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d kilku dekad przed 
!wi"tami Bo#ego Na-

rodzenia utwory takie,  
jak „Last Christmas” du-

etu Wham!, „Do $ey 
Know It’s Christmas?” Band Aid 

czy „White Christmas” Binga Crosby’ego,  
zalewaj% mainstreamowe media jak 
!wiat d&ugi i szeroki. Równie# w Polsce 
stanowi% integraln% cz"!' !wi%tecznego 
repertuaru. Dla jednych tego typu pio-
senki s% uwspó&cze!nion%, zwykle zse-
kularyzowan% wersj% kol"d, dla innych – 
znakiem przemienienia idei religijnych 
!wi%t w komercyjn%, konsumpcyjn%  
i niepowa#n% zabaw".

W Polsce na pewno &atwo odró#ni' 
!wi%teczne kompozycje pop od trady-
cyjnych bo#onarodzeniowych pie!ni. 
Zreszt%, status kol"d jest w naszym kraju 
wyj%tkowy, co potwierdzi& cho'by og&o-
szony niedawno prawny zakaz wykorzy-
stywania ich w reklamach. Tymczasem 
na przyk&ad w Ameryce podzia& nie 
jest tak oczywisty. Obszerna kategoria 
„Christmas Music” zawiera w&a!ciwie 
wszystko, co zwyk&o si" grywa' i odgry-
wa' w okresie poprzedzaj%cym !wi"ta, 
w czasie ich trwania, a równie# po nich. 
Znajdziemy tu wi"c zarówno kompozy-
cje tradycyjne, religijne, jak i wszelkiego 
rodzaju popularne piosenki „!wi%teczne” 
(ich motywem s% same !wi"ta i sposób 

ich sp"dzania), „mitologiczne” 
(ich bohaterami s% np. !wi"ty 
Miko&aj lub renifer Rudolf) czy 
po prostu „zimowe”.

Zgodnie z logik% globaliza-
cji, utwory te rozprzestrzeni-
&y si" po ca&ym !wiecie tak 
samo, jak zachodni sposób 
sp"dzania !wi%t. Trudno si" oprze' 
wra#eniu, #e obecno!' w mediach po-
godnych hitów ma ten sam rodowód 
oraz cel co przyozdabianie miast i wy-
staw sklepowych dekoracjami. Tworz% 
one specy(czn% atmosfer" i wprowadza-
j% t&um w euforyczny nastrój, w którym 
ch"tniej wydaje si" pieni%dze.

Co wi"cej, bo#onarodzeniowe przebo-
je nie tylko pomagaj% budowa' biznes 
wokó& !wi%t, funkcjonuj%c jako !cie#-
ka d)wi"kowa towarzysz%ca zakupom. 
Wszelkiej ma!ci „Christmas Albums” s% 
#y&% z&ota i stanowi% pot"#ny segment 
rynku muzycznego.

Najpopularniejsze  
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Single ze !wi%tecznymi hitami rozcho-
dz% si" w ponadmilionowych nak&adach. 
Utwór „Do $ey Know It’s Christmas?”  
z roku 1984 zosta& najlepiej sprzeda-
j%cym si" singlem na Wyspach Bry-
tyjskich i cieszy& si" tym tytu&em a# do 

1997. *%cznie sprzedano ponad 6 mln 
kr%#ków! Ale to i tak nic w porównaniu  
z „White Christmas” Binga Crosby’ego.

Wed&ug „Ksi"gi rekordów Guinnesa” 
ta !wi%teczna piosenka z pocz%tku lat 
40. jest najpopularniejsz% ma&% p&yt%  
w historii muzyki! Jeszcze bardziej impo-
nuj%co wygl%daj% liczby, gdy do 50 mln 
egzemplarzy singla „Bia&ych +wi%t” do-
liczy' drugie tyle sprzedanych p&yt d&u-
gograj%cych, zawieraj%cych ten przebój. 
Popularno!' kompozycji t&umaczono jej 
melancholijnym klimatem, odpowiada-
j%cym nastrojowi #o&nierzy sp"dzaj%cych 
Bo#e Narodzenie z dala od domu w cza-
sie drugiej wojny !wiatowej. Pisarz i we-
teran Kurt Vonnegut w powie!ci „Matka 
noc” pisze wr"cz o bohaterze, który ku-
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puj%c paczki z demobilu wszed& w posia-
danie 26 egzemplarzy p&yty Crosby’ego, 
przeznaczonych dla walcz%cych na fron-
cie ameryka,skich #o&nierzy. Mo#e wi"c 
to t&umaczy rekord sprzeda#y? Tak czy 
siak, popularno!' piosenki przetrwa&a 
i utwór napisany przez Irvinga Berli-

na doczeka& si" pi"ciuset interpretacji  
w kilkunastu j"zykach.

W podobnym czasie co „White Christ- 
mas” powsta&o te# wiele innych stan-
dardów, które do dzi! stanowi% #elazny 
repertuar !wi%teczny, cho'by „Rudolph, 
the Red-Nosed Reindeer”, „I Heard the 
Bells on Christmas Day” czy  „Rockin’ 
Around the Christmas Tree”, skompono-
wane przez Johnny’ego Marksa.

Pró#no by&oby wymienia' wszystkie 
popularne piosenki. Ich zapewne nie-
kompletna lista, któr% mo#na znale)'  
w Internecie, liczy blisko 500 pozycji  

(najstarsze powsta&y jeszcze w latach 
20.). Co ciekawe, zaskakuj%co du#o 
utworów skomponowano, jak przyznaj% 
autorzy, w czasie wyj%tkowo gor%cego 
lata. Wychodzi na to, #e pisanie utworów 
przepe&nionych odg&osami dzwonków 
sa, i zimow% atmosfer% mo#e przynie!' 
ukojenie w czasie upa&ów.

Poszukuj%c najpopularniejszej !wi%-
tecznej pop-kompozycji trzeba rozwa#y' 
spopularyzowan% przez Nat King Cole’a 
„$e Christmas Song”. Wprawdzie nie 
sprzeda&a si" a# tak dobrze, jak „Bia&e 
+wi"ta”, ale jest uznawana za najcz"!ciej 
goszcz%c% na antenach ameryka,skich 
stacji radiowych ze wszystkich bo#ona-
rodzeniowych piosenek. Ró#ne jej wersje 
nagrali: Frank Sinatra, James Brown, Bob 
Dylan, Paul McCartney, Celine Dion, 
Whitney Huston, a nawet idol nastolatek 
Justin Bieber.

Bardziej jednoznacznie mo#na wska-
za' najlepiej sprzedaj%ce si" !wi%teczne 

albumy. Wed&ug ameryka,skich ze-
stawie, w tej kategorii wygrywa Król: 
„Elvis’ Christmas Album” sprzeda& si"  
w ponad 10-milionowym nak&adzie. Ko-
lejne multiplatynowe p&yty to: „Mirac-
les: $e Holiday Album” Kenny’ego G,  
„$ese Are Special Times” Celine Dion 
oraz „Merry Christmas” Marii Carey.

Prócz nich zwykle w rankingach ulu-
bionych !wi%tecznych wydawnictw poja-
wiaj% si" albumy Franka Sinatry, Deana 

Martina, Elli Fitzgerald, $e Beach Boys, 
Jackson 5, Louisa Armstronga, Jamesa 
Browna czy zimowa p&yta Stinga sprzed 
trzech lat. By' mo#e do listy faworytów 
dopiszemy niebawem tegoroczne pre-
miery. W 2012 roku zbiór p&yt !wi%tecz-
nych powi"ksza si" m.in. o propozy-
cje Roda Stewarta („Merry Christmas, 
Baby”), ameryka,skiego tria country 
Lady Antebellum („On $is Winter’s  
Night”) i duetu aktorów znanych z musi-
calu „Grease”: Olivii Newton-John i Joh-
na Travolty („$is Christmas”).
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Ju# samo zestawienie wykonawców 

pokazuje, #e s% to dzie&a o ró#nym cha-
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rakterze. Okre!lenie muzyki jako „!wi%-
tecznej” dotyczy raczej jej tematyki ni# 
gatunku. W!ród nietypowych aran#acji 
utworów !wi%tecznych mo#na wska-
za' cho'by sk&adank" z po&owy lat 90. 
– „Christmas On Death Row”, na któ-
rej piosenki !wi%teczne przedstawiono  
w hip-hopowych wersjach, nagranych 
przez modnych wówczas raperów.

Co wi"cej, nawet w!ród „Christmas 
Albums” pojawiaj% pozycje nowatorskie. 
Kr%#ek „A Christmas Gi- for You from 
Phil Spector” z 1963 roku demonstrowa& 
zestaw !wi%tecznych piosenek zareje-
strowanych wed&ug nowatorskiej tech-
niki produkcyjnej opracowanej przez 
Phila Spectora, zwanej „!cian% d)wi"ku”. 
Niezbyt popularne w chwili wydania,  
z czasem zrehabilitowane, pierwsze eg-
zemplarze p&yty maj% dzi! warto!' ko-
lekcjonersk% i osi%gaj% cen" kilkuset  
dolarów za sztuk". 

Niesprawiedliwo!ci% by&oby te# spro-
wadzenie wszystkich bo#onarodzenio-
wych piosenek do popowych bana&ów, 
przy których przyjemnie robi' !wi%-
teczne zakupy. Mu-
zycy Slade pod-
kre!laj%, #e ich 
najbardziej znany 
singiel ukaza& si" 
w roku powa#nych 
protestów ogarnia-
j%cych Wielk% Bryta-
ni". +wi%teczna i rado-
sna piosenka „Merry 
Xmas Everybody” by&a 
„programowo” optymi-
styczna i mia&a nama-
wia' do bardziej ufnego 
patrzenia w przysz&o!'.  
Z kolei „Happy Xmas 
(War Is Over)” autorstwa 
John Lennona i Yoko Ono 
jest nie mniej poruszaj%cy 
ni# najwi"ksze polityczne 
songi by&ego Beatlesa. Nie ust"puje im te# 
w antywojennej wymowie.

To, #e !wi%teczne piosenki mog% s&u-
#y' wi"kszej sprawie, najlepiej zade-
monstrowali Bob Geldof i Midge Ure. 
Wprawdzie !piewany przez najwi"ksze 
gwiazdy brytyjskiej i irlandzkiej muzyki 
lat 80. utwór ich autorstwa tr%ci troch" 
kiczem, jednak charytatywna akcja, któ-
r% „Do $ey Know It’s Christmas?” ilu-
strowa&a, odnios&a spektakularny sukces. 
Wyprodukowana w ci%gu doby piosenka 
tra(&a na szczyt brytyjskiej listy prze-
bojów i zgromadzi&a !rodki na walk"  
z g&odem w Etiopii. Zainspirowa&a te#  

podobne produkcje, np. piosenk" „We 
Are the World” w wykonaniu ameryka,-
skiej supergrupy USA for Africa. O!mie-
lony sukcesem nagrania Bob Geldof 
zorganizowa& nast"pne charytatywne 
koncerty. Wraz z innymi gwiazdami mu-
zyki pop nagra& te# dwie kolejne wersje 
„Do $ey Know It’s Christmas?” w la-
tach 1989 i 2004.
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Tematem zwi%zanym z popularno!ci% 
!wi%tecznych albumów i przebojów, jest 
bo#onarodzeniowe wydanie brytyjskiej 
listy przebojów.

Jeden z w%tków popularnej komedii 
romantycznej „To w&a!nie mi&o!'” opo-
wiada o starzej%cym si" rockmanie, ma-
rz%cym o wielkim powrocie do s&awy. 
By tego dokona', eksgwiazdor nagry-

wa „u!wi%tecznion%” wersj" klasycznej 
ballady „Love Is All Around”. Zarówno 
jemu, jak i jego menad#erowi zdoby-
cie szczytu brytyjskiej listy przebojów  
w czasie bo#onarodzeniowego tygodnia 
jawi si" jako najwi"ksze szcz"!cie.

W Wielkiej Brytanii, b"d%cej – obok 
USA i Japonii – najwi"kszym muzycz-
nym rynkiem !wiata, okres poprzedza-

j%cy !wi"ta to p&ytowe #niwa. Sprzedaje 
si" wtedy najwi"cej albumów w ci%gu 
roku. Zdobycie szczytu listy przebojów 
w tym czasie jest niezwykle presti#owe  
i intratne. O ile w zwyk&ym tygodniu wy-
starcza sprzeda' oko&o 150 tysi"cy p&yt, 
o tyle w !wi%tecznym notowaniu potrze-
ba trzykrotnie lepszego wyniku. I cho' 
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zdawa&oby si", #e piosenki !wi%teczne  
s% naturalnym kandydatem na zdobyw- 
c" pierwszego miejsca, to w presti#o-
wym notowaniu listy wcale nie goszcz% 
cz"sto.

Wyczynu tego dokonywa&a ka#da z trzech 
wersji „Do $ey Know It’s Christmas?” 
Band Aid. Uda&o si" te# piosenkom „Sa-
viour’s Day” Cli.a Richarda, „Merry  

Christmas Everyone” Shakin’ 
Stevensa czy „Merry Xmas Eve-
rybody” Slade. Jednak wiele !wi%-
tecznych klasyków walk" o szczyt 
przegra&o. Cho'by urocza kompozy-
cja Grega Lake’a „I Believe in Father 

Christmas” w 1975 uplasowa&a si" na 
miejscu drugim za bezkonkurencyjnym 
„Bohemian Rhapsody” Queen. I o ile 
mo#na zaakceptowa' przegran% z arcy-
dzie&em Mercury’ego, o tyle w przypadku 
Johna Lennona mo#na mówi' o nieporo-
zumieniu. Jego poruszaj%ca pie!, „Hap-
py Xmas (War Is Over)” w roku premiery 
przegra&a m.in. z piosenk% z serialu ko-

mediowego Benny Hill! Wydana ponow-
nie, wkrótce po tragicznej  !mierci legen-
darnego Beatlesa, zaj"&a drugie miejsce, 
zaraz po !piewanej przez dzieci"cy chór 
„$ere’s No One Quite Like Grandma”…

Nawet je!li niecz"sto wygrywaj% pio-
senki zwi%zane stricte z Bo#ym Narodze-
niem, to zwykle w tym czasie w notowa-
niach brytyjskiej listy przebojów króluj% 
spokojniejsze utwory. Od dobrych kilku 
lat powa#nymi kandydatami do zaj"cia 
najwy#szej pozycji s% zwyci"zcy brytyj-
skiej edycji programu X-Factor (Shayne 
Ward, Leona Lewis, Leon Jackson, Ale-
xandra Burke kolejno zdobywali szczyt 
!wi%tecznej listy w latach 2005-2008).  
W 2009 roku s&uchacze, zm"czeni hege-
moni% gwiazd talent-show, zrzeszyli si" 
za spraw% serwisów spo&eczno!ciowych. 
W !wi%tecznym tygodniu !ci%gn"li  
z p&atnych serwisów ponad pó& miliona 
plików z piosenk% grupy Rage Against 
$e Machine. Po kilkunastu latach od 
premiery, oparte na ci"#kim gitarowym 
ri/e i mocnym tek!cie „Kiling In $e 
Name” sta&o si" bodaj najdziwniejszym 
bo#onarodzeniowym przebojem w hi-
storii!

Szkoda, #e rok pó)niej akcji nie uda-
&o si" powtórzy' z singlem Johna Ca-
ge’a. Za pomoc% internetu namawiano 
do !ci%gni"cia chyba najs&ynniejszej 
„kompozycji” awangardowego muzy-
ka – „4’33” – czyli czterech i pó& mi-
nuty nagranej ciszy.

Organizatorzy kampanii zach"ca-
li: „uczy,cie !wi%teczn% noc w kra- 
jowym radiu naprawd" »Cich% 
noc%«!”. Niestety, w 2010 roku szczyt 
!wi%tecznej listy przebojów znowu 
przypad& wykonawcy z programu 
X-Factor. „Nowa, !wiecka tradycja” 
trzyma si" mocno.   ❅

2NïDGND�ķ'R�7KH\�.QRZ��

,WĳV�&KULVWPDV"ĵ�ļ�VZHJR�F]DVX��

QDMOHSLHM�VSU]HGDMÈFHJR�VLÚ�VLQJOD��

Z�:LHONLHM�%U\WDQLL�

$NWRU�%LOO�1LJK\�Z�ğOPLH��

ķ7R�ZïDĂQLH�PLïRĂÊĵ��

JUD�JZLD]GÚ�URFND��SODQXMÈFÈ��

ZUöFLÊ�QD�V]F]\W�G]LÚNL��

ĂZLÈWHF]QHPX�SU]HERMRZL��

Tylko u nas  
znajdziesz najciekawsze artyku!y  

i bardzo wnikliwe recenzje… 

Zapraszamy!
www.hfm.pl❆ ❄❄
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