
Historia powstania kolędy 
„Cicha noc” 

 

 

Stille-Nacht-Kapelle (Kaplica Cichej Nocy) w Oberndorf bei Salzburg 

 

Tekst pieśni „Stille nacht” powstał w Austrii jako wiersz już w roku 1816. Jego 
autor Joseph Mohr był wówczas wikarym w Mariapfarr w regionie Lungau  w 
południowo-wschodniej części landu Salzburg. 

Piękna, poruszająca linia melodyczna została skomponowana dwa lata później, 24 
grudnia 1818 roku. Joseph Mohr, w latach 1817–1819 wikary w nowo powstałej 
parafii św. Mikołaja w Oberndorf bei Salzburg, zaproponował Franzowi Gruberowi 
napisanie muzyki do swojego wiersza. Franz Gruber był od 1807 do 1829 r. 
nauczycielem i organistą kościelnym w Arnsdorfie, a od 1816 do 1829 r. również 
organistą w nowej parafii w pobliskim Oberndorf bei Salzburg. Kompozycja miała 
być  rozpisana na 2 głosy solowe z towarzyszeniem chóru i gitary. Powstała 
w tonacji D-dur, w metrum 6/8. 

Pieśń została wykonana po raz pierwszy w tym samym dniu podczas pasterki. 
Mohr śpiewał partię tenorową i grał na gitarze, Gruber wykonywał partię basową. 

Piękna kolęda spodobała się mieszkańcom Oberndorf bei Salzburg i wkrótce była 
znana również w okolicy. Świadczą o tym zachowane odpisy pieśni (najstarszy z 
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1822 r. z Salzburga). Pieśnią zainteresowała się niebawem królewska kapela 
dworska w Berlinie, która w roku 1854 wysłała do Salzburga pytanie o twórcę 
kolędy. 30 grudnia 1854 r. Franz Gruber opisał okoliczności powstania utworu. W 
ojczystym Salzburgu kolęda została zaliczona do oficjalnych pieśni kościelnych 
dopiero w roku 1866. 

Słowa jednej z wersji w języku polskim ułożył ok. 1930 roku Piotr Maszyński. 

„Cicha noc” jest niewątpliwie najbardziej znaną i popularną pieśnią 
bożonarodzeniową na całym świecie, wyobraźcie sobie, że przetłumaczono ją na 
ponad 300 różnych języków i dialektów!!! Zobaczcie jej słowa w kilku językach. 

 

Oto dobrze nam znana jej wersja w języku polskim:  

„Cicha noc” 

1. Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem. 
A u żłóbka Matka Święta, 
Czuwa sama uśmiechnięta, 
Nad Dzieciątka snem, 
Nad Dzieciątka snem, 
 
2. Cicha noc, święta noc, 
Pastuszkowie od swych trzód, 
Biegną wielce zadziwieni, 
Za anielskim głosem pieni, 
Gdzie się spełnił cud, 
Gdzie się spełnił cud, 
 
3. Cicha noc, święta noc, 
Narodzony Boży Syn, 
Pan Wielkiego Majestatu, 
Niesie dziś całemu światu, 
Odkupienie win, 
Odkupienie win, 
 
4. Cicha noc, święta noc, 
Jakiż w tobie dzisiaj cud, 
W Betlejem Dziecina święta 
Wznosi w górę swe rączęta 
Błogosławi lud. 
Błogosławi lud. 
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A także w języku niemieckim: 

„Stille Nacht” 

1. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Alles schläft; einsam wacht 

Nur das traute hochheilige Paar. 

Holder Knabe im lockigen Haar 

Schlaf in himmlischer Ruh, 

Schlaf in himmlischer Ruh, 

 

2. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Hirten erst kundgemacht 

Durch der Engel Alleluja! 

Tönt es laut von Ferne und Nah: 

Christ der Retter ist da! 

Christ der Retter ist da! 

 

3. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Gottes Sohn! O wie lacht 

Lieb aus deinem göttlichen Mund, 

Da uns schlägt die rettende Stund´. 

Christ in deiner Geburt! 

Christ in deiner Geburt! 

 

4. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Die der Welt Heil gebracht, 

Aus des Himmels goldenen Höhn 

Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n 

Jesus in Menschengestalt, 

Jesus in Menschengestalt 

 

angielskim : 

« Silent night » 

Silent night, holy night, 
All is calm, all is bright 
Round yon virgin mother and child. 
Holy infant, so tender and mild, 
Sleep in heavenly peace, 
Sleep in heavenly peace. 



Silent night, holy night, 
Shepherds quake at the sight; 
Glories stream from heaven afar, 
Heavenly hosts sing Alleluia! 
Christ the Savior is born, 
Christ the Savior is born! 

Silent night, holy night, 
Son of God, love's pure light; 
Radiant beams from thy holy face 
With the dawn of redeeming grace, 
Jesus, Lord, at thy birth, 
Jesus, Lord, at thy birth. 

 

W języku włoskim: 

„Astro del ciel” 

Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu che i Vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci nunziar, 
luce dona alle genti 



pace infondi nei cuor! 
luce dona alle genti, 
pace infondi nei cuor! 

Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo, mistico fior, 
luce dona alle genti, 
pace infondi nei cuor! 
luce dona alle genti, 
pace infondi nei cuor! 

Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor, 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor! 
luce dona alle genti, 
pace infondi nei cuor! 

oraz francuskim : 

« Douce nuit » 

Douce nuit, sainte nuit ! 

Dans les cieux ! L'astre luit. 

Le mystère annoncé s'accomplit 

Cet enfant sur la paille endormi, 

C'est l'amour infini ! (x2) 

 

Saint enfant, doux agneau ! 

Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 

Entendez résonner les pipeaux 

Des bergers conduisant leurs troupeaux 

Vers son humble berceau ! (x2) 

 

C'est vers nous qu'il accourt, 

En un don sans retour ! 

De ce monde ignorant de l'amour, 

Où commence aujourd'hui son séjour, 

Qu'il soit Roi pour toujours ! (x2) 

 



Quel accueil pour un Roi ! 

Point d'abri, point de toit ! 

Dans sa crèche il grelotte de froid 

O pécheur, sans attendre la croix, 

Zobaczcie, jak wygląda ta piękna pieśń po hiszpańsku: 

„Noche de paz” 

Noche de paz, noche de amor, 
Todo duerme en derredor. 
Entre los astros que esparcen su luz 
Bella anunciando al niñito Jesús 
Brilla la estrella de paz 
Brilla la estrella de paz. 

Noche de paz, noche de amor 
Todo duerme en derredor 
Sólo velan en la oscuridad 
Los pastores que en el campo 
están; 
Y la estrella de Belén 
Y la estrella de Belén 

Noche de paz, noche de amor; 
Todo duerme en derredor; 
sobre el Santo Niño Jesús 
Una estrella esparce su luz, 
Brilla sobre el Rey, 
Brilla sobre el Rey. 

Noche de paz, noche de amor 
Todo duerme en derredor 
Fieles velando allí en Belén 
Los pastores, la Madre también 
Y la estrella de paz, 
y la estrella de paz. 

I po norwesku : 

« Glade jul » 

Glade jul, hellige jul! 
Engler daler ned i skjul. 
Hit de flyver med paradis grønt, 



hvor de ser hva for Gud er skjønt. 
Lønnlig i blant oss de går. 
Lønnlig i blant oss de går. 

Julefryd, evig fryd, 
hellig sang med himmelsk lyd! 
Det er engler som hyrdene så, 
dengang Herren i krybben lå. 
Evig er englenes sang. 
Evig er englenes sang. 

Fred på jord, fryd på jord, 
Jesusbarnet i blant oss bor. 
Engler synger om barnet så smukt, 
han har himmeriks dør oppslukt. 
Salig er englenes sang. 
Salig er englenes sang. 

Salig fred, himmelsk fred, 
toner julenatt herned. 
Engler bringer til store og små 
bud om ham som i krybben lå. 
Fryd deg hver sjel han har frelst! 
Fryd deg hver sjel han har frelst! 

Po węgiersku : 

« Csendes az Ej » 

Csendes az Ej, 
Szent ez az ej, 
A Vilag alma mely, 
Csak egy szokhaju gyermek 
felett. 
Virraszt gondosan a szeretet. 
Almod aldott legyen, 
Almod aldottt legyen. 

A teraz całkiem inaczej – w języku japońskim: 

"Kiyoshi kono” 

Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari 
sukui nomiko wa mabune no naka ni 
nemuri tamo-o. itoyasuku. 



Kiyoshi kono yoru mitsuge ukeshi 
makibitotachi wa miko no mimae ni 
nukazukinu, kashikomite. 

Kiyoshi kono yoru miko no emi ni, 
megumi no miyo no ashita no hikari 
kagayakeri, hogarakani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Przyznacie, że popularność tej niezwykłej kolędy 

robi wrażenie. Która wersja podoba Wam się 

najbardziej? 

 

Zdrowych, spokojnych Świąt dla Was i Waszych 

bliskich. A Nowy Rok niech będzie lepszy od tego, 

który odchodzi. Szczęścia i powodzenia, kochani. 


