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Betlémy jako symbol vánočních svátků
Vánoce si přes všechnu uspěchanost, komerční přístup a
globální charakter dnešní doby uchovaly své původní
kouzlo. V celém křesťanském světě náleží k nejslavnějším
svátkům v roce, a to i tam, kde řád a koloběh církevního
roku dávno ztratil svou závaznost. Velmi osobitou podobu
mají české Vánoce, ve kterých se naplno odráží naše lidová
tradice. K běžnému obrázku tradičních českých Vánoc
nerozlučně patří i betlémy, které se zvláště v lidovém
podání nejvíce přibližují celé té poetické atmosféře Vánoc.
Betlémy byly vytvářeny v Římě od 10. století. Od
nejstarších dob své existence se snažily být útočištěm
naděje, dobroty a vzájemné lásky.
První připomínka betléma pochází z r. 1223, kdy sv.
František z Assisi obdržel při odchodu z Říma svolení od
papeže připomenout si Vánoce netradičním způsobem.
Nedaleko Greccia přetvořil skalní jeskyni na kapli, nechal
tam postavit žlab naplněný slámou, přivést vola a osla.
Uprostřed noci stoupalo okolní obyvatelstvo ze všech stran
se zapálenými smolnicemi k jeskyni, kde František, oděný
jáhenskou dalmatikou, četl evangelium o zrození Páně.

Tato výjimečně líbezná noc, plná poezie, nebyla nikdy
zapomenuta, byla to vlastně první půlnoční mše.
První model scény vítání Ježíše Krista na svět byl vystaven
v Římě v roce 1291. Toho roku dokončil sochař Arnolfo di
Cambrio mramorové sochy pro kapli v bazilice S. Maria
Maggiore. Sochám určil pevné místo, ležící P. Marii, sv.
Josefu, Třem králům i oslu s volkem tak, aby výjev
poskytoval nejvyšší účinek. Působivá scéna, kterou dělí
necelých 70 let od svaté noci v Grecciu, je zde pokládána
za nejstarší betlém.
Zvyk jesliček šířili františkáni a především jezuité po celé
Evropě. Ke zlidovění betlémů však vedla dlouhá cesta.
Teprve v 15. století sochař Quido Mazzoni vymodeloval a
vypálil z hlíny figurky, které spíše připomínaly obraz ze
současného života: matka s děckem na klíně byla podána
jako sličná žena z lidu, také postavy žen a mužů,
klanějících se dítěti, byly lidové typy oblečené do
dobového kroje.
Až v průběhu následujících století betlémy zlidověly.
První komerčně vyráběné dekorace tohoto typu se objevily
v Německu v roce 1860. Byly inspirovány papírovými
řetězy tvořenými dětmi.

Betlémy v českých zemích
V roce 1560 postavili jezuité první betlém na území naší
země. Tento rok byl přelomový, od té doby se betlémy
vystavovaly pravidelně v mnoha chrámech a kostelích.
Největší rozkvět chrámových jesliček spadá do doby
baroka. Betlémy tvořily figury v životní velikosti, snad
odvozené od chrámových soch a obrazů. Po Bílé hoře
(1620) měly betlémy opětovně přilákat do kostelů věřící,
zejména nekatolíky. Byla to podívaná především pro
chudý lid. Pro negramotné lidi představovaly výjevy o
narození Ježíše Krista jakýsi zhmotnělý výklad bible, byly
velmi přitažlivou rekvizitou. Než se ale poprvé objevily v
českých a moravských chalupách, ještě to nějakou chvíli
trvalo.
O rozšíření zvyku stavění jesliček do měšťanských
domácností i chudých chalup se ovšem paradoxně
nepostarala církev, ale císař Josef II. Ten totiž výnosem z
roku 1784 betlémy z kostelů vykázal, protože mu, jako
Betlém vystavovaný v chrastavském kostele
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vzdělanému a osvícenému člověku, nepřipadaly důstojné
čisté víře. Jejich obliba mezi prostými lidmi ale už byla v té
době tak veliká, že toužili mít i nadále výjev zrození
„Božího dítěte“ před očima. A tak si jesličky začali vyrábět
doma. Betlémy vznikaly především tam, kde byli lidé
nejchudší, na horách a v podhůří. Mezi nejvýznamnější
betlémářské oblasti patřila například oblast východních
Čech, zejména v okolí obce Králíky, kde se dřevěné
figurky vyráběly ve velkém a o vánočních trzích se rychle
začaly šířit do celých Čech. Králické figurky proto
můžeme najít i ve slavných betlémech krkonošských. U
nás patřily vedle samotného Liberce k nejvýznamnějším
oblastem výroby betlémů Chrastava, Osečná, Frýdlantsko
či Hodkovice.
Zdejší betlémy byly většinou malované na papíře nebo
lepence, na rozdíl od vyřezávaných betlémů
podkrkonošských. Od nich se ty z podhůří Jizerek lišily
také řešením. Krkonošské, zejména skříňkové, byly
stavěné strmě do výšky. Až se vnucuje myšlenka, že nouze
o půdu, panující na horách, zde vstoupila i do jesliček.
Betlémy na Liberecku jsou vzdušnější, s chalupami
roztroušenými v krajině. Betlémy nebyly pouze
náboženským symbolem, ale i určitou výpovědí o způsobu
života a obživy v oblasti svého vzniku. Často tu nalezneme
přadleny, někde dokonce i důl s horníky, skoro ve všech
jsou pak dřevaři, muži jak řežou či osekávají kládu, štípou
dřevo …vypovídaly mnohé o životě obyčejných lidí a
často s trochou škodolibosti i o sousedských vztazích. A
tak kromě Svaté rodiny, andělů a tří králů můžeme najít
mezi výjevy třeba selku, pohlavkující děvečku. V
betlémech se odrážely i další drobné zajímavosti. V
textiláckých domácnostech byl například neustále prach ze
zpracovávaných textilií, který ulpíval na dřevěných
figurkách, ale na papíru se tolik nedržel. Toho šikovně
využili betlémáři na Českolipsku, jejichž dřevěné figurky
jsou oblečené do sametových kožíšků. Textilní výroba a
rozmach průmyslu v 19. století dal velký prostor
řemeslníkům. Ti ze dřeva vyřezávali nejen mechaniku k
jednoduchým strojům pro domácí výrobu, ale svou
šikovnost zúročili i při výrobě mechaniky k betlémům. A v
jednotlivých chalupách se každoročně předváděli, kdo
udělá lepší. První betlém stál v Liberci už za třicetileté
války. První zmínky jsou z roku 1644 a vystaven byl v
kostele Antonína Velikého.
Betlémářskou velmocí je město Třebíč.
Třebíčskou zvláštností jsou velké betlémy, těch město
uchovává na šedesát - jsou umístěny v bývalém zámku. S
třebíčským betlémářstvím jsou spojena jména betlémářů
Pavla Papírníka, Václava Hartmanna a Richarda Uhlíře,
především pak Antonína Čelouda (1839 - 1918), jehož
betlémy nepřekonal žádný jiný betlémář. Antonín Čeloud
obcházel třebíčské rodiny a vypůjčoval si na omalování
figurky. Tak postupně nashromáždil to nejlepší, co
vytvořili jeho předchůdci. Při malování figurek používal
širokou škálu kvalitních barev, jejichž technické úrovně
nedosahují ani současníci. Tento neškolený výtvarník
prvně uplatnil v betlému, zhotoveném r. 1857, estetické
hledisko.
Právě betlém Antonína Čelouda podnítil třebíčské, aby si
vytvořili betlémy vlastní. Tak skoro v každém domě v
Třebíči měli betlém, alespoň malý za oknem, ale nebylo
dvou stejných v celém městě. Žádný z nich však
nepřekonal betlém Antonína Čelouda.
Klasický třebíčský betlém má papírové ručně malované
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figurky, rozestavěné na kostře, napodobující skalnatou
krajinu s několika stavbami. Počet figurek u betlémů
dlouhých až několik metrů se pohybuje okolo tisíce. Velké
betlémy, které měly až několik set figurek, malovaných na
papíře, se stavěly vždy znovu před každými Vánocemi.
Menší betlémy měly podobu skříňovou a během roku se
nerozebíraly. Nejstarší třebíčský betlém, zhotovený kolem
roku 1760, shořel při požáru města.
Třebechovice pod Orebem. Světovým unikátem je zdejší
pohyblivý betlém. Třebechovický rolník Josef Probošt
pojal úmysl vytvořit betlém, který „bude největší a
nejkrásnější na světě, takže se na něj určitě přijede podívat
z Vídně sám císař pán“. Aby dílo rychleji přibývalo, našel
si Probošt pomocníka Josefa Kapuciána. A aby těch Josefů
nebylo málo, našli si k sobě třetího Josefa Frimla. Betlém
vznikal od roku 1860 po 40 let. Před nepřízní doby jej
zachránil ředitel školy František Skřivan. V roce 1967
sklidil betlém nadšený obdiv na světové výstavě v
Montrealu v Československém pavilonu. Tam se na něj
přišlo podívat přes osm milionů lidí z celého světa a byli
mezi nimi i králové a prezidenti. Rozměry
třebechovického betlému jsou úctyhodné: je 7 m dlouhý a
3 m široký, dosahuje výšky 2 metry. Figurky jsou 10 – 15
cm vysoké, z nich je 51 plně pohyblivých, 120 figurek je
upevněno na pohyblivých pásech a 160 figurek je bez
pohybu. Kromě toho je v betlému dalších 1531 různých
předmětů. Betlém má celkem 2034 vyřezaných dílů ze
dřeva, 152 ozubených koleček a váží 3000 kg.
Třebechovický betlém je obdivuhodné dílo, před nímž se
člověku tají dech.
Ale vraťme se domů.
Betlémy v Kryštofově Údolí bývaly vyhlášenou
pozoruhodností. Ve vánočním čase se sem sjížděli lidé z
daleka – z Čech i ze sousedního Německa. Od chalupy k
chalupě, od betléma k betlému je vozily saně tažené koňmi
a návštěvníci obdivovali výtvory horalů, které jinde v
takovém množství, malebnosti a zejména velikosti nebyly
k spatření. Historie místního betlémářství přitom není
nijak dlouhá. První velké domácí betlémy zde lidé začali
stavět až v poslední třetině 19. století. Nejznámější tvůrce
té doby byl Anton Alscher senior, který se podílel i na
malířské výzdobě kryštofodolského kostela. Největší
rozkvět zdejšího betlemářství nastal až po první světové
válce. Betlémy, často mnoho desítek metrů čtverečních
velké, byly nejen v domácnostech a samozřejmě i ve
zdejším kostele, ale takřka ve všech místních hostincích.
„U vysloužilcova dubu“ vystavovali o Vánocích starý a
vzácný Alscherův betlém. Byl pohyblivý a do hostince se
dostala jen jeho polovina, a to až po Alscherově smrti a
následných dědických sporech mezi jeho dětmi.
Uvádí se, že ve 30. letech minulého století bylo v
Kryštofově údolí, kromě mnoha menších, i šest betlémů o
rozloze 16 metrů čtverečních a čtyři dokonce o ploše 35
metrů čtverečních.
Vůdčími osobnostmi údolského betlemářství ve 20. století
byli bezesporu truhlář Franz Pohl a sedlák Josef Müller.
Byli přátelé, ale zároveň spolu soupeřili o to, čí betlém
bude větší, honosnější a pohyblivější. Výsledkem jejich
práce byly nakonec dva mohutné, až 35 metrů čtverečních
velké mechanické betlémy, s mistrně a většinou
vlastnoručně provedenými pohyby figur a s pozadími
malovanými místními tvůrci.
Konec druhé světové války znamenal i konec blažených
údolských betlémových časů. Většina německých
obyvatel musela odejít z Čech a jejich chalupy za čas

obydleli noví majitelé. Těm brzy začaly staré betlémy
překážet. Vystěhovávaly je na půdy, či do sklepů, později
na smetiště nebo v zimě do kamen. Orientální betlém J.
Müllera tehdy zachránila paní Gertrud Antošová – zdejší
rodačka a oba betlémy Franze Pohla ukryl na půdě
tehdejšího místního národního výboru bývalý četník
Jordán. Žádný z dalších betlémů se nedochoval.
V hospůdce U Kryštofa, kterou najdete pod dřevěným
kostelíkem přímo uprostřed vesnice, můžete dnes spatřit
více než dvacet betlémů a jejich částí - od miniaturních až
po obrovské, které zabírají dvacet metrů čtverečních.
Nejstarší betlém pochází z roku 1846. Mezi nejzajímavější
exponáty patří polovina původního Müllerova betlému v
orientálním stylu a část tyrolského betlému Franze Pohla.
K vidění je zde také tzv. cikorkový betlém, jehož figurky se
nacházely v cikorce.
Další zdejší zajímavostí je tzv. Jírův betlém.
Stává pod širým nebem na prostranství naproti hostinci "U
Kryštofa". V roce 1999 jej vytvořil světoznámý
maloskalský výtvarník Josef Jíra (1929-2005). Jde o
triptych, který začíná vražděním neviňátek, uprostřed stojí
klasické jesličky a končí útěkem do Egypta. Nejvyšší
postavy měří přes dva metry. Všechny jsou nahrubo
vyřezávané z dřevěných desek. Kromě jesliček s Ježíškem
tam jsou Josef a Marie, tři králové, pastevci, také velbloud
a ovce. Betlém je 16m široký, figury 2–2,4 m vysoké. Jeho

slavnostní otevření je každoročně v sobotu před první
adventní nedělí.
Ve Frýdlantě v jedné z nejstarších budov v blízkosti
radnice je umístěn zajímavý pohyblivý betlém. Domek byl
postavený někdy v minulém století, později obydlen
rodinou Simonů. Dnešní majitel Robert Simon v něm
ochraňuje opravdový poklad, pohyblivý betlém,
postavený jeho dědečkem Gustavem Simonem (1873 –
1953). Betlém je umístěn v bývalé obytné místnosti tvůrce
tohoto díla, v níž strávil velkou část svého života. Stavba
jesliček trvala déle než 60 let, než mohly být předvedeny
veřejnosti. Zpočátku byly nepohyblivé, teprve v
následujících letech byl vestavěn hodinový stroj a
jednotlivé postavy se začaly pohybovat. Scéna o
rozměrech 4 x 2 metry obsahuje 130 pohyblivých a 50
statických figurek. Je ojedinělým příkladem
mechanického betlému frýdlantského regionu z přelomu
19. a 20. století. Betlém se stal organickou součástí
samotného domu, protože byl stavěn a přizpůsobován k
rozměrům stávající světnice. Na její obytný účel bylo po
roce 1945 rezignováno a místnost byla ponechána pouze
pro betlém.
Podle pamětníků bývaly ve Frýdlantu čtyři betlémy.
Zachoval se jen v kostele a ten Simonův. Ty zbývající ve
správě státu byly buď zničeny nebo odcizeny.
AChrastava?
I u nás najdeme betlémy.
Ve Führichově domě je panem Václavem Janečkem
zrestaurovaný pohyblivý betlém, který je sestaven z
několika starých lidových betlémů. V zasklených
rámečcích jsou v jiné části domu vystaveny betlémové
figurky, které maloval a vystřihoval Josef Führich ještě v
době, než začal studovat.
V kostele sv. Vavřince můžeme také o Vánocích navštívit
betlém. Je složený ze dvou betlémů. Část je z vítkovského
kostela a část z chrastavského. Pocházejí oba
pravděpodobně z 19. století.
A na každoroční vánoční výstavě v městském muzeu jsou
k vidění modely betlémů, které s láskou zhotovují
Originály figurek betlému, malovaných na tvrdém kartonu.
Autorem je Josef Führich, vystaveny jsou v jeho rodném domě.
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pan Smolík, pan Janeček a další nadšenci, ale také betlémy
keramické, perníkové nebo skleněné. Tento rok bude
výstava ochuzena o betlémy pana Václava Janečka.
Společně s panem Jiřím Sokolíčkem z Václavic je
vystavuje tentokrát na hradě Grabštejně.
Tak se i letos v prosinci můžete potěšit krásou vystavených
betlémů a nadýchat slavnostní poetické atmosféry dalších
vánočních exponátů nejen v Chrastavě, ale i v blízkém
okolí.
Sepsala Jana Zahurancová
Hlavní zdroje informací:
- internet, - infocentrum Chrastava
- manžele Smolovi, p.Václav Janeček
- Miroslav Nevrlý: Kryštofovo Údolí
- Jiřina Hánová, František Valena: Betlémy
- Bohunka Krámská, Jan Mohr: Sochy dnů všedních
i nevšedních

Reprodukce Führichova betlému sestavená J. Smolíkem – dole celek, nahoře výřez detailu.
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Napsat nám můžete na
e-mail: sphmch@volny.cz

