


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

W żłobie leży…¹
W żłobie leży, któż pobieży²,
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
ǲiś do nas zesłanemu³?
Pastuszkowie, przybywa cie,
Jemu wǳięcznie przygrywa cie
Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami
Za wami pospieszymy,
A tak tego maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak, ubogo naroǳony,
Płacze w sta ni położony,
Więc Go ǳiś ucieszymy.

Na przód⁴ tedy⁵ niecha wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany, nam est dany
Emanuel⁶ w niskości,
Jego tedy przywita my,
Z aniołami zaśpiewa my:
Chwała na wysokości!

Wita , Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie

Bóg, Kondyc a luǳka,
Miłość

Opuściłeś, a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
Miłość mo a to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba Empire skie⁷.

Czem’⁸ w żłobeczku, nie w łóżeczku
Na siankuś położony?

Bieda

Czem’ z bydlęty⁹, nie z panięty,
W sta ni esteś złożony?

¹W żłobie leży — tekst pieśni przypisu e się Piotrowi Skarǳe. [przypis edytorski]
²bieżeć — biec, podążać, przybywać. [przypis edytorski]
³ǲiś do nas zesłanemu — obecnie śpiewa się: „ǲiś nam naroǳonemu”. [przypis edytorski]
⁴najprzód (daw.) — na pierw. [przypis edytorski]
⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁶Emanuel — męskie imię biblĳne, oznacza ące „Bóg z nami”, często odnoszone do Chrystusa. [przypis

edytorski]
⁷nieba Empirejskie — Empireum to miała być na wyższa sfera niebieska, w które przebywał sam Bóg.

[przypis edytorski]
⁸czem — skrócone „czemu”. [przypis edytorski]
⁹bydlęty — ǳiś popr. forma N. lm: bydlętami. [przypis edytorski]
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By człek¹⁰ sianu przyrównany¹¹,
Grzesznik bydlęciem nazwany,
Przeze mnie był zbawiony.

Two e państwo i poddaństwo
Jest świat cały, o Boże!
Tyś polny kwiat, czemu Cię świat
Przy ąć nie chce, choć może?
Bo świat doczesne wolności
Zwykł kochać, mnie zaś w swe złości
Krzyżowe ściele łoże.

W Ramie głosy pod niebiosy
Wzbĳa ą się Racheli,

Krew, Śmierć

Gdy swe syny bez przyczyny
W krwawe wiǳi kąpieli¹²,
Większe mnie dla nich kąpanie Krew, Zbawienie
W krwawym czeka oceanie
Skąd niebo będą mieli.

Trze królowie, monarchowie
Wschodni kra opuszcza ą,
Serc ofiary z trzema dary¹³
Tobie Panu odda ą,
Darami się kontentu esz¹⁴, Dar, Serce
Barǳie serca ich szacu esz¹⁵,
Za co niech niebo ma ą.

¹⁰człek — człowiek. [przypis edytorski]
¹¹sianu przyrównany — porównany (pod względem wartości) do siana. [przypis edytorski]
¹²W Ramie głosy pod niebiosy/ Wzbĳają się Racheli,/ Gdy swe syny bez przyczyny/ W krwawej wiǳi kąpieli —

mowa est o tzw. rzezi niewiniątek, nakazane przez króla Judy Heroda, zob. Mt, -: Wtedy Herod wiǳąc,
że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betle em i całe okolicy i kazał pozabĳać
wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowieǳiał od Mędrców. Wtedy
spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama,/ płacz i ęk wielki./ Rachel opłaku e swe ǳieci/
i nie chce utulić się w żalu,/ bo ich uż nie ma. [przypis edytorski]

¹³z trzema dary — za dary trzech królów tradycy nie uważa się złoto, kaǳidło i mirrę. [przypis edytorski]
¹⁴kontentować się (daw.) — być zadowolonym. [przypis edytorski]
¹⁵szacować — tu: cenić. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-zlobie-lezy

Tekst opracowany na podstawie: Śpiewnik ludu katolickiego, książka do nabożeństwa, Bytom 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Naroǳenie Chrystusa, nieznany, domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  W żłobie leży… 

https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
https://artlibre.org/licence/lal/pl/
https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-zlobie-lezy
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/7220/
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

