
 

 

Miejscowości Cichej Nocy na Ziemi Salzburskiej 
Tło powstania kolędy i jej twórcy 
 
Fakt, że prosty wiersz i skomponowana naprędce melodia stały się pieśnią 
znaną i śpiewaną na całym świecie w blisko 300 językach, graniczy wręcz z 
cudem. Jej twórcy, wikariusz Joseph Mohr i wiejski nauczyciel, Franz Xaver 
Gruber poznali się w salzburskiej prowincji. Kolędę „Cicha noc” stworzyli i 
zaśpiewali wspólnie w wigilię Bożego Narodzenia 1818 roku przy szopce 
betlejemskiej w Oberndorfie. Losy życiowe związały twórców pieśni także z 
sześcioma innymi salzburskimi miejscowościami. Ich drogi skrzyżowały się 
na krótko, ale przyjaźń, która się wówczas zrodziła, pozostała do końca życia. 
Ci dwaj młodzi ludzie na trwałe wzbogacili Święta Bożego Narodzenia.  
 
Salzburg – dzieciństwo i lata szkolne Josepha Mohra 
Joseph Franz Mohr przyszedł na świat 11 grudnia 1792 w kamienicy przy 
Steingasse 31 w Salzburgu jako nieślubne dziecko ubogiej szwaczki i muszkietera 
gwardii książęco-arcybiskupiej. W rodzinnym mieście Mozarta spędził całe swoje 
dzieciństwo i młodość. Podobnie jak największy salzburski kompozytor  W. A. 
Mozart, został podany do chrztu w gotyckiej chrzcielnicy w salzburskiej katedrze. 
Ukończył Gimnazjum Akademickie, którego budynek mieści obecnie Bibliotekę i 
Wielką Aula Uniwersytecką. Jako uczeń zarabiał swoje kieszonkowe grając na 
skrzypcach i śpiewając w chórze benedyktyńskim Archiopactwa św. Piotra. Naukę 
kontynuował w seminarium duchownym przy Makartplatz, gdzie w wieku zaledwie 
23 lat przyjął święcenia kapłańskie. W 1819 roku, jako niemalże świeżo upieczony 
duchowny, został zaproszony do wygłoszenia w salzburskiej katedrze kazania 
postnego, co było dla młodego kleryka olbrzymim zaszczytem i wyróżnieniem, 
świadczącym o jego nadzwyczajnym talencie retorycznym i wiedzy teologicznej.  
 
Śladami „Cichej nocy“  

- W dziewięciu Miejscowościach Cichej Nocy oraz muzeach poświęconych 
kolędzie – między innymi w Salzburg Muzeum – odbędzie się od 29 
września 2018 do 2 lutego 2019 wieloczłonowa, rozproszona Wystawa 
Krajowa „Cicha Noc 200“. Muzea w Salzburgu, Arnsdorfie, Oberndorfie, 
Hallein, Wagrain i Mariapfarr opowiedzą historę powstania i 
rozpowszechnienia kolędy oraz o życiu i dorobku jej twórców. W Hintersee 
kolędzie poświęcony jest szlak wędrowny. Do wystawy przyłączyły się 
również miejscowości spoza salzburskiej prowincji: Hochburg-Ach (Górna 
Austria) i Fügen (Tyrol). 

- 24 listopada 2018 na scenie Felsenreitschule (Letniej Ujeżdżalni Koni) 
obejrzymy premierę nowej sztuki scenicznej opatrzonej na razie 
roboczym tytułem „Silent Night Story“. Planowana produkcja wprowadzi 
do Salzburga atmosferę Brodwayu. Muzykę do niej napisał amerykański 
kompozytor filmowy i zdobywca Nagrody Emmy, John Debney („Ice Age“, 
„Sin City“, „The Jungle Book“)  Autorem scenariusza jest znakomita 
reżyserka, Hannah Friedman. Reżyserem jest Andreas Gergen, znany ze 
świetnej  produkcji "The Sound of Music“. Terminy i bilety na 
www.salzburger-landestheater. 

- Wstęp do salzburskiej katedry, gdzie stoi stara chrzcielnica, jest wolny. 
Organy główne zostały przebudowane przez Carla Maurachera. 
Organmistrz z Zillertalu przywiózł kolędę „Cicha noc“ z Oberndorfu do 
swojego rodzinnego Fügen w 1819 roku. 



 

 

- W Salzburgu można wziąć udział w spacerach z przewodnikiem śladami 
kolędy, które prowadzą między innymi do uliczki Steingasse, do katedry, 
seminarium duchownego, klasztoru benedyktynów pw. Św. Piotra i 
Uniwersytetu Salzburskiego.  

- Słynne Salzburskie Kuranty grają 24 grudnia o 7.00, 11.00 i 18.00 
melodię „Cichej nocy“. W kościołach podczas pasterki śpiewana jest 
tradycyjnie oryginalna wersja kolędy. 

. 
Arnsdorf: pierwsza posada nauczycielska Franza Xavera Grubera 
Mała miejscowość Arnsdorf w pobliżu Oberndorfu była przez wieki znana 
pielgrzymom z bliskich i dalekich stron.  Kościół „Maria im Mösl“ przyciągał nawet 
pielgrzymów z odległego Rzymu. W latach od 1807 do 1829 Franz Xaver Gruber 
piastował tu posadę nauczyciela i organisty kościelnego, a także pełnił funkcję 
zakrystiana. Warunkiem objęcia posady nauczyciela było zabezpieczenie przez 
niego bytu wdowie po poprzednim nauczycielu, Elisabeth Fischinger, którą Franz 
Xaver poślubił. Po jej śmierci w 1826 roku ożenił się powtórnie ze swoją byłą 
uczennicą, Marią Breitfuß. Od 1816 roku otrzymał także posadę organisty w 
sąsiednim Oberndorfie, która pomogła mu podreperować skromny budżet 
rodzinny. To najprawdopodobniej w Arnsdorfie powstała melodia „Ciche nocy“. 
 
Śladami „Cichej nocy“ 

- Budynek szkolny w Arnsdorfie zachował swój dawny wygląd i do dzisiaj 
pełni swoją pierwotną funkcję, choć od 1957 roku mieści również Muzeum 
Cichej Nocy . W 2011 roku muzeum zajmujące górną kondygnację 
przeszło renowację i urządzono w nim nową wystawę, która dwa lata 
później wyróżniona została Austriackim Muzealnym Znakiem Jakości. 
Ukazuje ona spartańskie warunki życia w czasach Grubera.  Tradycyjna 
kuchnia z otwartym paleniskiem - dawniej ognisko życia rodzinnego - i stara 
sala klasowa z pulpitem nauczycielskim i zabytkowymi ławkami 
uczniowskimi dają wyobrażenie o warunkach życia ludzi epoki. Zobaczymy 
tu także figurki z osiemnastowiecznej szopki, którą Gruber każdego roku 
wystawiał w kościele. Parter budynku mieści do dzisiaj klasy szkoły 
podstawowej. 

- W pobliżu szkoły leży kościół pielgrzymkowy „Maria im Mösl“ 
wzniesiony w 1520 roku. Obejrzymy tu organy, na których od 1807 do  roku 
grał Gruber. Bogato zdobione wnętrze późnobarokowej świątyni kryje 
zabytkowy ołtarz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzącą z dużym 
prawdopodobieństwem z warsztatu jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy 
końca XV wieku, Michaela Pachera.  

- 24 grudnia każdego roku kuranty na wieży kościelnej wygrywają melodię 
„Cichej nocy”.  

- Oberndorf i Arnsdorf łączy starannie oznakowany Szlak Grubera i Mohra, 
czterokilometrowa droga, którą pieszo przemierzał Gruber by grać na 
organach w Oberndorfie. Szlak prowadzi ze szkoły w Arnsdorfie do Placu 
Cichej Nocy w Oberndorfie. Pokonanie drogi w obie strony zajmuje ok. dwie 
i pół godziny. 

- 25-kilometrowa Ścieżka Rowerowa Cichej Nocy to okrężny szlak wiodący 
również przez obie miejscowości. 

 
 
 
 
 



 

 

Mariapfarr: Joseph Mohr pisze wiersz 
Jesienią 1815 roku 23-letni Joseph Mohr, świeżo po święceniach kapłańskich, 
został wysłany na swoją pierwszą placówkę. Otrzymał on posadę wikariusza 
pomocniczego w Mariapfarr w prowincji Lungau i wrócił tym samym w 
niezamierzony sposób do swoich korzeni. Przodkowie Mohra ze strony ojca 
osiedlili się tu w XVII wieku. Odnaleziony w 1995 roku, jedyny istniejący rękopis 
Josepha Mohra dowodzi, że kolęda została napisana w 1816 roku w  Mariapfarr 
jako wiersz. 
 
Śladami „Cichej nocy“ 

- Muzeum Cichej Nocy w budynku parafialnym prezentuje drzewo 
genealogicznego jego rodziny oraz opowiada o dwuletnim pobycie 
młodego kleryka w Mariapfarr. Do atrakcji muzeum należy srebrny ołtarzyk 
i pokaźnych rozmiarów szopka betlejemska w zrekonstruowanej „Izbie 
Mohra”. Wypełniające szopkę figurki – około stu – datowane są na 1750 
rok. W czasach Mohra „zaludniały” tutejszą szopkę. Zajrzymy tu także do 
ksiąg chrztów i zgonów z lat 1815 - 1817 z wpisami dokonanymi ręką 
Mohra. Jest wśród nich jego wpis o śmierci dziadka. Joseph Mohr mieszkał 
w czasie swojej służby w Mariapfarr w małej izbie wikariackiej na 
pierwszym piętrze prawego traktu plebanii.  

- Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny posiadał szczególne 
znaczenie pastoralne i historyczne na terenie Archidiecezji Salzburskiej. 
Szczególnym klejnotem jest cudowny obraz NMP, który z dużym 
prawdopodobieństwem stał się dla Mohra inspiracją do napisania wiersza.  
Po trwającej dwa lata renowacji kościół i ołtarz zostały w sierpniu 2016 roku 
ponownie konsekrowane. Poświęcona została także Fontanna Cichej 
Nocy na nowo otwartym Placu Josepha Mohra.  

 
 
 
Oberndorf: kolęda rozbrzmiewa po raz pierwszy 
Oberndorf leży 20 kilometrów na północ od Salzburga i znany jest na całym świecie 
jako kolebka „Cichej nocy“. Joseph Mohr pełnił tu w latach 1817-1819 posługę 
wikariusza pomocniczego. Oberndorf był przez wieki miasteczkiem flisackim. Dwa 
lata przed przybyciem kleryka odłączono go od jego  macierzystego centrum w 
Laufen, po drugiej stronie rzeki. W wyniku wojen napoleońskich bogate Laufen 
zostało przyłączone do Bawarii, natomiast jego ubogie przedmieścia zwane 
Oberndorfem – stały się częścią Austrii.  Franz Xaver Gruber, nauczyciel z 
pobliskiego Arnsdorfu,, dorabiał w Oberndorfie jako organista. Spotkanie obu 
mężczyzn zaowocowało przyjaźnią, której swoje powstanie zawdzięcza kolęda „ 
Cicha noc, święta noc“. Po południu 24 grudnia 1818 roku wikariusz Mohr wręczył 
Gruberowi wiersz napisany osobiście dwa lata wcześniej, z prośbą o ułożenie do 
niego melodii. Wieczorem tego samego dnia twórcy kolędy wykonali ją po pasterce 
na dwa głosy solowe i przy akompaniamencie gitary, na której grał Mohr. 
 
Śladami „Cichej nocy“: 

- W Dzielnicy Cichej Nocy w Oberndorfie, na miejscu rozebranego na skutek 
zniszczeń powodziowych kościoła św. Mikołaja, stoi obecnie pamiątkowa 
Kaplica Cichej Nocy. Od 1953 roku, zawsze w wigilijny wieczór o godzinie 
17:00, odbywają się przed nią uroczystości, na które przybywają tłumy 
ludzi ze wszystkich zakątków świata, by usłyszeć i zaśpiewać „Cichą noc“ 
w miejscu jej powstania. 



 

 

- W budynku dawnej plebanii obok Kaplicy Cichej Nocy mieści się Muzeum 
Cichej Nocy. Na dwóch piętrach zaprezentowano tu historię powstania 
kolędy. Ponadto ekspozycja skupia się na epoce, w której zrodziła się pieśń 
oraz dziejach jej rozpowszechnienia. Unikatowe pamiątki i stacje 
interaktywne zapraszają w fascynującą podróż odkrywczą. Dziedziniec 
muzeum poświęcony jest pochodzącemu z Oberndorfu filozofowi i 
laureatowi alternatywnej Nagrody Nobla, Leopoldowi Kohrowi. 

- Magnesem dla odwiedzających jest w adwencie okolicznościowa Poczta 
Cichej Nocy, z którego rozsyłanych jest na cały świat 30 000 listów i kartek 
pocztowych opatrzonych okolicznościowym znaczkiem pocztowym i 
stemplem. 

- W dwa pierwsze weekendy adwentowe w Oberndorfie i Laufen wystawiane 
będą spektakle amatorskiego Teatru Flisackiego Laufen. Po historycznym 
wprowadzeniu przed Kaplicą Cichej Nocy w Oberndorfie aktorzy i widzowie 
udadzą się na bawarską stronę, gdzie obejrzą historię powstania „Cichej 
nocy”. 

- W Oberndorfie przez cały rok możemy zwiedzać z przewodnikiem Kaplicę 
i Muzeum Cichej Nocy. Oferowane są także spacery i wycieczki z 
przewodnikiem po miejscowości i okolicach. 

 
 
Hintersee: pierwsza samodzielna parafia Mohra 
Zanim Mohr przybył w grudniu 1827 do Hintersee, opiekował się liczącą 272 
wiernych wioską jako tymczasowy administrator parafii. Po kilku latach wiecznych 
wędrówek – Mohr opuścił Oberndorf w 1819 roku – był on jedyną osobą ubiegającą 
się o posadę duchownego w Hintersee. I tak wioska ta stała się pierwszą 
prowadzoną przez niego samodzielnie parafią, co było awansem zawodowym. 
Pozostał w niej do 1837 roku. Oprócz odprawiania nabożeństw, trzy razy w 
tygodniu nauczał w szkole religii. Na sercu leżały mu przede wszystkim dzieci. Jeśli 
wierzyć przekazom ustnym, Mohr kupował mięso od kłusowników i rozdawał je 
biednym, wielodzietnym rodzinom. Posługa Mohra w Hintersee nie była wolna od 
konfliktów i sporów z jego zwierzchnikami.  
 
Śladami „Cichej nocy“: 

- W Hintersee o życiu i zaangażowaniu Josepha Mohra w gminie przypomina 
tablica pamiątkowa, portret księdza w kościele oraz popiersie stojące 
przed kościołem. 

- Zabytkowy Dom Josepha Mohra przy starej plebanii mieści od 1999 roku 
centrum kulturalne oraz muzeum ze stałą wystawą poświęconą 
wikariuszowi.  

- W roku 2016 została poświęcona nowa Kaplica Pamięci Josepha Mohra, 
która ma być miejscem medytacji. Wnętrze kaplicy jest dziełem Bernda 
Horaka. 

- Obecnie powstaje w Hintersee szlak tematyczny poświęcony Mohrowi, ze 
stacjami multimedialnymi, prowadzący do kaplicy. Planowane otwarcie: 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wagrain: ostatnia parafia Mohra i ostatnie miejsce spoczynku 
W 1837 roku Mohr został przeniesiony z Hintersee do Wagrain, gdzie pozostał do 
śmierci w 1848. W pamięci wagrainczyków zapisał się przede wszystkim jako 
wikary zaangażowany społecznie. Na sercu leżeli mu przede wszystkim ludzie z 
nizin społecznych, zapomniani, biedni, ci „najmniejsi”. Już w drugim roku swojej 
posługi stał się głównym inicjatorem budowy szkoły we wsi, na którą oddał prawie 
cały swój dobytek. Joseph Mohr zafundował gminie pompę gaśniczą i angażował 
się w opiekę nad biednymi i chorymi i niedołężnymi. Jego działalność pozostawiła 
w miasteczku trwałe ślady. Do tego był ceniony jako człowiek towarzyski, z 
humorem i utalentowany muzycznie.  Prowadził chór kościelny i próbował swoich 
sił jako kompozytor. Zmarł 4 grudnia 1848 roku w wieku 56 lat na paraliż płuc. 
 
Śladami „Cichej nocy“ 

- W Wagrain o księdzu przypominają Organy Pamięci Josepha Mohra. 
Tablica pamiątkowa w nawie bocznej wspomina Josepha Mohra jako 
autora słów kolędy.   

- Szlak Kultury w Wagrain zaprasza na półtoragodzinny spacer śladami 
Mohra. Leżą na nim: kościół parafialny, plebania, którą Mohr 
zagospodarowywał oraz cmentarz z grobem autora słów kolędy. 

- W pobliżu Domu Waggerla znajduje się barokowy klejnot architektoniczny 
miasteczka: Pflegerschlössl - Zameczek Namiestnika z końca XVIII 
wieku. Od grudnia 2017 roku mieści się w nim nowe Muzeum Cichej Nocy.  
Wystawa podzielona tematycznie poświęcona jest życiu i działalności 
Josepha Mohra w Wagrain, powstaniu kolędy, popularyzacji na świecie i 
niezwykłej magii kolędy. (Otwarcie: 3 grudnia 2017) 

- Odbywający się każdego roku „Stille Nacht Advent Wagrain“ łączy 
pokojowe przesłanie kolędy z tradycją świąteczną różnych zakątków 
świata. Podczas corocznego „Adwentu Kultur“ zaproszone kraje prezentują 
swoją kulturą w kręgu regionalnych wystawców. Ponadto organizowane są 
koncerty adwentowe. Działająca w Domu Waggerla poczta daje możliwość 
ozdobienia i wysłania świątecznych przesyłek. 24 grudnia wierni mogą 
przygotować się wewnętrznie na pasterkę o 23.00, słuchając nastrojowych, 
tradycyjnych melodii wygrywanych na instrumentach dętych (od godz. 
22.15) 

 
Hallein: ostatnie miejsce pracy Franza Xavera  
Gruber opuścił Arnsdorf w 1929. Początkow przeniósł się z rodziną do Berndorfu 
ale już w 1835 czekała go nowa przeprowadzka; do Hallein. Wreszcie spełniło się 
największe pragnienie Grubera, by poświęcić się swojej największej pasji - 
muzyce. W Hallein do śmierci w 1863 roku piastował posadę kierownika 
artystycznego chóru i organisty parafialnego. Tutaj miał wreszcie dostatecznie 
dużo czasu, by prowadzić intensywną działalność kompozytorską.  W tym czasie 
powstało wiele dzieł sakralnych Grubera oraz kompozycji świeckich. Po śmierci 
swojej drugiej żony Gruber poślubił w 1842 roku jej przyjaciółkę, Katharinę Rieser. 
Synowie Grubera poszli w muzyczne ślady ojca. Starszy, Franz (*1826), założył w 
1847 roku koło pieśniarskie, a w 1849 roku istniejący do dzisiaj związek pieśniarski, 
Halleiner Liedertafel, do którego należał także Franz Xaver. Drugi, Felix (*1940), 
przejął po ojcu w Hallein kierownictwo artystyczne chóru.  
W Hallein Gruber sporządził 30 grudnia 1854 dokument pt. „Autentyczny powód“, 
w którym wyjaśnił kwestię autorstwa oraz pochodzenia słów i melodii „Cichej nocy“. 
Zmarł w wieku 76 lat, będąc dobrze sytuowanym i powszechnie poważanym 
obywatelem Hallein.  
 



 

 

Śladami „Cichej nocy“: 
- Naprzeciw kościoła parafialnego w Hallein leży Muzeum Cichej Nocy, 

które po gruntownej przebudowie zostanie otwarte 27 września 2018 roku. 
Prezentuje ono wiele dokumentów związanych z kolędą „Cicha noc”, gitarę 
Josepha Mohra oraz meble i przedmioty użytkowe Grubera z jego dawnego 
mieszkania. Obejrzymy tu ponadto rękopisy i dokument „Autentyczny 
powód“ pióra kompozytora. Franz Xaver Gruber mieszkał w budynku 
plebanii 28 lat.  

- Tuż przed wejściem do muzeum znajduje się grób Grubera. Każdego roku 
24 grudnia o godz. 17:00 Halleiner Liedertafel zaprasza wszystkich 
chętnych do „śpiewów u grobu kompozytora”.   

- 25 listopada 2018 w kościele parafialnym po raz pierwszy zagrają nowe 
Organy Cichej Nocy. 

 


