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Jak Češi a Čechoslováci slavili svátky s Ježíškem, dědou Mrázem a kolekcemi od Orionu

Jaké byly nejžádanější dárky Husákových dětí? Co dostal pod stromek dvouletý Vašíček Havel a jaký dopis Ježíškovi napsal za války Milošek Forman? Jak slavili muklové, disidenti, prezidenti a prominenti? Ještě před adventem vyšly ČESKÉ VÁNOCE, vynikající publikace historiků Pavlíny a Petra Kourových, která na 350 stranách popisuje české svátky vánoční v mnohdy neveselém dobovém kontextu „od vzniku republiky do sametové revoluce“.

ČESKÉ VÁNOCE jsou výběrem z mnoha rozličných archívů, z pozůstalostí, z rodinných alb. Knihu lze číst různými způsoby; každá stránka přináší nové informace, zasazené autory do nečekaných i naopak očekávaných souvislostí. My jsme se zaměřili na vánoční dárky typické pro svou dobu a na proměnu děťátka v jesličkách v bodrého mužika s vatovými vousy. Zaujaly nás také dopisy těmto dvěma reprezentantům vánočních svátků a líčení toho, jakou pozornost Vánocům věnovali vybraní českoslovenští a čeští prezidenti.

MILÝ JEŽÍŠKU

Zvyk diktovat rodičům dopis pro Ježíška, nebo ho dokonce sám psát se dodržuje v českých zemích už dlouho. Dnešní děti mohou své touhy po barbínách, legu, in-line bruslích a figurkách Bionic posílat Ježíškovi prostřednictvím několika speciálních webových stránek. V nejtěžších obdobích naší vlasti, z koncentračních a uprchlických táborů, se pochopitelně psávalo nejen Ježíškovi, ale také svatému Mikuláši ručně. Osmiletý Honzík Klas z Plzně na sklonku listopadu 1942, tedy skoro pět měsíců po odvolání Heydrichem vyhlášeného stanného práva, obeslal pro jistotu oba. Psal mimo jiné: „Milý Ježíšku k Tobě mám velikou prosbu protože jsem věděl že od 1. do 5. prosince by meďáček nebyl býval byl spravenej tak jsem to nechal na 24. Meďáček s tím se něco stalo najednou přestal bručeti a nevíme co to jest jen zřídka trochu zabručí ...“ V tomto případě Honzík pochopitelně neprosil o spravení meďáčka – modelu mercedesu na dálkové ovládání, jaký dostávají dnešní kluci, ale o opravu plyšového medvídka, mimochodem vánočního evergreenu celého 20. století.
Další válečný dopis Ježíškovi poslal ve svých osmi letech budoucí režisér Miloš Forman v prosinci 1940: „Milý Ježíšku, já bych si přál 1 šálu, 1 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 (později škrtnuto; pozn. aut.), 1 dyftýnovej kabátek, 1 boty a aby se vrátil tatík domů.“
Nevrátil se – zahynul v květnu 1944 v Buchenwaldu. A kdyby byl Milošek Forman jen o něco starší, přál by si možná totéž co Julius Fučík v poněkud krvelačném Vánočním přání 1941 tištěném v ilegálním Rudém právu: Všem pro radost štědrý dárek od Štědrého večera: mír a volnost pod stromeček, na stromeček – Hitlera.
O pár let později, před Vánocemi již svobodného roku 1945, pak otisklo jiné periodikum, Svobodné noviny, velmi netypický dopis malé Mirky Úlehlové. Ta se vzhledem k situaci nerozhodla psát Ježíškovi, ale jiné nezemské bytosti. „Milá tetičko Unro, nevíme, jak vypadáš, ale jistě jsi taková hodná stará paní …“ Holčička v personifi kaci humanitárního projektu UNRRA prosila o exotické dobroty pro své sourozence, kteří čokoládu, datle, kakao, fíky ani pomeranče neměli v životě šanci ochutnat.

JEZULÁTKO Z KOLA VEN

Politická situace nenechala křesťanské svátky žít dlouho.
„Bolševici zrušili tedy Vánoce,“ glosoval jednoduše Jaroslav Hašek již roku 1917 ve svém Vánočním fejetonu. Z dětských knížek i rozhlasových projevů konce 40. let začal spolu s výrazy mše, církev nebo svátost mizet i ten, „jenž prorokován jest“, a vše, co ho doprovázelo: koleda, modlitby při štědrovečerní večeři, betlém, pastýři. Místo nich „děduška Moróz jólku nám priňós“ aneb, jak v posledním dvojverší své soc-koledy vyjádřila autorka s absurdním jménem Soňa Svatá: plamínek se k hvězdě vzhůru upíná, světu míru svítí hvězda Stalina.
Soudruha dědu Mráze nechali tvůrci sovětské propagandy od roku 1950 jezdit za českými dětmi až z Čukotky „na vrtulových saních“. Průběh jeho putování byl vysílán v rozhlase, na mnoha místech byly s vousáčem pořádány besídky, v Ohníčku pak vyšla mapa jeho cesty: Z Čukotky přijel k nám zas milovaný děda Mráz.
Každoročně ať se vrací, zdravíme tě – čest buď práci!
Naopak starý známý Ježíšek byl teoreticky zcela odstraněn na Štědrý den roku 1952 samotným prezidentem Antonínem Zápotockým v jeho legendárním rozhlasovém projevu: „Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný. Je pěkně oblečený, v beranici a kožichu.“ A jak dopadla vánoční tradice v praxi? Většina rozumných lidí bez ohledu na propagandu slavila Vánoce v křesťanském duchu dál.

MUKLOVÉ A CHARTISTÉ

Na stránkách publikace České Vánoce vzpomíná Karel Kryl na otcem přednášenou štědrovečerní modlitbu – a není jediný. V 50. letech minulého století trávili Vánoce s modlitbou na rtech i tehdejší političtí vězni na Borech a jinde. Muklové, tedy „muži určení k likvidaci“, mezi sebou měli jako oporu kněze; na ženských celách si věřící musely pomoci jinak. Hana Truncová v knize vzpomíná, jak po večerce tiše zpívaly koledy nad jedinou nalezenou smrkovou větévkou. Jiná politická vězeňkyně, Anna Václava Švecová, zase během osmera Vánoc strávených za mřížemi viděla mnoho na koleně vyrobených betlémů. V jednom z nich byl Ježíšek uhnětený z parafínu, vlásky měl z rezavého krému na boty … Někde bachaři nosili „politickým“ vánočky, jinde naopak pracně posháněné improvizované štědrovečerní večeře zadupávali do slamníků a ničili vězeňkyním dárky, mezi nimiž byly „háčkované dečky či vyřezávané přívěsky z kartáčků na zuby, nechyběly ani předměty s duchovním obsahem, jako růžence či obaly na modlitební knížky“. Ve svém fejetonu Kdo je terorista? z roku 1977 pak vzpomíná zpěvák Jaroslav Hutka na to, jak dělali malému Pavlíčkovi Uhlovi, Moničce Ledererové a dalším disidentským dětem mikulášskou nadílku: „Pátého prosince chodilo po staré Praze mnoho Mikulášů, čertů a andělů.
I my jsme vystartovali. Pavel Kohout byl Mikuláš, Pavel Landovský čert a já šel za anděla. Kohout jako dochvilný a odpovědný člověk proměnil oblečením kostýmu svou duši a začal všem říkat synu. Já držel v ruce paví pero a pískal na dřevěnou fl étničku nebeské melodie a Lanďák chrastil řetězem a hudroval: Kde jsou ty děti?“ Text z Hutkovy sbírky fejetonů s názvem Požár v bazaru samozřejmě končí mnoha odmítnutými stokorunami od socialistických rodičů, kteří chtěli světcem a jeho doprovodem potěšit své děti, a pak konfl iktem se Státní bezpečností.
„Mikuláš“ Pavel Kohout zase v loňské Mladé frontě Dnes popsal, jak v 70. letech drželi kritici režimu pohromadě, často se scházeli a slavili svátky společně: „V sedmdesátých letech zahajovala Štědré dny společná procházka literárních psanců, které režim právě vyřadil z čítanek, po Vyšehradském hřbitově. Rozžíhali svíčky na hrobech psanců minulých, jejichž díla se mezitím stala povinnou četbou.“

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ … NA HRAD

Jak se střídali prezidenti a politické ideologie, tak se na Hradčanech proměňoval přístup k Vánocům. Například prezident Osvoboditel i o svátcích vánočních pracoval a v Lánech či na zámku Hluboš se k nejbližším připojoval až večer, aby rozbalil dárky, co mu přišly ze všech koutů republiky. Sám pak darovával kolínskou vodu – stejnou mužům i ženám. Jeho přítel a ministr zahraničí Edvard Beneš Masarykovy o Vánocích i se svou ženou Hanou často navštěvoval; snad proto, že tento budoucí prezidentský pár bohužel zůstal bezdětný. Hana Benešová se později, už jako paní prezidentová, hojně věnovala všemožným adventním charitativním akcím. Ostatně stejně jako protektorátní prezident Emil Hácha, jenž ve svých vánočních rozhlasových projevech zdůrazňoval křesťanské hodnoty.
Totéž podle všeho činili v první půli 40. let i vězňové a odbojáři ve svých pankráckých celách. Zato velký vůdce Adolf Hitler, který je za mříže poslal, měl poněkud jiné metody – chtěl vymazat křesťanského ducha Vánoc a vyměnit jej za pohanské „slavnosti slunovratu“. Obědval s vojskem v poli čočkovou polévku a rozdával mu jako dárky jídlo a pití, některé vojáky dokonce povyšoval. Mezitím vězni v koncentračním táboře Dachau, který patřil k jedněm z mála těch, kde se povolovaly bohoslužby, „na kněžském bloku na jednotlivých světnicích oslavovali narození Páně modlitbou, vánočními písněmi a proslovem. (…) Mnohému vězni spadla i slza na suchý krajíček chleba,“ vzpomínal ve své knize kněz Bedřich Hoff mann, jenž v táboře zažil i smrtící tyfovou epidemii Vánoc roku 1944.
Mnohem výrazněji než její muž, první dělnický prezident Klement Gottwald, se ve věci Vánoc angažovala paní Marta. Svou skříňovitou tělesnou schránu naditou v typických kožiších a s napomádovanými vlasy nechávala fotografovat pro tisk pod vánočními stromy na náměstích. Od stromů však byly odstraněny tradiční prvorepublikové pokladničky na příspěvky pro chudé. V socialistické vlasti přece nikdo nestrádá!
Poslední socialistický prezident Gustáv Husák se na rozdíl od svých předchůdců nijak neangažoval ve vánočních besídkách nebo v charitě. „V archívech ani na Hradě se nepodařilo najít jediný snímek, na němž by byl s dětmi u stromku. Působil jako člověk bez emocí a zdá se, že takový i byl,“ říká Pavlína Kourová, spoluautorka knihy České Vánoce. Velké části národa však byla Husákova netečnost lhostejná – v rámci zcela vyprázdněných „svátků zapomnění“ se přejedli smažených řízků a bramborového salátu, zapnuli v televizi Mrazíka, vybalili při pohádce kvantum dárků, aby umlčeli mozky, a jelo se dál. Až do jednoho předvánočního převratu. „Pod vánoční stromeček, Havla jako dáreček!“
Pozn. K. K. – Chtěla bych poděkovat autorům knihy České Vánoce za excelentní (a, nutno přiznat, téměř výhradní) zdroj informací pro tento článek.
Vydavatelství Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj – udělala velmi dobrý krok: v populárně-naučné knize manželů Kourových najdou své vzpomínky tři čtvrtiny národa jak ve vlastnoručně psaném deníčku.

Nejžádanější dobové dárky

Z textu manželů-historiků Kourových, z jimi posbíraných novinových článků a jiných archívních materiálů a z dětských dopisů Ježíškovi i jeho sovětskému bratránkovi dědu Mrázovi jsme se pokusili rekonstruovat alespoň část nadílky, kterou v „osmičkových letech“ dostávali pod stromeček příslušníci různých vrstev naší (samozřejmě po padesát let zcela bezkastovní) společnosti.

1918 – skrovné dárky doprovázela radost ze vzniku svobodné republiky i obavy ze španělské chřipky, zásobovací ky krize a stávek

1928 – rodiče: rozhlasové přijímače a gramofony děti: plyšový medvídek, panenky s hlavičkami a končetinami z celuloidu a látkovým tělíčkem vycpaným pilinami, miniaturní pokojíčky pro panenky s nábytečkem a nádobíčkem, papírové vystřihovánky panenek se šatičkami, plechová zvířátka na klíček, cínoví vojáčci, dřevěné tahací hračky, kovová stavebnice Merkur

1938 – rodiče: „Elektro lux na splátky“ a jiné elektrické přístroje, horské sluníčko pro ženy děti: neoblíbené praktické „měkké dárky“ – oblečení, pro dívky výbava

1948 – rodiče i děti: potraviny (nejen proto, že se zanedlouho, v únoru 1951, zase zavede přídělový systém s lístky na chleba, pečivo a mouku)

1958 – rodiče: předplatné Dikobrazu děti: rozličné dřevěné hračky, a autíčka, traktory, mluvicí panny, f figurky a loutky Spejbla a Hurvínka, v desková hra Člověče, n nezlob se

1968 – dospělí: potraviny 1 z Pramenu a knihy autorů, které jim strana brzy zakáže; netradičním dárkem lidstvu byla skutečnost, že 24. prosince 1968 obletěl člověk, respektive tři Američané na palubě Apolla 8, poprvé Měsíc děti: autíčka na setrvačník, nebo dokonce na dálkové ovládání, gumové, „harmonikové“, nafukovací a plastové hračky od návrhářky Libuše Niklové z Fatry Napajedla, stolní hry, jako Kloboučku, hop!, foglarovky

1978 – dospělí: oblečení oba bakelitové - fotoaparáty z NDR; disidenti si pak z iniciativy y Dany Němcové nadělili tento rok pod stromeček protestní hladovku na podporu politických vězňů děti: uhelné prázdniny, mluvicí panny, angličáky, autíčka na ovládání, plyšová zvířátka, igráčci, knihy (třeba ty z populární edice Albatrosu KOD, Knihy odvahy a dobrodružství)

1988 – dospělí: k příštím Vánocům si věnují změnu režimu, zatím si musejí vystačit s novou televizí děti: Čtyřlístek, favorit s berany, modurit, stolní hra Dostihy m a sázky, Rubikova kostka, elektronická hra „na záchod“ Jen počkej!, céčka, auto dráha, plastový samopal, fixy PETR A PAVLÍNA KOUROVI ČESKÉ VÁNOCE Vyd. Máj a Dokořán, 2010, 356 str.

