
Królowa polskich kolęd „Bóg się rodzi” 

         Pieśń o Narodzeniu Pańskim", utwór Franciszka Karpińskiego, popularnie znany 

jako kolęda "Bóg się rodzi", nazywana jest często królową polskich kolęd. Mało kto wie, że 

tekst pieśni powstał w Dubiecku nad Sanem. Tekst powstał na zamówienie księżnej 

marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736-1816). 

          Kolęda, wraz z innymi utworami składającymi się na Pieśni nabożne, zabrzmiała po raz 

pierwszy w 1792 r. w Starym Kościele Farnym w Białymstoku. 

           Księżna Izabela z Czartoryskich Lubomirskiej była osobą niezwykle aktywną, 

przyjmowaną na najsławniejszych dworach Europy. Działała w polityce krajowej i 

międzynarodowej. Troszczyła się o swoich poddanych, ale również była mecenasem 

artystów, malarzy, muzyków, poetów. Podczas podróży zawsze odwiedzała teatr, operę, 

słuchała koncertów, kupowała i zamawiała wartościowe dzieła sztuki. Posiadała olbrzymią 

kolekcję zbiorów muzycznych na zamku w Łańcucie, w skład której wchodziło ok. 400 oper. 

Sama grała na klawikordzie w zespole kameralnym. Jej smak i wyczucie dostrzeżono już za 

życia, swoje wiersze poświęcał jej na przykład Adam Naruszewicz, autor Bukietu na imieniny 

księżniczki Elżbiety Lubomirskiej, marszałkówny koronnej (1768).  

         Franciszek Karpiński (1741-1825) zetknął się z księżną podczas pobytu w Wiedniu w 

latach 1769-1770. Poświęcił jej wówczas wzmiankę w Pamiętniku. Był świetnie 

wykształconym poetą, zafascynowanym kulturą ludową. Pisał sielanki, wiersze miłosne, 

patriotyczne i religijne, dumy, elegie. Pozostawił po sobie pamiętniki, autobiografię i duży 

zbiór listów. Niektóre jego wiersze szybko stały się popularne, przekształciły się w pieśni. 

Należą do nich „Kiedy ranne wstają zorze”, „Zróbcie mu miejsce”, „Pan idzie z nieba”, oraz 

„Bóg się rodzi” – tak opisuje Fundacja Książąt Lubomirskich. Ta ostatnia powstała w 

Dubiecku podczas odwiedzin Franciszka Karpińskiego w posiadłości Krasickich. 

 

         Pieśń składa się z pięciu zwrotek, każda po osiem ośmiozgłoskowych wersów. Łańcuch 

oksymoronów w tekście, np. "blask ciemnieje" uwydatnia znaczenie cudu, jaki miał miejsce 

w stajence. Słowa kolędy podkreśla formuła z Ewangelii św. Jana "A Słowo Ciałem się stało i 

mieszkało między nami". Piąta strofa rozpoczynająca się słowami "Podnieś rękę, Boże 

Dziecię, błogosław (Ojczyznę) krainę miłą" nadaje pieśni charakteru narodowego, zwrotka ta 

nawiązywała również do posiadłości książąt Lubomirskich. 

 

         Utwór tak poważny w treści, znacznie odróżnił ją od popularnych wtedy kolęd 

ludowych. Autorowi udało się połączyć wzniosłość z potocznością. 

 

         Tekst Karpińskiego już wkrótce po opublikowaniu był śpiewany, ale na różne melodie. 

Obecnie używana melodia, utrzymana w rytmie poloneza, przypisywana bywa Karolowi 

Kurpińskiemu, aczkolwiek nie wyklucza się jej ludowego pochodzenia. Według innych 

źródeł jest to polonez koronacyjny królów polskich jeszcze z czasów Stefana Batorego  

(XVI w.). W pierwszej połowie XIX wieku była powszechnie znana w całej Polsce, chociaż 

śpiewana była, w zależności od regionu, w różnych wariantach melodycznych.  

 

Słowa kolędy „Bóg się rodzi” 

 

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony! Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma 

granice Nieskończony. – to te słowa autora kolędy „Bóg się rodzi” wyrażają najgłębszą 

tajemnicę narodzenia Jezusa. Nieskończony Bóg, Stwórca nieba i ziemi, wszystkich bytów 

niebieskich i ziemskich przyjął postać człowieka, istoty słabej, podatnej na choroby. Tej, 

której istnienie jest ograniczone czasem. 



Ma granice Nieskończony. Wzgardzony okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami. 

Tu wypełniają się słowa Pisma mówiące o tym, że Słowo, które było na początku, Słowo, 

które było u Boga i Bogiem było, stało się ciałem. 

Tak oto, kolęda „Bóg się rodzi” oddawała, oddaje i będzie oddawać największą, jedyną 

Prawdę o Bożym Narodzeniu. Poświadczają o tym czytania, które są zawarte w Piśmie, 

a które to słyszymy podczas całego dnia w kościele. 

       Autorem słów tej wspaniałej pieśni jest Franciszek Karpiński (1741-1825).  Autorem 

muzyki natomiast najprawdopodobniej jest Karol Kurpiński – kompozytor epoki klasycyzmu, 

choć są i teorie, że jest to utwór wyłącznie ludowy. 

       W czasie późniejszym nie obeszło się bez prób – jednej udanej – dopisania kilku wersów 

do kolędy. Autorem słów, które do dziś znajdują się w kolędzie, a które zostały dopisane 

w czasie późniejszym jest Gustaw Ehrenberg (1818–1895). W czasie Wiosny Ludów dopisał 

słowa, w których stara się zachęcić do walki narodowowyzwoleńczej. Warto wspomnieć, że 

Gustaw Ehrenberg był synem cara z „nieprawego łoża”, jednak co istotniejsze 

charakteryzował go ogromny patriotyzm i miłość do Polski. Poeta ten przepełniony był bólem 

i tęsknotą za ojczyzną, gdyż dosłownie całe dojrzałe życie spędził jako wygnaniec na Syberii. 
 

Autor kolędy 

 
Franciszek Karpiński (1741-1825), autor kolędy „Bóg się rodzi”. 

(Źródło: Wikipedia, wolny dostęp). 

Kim był autor tej wspaniałej pieśni? Franciszek Karpiński urodził się 4 października 1741 r. 

w Hołoskowie na Pokuciu. Ojciec Franciszka, Andrzej pełnił obowiązki zarządcy wioski w 

majątku Potockich. Karpińscy byli wielodzietną rodziną niezamożnej szlachty,  

pieczętującej się herbem Korab. 

Młody Franciszek pobierał nauki w kolegium jezuickim w Stanisławowie, a następnie 

 kontynuował naukę w akademii jezuickiej we Lwowie, po ukończeniu której uzyskał stopień 

doktora filozofii i nauk wyzwolonych, a także bakałarza teologii. Przez półtora roku 

uzupełniał swoje wykształcenie w Wiedniu. 

Po powrocie z Wiednia rozpoczął pracę guwernera na dworach magnackich. Od 1791 r. pełnił 

funkcję guwernera sześcioletniego księcia Dominika Radziwiłła, przebywając w Zabłudowie. 

W 1792 r. zrezygnował z tej posady. 

Franciszek Karpiński uczestniczył w obiadach czwartkowych u króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. W Warszawie zawarł znajomość z Izabelą z Poniatowskich Branicką. Przez 

cztery lata (1785-1788) przyjeżdżał na okres trzech letnich miesięcy do Białegostoku, na 

dwór Izabeli Branickiej. W końcu osiadł w folwarku Kraśnik na skraju Puszczy Białowieskiej 

(powiat prużański, Białoruś). Zmarł 16 września 1825 r. w Chorowszczyźnie nieopodal 

Wołkowyska. Pochowany został na cmentarzu przykościelnym w Łyskowie. 

https://img.agrofakt.pl/wp-content/uploads/2017/12/Franciszek_Karpi%C5%84ski_%E2%80%94_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96.png


 

„Pieśni Nabożne” -  książka nieduża, ale bezcenna 

 

 
 

 

Pierwsza znana wzmianka o pracy nad tekstami „Pieśni Nabożnych” zawiera list 

Karpińskiego do ks. Marcina Poczobuta z dnia 6 sierpnia 1787 r. Poeta przebywał wówczas 

na wakacjach w Białymstoku u Izabeli Branickiej. 

Za wiersze przysłane dziękuję: przyłączam moje pieśni dla pospólstwa, które tu zrobiłem, i 

śpiewać je wkrótce w kościele będą. 

Do listu dołączone zostały wczesne redakcje trzech pieśni: Pieśni porannej, Pieśni podczas 

pracy i Pieśni wieczornej. Ukazały się one w 1792 r. w Drukarni Bazylianów Supraskich. 

Drukarnia supraska działała w latach 1695-1803 przy unickim klasztorze ojców bazylianów.  

 "Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego kupiła Książnica Podlaska. To 142 starodruk w 

zbiorach placówki.  „To bardzo ważne, że dzieła wydrukowane w drukarni ojców bazylianów 

w Supraślu, autorstwa Franciszka Karpińskiego, związanego z Białymstokiem poprzez wizyty 

na dworze Izabeli Branickiej, wróciły do naszego regionu – podkreśla Jolanta Gadek, 

dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Te utwory zostały 

wydane w związku z pierwszą rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, nam udało się je 

zakupić w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Białystok. Poza tym to właśnie tutaj 

– w stolicy województwa podlaskiego, przyznawana jest Ogólnopolska Nagroda Literacka im. 

Franciszka Karpińskiego. 

„Stolica województwa, jest także stolicą jednej z najpiękniejszych i najpopularniejszych 

polskich kolęd. 

Jest to kolęda trudna, ale ten rytm i tempo poloneza, sama treść - jest tak podniosła, i myślę, 

że dla wielu polskich rodzin ta kolęda wiele znaczy. 

Kolęda wiele znaczy też dla Białegostoku. Po raz pierwszy, drukiem, wraz z całym wydaniem 

"Pieśni Nabożnych" ukazała się w klasztorze ojców Bazylianów w Supraślu. I po raz pierwszy 

ponad 220 lat temu - w białostockim starym Kościele Farnym, zabrzmiała. - Nie tylko w 

Białymstoku, ale w całej Polsce - wspaniała, piękna kolęda "Bóg się rodzi" - to nasza duma 

lokalna. A dlaczego w Białymstoku? A no dlatego, że tu był na dworze Izabeli Branickiej 

Franciszek Karpiński - mówi Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego w 

Białymstoku. 

Jeden z najwybitniejszych polskich poetów XVIII wieku, sprowadzony do miasta przez 

hetmanową czuł się tu wyjątkowo dobrze. "Pieśń o narodzeniu Pańskim", bo taki prawdziwy 

tytuł nosi kolęda - Franciszek Karpiński napisał w Dubiecku nad Sanem. Majestatyczna, 



podniosła - uwydatnia znaczenie cudu, jaki miał miejsce w stajence. Symboliczną wymowę ma 

ostatnia zwrotka kolędy. Podnieś rękę Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę Miłą.. - to 

nawiązanie do trudnej sytuacji, w jakiej pod koniec XVIII wieku znalazła się Rzeczpospolita. 

 

Jednak choć historia tej jednej z najpiękniejszych polskich kolęd jest ściśle związana z 

Białymstokiem i nawiązuje do dziejów Polski - niewiele osób potrafi coś o niej powiedzieć. 

 

Na szczęście lepiej niż z historią jest ze śpiewaniem”. 

 

Opracowała Jadwiga Barcewicz  

 

Źródła: 

Izabela Szymańska, „W poszukiwaniu Arkadii. Związki Franciszka Karpińskiego z 

Podlasiem”, [w:] „Bibliotheca Mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi 

Leończukowi”, Białystok 2016, s. 571-579.; Roman Sobol, „Franciszek Karpiński”, 

Warszawa 1987. 

„Korespondencja Franciszka Karpińskiego z lat 1763-1825”, Wrocław 1958, s. 30-33. 

Roman Sobol, „Pierwodruk „Pieśni nabożnych” Karpińskiego”, „Pamiętnik Literacki”, 

1958, nr 2, s. 505-514. Książnica Podlaska  fot. Bogusława Maleszewska-Oksztol  oprac.ak 

 

 

 

 

 

 

 

 


