Polskie kolędy
i pastorałki
Historia, wydarzenia, ciekawostki…

Najpiękniejsze polskie kolędy to te,
których tekst i melodia już od stuleci wybrzmiewają
w domach i kościołach, jednak bardzo często nie
znajdujemy czasu na chwilę refleksji
nad ich treścią czy ich powstaniem.
Bardzo często są one niezwykle interesujące
i stoi za nimi ciekawa historia.
Historia kolęd i pastorałek łączy się z czasami
nam współczesnymi. Są to utwory ciągle „żywe”,
chociaż od powstania niektórych upłynęło
już kilka wieków.
Największa ich ekspansja miała miejsce
w dobie baroku i kontrreformacji.
XIX wiek tworzył nowe pieśni, lecz przede wszystkim
utrwalał i popularyzował kolędy staropolskie.

Skąd pochodzi nazwa „kolęda”?
Nazwa pochodzi od łacińskiego „Kalendae”.
W kalendarzu juliańskim, stosowanym też w liturgii
średniowiecznej, to pierwszy dzień miesiąca.
Na kalendy styczniowe (Nowy Rok) składano sobie
w antycznym Rzymie życzenia i podarki,
zaś pieśni wykonywane z tej okazji określano,
tak, jak i sam uroczysty dzień, „Kalendae”.
Tego typu świętowanie zachowało się również w Polsce.
Pieśni bożonarodzeniowe zaczęto określać mianem „kolęd”.
O ile wiadomo nastąpiło to dopiero w XIX wieku,
jednak rękopis z poezjami na Boże Narodzenie
sporządzony w XV wieku nazywa je „rotułami”.

Najstarsze kolędy polskie
Najstarsze kolędy polskie mają biblijną osnowę treściową
oraz modlitewną strukturę kompozycji
i zwane są kolędami kościelnymi.
Należą do nich:
„Zdrów bądź, królu anjelski” (1424 r.),
„Stałać się rzecz wielmi dziwna” (1442)
oraz odznaczająca się niezwykłym kunsztem
pochodząca z XV lub XVI wieku
polska kolęda „Augustus kiedy królował”.
Każda jej strofa rozpoczyna się kolejną literą alfabetu.
Dwie kolędy kościelne pochodzące z XVI wieku
są żywe w liturgii i wśród wiernych do dziś:
„Anioł pasterzom mówił” oraz „Kiedy król Herod królował”
(kolęda zawarta w licznych kancjonałach protestanckich XVI-XVII w.

Kolęda paraliturgiczna
Wraz z zakonami franciszkanów, jasełkami
i zwyczajem kołysania Dzieciątka,
powstawały kolędy paraliturgiczne.
Były to kolędy-kołysanki, zwykle oryginalnie polskie.
Liryczne w treści, wzruszały się ubóstwem
i bezradnością Boga-Człowieka w żłóbku,
kierując do Niego swe inwokacje.
Wprowadzały autentyczne zwroty kołysankowe,
jak: li,li, laj, lu-laj, ninu, ninu.
Do tego rodzaju kolęd należą m.in.
„W jasełkach leży kwiatek śliczny” (XVI w.),
„Gdy śliczna Panna Syna kołysała”,
„Lulajże, Jezuniu” (obie z XVII wieku).

Kolęda realistyczna
W XVII wieku pojawiła się kolęda realistyczna – o pasterzach,
wnosząc liczne szczegóły obyczajowe swej epoki.
Obok niej pisano też pieśni mistyczno-spekulatywne.
Do nich należą:
„Bóg się rodzi – moc truchleje” Franciszka Karpińskiego
oraz „Mizerna, cicha stajenka licha” Teofila Lenartowicza.
Większość autorów tradycyjnych kolęd pozostaje nieznana.
Tym samym kolędy, podobnie, jak ich melodie,
stały się anonimową własnością narodu.

Najpopularniejsze polskie kolędy
Historia powstania kolędy „Wśród nocnej ciszy”
Utwór powstał na przełomie XVII i XVIII wieku.
W druku ukazał się dopiero w 1853 roku,
gdy ks. Michał Marcin Mioduszewski zamieścił go
w dodatku do „Śpiewnika kościelnego”. Kolęda zaliczona
została wówczas do śpiewów introit, czyli pieśni
otwierających liturgię. Pieśń do dziś pełni tę funkcję
w wielu polskich kościołach, rozpoczynając tradycyjną
bożonarodzeniową mszę, zwaną pasterką.
.

Mazowsze – „Wśród nocnej ciszy”
https://www.youtube.com/watch?v=I1NYjqKb_Co

Historia powstania kolędy „Lulajże Jezuniu’
Kolęda „Lulajże, Jezuniu” sięga XVII wieku.
Ta pieśń szczególnie wpisała się w kulturę i historię Polski,
jako inspiracja dla wielu artystów, m.in. Fryderyka Chopina.
Kolęda wywodzi się z tradycji ludowej, a jej autorzy – podobnie jak
w przypadku większości polskich kolęd – pozostają anonimowi. Są
z nią natomiast związane nazwiska licznych polskich twórców,
którzy zafascynowani pięknem melodii, wykorzystywali ją w swoich
autorskich kompozycjach.

Fryderyk Chopin - Scherzo h-moll op. 20

https://www.youtube.com/watch?v=By5AhYEW7to

Mazowsze – „ Lulajże Jezuniu”

https://www.youtube.com/watch?v=M_gNUjjcu08

Historia powstania kolędy „Mizerna cicha”

Pieśń stworzona w połowie XIX wieku zdecydowanie wyróżnia się
na tle barokowych kompozycji swoim romantycznym, melancholijnym
nastrojem. Poważny charakter utworu, który dla jednych jest przejawem patosu
i wzniosłości, innym kojarzy się ze spokojem dziecięcych kołysanek. Autorem
tekstu „Mizerna cicha” jest Teofil Lenartowicz
– polski poeta epoki romantyzmu, etnograf i rzeźbiarz.
Słowa przyszłej kolędy znalazły się w jego dziele pt. „Szopka”,
inspirowanym krakowskimi szopkami bożonarodzeniowymi.

Mizerna Cicha – opr. S. Niewiadomski

https://www.youtube.com/watch?v=NFT61EJkkf4

Historia powstania kolędy „Bóg się rodzi”
Piękne kolędy nierzadko tworzone były przez utalentowanych
poetów i kompozytorów.
Tak jest w przypadku kolędy „Bóg się rodzi” napisanej
przez Franciszka Karpińskiego w XVIII wieku.
Autorstwo linii melodycznej przypisywane
jest kompozytorowi Karolowi Kurpińskiemu.
Niezwykle wpadająca w ucho całość w rytmie poloneza sprawia,
że „Bóg się rodzi” to kolęda
chętnie wybierana przez starszych i młodszych.
Warto wspomnieć także o kolędzie „Bracia, patrzcie jeno” tego
samego autora. Muzykę do kolędy utworzył najprawdopodobniej
kompozytor Dąbrowski,
o nieznanym imieniu.

Pectus – „Bracia patrzcie jeno”

https://www.youtube.com/watch?v=UURLCtoWSBM

GOLEC uORKIESTRA – „Bóg Się Rodzi”

https://www.youtube.com/watch?v=W9FFYa_l9sY

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki
o dynamicznej linii melodycznej to przede wszystkim
„Dzisiaj w Betlejem” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Ze względu na wesoły wydźwięk, skoczne pastorałki są
chętnie śpiewane zwłaszcza przez najmłodszych.

Historia powstania kolędy „Dzisiaj w Betlejem”
Jedna z najweselszych polskich kolęd pochodzi
prawdopodobnie z okolic Małopolski.
Choć według niektórych źródeł utwór powstał
już w XVII wieku, po raz pierwszy
opublikowano go dopiero w 1878 roku.
Pieśń skomponowana została na motywach skocznego
poloneza, stąd jej niezwykle pogodny, radosny charakter, który
do dziś doceniany jest w wielu
polskich domach i parafiach.
Kolęda „Dzisiaj w Betlejem” śpiewana jest zarówno przez
katolików, jak i przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich.
Utwory o podobnym brzmieniu istnieją również w tradycji
protestanckiej i prawosławnej
– na Ukrainie oraz Białorusi.

Wszyscy Artyści - "Dzisiaj w Betlejem„

https://www.youtube.com/watch?v=C86VIJSAzx0

Historia powstanie kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

Tekst bożonarodzeniowej pieśni
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” powstał w XVIII wieku
i pierwotnie liczył aż 14 zwrotek.
Śpiewany był wówczas do innej melodii, którą dopiero
w kolejnym stuleciu zastąpił znany do dziś rytmiczny marsz.
W 1841 roku ks. Michał Marcin Mioduszewski zanotował ją
w swoim słynnym „Śpiewniku kościelnym”.
Niespełna cztery dekady później, w 1878 roku kolęda trafiła również do
„Śpiewniczka” ks. Jana Siedleckiego. Można w nim znaleźć zapis „nowej”
melodii „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, która zgodnie
z opisem Siedleckiego, powstała prawdopodobnie w okolicach Krakowa.
Zarówno autor tekstu, jak i twórcy obu linii melodycznych pozostają
nieznani.
Krzysztof Krawczyk – „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
https://www.youtube.com/watch?v=mY8yvZJGKhA

Historia powstania kolędy „Jezus malusieńki”

Zarówno tekst, jak i melodia kolędy pochodzą z XVIII wieku.
Pierwsze źródła pisane, które podają jej słowa to rękopisy
karmelitańskie oraz Kancjonał Gąsiorowskiej z 1754 roku.
Co ciekawe, w Kancjonale tym pieśń posiada
aż 12-13 zwrotek. Kolęda ma jednak nieco inny wydźwięk
niż obecnie, a jej druga część przyjmuje
charakter adoracyjnych rozważań.
Nostalgiczna melodia swoim rytmem nawiązuje do tradycyjnego
kujawiaka – jednego z polskich tańców ludowych.
.

Zapis nutowy kolędy „Jezus malusieńki”
znaleźć można w Kantyczce Chałubińskiego oraz
innych rękopisach karmelitańskich
i franciszkańskich datowanych na pierwszą
połowę XVIII wieku.
Kolęda pojawia się również w klasycznym
zbiorze ks. Michała Marcina Mioduszewskiego pt.
„Pastorałki i kolędy” z 1843 roku.
Ze względu na dużą liczbę wariantów tekstu,
trudno jest jednoznacznie określić jego autora.
Również melodia kolędy pozostaje anonimowa.
Natalia Szroeder – „Jezus malusieńki”

https://www.youtube.com/watch?v=A-3k8lQH8xg

Historia powstania kolędy „Gdy śliczna Panna”

Przepiękna bożonarodzeniowa kołysanka powstała
na początku XVIII wieku. Jak podają źródła,
pieśń cieszyła się wówczas dużą popularnością
zwłaszcza w klasztorach żeńskich.
Trudno się dziwić – kolęda do dziś porusza wrażliwe kobiece
serca swoją delikatną melodią i czułym tekstem.
Pierwsze bezimienne zapisy tej wyjątkowej kolędy znaleźć
można w osiemnastowiecznych manuskryptach
oraz dziewiętnastowiecznych drukach.
Znana obecnie melodia, pochodząca ze zbioru
„Pastorałki i kolędy” (1843) ks. Michała Marcina
Mioduszewskiego, różni się od wersji pierwotnej
lekko zmienionym rytmem.
ELENI - O Gwiazdo Betlejemska

https://www.youtube.com/watch?v=0C2o93dNbTI

Historia powstania kolędy „Anioł pasterzom mówił”
Ta średniowieczna kolęda jest jedną z najstarszych
i wciąż popularnych polskich pieśni bożonarodzeniowych.
Jest to adaptacja łacińskiego utworu „Dies est laetitiae”.
W podobny sposób powstało wiele innych polskich pieśni
i kolęd, które tłumaczone były na język polski z łaciny,
obowiązującej wówczas w kościelnej liturgii.

„Anioł pasterzom mówił” to kolęda
powstała prawdopodobnie niedługo po tym,
gdy do Polski przywędrował zwyczaj uroczystych obchodów
chrześcijańskiego święta. Tradycja ta narodziła się
około XV wieku, gdy zza czeskiej granicy dotarły do nas
świąteczne szopki oraz dźwięki radosnego kolędowania.
Wigilię, która w wielu domach stanowi dziś główny punkt
celebracji, świętujemy dopiero od XVIII wieku.
W podobnym czasie w polskich rodzinach zaczęto również
ozdabiać choinkę, bez której teraz nie potrafimy sobie wyobrazić
prawdziwie świątecznej atmosfery.
Zwyczaj obdarowywania się prezentami pojawił się
mniej więcej sto lat później i początkowo dotyczył jedynie domów
mieszczańskich oraz dworów.
Na dobre przyjął się w zasadzie dopiero w połowie XX wieku.
Sylwia Grzeszczak "Anioł pasterzom mówił„

https://www.youtube.com/watch?v=4-5Dt1pkETc

Historia powstania „Kolędy dla nieobecnych”
Pomysł na ten wyjątkowy świąteczny utwór zrodził się
w głowie Zbigniewa Preisnera – polskiego kompozytora
muzyki filmowej i teatralnej. Artysta chciał, by w jego kolędowym
albumie znalazła się opowieść o ludziach i światach,
których nie ma już z nami. Szukając odpowiednich słów
do swojej kompozycji, zgłosił się do Szymona Muchy
– autora tekstów piosenek, wierszy i tłumaczeń.
Pierwszą wersję „Kolędy dla nieobecnych” wykonała popularna
aktorka i piosenkarka Beata Rybotycka.
Dzięki połączeniu umiejętności i talentowi trzech wyjątkowych
artystów powstało wyjątkowe, pełne emocji dzieło, poruszające
zarówno głęboką treścią,
jak i dopracowaną warstwą muzyczną.
Beata Rybotycka - Kolęda Dla Nieobecnych

https://www.youtube.com/watch?v=y3_VCPOhXRQ

Ciekawostki
• „Kolęda dla nieobecnych” to jeden z niewielu
współczesnych utworów, które na stałe przylgnęły do naszej
bożonarodzeniowej tradycji. Jako jedna z nielicznych została
przetłumaczona na język angielski i wydana na zagranicznym
rynku muzycznym. Wykonawcą, który podjął się obcojęzycznej
interpretacji „Kolędy dla nieobecnych” był sam Cliff Richard –
słynny brytyjskich piosenkarzy lat 60. i 70.
Piosenka pod tytułem „Come to us” znalazła się
w świątecznym albumie „Cliff at Christmas” z 2003 roku.

• Polska wersja słynnej kolędy „Cicha noc” powstała
około 1930 roku. Autorem był Piotr Maszyński – kompozytor,
dyrygent i tłumacz utworów muzycznych.
W pierwszych latach XX wieku „Cichą noc”
śpiewali już wszyscy chrześcijanie w Europie i Stanach
Zjednoczonych. Z czasem tłumaczenia austriackiej pieśni
docierały w kolejne zakątki świata, symbolicznie jednocząc je
w niezwykłej bożonarodzeniowej radości.
Do dziś oryginalny tekst przełożono na ponad 300 języków i
dialektów, w tym hebrajski, arabski, mongolski,
a nawet język Indian Komanczów.

• „O

gwiazdo Betlejemska”
Pieśń opowiada o gwieździe, której światło oświecało drogę
Mędrców, wędrujących do betlejemskiej stajenki oraz o
poszukiwaniu jej blasku w naszym życiu
– nie tylko podczas oczekiwania na sygnał rozpoczęcia
wigilijnej wieczerzy. Jest to nawiązanie do słów
Ewangelii wg św. Mateusza, który tak opisywał
wędrówkę Trzech Króli:
„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi,
aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali” (Mt 2, 910).

• Za autora słów „W żłobie leży” uznaje się jednego
z najsłynniejszych polskich kaznodziejów, pisarza
i jezuitę – ks. Piotra Skargę. Najwcześniejsze rękopisy
zawierają jedynie tekst kolędy, natomiast pierwszy zapis
nutowy pochodzi z 1707 roku.
• Popularne kolędy polskie (alfabetycznie):
• „A wczora z wieczora”
• „Ach, ubogi żłobie”
• „Anioł pasterzom mówił”
• „Bóg się rodzi, moc truchleje”
• „Bracia patrzcie jeno”
• „Chrystus się nam narodził”
• „Do szopy, hej pasterze”
• „Dzisiaj w Betlejem”
• „Gdy się Chrystus rodzi”

•
•
•
•

• „Gdy śliczna Panna”
• „Gore gwiazda Jezusowi”
• „Jezus malusieńki”
„Leży, leży Jezus malusieńki”
• „Lulajże, Jezuniu”
„Mędrcy świata, monarchowie”
• „Mizerna cicha”
„Narodził się Jezus Chrystus”
„Nie było miejsca dla Ciebie”
• „Nowy rok bieży”

• „Oj, maluśki, maluśki”
• „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
• „Północ już była”
• „Przybieżeli do Betlejem”
• „Skrzypi wóz”
• „Tryumfy Króla Niebieskiego”
• „W anielski chór”
• „W żłobie leży”
• „Wśród nocnej ciszy”
• „Z narodzenia Pana”
• „Zdrów bądź, królu anjelski”
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