitky, vzpomínky a názory pamětníků, ani charakteristické znaky jazykové, vizuální či hmotné kultury toho kterého desetiletí. Zastoupením celé škály „hlasů“ – společenskými elitami počínaje a odsouzenci na smrt konče – vytváří kniha jedinečný prostor také pro (vnitřní) hlas čtenářů. Ať už budou se sdělovanými skutečnostmi souhlasit nebo polemizovat, mohou se do tvorby historického obrazu českých Vánoc 20. století přímo zapojit. Již v úvodu knihy autoři čtenáře vyzývají, aby jim neváhali posílat své vzpomínky na slavení Vánoc prostřednictvím e-mailu. Nezbývá než doufat, že takto vzniklý soubor v budoucnu přispěje k rozšíření záběru knihy do oblastí, které autoři plánují: oslavy Vánoc ve venkovském prostředí, v pohraničních oblastech v rodinách českých Němců či v českých krajanských komunitách nebo ohlasy vánočních svátků v židovských rodinách. Mezi nejzdařilejší pasáže knihy patří kapitoly věnované oslavám vánočních svátků v podmínkám nacistických a komunistických věznic a táborů (Vánoce za mřížemi, Vánoce pod rudou hvězdou) a kapitola Vánoce v padesátých letech, jež se zabývá mimo jiné snahou komunistického vedení o prosazení sovětského Dědy Mráze na úkor Ježíška. Z knihy vyplývá, že pokusy o zhmotnění tohoto ideologicky přijatelného dobroděje nakonec selhaly, stejně jako snaha o dosažení komunistického „ráje na zemi“. Nenaplnila se však ani starší očekávání spojená s tradičním úsilím o vánoční blahobyt. Naopak, hojnost jídla i darů a pohoda u televizních obrazovek byla již na sklonku osmdesátých let zakoušena jako syndrom vnitřní prázdnoty a stereotypu vánočních oslav. Mrkací panna, sáňky s volantem, jízdní kolo či plyšový medvěd mohly být svého času zárukou rozesmátých dětských očí. Zkušenosti z totalitních kriminálů a lágrů však učily, že skutečné dary – lhostejno zda pro děti či dospělé – bývají, tak jako Ježíšek, očím neviditelné. A v tomto ohledu nelze než ocenit také výběr titulní fotografie (Jan Lukas, 1953) pro obálku knihy.
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