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Danuta Krzyżyk

Pieśni dla Dziecka i o Dziecku

Cud narodzin Boga w kolędach polskich

(wybrane motywy)

Kolędy będę śpiewać

kolędy naszych ojców

Bóg się nam narodził

lat wstecz dwa tysiące

w kolędach powtarzam

melodie niebieskie

Jezus się narodził w Betlejem na sianie

w tę Noc Wigilijną

śpij Jezu Maleńki

jak dziecię szczęśliwe

w dłoniach Matki Świętej

zapalimy świeczki

posiejemy pokój

przyniosą kadzidło i mirrę i złoto

śpij Jezu Maleńki

w naszym kołysaniu

powtórzę kolędę

zabliźnią się rany1

Kolędy, pieśni obrzędowe, religijne, tematycznie związane z narodzina-

mi Dzieciątka Jezus w Betlejem2 i do Niego też adresowane jako wyraz
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1 T. BOGUSZEWSKA: Kolęda. „Poezja dzisiaj” 1999, nr 6, s. 29.
2 Kolęda — „polska nazwa pieśni kościelnych i domowych o Bożym Narodzeniu [...],

wywodzących się z hymnów łacińskich o narodzeniu Chrystusa, komponowanych we



modlitewnej adoracji, są przedmiotem zainteresowań badaczy różnych

dyscyplin naukowych. W tekście, nawiązując do metodologii badań nad

językowym obrazem świata3, spróbuję zrekonstruować utrwalony w kolę-

dach obraz cudu narodzin Boga.

Analizie poddałam pieśni bożonarodzeniowe (w sumie 43) — kolędy

(zaznaczam — nie pastorałki) zgromadzone w dwóch zbiorach: Kolędy

i pastorałki od A do Z4 (opracowanie Anny Rudzkiej) oraz Kolędy. Bóg

się rodzi5 (opracowanie Anny Skoczek).

Bohaterem kolęd, wokół którego skupiają się inne postacie, jest malut-

ki Jezus, Bóg i Dziecko zarazem, dar, darczyńca i obdarowany6. Nie-

zwykłość narodzin Bożego Dziecięcia podkreśla sceneria kolęd, a także

plastycznie zobrazowane niecodzienne wydarzenia, które miały miejsce

na niebie i ziemi. W toku analizy brałam pod uwagę wpisane w kolędy ob-

razy osób (Jezusa, Maryi, Józefa, pastuszków, Trzech Królów) oraz istot

pozaziemskich (aniołów), a także zwierząt oraz scenerii i okoliczności na-

rodzin Syna Bożego (tu interesowały mnie: czas, miejscowość, miejsce,

niebo i zjawiska na niebie). W artykule przedstawię tylko część opracowa-

nego materiału.

Kolędy, jako wytwory kultury, pełnią funkcję znaku — formy symbo-

licznego przekazu. W ich strukturze ujawnia się wartość materialno-for-
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Włoszech już w średniowieczu i rozpowszechnionych w Europie przez rodziny franci-

szkańskie. Według legendy autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek. Najstarsze kolę-

dy polskie, przełożone z kancjonałów łacińskich i czeskich, pochodzą z XV wieku”.

B. OGRODOWSKA: Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Warszawa 2001, s. 83—85. Por.

także: Kultura polska. Silva rerum. Red. R. CUDAK, J. TAMBOR, przy współpracy A. SZOL.

Katowice 2002, s. 27—28; Słownik literatury staropolskiej. Red. T. MICHAŁOWSKA.

Wrocław—Warszawa—Kraków 1990, s. 321; Encyklopedia katolicka. T. 2. Red. F. GRY-

GLEWICZ, R. ŁUKASZYK, Z. SUŁOWSKI. Lublin 1995, s. 866; R. MAZURKIEWICZ: Bóg się rodzi...

100 najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Kraków 1992, s. 163; H.M. CHORACZYŃSKA: Kolę-

da w polskiej tradycji kulturowej Bożego Narodzenia. W: O wyższości świąt Bożego

Narodzenia. Red. A. KĘDZIERSKA, I. WAWRZYCZEK. Lublin 2009, s. 77—92.
3 Odtwarzając wybrane motywy utrwalone w kolędach, odwołuję się do językowego

obrazu świata, rozumianego — za Jerzym Bartmińskim — jako zawarta w języku interpre-

tacja rzeczywistości, którą można ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Sądy te są

utrwalone w systemie danego języka (jego formach gramatycznych, słownictwie, znacze-

niach wyrazów, ich łączliwości) i realizują się za pomocą tekstów. Por. J. BARTMIŃSKI:

Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: Językowy obraz świata.

Red. J. BARTMIŃSKI. Lublin 1990, s. 109—27.
4 Kolędy i pastorałki od A do Z. Wybór i wstęp A. RUDZKA. Warszawa 2003.
5 Kolędy. Bóg się rodzi. Wybór i oprac. A. SKOCZEK. Bochnia—Kraków [b.r.w.].
6 Jezus jest wszak Synem Bożym — darem, który Bóg Ojciec dał ludziom. Chrystus

został zesłany na ziemię dla zbawienia świata, a więc jest i darczyńcą, tym, który przynosi

odkupienie. Sam został także obdarowany — mirrę, kadzidło i złoto ofiarowali mu Mędrcy

ze Wschodu.



malna, w warstwie treściowej — wartość poznawcza, w tym, co wyrażają

— ekspresyjna, a w procesie odbioru — społeczna7.

Wszyscy, niezależnie od deklarowanego światopoglądu, kolędy znamy

i kolęd słuchamy. Wielu, nawet mimo braku talentu muzycznego, lubi je

śpiewać. Ale ta popularność kolęd nie oznacza wcale, że wiemy, co teksty

pieśni bożonarodzeniowych przekazują, jakie treści (prawdy) teologiczne

(ale i pozateologiczne) niosą. Chciałoby się, parafrazując wypowiedź Filipa

z Dziejów Apostolskich (Dz 8, 30b), skierowaną do etiopskiego dworzani-

na, postawić pytanie: „Czy rozumiesz, co śpiewasz?”8. Być może cyklicz-

na powtarzalność kolęd sprawiła, że śpiewamy je, odtwarzamy z pamięci,

mechanicznie, że są dla nas jedynie muzyczną formą bez treści. A prze-

cież kolędy to zapis tradycji religijnych i literackich, skarbnica motywów

i wątków treściowych, różnorodność konwencji gatunkowych (hymnu, hej-

nału, modlitwy, kołysanki, dialogu) i stylistycznych (z jednej strony obser-

wujemy realizm w ukazywaniu Świętej Rodziny i pasterzy, a z drugiej eks-

ponowanie cudowności jako znaku Boskiej władzy nad światem)9.

Wyrastają kolędy z tradycji biblijnej — tzw. Ewangelii dzieciństwa10

według św. Łukasza i św. Mateusza11. Analiza fragmentów Ewangelii po-

zwala dostrzec ich oryginalność i niepowtarzalność. Zestawiając opisy naj-

ważniejszych wydarzeń z dzieciństwa Jezusa, zauważamy również, że

teksty wspomnianych Ewangelii uzupełniają się. Na przykład ewangelista

Mateusz podaje, że Jezus przyszedł na świat w Betlejem w Judei, za pa-

nowania króla Heroda (Mt 2, 1), a św. Łukasz precyzyjnie określa, że Pan

Jezus przyszedł na świat w Betlejem, judzkim mieście Dawida, że urodził
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7 J. BARTMIŃSKI: O pojęciu językowego obrazu świata. W: IDEM: Językowe podstawy

obrazu świata. Lublin 2006, s. 14.
8 Por.: „Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: »Czy rozu-

miesz, co czytasz?« — zapytał. A tamten odpowiedział: »Jakże mogę [rozumieć], jeśli mi

nikt nie wyjaśni?«”. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z ję-

zyków oryginalnych. Opracował zespół biblistów z inicjatywy benedyktynów tynieckich.

Poznań—Warszawa 1980, s. 1151.
9 R. MAZURKIEWICZ: Bóg się rodzi..., s. 164.

10 „Winniśmy pamiętać, że stoimy wobec faktów historycznych, które podlegały szcze-

gólnej interpretacji w oparciu o teksty Starego Testamentu i o fakt zmartwychwstania

Chrystusa. Nie ma tu kronikarskiego zapisu, ale też nie ma legendy, ani nawet traktatu

teologicznego. Mamy po prostu ewangelię dzieciństwa — tak ostatnio zwykło się nazywać

ten swoisty gatunek literacki. Choć istnieją tu pewne podobieństwa do midraszów i hag-

gad, znanych z literatury judaistycznej, to jednak ewangelia dzieciństwa nie przynależy

ani do jednych, ani do drugich. Stąd oryginalna nazwa oryginalnego zjawiska literackiego:

»ewangelia dzieciństwa«”. W: E. SZYMANEK: Wykład Pisma Świętego Nowego Testamen-

tu. Poznań 1990, s. 10.
11 E. SZYMANEK: Jezus Chrystus w ewangeliach dziecięctwa. „Katecheta” 1978, nr 6,

s. 252. Por. także A. PACIOREK: Ewangelijne opisy narodzenia Jezusa (Mt 1—2, Łk 1—2).

W: O wyższości świąt Bożego Narodzenia..., s. 11—22.



się w żłobie, ponieważ z powodu spisu ludności, który zarządził Cezar

August, do miasteczka przybyło zbyt wielu ludzi i w gospodzie nie było

już miejsca (Łk 2, 1—7); św. Mateusz wspomina o Mędrcach ze Wschodu

(Mt 2, 1—2; 7—12), a ewangelista Łukasz o pastuszkach, którzy pierwsi

spotkali się z Bożym Dziecięciem (Łk 2, 8—16) i po powrocie do Betlejem

głosili radosną nowinę o narodzinach Zbawiciela (Łk 2, 17—20). Zakres

wzajemnych relacji i odniesień tematycznych ilustruje tabela 1. W ta-

beli 2. natomiast zostały zebrane przedstawione przez św. Mateusza

i św. Łukasza fakty, osoby, wydarzenia, zjawiska związane z cudem naro-

dzin Boga. To właśnie do Ewangelii dzieciństwa odwołują się przede

wszystkim autorzy kolęd, choć sięgają także do przekazów apokryficz-

nych12.

T a b e l a 1

Opis narodzin i dzieciństwa Jezusa w Ewangeliach

Święty Mateusz Święty Łukasz

1, 1—17 — rodowód Józefa

1, 8—25 — Józef i tajemnica narodzin Je-

zusa

2, 1—12 — pokłon Mędrców ze Wschodu

3, 13—15 — ucieczka do Egiptu

2, 16—18 — rzeź niemowląt

2, 19—23 — powrót do Nazaretu

3, 23—38 — rodowód Józefa

1, 26—38 — zapowiedź narodzenia Jezusa

1, 39—56 — Maryja odwiedza Elżbietę

2, 1—7 — narodziny Jezusa

2, 8—20 — zwiastowanie

2, 21—40 — obrzezanie i ofiarowanie Jezu-

sa w świątyni

2, 39—40 — powrót do Nazaretu

2, 41—25 — dwunastoletni Jezus w świąty-

ni

Ź r ó d ł o: R. BARTNICKI: Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym. „Śląskie Studia Historycz-

no-Teologiczne” 1980, nr 13.
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12 „Apokryfy” (od grec. apokrypto — ukrywam, taję, trzymam w ukryciu) — pisma

pozakanoniczne; „[...] w zastosowaniu do piśmiennictwa wczesnochrześcijańskiego słowo

to oznacza utwory nieznanych autorów albo takie, które ze względu na swoją treść są

ciemne lub tajemnicze. Nie znaczy to jednak, że są to utwory »fałszywe« lub »sfałszowa-

ne«. Dla historyka nie ma znaczenia fakt, że pewne pisma chrześcijańskie zostały włączo-

ne do kanonu ksiąg świętych, a inne nie. [...] Ważne jest, że pisma apokryficzne powstały

na ogół w późniejszym okresie. [...] Liczba pism apokryficznych Nowego Testamentu jest

bardzo duża. Rozróżnia się wśród nich, podobnie jak wśród pism kanonicznych, ewange-

lie, listy, dzieje i apokalipsy. Wśród ewangelii, których naliczono dotąd około 60, jest po-

kaźna liczba gnostyckich. [...] Ewangelie apokryficzne były pisane na ogół przystępniej od

kanonicznych, bo były przeznaczone dla niewykształconych mas ludowych. Nie znaczy to,

że wszystkie były pisane w zależności od utworów kanonicznych, choć niektóre z nich

mają wyraźnie charakter uzupełniający Ewangelie kanoniczne w tych sprawach, które

tam zostały albo całkowicie pominięte, albo poruszone tylko ubocznie i fragmentarycz-

nie”. Por. J. KELLER: Chrześcijaństwo pierwotne. W: Zarys dziejów religii. Red. J. KELLER,

W. KOTAŃSKI, W. TYLOCH, B. KUPIS. Warszawa 1986, s. 584.
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T a b e l a 2

Wydarzenia związane z cudem narodzin Boga zawarte w Ewangeliach dzieciństwa

Ewangelia wdług św. Mateusza Ewangelia według św. Łukasza

1 2 3

Odwołania

do Starego

Testamen-

tu

proroctwo Micheasza mówiło o miej-

scu narodzin Syna Bożego — Mich 5,

1 i Mt 2, 6

proroctwo Izajasza zapowiadało dzie-

wicze poczęcie i narodziny Mesjasza

— Iz 7, 14 i Mt 1, 23

prorok Jeremiasz zapowiedział rzeź

niemowląt — Jr 31, 15 i Mt 2, 18

proroctwo Ozeasza potwierdziło fakt,

że z Egiptu Bóg wezwie swego Syna

— Oz 11, 1 i Mt 2, 15

proroctwo Malachiasza potwierdzało,

że celem misji Jana było przygoto-

wanie ludu izraelskiego na przyjście

Mesjasza — Mt 3, 23—24 i Łk 1, 17

zgodnie z Prawem Mojżeszowym,

Maryja i Józef przedstawili Jezusa

Bogu w świątyni jerozolimskiej — Wj

13, 2, 12, 15 i Łk 2, 23

błogosławieństwo i proroctwo Syme-

ona stanowiły potwierdzenie zbaw-

czego posłannictwa Jezusa — Łk 2,

28—32 i Iz 52, 10; 42, 6; 49, 6—9;

25, 7; 46, 13

Czas

i miejsce

narodzin

Jezusa

Jezus przyszedł na świat w Betlejem

w Judei, za panowania króla Heroda

— 2, 1

w Betlejem, judzkim mieście Dawida,

Jezus urodził się w żłobie, ponieważ

z powodu spisu ludności, który

zarządził Cezar August, do miastecz-

ka przybyło zbyt wielu ludzi i w go-

spodzie nie było już miejsca — 2, 1—7

Okoliczno-

ści przyjś-

cia na

świat Boże-

go Syna

i towa-

rzyszące

temu znaki

Anioł Pański ukazał się Józefowi we

śnie, aby mu wyjaśnić, dlaczego Ma-

ryja spodziewała się dziecka — 1, 20

na niebie ukazała się gwiazda, przy-

wiodła ona do Jerozolimy Mędrców

ze Wschodu, a następnie poprowa-

dziła ich do Betlejem, aby mogli

pokłonić się Jezusowi i przekazać

Mu swoje dary — 2, 1—10

Cezar August zarządził spis ludności

i Józef wraz z Maryją udał się do

miasteczka Betlejem, z którego wy-

wodził się jego ród — 2, 1—7

Jezus przyszedł na świat w nocy —

2, 8

Anioł

Pański

przedstawił Józefowi cel dziewiczych

narodzin Jezusa — 1, 22

ostrzegł Józefa przed zagrożeniem

ze strony Heroda — 2, 13—14

posłany przez Boga do Nazaretu, ob-

jawił Maryi, że zostanie Matką Zba-

wiciela — 1, 26—37

ogłosił pasterzom radosną nowinę o na-

rodzinach Mesjasza (2, 8—12); mnó-

stwo też zastępów niebieskich wielbiło

Boga w niebie i na ziemi — 2, 14

Maryja po zaślubinach z Józefem, zanim za-

mieszkali razem, została matką za

sprawą Ducha Świętego — 1, 18

była stale obecna w życiu Bożego

Syna — 1, 18—2, 23

małżonka Józefa — 1, 20—24

dziewica — 1, 18—23

została wybrana przez Boga na Mat-

kę Syna Bożego i z radością zaakcep-

towała swój błogosławiony stan — 1,

26—56

Jej gotowość przyjęcia Zbawiciela

i macierzyńska miłość były wielkim

darem dla ludzi — 2, 1—52



Znaczącą rolę odgrywa w pieśniach bożonarodzeniowych motyw ciem-

ności i światła. Wystarczy przywołać oksymoroniczną metaforę z kolędy

Gdy się Chrystus rodzi — ciemna noc w jasnościach promienistych bro-

dzi. To częste zestawienie światłości i ciemności wyraża napięcie pomię-

dzy sprzecznymi mocami. Kolędy, podobnie jak przekaz biblijny, infor-

mują, że Chrystus przyszedł na świat w nocy, niektóre uściślają czas

narodzin Boga i podają, że była to północ. Śpiewamy: cicha noc; wśród

nocnej ciszy; w nocnej dobie; anioł w nocy pasterzom [...] o tym królu

powiadał; coś się narodził tej nocy; a Tyś tej nocy nam się objawił;
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1 2 3

Józef jako prawowity małżonek Maryi do-

świadczył objawienia tajemnicy

Wcielenia i narodzin Jezusa — 1,

19—25

wypełnił polecenie Anioła Pańskiego

— 1, 24 —25

chronił Boże Dzieciątko przed niebez-

pieczeństwem, brał czynny udział

w Jego wychowaniu — 2, 13—23

zgodnie z Prawem Mojżeszowym,

w oczach całego narodu, Józef był

nie tylko opiekunem, ale również oj-

cem Jezusa — 2, 1—45

Pasterze — jako pierwsi byli świadkami radosne-

go spotkania z Bożym Dzieciątkiem,

które owinięte w pieluszki, leżało

w żłobie i odbierało cześć oraz uwiel-

bienie ze strony prostych ludzi — 2,

8—16

po powrocie do Betlejem głosili ra-

dosną nowinę o narodzinach Zbawi-

ciela, potwierdzając prawdę słów,

przekazanych im przez Anioła Pań-

skiego — 2, 17—20

Mędrcy ze

Wschodu

przybyli do Jerozolimy, aby uzyskać

od Heroda informacje dotyczące

miejsca narodzin króla żydowskiego

— 2, 1—2

prowadzeni przez gwiazdę dotarli do

Betlejem i złożyli Jezusowi swoje

dary: złoto, kadzidło i mirrę, a otrzy-

mawszy we śnie nakaz, aby nie wra-

cali do Heroda, który rzekomo chciał

oddać pokłon nowo narodzonemu

królowi, inną drogą wrócili do swej

ojczyzny — 2, 7—12

—

Tabela została opracowana na podstawie: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków

oryginalnych. Opracował zespół biblistów z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Poznań—Warszawa 1980.

cd. t a b e l i 2



dnia pewnego o północy; północ już była. Naturalnym atrybutem nocy

jest ciemność. W kolędach pełni ona przede wszystkim funkcję tła, na

którym tym wyraźniej widoczna jest rozprzestrzeniająca się jasność.

Ciemność stanowi, po pierwsze, symbol działania zła, szatana, Księcia

Ciemności właśnie, po drugie, oznacza także mroki duchowe poprze-

dzające pojawienie się światła13. Święty Jan przypomina wiele razy, że to

Jezus jest światłością: „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,

a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 4—5),

oraz „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził

w ciemności, lecz będzie miał światłość życia” (J 8, 12b)14. A zatem

nowo narodzony Jezus rozświetla mrok. Urodził się w nocy, by kontrast

między światłem a ciemnością był pełniejszy, by Światłość Światłości

mogła zajaśnieć pełnym blaskiem.

Na niebie — co podkreśla wielu autorów pieśni bożonarodzeniowych —

w chwili narodzin Jezusa świeciła gwiazda15. Pojawiła się ona, gdy na-

deszła pełnia czasu, i towarzyszyła Mędrcom ze Wschodu16, którzy wyru-

szyli na poszukiwanie nowo narodzonego króla żydowskiego. Gwiazda ta,

jak pisze św. Mateusz, „szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad

miejscem, gdzie było Dziecię” (Mt 2, 9b). Nie była to więc zwykła, przy-

godna gwiazda, lecz gwiazda posłana. W kolędach jej szczególny charak-

ter podkreślają przymiotniki jakościowe (także te w stopniu najwyższym):

osobliwa, śliczna, złota, najśliczniejsza, oraz czasowniki stanowe: miga,

(nad podziw) świeci, błyszczy, gore, i czasowniki czynnościowe: ogłasza

(kogo?) Zbawcę; (modrym blaskiem) wieści: w ubożuchnej szopce /

Matka syna pieści; przed Królami tak szybko leci, a także metafory:

gwiazda nowego imienia, gwiazda twojego zbawienia. Światło nie-

zwykłej gwiazdy przyprowadziło do Betlejem Trzech Mędrców ze

Wschodu17.
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13 „Dla chrześcijan ciemności oznaczają nieobecność światła łaski Bożej”. M. FEUILLET:

Leksykon symboli chrześcijańskich. Poznań 2006, s. 21. Por. także: J. TRESIDDER: Symbo-

le i ich znaczenie. Warszawa 2001, s. 30; J.E. CIRLOT: Słownik symboli. Kraków 2006,

s. 97—98.
14 Wszystkie biblijne cytaty w artykule pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego

Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych...
15 „Gwiazda jest oczywistym nawiązaniem do Ewangelii Pseudo-Mateusza. Jest to

przykład, jak ogromny wpływ miały teksty pozabiblijne (pozakanoniczne) na sposób

przedstawiania wydarzenia”. S. ZUFFI: Nowy Testament. Postacie i epizody. Warszawa

2007, s. 72.
16 Według ormiańskich ewangelii apokryficznych Mędrcy wyruszyli z Persji, a pro-

wadząca ich gwiazda to blask anioła. Por. S. ZUFFI: Nowy Testament. Postacie..., s. 85.
17 Spotkanie Trzech Mędrców z Dzieciątkiem Jezus wraz z okolicznościami poprze-

dzającymi to niezwykłe zdarzenie zostało przedstawione w 21. rozdziale Protoewangelii

Jakuba, należącej do ksiąg niekanonicznych: „I oto gdy Józef przygotowywał się, aby



Nim przejdę do omówienia bezpośrednio związanego z symbolem

Gwiazdy Betlejemskiej obrazów Mędrców ze Wschodu, chciałabym za-

trzymać się na jeszcze jednym niezwykłym zjawisku obecnym na betle-

jemskim niebie — tęczy. Pod malowaną tęczą (tak śpiewamy w kolędzie

Mizerna, cicha, stajenka licha) niebiescy posłańcy — aniołowie, adorują

nowo narodzonego Jezusa. Ten starotestamentowy symbol (Rdz 9,

12—17) — nowego życia po ustaniu potopu — nabiera w Nowym Testa-

mencie nieco innego znaczenia: staje się znakiem przejścia (drogi) mię-

dzy niebem a ziemią, znakiem odnowionego przymierza, które Bóg zawie-

ra z ludźmi za pośrednictwem swojego Syna18. Malowana tęcza buduje

jednocześnie aurę cudowności. Jest dla ludzi widomym znakiem, że dzie-

je się coś niezwykłego, że dokonuje się, posłużę się tu kolędowym polipto-

tonem, cud cudu.

W Ewangelii według św. Mateusza (2, 11) czytamy, że gdy Mędrcy do-

tarli do Betlejem, „weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Ma-

ryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofia-

rowali Mu dary: złoto, kadzidło, mirrę”. Ten biblijny opis zyskał wielką

popularność w tradycji chrześcijańskiej, przypisywano mu szczególne

znaczenie symboliczne. Jest też żywy w kolędach (np. Bóg się rodzi, Dzi-

siaj w Betlejem, Jakaż to gwiazda, Mędrcy świata). Pieśni bożonaro-

dzeniowe przynoszą wiele informacji nie tylko na temat spotkania monar-

chów z Jezusem. Konkretyzują również:

— pochodzenie przybyszów (ze Wschodu, ze wschodniego kraju);

— ich godność (tu możemy przywołać wyodrębniony z kolęd szereg sy-

nonimiczny: królowie/wielcy królowie, monarchowie, możni pano-

wie, a także mędrcy/mędrcy świata)19;
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udać się do Judei, uczynił się zgiełk wielki w Betlejem judzkim. Przybyli Magowie, którzy

mówili: Gdzie jest Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem gwiazdę Jego na Wschodzie i przy-

szliśmy oddać Mu pokłon. [...] I pytał się [Herod — D.K.] Magów, mówiąc do nich: Jakiż

znak ujrzeliście o narodzeniu się Króla? I rzekli Magowie: Ujrzeliśmy ogromną gwiazdę,

która tak błyszczała wśród wszystkich tych tu gwiazd, że ich nie było widać. I tak pozna-

liśmy, że Król narodził się Izraelowi i przyszliśmy oddać Mu pokłon. I rzekł do nich He-

rod: Idźcie i szukajcie, a jeśli znajdziecie, zawiadomcie mnie, abym i ja, przyszedłszy,

oddał Mu pokłon. I odeszli Magowie. I oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, prowa-

dziła ich, aż weszli do groty, i zatrzymała się nad głową Dzieciątka”. W: J. KREINER:

Gwiazda Betlejemska w oczach astronoma. W: Z kolędą przez wieki. Red. T. BUDRE-

WICZ, S. KOZIARA, J. OKOŃ. Tarnów 1996, s. 30.
18 M. FEUILLET: Leksykon symboli..., s. 141. Por. także: J. TRESIDDER: Słownik symboli.

Warszawa 2001, s. 220.
19 Magami pierwotnie nazywano plemię Medów, mieszkające na wschód od Ziemi

Świętej. W czasach późniejszych magów utożsamiano z orientalnymi wróżbitami (Jr 39,

13). W czasach Jezusa nazwą tą objęto mędrców i kapłanów poszukujących prawdy

o Bogu i wszechświecie. Chrześcijaństwo zaadaptowało apokryficzny przekaz o trzech

przybyszach ze Wschodu, zmieniając jednak treść pierwotnych relacji. Magowie stali się



— liczbę (trzech); w Ewangelii Mateusza ta informacja nie została poda-

na, dopiero w VI wieku przyjęto, że mędrców było trzech20;

— sytuację rozpoznania znaku (gwiazdy) na niebie (Jakaż to gwiaz-

da świeci na Wschodzie? Gwiazda nowego imienia. Mędrcy wo-

łają: ciesz się narodzie. To gwiazda twego zbawienia; już to

poznali);

— wędrówkę, bądź też dokładniej: wędrówkę pod przewodnictwem

gwiazdy (Nic Monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą;

w judzkim narodzie szukać jechali; gwiazda do Boskiej Dzieciny

ich sprowadziła);

— spotkanie z Nowonarodzonym i, zazwyczaj, z Matką Boską (znaleźli

też Dziecię i Matkę Jego);

— złożenie darów wraz z podkreśleniem ich wartości (Trzej Królowie

przyjechali z wielkimi dary, złoto, mirra i kadzidło, oto ofiary!;

dary kosztowne złożyli; skarb otwierają, dary dają; serc ofiary

z trzema dary Tobie, Panie, oddają; niosą dary Panu w dani: mirrę,

kadzidło, złoto);

— oddanie hołdu Jezusowi jako najwyższemu władcy świata, królowi kró-

lów (przed Jezusem biją czołem; Trzej Królowie spieszą z darami

i pokłonami).

Trzej Królowie reprezentują świat pogański, który dopiero dąży do po-

znania sensu Narodzin Boga. Ich liczba odnosi się do trzech okresów ży-

cia: młodości, wieku dojrzałego, starości (takie odczytanie potwierdza iko-

nografia — na obrazach Mędrcy ze Wschodu są przedstawiani jako

różniący się wiekiem mężczyźni21), trzech ras bądź trzech kontynentów

(Baltazar symbolizował Europę, Melchior, przedstawiany zazwyczaj w tur-
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z czasem królami. Nie bez powodu w oryginale Ewangelii według św. Mateusza Mędrcy

ze Wschodu są magami. Jako cudzoziemcy, a zarazem znawcy gwiazd, potwierdzają

światu, że narodził się król żydowski. Mędrcy reprezentują świat pogański. Ewangelista

chciał w ten sposób podkreślić, że to właśnie poganie okazali się bardziej podatni na

przyjście Mesjasza. Por.: H. LANGKAMMER: Słownik biblijny. Katowice 1989, s. 99; Ilustro-

wany przewodnik po Biblii. Red. W. CHROSTOWSKI. Warszawa 2003, s. 239. „Najstarszy

zachowany »Pokłon Trzech Króli« został namalowany na ścianie katakumb św. Pryscylli

w Rzymie około 200 roku. Magowie są tutaj przedstawieni jako mędrcy, a nie jako królo-

wie”. Zrozumieć malarstwo. Najważniejsze tematy w sztuce. Red. A. STURGIS. Współpra-

ca H. CLAYSON. Poznań 2006, s. 44.
20 „Tradycja związana z Mędrcami (Magami) zmieniała się i utrwalała z biegiem czasu:

na przykład ich liczba wahała się od dwóch do dwunastu — w zależności od epoki; w VI

wieku ustalono, że było ich trzech”. G. GUADALUPI: Arcydzieła sztuki. Świat Biblii w obra-

zach. Warszawa 2003, s. 218.
21 Por. R. VAN DER WEYDEN: Mędrcy mają wizję Dzieciątka; MISTRZ OŁTARZA ŚW.

BARTŁOMIEJA: Podróż Mędrców z Dawidem i Izajaszem; GIORGIONE: Trzej filozofowie;

A. MANTEGNA: Pokłon Trzech Króli; S. DA VERONA: Pokłon Trzech Króli; A. DŰRER: Pokłon

Trzech Króli; S. ZUFFI: Nowy Testament. Postacie..., s. 84—93.



banie — Azję, a ciemnoskóry Kacper — Afrykę)22. Trzy były także złożone

przez nich dary: złoto, kadzidło, mirra.

Złoto to symbol królewskości Chrystusa. Nadmienić trzeba, że w sta-

rożytności obdarowanie kogoś złotem świadczyło właśnie o uznaniu jego

królewskiej godności23. Z kolei kadzidło to najstarszy symbol uwielbienia

Boga, wskazuje na boskość Jezusa. Oznacza także dążenie wzwyż, udu-

chowienie, ofiary i hołdy zanoszone Bogu przez modlitwę. Wreszcie mirra

wskazuje na śmierć, którą Chrystus miał ponieść dla wybawienia ludzko-

ści. Dary ofiarowane przez Monarchów są też uznawane za symbole: wia-

ry, modlitwy, cierpienia. W odniesieniu do całego ziemskiego posłannic-

twa Jezusa Chrystusa stanowiły więc one swoistą zapowiedź ofiary

dokonanej przez Niego dla zbawienia świata24.

Ewangelie nic nie wspominają o tym, by w miejscu, w którym naro-

dził się Jezus, znajdowały się jakieś zwierzęta25. Jednak żłób, w którym

został położony Nowonarodzony, wskazuje na przynajmniej prawdopo-

dobną ich obecność. Wzmiankę o wole i ośle odnajdujemy natomiast

w Księdze Izajasza (1, 3a): „Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego

właściciela”, a także w 14. rozdziale apokryficznej Ewangelii Pseudo-Ma-

teusza: „Tam złożyła Dzieciątko w żłobie, a wół i osioł oddali Mu pokłon.

Wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: »Poznał

wół Pana swego«. Zwierzęta otoczyły Dzieciątko i wielbiły je nieustan-

nie”26. To za sprawą tych dwóch fragmentów wół i osioł stali się także bo-

haterami kolęd. W pieśniach bożonarodzeniowych towarzyszące Jezusowi

zwierzęta nazywane są za pomocą hiperonimów (bydlęta, bydło) oraz —

częściej — hiponimów (wół, osioł, oślątko). Zwierzęta adorują Jezusa

(wół i osioł przed nim klękają; bydlęta klękają), służą Mu (wół i osioł

w parze służą przy żłobie), oddają cześć (oto Mu się wół i osioł

kłaniają). Bydlęta dostrzegają w dziecku złożonym w zimnym żłobie swe-

go Stwórcę i Pana, uznają Jego zwierzchność. Ojcowie Kościoła upatry-
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22 Ibidem, s. 89.
23 Ibidem.
24 Św. Bernard inaczej zinterpretował znaczenie darów. Według niego złoto miało być

wsparciem dla ubogich małżonków, Maryi i Józefa, kadzidło miało przegnać zapach po-

mieszczenia dla zwierząt, a mirra miała wzmocnić zdrowie małego Jezusa. S. ZUFFI: Nowy

Testament. Postacie..., s. 89. Por. także informacje o symbolice darów w: M. FEUILLET:

Leksykon symboli..., s. 50, 77, 161.
25 „Ich tradycyjna obecność przy żłobku wynika z opisów w ewangeliach apokryficz-

nych, które z kolei nawiązywały do proroctw Izajasza i Habakuka”. S. ZUFFI: Nowy Testa-

ment. Postacie..., s. 71.
26 Apokryfy Nowego Testamentu. T. 1: Ewangelie apokryficzne. Opowiadania o Je-

zusie, Maryi, Józefie i Janie Chrzcicielu. Red. M. STAROWIEYSKI. Kraków 2003, s. 297. Por.

także Z. KILIŚ: Scena Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej. W: Z ko-

lędą przez wieki..., s. 227.



wali w nich symboli dwóch ludów, żydowskiego i pogańskiego, którym

Chrystus przynosi zbawienie. Wół, zwierzę czyste, ofiarne, jest symbolem

Żydów, tych, którzy przyjęli wcielonego Boga, natomiast osioł, zwierzę ry-

tualnie nieczyste, to symbol pogan, tych, którzy Boga odrzucili27.

Kolędy są wspólną własnością wszystkich, bez względu na poziom kul-

tury duchowej i upodobania estetyczne, bez względu na wyznawaną wia-

rę, czy też deklarowany ateizm. W sposób udany łączą treści i wartości

chrześcijańskie z ogólnoludzkimi, realia polskie z obcymi, te tkwiące

w odległej przeszłości z wybiegającymi w przyszłość. Można też powie-

dzieć: łączą teologię z polonistyką.

We wczesnej twórczości kolędowej przeważa zobiektywizowana, ujęta

w kategoriach teologicznych relacja o narodzinach Boga. Autorzy koncen-

trują się na kilku wydarzeniach opowiedzianych w Ewangeliach dzieciń-

stwa, niekiedy tylko wzbogacając je o elementy znane z apokryfów. Rze-

czywistość ewangeliczna przedstawiana jest oszczędnymi środkami,

metodą nazywania wprost, która powoli ustępuje miejsca metaforycznej

pośredniości, wywodzącej się jednak z biblijnego pierwowzoru. Z tego sa-

mego źródła pochodzą jeszcze nieśmiałe antytezy28.

Z czasem zaznacza się tendencja do bardziej osobistego traktowania

wydarzeń betlejemskich. Rozwija się nurt uczuciowo-nastrojowy, a wraz

z nim tak lubiana kolęda-kołysanka. Autorzy odchodzą wówczas od obiek-

tywnego konstruowania poetyckiej wizji wydarzeń w Betlejem, śmielej

posługują się metaforami i efektownymi kontrastami, oksymoronami,

niosącymi duży ładunek emocjonalny epitetami, czy też zdrobnieniami29.

W kolędach prawda Pisma Świętego i poezja nieustannie oddziałują na

siebie, prowadzą z sobą ciągły dialog, bardzo dynamiczny i rozgrywający

się na wielu płaszczyznach.

Wydarzenia związane z nocą Bożego Narodzenia relacjonowane są

z różnych punktów widzenia: albo z pozycji zewnętrznego obserwatora,

powiązanej z narracją w trzeciej osobie i w czasie przeszłym, albo z pozy-

cji pozbawionego dystansu bezpośredniego i zaangażowanego emocjonal-

nie uczestnika, opowiadającego o swych przeżyciach w pierwszej osobie

i w czasie teraźniejszym30.

Raz autorzy kolęd bardziej koncentrują się na boskiej naturze Nowona-

rodzonego (na plan pierwszy wysuwa się wtedy obraz Boga-Człowieka,

zbawiciela świata), innym razem na Jego człowieczeństwie (dominuje

wówczas obraz Człowieka-Boga, małego, zziębniętego dziecka).

Część III: Dziecko i tekst290

27 Z. KILIŚ: Scena Bożego Narodzenia..., s. 227.
28 Słownik literatury staropolskiej..., s. 332. Por. także: P. LORENC: Kolędować

Małemu. „Niedziela” 1998, nr 51—52, s. 1; R. MAZURKIEWICZ: Bóg się rodzi..., s. 165.
29 M. BOREJSZO: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Poznań 1996, s. 71.
30 R. MAZURKIEWICZ: Bóg się rodzi..., s. 166.



Są zatem kolędy tekstami ważnymi, także w edukacji polonistycznej:

literackiej, ale i językowej, gdyż właśnie w nich zachowało się wiele form

dawnych — archaizmów fleksyjnych, słownikowych, znaczeniowych,

składniowych, także fonetycznych i słowotwórczych31. Są wciąż żywe i po-

trzebne (także w edukacji polonistycznej), mimo że:

Byli i odeszli do siebie

Mądre trzy króle obce.

Po aniołach opuszczona grzęda,

Ojciec, Matka już w niebie.

Przy dziecku w szopce

Została polska kolęda...

I prędzej Bóg słońce odwoła,

I prędzej świat się odstanie,

Niż ona odbiec zdoła

To zawiniątko na sianie32.

Danuta Krzyżyk

The song for a child and about a child

The miracle of God’s birth in Polish Christmas carols

(selected motifs)

S u m m a r y

The article is concerned with the description of linguistic and cultural image of the

world recorded in the Polish tradition — in Christmas songs (carols). The author refers to

the methodology of research on the linguistic image of the world. She attempts to recon-

struct selected motifs connected with the miracle of God’s birth, which are recorded in

Polish Christmas carols. She analyses such elements of carols as images of the Three

Wise Men, animals as well as the scenery and the circumstances of the God’s son’s birth

(here: time, town, place, the sky and phenomena in the sky).
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31 Por. M. BOREJSZO: Boże Narodzenie w polskiej kulturze..., s. 85—102; EADEM:

Osobliwości językowe w polskich kolędach. „Poradnik Językowy” 1992, z. 9—10,

s. 625—642; J. MIODEK: Archaizmy w kolędach polskich. W: IDEM: Przez lata ze słowem

polskim. Wrocław—Warszawa—Kraków 1991, s. 19—23.
32 M. WOLSKA: Polska kolęda. W: Boże Narodzenie. Antologia poezji polskiej. Oprac.

A. JASTRZĘBSKI i A. PODSIAD. Warszawa 1961, s. 312.



Äàíóòà Êøèæèê

Ïåñíè äëÿ Ðåáåíêà è î Ðåáåíêå

×óäî ðîæäåíèÿ Áîãà â ïîëüñêèõ ðîæäåñòâåíñêèõ ïåñíÿõ

(èçáðàííûå ìîòèâû)

Ð å ç þ ì å

Ñòàòüÿ âïèñûâàåòñÿ â íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèé ÿçûêîâîãî è êóëüòóðíîãî îáðàçà ìèðà,

çàêðåïëåííîãî â ïîëüñêîé òðàäèöèè — â ðîæäåñòâåíñêèõ ïåñíÿõ. Àâòîð, îáðàùàÿñü

ê ìåòîäîëîãèè èññëåäîâàíèé ÿçûêîâîãî îáðàçà ìèðà, ïðåäïðèíèìàåò ïîïûòêó ðåêîí-

ñòðóêöèè çàêðåïëåííûõ â ïîëüñêèõ ðîæäåñòâåíñèêõ ïåñíÿõ èçáðàííûõ ìîòèâîâ, ñâÿçàííûõ

ñ ÷óäîì ðîæäåíèÿ Áîãà. Â õîäå àíàëèçà ó÷èòûâàþòñÿ âïèñàííûå â ýòè ïåñíè îáðàçû Òðåõ

âîëõâîâ, æèâîòíûõ, à òàêæå îáñòàíîâêè è îáñòîÿòåëüñòâ ðîæäåíèÿ Áîæüåãî Ñûíà (çäåñü:

âðåìÿ, ìåñòíîñòü, ìåñòî, íåáî è ÿâëåíèÿ íà íåáå).
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