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ZDRÓW BĄDŹ, KRÓLU ANJELSKI

Zdrow bądź, krolu anjelski

K nam na świat w ciele przyszły,

Tyś na jisty Bog skryty,

W święte, czyste ciało wlity.

Zdrow bądź, Stworzycielu wszego stworzenia!

Narodził(e)ś się w ucierpienia

Prze swego ludu zawinienia.

Zdrow bądź, Panie, Od Panny

Jenż się narodził za nie.

Zdrow bądź, Jezu Kryste, krolu!

Racz przyjąci naszę chwałę,

Racz daci dobre skonanie

Prze twej Matki zasłużenie,

Abychom cię wżdy chwalili,

Z tobą wiecznie krolowali. Amen.

[Tekst zapisany po raz pierwszy w 1424 roku]

KOLĘDA GOSPODARSKA

A czyjże to nowy trzem?

Ja obejdę okołem.

Nie mogłem tam najć dźwierzec,

Jedno małe okienko -

Naźrzałem tam okienkiem:

Tam ci łoże usłane,

Na nim leży pan z panią,

Między nimi gronostaj;

Nie był ci to gronostaj;

Ale to był krasny syn.

Poślimyż ji do krola,

Iż wysłuży dwa konia

I dwa konia, dwie siedle

I dwie siedle, dwie drzewcy

I dwie drzewcy, dwie tarczy

I dwie tarczy, dwie miecza,

Dwa miecza, dwie ostrodze,

Dwie ostrodze, dwa bicza.

I przyjedzie do stryca,

Przywita go siestrzyca:

Mój braciszku, zawitaj,

A mnie złote tołstki daj. [1543]U
TW

O
R

Y
 A

N
O

N
IM

O
W

E



PÓDŹMY DO JASŁEK NOWYCH JEZUSA MIŁEGO

Pódźmy do jasłek nowych Jezusa miłego,
Pozdrówmy go pokornie (z) serca nabożnego,
Jak Pana naszego,
Króla niebieskiego.

Który przyszedł z wysoka, z nieba ognistego,
By wybawił człowieka z mocy ducha złego.
Tej to ciemnej nocy
Dokazał swej mocy.

Z nacudniejszą Maryją pokornie gadajmy,
Skąd ma to cudne dziecię, pokornie pytajmy.
Ta-ć je porodziła
I w jasłki włożyła.

„Powiedz nam, Panno miła, co to za Synaczek,
Nadobny i bieluchny, mały jak robaczek?
Jedno, iż rzewliwy
A barzo płaczliwy."

„Pódźcie se mną do jasłek Jezusa miłego,
Powiem wam tajemnice wielkie dzieciątka tego,
Jedno pamiętajcie,
W swym sercu chowajcie.
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Dzieciątku temu dzieją Jezus Nazarański,
Wszytek namilejszy kwiatek ten panieński,
Wykłada się Zbawiciel
I Bóg krześcijański.

Król to jest wielki i Pan, co nawyszszy kapłan.
Obrzym silny, bojarzyn, namocniejszy hejtman,
Mój Jezus namilszy,
Duszy mej ucieszny.

Dzieciątko to namilsze jest-ci wielkiej mocy,
Świat, niebo, piekło rządzi, tak piszą prorocy,
Syn jest Nawyszszego
Ojca niebieskiego.

Dzieciątku temu w niebie anjeli śpiewają,
Dziś, miasto ich, zwierzęta jego zagrzewają.
Płacze naweselszy,
Leży namocniejszy.

Jam mu córka i matka, on syn i ojciec mój,
Wielki stał się maluchny! Kto słyszał ten dziw
trój?
Jest nad zrozumienie
I wszystko stworzenie.

Jam mu dała suknią tę ciała śmiertelnego,
Zwabiłam go pokorą z nieba nawyszszego,
Otom mu związała
Rączki jego ciała.

Już się, grzeszni, nie bójcie ani nie lękajcie,
Pokornie jedno Syna mego pozdrawiajcie.
Da-ć wam obelżenie
Grzechom odpuszczenie."

Dzieciątko namilejsze bez sobie równego,
Serca nasze za tobą pragną czasu wszego.
Oto cię witamy,
Łaski twej żądamy.

Gdy przydzie śmierci naszej żałosna godzina,
Jezu miły, przydź po nas, bo szczęsna godzina,
Bych to otrzymała,
Czegom zawżdy żądała.

[I połowa XVI w.]



Szopka Jacek Malczewski

Tygodnik Ilustrowany, 1906, nr 51



RYTMY O PORODZENIU 
PRZENACZYSTYSZYM BOGARODZICE 
PANNY MARYJEJ

Porodzenie panieńskie, równowieczny Bogu
Potomek z niebieskiego ludziom dany progu,
Który pierwszych rodziców zmazy zaszpecone
Zgładziwszy, otwarł wrota do nieba zamknione.
O niebiescy mieszkańcy, to pierwotne dzieło
Niech mi się zdarzy; radźcie, by swój skutek wzięło.
Więc, Musae, waszych źrzódeł przyjdzie też szlakować,
Gdyż rodzaj swój od nieba zwykłyście rachować,
Tudzież, że się kochacie w panieńskiej ozdobie
I święteście panieństwo ulubiły sobie.
Przeto lub się górnego sprawa tycze nieba,
Lub tej Panny uczciwość wysławić potrzeba,
Drogę, którą bym obłok przepędził, pokażcie
I bronę mi niebieską otworzyć rozkażcie.
Rzeczy-ć, aońskie siostry, żądam zatrudnionych,
Lecz przystojnych i waszym strunom już wiadomych,
Boście wy i na szopę betlemską patrzyły,
Na anielskie cynary i, co świetne były,
Przy Plejadach promienie gwiazdej, która onych
Mędrców wiodła do gmachów bogiem poświęconych.

A ty, ziemie i nieba nadziejo niepłona,
Śliczna Panno i Matko, którą niezliczona
Mocarstwa niebieskiegorzesza obtoczyła,
Tysiąc pułków, chorągwi tyleż i tak siła
Zbrojnoświetnych harcerzów, szyki swe wywodząc,
Na powietrznym poboju kołem sprawnym chodząc
Tryumfy-ć wykrzykują; i my, jeśli wonne
Twoim przybytkom wieńce gotujemy, skłonne
Do uciechy parnaskie kwiecie i sadzone
Kastaliskich robotą kunsztów, wydrożone
Na skale-ć pokładamy ołtarze, gdzie stojąc
Słowiańska Galatea, namniej się nie bojąc
Burzliwych nawałności i dziwowisk wodnych,
Z wysokiegopagórku w chwilach swych pogodnych
Żeglarzom przychodzącym z dala <s>ie podawa;
Jeśli nasz rytm twą sławę zwyczajniewygrawa,
Jeśli świątość rodzaju i uroczystości,
I obrzędów dajemy-ć świętych dostojności, 
Doroczne szczęśliwegogdy święcimy gody
Porodzenia, ty żagle kieruj przez tak brody
Zatrudnione żeglarza, zwłaszcza niebiegłego
A w takowej żegludze nie już zwyczajnego. 
Bogarodzico! Dodaj rady piszącemu,
Ku początku wesoła przybądź lękliwemu!G
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DYJALOG O CUDOWNYM NARODZENIU SYNA BOŻEGO Z BOGARODZICE PANNY MARYJEJ 

W MIEŚCIE BETLEJEM JUDZKIM

napisany na Rok Pański tysiączny sześćsetny dwudziesty pierwszy przez

KAROLA DACHNOWSKIEGO N[AUK] B[AKAŁARZA]

GABRYJEL
Świadkiem Rebeka, świadkiem Anna, Sara
Twej dziwnej mocy i Elżbieta stara.
Lecz to dziwniejsza, aby panna miała
Porodzić kiedy, a panną została.
A najdziwniejsza, że BOGA samego!
Jakoż wżdy, Panie, płomienia Twojego
(Gdyś Ty jest ogniem) ta panna znieść może,
Nieogarniony na wszem świecie Boże?

BÓG
Panny mój ogień ten palić nie będzie,
Chociem jest ogniem, pałającym wszędzie.

GABRYJEL
do Panny Maryjej
Witaj, światło, bardzo oczom naszym żądne,
Gwiazdo w niebie znajoma, tobie są porządne
Zgotowane bogactwa Boga przytomnego,
Najbłogoslawieńszaś ty z gminu niewieściego.

Rzekł: zrzuć z serca, Maryja, bojaźń, ty porodzisz
Bóstwo z niebiosów wzięte i ziemskie pogodzisz
Mieszkance z Bogiem Ojcem — to ja z nieba tobie
Opowiadam w poselskiej od Boga osobie.
JEZUS synowi nazwiesz, ten zwycięży swoje
Pradziady panowaniem, rozpostrze bez zbroje
Państwo, ani ukuszta końca berło jego.
Przezeń dostaną ludzie pokoju wdzięcznego.

PANNA MARYJA
Poczęcie oznajmujesz i przyszłe rodzenie —
Rozumiesz, by miało mię zajść męskie dotknienie,
Któram skoro z matki swej ten świat obaczyła,
Ślub-em panieństwa Bogu zaraz uczyniła?

GABRYJEL
Najświętsza, owszem, Panno, nad twoje mniemanie
Boskiej mocy skuteczność nad tobą się stanie.
Tłumacz niebieski mocą najwyższą to sprawi,
A ten święty potomek wszytek świat wybawi,



Który się z ciebie pocznie — nie jest rzecz wątpliwa.
Oto i krewna twoja, w latach swych szedziwa,
Płód w szóstym już miesiącu nosi, choć niepłodna —
Któraż u Boga może być rzecz niepodobna?

PANNA MARYJA
Cny Archaniele, oto według twego słowa
Jużem boskie wyroki wykonać gotowa.

Do ludzi

Którzy do nowych rzeczy uszy nakłaniacie,
Którzy spraw zacnych radzi więc słuchacie,
Tu wszyscy, tu przybądźcie, nienasyconemi
Słyszcie dziś rzeczy nowe umysłami swemi.
Rzeczy tak bardzo zacne, rzeczy pożyteczne,
Szczęścia wszelkiego pełne, rzeczy długowieczne.
Kędyż może być nad tę zacniejsza nowina?
Panno, naznaczonego już masz z nieba syna,
Do któregoś serdecznie czekając wzdychała,
110 Z któregoś ty się cieszyć zawsze w myśli miała.
Oto teraz zstępuje, we wszem równy Bogu,
Potomek pożądany z niebieskiego progu.

ANNA PROROKINI
Przyszedł dzień pożądany, kiedy Tartarowe
Opustoszeją domy i Acherontowe
Ciemnice wyniszczeją, takież pies trójgłowy
Z niesłychanym despektempodyjmie szwank nowy.
Na tę wieść widowiska one zaryczały,
Ognistemi zęboma straszliwie zgrzytały,
Ale bohatyrowie i dusze pobożne
Jęli krzyczeć z weselemtryumfy nabożne,
Do nieba wyciągając obiedwie swe ręce,
Radzi nowinie, radzi, że już koniec męce.



Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus
Pascal Dagnan-Bouveret
Tygodnik Ilustrowany, 1901, nr 51



MARYJA
na klęczkach przed wydanym na świat Niemowlęciem

Witaj, Potomku, równolatku wiecznego Ojca!
Witaj, ozdobo matki, moja jedyna i największa rozkoszy!
Jakie ja, cudzoziemka, dam Tobie nowo narodzonemu mieszkanie,
kołyskę jaką, sługi, jakie schronienie? Przykre ubóstwo odmawia
wszystkiego. Czemu mnie, która nie mam majątku ani zasług
uważasz za godna, tej chwały, bym nosiła miano Matki?
Czy ja jedna z wielu tysięcy uniosę ten ciężar?
Dopuść już, Synu, że dotykają Cię dłonie i ręce Twojej matki,
zgódź się, że kwilisz w niegodnych ramionach
i pozwól owinąć Twe ciało w bawełniane płótno.

ANIOŁ GABRIEL
do pasterzy po trzęsieniu ziemi

Stójcie, pasterze, nabierzcie odwagi. Nie ma sięczego obawiać.
Radość wielką przynoszę: ta noc tu blisko,
pod murami Betlejem, wydała na świat Chrystusa,
którego obiecują przepowiednieprzodków. Leży on w żłobie
na sianie (aż dziw powiedzieć) owinięty w pieluszki.
Przyśpieszcie kroku. Krótka do żłobu droga.

PASTERZE
Dokąd umykasz, nieśmiertelna ozdobo niebieskiego senatu?
Dlaczego nie przyjmujesz wdzięcznych pochwal, które wypowiadamy

z głębi serca.
i nie słuchasz tu przy nas podziękowań, jakie składamy?
Więc dane nam jest oglądać niebieskiego Herosa
ukrywającego się w człowieczym ciele
i Pana odzianego w strój chłopca do posług?
Czyż grupka wieśniaków zobaczy Ojca wszechrzeczy,
którego królowie nie poznali i który wzgardził władcami?
Tobie, niebian Ojcze, chwałę i cześć nieustanną będziemy oddawać

na wieki.

DYJALOG NA NARODZENIE PANA

UTWÓR ANONIMOWY



DO ANIOŁÓW POETA

Alata turbo, curre

Spiesz się z nieba wysokiego

połku wojska anielskiego,

spiesz się do małej Dziecinki,

przynoś wonne upominki:

kwiateczki nawyborniejsze,

ziółeczka naprzyjenmiejsze;

bieżcie-że dwa was do raju,

a gdy puszczą obu waju,

tu nieście różą, liliją,

tu gwoździki, tu szałwiją,

tu fijołeczki bronatne,

złote, modre i szarłatne,

tu kwiatki różnie odziane,

bo to Dzieciątko kochane,

jako je prędko obaczy,

ucieszy się i uraczy,

Będzie się namilsze Dziécię

zabawiało rozmaicie,

wdzięcznie się im przypatrując,

wonność ich sobie lubując.

Raz je będzie roztrząsało

i ręczynkami zdżymało,

będzie to, że się uśmiéchnie,

a rozśmiawszy się - ucichnie.

Tak Go ucieszycie swemi

upominkami wonnemi.

Niechaj z nimi, co chce, broi -

Dziecięciu z kwiatkiem przystoi,

zwłaszcza, że je sam kształtował,

sam upstrzył, sam umalował.

Więc jak jest Panem nad wami,

tak kwiatkiem nad kwiateczkami.ST
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Opłatek ubogich Czesław Tański

Tygodnik Ilustrowany, 1903, nr 51



ANIOŁOWIE DO DZIECIĘCIA

Ne sic, Puelle, ne sic

Nie psuj, Dziecię, oczek ślicznych

z takowych łez ustawicznych;

już spuchły i czerwienieją,

niech tak gorzkich łez nie leją!

Folguj Matce, bo troskliwa,

przed płaczem Twym ledwie żywa!

Nie psuj, nie psuj oczek sobie,

porwan ten płacz złej chorobie!

Każdy z nas czeka, rychło li

każesz śpiewać sobie k woli,

i tańców nie zaniechamy,

skoro hymny odśpiewamy.

Prosiemy Cię tylko pilnie,

nie chciej płakać tak usilnie.
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PASTORAŁKA PASTYRZE

Wstawajcie pastyrze z półek
Poniechajcie waszych śpiółek

Lubości
Wielka w niebie dujawica
Narodziny Królewica

Cudności
Ponoć aż w Lorkowym lasie
Siedzi Dzice se w sałasie

Nagusie
Pod nóżkami ma cetyny
Wypiskuje se z buczyny

Mamusie
Mamusia chruściki zbiera
Ani na juzynę nie ma

Laboga
I gwiazda się ledwie tlije
Na zimnie Dzieciątek śpije

I słoma

Więc ty Wojtek w truby trubaj
A ty Staszek jedle rubaj

A ty Wałek szopę stawisz
A ty Jasiek ją zabawisz

Nastrużesz ty płanetników
Terepetków i figlików

I już tłumy się schodziły
A śniegi firanki szyły

I już gwiazda słomy krasi
Cyrwona jak wszyscy diasi

Gabryjela z szopy zganiaj
Furcy Gabryś z nim gorzała

Wywija
Niech nad Gorcem nam wywodzi
Że Zbawiciel się narodził

Gleryja
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Wielka tajemnica Jan Holewiński, Tygodnik Ilustrowany, 1903, nr 52



WIGILIA

kolędo czarujesz a łowisz jak niewód

a rośniesz jedlicznyś żywiczny bór

tak radziśmy cackom i świeczkom i drzewu

co z gęstwin przybyło w zieleni piór

lulajże Jezuniu lulajże lulaj

a ty go Matuniu w płaczu utulaj

królowie i święci w kamiennych portalach

czuwają noc każe natężyć słuch

muzyką sypnęło z wysoka i z dala

zachrzęścił jak perły pierwszy ruch

lulajże Jezuniu

widziadło śnieżycy wyszydza to świszcze

dłoń trędowatą raniące o głóg

wiesz w łunie wigilii śpiewają chórmistrze

krzewino zaiste zrodził się Bóg

lulajże Jezuniu lulajże lulaj

ty nigdy nic będziesz chodził o kulach

ach ślepi ach głodni nakryci gazetą

po bramach śpią ludzie centurie chór

im sianem stajenki jest asfalt i beton

z ciał można ułożyć piękny wzór

lulajże człowieku lulajże lulaj

ulubione pieścidełko samotnościJÓ
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wszystkie dni oszalały nieprzytomny zbłąkany jest świat

nie wiemy już kto jest wrogiem ten obcy czy nasz brat

w rozhuku życia wszystko przekrzyczeć chcą wielkie maszyny

od gwizdów tlenowej gwizdawki błękit na niebie jest siny

a czasem gdy groza wśród ludzi to niebo płonie czerwone

i nikogo nie widzi wśród gwiazd siwy astronom

tylko mnie w cichej ulicy zwiduje się jasna stajenka

wyciągam ręce i wołam i na płytach z betonu klękam

po dawnemu są dni oszalałe nieprzytomny zbłąkany jest świat

nie wiadomo kto wrogiem obcy czy brat

ale świeci zjawisko złote kolędę wygrywa fujarka

aniołowie chodzą ulicą rajskie ptaki obsiadły parkan

wieczór śnieg i siano pod ciszą obrusów choinki

pod kościołami z zapałkami zmarzłe dziewczynki

teraz dziecinne są usta dziecinna tęsknota (za czym)

już nie wiem modlę się śmieję śpiewam żałuję i płaczę
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Czerwoną krakuskę kładzie, jako dar, pod stopy Matki Boskiej 

i usuwa się o parę kroków.

W takt przygrywki ,,Marsza Legionów" wchodzi Legionista 

spod Dąbrowskiego.
Kosynier

przykląkł na oba kolana

Przenajświętsza Panieneczko, 

Chcę Ci ucałować nóżki,

Bom Twoje krakowskie dziecko,

Twój kosynier spod Kościuszki.

Oj, Częstochowska Panienko

I Ty Dziecino Najsłodsza,

U Racławic ja tą ręką

Moskwę kosił, jako potrza.

Przed zbójcami moskiewskimi

Naszej zagrody domowej

Broniliśma, i tej ziemi,

I Ciebie, naszej Królowej.

Oj, siekliśmy, co się zmieści,

Aże krwią spłynęło pole –

Dziś Ty nas pociesz w boleści,

Wejźryj na polską niedolę.

Legionista

Pani niebieskiego dworu,

Pod Dąbrowskim jenerałem

Z mieczem w garści twardo stałem,

Broniąc polskiego honoru.

Jak tej Ojczyzny, co marła,

I Twoim byłem żołnierzem,

Tak nam daj, niechaj odbierzem,

Co nam obca moc wydarła.

Zniżywszy szablę do ziemi salutuje, po czym ustępuje na bok, czyniąc 

miejsce Ułanowi z 1831 r., który wkracza przy dźwiękach melodii 

,,Na wojence jak to ładnie".



Jasełka u Lucjana Rydla
Józef Rapacki, Tygodnik 
Ilustrowany, 1907, nr 51



w olbrzymiem mieście biegną ludzie
w olbrzymiem mieście
w olbrzymiem mieście tańczą kwiaty
w olbrzymiem mieście
hej kolenda kolenda
w olbrzymiem mieście idzie wilja
w olbrzymiem mieście
w olbrzymiem mieście
śmieją się dzwony
w olbrzymiem mieście
hej kolenda kolenda
w olbrzymiem mieście
śmieją się dzieci
w olbrzymiem mieście
w olbrzymiem mieście niosą drzewka

w olbrzymiem mieście śledź polewka
w olbrzymiem mieście

w olbrzymiem mieście szczuta psami
sunie nędza zaułkami
w olbrzymiem mieście
w olbrzymiem mieście
hej kolenda kolenda
w olbrzymiem mieście za szybami
w olbrzymiem mieście
stoją drzeweczka z zabawkamiK
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w olbrzymiem mieście

w olbrzymiem mieście za oknami

stoją łóżeczka z laleczkami

hej kolenda kolenda

w olbrzymiem mieście alejami

w olbrzymiem mieście

jadą saneczki z dzwoneczkami

hej kolenda kolenda

w olbrzymiem mieście po kościołach

w olbrzymiem mieście

śpiewają pieśni o aniołach

w olbrzymiem mieście
hej kolenda kolenda

w olbrzymiem mieście dla uciechy
w olbrzymiem mieście

hej kolenda kolenda
dmą organiści w dudomiechy

w olbrzymiem mieście posłuchajcie
hej kolenda kolenda

wszyscy do szopy pospieszajcie
hej kolenda kolenda

Marję z dzieciątkiem powitajcie
hej kolenda kolenda

pięknie zagrajcie zaśpiewajcie
hej kolenda kolenda

i Józefowi się kłaniajcie
w olbrzymiem mieście

TYTUS CZYŻEWSKI



***

Niech serce me będzie kołyską,

Gdzie na mej nędzy spocznie sianie —

Ty, Matko, stań nade mną blisko

I Boga raduj Twym śpiewaniem.

Śpiewaj Mu nutę pieszczotliwą,

Tak jak śpiewałaś Mu w Betlejem,

Nutę łagodną i szczęśliwą,

Ona miłością wiekom dnieje.

Do rytmu serce ręką kołysz —

Kołyskę nędzną Twego Syna —

Niechaj melodią Twą wesoły

Daleki, święty dzień wspomina.

Do taktu Twego nuty błogiej

Serce kołysze się miarowo —

Szczęśliwe Synem Twym i Bogiem

Szczęśliwe Matko dobra — Tobą!

Jak słodko mej kołyski drzewu

Wznosić się w takt miłości rytmu —

I coraz więcej w sercu śpiewu,

I coraz więcej w nim zachwytu!W
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Tęsknili w noce gwiazdami przetkane,

Co niby złote oka wielkiej sieci

Wciągały duszę w konstelacyj zamęt.

Śnili — potęgę mocniejszą od śmierci,

Miłość nad wszystko — własnych praw niepomną,

Mądrość, jak morze bez kresu — ogromną.

I szli, jechali — przez pustynne piaski

Dary swe niosąc — owoce rozmyślań,

I zawsze gwiazdy wiodły ich swym blaskiem.

A gdy musieli głów majestat schylać,

Aby przestąpić próg niziutkiej stajni,

Pojęli — że są w pełni wysłuchani.

Że tu — gdzie drżąca na sianie Dziecina,

Wszystko się kończy — i wszystko zaczyna.K
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Noc wigilijna
Emil Breton
Tygodnik Ilustrowany, 
1906, nr 51



Opowiadanie o Bożym Narodzeniu

Nie było miejsca na ziemi Ojca Twojego

Nic było miejsca na ziemi wśród ludu wybranego

Nie było miejsca na ziemi na godne Twe narodzenie

Nie było miejsca na ziemi wśród ludu istnienie

Powitał Cię chłód bezgwiezdnej nocy

powitało Cię okrucieństwo Heroda mocy

Powitały Cię pancerze bez wiary, miłości

Miłością i wiarą powitał Cię lud prosty

Królu Mesjaszu od tysięcy lat oczekiwany

narodziłeś się w stajence między bydlętami

Twoja główka wtulona w garść sianeczka

to Twoja kołderka, Twoja poduszeczka

Lichy rąbek Twoje ciałko otulał

i nutka Maryi, lulajże Jezuniu lulaj

Bydlątka w stajence na Ciebie chuchały

swym ciepłem, również Ciebie ogrzewały

Królowie ze wschodu, ubodzy pasterze

przybyli do Ciebie odważni w swej wierze

Oddali pokłony, hołd dla swego Boga

opuściła ich trwoga przed władzą Heroda.

Tulimy Cię Jezu do serc naszych przecie

tulimy Cię Jezu, jesteś Boże Dziecię.

Dla Ciebie pokłony, dla Ciebie śpiewamy

swą miłością bezgraniczną Ciebie ogrzewamy.

Naszej miłości i wiary nikt nam nie odbierze,

będziemy trwać po wszystkie czasy, przyrzekamy

szczerze.

Dla nas jesteś dobrocią, miłością i zbawieniem

za nasze grzechy jesteś odkupieniem.
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PRZY ŻŁOBKU

My jesteśmy grzeszni. 
Wiemy
Żeśmy ciebie nie przyjęli
Ale pozwól na tej ziemi
Choć zwierzętom się 
weselić

Jezu, myśmy wymyślili
Woła z osłem przy Twym 
żłobie
Żeby za nas Cię niańczyli
Gdy nie było nas przy Tobie

Niech kolędy Tobie mruczą
Niech wygładzą nasze winy
Zanim ludzie się nauczą
Jak przyjść na Twe 
narodziny

KTOŚ PUKAŁ

Ktoś pukał do drzwi 
naszych
Aleśmy nie słyszeli
Ledwo starczyło czasu
Opłatkiem się podzielić

Ktoś odszedł z naszych 
domów
Wędruje, puka dalej
A my dla Nieznajomych
Stawiamy biały talerz

Takeśmy się spieszyli
Kłócili i cieszyli
Że wszystko pogubili
Z tej najważniejszej chwili

Życzymy najlepszego
Opłatek każdy kruszy
I nikt nie wie dlaczego
Samotność mamy w duszy

Ktoś pukał do 
drzwi naszych
Aleśmy nie słyszeli
Ledwo starczyło czasu
Opłatkiem się podzielić
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Boże Narodzenie F. M. Wygrzywalski

Tygodnik Ilustrowany, 1903, nr 52



ŻYCZENIA

Czego życzyć osiołkowi, z uważnymi oczami, ze stajenki betlejemskiej?
Życzymy mu, żeby nie zawsze był szary, żeby był czasem łaciaty. Żeby 
osiołek nie byt stale uparty jak osiołek.
Życzymy wołowi, żeby nie ryczał na całe gardło.
Życzymy pastuszkom, żeby mieli ładną pogodę, żeby deszcz na nich nie 
chlapał, kiedy pilnują owiec, żeby byli w dobrym humorze, nawet kiedy 
muszą wstać o piątej rano.
Życzymy aniołom, żeby nie tylko fruwali, ale chodzili po ziemi z ludźmi
i nie zazdrościli archaniołom.
Życzymy Trzem Królom, żeby nie zabłądzili i powrócili do swoich domów.
Życzymy świętemu Józefowi, żeby nie osiwiał, żeby był zawsze 
uśmiechnięty.
Życzymy małemu Jezusowi, żeby Go wszyscy kochali, chociaż Go nie 
widać.
Życzymy sobie, żebyśmy byli lepsi, nie tylko na święta, kiedy się dostaje 
prezenty.JA
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W prezentacji wykorzystano następujące pozycje ze zbiorów Biblioteki Filologii Polskiej, Edytorstwa 
i Humanistyki Cyfrowej:
• Antologia poezji wigilijnej, [wybór] Jerzy Fryckowski, Morex, Warszawa 1995.
• Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej, opracowali Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad, Instytut 

Wydawniczy Pax, Warszawa 1961.
• Ernest Bryll, Betlejem ; [oprac. graf. Jerzy Rudzki], Wydawnictwo Pelikan, Warszawa 1987.
• Grzegorz Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej ; wyd. 

i oprac. Roman Mazurkiewicz i Elwira Buszewicz ; red. nauk. tomu Alina Nowicka-Jeżowa, 
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

• Tytus Czyżewski, Pastorałki ; drzewor. Tadeusza Makowskiego, Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe, Warszawa 1982.

• Dialogus in Natali Domini = Dialog na Narodzenie Pana ; Ecloga de Nativitate Domini, wydała 
i przeł. Joanna Ziabicka, Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, 
Warszawa 2001.

• Stanisław Grochowski, Wirydarz abo kwiatki rymów duchownych o Dziecięciu Panu Jezusie ; wydała 
Justyna Dąbkowska, Instytut Badań Literackich - Wydawnictwo, Warszawa 1997.

• Jerzy Harasymowicz, Pastorałki polskie; [oprac. graf. i fragm. pol. drzeworytów ludowych ozdobił 
Władysław Dulęba], Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1966.

• Lucjan Rydel, Betlejem polskie ; [fot. i oprac. graf. Zbigniew Łagocki ; posł. Barbara i Piotr 
Poźniakowie], Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1983.

• Jan Twardowski, Noc Szczęśliwego Rozwiązania ; wybór i oprac. Aleksandra Iwanowska, Wydawnictwo 
Literackie Parnas, Poznań 1995.

• Staropolskie pastorałki dramatyczne : antologia, oprac. Jan Okoń, Zakład Narodowy im. Ossolińskich -
Wydawnictwo, Wrocław 1989.

Materiał ilustracyjny pochodzi z:
Pastorałek polskich Jerzego Harasymowicza (drzeworyty ludowe, zbiory BFPEiHC),
Tygodnika Ilustrowanego (księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej KUL).

Prezentację przygotował zespół:
Agnieszka Lenart-Topyła, Danuta Gil, Katarzyna Sołtys oraz Rafał Nawrocki


