
 

Coś o kolędach 

Korzeni kolęd należy szukać w pogańskiej tradycji noworocznych obrzędów 
wzajemnego odwiedzania się, któremu towarzyszyła pieśń o charakterze życzenia, 
powinszowania. W tradycji rzymskiej odnajdujemy zwyczaj mówiący, iż pierwszy 
dzień każdego miesiąca nazywali - calendae. A od momentu wprowadzenia przez 
Cezara tzw. kalendarza juliańskiego - kalendy styczniowe rozpoczynały Nowy Rok. 
Stąd też, początkowo kolęda oznaczała upominek darowany na Nowy Rok. Dopiero 
obyczajowość kościelna nadała kolędzie nowe znaczenie. Określano tym terminem 
daninę, pobieraną od parafian przez duchowieństwo w okresie Bożego Narodzenia. 
Natomiast nazwa kolęda na określenie pieśni bożonarodzeniowych pojawia się 
dopiero w połowie XVI w. Wcześniej stosowano nazwy: piosnka, pieśń, rotuła.  

Dawniej kolędy śpiewano od Bożego Narodzenia do święta Matki Bożej 
Gromnicznej (2 II). Brzmią one radością z przyjścia na świat Boga-Człowieka i 
prośba, aby Chrystus przez swą łaskę narodził się w naszych duszach. Kościół 
przypomina nam Dzieciątko Boże jeszcze w święto Matki Bożej Gromnicznej, w 
objęciach Maryi, która zaniosła je do świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu i 
ofiarowała Bogu.  

Pierwszą kolędę możemy odnaleźć w II rozdz. Ewangelii św. Łukasza „Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to 
będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w 
żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły 
Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania”. 

Za twórcę chrześcijańskiej kolędy uważany jest św. Franciszek z Asyżu, który 
rozpowszechnił kult Dzieciątka Jezus.  To on w 1223 roku w Greccio po raz pierwszy 
do obchodów świąt Bożego Narodzenia wprowadził szopkę a w niej małego Pana 
Jezusa – jako ludzkie niemowlę, leżące w żłobie w otoczeniu bydląt.  To właśnie 
zakon Franciszkanów przyczynili się do coraz większej popularyzacji tej formy pieśni 
religijnej na terenie całej Europy. 

Ślady pierwszych polskich kolęd sięgają średniowiecza, kiedy mowa jest o 
misteriach i dialogach znanych w tamtym okresie. Jednak najstarsze kolędy 
pochodzą z XV wieku.  Pierwszą zachowaną kolędą w języku polskim jest pieśń 
Zdrów bądź królu anielski z 1424 roku. Do dnia dzisiejszego powstało ich prawie pół 
tysiąca. Wykorzystują one motywy polskich tańców ludowych.  

Najstarsze ze znanych polskich kolęd powstały w pierwszej połowie XV w. Są 
to jednak tłumaczenia lub przeróbki tekstów łacińskich i czeskich.  
Istotnym źródłem kolędotwórczym był rozwój form widowiskowych, czyli tzw. 
dialogów na Boże Narodzenie oraz misteriów bożonarodzeniowych.  

W Polsce tradycja jasełek przyjęła się stosunkowo wcześnie. Do dziś 
zachowały się jeszcze dwie figurki jasełkowe z XIV w. (Matka Boża i św. Józef) z 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4220&w=kolędy&s=5014
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4233&w=narodził&s=5014
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4220&w=Boga&s=5422
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4228&w=kolędy&s=5422


klasztoru klarysek krakowskich. dział pieśni kolędowej potwierdza również klasztorna 
odmiana jasełek, praktykowana w średniowieczu w klasztorach franciszkańskich, 
tzw. kołysanie kolebki Jezuska.  

Ponowna popularyzacja przedstawień bożonarodzeniowych w Polsce 
następuje w okresie renesansu. Dużą rolę w tym procesie odegrał zakon jezuitów. To 
właśnie jego członkowie odgrywali wspomniane wcześniej tzw. dialogi, na Boże 
Narodzenie, np. O narodzeniu Chrystusa i pasterzach lub Dialog pasterzy. Występy 
odbywały się w kościele lub w kolegiach. Miały więc charakter religijny bądź szkolny. 
Pierwsze z nich odgrywano po polsku, przeznaczając je poniekąd dla szerszej 
publiczności tj. dla ludu. Natomiast dialogi o charakterze szkolnym odgrywano po 
łacinie, przeznaczając je tym samym dla dostojników i wybranych gości, czyli tzw. 
elity. 

  Tradycje jezuickie rozszerzyła Akademia Krakowska. Studenci wraz z 
profesorami również zaczęli wystawiać dialogi na Boże Narodzenie. Inscenizacje z 
okazji narodzenia Jezusa zajmowały specjalne miejsce w szkołach różnowierczych, 
np. gimnazjach luterańskich.  

Kolędy, choć większość z nich skupia się wokół tematu narodzenia Jezusa 
Chrystusa są jednak dość zróżnicowane.  Mogą to być zarówno pełne powagi i 
dostojności utwory (Bóg się rodzi), jak i radosne i lekkie w swym wyrazie pieśni takie 
jak Dzisiaj w Betlejem, Chrystus Pan się narodził. Wśród kolęd znajdziemy również 
liryczne kołysanki (Lulajże Jezuniu, Jezus Malusieńki, Gdy śliczna Panna, Święta 
Panienka).  Są też pastorałki, które charakteryzują się skocznością, tanecznością i 
żywiołowością (Oj Maluśki, Do szopy hej pasterze). Trudno jest przypisywać 
komukolwiek autorstwo pastorałek i kolęd. W przeważającej mierze mamy bowiem 
do czynienia z twórczością anonimową. Pieśni te wpisały się na stałe w polskie realia 
obyczajowe. Weszły one do kultury ludowej i w postaci tzw. jasełek kolędniczych 
oraz tekstów kukiełkowych, przetrwały po dzień dzisiejszy. Jasełka czy szopki 
charakteryzuje uniwersalność sceniczna. Można odgrywać je zarówno w kościele, 
teatrze, jak i w zwykłym domu, na ograniczonej powierzchni.  

Niestety w czasach współczesnych zwyczaj kolędników odwiedzających domy 

z pieśnią i przedstawieniem zamiera, a jasełka oglądamy już tylko w kościołach. 

Wiecznie żywe i wszechobecne pozostaje jedynie śpiewanie kolęd. 

Kolędy są chyba najbardziej lubianym rodzajem pieśni religijnych. Są chętnie 
śpiewane nie tylko przez ludzi wierzących. Posiadają niekwestionowane walory 
artystyczne, zarówno pod względem poetyckim jak i muzycznym. Śpiewajmy je więc. 

Opr. K. Bulak 

Grudzień 2016 

Źródła: 

 Agnieszka Bednarz: Skąd wzięły się kolędy, pastorałki i jasełka?, Niedziela nr 
21/2003, Edycja przemyska 

 www.Katolik.pl 

 www.republikadzieci.pl  

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4219&w=Posiadają&s=5422
http://www.republikadzieci.pl/


 


