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Váno�ní rozjímání           
V�ra Strnadová - dle úryvk� z knihy Václava 

Frolce „Vánoce v �eské kultu�e“           
 

      
Však v mechu jesle barevné tu stály 
a stromek drobný blíž mi kynul sn�tí.  

A tušils na chvíli, že ráj tu malý,  
tu bou�it bude veselý smích d�tí! 

 
Antonín Sova: z básn� Ježíšek  
 
      Zvláštní atmosféra Vánoc, kterou poci�uje v tuto zimní dobu snad každý �lov�k, je 
vyvolána více okolnostmi. Pro n�koho je to p�íležitost k uvažování a vzpomínce, t�eba na 
d�tství �i na blízké, kte�í už nežijí. Jiného uvád�jí váno�ní svátky v mystický prožitek 
posvátného zrození dít�te. Všichni spole�n� poci�ujeme a p�ejeme si, aby Vánoce byly 
š�astnými dny, dobou „míru a pokoje všem lidem dobré v�le“.  
Jan Neruda ve fejetonu v Národních listech z 21. prosince 1890 vzpomíná, jak vykle�el 
hodiny u jesli�ek a ml�ky se na n� díval:  
„Mech von�l. Z vody zrovna jako by vanul letní chládek. Pastuchové vypráv�li. Ove�ky se 
nechaly hladit. A ze svaté rodiny šla na mne taková n�jaká posvátná hr�za…“ 
Zaujetí �eského spisovatele odráží vztah posvátného a sv�tského v život� �lov�ka. Tento 
vztah vystupuje o Vánocích zvlášt� z�eteln�. Ve váno�ních koledách �asto zaznívá  

„Sláva Bohu na nebesích, na zemi pokoj lidu dobré v�le“.  
 
Výrazná linie rozlišení mezi posvátným a sv�tským existuje v každé dob� i v každém 
spole�enství. Obsah a pojetí t�chto pojm� jsou podmín�ny historicky (�asov�), sociáln� i 
ideologicky. Svaté mohou být obecn� lidské a morální hodnoty. Za svaté nebo posvátné se 
považuje všechno, co souvisí s náboženským kultem. A také to, co je povznášející. Takovýto 
prožitek skýtá váno�ní �as. �lov�k jako by se v tu dobu, t�eba jen na chvíli, zm�nil, stal se 
jiným. Dvojitost lidské p�irozenosti se umoc�uje. A práv� v posvátném �ase se �lov�k 
sjednocuje s kosmem a v��ností.  

Zem jak by liliemi zkvetla,  
kam sníh pad, tam se zachytil.  

B�h úsm�v v tvá�ích, v oknech sv�tla 
a v nebi hv�zdy rozsvítil. 

 
      A staré písn� v duši zn�jí 

a s nimi jdou sny jesli�ek 



kol hlavy mé, jak ve záv�ji 
hlas tratících se rolni�ek.  

 
Jaroslav Vrchlický: z básn� Vánoce  
 
      Neodmyslitelnou �ástí svatých nocí jsou od nejstarších dob koledy. Je to tradi�ní ob�ad 
obch�zkového charakteru, jehož p�vodním smyslem a podstatou bylo p�inést št�stí a blaho v 
hospodá�ském a rodinném život�. Koledou se nazývaly nejen ob�adní obch�zky, ale i dary, 
které se p�i ní nad�lovaly. A také písn�, pop�vky a �íkadla s nimi spojené. Srovnávací 
etnografické studium ukazuje na souvislost koled s oslavou zimního slunovratu u starých 
�íman�.  
Ve váno�ním �ase se chodilo po koled� o Št�drém ve�eru, ve svátek sv. Št�pána, na Nový 
rok a na T�i krále. Nejd�ležit�jší složkou ob�adu koledování jsou koledy – ob�adní písn�, 
pop�vky a �íkadla. V jejich obsahu je zakódována celá lidská podstata, smysl a význam 
ob�adu. A také jejich estetická p�sobivost. V koledách zachytil lid básnickou formou náladu 
zimního �asu, své starosti i radosti. Ve váno�ních koledách se projevuje v široké škále veselé 
lidové muzikantství, život pastý�� na salaši. Vlastní podstata spo�ívá v p�ání zdaru v 
hospodá�ském život�. Tu se mnohdy skrývá p�vodní magický význam ob�adu, úzké sep�tí s 
dávnými zem�d�lskými rituály. Blahop�ání je spojeno s vírou v magickou sílu slova v 
rozmezních chvílích roku.  
V náboženských koledách vystupuje B�h, Matka Boží, Ježíšek, and�lé, svatí. Všichni jednají 
jako lidé. Cudný duchovní sv�t se úzce a nerozlu�n� splétá s životem pozemským. Obsah 
náboženských koled vychází z �ásti evangelií, eventuáln� apokryf�. Koledy op�vují cestu do 
Betléma, nocování v chlév�, narození Ježíška, and�ly zpívající Gloria, pastý�e klan�jící se 
dítku. Náboženským koledám udával lid sv�tský tón, charakter výjev� ze svého 
každodenního života. Nejvlastn�jší podstatou váno�ních náboženských koled je zrození 
�lov�ka, radost a oslava jeho p�íchodu na tento sv�t, starost o jeho život. Koledy povýšily na 
pohled prostý biologický fakt na n�co až posvátného.  

Hoši, honem vzh�ru,  
p�jdem na koledu,  
sp�šn� vstávejte. 

 
      Narození Pán� 
oslavovat budem,  
jen se chystejte! 

 
      Instrumenty také 
vemte jaké kdo máte,  

dob�e naštemujte,  
piano i forte,  

tuš zachovejte.  
 
staro�eská koleda ze Sklena�ic 
 
      P�es všechny zásahy, které vnesla moderní doba do Vánoc, z�stávají tyto dny stále 
svátky pokoje a míru v nejširším slova smyslu. Lidé mají v tuto dobu k sob� blíž, touží být 
spolu a prožívat chvíle rodinné pohody a porozum�ní.  
�lov�k je v každé dob� – v�dom� �i nev�dom� – zakotven v tradici. Vánoce pat�í k oné �ásti 
tradice, která napomáhá i v moderní dob� obnovovat estetickou jednotu lidského života, dát 
mu poezii. Jsou mnohov�kým darem lidské lásky.  



To� se a vr�, m�j kolovrátku,  
Však je adventu zase nakrátku 

A nedaleko Št�drý den! 
 

      Ach, ty Št�drý ve�ere 
noci divoplodné,  

když si na t� vzpomenu,  
k srdci mne to bodne! 

 
      To� se a vr�, m�j kolovrátku,  
všecko ve sv�t� jen na obrátku 

a život lidský jako sen.  
 
Karel Jaromír Erben: z balady Št�drý den 
 
      Vánoce se velmi �asto slaví p�edevším s ohledem na d�ti. Jde samoz�ejm� op�t o jednu 
z mnoha variant projevené touhy po pospolitosti, po domov�, po rodinné soudržnosti. P�itom 
však z�etel k d�tem dává oslav� Vánoc zvláštní charakter.  
I když jsem proti pov�rám, podle kterých nosí d�ti �áp, jsem rozhodn� pro Ježíška – t�ebaže 
tím riskuji, že v o�ích dvou z mých t�í d�tí budu vypadat jako omezenec… A sdílím názor oné 
hlavy rodiny, mého p�ítele, který když se dov�d�l, že u�itelka jeho dcerky d�tem „odhalila 
mýtus o Ježíškovi“, jí napsal:  
Drahá paní, na základ� sd�lení dcery Martiny jste d�tem vysv�tlovala, že Ježíšek není. 
Myslím si, že jste myln� informována. Je, a to už dokonce n�kolik tisíciletí. Nebudu Vás 
obt�žovat objas�ováním jeho p�vodu. Ale trvám na tom, aby má dcera v��ila na Ježíška, 
protože pat�ím mezi ty naivy, kte�í si myslí, že kdyby Ježíšek neexistoval, museli bychom si 
ho vymyslet. S veškerou úctou . . . Pierre Daninos: z knihy Život se So�ou 
P�i letmé interpretaci tohoto úryvku stojí za povšimnutí �asový údaj „n�kolik tisíciletí“. Dává 
uvedenému konfliktu další rozm�r. Autor jím nazna�uje, že Ježíškem se rozumí a 
pojmenovává mnohem víc, než za� pisatel dopisu bojuje. 
 

 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a v�decká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 


