České Vánoce

Jako výborný a velmi čtivý doplněk této encyklopedie vyšla kniha České Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce, kterou napsali manželé Petr a Pavlína Kourovi (vydaly Jaroslava Jiskrová – Máj a Dokořán). Autoři sledují jen sedmdesát let českých dějin ve 20. století a musí konstatovat, jak jinak se vyvíjely, než si po vzniku Československa lidé představovali. Tehdy vyslovili naději: „Nikdy se nemůže přihodit, aby /československý národ/ vybočil z přímých a slavných cest, na něž jej dobrotivý osud tak šťastně postavil na samém prahu Vánoc, prvních vítězných a svobodných Vánoc československých.“ Dvě totality, tedy nacistická okupace a pak vláda komunismu, tyto naděje pohřbily. Celý ten vývoj autoři popisují a hlavně doplňují ilustracemi, ať už to jsou fotografie, reklamy, ozdoby nebo karikatury. Zřejmě pro nedostatek vzpomínek pamětníků věnují autoři méně pozornosti první republice, hlavně ve srovnání s okupací nebo komunistickým režimem. Uvedli však ve všeobecnou známost historii vánočního stromu neboli Stromu republiky, která vypadá přímo symbolicky. Je to příběh novináře Rudolfa Těsnohlídka, který ve společnosti dvou přátel nalezl v lese u Bílovic malé odložené dítě a zachránil ho. Protože leželo pod stromem, vzpomněl si Těsnohlídek na dánský zvyk vánočních stromků v ulicích a na náměstích, kde se vybíraly peníze na chudé. Zorganizoval pak podobné charitativní stromy i u nás a jejich tradice byla plně obnovena až po pádu komunismu, který tvrdil, že komunistický režim se stará o všechny potřebné. Autoři uveřejňují ve své knize o Vánocích konkrétní způsob jejich slavení třeba v rodině T. G. Masaryka nebo generála Aloise Eliáše, jehož žena si psala deník se všemi podrobnostmi. Takové autentické zápisy jsou vlastně vzácné a cenné. Je tu i dopis Ježíškovi od Miloše Formana, který před Vánoci 1940 napsal: „Milý Ježíšku, já bych si přál 1 šálu, jednu knížku za 30 k Srnečku Sisi u Špačků, 1 pastelky, 1 řemínek (vodítko) na Reka, 1 penál (pouzdro), 1 plnicí pero nebo šroubovací tužku, 1 pumpky, 1 dyftýnovej kabátek, 1 boty a aby se vrátil tatík domů.“ Kourovi k tomu dodávají, že tatínek se nevrátil, zahynul v Buchenwaldu a později byla uvězněna i maminka, takže Miloš Forman byl na konci války sirotek. To byly Vánoce pod hákovým křížem, po nich následují Vánoce za mřížemi a zdá se skoro neuvěřitelné, že i na pankráckém oddělení, kde odsouzení čekali na smrt, vznikaly zápisy. Jeden neznámý tehdy napsal, že doba předvánoční je plná nadějí, ale ozývá se hukot gilotiny, a potom „jen zvolna se vrací klid, ale vrací se s ním opět všechny ty naděje... je doba předvánoční, doba velebná. I ztvrdlé srdce jihne. Vyvstanou vzpomínky mládí...“ Jak autoři zjistili, toho 22. prosince 1943, kdy byl dopis napsán, bylo na Pankráci popraveno šest mužů a čtyři ženy. Mezi tragickými příběhy se odehrál i jeden šťastný. Mezi studenty odvezenými 17. listopadu do Sachsenhausenu byl také pozdější překladatel Rudolf Mertlík, který se vrátil až v lednu 1942, ale rodina mu uspořádala Štědrý večer a dokonce ho vyfotografovala i s Ovidiem pod paží. V kapitole Vánoce mimo domov je fotografie Čechů nuceně nasazených do Říše, jak u stromku slaví Štědrý večer v Magdeburku. Na snímku vypadají spokojeně, ale jeden z nich, básník Jiří Karen, si zapsal, jak byl právě na Štědrý den 1942 vyslýchán a největší strach měl z vlčáků, kteří ho pozorovali. Později se musel dívat, jak roztrhali dva Poláky obviněné z krádeže tabáku. I když tu lidé tolikrát vyprávějí o tom, jak trávili Vánoce ve vězení, ať už za okupace nebo za komunismu, nepostrádají mnohá ta osobní svědectví humor. Paradoxně je tak čtení Kourových o Vánocích přitažlivé a svým způsobem radostné. Škoda, že končí s počátkem nové historické éry, kdy se u nás spojil komunismus s kapitalismem, ale věřím tomu, že by se našli lidé, kteří by zavzpomínali na své prožitky Vánoc za posledních dvacet let. Třeba takové čtení dostaneme pod stromeček příští rok!
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