
 

 

 
 

Miejscowości Cichej Nocy w Tyrolu 
Rodzinne grupy pieśniarskie zaniosły kolędę z Zillertalu w świat  
 
Kolędę „Cicha noc“ przywiózł z Oberndorfu pod Salzburgiem do wsi Fügen w  
dolinie Zillertal tyrolski organmistrz, Carl Mauracher. To z Tyrolu właśnie 
kolęda wyruszyła w świat, by podbijać ludzkie serca. Rodzinny chór 
Strasserów z Hippach oraz Reinerowie, wybitni tyrolscy pieśniarze ludowi, 
zaprezentowali kolędę w Niemczech, w Rosji oraz w Stanach Zjednoczonych. 
Z „Cichą nocą” związane są trzy miejsca w Tyrolu: Fügen, Hippach i region 
Achensee.  
 
Dolina Zillertal była pierwotnie częścią Księstwa Salzburga i dopiero w 1816 roku 
została przyłączona do Tyrolu. W XVIII wieku wielu tutejszych chłopów zajmowało 
się w okresie zimowym handlem bydłem i wyrobami rzemieślniczymi, które 
wystawiali na rozmaitych targach w całej Europie. Kiedy wysokogórskie pastwiska 
pokrywał śnieg, a gospodarka rolna znajdowała się w fazie spoczynku, handel 
towarami był powszechnym i niezbędnym sposobem dodatkowego zarobkowania. 
W ten sposób wspomagano skromny budżet rodzinny, sprzedając na targach i 
jarmarkach regionalne produkty. Śpiewanie pieśni ludowych miało początkowo na 
celu zwrócenie uwagi na oferowane towary, ale szybko spotkało się z tak wielkim 
zainteresowaniem słuchaczy, że stało się sztuką samą w sobie. Z czasem zaczęło 
się tworzyć coraz więcej zespołów i grup muzycznych, zwykle rodzinnych, a ich nurt 
muzyczny określano mianem tyrolskiego pieśniarstwa ludowego. Występy 
muzyczne zaczęły przynosić większe profity niż handel. Sława tyrolskich pieśni 
ludowych docierała na europejskie dwory książęce i królewskie. Wśród grup 
muzycznych wyróżniały się dwie rodziny z doliny Zillertal - Rainerowie z Fügen i 
Strasserowie z Hippach, którzy włączyli do swojego repertuaru kolędę „Cicha noc”.  
 
Fügen: ojczyzna organmistrza, Carl Maurachera i Pra-Rainerów 
Z Fügen pochodził organmistrz, Carl Mauracher, który otrzymał zlecenie naprawy 
organów w kościele św. Mikołaja w Oberndorfie. W czasie prac nad zepsutym 
instrumentem poznał Franza Xavera Grubera i kolędę „Cicha noc“, którą zabrał w 
swoje rodzinne strony.  
Fügen był również ojczyzną śpiewającego rodzeństwa Rainerów, uznanych za 
współtwórców nurtu zwanego tyrolskim pieśniarstwem ludowym. Kluczowym 
wydarzeniem dla ich wielkiego sukcesu był z pozoru nic nie znaczący, prywatny 
koncert, który miał miejsce w 1822 roku. W tym roku hrabia Ludwig von Dönhoff 
(1769–1838), cesarsko-królewski major i szambelan, zaprosił do swojego zamku 
Fügen cesarza Austrii, Franciszka I oraz cara Rosji, Aleksandra I, dwóch 
najpotężniejszych monarchów tamtej epoki. Aby zapewnić wysokim gościom 
stosowną rozrywkę, poproszono rodzeństwo Rainerów - Marię, Felixa, Franza i 
Josepha – o wystąpienie przed koronowanymi głowami. Prominentni goście byli tak 
zachwyceni występem grupy, że car z miejsca wydał zaproszenie na swój dwór. 
Niedługo później zespół „Pra-Rainerów“ (pierwszego pokolenia Rainerów) wyruszył 
w trasę koncertową. Od 1824 do 1839 roku występowali z polecenia w wielu 
miastach europejskich i na najznakomitszych dworach książęcych, między innymi 
przed królem Anglii, Jerzym IV. Obecnie liczące sobie 4 tysiące mieszkańców Fügen 
jest największą gminą w Zillertalu.  
 
Śladami „Cichej nocy“ 

- Na cmenarzu przy kościele parafialnym  w Fügen znajduje się pomnik pieśniarzy 
pierwszego pokolenia Rainerów (Pra-Rainerów) oraz grobowiec rodu Dönhoffów, a 



 

 

ponadto tablica nagrobna Carla Maurachera. O wizycie cara Aleksandra I i cesarza 
Franciszka I w Fügen  przypomina tablica pamiątkowa.  

- W Muzeum Regionu w Widumspfiste kolędzie „Cicha noc“ poświęcona jest 
osobna wystawa. Znajdziemy tu największą na świecie kolekcję płyt winylowych 
z nagraniami kolędy. Wielu z nich (a jest ich ponad tysiąc!) możemy posłuchać.  
Dowiemy się tu wielu ciekawych rzeczy o Tyrolskich Pieśniarzach Ludowych z 
Zillertalu i organmistrzu, Carlu Mauracherze, o dawnym rzemiośle, rodzimych 
artystach oraz o górnictwie w Fügen. Jednym z eksponatów jest cytra ludowa z XIX 
wieku. Cytra, oprócz gitary, stała się dzięki „pieśniarzom ludowym“ wzorcowym 
instrumentem alpejskim. 
 
 
Hippach: rodzinna miejscowość rodzeństwa Strasserów 
Z dzielnicy Laimach małej gminy Hippach w tyrolskiej dolinie Zillertal pochodziła 
rodzina Strasserów, składająca się z czwórki rodzeństwa: Anny, Josepha, Amalii i 
Karoliny. W Boże Narodzenie 1831 roku mieli oni swój kram na Lipskim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym, gdzie sprzedawli przywiezione ze swojej ojczyzny towary. By 
zwrócić na siebie uwagę, śpiewali regionalne kolędy, wśród których była „Cicha 
noc“. Zachwyt słuchaczy był tak wielki, że rodzeństwo Strasserów zostało 
zaproszone na występy w 1832 roku w Lipskim Gewandhausie. Po tym występie 
nastąpił kolejny koncert w Lipsku, w Boże Narodzenie 1832 roku. W okresie od 1832 
do 1834 roku drezdeński wydawca A. R. Friese opublikował zbiór prawdziwych 
tyrolskich kolęd, wśród których znalazła się także „Cicha noc”. Sukcesy w Lipsku 
zachęciły rodzeństwo Strasserów, nazywanych przez fanów „Słowikami z Tyrolu”, 
do podjęcia trasy koncertowej po całych Niemczech. W 1835 roku zespół zakończył 
swoją działalność. 
 
Śladami „Cichej nocy“ 

- Dom rodzinny Strasserów pochodzi z XVIII wieku. To wybudowana z drewna, 
typowa dla Zillertalu chałupa chłopska, z osmolonymi dymem, drewnianymi belkami, 
starą izbą z okrągłym piecem, gomółkami i okutymi żelazem drzwiami. W domu 
Strasserów, który znajduje się dziś pod ochroną zabytku, mieści się muzeum 
poświęcone historii śpiewających kupców wędrownych z doliny Zillertal, którzy 
zanieśli kolędę w świat. 

- Oznakowany Szlak Cichej Nocy poświęcony jest historii powstania i 
rozpowszechnienia kolędy na świecie 
 

- Region Achensee: ojczyzna z wyboru Ludwiga Rainera 
- Ludwig Rainer (1821 – 1893), syn Marii Rainer (z pierwszego pokolenia Rainerów), 

założył w 1838 roku Kwartet Rainerów, kładąc tym samym kamień węgielny pod 
drugie pokolenie muzyczne rodziny. W wieku zaledwie 18 lat wyruszył wspólnie z 
Heleną Rainer, Simonem Holaus i Margaretą Sprenger (swoją późniejszą żoną) z 
Zillertalu do Ameryki, gdzie przez wiele lat koncertowali jako „Rainer Family“. W 
wigilijny wieczór 1839 roku „Cicha noc” rozbrzmiała po raz pierwszy w Nowym 
Świecie - pod Trinity Church na Wall Street w Nowym Jorku. Po powrocie do 
ojczyzny w 1843 roku, zachęcony sukcesami amerykańskimi, Ludwig Rainer założył 
w 1851 roku „Rainer Gesellschaft“ – towarzystwo muzyczne z kilkoma formacjami i 
zespołami, które występowały na niemal wszystkich dworach europejskich. Między 
innymi na dworach carskich w Moskwie i St. Petersburgu, gdzie pozostali przez 
dziesięć lat. „„Cicha noc“ była stałą częścią ich repertuaru. 

-  Kiedy Ludwig Rainer wrócił w 1868 roku w wieku 47 lat do Tyrolu, był zamożnym 
człowiekiem. Część swojego majątku przeznaczył na budowę Hotelu Seehof w 
Achenkirch nad jeziorem Achensee, otwartego w  1870 roku. Luksusowy hotel – 
wyposażony we wszelki komfort – przyciągał gości z całego świata i stał się też 
nową ojczyną Ludwiga Rainera. Dzięki występom tyrolskich pieśniarzy ludowych, 
które były świetną reklamą dla regionu, turystyka w tyrolskich dolinach przeżyła 



 

 

znaczący rozkwit. Ludwig Rainer zmarł niespodziewanie 15 maja 1893 roku. Hotel 
na przestrzeni dziesięcioleci zmieniał wielokrotnie właścicieli i został wreszcie, po 
ciężkim pożarze, rozebrany. 
 
Śladami „Cichej nocy“ 
 
Ludwig Rainer, najwybitniejszy potomek pierwszej generacji Rainerów, ambasador 
„Cichej nocy“ i jeden z pierwszych producentów muzycznych, znalazł swoje ostatnie 
miejsce spoczynku na cmentarzu w Achenkirch. Na jego nagrobku widnieje napis 
„Ausgelitten, ausgerungen, viel gereist und viel gesungen.“ (Wycierpiał, wywalczył, 
wiele podróżował i wiele śpiewał).  

 
- Na jeziorem w pobliżu przystani, w miejscu, gdzie stał kiedyś hotel Achenseehof 

pozostała kapliczka z neogotyckim ołtarzem, wybudowana przez Ludwiga Rainera,. 
- Muzeum historii i kultury regionu Achental w zabytkowym budynku „Sixenhof“ 

prezentuje w czytelny sposób życie i pracę mieszkańców tych ziem w ubiegłych 
stuleciach. Wśród eksponatów wystawiona jest skrzynia na ubrania Ludwiga 
Rainera. Nowa wystawa od listopada 2018 poświęcona będzie temu słynnemu 
pieśniarzowi ludowemu oraz jego wkładowi w rozpowszechnienie „Cichej nocy” na 
świecie. 
 
 


