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Z polską kolędą do Betlejem 
 
Trudno sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez kolęd. Znamy je wszyscy i chętnie śpiewamy, 

włączając się w ten sposób w radość płynącą z cudu Wcielenia Boga. Pieśń 

bożonarodzeniowa, integralny komponent liturgii Kościoła, ale i naszej duchowości, zrodziła 

się w średniowieczu, czyli w dobie kształtowania się kultury polskiej. Te najstarsze, 

pochodzące z XV wieku pieśni, dziś brzmią nieco archaicznie, jak na przykład ta z 1424 roku, 

zapisana w kazaniu na Boże Narodzenie magistra praskiego Szczekny, późniejszego 

spowiednika królowej Jadwigi:  

Zdrow bądź, krolu anjelski 

K nam na świat w ciele przyszły 

Tyś za jisty bok skryty 

W święte, czyste ciało wlity 

Zdrow bądź, Stworzycielu wszego stworzenia! 

Narodził (e)ś się w ucierpienia 

Prze swego luda zawinienia (…)1 

Należy pamiętać, że w terminologii literackiej nazwa „kolęda” występowała rzadko i to 

dopiero od XVI wieku2; stosowne utwory nazywano „kantykami”, „kantyczkami”, 

„symfoniami”, „rotułami” lub „pieśniami”. Bożonarodzeniową pieśń określono mianem 

kolędy dopiero w wieku XIX.  

Termin „kolęda” związany jest z tradycją rzymską. Calendae Januariae, czyli kalendy 

styczniowe, przypadały na 1 stycznia i rozpoczynały nowy rok, stąd „kolęda” pierwotnie 

oznaczała upominek darowany na Nowy Rok oraz życzenia. Później był to także 

okolicznościowy utwór poetycki o treści panegirycznej i życzeniowej – przykładem z polskiej 

literatury służy Daniel Naborowski, poeta XVII wieku, który dedykował swe Kalendy 

styczniowe księciu Krzysztofowi Radziwiłłowi3.  

Polska pieśń bożonarodzeniowa była efektem pracy klasztorów, naprzód bernardynów, i 

odgrywała ważną rolę w ich działalności misyjnej: kończyła kazania i utrwalała w ten sposób 

wyłożone prawdy.   

W II połowie XVI wieku wśród twórców kolędy znajdujemy benedyktynki, w XVII w – 

karmelitanki i klaryski. U karmelitanek narodziny Boga – Człowieka są przedmiotem 

                                                       
1 Średniowieczna pieśń religijna polska, opr. M. Korolko, Wrocław 1980, s. 90. 
2 Tamże, s. LII.  
3 D. Naborowski, Poezje wybrane, Warszawa 1980, s. 98. 
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medytacji, poszukiwaniem sensu Bożej ofiary, poruszeniem serca i rozumu, które pragną 

pojąć paradoksy Bożej strategii. Klaryski koncentrują się na emocjonalnym przeżyciu 

ubóstwa, porusza je bezradność Dziecięcia, roztkliwia Jego nędza i osamotnienie. Ten ogląd 

sprawy pozwala przyjąć, że polska pieśń bożonarodzeniowa niemal od początku występuje w 

dwu odmianach: jako kolęda sakralna liturgiczna, powstała z łacińskich hymnów liturgii 

Bożego Narodzenia, a także została zainspirowana dialogami na Boże Narodzenie oraz 

misteriami bożonarodzeniowymi, oraz kołysanka, czyli kolęda paraliturgiczna pochodząca od 

wprowadzonego przez Św. Franciszka z Asyżu w 1223 r. obrzędu kołysania Dzieciątka w 

jasłach, czyli w żłobie4. Ten pierwszy nurt to kolędy emocjonalnie oschłe, skupione na 

dogmacie, ponieważ miały one uczyć, nie wzruszać. Przykładem służy pieśń Anioł pasterzom 

mówił z XVI wieku. 

Drugi nurt to pieśni bardzo emocjonalne, głęboko liryczne, pełne żywego uczucia dla 

Narodzonego „w stajni, w ubóstwie i chłodzie”. W wydanym w 1522 roku Żywocie Pana 

Jezu Krysta Baltazara Opecia czytamy wzruszającą pieśń Nabożne i rozkoszne tolenie z 

przywitaniem i z pozdrowieniem nowo narodzonego Pana Jezusa poczyna się:  

Dziecię namilejsze, proszę cie, nie płaczy: 

Aza  twoje członeczki juże drżą od zimna? 

Czyli jasłki kamienne ciebie nie chcą trzymać, 

A grzechy tego świata przypędzają cię płakać? (...)  

Jezu Krolu, maluśkie Dzieciątko nadobne, 

Pociesz duszę wesele, bo-ć przez ciebie mdleje, 

Wszytki siły pałają, serce teskliwieje, 

Boś ty słodkość serdeczna i też światłość duszna. (...)5 

Rozkwit polskiej kolędy przypada na wiek XVII i wtedy powstaje pastorałka (z łac. pastoralis 

– pasterski), wykorzystująca, jak w przypadku wcześniej omawianych kolęd, przekazy 

ewangeliczne św. Mateusza i św. Łukasza oraz motywy apokryficzne połączone z elementami 

sielankowymi. Tak więc kolęda liturgiczna i paraliturgiczna, tzn. kołysanka oraz pastorałka, 

genologicznie pokrewne, tematycznie związane z Bożym Narodzeniem, inaczej akcentują 

święte zdarzenia w Betlejem. Popularność kolęd w kulturze polskiej tłumaczyć należy nie 

tylko natężeniem uczuć religijnych w społeczeństwie, bo przecież kolędy znają i śpiewają 

także niewierzący. Fenomen polskiej pieśni bożonarodzeniowej bierze się raczej z tego, iż jest 

ona gatunkiem masowym i przez niektórych nazywana bywa „poezją ubogą”, a więc 

                                                       
4 Średniowieczna pieśń religijna polska, l. c. 
5 Tamże, s. 118‐119. 



 
 

3 
 

zrozumiałą, prostą, przemawiającą do umysłu i wrażliwości każdego. Ponadto rzeczywistość 

Ewangelii, tzn. świat betlejemski oraz świat kolędowych pojęć są sobie bliskie. Obydwa 

wiążą się z kulturą agrarną, a tę – znamy i rozumiemy, mimo zmieniającego się świata. Stąd 

tak blisko nam i do Betlejem, i do kolędy. Tym bardziej, że rodzimi autorzy rychło zaczęli 

realia betlejemskie polonizować, czego dowodzi wprowadzenie zimowej aury oraz swojsko 

brzmiących imion pasterzy: Kuba, Maciej, gdzieniegdzie świętego Józefa nazywa się Józwą 

tatkiem. I jeszcze jedno – kolęda jest emanacją nadziei, wybuchem radości, a tych często 

potrzebowaliśmy i potrzebujemy jako jednostki i jako zbiorowość. Mówiąc o niezwykłej 

asymilacji kolędy w świadomości Polaków, pamiętać również należy o bogactwie rytuału 

praktykowanego wspólnotowo: wyglądanie pierwszej gwiazdki, Wigilia, opłatek, życzenia, 

pasterka. To niezwykle istotny kontekst kolędy.  

Proponuję, by powędrować do Betlejem, jak uczynili to pasterze. A pierwszym 

przewodnikiem niech będą Symfonije anielskie Jana Żabczyca z 1630 roku. Długo 

powątpiewano, by istniał on jako osoba fizyczna. Tym bardziej, że sygnowane przez niego 

utwory szybko wydano pod innym nazwiskiem. XX-wieczne badania nad literaturą barokową 

dowiodły jednak niezbicie, że, owszem, Jan Żabczyc, czyli syn Żabki (nazwisko 

patronimiczne) kształcił się w Akademii Krakowskiej, że oprócz Symfonij napisał też inne 

utwory, m.in. dedykowany Jerzemu Mniszchowi – wojewodzie sandomierskiemu w 1605 r. 

poemat Mars moskiewski krwawy6. Symfonije anielskie to pierwszy w literaturze polskiej 

wydrukowany zbiór kolęd i pastorałek, którego autor, jak podano w Notatniku 

sandomierskim, urodził się w naszym mieście. I chociaż tej informacji nie można jak dotąd 

potwierdzić w żadnym źródle, miło jest myśleć, że twórca pieśni A wczora z wieczora 

(Symfonija szesnasta) oraz Przybieżeli do Betlejem (Symfonija trzydziesta pierwsza) to syn 

ziemi sandomierskiej, która wydała tylu znamienitych twórców kultury.  

Niezwykłość tomu Żabczyca wyraża się i w tym, że autor do ułożonych przez siebie słów 

dobrał melodie popularnych w wieku XVII całkiem świeckich piosenek, o często frywolnej 

treści, a także muzykę, dziś powiedzielibyśmy, taneczną. Dzięki temu zabiegowi Żabczyc nie 

tylko wzbogacił znacząco zasób polskich pieśni bożonarodzeniowych, ale i ocalił XVII-

wieczne melodie. Dziś oczywiście nie mamy poczucia niestosowności połączenia „wysokiej” 

treści z ludyczną melodią, ale autor wiedział, że jego tom może zostać obłożony cenzurą, 

dlatego w Instrukcji wyjaśniał – bardziej cenzorowi aniżeli czytelnikowi, że na razie 

drukarnie nie dysponują zapisami nut, dlatego dopóki „wygotowano będzie śpiewanie 

                                                       
6 M. Piszczkowski, Jan Żabczyc i jego pisma, „Ruch Literacki” 1979, zeszyt 2. 
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przystojne, podkładam noty (incipity znanych pieśni – dop. D.P.) tańców zwyczajnych w 

Polszcze. Tym czasem autor z notami nagotuje, a teraz masz, jakie mogły być noty”7. Zaiste 

słusznie w podpisie inwokacji Do czytelnika za imieniem Jan poeta położył inicjał drugiego 

imienia – literę „Z”, co Karol Estreicher hipotetycznie wykłada jako Chryzostom – czyli 

Złotousty8. Żabczycowe kolędy są zatem w większości kontrafakturami, wykorzystującymi 

melodie świeckich piosenek do tekstów religijnych. Ilustrują one zjawisko wzajemnego 

oddziaływania i interferencji poezji religijnej oraz piosenki ludowej.  

W kolędach i pastorałkach nie tylko Żabczyca odnajdujemy ikoniczne przedstawienie słów 

Ewangelii, odnoszących się do cudu w Betlejem. W tej świętej historii trzy motywy są 

najważniejsze: narodzenie, powitanie – objawienie czyli stajenka betlejemska, pasterze – 

Trzej Królowie9. Ten tryptyk wyznacza materię świata przedstawionego w 

bożonarodzeniowym tekście. Jest on zbudowany koncentrycznie wokół stajni, w której stoi 

żłóbek ze spoczywającym w nim Dzieciątkiem, a także, wskazującej drogę pasterzom i 

królom, gwiazdy. Żłóbek i gwiazda, dwa centralne punkty sprawiają, że w chaotycznej 

przestrzeni wyodrębnia się sfera sacrum. Zdarzenie odgrywające się w tak uporządkowanej 

przestrzeni stanowi istotę modelu kolędy, powielanego w ogromnej liczbie odmian, 

opracowanych na sposób poetycki (przy czym należy pamiętać o podobieństwie języka religii 

i języka poezji: zmetaforyzowanie, nasycenie analogią, antytezą, paradoksem, alegorią – 

czyni podatnymi na wielość interpretacji).  

Wróćmy jednak do stajni. Zarówno w pieśni o charakterze dogmatycznym, jak w kolędzie – 

kołysance i pastorałce jest ona centrum kosmosu. To tutaj dokonało się Wcielenie, opisywane 

przez poetę polskiego oświecenia Franciszka Karpińskiego szeregiem paradoksów: 

Bóg się rodzi – moc truchleje 

Pan niebiosów – obnażony 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje 

Ma granice – nieskończony 

Wzgardzony – okryty chwałą 

Śmiertelny – król nad wiekami 

A słowo ciałem się stało 

I mieszkało między nami. 

                                                       
7 J. Żabczyc, Symfonije anielskie, Warszawa 1998, s. 17. 
8 A. Karpiński, Wprowadzenie do lektury, [w:] J. Żabczyc, Symfonije anielskie, s. 6. 
9 A. Stankowska, O ikoniczności kolędy, [w:] red. T. Budrewicz, S. Koziara, J. Okoń, Z kolędą przez wieki. Kolędy 
w Polsce i w krajach słowiańskich, Tarnów 1996, s. 62. 



 
 

5 
 

Językiem poezji wyraził twórca tej kolędy wstąpienie Boga w historię, epifanię. Człowiekowi 

trudno jest zrozumieć te tajemnice, stąd tylko poprzez szereg antytez i oksymoronów można 

zbliżyć się do cudu. Inaczej kładą się akcenty w kolędach – kołysankach, które powstawały 

głównie w zakonach żeńskich. Eksponują one, zgodnie z duchem franciszkańskim, 

dziecięctwo Boga – Człowieka, niedogodności i Jego uniżenie poprzez narodziny w stajence. 

Mały Jezus przedstawiany jest jako bezbronne Dziecko, narażone na chłód, objawiające swą 

obecność płaczem. Maryja to troskliwa Matka, która tuli Dzieciątko, okrywa je rąbkiem 

zdjętym z głowy. I mimo iż stajenka jest uboga, ewokowana przez kolędy scena prezentuje 

się sielankowo, jest odmianą świętej Arkadii.  

Motywy narodzenia i opieki Matki powtarzają się w wielu pieśniach. Podjął je w mało znanej 

kolędzie Juliusz Słowacki. W dramacie Złota Czaszka w akcie I zamieścił tekst:  

Chrystus Pan się narodził … 

Świat się cały odmłodził … 

Et mentes … 

Nad sianem, nad żłobeczkiem 

Aniołek z aniołeczkiem 

Ridentes … 

Przyleciały wróbelki 

Do Panny Zbawicielki 

Cantantes … 

Przyleciały łańcuchy 

Łabędzi, srebrne puchy 

Mutantes … 

Puchu wzięła troszeczkę, 

Zrobiła poduszeczkę, 

Dzieciątku … 

Potem go położyła 

I sianem go nakryła 

W żłobiątku.10 

 

Dlaczego ta kolęda, mimo makaronizmów prosta i piękna, nie jest śpiewana? Może dlatego, 

że Słowacki nie nadał temu utworowi kształtu wiersza osobnego, przez co nie stał się on 

                                                       
10 J. Słowacki, Ja Orfeusz, Warszawa 1974, s. 114. 
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własnością wspólną. A takie są kolędy, czego dowodzi przejmująca pieśń Teofila 

Lenartowicza Mizerna, cicha.  

Betlejemska gwiazda to drugi motyw wyznaczający w kolędach przestrzeń sakralną, symbol 

Świąt Bożego Narodzenia. Występuje ona w wielu polskich pieśniach bożonarodzeniowych: 

O gwiazdo betlejemska (XIX w.) czy w kolędzie Mędrcy świata, pochodzącej z XVII wieku. 

W polskiej tradycji gwiazda przedstawiana jest jako kometa z warkoczem. Ewangelia oraz 

teksty apokryficzne mówią o Gwieździe Betlejemskiej (Mt, 2), która prowadziła Mędrców ze 

Wschodu: „szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię”.  

To kolejne cudowne zdarzenie, które dowodziło, że w stajni narodził się Mesjasz. 

Ewangelista nie opisywał zjawiska astronomicznego, lecz posłużył się poetyckim symbolem, 

by dodatkowo podkreślić niezwykłość czasu, gdy niebo łączy się z ziemią.  Kolędy zatem 

przybliżają prawdy ewangeliczne i czynią to w sposób ujmujący, a przy tym obrazowy. 

Zawierają głęboką mistykę, ale wyłożoną w sposób poetycki.  

I tak dochodzimy do ostatniego członu tryptyku biblijnego, do pasterzy, którym aniołowie 

obwieścili radosną nowinę o Dzieciątku w Betlejem. Ochoczo udają się oni za chórami 

anielskimi, by złożyć Mu pokłon, o czym mówi pastorałka Przybieżeli do Betlejem. Nie było 

w niej refrenu Chwała na wysokości i nie wiadomo, kto go dopisał zapewne po to, aby pieśń 

była bardziej melodyjna i zyskała rytmiczne zamknięcie. Ten właśnie przykład dowodzi, jak 

bardzo kolęda od początku swego istnienia związała się z życiem duchowym narodu. 

Przepisywanie tekstów, dopisywanie refrenów to były zabiegi służące utrwalaniu, ocalaniu, 

kumulowaniu dóbr kultury. Gdy rozważamy fenomen polskiej kolędy, powinniśmy pamiętać 

o dwu źródłach, w których je spisano; to Kantyczki karmelitańskie z klasztoru karmelitanek z 

Krakowa oraz kancjonały benedyktynek ze Staniątek. Niepodobna także pominąć zasług 

księdza Michała Marcina Mioduszewskiego, który w 1843 roku wydrukował Pastorałki i 

kolędy z melodyjami. 

Wróćmy jednak do pasterzy, którym objawił się Anioł Pański, ogłaszający im nowinę: „Oto 

zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida 

narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”  (Łk, 2). Idąc za anielskim głosem, 

pasterze dotarli do Betlejem, które tej niezwykłej nocy stało się axis mundi (centrum świata) i 

tam oddali hołd Dziecięciu. Biblia mówi o darach składanych przez Mędrców ze Wschodu, 

ale Jan Żabczyc, tworząc wątki apokryficzne, do darczyńców włącza także pasterzy, którzy 

pragną obdarować Dzieciątko i Maryję tym, co mają: mleczywem (nabiał), wonnościami, 

garnuszkiem masła, koszykiem gruszek. Niezbyt wykwintne to dary, ale ofiarowane z serca 
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przepełnionego miłością. Bo to dla takich jak oni, a więc dla ubogich i cierpiących narodził 

się Jezus, ich dolę przecież będzie dzielił. Zostali oni wyróżnieni objawieniem anielskim i 

mogli przywitać Pana „przed bogaczami”. W kolędy więc wpisana została kwintesencja 

katolicyzmu, zawarta w słowach Miser res sacra – biedny (człowiek) jest święty. 

Pastuszkowie podążają do stajenki z miłością, bo z niej także promieniuje miłość obejmująca 

cały świat, szczególnie ludzi cichych i małych. W tekstach wielu pastorałek splatają się wątki 

całego roku liturgicznego: narodziny w Betlejem, zapowiedź męczeńskiej śmierci, która 

będzie mieć moc zbawczą, uchroni od „piekła złego” (J. Żabczyc, Symfonija dwudziesta 

pierwsza, Symfonija trzydziesta piąta przywołująca postać Łotra ukrzyżowanego z Jezusem 

na Golgocie). W poezję o treści bożonarodzeniowej wpisano zatem chrześcijański mit 

soteriologiczny.  

Stajenka staje się symbolem zwycięstwa nad ograniczeniami, ale także próbą zrozumienia 

natury ludzkiej. Wcielenie Boga w Betlejem to sojusz nieba z ziemią, zetknięcie 

nieskończoności ze skończonością, czasu świętego i historycznego, ziemskości z boskością, 

„jakby niebo ziemię pocałowało cicho” (Edward Mörike)11. Człowiek, patrząc na Boga – 

Człowieka zyskuje świadomość, że jego ziemskie bytowanie to nie wyłączny wymiar 

istnienia, że aby siebie zrealizować, musi dążyć do tego, co niemożliwe. A nawet tak zaufać 

Bogu, że to, co stało się rzeczywistością w Ewangelii, w życiu człowieka ufającego w pomoc 

Bożą może się spełnić. I wtedy można przeciwstawić się okrucieństwu przemijania, 

niszczycielskiej sile czasu; natura ludzka bowiem łączy w sobie pierwiastki przeciwstawne i z 

sobą sprzeczne: cielesność – duchowość, śmiertelność – pragnienie wieczności, zamknięcie w 

czasie – dążenie do nieskończoności. Istota ludzka jest więc bytem paradoksalnym, 

przynależnym do dwu porządków ontologicznych: do świata materii oraz do świata ducha. 

Jest przeto bytem tragicznym. Przy pomocy Boga jednak odkrywa i konstytuuje w sobie 

prawdziwie ludzką naturę, bo jej właściwością relewantną jest otwarcie na transcendencję, 

czego widomym znakiem jest betlejemska stajenka, konkret i symbol. Pełne w wymiarze 

duchowym życie człowieka jest więc wędrowaniem do Betlejem, które naszemu istnieniu 

nadaje kierunek, sens i wartość. 

dr Danuta Paszkowska 

                                                       
11 Cyt. za: ks. Z. Adamek, Bezczas w teofanicznych obrazach Bożego Narodzenia, [w:] Z kolędą przez wieki, s. 40. 


