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Historyczna i kulturowa przestrzeñ kolêdy

Pojêcie kolêda ma ró¿ne znaczenia. Okreœlana jest jako pieœñ religijna, obrzêd ludowy

i duszpasterskie odwiedziny ksiê¿y u parafian po œwiêtach Bo¿ego Narodzenia1.

Kolêda jest jednym z tych s³ów-kluczy, które otwieraj¹ dostêp do polskiej kultury, pol-

skiego obyczaju, a nawet do polskiej mentalnoœci. W kolêdach mo¿na znaleŸæ wszystkie

wa¿ne elementy dla ludowego zrozumienia sensu œwi¹t, tak jak nawarstwia³y siê one w

rozwoju historycznym: obdarowania wzajemnego w spotkaniu cz³owieka z cz³owiekiem,

obdarowania siê wzajemnego w spotkaniu cz³owieka z Bogiem.

W staropolskiej terminologii literackiej nazwa kolêda wystêpowa³a rzadko; czêst-

szymi okreœleniami gatunkowymi by³y: kantyka, kantyczka, symfonia, rotu³a lub pieœñ.

Kolêda ustabilizowa³a siê w funkcji nazwy gatunkowej dopiero w XVIII lub w po-

cz¹tkach XIX w. Wywodzi siê z antycznej nazwy œwi¹t ku czci Janusa, boga œwiat³a:

Calendae Januariae, które przypada³y pierwszego stycznia. W tradycji chrzeœcijañ-

skiej oznacza pieœñ na œwiêto Bo¿ego Narodzenia, które zosta³o ustanowione w mie-

œcie œwiêta azjatyckiego boga s³oñca Mitry. Bo¿e Narodzenie, przypadaj¹ce po-

cz¹tkowo 6 stycznia, ust¹pi³o miejsca œwiêtu Trzech Króli i zosta³o przeniesione na

25 grudnia. Nowy Rok z kolei, pocz¹tkowo pogañski, sta³ siê œwiêtem Obrzezania

Jezusa Chrystusa w Mszale rzymskim. W ten sposób tryptyk œwi¹teczny: Bo¿e Naro-

dzenie – Nowy Rok – œwiêto Trzech Króli, stanowi klamrê spinaj¹c¹ tradycje wscho-

du z tradycjami zachodu, staro¿ytnoœæ z czasami nowo¿ytnymi i kulturê pogañsk¹

z kultur¹ chrzeœcijañsk¹, udokumentowan¹ bogactwem kolêd2.

Kolêda w³aœciwa, czyli sakralna, powsta³a w œredniowieczu. Do Polski dotar³a z Euro-

py Zachodniej, byæ mo¿e z W³och poprzez Czechy. Najstarsz¹ polsk¹ kolêd¹ jest pieœñ

Zdrów b¹dŸ, królu anielski, napisana w 1424 r. Jej pierwsza czterowierszowa zwrotka

brzmi:

Zdrów b¹dŸ, królu anielski

K nam na œwiat w ciele przysz³y,

PRACE NAUKOWE Akademi i im. Jana D³ugosza w Czês tochowie
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1 Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, red. E. S o b o l, Warszawa 1997, s. 323.
2 S³ownik literatury staropolskiej, red. T. M i c h a ³ o w s k a, Wroc³aw 1998, s. 371.



Tyœ za jisty Bog skryty,

W œwiête, czyste cia³o wlity3.

Œredniowiecze europejskie wytworzy³o dwa typy kolêd sakralnych: liturgiczny i para-
liturgiczny4. Kolêdy liturgiczne powstawa³y z emancypuj¹cych siê sekwencji i hymnów
stosowanych w liturgii Bo¿ego Narodzenia5. W fazie najwczeœniejszej pieœni te mia³y po-
staæ ³aciñsk¹, potem t³umaczono je na jêzyki narodowe, z czasem zaczê³y powstawaæ
utwory oryginalne, rodzime, zachowuj¹ce jednak œcis³y zwi¹zek z liturgicznymi pierwo-
wzorami.

W XV i XVI wieku najbardziej ¿ywotne by³y tzw. kolêdy hymniczne, wzorowane na
hymnach koœcielnych.Mia³y one biblijn¹ osnowê treœciow¹, modlitewn¹ strukturê kompo-
zycyjn¹, okreœlan¹ przez zwrot i proœbê, oraz hymniczn¹ szatê s³own¹. Ponadto cechowa³y
je: zobiektywizowana, pozbawiona pierwiastków uczuciowych narracja, postawa dziêk-
czynna i pochwalna6. By³y to pieœni o charakterze powa¿nym, niekiedy nawet surowym,
przypominaj¹ce koœcielne chora³y. Ich treœæ pozostawa³a w zgodzie z przekazem ewange-
licznym. Do wieku XVI w³¹cznie kolêdy nie ró¿ni³y siê zasadniczo od pozosta³ych pieœni
religijnych. Typowym przyk³adem kolêdy hymnicznej jest zachowana do dziœ pieœñ Anio³
Pasterzom mówi³. Najwczeœniejszy zapis tego siedmiozwrotkowego utworu pochodzi z rê-
kopiœmiennego kancjona³u (Œpiewnik koœcielny 1551 – 1555) i stanowi przek³ad z jêzyka
³aciñskiego. Oto jego s³owa pocz¹tkowe w pierwotnej wersji:

Anio³ pasterzom mówi³:
Chrystus siê nam narodzi³,
W Betlejem, nie barzo pod³ym mieœcie.
Narodzi³ siê w ubóstwie,
Pan wszego œwiata7.

Oprócz kolêd hymnicznych, pozostaj¹cychw œcis³ym zwi¹zku z liturgi¹ wXVIwieku,
pojawi³y siê w Polsce pierwsze bo¿onarodzeniowe pieœni paraliturgiczne. W utworach
tych obok przekazu ewangelicznego stopniowo zaczê³y dochodziæ do g³osu elementy
œwieckie. Nast¹pi³o to pod wp³ywem apokryfów8 i widowisk jase³kowych. St¹d te¿ kolêdy
takie nosz¹ nazwê kolêd apokryficznych, które uœwiadamiaj¹ ludziommo¿liwoœci czynie-
nia przez Œwiêt¹ Rodzinê cudów. Jezus i Matka Boska to w wyobra¿eniu ludu rozdawcy
³ask i sprawiedliwoœci ziemskiej9.

Kolêdy paraliturgiczne to równie¿ ko³ysanki, które s¹ ju¿ zwykle utworami oryginal-
nymi, polskimi. Nurt ten rozwija³ siê jednak niemal równoczeœnie w ca³ej Europie. Przy-
k³adem kolêdy ko³ysanki z prze³omu XVI i XVII wieku mog¹ byæ Ko³yski dzieciêce Sta-
nis³awa Grochowskiego (1524 – 1612) wchodz¹ce w sk³ad Wirydarza (1607).
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3 J. N o w a k - D ³ u ¿ e w s k i, Kolêdy polskie. Œredniowiecze i wiek XVI, Warszawa 1966, s. 3.
4 S³ownik literatury staropolskiej ..., s. 371.
5 Sekwencj¹ nazywamy pieœñ liturgiczn¹ œpiewan¹ podczas oficjum mszalnego. W hymnie melodia powtarza

siê w ka¿dej strofie, w sekwencji natomiast ci¹gnie siê przez ca³y utwór, przy czym melodia ka¿dej strofy
œpiewana jest dwukrotnie z innymi s³owami. (�ród³o: Literatura polska, red. J. K r z y ¿ a n o w s k i,
Cz. H e r n a s, t. II, Warszawa 1985, s. 348).

6 Literatura polska..., t. I, s. 457.
7 J. N o w a k - D ³ u ¿ e w s k i, dz. cyt., s. 85.
8 Apokryf to nazwa utworów tematycznie zwi¹zanych z Pismem Œwiêtym, które nie wesz³y do kanonu ustano-

wionego przez koœció³ (�ród³o: S³ownik wyrazów obcych, red. J. T o k a r s k i, Warszawa 1980, s. 43).
9 S. C z a r n o w s k i, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, Warszawa 1965, s. 97.



Uœni, Dzieciê, uœni moje,
Uspokój cz³oneczki swoje.

Niech Ciê kaszel nie morduje,

Niechaj Ci nic snu nie psuje.

Ani tchni teraz, pieseczku,

Ani gruchni go³¹beczku,

Milczcie wszyscy, ani szepccie

I cichutko ziemiê depccie.

Nynaj, dzieciê drogie moje,

Niech zwi¹¿e sen oczki Twoje.

Wszyscy siê uspokoili,

Uœni, zdrów œpi, Synu mi³y.

Sameæ wiatreczki sprzyjaj¹,

Wdziêczniejszegoæ snu dodajê,

Abyœ w d³u¿szy i wdziêczniejszy

Sen zaszed³, a wsta³ rzeŸwiejszy10.

Kolêda ko³ysanka wywodzi siê od œw. Franciszka z Asy¿u (1182 – 1226), który

w 1223 r. zapocz¹tkowa³ w Greccio obrzêd ko³ysania Dzieci¹tka po³o¿onego w ¿³obku,

zwany w Polsce jase³kami (od miejsca nad ¿³obem, gdzie umieszczano paszê dla byd³a)11.

Z regu³y teksty ko³ysanek s¹ liryczne, maj¹ postaæ monologu zwróconego do nowo naro-

dzonego dzieci¹tka. Czêœæ pieœni charakteryzuje g³êboko religijny nastrój, wpadaj¹cy nie-

kiedy w ton mistyczny, inne s¹ niezwykle tkliwe. Jêzyk kolêd ko³ysanek obfituje w liczne

zdrobnienia charakterystyczne dla liryki ludowej.

Kolêdy ko³ysanki nale¿¹ do jednej z najtrwalszych odmian polskich pieœni bo¿onaro-

dzeniowych. Powstawa³y one dla potrzeb niezwykle popularnych wœród ludu szopek, œpie-

wano je w zgromadzeniach zakonnych, w czasie widowisk religijnych oraz przy sprawowa-

niu liturgii bo¿onarodzeniowej. Najwiêcej tego typu utworów powstawa³o w czasie baroku,

tzn. w XVII – XVIII wieku. Niektóre pieœni, np. Gdy œliczna Panna Syna ko³ysa³a czy Lulaj-
¿e, Jezuniu, utrzyma³y siê w polskim repertuarze kolêdowym do czasów wspó³czesnych12.

Renesans wytworzy³ dwie odmiany kolêd— katolick¹ i protestanck¹. Odró¿nienie ich

opiera siê na zasadzie tworzonych w XVI wieku ró¿nic religijnych. Powstaj¹ce w krêgach

protestanckich kolêdy czêsto odwo³ywa³y siê do dorobku hymnologii œredniowiecznej.

Pierwsze drukowane w Polsce kolêdy pochodz¹ z roku 1522. Jest to piêæ pieœni zamiesz-

czonych w ¯ywocie Pana Jezu Krysta Baltazara Opecia (ok. 1485 – 1531)13. Kolêdy kato-

lickie, reprezentowane przez gatunki wytworzone w œredniowieczu, a wiêc hymny i ko-

³ysanki, rozprzestrzenia³y siê poprzez tradycjê ustn¹. Renesans wytworzy³ jeszcze jedn¹

postaæ pieœni — kolêdê sielankow¹. Kolêdy tego typu bardziej poetyckie ni¿ obrzêdowe

nie wesz³y do tradycji.

Wokresie baroku wytworzy³y siê nowe gatunki kolêd: pastora³ki i kolêdy spekulatyw-

no-mistyczne. „Pastora³ka jest kolêd¹ realistyczn¹ o tematyce pasterskiej wnosz¹c¹ wiele
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10 Tekst podaje za: A. J a s t r z ê b s k i, A. P o d s i a d, Bo¿e Narodzenie. Antologia poezji polskiej, War-

szawa 1961, s. 182.
11 S³ownik literatury staropolskiej..., s. 372.
12 M. B o r e j s z o, Bo¿e Narodzenie w polskiej kulturze, Poznañ 1996, s. 58.
13 Tam¿e, s. 59.



szczegó³ów obyczajowych i realiów epoki”14. Nale¿y do najbardziej oryginalnych, typowo
polskich, rodzajów pieœni. Twórc¹ tego gatunku by³ Jan ¯abczyc (zm. po 1630). Symfonie
anielskie (1630), z których pochodz¹ takie teksty, jak Przy onej górze, Przybie¿eli do Be-
tlejem pasterze, Pastuszkowie, bracia mili,Wstawszy pasterz bardzo rano. Zastosowa³ on
jako pierwszy w kolêdach melodiê tañców ludowych. Pastora³ka eksponuje g³oœn¹, nie-
skrêpowan¹ radoœæ prostego ludu z faktu przyjœcia na œwiat Chrystusa. Jest to rodzaj
g³oœnej, tanecznej muzyki, któr¹ pastuszkowie chc¹ rozweseliæ Pana, przy okazji sk³adaj¹c
mu dary, na jakie ich staæ.

Stefan Nieznanowski wi¹¿e powstanie pastora³ek z dworsk¹ mod¹ na sielankê senty-
mentaln¹ typow¹ dla XVII wieku, która to moda zosta³a doskonale zharmonizowana
z ewangelicznym przekazem o pasterzach witaj¹cych Jezusa. Pastora³ki by³y tworem œro-
dowisk przykoœcielnych i klasztornych, mia³y obieg w krêgach dworskich15.

Kolêdy pastora³ki daj¹ swoist¹ interpretacjê wydarzeñ betlejemskich zwi¹zan¹ z wy-
obra¿eniami ludowymi. Ich twórcy wywodz¹cy siê zapewne z ni¿szych warstw spo³ecz-
nych, bardzo chêtnie polonizowali temat. Miejsce akcji zazwyczaj przenosi siê do Polski
w pejza¿ mroŸnej grudniowej nocy, w czasy sobie wspó³czesne. Pasterze nosz¹ polskie
imiona: Bartek, Maciek, Kuba, Stach, graj¹ na u¿ywanych u nas instrumentach muzycz-
nych, sk³adaj¹ dzieci¹tku typowo polskie dary, niekiedy mówi¹ gwar¹. Pastora³ki bardzo
chêtnie rozwijaj¹ w¹tek ubóstwa Œwiêtej Rodziny. Zestawiaj¹ dramat ubogiego macierzyñ-
stwa Maryi z losem polskiej ch³opki. Malowane w tym typie scenki by³y czêsto naiwne
i humorystyczne, zgodnie z wyobra¿eniami ludowych twórców i oczekiwaniami tak¿e lu-
dowych odbiorców16.

Pierwsze pastora³ki maj¹ postaæ prostej pieœni zwrotkowej, póŸniejsze przybieraj¹ ju¿
formy bardziej z³o¿one, wprowadzaj¹ dialogi i chóry. Z³oty okres w rozwoju pastora³ki
przypada na pierwsz¹ po³owê XVIII wieku.

Kolêdy spekulatywno-mistyczne sw¹ strukturê opiera³y na paradoksalnych zaskocze-
niach, lirycznych uniesieniach i tkliwych zachwytach. Najwybitniejsze osi¹gniêcia tego nur-
tu stanowi¹: Franciszka Karpiñskiego (1741 – 1825) Bóg siê rodzi moc truchleje (1792)17

i Teofila Lenartowicza (1822 – 1893) Mizerna, cicha stajenka18. Przypomnijmy, ¿e utwór
Karpiñskiego w prawie nie zmienionej postaci przetrwa³ do czasów wspó³czesnych, choæ
dziœ znany jest raczej pod nazw¹ kolêdy Bóg siê rodzi.

Poniewa¿ autorów kolêd zazwyczaj nie znamy, dlatego jest to w zasadzie twórczoœæ
anonimowa. Najbardziej znanym autorem pastora³ek i kolêd z okresu baroku jest ksi¹dz
Micha³ Marcin Mioduszewski (1787 – 1868), twórca Œpiewnika koœcielnego (1838) oraz
Pastora³ek i kolêd (1843).

Klasycyzm XVIII wieku przywróci³ pieœniom kolêdowym wznios³oœæ i harmonijnoœæ
stylu. W tym okresie powstaj¹ najobszerniejsze rêkopiœmienne zbiory polskich kolêd,
licz¹ce niekiedy ponad 350 pozycji. Sporz¹dzano je przewa¿nie na u¿ytek klasztorny. Za-
chowane rêkopisy odnotowuj¹ pieœni œpiewane w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
w zgromadzeniach karmelitañskich i benedyktyñskich. S¹ to obszerne zbiory gromadz¹ce
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14 Literatura polska ..., s. 457.
15 S. N i e z n a n o w s k i, Kolêda, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. K r z y -
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17 F. K a r p i ñ s k i, Pieœni nabo¿ne, Supraœl 1792.
18 M. Z i ê b a, Liryka Teofila Lenartowicza wobec pieœni ludowej, Wroc³aw 1983.



dorobek wielu pokoleñ anonimowych twórców i kompozytorów. Znane dziœ kancjona³y

pochodz¹ przede wszystkim z trzech klasztorów: sióstr benedyktynek ze Stani¹tek pod

Krakowem, sióstr franciszkanek (klarysek) z klasztoru œw. Andrzeja w Krakowie i sióstr

karmelitanek bosych z Krakowa19. Dziêki tym klasztorom wiemy, jak wielk¹ popularno-

œci¹ cieszy³a siê w XVII – XVIII wieku twórczoœæ kolêdowa oraz jak dalece by³a ona zró¿-

nicowana.

Dopiero w XIX wieku dosz³o do zebrania i uporz¹dkowania oraz do wydania drukiem

zebranych kolêd. Wydawcy XIX-wieczni korzystali z wczeœniejszych druków, rêkopisów

oraz tradycji ustnej. Wielk¹ rolê w gromadzeniu znanych melodii i tekstów kolêd odegrali

prawdopodobnie organiœci. To oni sprawili, i¿ wszystkie wydane kolêdy zosta³y opatrzone

zapisem nutowym, co nale¿a³o do rzadkoœci w minionych wiekach. Wtedy te¿ kolêdy zo-

sta³y podzielone na liturgiczne i bardziej œwieckie.W ten sposób powsta³y dwa rodzaje wy-

dawnictw, ten bardziej oficjalny i ten mniej sformalizowany ludowy20.

Ponadto w XIX i XX wieku ukaza³y siê œpiewniki Teofila Klonowskiego (1805 –

1876) Szczeble do nieba (1867), Karola Miarki (1825 – 1882) Kantyczki — kolêdy i pasto-
ra³ki w czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w domach œpiewane (1904), Jana Kaszyckiego

(1860 – 1926) Kantyczki z nutami (1911) oraz Jana Siedleckiego (1878 – 1908) Œpiewni-
czek zawieraj¹cy pieœni koœcielne (1878).

Wiek XIX dziêki kodyfikacji pieœni religijnych w wydawnictwach koœcielnych ogra-

niczy³ rozwijaj¹c¹ siê do tej pory w sposób spontaniczny i ¿ywio³owy twórczoœæ kolê-

dow¹. Nie zabrak³o jednak w niej utworów humorystycznych.WKantyczkach (1911)Mel-

chiora K¹dzio³y znajduje siê d³uga, bo 64-wierszowa humorystyczna kolêda pt.My te¿ pa-
stuszkowie. Jej pocz¹tkowe s³owa brzmi¹ nastêpuj¹co:

My te¿ pastuszkowie, nie tylko Królowie,

Jedziemy z kapel¹, niech nas rozwesel¹

Na wozie, na wozie

Na mrozie, na mrozie:

Graj, mówi Jezus, Bartku swoje.

Stój Dzieciê, tylko bas wystrojê

I smyczek i smyczek21.

Jednak w sensie typologicznym samo j¹dro i samo centrum kolêd polskich stanowi¹

kolêdy ludowe. Ich specyfikacja nie polega na tym, ¿e swoj¹ treœci¹ i funkcj¹ odbiegaj¹

one od polskich kolêd koœcielnych i narodowych, lecz przeciwnie, na tym, ¿e s¹ „najbar-

dziej kolêdowe z kolêd”22 — ze wzglêdu na swoj¹ funkcjê, wewnêtrzne przes³anie, poety-

kê. W sensie historycznym kolêda ludowa stanowi Ÿród³o dzisiejszej polskiej kolêdy naro-

dowej. Pewn¹ odrêbnoœæ kolêd ludowych obserwuje siê g³ównie w sferze form artystycz-

nych, maj¹ one cechy w³aœciwe tekstom folkloru: sk³onnoœæ do powtórzeñ, wyrazistej ryt-

miki, wewnêtrznej dialogowoœci, przyjmowanie naddanych sensów symbolicznych.

Podstawowym rysem kolêdy ludowej jest postawienie w centrum œwiata kolêdowe-

go rodziny, a przede wszystkim— postaci matki i dziecka. Postaæ matki funkcjonuje
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19 B. K r z y ¿ a n i a k, Kantyczki karmelitañskie. Rêkopis z XVIII wieku, Kraków 1980, s. 191.
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niejako archetypicznie, jej charakterystyki sk³adaj¹ siê w kanoniczny ci¹g funkcji

macierzyñskich: rodzi, karmi, ko³ysze, pielêgnuje, œpiewa, usypia [...]. Postaæ Mat-

ki-Panienki dominuje nad œwiatem kolêdowym do tego stopnia, ¿e mo¿na mówiæ o

pewnym szczególnym typie ludowej kolêdy polskiej — kolêdzie maryjnej. Nale¿¹ tu

m.in. takie utwory, jak: Przy zielonej ³¹ce, Przy niskiej dolinie, Z tamtej strony dwo-

ra, Sta³a nam siê nowina mi³a, panna Maryja Syna porodzi³a, Zaœwieci³a œliczna

gwiazdka na niebie, porodzi³a Panna Syna ze siebie, Najœwiêtsza Panienka po œwie-

cie chodzi³a, Najœwiêtsza Panienka gdy porodziæ mia³a itp.23

Kolêda ludowa eksponuje cudownoœæ jako przejaw nieustannej, aktywnej obecnoœci

Boga w œwiecie i Jego opieki nad s³abszymi. Dlatego te¿

inaczej ni¿ w kolêdach koœcielnych, zakonnych, teologicznych czy w pastora³kach,

autentycznie ludowa kolêda wprowadza elementy symboliczne, czerpane ze s³owni-

ka tradycyjnego folkloru. Symbolizm jest powi¹zany z konkretnoœci¹ obrazów.

Konwencja symboliczna zachowuje siê w kolêdach ¿ycz¹cych, gospodarskich,

panieñskich i kawalerskich, takich jak: Z³oty kielich, Z³oty p³ó¿ek, Jab³oneczka, Wro-

ny, Konik
24.

Teksty ludowych kolêd bo¿onarodzeniowych s¹ przyk³adem folkloryzacji Ewangelii,

tj. ujmowania jej treœci i przes³ania w konwencji artystycznej folkloru. Teksty te funkcjo-

nuj¹ w ramie tradycyjnego obrzêdu, która okazuje siê elementem bardzo trwa³ym, sta-

wiaj¹cym „najwiêkszy opór”25, w prostym ludowym, choæ niekoniecznie gwarowym —

jêzyku przekazuj¹ sugestywnie ujêt¹ po swojemu historiê narodzenia, dramat ubogiego

macierzyñstwa i radoœæ z rodz¹cego siê nowego ¿ycia. Zawiera siê w nich intymnoœæ ro-

dzinna, kult Panienki-Matki, jest uczucie radoœci i zbratania; jest realizm przeœwietlony

symbolik¹, która prze³amuje dos³ownoœæ i kreuje sakralny, poetycki wymiar œwiata.

Chrzeœcijañskie tematy i idee wcielaj¹ siê w poetykê folkloru.

Ze wstêpu do nowej antologii kolêd polskich dowiadujemy siê, ¿e kolêdowy œwiat jest

znakiem zakorzenienia w „tutejszych” powszechnych sprawach26. Kolêdy robotnicze, po-

dobnie jak patriotyczne, s¹ parafraz¹ gatunku, którego w poetyce za³o¿ona jest sakralna

i harmonijna wiara w wizje spe³niaj¹cego siê czasu przemiany œwiata27.

Nurt kolêd patriotycznych jest czymœ wyj¹tkowym. Kolêdami mo¿na opowiedzieæ hi-

storiê Polski od powstania listopadowego a¿ do naszych czasów. S¹ kolêdy zwi¹zane

z okresem miêdzy powstaniami, z powstaniem styczniowym, z rokiem 1918, np. Przybie-

¿eli do Betlejem ¿o³nierze; s¹ kolêdy zwi¹zane z rokiem 1939, np. Kolêda warszawska

z tekstem Stanis³awa Baliñskiego przepe³nionym otuch¹, a zarazem refleksyjn¹ gorycz¹:

O Matko, od³ó¿ dzieñ Narodzenia

Na inny czas,

Niechaj nie widz¹ oczy Stworzenia,

jak gnêbi¹ nas.

Niechaj siê rodzi Syn najmilejszy

Wœród innych gwiazd,
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23 Tam¿e.
24 Tam¿e, s. 324 – 325.
25 J. S a l i j, Teologia ludowa Bo¿ego Narodzenia, „ Znak” 1972, nr 221, s. 1526.
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Ale nie u nas, nie w najsmutniejszym

Ze wszystkich miast.

[...]

A jeœli chcesz ju¿ narodziæ w cieniu

Warszawskich zgliszcz,

To lepiej zaraz po narodzeniu

Rzuæ Go na Krzy¿28.

Istniej¹ równie¿ wersje kolêd z okresu okupacji, jak Lulaj¿e, Jezuniu, na polskiej zie-
mi. Istnieje bardzo piêkna kolêda na melodiê piosenki Serce w plecaku, o tym jak ¿o³nierz
z powstania warszawskiego przyszed³ do Betlejem, wszyscy sk³adali dary Dzieci¹tku,
a ono spoœród wszystkich darów wybra³o serce ¿o³nierza polskiego.

Wnurt narodowo-katolicki wpisuj¹ siê tak¿e kolêdy zwi¹zane z sytuacj¹ œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, np. kolêda Nie by³o miejsca dla Ciebie.
Do tego nurtu zalicza siê tak¿e kolêdy okresu stanu wojennego z Kolêd¹ internowanych

Macieja Zêbatego.
Jak pisa³ przed laty Stanis³aw Dobrzycki (1875 – 1931), nigdzie chyba na œwiecie ko-

lêda nie jest tak rozpowszechniona w spo³eczeñstwie, ogólnie przyjêta, jak w Polsce. To-
warzyszy cz³owiekowi od dzieciñstwa, daje chwile szczêœcia, choæby tylko przez oderwa-
nie siê od nêdzy i codziennej szaroœci i przeniesienie w zupe³nie inny œwiat. Jest po-
wszechn¹ pieœni¹ nadziei29.

Refleksja koñcowa pozwala stwierdziæ, ¿e dzieje kolêdy w Polsce rozpatruje siê jako
splot dwu dokonuj¹cych siê jednoczeœnie (pozornie przeciwstawnych) procesów histo-
rycznych: z jednej strony — chrystianizacji folkloru, dziedziczonego z kultury s³owiañ-
skiej, z drugiej— asymilacji, a nawet wrêcz folkloryzacji przyjêtego z Zachodu chrzeœcijañ-
stwa, które z czasem przybiera kszta³t coraz bardziej swojski, ludowy i narodowy. Efekt
obu tych procesów jest zbie¿ny: kultura o charakterze ludowo-chrzeœcijañskim, obja-
wiaj¹ca siê nie tylko w jêzyku, ale i w strukturze treœci kolêdowych, kiedy do dogmatycz-
nych rozwa¿añ kolêd wkracza pierwiastek realizmu obyczajowego. Powstaj¹ wówczas tak
znane kolêdy, jak: Wœród nocnej ciszy, Lulaj¿e Jezuniu, Bracia patrzcie jeno i jedna z naj-
piêkniejszych i najg³êbszych teologicznie kolêd Bóg siê rodzi moc truchleje — arcydzie³o
Franciszka Karpiñskiego. Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii tak mówi o polskiej ko-
lêdzie:

Kto przygl¹da³ siê uwa¿nie kolêdzie musia³ dostrzec, ¿e jej w³aœciwym przymiotem
i najwiêkszym wdziêkiem, sam¹ jej istot¹ jest ta poufa³oœæ naiwna, z jak¹ mówi siê
o narodzeniu Pana Jezusa i Jego Matki, z jak¹ nasz œwiat polski i wiejski przenosi
w te odleg³e kraje. Ten koloryt lokalny Polski nadany scenom betlejemskim, to jest
ca³y wdziêk naiwnoœci kolêd, poufa³oœæ, prostota i rozrzewnienie, z jakim te sceny s¹
opowiadane, to jest ich piêknoœæ wy¿sza i wewnêtrzna. Ci pasterze zbudzeni przez
anio³ów i spiesz¹cy do owej szopy to s¹ polskie parobki, ta szopa jest taka sama, jak
ka¿da stajnia przy wiejskiej zagrodzie, i kto by dzieje Nowego Testamentu zna³ tylko
z kolêd tenmóg³bymyœleæ, ¿e Pan Jezus urodzi³ siê gdziekolwiek w Polsce, w pierw-
szej lepszej wsi, bo ka¿da jest podobna jak dwie krople wody do tego Betlejem, jakie
jest w kolêdach. ¯yje w nich ca³y ten wiejski œwiat, ze swoimi zwyczajami i stosun-
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kami, uczuciami i sposobemmówienia: a ta wielka oryginalnoœæ, ta ze stanowiska li-
terackiego najwiêksza wartoœæ kolêd, jest skutkiem tego, ¿e nie by³y sam¹ tylko

czyst¹ modlitw¹, ale i opowiadaniem [...]. Narodzenie s³u¿y za t³o, a obrazem jest

polski œwiat, polska wieœ, ze wszystkim co do niej nale¿y30.

Zmienia³y siê czasy i obyczaje, style, ludzie i ich upodobania, jednak¿e kolêda pozo-

sta³a ta sama, pe³na krasy i œwie¿oœci, pe³na nadziei i g³êbokiej refleksji. Na trwa³e wpisana

w nasze dzieje i kulturê, uczy³a mi³oœci i m¹droœci, wskazywa³a drogê pomyœlnego odwró-

cenia gorzkiej karty polskiego losu. Ka¿dego roku, w powszechnej wêdrówce po kraju,

niezmiennie, w ten sam prosty, dla wszystkich zrozumia³y sposób, niesie duchowe pokrze-

pienie i najmilsz¹ sercu wiadomoœæ — Bóg siê rodzi.
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