
 

 

 
 

Miejscowości Cichej Nocy w Górnej Austrii 
Śladami twórcy melodii, Franza Xavera Grubera oraz pierwszego wydania 
pieśni drukiem 
 
W Górnej Austrii z kolędą „Cicha noc“ związane są trzy miejscowości. W 
Hochburg-Ach przyszedł na świat i spędził swoje dzieciństwo i młodość 
Franz Xaver Gruber. W Ried im Innkreis ukończył studium pedagogiczne 
dające mu uprawnienia nauczyciela szkoły powszechnej. W Steyr w 1830 
roku wydany został pierwszy druk kolędy „Cicha noc”. 
 
Hochburg-Ach: dzieciństwo i lata szkolne Grubera 
Franz Xaver Gruber przyszedł na świat 25 listopada 1787 w domu Unterweizburg 
9 w małej wiosce Hochburg. Był piątym z sześciorga dzieci ubogiej rodziny 
zajmującej się tkactwem. W Hochburg, w niewielkim oddaleniu od rzeki Salzach i 
bawarskiego miasteczka Burghausen, spędził dzieciństwo i lata szkolne, w których 
nauczyciel, Andreas Peterlechner i proboszcz, Simon Dobler wcześnie odkryli jego 
wyjątkowy talent muzyczny. W 1798 roku jedenastoletni chłopiec dostał pierwszą 
okazję do udowodnienia swoich wybitnych zdolności ojcu, który dotychczas w nie 
wątpił. Nauczyciel, piastujący jednocześnie posadę organisty, zachorował 
niespodziewanie i nie było komu zagrać sumy. Posłano po Franza z zapytaniem, 
czy nie zechciałby zastąpić organisty. Ojciec, początkowo sceptyczny, dał 
ostatecznie swoje pozwolenie i zabrał chłopca do kościoła. Gra chłopca 
dorównywała grze jego nauczyciela. Teraz także ojciec przekonał się do talentu 
syna i zmienił swoje negatywne nastawienie do jego pasji. Było to kluczowe 
wydarzenie w życiu Grubera! Ojciec podarował synowi szpinet, który przywiózł z 
Burghausen do Hochburg. I od tej chwili młody Franz mógł się wieczorami i w 
czasie wolnym oddawać swojej pasji.   
Dom rodzinny Grubera, Steinpointsölde, już nie istnieje. Na postawiony w tym 
miejscu domu wisi tablica pamiątkowa. Pod naciskiem ojca Gruber wyuczył się 
rzemiosła tkackiego, ale dostał pozwolenie, aby w wieku 18 lat podjąć naukę do 
zawodu nauczyciela. Na przepisowe praktyki wrócił na rok do Hochburg, gdzie 
pracował jako asystent u swojego byłego nauczyciela.  
 
Śladami „Cichej nocy“ 

- Mieszczące się w Domu Pamięci Grubera („Grubahäusl“) muzeum prezentuje 
życie i pracę ludności wiejskiej około 1800 roku. Licząca sobie 200 lat drewniana 
chata jest identyczna w stylu, formie i wystroju z oryginalnym, nie istniejącym już 
domem rodzinnym Grubera. Wystawione eksponaty są pamiątkami po rodzinie 
kompozytora. Najcenniejszym jest krosno, na którym młody Franz Xaver uczył się 
rzemiosła swego ojca.  

- Szlak Pokoju Franza Xavera Grubera to malownicza ścieżka wędrowna 
zapraszająca na godzinny spacer. Po drodze mijamy rzeźby tyrolskiego artysty 
Huberta J. Flöral, wyobrażające skrzydła anioła, niosące symbolicznie pokojowe 
przesłanie kolędy do ludzi na wszystkich kontynentach. Szlak odzwierciedla 
pokojowe więzi łączące wszystkie zakątki naszego globu i zaprasza do wyciszenia 
się i refleksji. 

- Co roku w trzeci weekend adwentu wystawiana jest w Hochburg historyczna 
sztuka „W poszukiwaniu Cichej Nocy“, w której grają miejscowi aktorzy- 
amatorzy. Opowiada ona historę powstania kolędy.  

-  
Ried im Innkreis: Franz Xaver Gruber zdobywa zawód nauczyciela 
W Ried im Innkreis Franz Xaver Gruber zdał w 1806 roku egzaminy nauczycielskie. 
Ried i cała prowincja Innviertel były do 1779 roku częścią Bawarii i dopiero w 



 

 

wyniku bawarskiej wojny sukcesyjnej zostały przyłączone do Austrii. W czasach 
wojen napoleońskich kilkakrotnie zmieniały przynależność między Austrią a 
Bawarią.   
Szopka betlejemska z Oberndorfu, przy której Gruber i Mohr po raz pierwszy 
zaśpiewali swoją kolędę, trafiła zawiłymi drogami do Regionalnego Muzeum 
Kultury Ludowej w Ried i zalicza się do jego najcenniejszych eksponatów.  
 
Śladami „Cichej Nocy“ 

- Regionalne museum etnograficzne (Museum Innviertler Volkskundehaus) 
przy Kirchplatz prezentuje oryginalną Szopkę Cichej Nocy z nie istniejącego już 
kościoła św. Mikołaja w Oberndorfie.  Kiedy po wielokrotnych powodziach kościół 
w Oberndorfie nadawał się już tylko do rozbiórki, szopka trafiła w ręce prywatne. 
W 1933 roku została podarowana przez Johanna Veichtlbauera muzeum w Ried. 
Jest to szopka kościelna z ok. 1800 roku, zbudowana według wzorów weneckich, 
wypełniona figurkami typowymi dla dolin rzek Inn i Salzach. Figurki (ponad 100) 
mają głowy wykonane z wosku, ramiona i nogi wystrugane z drewna, natomiast 
ich korpus upleciony jest z drutu. Pasterze ubrani są w stroje chłopskie i tradycyjne 
stroje flisackie. 
 
Steyr: pierwsze wydanie kolędy drukiem 
Joseph Greis, drukarz i księgarz ze Steyr, wydał w okresie między 1827 a 1832 
rokiem (dokładna data nie jest znana) pismo zatytułowane „Vier schöne neue 
Weihnachtslieder“ („Cztery piękne, nowe kolędy”). Na stronie tytułowej 
wymieniona jest także kolęda „Cicha noc”.  Jest to dowód na to, że to właśnie w 
Steyr pieśń została po raz pierwszy wydana drukiem i powielona. Ponieważ Greis 
był nie tylko drukarzem, ale także księgarzem, zbiór kolęd można było nabyć 
bezpośrednio u niego. Wydrukowany przez niego tekst kolędy posiada sześć strof, 
choć z niewielkimi nieprawidłowościami w treści. Być może Greis miał do 
dyspozycji trudny do odczytania tekst lub błędy wkradły się podczas 
przygotowywania składu. W jaki sposób wszedł w posiadanie kolędy, pozostaje 
tajemnicą. 
 
Śladami „Cichej Nocy“ 

- W I. Austriackim Muzeum Bożego Narodzenia w Steyr zobaczymy od listopada 
2018 replikę pierwszego druku kolędy „Cicha Noc!“ Szczególną atrakcją muzeum 
są zbiory ozdób świątecznych, lalek i kolejka muzealna.  
 
W dwusetny jubileusz kolędy „Cicha noc“ 2018 polecamy: 
Od 1 grudnia 2018 do 2 lutego 2019 odbędzie się w  Schlossmuseum Linz wystawa 
specjalna zatytułowana „Świąteczne śpiewy”, poświęcona historii 
bożonarodzeniowej kultury pieśniarskiej w Górnej Austrii. Z okazji dwusetnej 
rocznicy powstania kolędy „Cicha noc” i 135 rocznicy powstania pastorałki  „Es 
wird scho glei dumper“, wystawa zaprezentuje związek obu popularnych pieśni 
z regionem Górnej Austrii. Poznamy tu też inne, mniej znane kolędy i pastorałki z 
Górnej Austrii. Archiwalne nagrania uzupełnią nowoczesne interpretacje pieśni. 
Wystawa powstała w kooperacji Górnej Austrii z Volksliedwerk, a jej kuratorem jest 
Dr. Klaus Petermayr. 
 
 


