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Kolęda to pieśń religijna związana 
tematycznie z narodzinami Jezusa, 
śpiewana w kościołach i domach  
w czasie Wigilii, Bożego Narodzenia 
i tradycyjnie (w Polsce) aż do Matki 
Bożej Gromnicznej (2 lutego) 



Słowo „calendae” sięga czasów 
przedchrześcijańskich w Rzymie. Oznaczało 
pierwszy dzień miesiąca. Odwiedzano się 
wtedy, składano sobie życzenia. Potem –gdy 
już słowo „kolęda” przeniosło się do Polski – 
też miało inny sens, niż dzisiaj. Kolędą 
dziękowało się swojemu panu, u którego się 
służyło, za opiekę, za pracę,  
za wynagrodzenie. Chodziło też trochę  
o przymilanie się mu, bo za to dostawało się 
datki. 



W wieku XVII i XVIII najprężniejszymi 
ośrodkami twórczości kolędowej były 
niewątpliwie klasztory – franciszkańskie, 
benedyktyńskie i karmelitańskie. 
Jednym z najcenniejszych źródeł   historii 
kolędy klasztornej tego okresu jest rękopis  
z roku 1721 odkryty przez Adolfa 
Chybińskiego (stąd zwany Kantyczką 
Chybińskiego). Zawiera on najobszerniejszy 
spośród zachowanych zbiór kolęd (tekstów  
i licznych melodii) spisanych w klasztorze 
krakowskich karmelitanek. 



Najstarsza zachowana polska kolęda, 
pochodząca z 1424 roku, zaczyna się od 
słów „Zdrów bądź, Królu anielski”. 
Pierwotnie na początku XV wieku 
tłumaczono na język polski  kolędy z łaciny 
i ze śpiewników braci czeskich. Tak było 
prawdopodobnie i w tym przypadku. 
Tej kolędy w kościele raczej się już nie 
śpiewa. 



Z kolei z języka niemieckiego pochodzi 
ta najbardziej znana na świecie kolęda – „Cicha 
noc”. Powstała ona  w 1818 roku, została 
przetłumaczona na mniej więcej 300 języków  
i dialektów na całym świecie. 
Ciekawostką jest to, że powstała dość 
przypadkowo, gdy w kościele w Oberndorfie pod 
Salzburgiem zepsuły się organy. - Nieco 
zrozpaczony proboszcz Joseph Mohr postanowił 
coś zaradzić. Dwa lata wcześniej napisał wiersz. 
Gdy zepsuły się organy, w kilka godzin on  
i organista Franz Gruber wymyślili muzykę  
i zaśpiewali razem. Towarzyszył im chór. 
Organista grał na gitarze. 



Teksty kolęd pisali często bardzo znani 
twórcy, tak jak chociażby Adam 
Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. 
Natomiast kolędą, która świetnie się  
u nas przyjęła i śpiewana jest do dziś, 
jest ta, napisana przez Piotra Skargę, 
czyli „W żłobie leży”. 



Z kolei znakomity poeta Franciszek Karpiński, 
napisał tę najbardziej znaną polską kolędę – 
„Bóg się rodzi”. Warto zaznaczyć, że jej 
ostatnia zwrotka robiła karierę  
w najtrudniejszych dla Polaków czasach: 
„Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław 
ojczyznę miłą...”. Śpiewano ją na kazachskich 
stepach, na Syberii. Polscy zesłańcy  
w Kołymie, gdy umierali, chcieli ją usłyszeć. 



Twórcami kolęd byli także między innymi 
Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn, w 
XIX w Zygmunt Noskowski, a na pocz. XX w 
Feliks Nowowiejski.  
Kolędę Lulajże, Jezuniu Fryderyk Chopin 
zacytował w środkowej części scherza  
h-moll op.20.  
 
 
Część  współczesnych kolęd  
komponował  Witold Lutosławski. 



W polskim dorobku kulturalnym 
zachowało się ponad 500 kolęd  
i pastorałek. W XIX wieku rozpoczęto na 
większą skalę zbieranie kolęd  
i pastorałek, a punktem odniesienia jest 
wydany w 1843 zbiór Pastorałki  
i kolędy z melodiami czyli piosnki wesołe 
ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia 
po domach śpiewane autorstwa księdza 
Michała Mioduszewskiego. 
 



Współcześnie kolędy nadal wykonywane są  
w praktyce ludowej na wsiach podczas okresu 
Bożego Narodzenia oraz Godów oraz w kościołach, 
szkołach, podczas jasełek, w domach podczas 
Wigilii.  
Kolędy polskie jako jedne z nielicznych w Europie 
są żywym elementem tzw. kolędowania po 
domach. 
Powstają też nowe kolędy, komponowane przez 
współczesnych twórców, których popularność 
dorównuje kolędom tradycyjnym, np. kolęda z lat 
30. XX w Nie było miejsca dla Ciebie, czy Kolęda  
o gwieździe z musicalu Kolęda Nocka z lat. 80 XX 
w. 
 



Powstają też nowe kolędy, komponowane 
przez współczesnych twórców, których 
popularność  dorównuje kolędom 
tradycyjnym  np. kolęda z lat trzydziestych 
XX wieku  „ Nie było miejsca dla Ciebie”, 
czy ”Kolęda o gwieździe” z musicalu Kolęda 
Nocka z lat osiemdziesiątych XX wieku. 

1.zwrotka 
Nie było miejsca dla Ciebie 
W Betlejem w żadnej 
gospodzie 
I narodziłeś się Jezu 
W stajni w ubóstwie i chłodzie 
Nie było miejsca choć szedłeś 
Jako Zbawiciel na ziemię 
By wyrwać z czarta niewoli 
Nieszaczęsne Adama plemię 

Refren: 
Nie było miejsca choć szedłeś 
Ogień miłości zapalić 
I przez swą mękę najdroższą 
Świat od zagłady ocalić 



Wiek XX i XXI przyniósł nowe muzyczne 
spojrzenie na kolędy i pastorałki, które stały 
się nieodłącznym elementem obchodów 
świąt Bożego Narodzenia. Przebyły długą, 
kilkusetletnią drogę z klasztorów i świątyń, 
trafiając „pod strzechy”, do każdego domu. 
Współcześni twórcy chętnie nagrywają  
i wykonują świąteczny repertuar, gdyż jest to 
niezwykle wdzięczny temat. Tu wspomnieć 
należy znakomite orkiestry pod batutą 
Leonarda Bernsteina, Herberta von Karajana, 
Neville Marrinera...   



Do tego zacnego grona dołączają 
mistrzowie śpiewu: Luciano Pavarotti, José 
Carreras, Placido Domingo, Teresa Żylis-
Gara, Wiesław Ochman, Andrzej Hiolski i 
wielu innych. Wreszcie, słynne polskie 
zespoły wokalne: „Mazowsze”, „Poznańskie 
słowiki” czy „Chór Archikatedry 
Warszawskiej”. 

Luciano Pavarotti Zespół Mazowsze 



Najpopularniejsze polskie kolędy: 
Ach ubogi żłobie. 
Anioł pasterzom mówił. 
Bóg się rodzi. 
Bracia, patrzcie jeno. 
Cicha noc, święta noc. 
Do szopy, hej pasterze. 
Dzisiaj w Betlejem. 
Gdy się Chrystus rodzi. 
Lulajże Jezuniu. 
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