
Pamiêtnik Literacki XCVII, 2006, z. 3
PL ISSN 0031-0514
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ANETTA  LUTO-KAMIÑSKA
(Instytut Badañ Literackich PAN, Toruñ)

KOLÊDA  DAWNIEJ  I  DZI�

Z  ZAGADNIEÑ  SEMANTYKI  TERMINÓW  GATUNKOWYCH

W �wiadomo�ci wspó³czesnego cz³owieka znaczenie terminu �kolêda� jest
g³êboko zakorzenione i s³usznie kojarzy siê z Bo¿ym Narodzeniem. Kolêda to ka¿da
pie�ñ zwi¹zana tematycznie z wydarzeniami betlejemskimi, oparta g³ównie na
motywach ewangelijnych (narodziny Chrystusa, Herod, Trzej Królowie, itp.),
wyra¿aj¹ca rado�æ z powodu zes³ania na ziemiê Odkupiciela; ³¹czy siê ona z litur-
gicznym okresem �wi¹t Bo¿ego Narodzenia od dnia przyj�cia Chrystusa na �wiat
do dnia Matki Boskiej Gromnicznej (dla katolików) czy te¿ do �wiêta Trzech Kró-
li (dla protestantów).

Aby dok³adnie prze�ledziæ powstanie i stopniow¹ ewolucjê semantyczn¹ ter-
minu �kolêda�, nale¿y cofn¹æ siê w czasie o ponad 2000 lat, do ery poprzedzaj¹-
cej narodzenie Chrystusa. W staro¿ytnym Rzymie mianem �calendae� okre�lano
pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca 1. Szczególne znaczenie mia³y kalendy stycznio-

1 Wyraz �kolêda� jest pras³owiañskim zapo¿yczeniem z ³ac. gerundivum: �calendae�, od ³ac.
infinitivum: �calare� �wywo³ywaæ, oznajmiaæ�; w kalendy kap³an zapowiada³ pocz¹tek nowego mie-
si¹ca (³ac. �calere� znaczy: �byæ �wie¿ym, nowym�). Do polszczyzny wyraz ten trafi³ najprawdopo-
dobniej za po�rednictwem czeskim. Zob. te¿ SSe [= F. S ³ a w s k i, S³ownik etymologiczny jêzyka
polskiego. T. 1�5. Kraków 1952�1982], BEsjp [= A. B a ñ k o w s k i, Etymologiczny s³ownik jêzyka
polskiego. T. 1�2. Warszawa 2000]. Oprócz wymienionych stosujê w tym artykule nastêpuj¹ce skró-
ty: BSe = A. B r ü c k n e r, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego. Warszawa 1957. � EmCh =
Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski. Warszawa 1995. � EsB = Encyklopedia staropolska.
Oprac. A. B r ü c k n e r. Warszawa 1939. � GEsi = Z. G l o g e r, Encyklopedia staropolska ilustro-
wana. Warszawa 1996. � HSm = J. H a b e l a, S³owniczek muzyczny. Kraków 1988. � Lp = Literatu-
ra polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzy¿anowski, od r. 1976: Cz. Hernas. T. 1�2.
Warszawa 1984�1985. � LSjp = S. B. L i n d e, S³ownik jêzyka polskiego. T. 1�6. Lwów 1854�1860.
� Mem� = Ma³a encyklopedia muzyki. Red. S. �ledziñski. Warszawa 1981. � PemkM = Podrêczna
encyklopedia muzyki ko�cielnej. Oprac. G. M i z g a l s k i. Poznañ 1959. � RMem = J. R e i s s,
Ma³a encyklopedia muzyki. Kraków 1960. � SjAM = S³ownik jêzyka Adama Mickiewicza. Red.
K. Górski, S. Hrabec. T. 1�11. Wroc³aw 1962�1983. � SjpD = S³ownik jêzyka polskiego.  Red.
W. Doroszewski. T. 1�10. Warszawa 1959�1968. � SjpSz = S³ownik jêzyka polskiego. Red. M. Szym-
czak. T. 1�3. Warszawa 1999. � SpXVI = S³ownik polszczyzny XVI wieku. Red. M. R. Mayenowa,
F. Pep³owski. T. 1�32. Wroc³aw 1966�2004. Oraz materia³y z kartoteki Pracowni S³ownika Polsz-
czyzny XVI wieku w Toruniu. � SsU = S³ownik staropolski. Red. S. Urbañczyk. T. 1�11. Warszawa
1953�2002. � Stl = M. G ³ o w i ñ s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, A. O k o p i e ñ - S ³ a w i ñ s k a,
J. S ³ a w i ñ s k i, S³ownik terminów literackich. Wroc³aw 1976. � Sw = S³ownik jêzyka polskiego.
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we (Calendae Ianuariae), które rozpoczyna³y nowy rok od czasu reformy Juliusza
Cezara w roku 45 p.n.e. (wprowadzaj¹cej tzw. kalendarz juliañski). Calendae Ia-
nuariae obchodzono bardzo uroczy�cie: w tym dniu odwiedzano siê wzajemnie,
sk³adano sobie ¿yczenia pomy�lno�ci, obdarowywano prezentami, a nowo obrani
konsulowie obejmowali swoje stanowiska. Z czasem zwyczaj �wiêtowania w pierw-
szy dzieñ nowego roku zosta³ przejêty przez inne ludy: w VI�VII wieku trafi³ on
na Ba³kany do Greków, Rumunów i do ba³kañskich ludów s³owiañskich, a stam-
t¹d na Ru� i do Polski. Razem z tym radosnym �wiêtem dotar³a do S³owian rów-
nie¿ jego nazwa, a w jêzyku staro-cerkiewno-s³owiañskim ³aciñskie �calendae�
przekszta³ci³o siê w �kolêdê� 2.

Taki rodowód wyrazu 3 t³umaczy � bardzo rozpowszechnione w dobie staro-
i �redniopolskiej � kojarzenie �kolêdy� z Nowym Rokiem. Nie t³umaczy jednak jesz-
cze powi¹zañ z Bo¿ym Narodzeniem. Wydaje siê prawdopodobne, i¿ po przyjêciu
chrze�cijañstwa ludy s³owiañskie przenios³y zapo¿yczone od Rzymian obchody
noworoczne na 25 grudnia ze wzglêdu na blisko�æ czasow¹ Nowego Roku i Bo¿ego
Narodzenia 4. Rzymski zwyczaj �wiêtowania bardzo silnie oddzia³a³ na �wi¹teczne
obrzêdy w Polsce i nie tylko. Pocz¹tkowo kolêdowanie kojarzono z odwiedzaniem
domów s¹siadów i przyjació³ z darami i ¿yczeniami (tak jak to czynili Rzymianie na
Calendae Ianuariae). Kolêdowaniu towarzyszy³a pie�ñ kolêdowa, wyra¿aj¹ca ¿y-
czenia szczê�cia, dobrobytu i pomy�lno�ci, zawieraj¹ca typowe formu³y pochwa³y
odwiedzanego gospodarza, jego rodziny i gospodarstwa. Z czasem z ¿yczeniami i po-
winszowaniami zaczê³y ³¹czyæ siê równie¿ pro�by o dary. W taki te¿ sposób rzym-
ska tradycja odwiedzania przyjació³ z ¿yczeniami i podarunkami zmieni³a siê w nie-
co inny zwyczaj kolêdowania (równie¿ nazywany kolêd¹), zgodnie z którym ko-
lêdnicy nie nawiedzaj¹ domów z darami, ale jedynie z pie�ni¹, obnosz¹c niekiedy
szopkê z figurkami lub przedstawiaj¹c scenki wykorzystuj¹ce motywy ewangelij-
ne. Ten zmodyfikowany zwyczaj kolêdowania przetrwa³ do naszych czasów pod
star¹ nazw¹ �chodzenia z szopk¹� 5. Zmieni³ siê nieco repertuar kolêdników � co-

Red. J. Kar³owicz, A. Kryñski, W. Nied�wiecki. T. 1�8. Warszawa 1900. � Swjp = S³ownik wspó³-
czesnego jêzyka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa 1996. � SwoR = S³ownik wyrazów obcych.
Red. Z. Rysiewicz. Warszawa 1964. Podkre�lenia w cytatach lokalizowanych tymi skrótami pocho-
dz¹ ode mnie.

2 £aciñskiemu �calendae� odpowiada polskie �kolêda�; grupie en odpowiada na gruncie s³o-
wiañskim ê, natomiast ³aciñskiej samog³osce ã (a krótkie) � samog³oska o: ³ac. �cãlendae� � pol.
�kolêda�, ros. �kolada�, czeskie. �koleda�, serbsko-chorwackie �kóleda� itd.

3 Warto równie¿ zwróciæ uwagê na ludow¹ etymologizacjê terminu �kolêda�, któr¹ obrazuje
cytat z Nauki prawego chrze�cijanina (1566) B. H e r b e s t a  w LSjp: �od kolan naszych Panu
Chrystusowi dania mo¿emy snadnie wyk³adaæ s³owo kolêdê�. BSe za�wiadcza te¿ wywodzenie wyrazu
w jêzyku s³oweñskim od �kolenia� �k³ucia, zarzynania �wini na �wiêta�.

4 Istniej¹ opinie, i¿ data Bo¿ego Narodzenia zosta³a równie¿ przejêta z obrzêdów rzymskich;
25 grudnia obchodzono �wiêto dies natalis Solis invicti (dzieñ narodzenia niezwyciê¿onego S³oñca),
wprowadzone w Rzymie w III w. p.n.e. pod wp³ywem Wschodu. W I w. n.e. obrzêdy zwi¹zane
z bóstwem solarnym rozprzestrzeniaj¹ siê na Zachodzie, a Ko�ció³ katolicki �niezwyciê¿onemu S³oñ-
cu� pogan przeciwstawia Chrystusa jako �s³oñce sprawiedliwo�ci�, ustalaj¹c dzieñ jego narodzin na
25 grudnia. Zob. W. K l i n g e r, Obrzêdowo�æ ludowa Bo¿ego Narodzenia. Jej pocz¹tek i znaczenie
pierwotne. Poznañ 1926, s. 13. Zob. te¿ M. B o r e j s z o, Bo¿e Narodzenie w polskiej kulturze. Po-
znañ 1996, s. 11�21.

5 Takie znaczenie terminu �kolêda� notuj¹ m.in.: SpXVI, LSjp, SjpD (okre�laj¹c je jako �daw-
ne�), SjpSz, Swjp.
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raz rzadziej s³yszy siê pie�ni winszuj¹ce (kolêdy formacji pierwszej), które po-
cz¹tkowo by³y niezbywalnym elementem obrzêdu kolêdowania. Zastêpuje siê je
typowymi pie�niami bo¿onarodzeniowymi (kolêdami formacji drugiej) 6.

Przyk³adem �wieckiej pie�ni kolêdowej mo¿e byæ strofa zaczerpniêta z Ludy-
cji wiesnych na ten nowy rok 1544:

Maszli nam daci,
nie daj nam d³ugo staci,
boæ nas bêdzie uzi¹baci,
skaka³y bosy pod niebiosy,
chcia³y ko³acza i kie³basy. [k. A3] 7

� b¹d� krótkie formu³y �piewane na pocz¹tku i na koñcu odwiedzin na melodiê
Pójd�my wszyscy do stajenki:

Otwórzcie nam okiennice,
bo tu id¹ kolêdnice.
Przychodzimy tu z kolêd¹,
uczciæ Jezusowe �wiêto.

Dajcie nam je�æ i piæ,
kolêdnice musz¹ ¿yæ.
Na wakacje pojedziemy �
� trochê grosza zebraæ chcemy.

Dziêkujemy za zap³aty;
ju¿ dajemy nogê z chaty.
Gospodarze nam s¹ radzi,
niech ich Bóg za to prowadzi 8.

Jak widaæ, czê�æ pochwalna i winszuj¹ca ulega znacznej redukcji na rzecz
czê�ci zwi¹zanej z pro�b¹ o datki. Nic wiêc dziwnego, ¿e kolêdników traktowano
z pewn¹ niechêci¹, a udzia³ w owym wêdrowaniu od domu do domu uwa¿any by³
za zajêcie poni¿aj¹ce, co ilustruje ten oto cytat:

By³ zwyczaj, ¿e i królewska muzyka chodzi³a po kolêdzie, lecz Zygmunt August wstrzy-
muj¹c ich od tego, kaza³ daæ swoim piszczkom 9 z³t. 10, trêbaczom z³t. 8 ówczesnych za to, ¿e
do panów nie chodzili 10.

  6 Pomimo pewnych zbie¿no�ci tematycznych obu przedstawionych typów pie�ni nie nale¿y
uto¿samiaæ. Kolêdy formacji pierwszej to winszuj¹ce pie�ni �wieckie, natomiast kolêdy formacji
drugiej to religijne pie�ni bo¿onarodzeniowe. Obrzêd kolêdowania, podczas którego � oprócz �wiec-
kich pie�ni noworocznych � wykonywano równie¿ bo¿onarodzeniowe pie�ni sakralne, wp³yn¹³ na
przemieszanie repertuaru, stylistyczn¹ kontaminacjê obu typów pie�ni i stopniow¹ chrystianizacjê
i obrzêdów, i towarzysz¹cych im utworów ¿yczeniowych. Kolêda religijna zyska³a natomiast ele-
menty dotychczas jej obce, charakterystyczne wcze�niej jedynie dla twórczo�ci ludowej.

  7 Cytaty z tekstów �redniopolskich nie s¹ tu opatrywane osobnymi przypisami; informacje
dotycz¹ce roku wydania i lokalizacje przytoczeñ zawarte s¹ w tek�cie g³ównym. Wszystkie cyta-
ty wprowadzono na podstawie fotokopii bêd¹cych w³asno�ci¹ Pracowni S³ownika Polszczyzny
XVI wieku w Toruniu.

  8 Pie�ni te, �piewane podczas jednej wizyty � na jej rozpoczêcie i zakoñczenie � zas³ysza³am
w po³owie lat osiemdziesi¹tych w miejscowo�ci Grabowo ko³o Go³dapi w województwie warmiñ-
sko-mazurskim.

  9 Piszczek � osoba graj¹ca na piszcza³ce lub innym instrumencie aerofonicznym.
10 £. G o ³ ê b i o w s k i, Gry i zabawy ró¿nych stanów w kraju ca³ym lub niektórych tylko pro-

wincjach. Warszawa 1831, s. 228.
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�wieckie pie�ni kolêdowe nazywano w Polsce godowymi, gdy¿ u�wietnia³y
nie tylko Bo¿e Narodzenie, ale tak¿e nadej�cie nowego roku 11, b¹d� te¿ podokien-
nymi, poniewa¿ czêsto �piewano je pod oknem domu. Obecnie ten typ twórczo�ci
uwa¿a siê za wygas³y, choæ na Rzeszowszczy�nie nadal jeszcze mo¿na siê spotkaæ
z takimi kolêdami 12.

Do kolêdy, czyli ludowego obyczaju chodzenia z szopk¹, odnosi³o siê wiele
przeno�nych zwi¹zków frazeologicznych. Przytacza je SpXVI, ilustruj¹c cytatami
z Reja:

�nogi chodz¹ po kolêdzie� �zataczaj¹ siê�: Tho te¿ nieborak on dzbanarz [...]. Obudziw⌠zy ⌠ie
wiêc ⌠ie tu o⌠kuba/ ⌠ukmánê vb³ocon¹ zá rêkaw zá ⌠ob¹ wlec¿e/ nogi mu chodz¹ po kolêdzie
[Zwierciad³o, 1568, s. 61]

�biegaæ po kolêdzie� �zajmowaæ siê plotkami�: Nie dáy¿e iey pro¿nowáæ/ niechay ⌠zyie/ przê-
dzye/ Lepyey ni¿ po vlicach byega po kolêdzye. [Wizerunk, 1560, s. 60v]

�nosiæ po kolêdzie� �obgadywaæ�: Bo bêdzieæ ⌠ie zdá³o i¿ cie wnet w⌠zy⌠czy chwaliæ
y mi³owáæ bed¹/ miedzy ⌠iê cie poci¹gáæ bêd¹/ áno wierz mi i¿ cie thák bêd¹ no�iæ po kolêdzie/
i¿ ⌠ie d³ugo nie obac¿y⌠z czo ⌠ie s tob¹ dzieie. [Zwierciad³o, 1568, s. 25]

w porównaniu: tho niechay bêdzye nawiêt⌠ze kochánie twoie/ co nac¿ê⌠ciey ⌠iádáæ w domku
⌠woim/ á nie w³oc¿yæ ⌠ie po terminoch iáko z wilkiem po kolêdzye. [Postylla, 1566, s. 306] 13

W LSjp pojawia siê zwi¹zek: �kijow¹ kolêd¹ odnosiæ� 14 w cytacie zaczerp-
niêtym z Kroniki Gwagnina w t³umaczeniu Marcina Paszkowskiego z 1611 roku:
�Synowie bojarscy czêsto od W. Kniazia kijow¹ kolêdê odnosz¹ (poczestowanie
dêbowe)�.

�Kolêda� to termin wieloznaczny, nie odnosz¹cy siê wy³¹cznie do przedsta-
wionego rodzaju pie�ni winszuj¹cej lub bo¿onarodzeniowej, o której wspomnia-
³am we wstêpie, ani do ludowego obyczaju chodzenia z szopk¹. Kolêd¹ nazywano
tak¿e podarunki, jakie sk³ada³o siê najbli¿szym b¹d� samemu siê otrzymywa³o na
Wigiliê lub z okazji Nowego Roku. Znaczenie to by³o ¿ywe od doby staropolskiej
a¿ do pocz¹tków naszego wieku. Za�wiadczaj¹ je: SpXVI, SsU, a tak¿e LSjp.
Wydawany corocznie przez Lucynê Æwierciakiewiczow¹ Kalendarz nosi podty-
tu³: Kolêda dla gospodyñ. W dialektach kolêda to �dar w ogóle�.

Wyraz �kolêda� zosta³ po raz pierwszy zapisany w jêzyku polskim w omawia-
nym w³a�nie znaczeniu. Wed³ug SsU najstarszy zachowany zapis powsta³ w 1255 ro-
ku; nastêpny pochodzi dopiero z roku 1393 15. Wspó³czesne s³owniki jêzyka pol-

11 Od pras³ow. �godú� �czas, pora, rok�.
12 Wspó³cze�nie spotykane kolêdy winszuj¹ce wch³onê³y wiele elementów nowszych, m.in.

balladowych. Dawne kolêdy, w znaczeniu pie�ni wyra¿aj¹cych ¿yczenia ziemskiej pomy�lno�ci czy
modlitwê do Boga o doczesne powodzenie, wystêpuj¹ równie¿ w literaturze, np. Kolêda J. K o-
c h a n o w s k i e g o  (�Tobie b¹d� chwa³a, Panie wszego �wiata�), druga czê�æ Kantyleny na Naro-
dzenie Chrystusa A. K r z y c k i e g o  i inne.

13 LSjp cytatem z Knapskiego obrazuje dawny zwyczaj chodzenia po kolêdzie z wilczkiem lub
wilcz¹ skór¹. St¹d wziê³y siê zleksykalizowane z czasem u¿ycia przeno�ne i przys³owia. Zob. te¿
£. G o ³ ê b i o w s k i, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. Warszawa 1830, s. 231.

14 Ten zwi¹zek frazeologiczny notuje równie¿ BSe w znaczeniu: �braæ baty�.
15 Wyraz �kolêda� zosta³ w obu wypadkach wpleciony w tekst ³aciñski: pierwszy wystêpuje

w Dokumentach kijowskich i mazowieckich przewa¿nie z XIII w. (�Gaiownici 〈...〉 colendam apud
asscripticios non accipient 〈...〉 Liberi uero homines 〈...〉 procurabunt�), drugi w Rachunkach dworu
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skiego takie znaczenie notuj¹ jako przestarza³e (SjpD) b¹d� w ogóle go nie ujmuj¹
(SjpSz, Swjp).

Czasownik �kolêdowaæ� znaczy³ w staropolszczy�nie �zbieraæ dary, kolêdê�.
Wyraz ten mia³ wówczas szersz¹ dystrybucjê; istnia³y zwroty typu: �kolêdowaæ
komu�, �kolêdowaæ kogo czym�, czyli �obdarzaæ go podarunkiem z okoliczno�ci
nowego roku lub godów� (za LSjp). Znanego nam dzisiaj znaczenia ��piewaæ kolê-
dy� LSjp nie notuje, podobnie jak SpXVI, który po eksplikacji: �dawaæ podarek
noworoczny�, przywo³uje jedynie u¿ycia przeno�ne w znaczeniu: �oddawaæ cze�æ
Chrystusowi w okresie po Bo¿ym Narodzeniu (z dodatkowym elementem pada-
nia na kolana)� 16. Swjp notuje nowe, potoczne u¿ycie czasownika �kolêdowaæ�
w znaczeniu przeno�nym: �czekaæ gdzie� d³ugo, nie mog¹c siê dostaæ lub za³atwiæ
czego��; obrazuje je przyk³adami: �Kolêdowaæ pod drzwiami�, �Kolêdowaæ w urzê-
dzie�. S³owo �kolêda� w znaczeniu �dar� wystêpuje b¹d� wystêpowa³o w wielu
jêzykach s³owiañskich: czeskim, s³owackim, dolno³u¿yckim, rosyjskim, ukraiñ-
skim i innych. Rzeczownik ten oznacza³ tak¿e: �dar dawany kolêdnikom� 17, �wia-
no�, �zadatek dla s³u¿by� (SSe), natomiast rumuñskie �colind � � to równie¿ �wê-
drówka, chodzenie po pro�bie� (BEsjp) 18.

Do dzi� kolêd¹ nazywa siê odwiedzanie parafian przez ksiêdza w okresie Bo-
¿ego Narodzenia 19 b¹d� te¿ okres ko�cielny sk³adania wizyt duszpasterskich. Na-
zwa �kolêda� przylgnê³a do tego zwyczaju zapewne ze wzglêdu na kolêdê-dar,
jak¹ otrzymywa³ wówczas ksi¹dz. W XVI wieku kolêd¹ nazywano te¿ daninê po-
bieran¹ przez duchowieñstwo w okresie Bo¿ego Narodzenia lub Nowego Roku 20.
W takim znaczeniu u¿y³ owego terminu Miko³aj Rej w Krótkiej rozprawie (1543):

A damli dobr¹ kolendê
Ze z nogámi wniebie bêdê. [k. A3]

Tak¹ daninê-kolêdê nazywano równie¿ kolumbacyj¹. O jej nie zawsze dobro-
wolnym charakterze za�wiadcza cytat ze zbioru praw wydanego przez Stanis³awa
Sarnickiego pt. Statuta i metryka przywilejów koronnych (1594): �NAd to ro⌠kázu-
iemy/ ¿eby Sto³owégo álbo Kolêdy 〈columbatio JanStat 189〉 Rektorowie ko�æiel-
ni niewyæi¹gáli nápotym od ⌠wych Párochianów poniewolnie� (s. 191). Wspó³-
czesne s³owniki nie nazywaj¹ podobnej daniny lub ofiary kolêd¹; SjpD notuje
dawne znaczenie terminu jako daniny o charakterze �wieckim: �op³ata sk³adana
dziedzicowi w okresie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia�. �wi¹teczn¹ wizytê duszpaster-

króla W³adys³awa Jagie³³y i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420 (�Fistulatoribus et citaristis regis
et domine regine pro kolanda 1393�).

16 SjpD, SjpSz oraz Swjp podaj¹ dwa znaczenia wyrazu: ��piewaæ kolêdy� oraz �chodziæ po
kolêdzie� (to drugie SjpSz kwalifikuje jako u¿ycie przestarza³e).

17 SjpD i SjpSz znaczenia �dar dawany kolêdnikom� nie notuj¹, Swjp ³¹czy za� w jednej defini-
cji oba znaczenia: �chodzenie z szopk¹� i �dar dawany kolêdnikom�: �obrzêd ludowy zwi¹zany
z okresem Bo¿ego Narodzenia: obchodzenie domów, zwykle przez ch³opców, po³¹czone ze �piewa-
niem kolêd i pastora³ek, przedstawianiem scen z narodzin Chrystusa, zw³aszcza z histori¹ Heroda
i rzezi¹ niewini¹tek, ¿yczeniami pomy�lno�ci w nowym roku, wynagradzane datkiem i poczêstun-
kiem; sam datek�.

18 Por. te¿ czasowniki: rum. �colinda� �wêdrowaæ, wa³êsaæ siê, chodziæ po pro�bie�, lit. �kalëdóti�
�chodziæ po kolêdzie, po pro�bie, ¿ebraæ�, wêg. �koldulni� �chodziæ po pro�bie, ¿ebraæ� (BEsjp).

19 Zob. SjpD, SjpSz, Swjp.
20 Zob. SpXVI i SsU.



128 ANETTA  LUTO-KAMIÑSKA

sk¹ nazywa siê kolêd¹ równie¿ w jêzyku czeskim i s³owackim, zapo¿yczone za�
z jêzyka polskiego �Kalende� funkcjonuje w dialektach pruskich jêzyka niemiec-
kiego jako �danina sk³adana jesieni¹ ksiêdzu i organi�cie� (SSe).

Dzi� kolêda kojarzy siê nam z ofiar¹, jak¹ przekazujemy na rzecz Ko�cio³a,
jednak w �redniowieczu istnia³ równie¿ zwyczaj symbolicznego obdarowywania
kolêd¹ parafian przez ksiêdza. Wtedy to kaznodzieja podczas noworocznych ka-
zañ kolêdowych sk³ada³ metaforyczne podarunki ró¿nym stanom, np. królowi lwa,
duchowieñstwu pelikana, szlachcie kwokê, rzemie�lnikom dziêcio³a, itp. 21 Podobny
zwyczaj obrazuje cytat z Monitora (1773) w LSjp: �Kolêdy w ko�ciele na kaza-
niach ju¿ nie rozdaj¹, co przedtym rzecz arcymi³a by³a, kiedy to dowcipnie temu
pieluszki, temu ¿³obek, temu stajenkê za kolêdê dawano�. Dzi� trudno definityw-
nie stwierdziæ, czy owe �podarunki�, o jakich mówi³ kaznodzieja w swoich mora-
listycznie, a czasem nawet satyrycznie zabarwionych kazaniach, zawsze mia³y
charakter wy³¹cznie symboliczny.

Termin �kolêda� ma jeszcze wiele � ma³o rozpowszechnionych � znaczeñ:
�mieszanina potraw wigilijnych z op³atkiem i chlebem dawana byd³u na �w. Szcze-
pana�, staropolskie �Nowy Rok� (SSe), �zbieranie sk³adki� 22; LSjp podaje te¿:

êàëeäa imiê bo¿ka kijowskiego, który by³ mianym za boga �wiata, jak Janus u Rzymian; w Ki-
jowie �wi¹tkowano mu 24 grudnia z weselem i biesiadowaniem, czego jeszcze �lady w igrach,
tañcach, pie�niach.

W jêzykach s³owiañskich znale�æ mo¿na równie¿ inne � obce polszczy�nie
znaczenia: ��wiêta Bo¿ego Narodzenia� (dialekty rosyjskie, bia³oruskie, jêz. litew-
ski), �wigilia Bo¿ego Narodzenia� (dialekty ros. i bia³oruskie), �okres �wi¹teczny
do Jordana� (dialekty ros.), �kolêdnicy� (serbsko-chorwacki, s³oweñski), �weso³a
kompania� 23. Jêzyk rosyjski notuje dwa dodatkowe znaczenia omawianego termi-
nu: ��winia zabijana na Bo¿e Narodzenie� 24 oraz �zgie³k, zamieszanie, bez³ad� (SSe).

Oprócz wymienionych � nale¿y równie¿ uwzglêdniæ dodatkowe znaczenia,
jakie wystêpuj¹ w jêzykach zachodnioeuropejskich: �ka¿de ze �wi¹t�; �snop s³omy
lub zbo¿a wnoszony do izby�; �zestaw potraw, wyroby chlebne dla kolêdników
(�szczodroki�, �pod³a�niki� itp.)� 25.

Omówiona pierwotna pie�ñ kolêdowa ma charakter pie�ni winszuj¹cej, pie�ni
¿yczeñ. Nie wi¹¿e siê ona w sposób �cis³y z kultem religijnym, nie mo¿na jej za-

21 Zob. A. B r ü c k n e r, Literatura religijna w Polsce �redniowiecznej. T. 1. Warszawa 1903,
s. 79�81.

22 T. M o d r z e j e w s k i, Wyrazy które umar³y i które umieraj¹. Warszawa 1936. Kolêda
w znaczeniu �zbieranie sk³adki� uznana jest tu za �wyraz przestarza³y, wysz³y z u¿ycia, czyli umar³y�.

23 Zob. SSe, BEsjp.
24 Fakt, i¿ Rosjanie nazywaj¹ kolêd¹ �winiê zabijan¹ na Bo¿e Narodzenie, ma swoje uzasad-

nienie. Wystarczy pój�æ tropem rozwa¿añ K l i n g e r a  (op. cit., s. 15�16), który porównuje rzym-
sko-greckie Saturnalia i obrzêdy bo¿onarodzeniowe. Widz¹c wiele zale¿no�ci miêdzy obu �wiêtami,
badacz wi¹¿e saturnalijski zwyczaj sk³adania w ofierze prosiêcia z tym, i¿ �winia, jej g³owa, czy
chocia¿by potrawy w kszta³cie tego zwierzêcia �stanowi¹ niezbêdn¹ okrasê sto³u na Bo¿e Narodze-
nie albo Nowy Rok nie tylko u Rosjan, lecz tak¿e u Bu³garów, Serbów, Rumunów, Sycylijczyków,
Anglików, Skandynawów i ró¿nych plemion Kaukazu�, równie¿ u Portugalczyków i Norwegów.

25 Informacje te podajê na podstawie referatu I. W i n o g r a d o w e j  pt. Aspekt genetyczny
kolêdowania s³owiañskiego, wyg³oszonego na miêdzynarodowej konferencji na temat kolêdy w Pol-
sce i w krajach s³owiañskich (Kraków, 9�12 I 1995).
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tem uto¿samiaæ z pó�niejsz¹ i dzisiejsz¹ kolêd¹, która jest pie�ni¹ bo¿onarodze-
niow¹ 26. Podana we wstêpie artyku³u definicja kolêdy jest zbie¿na ze wspó³cze-
snym, potocznym rozumieniem tego terminu 27. Podobne znaczenie wyrazu notuj¹
tak¿e inne jêzyki s³owiañskie, m.in.: czeski, rosyjski, ukraiñski, bia³oruski, s³o-
weñski, serbsko-chorwacki. Ró¿nice dotycz¹ szerszego u¿ycia � oraz wieloznacz-
no�ci terminu. Rzeczownik �kolêda� � oprócz pie�ni bo¿onarodzeniowej � nazy-
wa³ równie¿ pie�ni zupe³nie innego typu: �pie�ñ wielkanocn¹� (w jêzyku czeskim
� rzadkie), �pie�ñ �piewan¹ pod oknami w wigiliê czyich� imienin� (dialekt du-
brown.) (SSe); w Polsce spotyka siê te¿ znaczenie �pie�ñ adwentowa� 28.

Wiek XVI stanowi wa¿ny etap w rozwoju pie�ni kolêdowej. W ci¹gu tego
w³a�nie wieku nast¹pi³a transformacja semantyczna wyrazu �kolêda�: od dawne-
go znaczenia �pie�ni winszuj¹cej� do nowego � �pie�ni ku czci nowo narodzonego
Chrystusa�. Istniej¹ utwory z tego okresu, które maj¹ w tytule b¹d� podtytule na-
zwê �kolêda� i w rzeczywisto�ci s¹ typowymi kolêdami � w znaczeniu dzisiej-
szym. W�ród XVI-wiecznych ulotkowych pie�ni religijnych, drukowanych w ofi-
cynach £azarza Andrysowica i Mateusza Siebeneichera, znajduj¹ siê dwa utwory,
których tytu³y zawieraj¹ tê nazwê: Kolêda ku �piewaniu dla dziatek (�Nu¿ my,
dziatki, za�piewajmy z weselem...�) oraz Kolêda z ewanjelijej �w. £ukasza (�Ta-

26 O odrêbnych korzeniach kolêdy formacji pierwszej (kolêda winszuj¹ca) oraz kolêdy forma-
cji drugiej (kolêda bo¿onarodzeniowa) mówi wiele opracowañ, np. w EsB czytamy: �Obok nich [tj.
kolêd �wieckich] zupe³nie niezawi�le pojawi³y siê z powodu Bo¿ego Narodzenia pie�ni religijne
[...], witaj¹ce nowo narodzone Dzieci¹tko, podobnie jak inne s³awi³y jego mêkê (pie�ni pasyjne)
i zmartwychwstanie (pie�ni wielkanocne) [...]�. Zob. te¿ przypis 6 w niniejszym artykule.

27 Obecnie rzadziej spotyka siê termin �kolêda� w znaczeniu �pie�ni winszuj¹cej�, �wieckiej,
a czê�ciej w znaczeniu �pie�ni bo¿onarodzeniowej�, religijnej. Tego pierwszego znaczenia s³owniki
wspó³czesne nie ujmuj¹, ale wydaje siê, ¿e oba wymienione znaczenia wyrazu �kolêda� w pewnym
stopniu mieszaj¹, co ³atwo stwierdziæ, porównuj¹c definicje kolêdy, jakie proponuj¹:

SjpD: �pie�ñ l u d o w a  o narodzeniu Jezusa Chrystusa, �piewana zwykle w okresie �wi¹t Bo-
¿ego Narodzenia�;

SjpSz: �pie�ñ r e l i g i j n a  o tematyce zwi¹zanej z narodzeniem Chrystusa, �piewana w okre-
sie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia�;

Swjp: �pie�ñ r e l i g i j n a  mówi¹ca o narodzeniu Chrystusa w Betlejem, �piewana w okresie
Bo¿ego Narodzenia�;

PemkM: �l u d o w e  piosenki �piewane w Polsce od Bo¿ego Narodzenia a¿ do �wiêta Matki
Boskiej Gromnicznej i utrzymane w charakterze radosnych pie�ni i tañców�;

EmCh: �pie�ñ zwi¹zana tematem z Bo¿ym Narodzeniem, �piewana od 24 XII do 2 II�;
Stl: �pie�ñ religijna zwi¹zana z obrzêdami Bo¿ego Narodzenia. [...] Kolêdy podejmuj¹ po-

szczególne motywy sk³adaj¹ce siê na dzieje narodzin Chrystusa [...]; ich tre�æ jest niekiedy uzupe³-
niona w¹tkami aktualnymi [...]. Maj¹ czêsto charakter liryczny�.

W podanych tu definicjach podkre�lone zosta³y przymiotniki �religijny� lub �ludowy� wów-
czas, gdy jednoznacznie determinuj¹ znaczenie wyrazu �kolêda� jako pie�ni ludowej b¹d� pie�ni
religijnej. Wydaje siê, ¿e obie definicje mijaj¹ siê z prawd¹; kolêdy to nie pie�ni ludowe (choæ pier-
wotna kolêda rzeczywi�cie nale¿a³a do twórczo�ci ludowej, nie by³a wszak¿e pie�ni¹ o narodzeniu
Chrystusa, ale pie�ni¹ winszuj¹ca kolêdników), lecz religijne. Nale¿y jednak uj¹æ w definicji � by by³a
pe³na � równie¿ istnienie wp³ywów �wieckich. Stl nie wskazuje na nie bezpo�rednio, ale informuje
o mo¿liwo�ci wystêpowania w kolêdach �w¹tków aktualnych�, a zatem o charakterze niereligijnym.

28 Pie�ni adwentowe nie s¹, oczywi�cie, pie�niami bo¿onarodzeniowymi w �cis³ym tego s³o-
wa znaczeniu, zatem nie bêd¹ stanowi³y przedmiotu opisu w niniejszym artykule. S. T a r n o w s k i
� autor studium o kolêdach (O kolêdach. Kraków 1894) � pie�ni adwentowe traktuje na równi
z kolêdami. Podajê za: Kolêdy polskie. �redniowiecze i wiek XVI. Red. J. N o w a k - D ³ u ¿ e w s k i.
Oprac. muz. K. W i l k o w s k a - C h o m i ñ s k a. T. 1. Warszawa 1966, s. VI.
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ko-æ Pan Bóg �wiat barzo umi³owa³...�). Podobnie rzecz siê ma z dwiema pie�nia-
mi ze zbiorku Sebastiana Grabowieckiego pt. Setnik rymów duchownych (1590):
�Dzieciê siê urodzi³o...� oraz �Cicho na wszystkie strony...� Oba utwory maj¹ na-
g³ówek Kolêda i s¹ rzeczywistymi pie�niami bo¿onarodzeniowymi. W �ród³ach
muzycznych po raz pierwszy pojawia siê termin �kolêda� w Tabulaturze Jana z Lu-
blina (1537�1548), gdzie spisano kilka organowych opracowañ melodii kolêdowych;
dwa z nich nosz¹ tytu³y: Colenda oraz Colenda Severini. Mo¿na siê te¿ spotkaæ
z takim u¿yciem wyrazu, w którym omawiany rzeczownik funkcjonuje nie jako
nazwa jednostkowa, ale jako nazwa ca³ego zbioru kolêd, jak np. w rêkopisie klary-
sek krakowskich zatytu³owanym Kolêda, czyli zbiór pie�ni na Bo¿e Narodzenie.

Pomimo ¿e termin �kolêda� pojawi³ siê w nowym znaczeniu ju¿ w wieku XVI,
nie wynika z tego, i¿ od razu wszed³ do szerszego u¿ytku; stanie siê to dopiero
w wiekach XVIII�XIX. Wcze�niej na okre�lenie kolêdy u¿ywano ca³ego wachla-
rza nazw synonimicznych 29.

Popularn¹ w XVI wieku nazw¹ kolêdy by³a �rotu³a� (³ac. rotula �kó³ko�). Wie-
lu badaczy etymologiê wyrazu wi¹¿e z nazw¹ �redniowiecznego instrumentu stru-
nowego � roty lub rotty 30. RMem rotu³¹ nazywa �piosenki ludowe �piewane w okre-
sie Bo¿ego Narodzenia; piosenki dzieciêce, taneczne z tego¿ okresu�; PemkM
podaje dwa znaczenia: ��redniowieczna nazwa kompozycji w formie kanonu na
�piew jednog³osowy�, �w Polsce � nazwa pie�ni ku czci Dzieci¹tka Jezus [...].
By³y to prawdopodobnie radosne, na rytmie tanecznym oparte pie�ni, czego do-
wodem jest przeplatanie rotu³y okrzykiem »eja«�.

Józef Reiss wyja�nia: �Na okre�lenie pastora³ek istnia³a dawniej ³aciñska na-
zwa: »rota« lub zdrobniale: »rotula«, po polsku: »rotu³a«, tzn. piosenki �piewane
i tañczone »w kó³ko«, podobnie jak rondo� 31. Rotu³a to tak¿e �krótki refleksyjny
utwór liryczny o charakterze gnomicznym, zbli¿ony do pie�ni refleksyjnej i elegii
o tre�ci religijno-moralnej� (Lp) 32. Termin ten u¿ywany by³ do po³owy XVIII wie-
ku, a w �rodowisku klasztornym krakowskich klarysek funkcjonowa³ jeszcze w wie-
ku XIX na okre�lenie modlitewników i �piewników. Rotu³ami nazywano XV-wiecz-
ne pie�ni na Bo¿e Narodzenie, przechowywane w rêkopisie Akademii Umiejêtno�-
ci; cykl kolêd Kaspra Miaskowskiego nosi tytu³ Rotu³y na narodzenie Syna Bo¿ego
(1612); tak samo nazywane s¹ pie�ni kolêdowe w XVIII-wiecznych zbiorkach dru-

29 Brak jednej tylko nazwy gatunkowej oznaczaj¹cej pie�ñ bo¿onarodzeniow¹ i stosowanie
wielu terminów �zastêpczych� mo¿e wynikaæ z faktu, i¿ �kolêda w �redniowieczu i w XVI w. nie
wyró¿nia³a siê spo�ród innych pie�ni religijnych. Mia³a biblijn¹ osnowê tre�ciow¹, modlitewn¹ struk-
turê kompozycyjn¹, okre�lon¹ przez zwrot i pro�bê, oraz hymniczn¹ szatê s³own¹� (Lp).

30 Taki rodowód wyrazu �rotu³a� potwierdza wiele publikacji: Lp, BSe, zob. te¿ Kolêdy pol-
skie, t. 1, s. VII.

31 J. R e i s s, Nasze kolêdy i pastora³ki. ��piewak� 1947, nr 12, s. 3. Cyt. za: B. K r z y ¿ a-
n i a k, Kantyczki z rêkopisów karmelitañskich (XVII/XVIII w.). Kraków 1977, s. 87.

32 Rotu³ami nazwa³ swój zbiór wierszy elegijno-dydaktycznych M. Kochanowski (1584). Utwory
te jednak nie maj¹ ¿adnego zwi¹zku z pie�niami bo¿onarodzeniowymi. A. K a r p i ñ s k i  we wstê-
pie do wspó³czesnego wydania tego tekstu (M. K o c h a n o w s k i, Rotu³y do synów swych. Warsza-
wa 1997, s. 6) przedstawia ewolucjê semantyczn¹ terminu �rotu³a�, oderwan¹ od tradycji bo¿onaro-
dzeniowej. Wskazuje na zwi¹zki z wtórnym znaczeniem ³ac. czasownika �rotare� �obracaæ w ko³o,
toczyæ�, równie¿ �obracaæ jak¹� kwestiê, temat�. St¹d rotu³¹ nazywano wszelkiego rodzaju teksty
przekazywane dalej, niejako �obracane�. Zatem Rotu³y M. K o c h a n o w s k i e g o  to �testament
przekazywany synom, a zarazem parenetyczny traktat, skomponowany z krótkich, pisanych o�mio-
sylabowcem wierszy�. Zob. te¿ Stl.
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kowanych 33. W XVII wieku w znaczeniu pie�ni bo¿onarodzeniowej u¿ywa³ tego
terminu w swych kazaniach Tomasz M³odzianowski 34. Czêsto siê zdarza, i¿ wy-
raz ten pojawia siê w tytule b¹d� w podtytule kolêdy, np.: Rotu³a nowo skompono-
wana Anno 1722 35. Wspó³cze�nie takie znaczenie terminu �rotu³a� mo¿na uznaæ
za martwe, choæ SjpD, który �rotu³ê� okre�la jako �ma³y poemat elegijny�, podaje
cytat, gdzie wystêpuje zwi¹zek: �rotu³a kolêdowa�.

Jak mo¿na s¹dziæ, termin �rotu³a� by³ jedn¹ z wielu nazw synonimicznych
u¿ywanych w odniesieniu do kolêdy, choæ zdarzaj¹ siê opracowania, które wpro-
wadzaj¹ rozró¿nienie miêdzy rotu³¹ a kolêd¹ 36. LSjp nie notuje interesuj¹cego nas
znaczenia rotu³y, a SsU, SjpSz i Swjp w ogóle nie uwzglêdniaj¹ tego has³a.

�Kantyczka� lub �kantyka� (³ac. �canticum� �pie�ñ, �piew�) to kolejne spo-
�ród dawnych nazw odnosz¹cych siê do kolêdy. W tym znaczeniu oba terminy
u¿ywane by³y w rêkopisach z wieków XVII i XVIII oraz w wieku XIX. Kolêda
Salutacyja nowonarodzonego Pana Jezusa ma nag³ówek Kantyka 1 37. Omawiane-
go znaczenia terminu �kantyczka� nie notuj¹ ani SsU, ani LSjp; a SpXVI podaje
tylko: �pie�ni religijne najczê�ciej wyra¿aj¹ce rado�æ i wdziêczno�æ Bogu za otrzy-
mane od niego dobrodziejstwa�, �Tytu³ ksiêgi biblijnej Pie�ñ nad pie�niami� (s.v.
Kantyki). Adam Mickiewicz w swoim trzydziestym wyk³adzie paryskim mówi o kan-
tyczkach jako o zbiorze pie�ni religijnych na ca³y rok ko�cielny 38. Jednak wydaje
siê, i¿ w szerszej �wiadomo�ci wyraz �kantyczka� kojarzy siê z pie�niami bo¿onaro-
dzeniowymi, co dokumentuj¹ wspó³czesne s³owniki, wyja�niaj¹c ten termin nastê-
puj¹co:

�zbiory pie�ni religijnych, szczególnie kolêd i pastora³ek� [HSm] 39

�zbiór kolêd, pie�ni nabo¿nych�, �pie�ñ nabo¿na� [SwoR]

�zbiory pie�ni nabo¿nych, [...] pó�niej przeniesiono nazwê kantyczek przede wszystkim
na zbiory pastora³ek i kolêd� [PemkM]

33 S¹ to m.in. Pie�ni katolickie wed³ug obrz¹dków ko�cio³a rzymskiego (Kraków 1754), Kan-
cjona³, albo pie�ni nabo¿ne (Czêstochowa 1818. Pierwsza czê�æ zbioru nosi tytu³ Rotu³y z symfonia-
mi o Narodzeniu Pañskim).

34 Zob. Kolêdy polskie, t. 1, s. VI.
35 Kantyczki karmelitañskie. Rêkopis z XVIII wieku. Oprac. B. K r z y ¿ a n i a k. Kraków 1980,

s. 181.
36 PemkM traktuje rotu³ê jako odmianê kolêdy: �Trudno dot¹d ustaliæ ró¿nicê miêdzy kolêda-

mi a ich odmianami, tj. pastora³kami i rotu³ami�.
37 Kantyczki karmelitañskie, s. 5.
38 Cyt. za: GEsi: �Kantyczki obejmuj¹ ca³y rok ko�cielny i pod³ug niego dziel¹ siê na adwento-

we, pie�ni o Narodzeniu Pañskiem, o Mêce Pañskiej i o Zmartwychwstaniu�. Zob. te¿ SjAM (s.v.
Kantyczka, Kantyczkowy). Podobnie szerok¹ definicjê kantyczek podaje Sw: �pie�ñ nabo¿na�. Stl
wskazuje na u¿ycie terminu g³ównie w odniesieniu do zbioru kolêd.

39 Kantyczka to nie tylko kolêda, ale tak¿e ich zbiór. S³owo �kantyczka� � podobnie jak �rotu-
³a� � pierwotnie tylko nazwa jednostkowa � sta³o siê z czasem tak¿e okre�leniem ca³ego zbioru
pie�ni kolêdowych. Takie kantyczki mia³y swój ustalony format, przewa¿nie le¿¹cy, ze wzglêdu na
³atwo�æ w u¿ytkowaniu. Tak wygl¹da³y kantyczki rêkopi�mienne z XVII wieku, a nawet te druko-
wane ju¿ w wieku XX (np. zbiory K. Miarki, J. Kaszyckiego, J. Gwo�dziowskiego). Nb. w s³owni-
kach wyraz ten wystêpuje prawie zawsze w liczbie mnogiej.

Czêsto s³owniki podaj¹ oba znaczenia terminu �kantyczka� � jednostkowe i zbiorowe: Swjp
notuje: 1) �popularna pie�ñ religijna o uk³adzie zwrotkowym: pastora³ka, kolêda�, 2) �czê�ciej
w liczbie mnogiej: zbiór tych pie�ni w formie ksi¹¿kowej�. SjpD: 1) �pie�ñ nabo¿na, szczególnie
kolêda�, 2) �ksi¹¿ka zawieraj¹ca zbiór pie�ni nabo¿nych, szczególnie kolêd; zbiór pie�ni�; s³ownik
ten podaje równie¿ znaczenie regionalne: �w stroju ludowym rozbarskim: klapka z ty³u gorsetu�.
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40 Podobnie Z. G l o g e r  ³¹czy znaczenie obu wyrazów, wskazuj¹c semantyczn¹ alternatywê:
�kantyczki albo kancjonalik�, z tym ¿e dla niego nie s¹ to pie�ni na ca³y rok ko�cielny, ale tylko na
okres Bo¿ego Narodzenia (GEsi).

41 W podobnie uogólniony sposób definiuje pastora³kê wiele s³owników: SwoR: 1) �kolêda
bêd¹ca pie�ni¹ pasterzy o narodzeniu Chrystusa�; 2) �pie�ñ ludowa o motywach kolêdowych, nie
maj¹ca charakteru modlitewnego�; Stl: �bo¿onarodzeniowa pie�ñ pasterska (kolêda), najczê�ciej
w formie udramatyzowanej � jako dialog pasterzy betlejemskich, lub kantatowej, w której obok dialo-
gów wystêpuj¹ partie anielskie oraz partie chóralne; rozpowszechniona g³ównie w XVII�XVIII w.�;
HSm: �ludowe pie�ni polskie, utrzymane zwykle w rytmie tanecznym, zwi¹zane z tematyk¹ Bo¿ego
Narodzenia, o charakterze weso³ym i lekkim�; SjpD: �kolêda, której tre�ci¹ jest narodzenie Chrystu-
sa; sceny z ¿ycia pasterzy�; SjpSz: �pie�ñ pasterska o motywach kolêdowych lub utwór wokalno-
-instrumentalny o tematyce zwi¹zanej z Bo¿ym Narodzeniem; widowisko sceniczne o takiej tematy-
ce�; Swjp: �ludowa pie�ñ, zawieraj¹ca pewne motywy kolêdowe, zwi¹zana z tematyk¹ Bo¿ego Na-
rodzenia; tak¿e przedstawienie sceniczne o tej tematyce�.

Has³a Pastora³ka nie notuj¹ LSjp, SsU, SpXVI � dwa ostatnie ze wzglêdu na pó�ne pojawienie
siê tego wyrazu w jêzyku polskim. SwoR, Stl, SjpD, SjpSz i Swjp podaj¹ równie¿ inne znaczenia
wyrazu.

�zbiór pie�ni nabo¿nych, pó�niej za� kolêd i pastora³ek� [Mem�]

�ksi¹¿eczki, zawieraj¹ce w sobie zbiór pie�ni polskich nabo¿nych, zw³aszcza pastora³ek
i kolêd, Narodzenie Chrystusa opiewaj¹cych� [GEsi]

�ksi¹¿ka zawieraj¹ca zbiór popularnych pie�ni religijnych, zw³aszcza kolêd i pastora³ek�
[SjpSz]

Kantyczki obejmowa³y g³ównie pie�ni na Bo¿e Narodzenie, pastora³ki i kolêdy, ale ko-
�cielne, nie �wieckie. [EsB]

W Lp pod has³em Kancjona³y czytamy:

Drukowane kancjona³y w wiêkszej liczbie pojawi³y siê pod koniec XVII i w XVIII w.
Tytu³owane s¹ dwojako, np. Kancjona³ pie�ni nabo¿nych (Kr. 1721 i Wr. 1734) lub Kantyczki
pie�ni nabo¿nych (1767). Oba s³owa u¿ywane s¹ zamiennie na oznaczenie zbioru pie�ni na ca³y
rok ko�cielny 40 (np. Kancjona³, czyli Kantyczki, 1861, druk F. Fo³tyna). Kantyczka jako zbiór
wy³¹cznie kolêd przyjmuje siê w XIX w., od czasu edycji M. M. Mioduszewskiego (1843).

Wiele wydanych pó�niej zbiorów kolêd i pastora³ek zawiera w tytule termin
�kantyczka�, np.: Kantyczki z nutami (1911) Jana Kaszyckiego, Kantyczki � kolê-
dy i pastora³ki w czasie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia po domach �piewane z dodat-
kiem pie�ni przygodnych w ci¹gu roku u¿ywanych (1904) Karola Miarki.

Jan ¯abczyc nada³ swojemu zbiorkowi kolêd tytu³ Symfonije anielskie, abo
kolêda mieszkañcom ziemskim od muzyki niebieskiej, wdziêcznym okrzykiem na
dzieñ Narodzenia Pañskiego za�piewane (1630). Termin �symfonia� nie pojawi³
siê poza tym jako okre�lenie kolêdy. Wyst¹pienie ¯abczyca to bardzo wa¿ny mo-
ment w rozwoju gatunku, jakim jest kolêda. Poeta wprowadza do niego nowe pier-
wiastki, ogranicza motywy religijne na korzy�æ motywów �wieckich, co daje po-
cz¹tek rozkwitowi twórczo�ci pastora³kowej. I w³a�nie �pastora³ka� to kolejna
nazwa kolêdy. Nie mo¿na jednak mówiæ o stosunku synonimii miêdzy obu termi-
nami, gdy¿ nie ka¿da kolêda to pastora³ka. Za pastora³kê � w ujêciu najogólniej-
szym � uwa¿a siê pie�ñ kolêdow¹, w której motywem przewodnim s¹ sceny pa-
sterskie, w sposób zbeletryzowany nawi¹zuj¹ce do motywu pasterzy z wersetów
8�20 rozdzia³u II Ewangelii wed³ug �w. £ukasza 41. Etymologia wyrazu �pastora³-
ka� jest jasna: pochodzi on od ³ac. �pastoralis� �pasterski� (od �pastor� �pasterz�),
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nie wiadomo jednak, od kiedy terminem tym zaczêto nazywaæ pie�ñ kolêdow¹.
Rozpowszechni³ siê on dopiero w XIX wieku po wydaniu zbioru kolêd Micha³a
Marcina Mioduszewskiego pt. Pastora³ki i kolêdy z melodiami, czyli piosnki we-
so³e ludu w czasie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia po domach �piewane (1843). Mo¿li-
we, i¿ nazwy tej zaczêto u¿ywaæ na okre�lenie kolêdy z rozbudowanymi scenami
pasterskimi oko³o wieku XVII lub XVIII pod wp³ywem nazwy muzycznej �pasto-
rela� (pastorella, pastorita, pastorale), utworu dramatyczno-muzycznego o tema-
tyce wiejskiej, popularnego we Francji i W³oszech w wiekach XVI�XVII 42. W Pol-
sce równie¿ pisano pastorele � w wiêkszo�ci o tematyce bo¿onarodzeniowej, a nie
�wieckiej; przyk³adem jest kompozycja Kazimierza Jezierskiego pt. Pastorella.
Vigiles pastores 43. Pocz¹tkowo pastorale by³o form¹ muzyki �wieckiej; dopiero
pó�niej zaczêto komponowaæ pastorele religijne, co opisuje PemkM:

W muzyce ko�cielnej ukaza³a siê forma �pastorale� ³¹cznie z tzw. �siciliano� w koncer-
tach i kantatach gwiazdkowych w epoce baroku (Corelli, Manfredini, Torelli, Bach, Haendel
i in.) i tu przewa¿aj¹ elementy z ¿ycia pasterzy, na co wskazuje np. takt 6/8, 12/8, sola fletu
i oboju. Reminiscencje z tych pastorale pojawiaj¹ siê w ró¿nych kompozycjach wokalnych,
daj¹c poniek¹d pocz¹tek owym ju¿ ma³o liturgicznym missae pastorales.

Utwory te mia³y czêsto wyrafinowanie kunsztown¹ formê muzyczn¹, któr¹
niekiedy przejmowa³y pastora³ki, jak np. te zachowane w rêkopisach cysterskich
w Mogile (Pastorella. Canto Staszek, alto Marek, tenore Bartek, basso Kuba [...],
1785). W epoce baroku wiele pastora³ek zawiera w tytule tê nazwê, np. kolêda
zaczynaj¹ca siê od s³ów: �Pasterze, pasterze, proszê was, dla Boga� ma nag³ówek:
Pastorella 44.

Obok cechy g³ównej, jak¹ jest motyw pasterzy, charakterystyczne dla pastora-
³ek s¹: polsko�æ motywów, ¿ywio³owy, nierzadko rubaszny humor, przewaga form
dialogowych, skoczna i weso³a melodia 45. Typow¹ pastora³kê cechuje trzyczê�cio-
wy przebieg akcji: 1) zawiadomienie pasterzy przez anio³ów o narodzeniu Dzie-
ci¹tka ; 2) zamieszanie w�ród pasterzy, ich odpowied� lub narada, droga do Betle-
jem; 3) pok³on pasterzy, zabawy przy ¿³óbku, sk³adanie darów, ewentualnie po-
wrót 46.

Czes³aw Hernas nazywa pastora³kê ludowym poliptykiem, ukazuj¹cym obraz
�wiêtej rodziny, którego punktem centralnym jest dramat ubogiego macierzyñ-
stwa. Wywodzi j¹ z franciszkañskiej konwencji jase³kowej. Wskazuje jednocze-
�nie na analogie miêdzy losami �wiêtej rodziny a sytuacj¹ polskich rodzin ch³op-
skich 47. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ pastora³ka opisuje ho³d nie tylko pasterzy, wpro-

42 Zob. EmCh, HSm i in.
43 Zob. K r z y ¿ a n i a k, op. cit., s. 89. � A., Z. M. S z w e y k o w s c y, Pastorele staropolskie

na zespo³y wokalno-instrumentalne. Cz. 1. Kraków 1968, s. VI.
44 Kantyczki karmelitañskie, s. 130.
45 W wiêkszo�ci opracowañ k³adzie siê nacisk na radosny charakter pastora³ek, czêsto równie¿

na ich zabarwienie komiczne (komizm s³owny, sytuacyjny). Jednak nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ � obok
rado�ci z powodu przyj�cia na �wiat Odkupiciela � pojawiaj¹ siê w nich motywy wspó³czucia (jego
ubóstwo, pó�niejsza mêka i �mieræ na krzy¿u) oraz partie, gdzie pasterze, wyra¿aj¹c swe ubóstwo
i niedolê, przynosz¹ Jezusowi w darze jedynie pie�ni i dobre s³owo.

46 Relacje miêdzy wymienionymi czê�ciami mog¹ byæ ró¿ne, ich symetriê zak³óca czêsto roz-
winiêcie jednego motywu (np. zabaw przy ¿³óbku, sk³adania darów) kosztem innych, które kurcz¹
siê nieraz nawet do jednego zdania.

47 Cz. H e r n a s, W kalinowym lesie. T. 1. Warszawa 1965, s. 119�120.
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wadza równie¿ motyw pok³onu z³o¿onego w szopce przez przedstawicieli ró¿-
nych narodów, regionów, zawodów, stanów itd. Zadziwia te¿ olbrzymi inwentarz
zwierz¹t, jakim pos³uguje siê pastora³ka, a szczególnie wielo�æ ptaków, np. w ko-
lêdzie Kapela powietrzna 48 wystêpuje a¿ 15 gatunków dzikiego ptactwa. Wiele
jest równie¿ pastora³ek, które rozwijaj¹ motyw muzyki pasterskiej � gdzie pa-
stuszkowie graj¹ i �piewaj¹ Dzieci¹tku, tworz¹c wielce rozbudowan¹ orkiestrê
sk³adaj¹c¹ siê zarówno z instrumentów ludowych, jak i z instrumentów muzyki
profesjonalnej (Kapela uniwersalna, Kapela partykularna, Kapela generalna 49 itd.).

Rozpatrzone terminy, którymi przez wieki nazywano utwory bo¿onarodzenio-
we, to zaledwie skromna czê�æ nazewnictwa, z jakim mo¿na siê spotkaæ przy ob-
cowaniu z kolêd¹, a w szczególno�ci z kolêd¹ barokow¹. Wymienione wyrazy to
okre�lenia najczê�ciej spotykane b¹d� te¿ najbardziej charakterystyczne. Oprócz
nich na nazwanie pie�ni bo¿onarodzeniowej u¿ywano terminów �pie�ñ�, �piosn-
ka�, �piosneczka� oraz �hymn�. Pominê³am je jednak w niniejszym zestawieniu,
poniewa¿ s³owniki jêzyka polskiego nie podaj¹ dla nich znaczenia �kolêda�, brak
równie¿ potwierdzenia, ¿e nie by³y one u¿ywane jedynie jako nazwy gatunkowe
utworów lirycznych, wystêpuj¹ce okazjonalnie w tytu³ach pie�ni bo¿onarodzenio-
wych. Analiza tytu³ów kolêd lub ca³ych ich zbiorów dostarcza zreszt¹ cennych
informacji; poniewa¿ nie wszystkie tytu³y w sposób �cis³y wi¹¿¹ siê z tematyk¹
danej pie�ni, mo¿na wyodrêbniæ grupê nazw u¿ywanych wymiennie z terminem
�kolêda�: concerto, villanesca, kolebeczka, salutacyja, inwitacyja, ekscytarz, epi-
fanija, diwertencyja, kapela, asocjacyja, kontrybucyja, konwokacyja, wirydarz i wie-
le innych. Choæ wymienione s³owa pojawiaj¹ siê wielokrotnie w nag³ówkach ko-
lêd, trudno nazwaæ je synonimami terminu �kolêda�. W wiêkszo�ci wi¹¿¹ siê one
z form¹ literack¹ lub muzyczn¹ utworu, z jego tematyk¹, charakterem, czêsto te¿
s¹ przejawem � tak typowej dla baroku � tendencji do makaronizowania. Co naj-
wa¿niejsze jednak � nazwy te maj¹ zbyt ma³¹ frekwencjê b¹d� s¹ ma³o charakte-
rystyczne.

CHRISTMAS CAROL NOW AND BEFORE.
ON THE PROBLEMS OF SEMANTICS OF GENRE TERMS

The article presents two main problems of the term �Christmas carol� � its etymology and a rich
designation in a diachronic perspective. A Christmas carol is a religious song, often having a strong
secular influence, thematically connected with Christmas, and sung from December, 24th  to Febru-
ary, 2nd. Earlier, the term was also used to denote e.g. �a gift given to carolers�, �a servant�s advance�,
�a dowry�, and �money paid to the landlord during Christmas�. Presently, its semantic range has been
narrowed to refer to the religious song in question, a Christmas pastoral�s visit, and a tradition of
walking around with a crib. Christmas songs were composed yet in early middle ages, but only in
16th�17th century they came to be called carols. In the following part of the paper the author lists
the terms used interchangeably with a Christmas song: �rotu³a [rotula]�, �kantyka, kantyczka
[canticle]�, �pastora³ka [carol]�. The last was preserved till the present day to refer to songs with
extended shepherds� scene.

48 Kantyczki karmelitañskie, s. 122�124.
49 Ibidem, s. 124, 125�126, 126�128.


