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M

edia epatują dziś wyznaniami celebrytów, którzy uciekają od świąt, ponieważ gardzą

polską tradycją (Paulina Młynarska: „światełka żrące prąd, dręczenie karpi i siebie na wzajem"), to
dla odmiany w Racjonaliście świąteczne wyznanie celebrytki, i to takiej po której nie
spodziewalibyście się tego, bo ma dziś zupełnie inny wizerunek, celebrytki feministycznej
i ateistycznej. Oto Magdalena Środa o polskiej tradycji:
„Chodzę na pasterkę, ponieważ jest to element tradycji, element polskości".
"Wiara to kwestia łaski. A ta nie została mi udzielona. (...) Obrzędowość bez wiary nie musi być
pusta. To ważny element kultury i wspólnoty. W naszym kultywowaniu obyczajów nie było
hipokryzji. (...) Ja co roku chodzę na pasterkę. Więcej — moje dziecko i dzieci znajomych, które
przychodziły do nas w okresie świąt, czytały ze mną Biblię przed wyjściem do kościoła. Bo
znajomość wiary i podstawy jej objawienia, czyli Stary i Nowy Testament, to obowiązek człowieka
wykształconego. Więc od strony poznawczej córka zbliżyła się do religijności. A ja chodzę na
pasterkę, traktując to jako ważny element polskiej obyczajowości, którą szanuję i lubię. (...) Zawsze
fascynowała mnie liturgia, a do dziś zadziwia rola Baranka Bożego. (...) Wizyty w Kościele traktuję
jako zabiegi o charakterze sentymentalnym i wspólnotowym, ale nie religijnym. (...) Bo taka jest
tradycja i nasza historia, i taka jest większość, w której żyjemy. Żeby zrozumieć, musimy tego
doświadczyć. Zdarzały się wśród jej [córki] przyjaciół nawrócenia. Gdyby powiedziała, że jest
wierząca, byłabym mile zaskoczona, że ateizm nie jest uwarunkowany genetycznie. Tak jak — mam
nadzieję — nie jest uwarunkowana religijność.
— Co Panią denerwuje w katolicyzmie polskim?
— Nic."
Wypowiedzi te pochodzą z wywiadu dla Gazety Wyborczej z 2005 pt. „Ateistka" oraz z wywiadu
dla TVN Style z 2008 (rozmowa z Magdą Mołek). W późniejszych latach Magdalena Środa zaczęła
mówić językiem polityki, więc jej przekaz uległ zmianie, wyżej mówiła bardziej jako profesor filozofii,
czyli osoba o głębokiej wiedzy kulturowej.
Dla wszystkich zatem: WESOŁYCH ŚWIĄT, bez względu na Wasze poglądy polityczne i religijne.
Aktualne zwyczaje święteczne krytykowane są z pozycji zarówno laickich, jak i religijnych.
Strona laicka głosi, że nie obchodzi świąt, bo jest to zwyczaj konfesyjny. Świadczy to niestety
o dużej ignorancji kulturowej. Obecne święta to zwyczaj wspólnotowy ponadkonfesyjny, związany
z wieloma wierzeniami i kulturami indoeuropejskimi. Obecny kod kulturowy buduje naszą dzisiejszą
wspólnotę. Hejtowanie świąt nie jest zatem przejawem laickości, lecz swoistego nihilizmu
kulturowego. Zdanie to podzielają także zagraniczne środowiska laickie, zob. komentarz lidera
brytyjskich ateistów: For those of us who aren&apos;t religious, Christmas holds a very different and
important meaning (http://www.independent.co.uk/voices/christmas-family-toge ther-humanismrelationships-cha rity-a8126391.html).
Strona religijna narzeka z kolei na „skomercjalizowanie" — to tak jakby narzekać, że tradycja
świąteczna wciąż jest żywa społecznie, bo tego właśnie przejawem jest tak intensywny ruch
handlowy wokół świąt. Gdy zaniknie czynnik komercyjny świąt będzie to oznaką, że tradycja ta stała
się społecznie nieistotna. Narzekanie na komercję ma w sobie coś z pretensji, że czynnik religijny
świąt dziś nie dominuje. Komercja nie jest jednak żadną realną barierą, by nadać świętom głębszy
wymiar — dla tych, którzy tego chcą.
Niewątpliwie najmocniejszą tradycją tych świąt są prezenty. Kto je przynosi, to zależy w dużej
mierze od regionu Polski:

•
•
•
•
•
•

Gwiazdor — Wielkopolska;
Gwiazdka — Małopolska;
Święty Mikołaj — tradycja węgro-słowacka (Mikulás);
Dzieciątko — tradycja czeska (Jezulątko, Jeżiszek) i śląska;
Dziadek Mróz i Śnieżynka — tradycja ruska;
Aniołek — tradycja południowa.

Najbardziej medialny jest dziś Święty Mikołaj, co jest niezbyt poprawne, gdyż Mikołaj pracuje
w Mikołajki, czyli 6 grudnia. Najbardziej polscy prezentodawcy choinkowi to Gwiazdor i Gwiazdka.
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