


 

 

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-
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FRANCISZEK KARPIŃSKI

Pieśń o Naroǳeniu Pańskim (Bóg
się roǳi…)
Bóg się roǳi, moc truchle e¹;
Pan niebiosów obnażony,

Bóg, Naroǳiny

Ogień krzepnie, blask ciemnie e, Ogień
Ma granice nieskończony²;
Wzgarǳony, okryty chwałą,
śmiertelny, Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało mięǳy nami³.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany⁴?
Bóg porzucił szczęście two e,

Kondyc a luǳka

Wszedł mięǳy lud ukochany,
ǲieląc z nim trudy i zno e⁵;
Niemało cierpiał, niemało
żeśmy byli winni sami,
A słowo Ciałem się stało
I mieszkało mięǳy nami.

W nęǳne szopie uroǳony,
Żłób Mu za kolebkę dano;

Bieda

Cóż est, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano,
Uboǳy! was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało mięǳy nami.

Potem i króle⁶ wiǳiani
Cisną się mięǳy prostotą⁷,

Król

Niosąc dary Panu w dani⁸:
Mirrą⁹, kaǳidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało

¹truchleć — słabnąć a. drętwieć z przerażenia. [przypis edytorski]
²Ma granice nieskończony — cała pierwsza strofa kolędy składa się z paradoksów (zdań wewnętrznie sprzecz-

nych), by podkreślić wy ątkowy charakter naroǳin Jezusa. [przypis edytorski]
³A Słowo Ciałem się stało I mieszkało mięǳy nami — por. prolog Ewangelii św. Jana, ,: A Słowo stało

się ciałem i zamieszkało wśród nas. [przypis edytorski]
⁴ziemiany — ǳiś popr. forma B. lm: ziemian; mieszkańców ziemi. Sens całe linĳki: Niebo, kogo traktu esz

lepie niż mieszkańców ziemi. [przypis edytorski]
⁵znój — ciężka praca. [przypis edytorski]
⁶króle — ǳiś popr.: forma M. lm: królowie. [przypis edytorski]
⁷prostota (daw.) — luǳie prości, niskiego stanu. [przypis edytorski]
⁸dań (daw.) — danina, dar. [przypis edytorski]
⁹mirrą — ǳiś popr. forma B. lp: mirrę; mirra — wonna żywica używana w charakterze kaǳidła lub

pachnidła. [przypis edytorski]
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Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało mięǳy nami.

Podnieś rękę, Boże ǲiecię!
Błogosław krainę¹⁰ miłą,

Błogosławieństwo, O czyzna

W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspiera Je siłę Swą siłą,
Dom nasz i ma ętność całą,
I Two e¹¹ wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało mięǳy nami.

¹⁰krainę — w wers i ǳisie sze śpiewa się „o czyznę”. [przypis edytorski]
¹¹Twoje — ǳiś śpiewa się „wszystkie”. [przypis edytorski]
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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
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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: Święta Roǳina, część centralna tryptyku ”Pokłon Trzech Króli”, Sichulski, Kazimierz
(-), 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.
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