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Kolędy partyzanckie. W poszukiwaniu nadziei 

Trudno byłoby znaleźć wśród naszych rodaków kogoś, kto nie zna kolęd. Wszyscy je 

śpiewamy w czasie wieczerzy wigilijnej, na pasterce i przez cały okres Bożego Narodzenia. 

Zrosła się kolęda z polską tradycją świąteczną, wkomponowała w naszą kulturę. Towarzyszy 

nam każdego roku i to w jej rytm i zgodnie z jej treścią przeżywamy niezwykły okres 

liturgiczny, gdy niebo zstępuje na ziemię. Terminu >kolęda< używam na oznaczenie pieśni 

religijnej związanej z obrzędami Bożego Narodzenia1. W Polsce, począwszy od 

średniowiecza, powstają teksty liryczne, które za temat mają narodziny Mesjasza. Szczególną 

popularność kolęda zyskała w wiekach XVII i XVIII – powstało wówczas wiele utworów, 

które do dziś śpiewamy, a ich autorzy w większości pozostają anonimowi. Tak więc pieśni 

bożonarodzeniowe towarzyszą narodowi od dawna w jego życiu duchowym i religijnym. Od 

końca XVIII w., za sprawą Franciszka Karpińskiego i jego pieśni „O Narodzeniu Pańskim”, 

kolęda zaczyna łączyć tematykę bożonarodzeniową z wątkami patriotycznymi. W ostatniej 

strofie śpiewamy bowiem: 

Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
Błogosław ojczyznę miłą (…) 

Polska w tym czasie jest już po I rozbiorze, a jej przyszłość niepewna. Wierni szukają więc 

oparcia i nadziei u Bożego Dziecięcia. Przywołuję jedną z najpiękniejszych polskich kolęd, 

by wskazać niezbędny kontekst dla zjawiska, które znamy jako wojenną i okupacyjną pieśń 

bożonarodzeniową, czyli kolędę okresu wojny i okupacji z lat 1939-1945. 

Wiemy z przekazów ustnych oraz z podręczników historii, że ważnym orężem w walce z 

okupantem była pieśń i piosenka. Wykonywane na podwórkach miejskich, w tramwajach czy 

pociągach (pamiętam wzruszający film „Zakazane piosenki”) stanowiły przestrzeń wolności, 

podnosiły na duchu, mobilizowały wewnętrznie. Podobnie kolędy. Te tworzyli przebywający 

na obczyźnie polscy żołnierze, ale także powstawały one w oddziałach partyzanckich. Ich 

twórcami byli „leśni żołnierze”, którzy do melodii popularnych i znanych kolęd układali 

strofy, łączące treści bożonarodzeniowe z aktualną, dramatyczną sytuacją narodu polskiego. 

W swoim eseju nie napiszę o kolędach powstańczej Warszawy ani o kolędach obozowych, 

nie rozwinę też niezwykle ciekawego wątku, jakim jest poezja okupacyjna o Bożym 

Narodzeniu. A tu napotykamy przecież teksty wybitnych poetów, by wymienić Tadeusza 

Gajcego czy Czesława Miłosza, których wiersze zatytułowane „Kolęda” nie były 

                                                
1 Słownik terminów literackich pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 2002, s.246. 
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przeznaczone do realizacji wokalnej. W ich treści łączą się motywy narodu i ofiary, życia i 

śmierci, radości i cierpienia, czego w tamtym czasie doświadczali ludzie: 

(…) W Betleemie – narodziło się dziecię. 
Cierń na włosach, cierniowa koszula 
i przebite nogi i ręce; 
lulaj, lulaj.  

(T. Gajcy, Kolęda [w:] Grom powszedni, 1944) 

Poeta interpretuje motyw narodzin w perspektywie świętych wydarzeń – Wcielenia i Pasji. 

Nakładają się więc na siebie dwa główne fakty z historii Zbawienia. Ale równocześnie 

poetycki obraz znajduje dodatkowe uzasadnienie i pogłębienie w empirycznej rzeczywistości, 

w realiach okupacyjnych, jakby Betlejem znalazło się w zrujnowanej Warszawie. Połączenie 

dwóch porządków – niebiańskiego i ziemskiego, pokoju i miłości Wcielenia oraz wojny i 

nienawiści w świecie ludzkim tworzy ostry dysonans i pogłębia tragizm „czasów pogardy”. 

Wiersz Gajcego nie niesie nadziei: co prawda Chrystus przyszedł na świat, lecz i to doniosłe 

zdarzenie pozostaje obojętne dla ogarniętej wojną ziemi. 

Ale pora zająć się kolędami partyzanckimi. Ile ich powstało – nie wiadomo. Nie wszystkie 

przecież wydrukowano, nie wszystkie zapamiętano. Dlatego warto pochylić się nad tymi, 

które po wojnie zostały zapisane – zwykle przez tych, którzy je w warunkach 

konspiracyjnych śpiewali. Wielką zasługę ma tu Tadeusz Szewera ps. „Tadek Łebek”, w 

czasie II wojny kolporter podziemnego pisma „Odwet”, następnie partyzant oddziału 

„Jędrusie”, który w 1970 r. (wyd. II 1975) opublikował dzieło „Niech wiatr ją poniesie”. 

Autor podzielił bogaty materiał na tematyczne części, a jedną z nich jest rozdział 

„Posłuchajcie ludzie”, gdzie odnajdujemy „Pieśni uliczne i kolędy”2. Uwagę czytelnika 

zwraca pietyzm i znawstwo, z jakimi Szewera materiał opracował – każdy utwór składa się z 

tekstu i nut, każdy opatrzony został komentarzem odnoszącym się do czasu powstania i 

autorów. Spośród wielu tekstów wybieram wyłącznie kolędy partyzanckie, które uznaję za 

reprezentatywne dla twórczości okupacyjnej. W zbiorze Szewery odnajduję trzy pieśni 

bożonarodzeniowe, a zasoby internetowe pozwalają powiększyć korpus tekstów o kilka 

jeszcze utworów. 

Autorzy partyzanckich kolęd układali słowa do powszechnie znanych melodii. Szczególnie 

upodobali sobie pieśń „O Narodzeniu Pańskim” może właśnie dlatego, że wprowadza ona 

motyw patriotyczny. I tak w powstałej 1943 r. w Kamionce na Wileńszczyźnie kolędzie, 
                                                
2 T. Szewera, Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939-1945, Łódź 1975, s. 151-266. 
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której autorem jest Henryk Rasiewicz ps. „Kim”, na oryginalny tekst „nałożono” 

rzeczywistość wojenną. Twórca posługuje się cytatami z pieśni Karpińskiego po to, by 

wyrazić pragnienie pokoju i ciszy. W przestrzeni tego wiersza narodziny Chrystusa sprawiają, 

że milkną armaty, lotnik zarzuca miasto gwiazdami – nie kulami i dopiero wtedy może 

„kolęda nieść radość”. Utwór kończy błaganie: 

Podnieś rączkę Boże Dziecię 
Pobłogosław ziemię całą. 
Tyle smutku jest na świecie, 
Miast kolędy łzy Cię chwalą. 
I wejrzyj na Polskę całą, 
Z więzieniami, z obozami. 
By słowo ciałem się stało, 
I mieszkało między nami. 

Z tych słów wynika, że nastanie pokoju będzie widomym znakiem obecności Boga na ziemi. 

Żarliwa prośba kierowana do Bożej Dzieciny wyrasta z cierpień i łez, które nie pozwalają w 

pełni zażywać radości Wcielenia. W podobnej tonacji utrzymana jest kolęda Michała Basy ps. 

„Mściciel”, żołnierza od „Ponurego” (T. S., 175)3. Do melodii pieśni „O Narodzeniu 

Pańskim” ułożył dwie strofy, w których połączył motyw Bożego Narodzenia z odrodzeniem 

Polski, wyzwoleniem spod władztwa terroru, co stanie się możliwe, jeśli Bóg udzieli wsparcia 

„żołnierzom z podziemi”.  

Inny klimat ewokuje kolęda „Nad Wykusem gwiazda świeci”, także do melodii „Bóg się 

rodzi”. Kierowana do „Ponuraków” wzywa ich, by śpieszyli witać Dzieciątko, bo już wieść o 

Jego narodzinach obwieszczają dzwony w Wąchocku. Nieznany autor osadza cud Wcielenia 

w lesie, gdzie partyzanci znajdują żłobek i oddają hołd Chrystusowi. Niczym pastuszkowie w 

Betlejem, „leśni żołnierze” dostępują zaszczytu witania Mesjasza, co znaczyć może, że to dla 

nich przyszedł na świat, to im chciał sprawić radość i dodać otuchy. Ta partyzancka kolęda z 

pewnością krzepiła serca, głosiła radość Bożego Narodzenia, które, z przyczyn historycznych, 

świętowane jest w lesie, ale w uniesieniu i z wiarą w zwycięstwo: 

„Podnieś rękę Boże Dziecię. 
Błogosław Ojczyznę miłą.” 

I będziemy tam szczęśliwi, 
Niemal równi z aniołami, 

                                                
3 Inicjały oraz liczby w nawiasach odsyłają do odpowiednich stron antologii T. Szewery. 
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A Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

Zakończenie kolędy projektuje odzyskanie wolności, do czego walnie przyczynia się Boża 

Dziecina. 

Z kolei nieznany autor ułożył słowa do kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Utwór opublikowano w 

1943 r. w ulotce Komisji Propagandy BIP AK. W tekście znajdziemy cytaty z kolędy, ale jej 

treść podejmuje głównie motywy patriotyczne: 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, 
Wstańcie Rodacy Polska się rodzi! 

Noc, gdy rodzi się Chrystus, jest równocześnie porą, kiedy odradza się duch narodowy, a 

wszyscy wypełnieni mocą, podejmują walkę: 

Bracia Rodacy podnieście czoła! 
Ojczyzna droga do czynu woła! 
Do oręża, do łopaty, 
Przeciw czołgom na armaty 
Dumnie idźmy wraz. 

Ta kolęda w swej wymowie koresponduje z treścią „Mazurka Dąbrowskiego” – snuję wizję 

narodu zjednoczonego wokół idei ojczyzny, głosi walkę wszędzie tam, gdzie są Polacy – na 

obczyźnie i tu, na ojczystej ziemi. W zakończeniu autor wyjaśnia: 

Wśród nocnej ciszy, w niebo płonące 
Modlitwy ludu biją gorące, 
Przyjm w ofierze Dziecię Boże, 
Gdańsk, Gdynię, Śląsk, Pomorze, 
Cały Polski KRAJ! (T.S., 240) 

W Biblii dary Dziecięciu przynieśli Trzej Królowie, ta zaś kolęda zmienia darczyńców i to, co 

przynieśli. Chrystus otrzymuje od narodu Polskę. Zawierzenie ojczyzny Jezusowi jest nie 

tylko aktem wiary, ale i gestem patriotycznym, świadectwem przekonania, że niebo stoi po 

stronie obrońców, a nie najeźdźców. Kolęda ma charakter tyrtejski, wzywa bowiem do czynu 

zbrojnego i domaga się Bożego błogosławieństwa.  

Zaproponowane teksty są kolędami świeckimi, ich treść mówi bowiem o walce zbrojnej, o 

cierpieniach narodu, o ofiarach. Cytowane w nich fragmenty pieśni religijnych służą 

wzmocnieniu przekazu, odwołują się bowiem do powszechnie znanych melodii, mocno 
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osadzanych w świadomości narodowej (taki typ kolędy rozwinął się od drugiej połowy XIX 

wieku i odtąd towarzyszyła ona najpierw powstańcom, następnie legionistom, wreszcie 

partyzantom). 

Spośród kolęd partyzanckich wyróżnia się utwór „Uśnij Dziecino” (T. S., 248), do którego 

słowa ułożył żołnierz AK Czesław Kałkusiński ps. „Czechura”, muzykę skomponował 

Henryk Fajt ps. „Garda” – nauczyciel śpiewu z Radomska. Nie wykorzystuje więc ta kolęda 

gotowej melodii, nie stosuje cytatów, jest utworem oryginalnym, w pełni autonomicznym. 

Kolęda „Jędrusiów” kreśli typowo bożonarodzeniową scenerię: żłobek z Jezusem, ale wokół 

nie ma Maryi ani Józefa, ani zwierząt, ani nawet pastuszków, lecz partyzanci, którzy swym 

śpiewem zachęcają „Dziecinę maleńką” do snu i proszą:  

Wesprzyj nas, słodka Dziecino, 
Dodaj nam sił. 
Daj przetrwać nieszczęść godziny, 
Wojny złej dni 

Uchroń nas, Boża Dziecino, 
Niech krew, co strugami płynie, 
Znów zespoli nas. 

Kolęda oparta jest na ostrym kontraście, jaki rysuje się pomiędzy snem niewinnego 

Dziecięcia i pieśnią „Jędrusiową”, a czasem, kiedy dzieje się ta scena – trwa wojna, leje się 

krew. I w tej kolędzie Jezus jest adresatem próśb, by zachował partyzantów od śmierci oraz 

połączył ich w zmaganiach bitewnych, aczkolwiek wprost o tym się nie mówi. Jest przecież 

„Uśnij Dziecino” kołysanką bożonarodzeniową, a ta, zapoczątkowana przez obrzęd kołysania 

Dzieciątka wprowadzony przez św. Franciszka z Asyżu (początek XIII w.), domagała się 

łagodności i tkliwości. Taka też jest kolęda partyzancka „Jędrusiów”, mimo motywów krwi i 

złej wojny. 

Kolędy partyzanckie z okresu II wojny światowej są lirycznym dokumentem swego czasu. 

Mają zatem wartość historyczną, bo utrwaliły realia epoki, a nade wszystko klimat 

psychiczny pewnego momentu historycznego, gdy święte zdarzenie zostało skonfrontowane z 

brutalną rzeczywistością. Kolęda, jako przyswojony przez społeczność gatunek, okazała się 

niezwykle potrzebna, by móc wyrazić nie tylko uczucia religijne, ale i patriotyczne. Autorzy 

słów zinterpretowali bowiem cud Wcielenia jako zapowiedź przyszłego zwycięstwa, a  

w Mesjaszu widzieli gwaranta życia i powrotu do harmonii świata. 

Danuta Paszkowska 


