Artykuł pochodzi z tomu:
[w:] Tradycja w tekstach kultury, red. Jan Adamowski i Józef Styk, Lublin 2009, s. 119–128.
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¯yczenia wi¹teczne a ideologia

Bo¿e Narodzenie w tradycji polskiej
Mimo swoistej hierarchii wi¹t i uroczystoci religijnych, obowi¹zuj¹cej w Kociele katolickim, w której zdecydowanie najwa¿niejsza jest Wielkanoc (KKK 1168
i nn.1), w powszechnym odczuciu miejsce to przys³uguje Bo¿emu Narodzeniu, szczególnie za Wigilii. Dzieñ ten jest najbardziej nastrojowy w ca³ym roku liturgicznym,
jawi siê zawsze jako jedyny i niepowtarzalny. Prze¿ywany w rodzinnej atmosferze
pozostaje na zawsze w pamiêci. Nic tu nie zast¹pi w³asnych prze¿yæ, wspó³uczestnictwa w swego rodzaju misterium religijnym, wspó³tworzenia wyj¹tkowego nastroju, na który sk³adaj¹ siê takie elementy, jak np. choinka, oczekiwanie na prezenty
i radoæ z ich otrzymania, specyfika i symbolika wigilijnych potraw, zimowa aura,
oczekiwanie na pierwsz¹ gwiazdkê, s¹siedztwo radosnych uroczystoci  w. Miko³aja oraz Sylwestra i Nowego Roku. Atmosferê wi¹t tworzy w tym czasie osobiste
zaanga¿owanie, które póniej ka¿dy mo¿e dzieliæ z innymi.
Wspomnienie spokoju i szczêcia tego wiêta kszta³tuje wzór prze¿ywania szczêcia w ogóle. Józef Czechowicz tak wspomina³ swoje lata dzieciêce w Poemacie o miecie Lublinie:
Porzucisz mury dobrze ci znane z czasów, gdy biega³ tu za drewnianym kó³eczkiem, z czasów
[ ], gdy ka¿da noc wigilijna by³a bardziej srebrna ni¿ w bajkach (Czechowicz brw).

Wigilia jest wiêtem wymagaj¹cym przygotowania do prze¿ycia wielkiej tajemnicy, przybrania nowotestamentowych odwiêtnych szat. Bajka, która posiada moc
wyniesienia na szczyty dzieciêcej wyobrani, u Czechowicza staje siê zaledwie wstêpem do wyobra¿enia rzeczywistoci Wigilii. Oczekiwanie mi³ych chwil wzmacnia
dodatkowo czas adwentu. Ca³e wiêto zawiera siê w oczekiwaniu i spe³nieniu. wi¹teczne dzielenie wyra¿a siê g³ównie w gestach i wspólnym odczuwaniu, nie wymaga nadmiernej obfitoci s³ów. W tym kontekcie wi¹teczne ¿yczenia, te wypowiedziane i te napisane, mog¹ nabraæ szczególnego znaczenia, szczególnej mocy.
Elementami wspólnymi w przypadku wi¹t Bo¿ego Narodzenia s¹: 1. czas wiêtowania oraz 2. zrytualizowane zachowania z wykorzystaniem ustalonych rekwizytów: strojenie choinki, sk³adanie ¿yczeñ wi¹tecznych, dzielenie siê op³atkiem, jedzenie okrelonych potraw, wzajemne obdarowywanie siê prezentami. Niezwykle
1

Katechizm Kocio³a katolickiego, Poznañ 2002, s. 294295.
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wa¿nym elementem ca³ego teatrum wigilijnego jest dzielenie siê op³atkiem. W czasie Wigilii op³atek  tyle¿ tajemniczy, co niezast¹piony i nierozerwalnie wpisany
w polsk¹ tradycjê wi¹t Bo¿ego Narodzenia  k³adzie siê w centralnym miejscu sto³u
na specjalnym talerzu, w wielu domach przekazywanym z pokolenia na pokolenie.
Talerz z op³atkiem bierze w rêce senior rodu, wypowiadaj¹c ¿yczenia, np. Na tê
wiêt¹ Wigiliê, abymy byli zdrowi i weseli / jak w niebie anieli, / bymy do drugiego roku doczekali / i op³atkiem siê ³amali. Takie wierszowane formu³y ¿yczeñ, których wiele znaleæ mo¿na w kulturze ludowej, dodatkowo podkrelaj¹ powagê chwili.
Po s³owach ¿yczeñ senior obchodzi z talerzem wszystkich obecnych, którzy bior¹ do
rêki swoj¹ cz¹stkê chleba anielskiego. Teraz nastêpuje czas na ¿yczenia indywidualne, na spotkania twarz¹ w twarz.
Jakie treci niesie ze sob¹ samo s³owo ¿yczyæ (co komu)? Leksykografowie s¹
zgodni w kwestii samej istoty. Aleksander Brückner, autor S³ownika etymologicznego
jêzyka polskiego, którego pierwsze wydanie ukaza³o siê w roku 1927 w Krakowie,
wywodzi je od s³owa ¿ycie. Ju¿ sam ród³os³ów potrafi wyt³umaczyæ moc sk³adanych sobie zazwyczaj ¿yczeñ. Zgodnie z tym ¿yczyæ, jak pisze Brückner, to tyle, co
dawaæ do (u)¿ycia (SEJP 1927: 669). Wed³ug Innego s³ownika jêzyka polskiego, jeli
¿yczymy komu czego dobrego, np. zdrowia, to wyra¿amy nadziejê, ¿e bêdzie on to
mia³ (ISJP: 1419). Zawiera wiêc intencjê spe³nienia, zaistnienia b¹d trwania jakiego dobra, np. zdrowia, w ¿yciu cz³owieka obdarowanego ¿yczeniem. Z kolei Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny zamieszcza nastêpuj¹c¹ definicjê leksemu ¿yczyæ
 wyra¿aæ pragnienie, aby co siê zici³o (PSWP). Anna Wierzbicka eksplikuje akt
mowy, jakim s¹ ¿yczenia, nastêpuj¹co: mówi¹c, ¿e ¿yczê ci X, mówiê, ¿e wiem, ¿e
jeli to wypowiem, to byæ mo¿e tak siê stanie (Wierzbicka 1987: 227, cyt za: Marcjanik
1997: 64).2
Takie rozumienie bliskie jest religijnemu kontekstowi tego wi¹tecznego rytua³u.
Na wzór bo¿onarodzeniowego a S³owo Cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy nami
pragniemy, aby wypowiedziane w stronê drugiego cz³owieka ¿yczenia, dobre, ¿yczliwe s³owa spe³ni³y siê, aby sta³y siê wydarzeniem, rzeczywistoci¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿yczenia s¹ g³ono wypowiedzianymi intencjami wobec innych ludzi. Wierzymy, ¿e na podobieñstwo misterium cichej nocy równie¿ i w naszym ¿yciu moc¹
s³ów wydarzy siê co wielkiego, upragnionego, co d³ugo oczekiwanego.
Jan Adamowski zwraca uwagê na to, ¿e w myleniu ludowym s³owo równowa¿ne jest rzeczy i odbierane jest w kategorii daru. Funkcj¹ daru jest zarówno uznanie drugiej osoby, jak i utrwalanie wiêzi miêdzyludzkich. W kulturach tradycyjnych
dar wymaga³ równowartociowego odwzajemnienia. Przyjêcia daru nie mo¿na by³o
odmówiæ, bo wywo³ywa³o to obrazê i wrogoæ. Wymiana darów w tym kontekcie
jest nie tylko grzecznoci¹, ale jedn¹ z podstawowych regu³ wspó³¿ycia (Adamowski 1991: 103). Potrzebê utrzymania symetrycznoci relacji miêdzy partnerami w sytuacji sk³adania ¿yczeñ dostrzega równie¿ Ma³gorzata Marcjanik. Wzajemne sk³adanie sobie ¿yczeñ ma miejsce m.in. przy okazji wi¹t kocielnych, np. Bo¿ego Narodzenia (Marcjanik 1997: 6364).

2

Autorka prezentuje eksplikacjê semantyczn¹ angielskiego czasownika wish.
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¯yczenia stanowi¹ jedn¹ z form komunikowania siê miêdzy ludmi w ramach
etykiety, wiêc powinny byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi w danej kulturze zasadami
dobrego wychowania. M. Marcjanik umieszcza je wród autonomicznych aktów etykiety. Jak twierdzi autorka w rozwoju jêzyka i obyczajów wykszta³ci³y siê takie
grzecznociowe akty mowy, które u¿ytkownicy jêzyka bez trudu rozpoznaj¹ i jednoznacznie okrelaj¹ (Marcjanik 2001: 282). Same ¿yczenia s¹, jak to okrelaj¹ jêzykoznawcy, aktem mowy, jednak nie nale¿y zapominaæ o ca³ej towarzysz¹cej temu aktowi sytuacji. S³owa i gesty s¹ w stanie wytworzyæ specjaln¹ wiê miêdzy osobami,
które maj¹ szansê dowiadczyæ autentycznej bliskoci w dialogu, jakim jest wzajemne sk³adanie sobie ¿yczeñ. Uczucie bliskoci jest szczególnie wa¿ne dla cz³owieka
wspó³czesnego, który czêsto sk³onny jest odchodziæ od tego typu g³êbszych relacji.
Najczêciej ¿yczymy zdrowia, szczêcia i pomylnoci, takie ¿yczenia nie ró¿ni¹ siê
specjalnie od ¿yczeñ sk³adanych przy innych okazjach, np. urodzin czy imienin. Czêsto jednak do³¹czamy s³owa dotycz¹ce nadchodz¹cego roku, aby np. chocia¿ nie
by³ gorszy. Niemal zawsze obecny jest element duchowy w postaci ¿yczeñ np. obfitoci ³ask Bo¿ych czy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Takie i podobne ¿yczenia s¹
aktualne zarówno dla naszych najbli¿szych, jak te¿ dla ¿yj¹cych w ka¿dym innym
zak¹tku wiata. Znaj¹c siê bli¿ej, zazwyczaj wiemy, czego nam potrzeba, jakie s¹
nasze pragnienia.
¯yczenia realizuj¹ fatyczn¹ funkcjê mowy, utwierdzaj¹ nas w przekonaniu o istnieniu wiêzi miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹ oraz o ich wzajemnej pamiêci. Nie jest to
jedyna funkcja ¿yczeñ w akcie komunikacji. Jeli nie s¹ tylko wypowiedzi¹ kurtuazyjn¹, mo¿na przyj¹æ, ¿e realizuj¹ wzorzec pierwotny, tzn. pragnienie dobra dla
drugiego cz³owieka, nawet wtedy, gdy nie wykraczaj¹ poza standardowe wyliczenia typu: zdrowia, szczêcia, pomylnoci, ³ask Bo¿ych itp. Nie jest to jednak próba
wp³yniêcia na adresata ¿yczeñ, co ujawniaæ by mog³o funkcjê perswazyjn¹, ale raczej
próba zmiany rzeczywistoci lub przynajmniej utrzymania jej statusu na nie gorszym poziomie, czyli dla osób wierz¹cych próba wp³yniêcia na Boga jako Pana ludzkiego losu, lub na bli¿ej nieokrelone si³y kieruj¹ce ludzkim losem. ¯yczenia z okazji
wi¹t Bo¿ego Narodzenia mia³yby dla osób religijnych charakter modlitwy, a wiêc
aktu religijnego bazuj¹cego na kontakcie z Bogiem o okrelonej strukturze i potencjale illokucyjnym (Wojtak 1999: 129). Podstaw¹ jest wiara w mo¿liwoæ przemiany
rzeczywistoci przez Boga, do którego porednio zwraca siê osoba sk³adaj¹ca ¿yczenia. Na pokrewieñstwo miêdzy ¿yczeniem a modlitw¹ zwraca zreszt¹ uwagê Tadeusz Zgó³ka, twierdz¹c, ¿e ich tertium comparationis stanowi wspólna przynale¿noæ
do gatunku prób kierowanych do mocy sprawczych (Zgó³ka 2005: 22).
Co sk³ada siê na strukturê ¿yczeñ?3 ¯yczenia wi¹teczne, podobnie jak ¿yczenia
z ka¿dej innej okazji, powinny zawieraæ cztery elementy, które mo¿na uznaæ za konieczne i wystarczaj¹ce zarazem, a s¹ nimi: 1. nadawca, 2. odbiorca, 3. okazja do
3
Szczegó³owo problematykê tê omawia Gra¿yna Habrajska (1993: 384396). Zastrzec nale¿y
jednoczenie, ¿e badania zosta³y przeprowadzone przed kilkunastoma laty i wiele siê od tamtej
pory zmieni³o, np. coraz rzadziej wysy³a siê tradycyjne kartki wi¹teczne, a coraz czêciej za porednictwem Internetu czy telefonu komórkowego, co wp³ywa na ca³y akt komunikowania siê,
modyfikuje równie¿ strukturê tekstów ¿yczeniowych.
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sk³adania ¿yczeñ oraz ich 4. treæ. Wszystkie sk³adniki struktury wystêpuj¹ zarówno
w ¿yczeniach przekazywanych porednio (na kartkach wi¹tecznych, w listach tradycyjnych lub e-mailowych, sms-ach), jak i tych przekazywanych bezporednio (osobicie, za porednictwem telefonu czy komunikatora internetowego). Obie formy
sk³adania ¿yczeñ mog¹, ale nie musz¹, ukryæ dos³owne okrelenia, jako oczywiste
w konkretnej sytuacji, jednoczenie nie eliminuj¹c tych elementów ze struktury ¿yczeñ. A s¹ to: nadawca, odbiorca i okazja (poza gramatycznym ujawnianiem nadawcy w 1. lub 3. osobie, jak np. wszystkiego najlepszego ¿yczy/¿ycz¹ 4, i odbiorcy
w 2., co jest oczywiste w sytuacji dialogu, równie¿ listowego, gdzie ja mówiê (piszê) do ty). Elementem niezbêdnym ¿yczeñ jest ich treæ  czego ¿yczymy drugiej
osobie czy grupie osób, np. ca³ej rodzinie naszego rozmówcy/adresata. Nawet ¿yczenia realizuj¹ce program minimum, chocia¿by standardowe Weso³ych wi¹t!
napisane na billboardzie czy na wystawie sklepowej, zawieraj¹ w swojej strukturze
wszystkie cztery elementy.
Poza sk³adnikami koniecznymi ¿yczenia mog¹ zawieraæ równie¿ elementy dodatkowe, które pe³ni¹ funkcjê dekoracyjn¹ (rysunek czy zdjêcie np. bombki, op³atka,
przystrojonej choinki, ¿³óbka), podkrelaj¹ religijny wymiar wi¹t (np. cytaty z Pisma wiêtego, kolêd, przemówieñ papieskich czy pism teologicznych lub te¿ obrazy
czy rysunki o treci religijnej, zawieraj¹ce sceny z ¿ycia Chrystusa) b¹d te¿ ludyczn¹ (np. ¿art rysunkowy koresponduj¹cy z danym wiêtem).
Bo¿e Narodzenie w dyskursach ideologicznych
¯yczenia na Bo¿e Narodzenie, ze wzglêdu na bliskoæ czasow¹ z Nowym Rokiem, s¹ bardzo czêsto sk³adane ³¹cznie  przy okazji przypadkowych spotkañ przedwi¹tecznych, na wysy³anych kartkach. Inaczej jest w gazetach. ¯yczenia od redakcji
opublikowane na pierwszych stronach czterech gazet ogólnopolskich, reprezentuj¹cych ró¿ne opcje polityczne i wiatopogl¹dowe: Nasz Dziennik, Rzeczpospolita,
Gazeta Wyborcza, Trybuna, ze wzglêdu na swój cykl wydawniczy, zamykaj¹cy
siê w obrêbie jednego dnia, mog¹ byæ osobno sk³adane czytelnikom z obu tych okazji. W wiadomoci potocznej pierwsze ze wi¹t ma charakter religijny, drugie za
wiecki. Teksty ¿yczeñ bo¿onarodzeniowych od redakcji wraz z towarzysz¹cymi im
elementami graficznymi, oprócz celu zasadniczego i jawnego, jakim jest przekazanie
¿yczeñ, prezentuj¹ równie¿ przynale¿noæ danej gazety do okrelonego dyskursu
ideologicznego.
Obraz wi¹t, jaki wy³ania siê z tekstów ¿yczeñ, cile powi¹zany jest z postrzeganiem religii w poszczególnych dyskursach. Elementy graficzne towarzysz¹ce ¿yczeniom wi¹tecznym równie¿ pe³ni¹ nie tylko funkcjê dekoracyjn¹. W rzeczywistoci,
poza funkcj¹ wi¹tecznego ozdobnika, publikowane s¹ w nastêpstwie wiadomego
wyboru zgodnego z intencjami danej redakcji. Jak twierdzi Walery Pisarek, ka¿de
zdjêcie publikuje siê w jakim celu, po to, aby za pomoc¹ tego w³anie zdjêcia poinformowaæ o czym czytelników, daæ wyraz okrelonej postawie wobec danego wydarzenia, przekonaæ odbiorców (lub utwierdziæ ich przekonania) o s³usznoci nasze4

W p³aszczynie semantycznej jest to 1. osoba, chocia¿ formalnie mo¿e przybraæ postaæ 3. osoby.
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go stanowiska czy te¿ po prostu zabawiæ ich i zwiêkszyæ atrakcyjnoæ gazety (Pisarek 2002: 259). Poza tym treæ obrazu powinna stanowiæ dope³nienie, a nie zaprzeczenie treci s³ownej ¿yczeñ. Gdy w ¿yczeniach mowa o narodzeniu Chrystusa, to
obraz zawieraj¹cy jedynie przystrojon¹ ga³¹zkê by³by niewystarczaj¹cy, ale za to
adekwatny do ¿yczeñ niewspominaj¹cych o Chrystusie, a jedynie np. o wi¹tecznym
nastroju. Drukowane ¿yczenia wi¹teczne stanowi¹ ca³oæ razem ze swoim t³em, gdzie
werbalny i niewerbalny komunikat podkrelaj¹ wzajemnie swoje przes³anie. We
w³oskim filmie Franco Zeffirellego Brat s³oñce, siostra ksiê¿yc z 1972 roku o ¿yciu w.
Franciszka z Asy¿u dostojnik z dworu Papie¿a mówi o gecie uca³owania bosych
stóp Franciszka przez wyranie poruszonego Ojca wiêtego: Chce zjednaæ ubogich
dla Kocio³a. Jak widzimy, ka¿de zachowanie, w tym równie¿ akt sk³adania ¿yczeñ,
mo¿e byæ interpretowany w zale¿noci od uwarunkowañ i ograniczeñ samego interpretatora, ale same ¿yczenia zawieraj¹ w miarê wyrany komunikat stanowi¹cy odzwierciedlenie intencji nadawców ¿yczeñ. O przynale¿noci do okrelonego dyskursu decyduje treæ ¿yczeñ i typ elementu graficznego.
A. Nadawca

W ka¿dym z ¿yczeñ nadawc¹ jest redakcja, czyli grupa osób, która tworzy dan¹
gazetê. Grupa ta, w przypadku tytu³ów zaanga¿owanych w bie¿¹ce sprawy polityczne, spo³eczne czy wiatopogl¹dowe, jest w miarê jednorodna, reprezentuje zbli¿one postawy oparte o wspólny system wartoci. Wa¿ne jest to w codziennej pracy
redakcyjnej, ujawnia siê tak¿e przy okazji wi¹t.
B. Odbiorca

W ka¿dym z ¿yczeñ odbiorc¹ s¹ oczywicie czytelnicy, a redakcje pos³uguj¹ siê
ró¿nymi formu³ami w ich nazywaniu: 1. neutralne, np. wszystkim naszym czytelnikom (Rz), Czytelnikom (Dz), naszym Czytelnikom (GW), 2. emocjonalne, np.
Kochani Czytelnicy (NDz) oraz zwracanie siê do czytelników per wy (Tr).
Relacja miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹ opiera siê zazwyczaj na wspólnej wizji wiata. Obie strony wspó³uczestnicz¹ w tworzeniu rzeczywistoci, dlatego te¿ mo¿na
mówiæ o ich za¿y³oci, która ujawnia siê przy okazji sk³adania ¿yczeñ bo¿onarodzeniowych. Ta poufa³oæ obecna jest ju¿ w formach adresatywnych (Kochani  NDz),
ale te¿ w formie poufa³ych zwrotów do adresata (wyluzujcie siê, pomiejcie Tr).
Redakcja GW, maj¹c wiadomoæ, ¿e lektur¹ jej tekstów prasowych zajmuj¹ siê nie
tylko czytelnicy podzielaj¹cy pogl¹dy redakcji, ¿yczy Przyjacio³om i Nieprzyjacio³om.
C. Okazja do sk³adania ¿yczeñ

Kontekst wi¹t Bo¿ego Narodzenia tworzy okrelon¹ cile sytuacjê nadawcz¹,
która wed³ug Stefanii Skwarczyñskiej jest zespo³em czynników okrelaj¹cych konkretny stan rzeczy zewnêtrzny w chwili nadawania komunikatu. Sytuacja ta aktywizuje nadawcê, wp³ywa na taki czy inny jego stan psychiczny. W konsekwencji
rzutuje miêdzy innymi na wybór przedmiotu komunikatu, na ujêcie tego przedmio-
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tu i jego przedstawienie (Skwarczyñska 1965, cyt za: Bartmiñski, NiebrzegowskaBartmiñska, Szadura (red.), 2004: 69).
wiêta s¹ pewnym bytem obiektywnym, niezale¿nym od uczestników aktu komunikacji. Oficjalna nazwa wi¹t to Bo¿e Narodzenie, nazwa ta jest nazw¹ kocieln¹,
ale zosta³a te¿ zapisana w ustawie o dniach wolnych od pracy z roku 1951 (Dz. U.
nr 4, poz. 28, § 1), a to jeden ze znaków, ¿e jest równie¿ oficjaln¹ nazw¹ pañstwow¹.
D. Treæ ¿yczeñ

Treci¹ ¿yczeñ od redakcji s¹ wyartyku³owane intencje wobec czytelników. Tutaj
ujawnia siê postawa nadawcy i odbiorcy wobec wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz hierarchia wartoci. Wynika to z ideologii reprezentowanej przez konkretne pismo.
Komunikat jêzykowy, jakim s¹ ¿yczenia, jest formu³owany w oparciu o wszystkie
uwarunkowania ideologiczne, jakie na co dzieñ reprezentuje redakcja.
Przyjrzyjmy siê bli¿ej treci ¿yczeñ bo¿onarodzeniowych od wybranych redakcji:
Kochani Czytelnicy,
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia pragniemy z³o¿yæ Pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia: obfitoci ³ask od Bo¿ej Dzieciny, radoci, mi³oci, pokoju serca, ciep³a i ¿yczliwoci wród najbli¿szych.
Niech wiat³o p³yn¹ce z Betlejemskiej Stajenki promienieje wszêdzie tam, gdzie siê Pañstwo znajd¹,
niech rozprasza wszelkie ciemnoci ludzkich serc.
Ogarnijmy wszystkich mi³oci¹ i dobroci¹, aby na naszej polskiej ziemi w wigilijn¹ noc nikt nie
cierpia³ g³odu, zimna czy samotnoci.
Ka¿dej Rodzinie ¿yczymy radosnych wi¹t, dostatku oraz obfitego b³ogos³awieñstwa Bo¿ego
w nowym, 2007 roku.
Redakcja Naszego Dziennika
Element graficzny: Rogier van der Weyden, Pok³on Trzech Króli

Obecny w tych ¿yczeniach silny akcent religijny obejmuje nie tylko s³ownictwo
odnosz¹ce siê do wi¹t (sama nazwa wiêta: Bo¿e Narodzenie, okrelenie g³ównej postaci: Bo¿a Dziecina, nazwa miejsca wydarzenia sprzed ponad dwóch tysiêcy lat: Betlejemska Stajenka), ale równie¿ po³¹czone z nimi w kontekcie wi¹t szczegó³owe formu³y (obfitoci ³ask, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego), tak¿e w u¿yciach obrazowych, metaforycznych (Niech wiat³o p³yn¹ce z Betlejemskiej Stajenki promienieje ). Obecny jest równie¿ akcent narodowy: (aby na naszej polskiej ziemi ). Zastosowanie takiego nieoficjalnego s³ownictwa, ale formu³ i nazw zrozumia³ych tylko dla chrzecijan, zbli¿a
ca³e ¿yczenia do jêzyka rodowiskowego, jêzyka pewnej czuj¹cej wiê emocjonaln¹
wspólnoty. Obraz wi¹t: czas, w którym wiat ma dowiadczyæ szczególnego dobra
za przyczyn¹ Boga.
Bo¿e Narodzenie 2006
Wszystkim naszym Czytelnikom ¿yczymy dobrych, rodzinnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Niech
up³yn¹  jak zawsze  przy wigilijnym stole, z choink¹, kolêdami, w atmosferze, która na nowo
pozwala odkryæ to, co w tych wiêtach najwa¿niejsze: cz³owieczeñstwo Jezusa i ka¿dego z nas.
Niech poka¿¹ piêkno naszych rodzin, pog³êbi¹ relacje z innymi, pozwol¹ powróciæ do podstawowych wartoci.
Redakcja [Rzeczpospolitej]
Element graficzny: Sano di Pietro, Madonna z Dzieci¹tkiem
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Obecne s¹ akcenty religijne (Bo¿e Narodzenie, Jezus, kolêdy), nawi¹zanie do rodzinnego charakteru wi¹t (rodzinnych wi¹t, piêkno naszych rodzin), wartoci humanistycznych (cz³owieczeñstwo Jezusa i ka¿dego z nas, podstawowe wartoci) i unikalnej atmosfery, jaka tworzy siê przy wigilijnym stole. Obraz wi¹t: czas, w którym mamy szansê
zmieniæ nasze ¿ycie, czas kszta³towania relacji miêdzyludzkich opartych na wy¿szych
wartociach.
Naszym Czytelnikom, Przyjacio³om i Nieprzyjacio³om ¿yczymy wi¹tecznej radoci i wielu
dobrych nowin.
[Bez podpisu] Gazeta Wyborcza
Element graficzny: Rysunek umiechniêtego, trzymaj¹cego kciuki w gecie OK niemowlêcia w beciku na tle komety (Gwiazdy betlejemskiej?)

W tekcie ¿yczeñ brakuje nazwy wi¹t oraz jej bohatera, jedynym nawi¹zaniem
do religii jest ¿yczenie: wielu dobrych nowin, które odnosi siê m.in. do znaczenia s³owa
ewangelia (z gr. dobra nowina), jednak liczba mnoga mo¿e sygnalizowaæ dystans
potrzebny do kreacji zabawy s³ownej. Dobre nowiny mog¹ byæ równie¿ dobrymi wiadomociami, jakie codziennie chce przynosiæ czytelnikom Gazeta. Nietradycyjne potraktowanie dekoracji (niemowlê w beciku), równie¿ w konwencji zabawy, mo¿e byæ
znakiem indywidualizmu i intelektualizmu w podejciu do czasu wi¹tecznego. Obraz
wi¹t: wiêta to czas radoci, radoci pierwotnej, naturalnej, indywidualnej dla ka¿dego.
Zapomnijcie o NICH, wyluzujcie siê, pomiejcie, pojedzcie i wypijcie na zdrowie. Dobrych,
mi³ych, spokojnych wi¹t ¿yczy Pañstwu
Zespó³ TRYBUNY
Element graficzny: zdjêcie fragmentu choinki (bombki, ³añcuch, ga³¹zki)

Tekst ¿yczeñ nie zawiera ¿adnych akcentów religijnych, wiêta s¹ czasem dobrej
zabawy i zapomnienia o troskach ¿ycia codziennego, w tym o polityce. Wykorzystanie tradycyjnego schematu ¿yczeñ wi¹tecznych idzie w parze ze schematycznym
potraktowaniem dekoracji (zdjêcia) reprezentatywnej dla tych wi¹t. Obraz wi¹t:
wiêta to czas odpoczynku, relaksu, okazja oderwania siê od ¿mudnego, codziennego rytmu.
Stosunek do wi¹t wyra¿aæ siê mo¿e tak¿e w takich czynnikach ilociowych, jak
np. iloæ s³ów u¿ytych do napisania ¿yczeñ czy % powierzchni 1. strony gazety przeznaczonej na ¿yczenia:
Tytu³ gazety
Nasz Dziennik
Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza
Trybuna

Iloæ s³ów w tekcie
¿yczeñ
82
56
12
19

% powierzchni
przeznaczonej na ¿yczenia
87
41
39,5
31,5

Iloæ s³ów u¿ytych do sk³adania ¿yczeñ mo¿e, ale nie musi wiadczyæ o stopniu
zaanga¿owania w sprawê, dlatego te¿ nale¿y zbadaæ inne obiektywne parametry
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formy, np. % powierzchni strony przeznaczonej na ¿yczenia, obecnoæ lub brak akcentów religijnych w treci ¿yczeñ oraz motyw graficzny.
Zale¿nie od obecnoci lub braku elementów religijnych w treci ¿yczeñ i motywie graficznym (oficjalna nazwa wi¹t oraz imiê lub/i postaæ ich bohatera  Jezusa
Chrystusa) mo¿na dokonaæ klasyfikacji ¿yczeñ na przynale¿ne do dyskursów  prawicowego i lewicowego. Ten wyrany, dychotomiczny podzia³ podyktowany jest
stosunkiem do religii chrzecijañskiej. W ramach dyskursu prawicowego mo¿emy
wyró¿niæ postawê narodowo-katolick¹, mocno zaanga¿owan¹, równie¿ emocjonalnie, w sprawy religii i narodu (Nasz Dziennik) oraz umiarkowan¹, ³¹cz¹c¹ religiê
z umacnianiem dobra na wiecie (Rzeczpospolita). W dyskursie lewicowym  postawê liberaln¹, niejednoznaczn¹, relatywistyczn¹ (Gazeta Wyborcza) i bardziej
radykaln¹ w kwestii religii (Trybuna).
Wspólny dla obu dyskursów5 jest:
1. czas wiêtowania,
2. kulturowy nakaz sk³adania ¿yczeñ przy tej okazji,
3. ekspresywno-impresywny charakter ¿yczeñ wi¹tecznych,
4. ¿yczenie odbiorcy jakiego dobra z zastrze¿eniem, ¿e to dobro jest postrzegane
ró¿nie w zale¿noci od ideologii.
Ró¿ne s¹ za:
1. Sposoby mówienia o samym wiêcie religijnym, jakim jest Bo¿e Narodzenie,
mimo oficjalnej nazwy tego wiêta obowi¹zuj¹cej w Kociele oraz w ustawodawstwie polskim:
a. ¯yczenia prawicowe pos³uguj¹ siê nazwami religijnymi (Bo¿e Narodzenie, Jezus Chrystus) i te¿ s¹ pod tym wzglêdem wzajemnie zró¿nicowane (NDz tworzy
obrazy poetyckie, ³¹czy te¿ religijnoæ ze sprawami narodowymi), maj¹ stylistykê
blisk¹ modlitwie, rozwa¿aniom religijnym lub kazaniom. ¯yczenia maj¹ zainspirowaæ do g³êbszych przemyleñ.
b. ¯yczenia lewicowe nie wymieniaj¹ ani pe³nej nazwy wi¹t (zastêpuj¹c j¹ nazw¹ ogóln¹  wiêta), ani te¿ g³ównej ich postaci  Jezusa Chrystusa). Co prawda,
sk³adaj¹c sobie ¿yczenia, nie musimy operowaæ pe³n¹ i oficjaln¹ nazw¹ okazji, bo jest
ona stronom znana, jednak dyskurs lewicowy korzysta z tego prawa konsekwentnie,
prawicowy za nie.
2. Hierarchie wartoci ujawnione w treci ¿yczeñ:
a. ¯yczenia prawicowe eksponuj¹ wartoci wy¿sze, duchowe, nakierowane s¹ na
dalsze cele, na przysz³oæ, zawieraj¹ treci chrzecijañskie.
b. ¯yczenia lewicowe skupiaj¹ siê na wartociach doczesnych, przyjemnoci wiêtowania, zabawy, rzadko wykraczaj¹ poza czas wi¹t, zawieraj¹ treci ogólnokulturowe.
3. Postrzeganie wiêzi spo³ecznych:
a. ¯yczenia prawicowe kreuj¹ poczucie wspólnoty wierz¹cych w obliczu wi¹t.
b. ¯yczenia lewicowe odnosz¹ siê do bie¿¹cych sporów politycznych, ujawniaj¹
podzia³y spo³eczne i polityczne.
5
Por. van Dijk 2003: 728; tu m. in. rozwa¿ania nt. wspólnej bazy kulturowej, z której czerpi¹
poszczególne ideologie, s. 9.
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4. Obrazy wi¹t Bo¿ego Narodzenia zawarte w treci ¿yczeñ:
a. W myl ¿yczeñ przynale¿nych do dyskursu prawicowego wiat ma w czasie
tych wi¹t dowiadczyæ szczególnego dobra za przyczyn¹ Boga. Ludzie maj¹ szansê
na przemianê swego ¿ycia i wiata, w którym ¿yj¹. wiêta inspiruj¹ te¿ do g³êbszych
przemyleñ religijnych, humanistycznych. To czas ³¹cznoci miêdzy ¿yciem doczesnym a ¿yciem wiecznym.
b. Dyskurs lewicowy postrzega czas wi¹t jako ten, który niesie radoæ i odpoczynek, zamyka siê w wymiarze doczesnoci.
Kszta³towanie siê ró¿nych wariantów ¿yczeñ wi¹tecznych na poziomie dyskursu zwi¹zane jest z przyjmowanym przez nadawców i narzucanym odbiorcom punktem widzenia oraz celami, do których d¹¿¹. Du¿e znaczenie ma tak¿e system wartoci,
a wiêc ukierunkowanie ideologiczne dyskursu zgodnie z zasad¹, ¿e wspólnota buduje
siê wokó³ idei. Ka¿dy z wymienionych wy¿ej typów dyskursu jest reprezentowany
przez okrelony podmiot spo³eczny, którym s¹ grupy spo³eczne, partie, instytucje
i organizacje, a w naszym przypadku redakcje gazet.
Sposób mówienia o wiêcie religijnym, jakim jest Bo¿e Narodzenie, ujawnia stosunek do religii w ogóle oraz postawê ¿yciow¹ i hierarchiê wartoci. ¯yczenia z okazji
wi¹t Bo¿ego Narodzenia stanowi¹ okazjê do zamanifestowania postawy ideologicznej redakcji, ukazuj¹ religijnoæ, neutralnoæ/obojêtnoæ lub brak wiary. Mog¹ te¿ stanowiæ próbê przekonania czytelników do atrakcyjnoci takiej czy innej postawy.
Przemiany spo³eczne, polityczne i gospodarcze przynios³y w ostatnich kilkunastu latach istotne zmiany równie¿ w kwestii sk³adania ¿yczeñ wi¹tecznych. wiêta
religijne wesz³y w szeroko pojêty obieg publiczny, w tym medialny, nast¹pi³a równie¿ komercjalizacja wi¹t, a tym samym stopniowe odchodzenie od ich kontekstu
religijnego. Zjawiskiem coraz powszechniejszym w wiecie Zachodu jest rugowanie
treci religijnych ze wi¹t, nawet obchodzonych w domowym zaciszu, podyktowane
tzw. poprawnoci¹ polityczn¹ w imiê poszanowania dla innych, niechrzecijañskich
religii oraz niewierz¹cych. Nie spotka³em, co prawda, w opracowywanym materiale
z polskich gazet, obecnych ju¿ we wspó³czesnym wiecie ¿yczeñ z okazji wi¹t sezonowych (seasons greatings), ale eliminacja treci religijnych z wielu sporód nich
wydaje siê byæ faktem. To, co stanowi³o dot¹d jedynie pewn¹ otoczkê, t³o wychodzi
na pierwszy plan  choinka lub ga³¹zka z lampkami, bombkami i innymi ozdobami,
czasem op³atek. W dyskursie lewicowym to, co stanowi jedynie peryferia wi¹tecznej symboliki, zostaje ustawione w jej centrum, bohaterowie wydarzeñ ustêpuj¹ miejsca rekwizytom tworz¹cym mi³y, wi¹teczny nastrój.
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