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  Uroczystoœci w polskim konsulacie 
s¹ zawsze bardzo sympatyczne. Przy-
chodzi na nie pe³no ludzi i za ka¿dym 
razem mo¿na przy tej okazji spotkaæ 
starego znajomego albo dawno nie wi-
dzian¹ znajom¹, i sobie pogadaæ. Nie 
inaczej by³o i tym razem, na spotkaniu 
zwanym „Op³atkiem kombatanckim”.
  Basia jest moj¹ kole¿ank¹ ze studiów 
a od ³adnych kilku lat tak¿e ¿arliw¹ 
katoliczk¹. Te¿ jestem cz³owiekiem 
wierz¹cym, tyle ¿e o innej od Basinej
¿arliwoœci. Moja wiara jest intrower-
syjna, nie lubi teatralizacji. Nie intere-
suje mnie wyra¿anie wiary w skando-
wanych przez t³um has³ach ani od-
klepywanie zwi¹zanego z ni¹ rytua³u. 
Kiedy chodz¹c na niedzielne msze do 
polskiego koœcio³a w Vancouver, po-
czu³em siê tam bardzo podobnie jak
na imprezie w „Zgodzie”, zacz¹³em 
szukaæ œwi¹tyni, która dawa³aby mi 
wiêcej intymnoœci. Coœ na ten temat 
jest w Ewangelii œw. Mateusza, w s³o-
wach powtórzonych z Ksiêgi Izajasza:
Ten lud czci mnie wargami, lecz ser-
cem swym daleko jest ode Mnie. Ale 
czci Mnie na pró¿no, ucz¹c zasad po-
danych przez ludzi (Mt 15,8). Musi 
zatem irytowaæ mnie na przyk³ad afi-
szowanie siê ze swoj¹ religinoœci¹, 
zwykle walcz¹c¹, w rozsy³anych przez
jakichœ dziwnych ludzi e-mailach – co 
wydaje mi siê, mówi¹c eufemistycz-
nie, dzia³aniem nietaktownym, zw³asz-
cza ¿e treœæ tych przesy³ek jest bardzo
g³upia.
  Nie mam fio³a na punkcie zagro¿enia
mojej wiary przez ateizm, a gdybym 
takie zagro¿enie odczuwa³, to przede 
wszystkim martwi³bym siê o jakoœæ 
moich religijnych przekonañ, którymi 
s¹ w stanie zachwiaæ odmienne po-
gl¹dy innych, a nie nawo³ywa³bym do 
walki z niewiernymi. Na pewno te¿ 
nie œlêczê przy komputerze, wyszuku-
j¹c dowodów na to, ¿e œwiat jest wrogi 
mojej religii, bo na przyk³ad piosen-
karka Madonna znów siê wyg³upi³a 
jak¹œ pozamuzyczn¹ demonstracj¹, 
¿eby przypomnieæ siê mediom, albo 
piosenkarz Nergal podkreœli³ image 
swojego zespo³u podarciem Biblii. 
Nie zaprz¹tam tym sobie szczególnie 
g³owy, nie jestem organem œcigania. 
Zastanawiam siê wiêcej nad tym, co 
porobi³o siê z tym œwiatem i jak – na 
ilê – w nim siê odnajdujê.
  Basia broni mailowej krucjaty prze-
ciwko wrogom katolicyzmu, podaj¹c 
jako przyk³ad, ¿e dziêki przys³anemu 
jej elektronicznie donosowi dowie-
dzia³a siê o sprawie straszliwej, o któ-
rej mówi przejêtym g³osem, ¿e gdzieœ
w Ameryce zabaczy³ ktoœ ustawione 
odwrotnie, czyli do góry nogami, 
choinki z napisem „Weso³ych œwi¹t”. 
Choinka najwyraŸniej pomyli³a siê 
Basi z krucyfiksem i st¹d w ustawio-
nych czubkiem do do³u drzewkach 
widzi œwiêtokradztwo, gdy w rzeczy-
wistoœci mówiæ tu mo¿na jedynie o 
snobizmie, chêci zaimponowania in-
wencj¹, niekonwencjalnoœci¹ – o mo-
dzie, która nie znalaz³a zbyt wielu 
zwolenników, chocia¿ wci¹¿ jeszcze 
znaleŸæ mo¿na w sprzeda¿y choinki 
przystosowane do zwieszenia z sufi-
tu lub ustawienia do góry pniem, co 
sprawdziæ mo¿na choæby w Interne-
cie. Œwiêtokradztwa w tym tyle, co 
na przyk³ad w pomyœle po³o¿enia na 

wielkanocnym stole pisanki ze stru-
siego jaja. W moich wczesnych latach 
szkolnych kursowa³ taki dowcip – coœ 
jakby zal¹¿ek Cyrku Monty Pythona 
– który zaczyna³ siê od pytania „Co to 
jest: czarne, ma trzy nogi i stoi na œcia-
nie?”. OdpowiedŸ brzmia³a: „Forte-
pian”; po czym pada³a puenta: „A co
komu do tego, jak sobie meble w do-
mu poustawiam?”.
 Nie wiem oczywiœcie, o co chodzi³o 
z tymi odwróconymi choinkami, któ-
re ktoœ zobaczy³ gdzieœ w Ameryce i 
zawiadomi³ o tym innych katolików 
przed komputerem walcz¹cych. Byæ 
mo¿e – tak sobie marzê – by³ to pro-
test przeciwko komercjalizacji œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia, usi³owanie zwró-
cenia uwagi na to, ¿e sens tych œwi¹t 
wywrócony zosta³ do góry nogami? 
Wówczas by³aby w tym jakaœ godna 
uznania wartoœæ. W ka¿dym razie 
bardzo warto, zanim zacznie siê biæ na 
alarm, zastanowiæ siê, zapytaæ siebie, 
sprawdziæ, czy rzeczywiœcie jest ku 
temu powód.
  Mówiê Basi coœ o tych nieszczêsnych 
choinkach – pospiesznie, bo gwar to-
warzyskich rozmów roœnie – mówiê o 
swojej niechêci do wiary pokazowej, 
podpieram swoje racje Mickiewiczem 
(Z Tob¹ ja gadam...), i chocia¿ prze-
cie¿ ta ró¿nica spojrzeñ nie przeszka-
dza mi Basiê lubiæ, czujê jednak wzbie-
raj¹ce zniecierpliwienie, które pojawia 
siê zawsze, gdy mówiê o czymœ dla 
mnie oczywistym.

  Nie podoba mi siê doprowadzona 
do granic szaleñstwa komercjalizacja 
tych œwi¹t, dra¿ni mnie widok œwi¹-
tecznego kiczu, kwitujê bezsilnym 
œmiechem przypadki radykalizowania 
poprawnoœci politycznej, jestem prze-
ra¿ony wp³ywem na ludzkie umys³y 
kultury masowej, która uczyni³a z Bo-
¿ego Narodzenia œwiêto miko³ajów, 
okresowych gestów dobroci i potwor-
ków w rodzaju Grincha (dotar³o do 
mnie ostatnio, ¿e to jedyne œwiêto, 
które obchodz¹ tak¿e muppety i smer-
fy).  Chyba jednak najbardziej dener-
wuj¹ mnie – od Chicago dwadzieœcia 
parê lat temu po dziœ dzieñ – zapew-
nienia rodaków (jakoœ jednak g³ównie 
pañ rodaczek), ¿e s¹ wierni polskiej 
tradycji, ¿e Bo¿e Narodzenie obcho-
dz¹ tradycyjnie. To tak jakby przez 
lata pozostawali pod swojsk¹ strze-
ch¹ odizolowani od œwiata, bezpieczni 
od jego uciech, pokus, od zmian oby-
czajowoœci, nieczuli na wabi¹c¹ kul-
turê rozrywkow¹. Tak nie jest. S³yszê 
w tych zapewnieniach wo³anie o ra-
tunek przed obcym w ró¿ny sposób, 
innym od swojskiego œwiatem, w któ-
rym przysz³o ¿yæ. Powo³ywanie siê
na polsk¹ tradycjê ma moim zdaniem 
skompensowaæ nieprzystosowanie do 
tego œwiata, niepowodzenia, zagubie-
nie, poczucie pustki – jest ¿a³osne i za-
razem irytuj¹co œmieszne, maj¹c po-
dobn¹ wartoœæ jak szukanie pociesze-
nia w powtarzaniu sobie zdania: „Mo-
je ¿ycie jest marne, ale przynajmniej 
jestem Polakiem”. Có¿ bowiem za-
œwiadcza o tej dzisiejszej wiernoœci 
tradycji? Bia³y obrus i karp w gala-
recie na stole zamiast kanadyjskiego 
indyka? Wysi³ek wy³¹czenia w wigi-
lijny wieczór telewizora i komputera?
Dobre i to, przecie¿ jednak ta godzina 

czy dwie przy wigilijnym stole nie 
zmienia faktu, ¿e nie mamy realnego
zwi¹zku z czasami – tamtymi w Pol-
sce, kiedy byliœmy dzieæmi albo przy-
najmniej du¿o m³odsi – gdy Bo¿e Na-
rodzenie zaczyna³o siê o pó³nocy w
rozjaœniaj¹cych siê pe³ni¹ œwiate³ koœ-
cio³ach, gdy z tysiêcy garde³ wydo-
bywa³ siê œpiew: Bóg siê rodzi, Wœród 
nocnej ciszy... Dla jednych to wywo-
³any pamiêci¹ smutek, dla innych po-
niek¹d schizofreniczne udawanie przed
sob¹ trwania w czasie, którego ju¿ nie 
ma.
  Wiêc Basia mówi na samym wstê-
pie naszego spotkania, ¿e Bo¿e Naro-
dzenie obchodziæ bêdzie jak zawsze 
tradycyjnie, i pyta zaraz, czy bêd¹ œpie-
wane kolêdy. Je¿eli w pierwszych s³o-
wach rozmowy z kimœ dawno nie wi-
dzianym oznajmia siê o swoim przy-
wi¹zaniu do tradycji, to jasny z tego 
wniosek, ¿e to przywi¹zanie, skoro 
jest ono a¿ tak podkreœlone, musi byæ
naprawdê wielkie, ogromne, nies³y-
chane – musi byæ niemal czymœ naj-
wa¿niejszym w ¿yciu, czymœ z czego 
jest siê tak dumnym, ¿e nie mo¿na siê 
wprost powstrzymaæ, ¿eby nie poin-
formowaæ o tym swojego rozmówcy 
od razu, na samym wstêpie rozmowy.
  Nie wiem, czy bêd¹ œpiewane kolê-
dy – jest to mo¿liwe, w tamtym roku 
zdaje siê by³y – wiem natomiast, ¿e to 
oœwiadczenie o œwiêtowaniu Bo¿ego 
Narodzenia zgodnie z polsk¹ tradycj¹, 
to niezupe³na prawda. Gdybyœ, Basiu, 
by³a tej tradycji tak bardzo wierna, to 
by ciê tutaj – w konsulacie – nie by³o. 
Nie by³oby ciê, Basiu, na tym przyjê-
ciu, ani na ¿adnym innym Christmas 
party – poniewa¿ jest Adwent, a w Ad-
wencie, zgodnie z polsk¹ tradycj¹, ani 
op³atkiem siê nie ³amie, ani kolêd siê 
nie œpiewa; na to bêdzie czas za blisko 
trzy tygodnie po tym œwiêtowaniu w 
konsulacie.  Tak¿e choinkê w polskiej 
tradycji ubiera³o siê dopiero w Wigi-
liê. Urz¹dzanie bo¿onarodzeniowych 
przyjêæ przed Bo¿ym Narodzeniem to 
wynalazek zachodniego kapitalizmu, 
który w pogoni za zyskiem wymyœli³ 
w miejsce jednodniowego tu œwiêta 
Bo¿ego Narodzenia trwaj¹cy kilka 
tygodni Christmas time. ¯eby ludzie 
mieli czas wydaæ wiêcej pieniêdzy. 
Nie zmieni tej prawdy fakt, ¿e spot-
kania op³atkowe przed Wigili¹ od-
bywaj¹ siê w dzisiejszej Polsce tak¿e 
w koœcio³ach – to po prostu efekt tego, 
¿e z chwil¹ nastania demokracji za-
czêto naœladowaæ Zachód we wszyst-
kim. Dziwne jest przy tym to, ¿e pol-
ski kler patrz¹c niechêtnym okiem na 
niektóre eksportowane z Ameryki 
zwyczaje – jak walentynki (promocja 
mi³oœci frywolnej i nieodpowiedzial-
nej) czy halloween (wiadomo) – bez 
wiêkszych problemów zaakceptowa³ 
du¿o bardziej korzystne dla biznesów 
handlowych (bo to i wypiæ coœ przy 
tym trzeba, i przek¹siæ, i podarunki 
wymieniæ) spotkania towarzyskie 
przed Bo¿ym Narodzeniem, zwane 
op³atkiem.

  Tak, ja te¿ jestem, jak co roku, na 
przyjêciu w konsulacie i uwa¿am ¿e 
jest to mi³e spotkanie, i trudno znaleŸæ 
inny czas na takie kilkudziesiêcio-
osobowe podzielenie siê op³atkiem, 
bo przecie¿ w Wigiliê nie mo¿na by 

urz¹dziæ tu tej uroczystoœci. Mam jed-
nak œwiadomoœæ, ¿e wcale nie jestem 
przez to w zgodzie z polsk¹ tradycj¹ 
– jestem w zgodzie z dzisiejszym d¹-
¿eniem do upraszczania sobie ¿ycia, 
do korzystania z okazji do zabawy. 
Myœlê przy tym, ¿e zawsze jest coœ za 
coœ – ¿e za ten kolorowy, elegancki 
œwiat trzeba czymœ zap³aciæ – tak ju¿ 
jest.
  Zastanawiam siê tylko, czy przy tym 
zbiorowym sk³adaniu sobie ¿yczeñ ko-
nieczny jest op³atek. Op³atek, którego 
kawa³ki (du¿o tego) zbieraj¹ z pod³o-
gi Anka i Basia. Basia mówi, ¿e to 
przecie¿ grzech... Jest to niew¹tpliwie 
grzech. Grzech przeciwko polskiej tra-
dycji, w której op³atek na wigilijnym
stole by³ najwa¿niejszy, by³ œwiêtoœ-
ci¹. Tak¿e grzech przeciwko kulturze 
osobistej. Powiedzia³bym, ¿e w tych 
kawa³kach op³atka deptanych po od-
mówieniu Ojcze nasz przez goœci kon-
sulatu móg³bym ewentualnie doszu-
kiwaæ siê obrazy uczuæ religijnych, a 

nie w ustawionych w sposób nienatu-
ralny choinkach.

 - Tradycja! – wo³a Tewje Mleczarz. 
– Bez naszych tradycji nasze ¿ycie 
by³oby chwiejne jak... jak... Jednak 
kurczowe trzymanie siê tradycji nie 
uchroni go przed zachwianiem, prze-
¿yciem wstrz¹su, gdy dotrze do niego 
to, ¿e œwiat jego córek jest inny od 
jego œwiata.
  Nie maj¹ k³opotów z tradycj¹ ¿y-
dowscy twórcy Saturday Night Live, 
którzy swój bo¿onarodzeniowy pro-
gram, ostatni w tym roku, prezento-
wany dzieñ po tragicznych wydarze-
niach w Connecticut, zaczêli nie od 
¿artu, a od odœpiewania przez dzieciê-
cy chór kolêdy Cicha noc. 
  Mijana na ulicy kobieta przystaje na 
pó³ sekundy, aby ¿yczyæ mi Merry 
Christmas. To nie jest odosobnione 
zachowanie. Jeœli nale¿y ono do ka-
nadyjskich zwyczajów, to niech ¿yje 
kanadyjska tradycja.

    W ten magiczny czas Bożego Narodzenia, 
wspominając wigilijny wieczór w dalekiej Ojczyźnie 
życzę Państwu, aby przy świątecznym stole nie 
zabrakło wzajemnego ciepła i miłości oraz myśli 
o bliskich naszym sercom, gdziekolwiek oni są…
    Niech w Nowym Roku w naszych domach zagości 
dobre zdrowie, spokój i pomyślność oraz zrealizują 
się nie tylko nasze plany, ale nawet marzenia.
   Wszystkiego najlepszego!

    Konsul Generalny RP
           w Vancouver
        Krzysztof Czapla
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