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Przemyśl – rzeszów

PIEŚŃ SAKrAlNA czASU bOŻEgO NArOdzENIA

„Rok liturgiczny jest rozwinięciem
różnych aspektów jedynego Misterium Paschalnego.

W sposób szczególny odnosi się to
do cyklu świąt skupionych wokół misterium Wcielenia (…),

które wspominają początek naszego zbawienia
i komunikują nam pierwociny Misterium Paschalnego” 

(KKK 1171)

1. Historia

święto Narodzenia Pańskiego jest uroczystym obchodem Wcielenia Słowa, ce-
lebracją przyjścia na świat Bożego Syna. Na Wschodzie to misterium obchodzono 
6 stycznia pod nazwą Epiphania, a na zachodzie celebrowano je 25 XII pod nazwą 
Natalis Domini. Na powstanie święta Narodzenia Pańskiego miały wpływ różne 
czynniki. Dzień 25 grudnia nie jest historycznym dniem narodzin Jezusa. W wyja-
śnieniu daty nawiązywano do bardzo starej tradycji, według której Jezus miał zostać 
poczęty 25 marca (zwiastowanie). Stąd Jego narodzenie miało nastąpić 25 XII. Naj-
bardziej prawdopodobne wyjaśnienie genezy tego święta związane jest próbą wy-
rugowania pogańskiego święta Natalis Solis invicti – jako dorocznego zwycięstwa 
słońca nad ciemnością. Było to obchodzenie astronomicznego narodzenia słońca. 
Kościół w tym dniu przedstawił chrześcijanom narodziny prawdziwego słońca – 
Jezusa Chrystusa, który ukazuje się światu po długiej nocy grzechu. Innymi czynni-
kami mającymi wpływ na rozwój tego święta były wielkie herezje chrystologiczne: 
Ariusza, Nestoriusza, odnoszące się do realności boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. 
Były one bardzo niebezpieczne, gdyż dążyły do pozbawienia sensu misterium Wcie-
lenia, a także odkupienia. Dlatego Kościół na tzw. Soborach ekumenicznych: Nicea, 
Konstantynopol, efez i Chalcedona, wypowiedział się przeciwko tym błędom i sfor-
mułował dogmat chrystologiczny. To przyczyniło się do szybkiego rozpowszech-
nienia się świąt Bożego Narodzenia jako okazji do utwierdzenia ortodoksji wiary 
chrześcijańskiej w zasadniczych punktach1  

Obecnie obchód święta Bożego Narodzenia rozpoczyna się wigilią (oczekiwa-
niem) wieczorem 24 XII i kończy się niedzielą Chrztu Pańskiego. To święto ma 
swoją oktawę oraz święta towarzyszące, związane z tajemnicą Wcielenia. W okta-
wie obchodzone jest święto św. Szczepana, diakona, św. Jana, św. Młodzianków; 
pierwsza niedziela po uroczystości Narodzenia jest niedzielą św. Rodziny. 1 stycz-

1 J. GrZeśkoWiak, P. scZaniecki, Boże Narodzenie w liturgii, eK 2, kol. 865–868; Narodzenie na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, w: B. nadolski (red.), Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 1018–1026. 
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nia pierwotnie obchodzono jako dzień de Circumcissione Domini, a teraz dzień ten 
poświęcony jest Bożej Rodzicielce Maryi. Następnie pojawia się 6 stycznia święto 
epifanii, a po nim niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy obchód liturgiczny świąt 
Bożego Narodzenia. Co prawda, polska tradycja śpiewanie kolęd przedłuża do 2 II, 
do święta Ofiarowania Pańskiego, ale w liturgii ta praktyka nie ma uzasadnienia. 

2. Teologia2

Celebracja święta Bożego Narodzenia nie zatrzymuje się na fakcie historycznym, 
ale odwołuje się do misterium Wcielenia. Najważniejsze prawdy teologiczne tego 
czasu można ogólnie przedstawić w trzech punktach: 

1. Narodzenie przeżywane jest w Kościele jako sacrosanctum Nativitatis Christi 
(misterium narodzenia Chrystusa). Istotą tego misterium jest połączenie człowie-
czeństwa i  Boskości w jednej Boskiej osobie  Słowa, którego celem jest zbawienie 
ludzkości. Przez misterium zbawienia człowiek otrzymuje łaskę pojednania. Miste-
rium to wyrażone zostało w krótkim zdaniu św. Jana: „Słowo stało się Ciałem”. 

2. Pierwotne znaczenie obchodów tego święta było  nazwane „ukazaniem się 
Pana w ciele” (apparitio Domini in  carne). św. Augustyn powie: „(…) dla was 
Stwórca świata ukazał się w postaci ciała”. A św. Jan w Pierwszym liście (1 J 4, 2-3) 
potwierdza, że Słowo stało się Ciałem słowami: „(…) każdy duch, który uznaje, że 
Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezu-
sa, nie jest z Boga”. Tej prawdy Kościół broni przed herezją ariańską, potwierdzając 
„Słowo zrodzone przed wiekami zaczęło istnieć w czasie”. Na przekór maniche-
izmowi, manifestuje optymizm oparty na fakcie, że Syn Boży nie odmówił przyjęcia 
naszego ciała i dzielenia ludzkiej kondycji. Przeciw monofizytyzmowi, według któ-
rego Chrystus miał jedynie naturę Boską, która wchłonęła naturę ludzką, potwierdza 
się prawdę o dwóch naturach – ludzkiej i Boskiej – w jednej Osobie Słowa. Poniższe 
stwierdzenia w sposób bezpośredni lub pośredni będą miały wpływ na treści obcho-
dzone w okresie Bożego Narodzenia. 

3. Trzecia ważna prawda zawarta w misterium Narodzenia Pana ukazana jest 
w przedziwnej wymianie, w której „Bóg staje się człowiekiem, aby człowiek stał 
się Bogiem” (św. Augustyn). Ten temat stanowi centrum bogatej rzymskiej liturgii 
Bożego Narodzenia. Potwierdza to autor Listu do Galatów, mówiąc o uczestnictwie 
ludzi w Boskiej naturze Słowa: „Gdy (…) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna 
swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, któ-
rzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (4, 4–5). W tym 
kontekście mówimy również o przedziwnej wymianie, efektem której jest nasze 
dziecięctwo Boże. Dlatego to święto jest również świętem człowieka, który stał się 

2 A  BergaMini, Chrystus świętem Kościoła, tł. K. Kubis, Kraków 2003, s. 150–157. 
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dzieckiem Bożym. Otrzymane dziecięctwo wyjaśnione i zrozumiałe może być jedy-
nie w Misterium Słowa Wcielonego3  

W pieśniach adwentowych często odwoływano się do Starego Testamentu, jako 
zapowiedzi czasów przyszłych lub realizacji tego, co było zapowiadane. Natomiast 
w bożonarodzeniowych śpiewach tego odwoływania jest niewiele, a jeśli występu-
je, to często w końcowych zwrotkach. Np. w kolędzie Anioł pasterzom mówił – że 
w raju Jezus został obiecany (6 zw.), czy w kolędzie Niepojęte dary dla nas daje – 
Chrystus jest ową gwiazdą Jakubową (2 zw.). Najwięcej kolęd opisuje wydarzenia, 
które miały miejsce podczas narodzin Chrystusa od cichej nocy aż po spieszących 
pastuszków do szopy. Mają one charakter zaproszenia, zawierają także zwroty umo-
ralniające, pouczające, np. w kolędzie Narodził się Jezus Chrystus ostatnia zwrotka 
brzmi: „I my także chwałę dajemy Dzieciątku temu, jako Panu nieba, ziemi, zbawcy 
naszemu”. 6 zwrotka kolędy Z nieba wysokiego brzmi: „zbawienie jest twoje w ręku 
tej Dzieciny, proś tylko ze łzami odpuści ci winy”. Patrz, na rączkach ma powicie, 
karać nie może bo dziecię, tylko dawać życie”. Ulubionymi obrazami w kolędach 
są: noc, gwiazda, aniołowie, szopka, pasterze, adoracja Nowonarodzonego, wielkie 
zdziwienie, przynoszone dary, a także trzej królowie zmierzający do szopy. Dobit-
nym odbiciem tych zbawczych wydarzeń są najczęściej ostatnie zwrotki, w których 
zamieszczono  bezpośrednie odniesienia do wykonawców tych śpiewów.  

W liturgii bożonarodzeniowej należy odwoływać się do kolęd, których treść odno-
si się do teologii tego święta. Będą to dla przykładu kolędy: Ach, witajże, pożądana, 
nawiązująca do spotkania Chrystusa w Komunii św., Bóg się rodzi, która akcentuje 
głęboko treść świąt Bożego Narodzenia nie tylko w przeciwstawnych określeniach 
ukazujących moc Bożą, ale wyraża zasadniczą prawdę, że „Słowo stało się Ciałem 
i zamieszkało między nami”, a także Z nieba wysokiego, w końcowych zwrotkach 
opisująca zbawienie, które przybliżyło się wraz z narodzeniem Chrystusa. 

Pieśń bożonarodzeniowa, by mogła stać się muzyką sakralną, musi łączyć się 
z tematem liturgii. Jakie treści przekazuje liturgia w poszczególnych dniach święta 
Bożego Narodzenia? Podczas pasterki liturgia podkreśla prawdę, że „Dziś narodził 
się nam, zbawiciel” – „Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem” (Ps 2, 7); to jest 
główny powód do świętowania. We Mszy św. o świcie – „światło zabłysło dzisiaj 
nad nami, bo Chrystus się narodził”, a w dzień – przez narodzenie Chrystusa cudow-
nie odnowiona zostaje godność człowieka. W dzień św. Szczepana liturgia wskazuje 
na narodziny dla nieba diakona, który przez świadectwo swojej wiary jest pierw-
szym męczennikiem. św. Jan Apostoł ukazany jest jako ten, któremu objawiona 
została tajemnica Słowa. W dzień św. Młodzianków przeżywana jest prawda, że nie 
tylko słowem, ale męczeństwem była obwieszczana chwała Boża. Niedziela w okta-
wie Bożego Narodzenia poświęcona jest świętej Rodzinie, w której rodzi się i żyje 
Chrystus. Dzień 1 stycznia liturgicznie jest dniem Bożej Rodzicielki – przez macie-
rzyństwo Maryi ludzkość obdarzona została łaską wiecznego zbawienia. W Nowym 

3 KDK 22. 
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 Roku człowiek otrzymuje szansę do nowego życia,  pod opiekuńczym ramieniem 
Maryi. To nowa, czysta karta, którą należy zapisać w nowym czasie ofiarowanym 
przez Boga  

Objawienie Pańskie – to święto narodziło się na Wschodzie i jest starsze od świę-
ta zachodniego Bożego Narodzenia. Teofania – znaczy oficjalne powiadomienie; 
odnosi się do przybycia króla lub cesarza. Na Wschodzie rozumiano to święto jako  
ukazanie się Chrystusa w ciele. W tym święcie celebrowano przybycie magów, 
a Chrystusa ukazywano jako Pana wszystkich narodów. Na zachodzie epifania ob-
chodzona była jako złożenie hołdu przez obce narody; znaczyło wtedy to słowo tyle, 
co: ukazanie się, objawienie, oficjalne powiadomienie, uroczyste podanie do wiado-
mości. W tym święcie odnajdujemy prawdę, że objawienie się Boga w Chrystusie 
przeznaczone zostało dla wszystkich narodów, a nie tylko dla Izraela. Objawienie 
można również interpretować jako misterium łączności Chrystusa z Kościołem. 
Przybycie magów do Betlejem stanowi początek wezwania do wiary wszystkich 
narodów. To jest początek Kościoła, który w pełni ukaże się w dniu Pięćdziesiątnicy 
jako katolicki, czyli dla wszystkich ludzi, i gromadzi ich w jedną wspólnotę. Ale 
również Kościół powinien przewodniczyć w wierze i ukazywać ludziom „znak wiel-
kiego Króla”. Stąd w tekstach liturgicznych znajdujemy prośby, „abyśmy poznali 
Cię już przez wiarę, chociaż wtedy objawiłeś się przez gwiazdę”. Podkreślany jest 
w tym dniu misyjny wymiar Kościoła. 

święto Chrztu Pańskiego – to jakby następna część objawienia Pańskiego. To 
wydarzenie rozpoczyna publiczną działalność Jezusa i jest ogłoszeniem przez Ojca 
Jego misji prorockiej. święto Ofiarowania Pańskiego – to część cyklu epifanii uka-
zującego radość Anny i Symeona, ludzi Starego Testamentu, że doczekali zapowie-
dzianego zbawiciela, a światło na oświecenie pogan – to znak, że Bóg zamieszka 
w świątyni pośród swego ludu. W tym wydarzeniu zbawczym Kościół odnajduje się 
w postawie Maryi, która przedstawia Chrystusa Ojcu. 

3. Pieśń bożonarodzeniowa – kolęda

Pieśń o tematyce bożonarodzeniowej nazywamy kolędą. Słowo to wywodzi 
się od łac. calendae; w kalendarzu juliańskim oznaczało pierwszy dzień miesiąca, 
w którym składano podarki z racji m.in. Nowego Roku. Na powstanie kolędy miała 
wpływ liturgia, ale również czynniki niezależne od niej, a związane z życiem Ko-
ścioła: widowiska religijne, jasełka, szopki. Wytworzyły się dwa typy kolędy: litur-
giczna i pozaliturgiczna (pastorałka). Najstarsze kolędy nawiązywały w swej treści 
i w budowie do hymnów liturgicznych, opisujących wydarzenia biblijne. W XVI w. 
powstały utwory o charakterze pozaliturgicznym, zawierające elementy życia świec-
kiego i w dużym stopniu opierające się w treści na literaturze apokryficznej. Polska 
pieśń bożonarodzeniowa nazwę „kolęda” otrzymała w XVI w., a za najstarszą ko-
lędę w języku polskim uchodzi Zdrow bądź Krolu anielski z 1424 r. Odnaleziona 
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została w rękopisie Biblioteki załuskich w Petersburgu, który pochodzi z biblioteki 
wikariuszy wiślickich. W kazaniu na Boże Narodzenie (1424 r.), autorstwa Szczek-
ny, magistra praskiego, późniejszego spowiednika królowej Jadwigi, został zamiesz-
czony tekst tej kolędy4  

W śpiewniku Siedleckiego (2006) zamieszczono 48 kolęd. ze względu na ich po-
chodzenie można wyróżnić dwie grupy: pierwszą stanowią te, w których są wyraźne 
związki z łacińskim śpiewami o tematyce bożonarodzeniowej. Będą to kolędy: Anioł 
pasterzom mówił – Angelus pastoribus (XI w.); Dzieciątko się narodziło – Puer 
natus in Betleem (XIV w.); Dzień to jest dziś wesela – Dies est laetitae (XV w.); Na 
Boże Narodzenie – In natali Domini (XIV w.); Narodził się nam Zbawiciel – Quem 
pastores laudavere; O Jezu, nasz Zbawicielu – Jesu Redemptor omnium (IV w.), 
hymn św. Ambrożego; Przybądźcie tu z wiarą – Adeste fideles  

Drugą grupę kompozycji tworzą kolędy jako utwory samodzielne, w swej treści 
zawierające zasadniczy temat wieloaspektowego ujęcia cudu Wcielenia Syna Boże-
go. Wyrażają nastrój radości i pokoju z faktu wkroczenia Boga w ludzką historię, 
np: Wśród nocnej ciszy, Gdy się Chrystus rodzi, Dzisiaj w Betlejem, Anioł pasterzom 
mówił, A wczora z wieczora, Wesołą nowinę, Z narodzenia Pana, Dlaczego dzisiaj 
wśród nocy dnieje. Wzywają do adoracji Pana przychodzącego do swojego ludu, 
np: W żłobie leży, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Przystąpmy do szopy, Cicha noc, 
Ach ubogi żłobie. Ukazują wypełnienie zapowiedzi prorockich, co notuje np. trzecia 
zwrotka kolędy Wśród nocnej ciszy, czy piąta zwrotka kolędy Mizerna, cicha. Ko-
lędy zapraszają w atmosferze radości do spotkania z Nowonarodzonym, np: Do Be-
tlejemu pełni radości, Przybieżeli do Betlejem, Jezusa narodzonego, Pasterze mili  
Kolędy ukazują wszechmoc i transcendencję Boga za pomocą przeciwstawnych 
określeń – tak jest np. w kolędzie Bóg się rodzi oraz w tych kolędach, w których 
ubóstwo przeciwstawiane jest bogactwu, czy też noc – światłu. 

Kolędy w sposób bardzo plastyczny ukazują bohaterów tego wydarzenia. Naj-
częściej oprócz Maryi ukazywani są pasterze – pierwsi świadkowie prawdy o na-
rodzeniu Chrystusa zakomunikowanej przez aniołów. To ludzie prości jako pierwsi 
stają się świadkami cudu narodzenia w betlejemskiej grocie. Oni też rozpowiadają 
to, co widzieli, a więc rozgłaszają po judzkiej krainie cud narodzenia Chrystusa. 
Ukazuje to kolęda Pasterze mili, której zwrotki skomponowane zostały na zasadzie 
pytania skierowanego do pasterzy, zawierając równocześnie ich odpowiedzi. Pieśni 
kolędowe zamieszczają liczne akcenty maryjne. Maryja w kolędzie Rozkwitnęła się 
lilija porównywana jest do lilii, znaku niewinności, która zrodziła Syna; fakt ten  
jest dla wszystkich radosną nowiną. Temat narodzenia przez Maryję Jezusa, którego 

4 1/. zdrow bądź, krolu anielski, - k`nam na świat w ciele przyszły, - Tyś zajisty Bog skryty, - w świę-
te, czyste ciało wlity. 2/. zdrow bądź, Stworzycielu waszego stworzenia – Narodziłeś się w ucierpienia 
– prze swego luda zawinienie. 3/. zdrow bądź, Panie od Panny – Jenż się narodził za nie. 4/. zdrow 
bądź, Jezu Kryste, krolu! – Racz przyjęci naszę chwałę – Racz daci dobre skonanie – Przez twej Matki 
zasłużenie – Abychom cię wżdy chwalili – z tobą wiecznie krolowali. Amen. Ten tekst znajduje się w:  
J. noWak-DłużeWski (red.), Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek XVI, Warszawa 1966, s. 3.
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położyła w żłóbeczku, Jej troskliwa opieka, ukazana jest w wielu polskich kolędach. 
Należy również zwrócić uwagę na Trzech Króli podążających do Betlejem, aby od-
dać pokłon Nowonarodzonemu (Mędrcy świata, O mili Królowie), a także na znak 
prowadzący do Chrystusa, jakim była gwiazda, np. kolędy Jakaż to gwiazda świeci 
na wschodzie, O gwiazdo Betlejemska. Kolędy są wyrazem uwielbienia i czci odda-
wanej Bogu, prośbami o błogosławieństwo Małej Dzieciny w doczesnym powodze-
niu, a także wyrazem życzenia pokoju, zgody i miłości5  

Treści zawarte w tekstach kolęd mają swoją interpretację w budowie melodii 
i w metrum. Forma kolęd zapisanych w śpiewniku Siedleckiego najczęściej jest 
dwuczęściowa o różnych charakterach. Układy, w których część pierwsza jest oparta 
na drobniejszych wartościach ósemkowych, a druga na dłuższych, ćwierćnutowych, 
o charakterze niemalże tanecznym, spotykamy np. w kolędzie Jezusa Narodzonego 
wszyscy witajmy. Odwrotny przebieg ma melodia kolędy Bóg się z Panny narodził  
Część pierwsza, ośmiotaktowa, ma dłuższe wartości nut, a druga, również zbudo-
wana z ośmiu taktów, jest ruchliwsza, oparta na wartościach ósemkowych. Stabilny 
przebieg melodii, w jednakowych wartościach nutowych, reprezentuje kolęda Anioł 
pasterzom mówił, która opiera się tylko na ćwierćnutowych i półnutowych warto-
ściach. 

Ważnym wyznacznikiem charakteru kolędy staje się metrum, w którym zdecy-
dowaną przewagę ma  podział trójmiarowy nad czteromiarowym i dwumiarowym. 
W metrum trójdzielnym kolędy mogą być w wesołym i radosnym klimacie, a także 
te o nostalgicznym i kołysankowym charakterze. Do pierwszej grupy zaliczymy ko-
lędy:   Ach, witajże, pożądana, Bóg się rodzi, Do szopy, hej pasterze, Dzisiaj w Be-
tlejem, Jakaż to gwiazda, Pan z nieba, Przystąpmy do szopy, Radujmy się bracia 
mili, Witajmy Jezusa, Z Narodzenia Pana, Wesołą nowinę, W żłobie leży, Pasterze 
mili, Rozkwitnęła się lilija. Drugą grupę, o nostalgicznym klimacie opisu Bożego 
Narodzenia, tworzą kolędy: Ach ubogi żłobie, Cicha noc, Dlaczego dzisiaj, Mizerna 
cicha (mel. I). 

Drugie miejsce zajmują kolędy w metrum czterodzielnym, o umiarkowanym kli-
macie: A czemuż mój Jezu tak ubogo leżysz, Anioł Pasterzom mówił, Bóg się rodzi, 
gwiazda wschodzi, Dzieciątko się narodziło, Gdy się Chrystus rodzi, Mędrcy świata, 
Mizerna cicha (mel. II), Na Boże Narodzenie, O Jezu nasz Zbawicielu, Pójdźmy 
wszyscy do stajenki, Przystąpcie z wiarą, Raduj się ziemio, Trumfy, Króla niebie-
skiego, Wśród nocnej ciszy, Z nieba wysokiego 

W metrum dwudzielnym znajdujemy również kolędy o spokojnym charakterze, 
np: A wczora z wieczora,  Do Betlejemu pełni radości, Dzień to jest dziś wesela, 
Niechaj będzie głośno wszędzie, oraz  o żywym, niemalże tanecznym charakterze, 
np: Anieli  w niebie śpiewają, Bóg się z Panny narodził, Jezusa narodzonego wszy-
scy witajmy, Narodził się Jezus Chrystus, Niepojęte dary dla nas daje, Przybieżeli 

5 A  glaeser, Teologiczna treść pieśni adwentowych i bożonarodzeniowych w modlitewniku „Dro-
ga do nieba” ks. Ludwika Skowronka (1858–1934), „Liturgia Sacra” 3–4 (1995), s. 183–184. 
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 do Betlejem, Witaj Jezu ukochany. Tylko jedną kolędę znajdujemy w metrum 6/8, 
O gwiazdo betlejemska, co znaczy, że ten podział rytmiczny nie jest dla kolędy po-
wszechny. Rozpatrując aspekt melodyczny i rytmiczny wymienionych kolęd, wi-
dzimy, jak wielkie bogactwo artystyczne zawierają te proste, ale jakże popularne 
śpiewy kolędowe, które są śpiewami liturgicznymi i zarazem sakralnymi, bo łączą 
się tematycznie z liturgią tego święta. To w typie tej pieśni znajdujemy najwięcej 
elementu ludycznego – tak w melodii, jak i w tekstach. A mimo to świetnie wtapiają 
się w liturgię i pełnią rolę znaku sakralnego

4. Pastorałka 

Pastorałka (zwana niekiedy kolędą domową) jest śpiewem również o tematyce 
bożonarodzeniowej, ale jej charakter melodii i treści nie mieści się w kategoriach 
pieśni, lecz jest bliższy piosence o Bożym Narodzeniu. Wielki wpływ na kształtowa-
ne tej formy odegrały środowiska ludowe, w których pastorałka wspaniale nadawała 
się do przedstawień o tematyce bożonarodzeniowej. W melodii najczęściej pojawiają 
się rytmy ludowe, zabawowe, o radosnym lub nostalgicznym charakterze. W struk-
turze słownej spotykamy ludowe określenia, koncentrujące się na wydarzeniach, 
które tak naprawdę nie należą do istotnych elementów wydarzeń zbawczych i mogły 
wcale nie mieć miejsca. Tylko przez analogię do współczesnej tradycji ludowej opi-
sują narodzenie Pańskie. Do tego dochodzi jeszcze element zabawowy – tak w tek-
stach, jak i w melodiach. W niektórych śpiewach nie jest łatwo rozdzielić kolędę od 
pastorałki, dlatego w śpiewnikach, które wprowadzają taki podział, zdarza się różna 
kwalifikacja tego samego śpiewu  bożonarodzeniowego. 

Dla pastorałki częstym zjawiskiem jest posługiwanie się kołysanką czy nostal-
gicznym śpiewem o  wydarzeniach nocy betlejemskiej, np: Gdy śliczna Panna, Jezus 
malusieńki, Lulajże, Jezuniu, O mili Królowie. Natomiast jakby przeciwstawnym 
klimatem są śpiewy o dużym ładunku emocjonalnym, radosne i niemalże zabawowe, 
np: Narodził się Jezus, W dzień Bożego Narodzenia, Pastuszkowie ze snu powstali, 
Bracia, patrzcie jeno. Najwięcej pastorałek zawiera zbiór Kantyczki z nutami, które 
zebrał J. Kaszycki (Kraków 1911). 

Istnieje dużo opracowań pastorałek na chóry, większe lub mniejsze zespoły wo-
kalne i instrumentalne. Wiele nagrań kolęd i pastorałek wykonywanych jest solowo 
przez znanych wokalistów muzyki rozrywkowej. Spotykamy się tu często z manierą 
wykonawczą, która potrafi niekiedy zdeformować linię melodyczną utworu, narzu-
cając mu swoistą interpretację wykonawcy. Te zabiegi najczęściej szkodzą tym śpie-
wom, bo są nienaturalne, sztuczne. 



53

Ks. Tadeusz Bratkowski   Pieśń sakralna czasu Bożego Narodzenia

5. Śpiewy bożonarodzeniowe w wybranych polskich śpiewnikach

Nie wszystkie śpiewniki mają zachowany podział na kolędy i pastorałki. Takiego 
podziału nie ma np. w śpiewniku Alleluja i w Śpiewniku liturgicznym (Lublin 1991). 
W śpiewniku Siedleckiego (1928), w dziale Pieśni na Boże Narodzenie – Kolędy 
znajdujemy 60 tytułów, natomiast w śpiewniku Siedleckiego (2006) tych tytułów 
jest już tylko 46. Widzimy, jak w ramach tego samego śpiewnika na przestrzeni 
pewnego czasu dochodzi do redukcji śpiewów kolędowych. Ta sama uwaga dotyczy 
ilości zwrotek w tychże śpiewnikach. W śpiewniku Siedleckiego (2006) jest tylko 
jedna kolęda z dziesięcioma zwrotkami – Pójdźmy wszyscy do stajenki. W śpiewni-
ku Siedleckiego (1928) kolęd z większą liczbą zwrotek, od dziesięciu wzwyż, jest aż 
osiem: Któż w tej dobie płacze (10 zw.), Kiedy Król Herod królował (13 zw.), Nowy 
Rok bieży (10 zw.), Pasterze mili (11 zw.), Pójdźmy wszyscy do stajenki (14 zw.), 
Rozkwitnęła się lilija (10 zw.), Wesołą nowinę (11 zw.), Wśród nocnej ciszy (14 
zw.). Najmniejszy repertuar kolęd występuje w śpiewniku Alleluja, zawierającym 
tylko 22 tytuły i zarazem z małą ilością zwrotek. 

W śpiewniku Exsultate Deo również został dokonany podział utworów na dwie 
grupy. Do pierwszej należą kolędy, a do drugiej kolędy domowe (pastorałki). W tej 
pierwszej grupie znajduje się wiele kolęd tradycyjnych, ale również i te, których 
nie ma w śpiewniku Siedleckiego (2006). Są to dwie melodie w opracowaniu ks. 
z. Bernata i benedyktynów z Tyńca do tekstu hymnu brewiarzowego Chryste, zba-
wienie ludzkości. Następny śpiew jest o charakterze antyfonalnym, którego tekst 
zaczerpnięty został z Księgi proroka Izajasza (Iz 9, 1-6), z refrenem Dziecię nam 
się narodziło, Syn został nam zesłany, Jego władza trwa na wieki. Kolejny hymn 
brewiarzowy, Od bram dalekich wschodu słońca, jest z melodią o charakterze mo-
dalnym, w opracowaniu benedyktynów z Tyńca. W tej części autorzy śpiewnika 
umieścili śpiew kantyku Symeona Światło na oświecenie pogan na dzień Ofiarowa-
nia Pańskiego. 

W drugiej części, zatytułowanej Kolędy domowe, umieszczono pastorałkę 
A wczora z wieczora, która w śpiewniku ks. Siedleckiego  jest w dziale kolęd, a nie 
pastorałek.  Na tym przykładzie widać, jak w niektórych przypadkach nie jest łatwo 
jednoznacznie wyznaczyć granicę podziału pomiędzy kolędą a pastorałką. W tej czę-
ści zbioru znajduje się jeszcze pastorałka góralska Oj maluśki, maluśki oraz w tłu-
maczeniu ks. W. Danielskiego pastorałka To, co było na początku. W śpiewniku Sie-
dleckiego znajdziemy znacznie bogatszy repertuar kolęd i pastorałek niż w Exsultate 
Deo. Natomiast śpiewnik Alleluja, jak już wyżej wspomniano, nie ma podziału na 
dwie grupy śpiewów bożonarodzeniowych i jego repertuar jest również mniejszy 
aniżeli zbiór Siedleckiego. Podobnie w lubelskim Śpiewniku liturgicznym też brak 
takiego podziału, a wybór kolęd jest podobny jak w śpiewniku Siedleckiego (2006), 
ale z mniejszą ilością tychże śpiewów. Liczba tytułów w dziale Pastorałki ulega 
pewnej redukcji. W śpiewniku Siedleckiego (1928) jest 20 tytułów, ale w śpiewniku 
Siedleckiego (2006) już tylko 13, w Exultate Deo jest 8 tytułów. Ta zmniejszająca 
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się liczba pastorałek w śpiewnikach związana jest z faktem przystosowywania tych 
zbiorów na potrzeby liturgii, a ponieważ wiele pastorałek nie mieści się w jej kate-
goriach, stąd dokonuje się ciągłego ich pomniejszania lub nawet całkowitego usu-
nięcia. Natomiast pastorałki częściej wydawane są osobno, jako materiał muzyczny 
do przedstawień jasełkowych lub jako śpiewy towarzyszące spotkaniom z racji świąt 
bożonarodzeniowych, najczęściej opłatkowym. 

6. Tematyka bożonarodzeniowa w  polskiej muzyce artystycznej

Tomasz Szadek (ur. ok. 1550 r., zm. ok. 1611 r.), absolwent Akademii Krakow-
skiej, teolog, kompozytor, śpiewak na dworze królewskim, członek zespołu roran-
tystów wawelskich, jest kompozytorem mszy czterogłosowej Officjum Dies et laeti-
tiae, skomponowanej w  1578 r., jako typ mszy z cantus firmus o technice imitacyj-
nej. za cantus firmus posłużyła kompozytorowi melodia pieśni  łacińskiej na Boże 
Narodzenie, popularna w Polsce w owym czasie, Dies est laetitiae, która w polskim 
tłumaczeniu funkcjonuje obecnie jako Dzień to jest dziś wesela.  Jej początkowa 
fraza stanowi część inicjalną wszystkich części mszy. Opracowanie cantus firmus 
przejawia starsze i nowsze podejście do materiału muzycznego. W tym pierwszym 
cantus firmus jest w równych wartościach nut (Gloria i Credo w alcie i tenorze), 
a w nowszym opracowaniu poddawane jest ono dzieleniu na motywy i frazy, które 
pojawiają się w postaci imitacyjnej we wszystkich głosach kompozycji6  

Adam Jarzębski (ur. przed 1590 r. w Warce, zm. 1649 r.) to przedstawiciel wcze-
snobarokowego stylu instrumentalnego. W kompozycji Concerto secundo w pierw-
szej części cytowana jest chorałowa melodia Puer natus est nobis, w drugiej Resonet 
in laudibus,  a w trzeciej części kompozytor posłużył się cytatem kolęd Resonet in 
laudibus oraz Nuż my, dziatki, zaśpiewajmy7. Do innych kompozytorów polskich, 
którzy wprowadzali do swych dzieł melodie o tematyce bożonarodzeniowej, nale-
ży zaliczyć: Mikołaja zieleńskiego i jego Offertoria et Communiones, Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego, który opracował na chór czterogłosowy, dwoje skrzypiec 
i organy melodie z nieszporów Trzech Króli, Crudelis Herodes.  Maciej łukasze-
wicz pozostawił opracowane czterogłosowo Credo, Sanctus i Agnus Dei na czas 
Bożego Narodzenia. Prawdopodobnie Maciej Miśkiewicz lub Marcin Mielczewski, 
sygnujący swoje kompozycje monogramem „M.M.”, skomponował Missa pro Na-
tivitate Domini na sopran, alt, tenor i bas, utrzymaną w kontrapunkcie nota con-
tra notam. Stanisław Sylwester Sarzyński jest kompozytorem Motetto de Nativitate 
Domini, utworu przeznaczonego na pięć głosów wokalnych, dwoje skrzypiec, trzy 
trombony i continuo8  

6 K. Morawska, Renesans 1500–1600, w: s. sutkowski (red.), Historia muzyki polskiej, t. II, War-
szawa 1994, s. 150–151. 

7 B  PrZyBysZewska-Jarmińska, Barok, cz. 1: 1595-1696, w: s. sutkowski (red.), Historia muzyki 
polskiej, t. III, Warszawa 2006, s.  449.

8 A  sZweykowska, Polskie kolędy i pastorałki, Kraków 1985, s. 161–162. 
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Do kompozytorów współczesnych, którzy poruszają temat Bożego Narodze-
nia w swych kompozycjach, należy zaliczyć: Krzysztofa Pendereckiego i jego II 
symfonię Wigilijną, w której pojawia się cytat kolędy Cicha noc, stanowiącej sym-
boliczne centrum utworu9.  W okresie romantyzmu cytat kolędy Lulajże Jezuniu 
wprowadza do swego dzieła Fryderyk chopin w Scherzo h-moll. Wojciech Kilar 
tworzy dzieło o atmosferze wybitnie kontemplacyjnym, lirycznym, nastrojowym, 
pt. Przygrywka i kolęda na 4 oboje i orkiestrę smyczkową z 1972 r. Utwór składa 
się z trzech części: część pierwsza – przygrywka, część środkowa – kolęda (tu sły-
szymy melodię staropolskiej kolędy) i część trzecia o charakterze epilogu10  gustaw 
rogulski opracował na organy (jako Preludium) kolędę Hej, w dzień Narodzenia11  
Należy też wspomnieć o muzycznym opracowaniu elementów kolęd w mszy beato-
wej Katarzyny gärtner 

9 r  chłoPicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum, Kraków 2000, s. 192.
10 L  Polony, Kilar. Żywioł i modlitwa, Kraków 2005, s. 103–105. 
11 f. rącZkoWski, J. Gołos  (red.), Z polskiej muzyki organowej XIX/XX w., Kraków 1981, s. 37–40. 


