
 

 
 
 
 
 

Věděli jste, že... 

 
1. Kmotrem Josepha Mohra byl poslední kat v Salcburku?   

Franz Joseph Wohlmuth si vylepšoval svou pověst službou církvi jako kmotr 

dětí nesezdaných rodičů. Joseph Mohr byl pokřtěn hned pár hodin po 
narození ve stějné křtitelnici v Salcburském Dómu, stejně jako W. A. Mozart.  
 

2. Text písně byl původně Mohrovou básní, kterou napsal roku 
1816 v obci Mariapfarr?  

Tichá noc je spojována především s obcí Oberndorf a Vánocemi 1818. 
Textová předloha koledy vznikla ale již o dva roky dříve v Mariapfarru 
v regionu Salcburský Lungau, což dokládá datovaný rukopis nalezený roku 
1995.  
 

3. Autor melodie Franz Xaver Gruber byl vyučený tkalec?  

Rodiče autora melodie koledy si doma přivydělávali v těžkých časech 

tkaním. Otec byl toho názoru, že by se měl jeho syn taktéž vyučit 
tkalcovskému řemeslu. V Hochburg-Ach je dodnes k vidění tkalcovský stav, 
u kterého budoucí hudební skladatel pracoval.  
  

4. Joseph Mohr a F. X. Gruber se setkali jen na krátký čas?  
Mohr se jako pomocný kněz dostal roku 1817 do Oberndorfu, kde se 
seznámil s učitelem Gruberem. Na půlnoční mši roce 1818 zde poprvé 
zaznělo jejich společné dílo „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ Již v září 1819 
Mohr opět z Oberndorfu odcestoval jinam za svou službou církvi. Přátelství 

obou mužů však přetrvalo a několikrát se ještě navštívili.  

 
5. Koleda vznikla v Oberndorfu u Salcburku?  

O Vánocích 1818 zazněla píseň „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ poprvé 

v kostele sv. Mikuláše. Ten neustále čelil povodním, a proto byl na konci 
19. století stržen. Jako náhrada byla nedaleko odsud postavena 
kaplička Tiché noci, kde se každý rok na Štědrý večer koná 
vzpomínková slavnost se zpíváním známé koledy.  
 

6. Období, kdy píseň vznikla, provázel hlad, bída a válka?  
O Vánocích 1818 se Evropa již desetiletí zmítala v krizi. Politické změny, 
napoleonské války a hospodářská nouze obyvatele Salcburského knížecího 

arcibiskupství, habsburské monarchie a Bavorska zcela vyčerpaly. K tomu 

se ještě roku 1816 připojila přírodní katastrofa s dalekosáhlými důsledky pro 

Evropu. Přinesla nedostatek úrody, zadluženost, hlad a bídu.  

 
7. Rok 1816 byl nazýván „rokem bez léta“?  

Výbuch sopky Tambora v dubnu 1815 na indonéském ostrově Sumbawa 
vyvolal o rok později dramatickou změnu klimatu na evropském kontinentu. 
Průměrné teploty na celém světě klesly. Sklizeň byla ztracena kvůli 
dlouhotrvajícím srážkám a sněžení. Oběťmi se stali zemědělci v Salcbursku, 
Tyrolsku i Horním Rakousku.  
 



 

8. Franz Xaver Gruber byl třikrát ženatý? 
Když Franz Xaver Gruber nastoupil na své první učitelské místo, musel si 

vzít vdovu se dvěma dětmi po svém předchůdci, aby získal učitelský byt. 
Po smrti své první ženy si Gruber vzal svou někdejší žačku Marii Breitfuß. 

S ní měl deset dětí, z nichž přežily čtyři. Třetí manželství uzavřel rok po 

její smrti s vdovou Katharinou Rieser z Böcksteinu. 
 

9. Joseph Mohr měl jako kněz a vikář stále konflikty s vrchností? 

Pro Josepha Mohra bylo přednější pomáhat lidem, než usilovat o vlastní 
blaho. Nadřízení si na něho stěžovali za zpívání často nepotěšujících písní a 

vtipkování se ženami. V Hintersee se říká, že koupil maso od pytláka, což 
bylo zakázané, aby pomohl nakrmit hladovějící rodiny.  
 

10. „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ se zpívala za První světové války 
v zákopech?  

O Vánocích 1914 se stal malý pacifistický zázrak. Došlo ke sbratření 

mezi tisíci vojáky nejrůznějších národností. Na obou stranách 

50kilometrové fronty ve Flandrech odložili vojáci zbraně, přilby a zpívali 

koledy ze svých zemí. Zněla také „Tichá noc, svatá noc“ v mnoha jazycích.  
 

11. Franz Xaver Gruber ještě za svého života písemně doložil 
autorství písně?  

V roce 1854 se obrací dvorní pruská kapela z Berlína na klášter Sv. 
Petra v Salcburku. Král Fridrich Vilém IV. chce notový zápis skladby a 
žádá klášter o kopii. Informuje také, že se Michael Haydn prohlašuje 
za autora písně. Naštěstí je zrovna v klášteře syn Franze Xavera 
Grubera, který na základě toho píše text, kde uvádí původ písně a 
okolnosti vzniku skladby.  
 

12. K rozšíření písně přispěl stavitel varhan z Zillertalu?  

Příběh o šíření písně je úzce spjatý se stavitelem varhan Carlem 

Mauracherem z Fügenu v Tyrolském Zillertalu. Ten opravoval mezi lety 

1824 a 25 v kostele Sv. Mikuláše v Oberndorfu u Salcburku varhany. 

Našel tady také noty, které si odvezl i do svého rodného Zillertalu, 
odkud se píseň „Stille Nacht, Heilige Nacht“ rychle rozšířila. 

 
13. „Tichá noc, svatá noc“ byla dlouho považována za tyrolskou 

píseň?  

Tyrolští národní pěvci, sourozenci Strasserovi z Hippachu v Zillertalu 
zazpívali píseň v roce 1831 na vánočních trzích v Lipsku. Koleda se 

pak zařadila mezi ostatní skladby do sborníku „Čtyři pravé tyrolské písně“. 

Přestože pocházela ze Salcburska, byla delší dobu brána jako tyrolská 
lidová píseň.  
 

14. Rodina Rainerů proslavila píseň v USA i v Rusku?  

V roce 1839 se vydal 18letý Ludwig Rainer na koncertní turné do Ameriky. 

Píseň zde poprvé zazněla o Vánocích 1839 před Hamiltonovým 

monumentem. Následovalo několikaleté turné po New Orleans, St. Louis, 

Pittsburg a Philadelphii. Ludwig povzbuzen úspěchy zřídil soubor, který 
pak vystupoval na mnoha panovnických dvorech v Evropě (Anglie, 
Skotsko, Irsko, Itálie, Francie, Dánsko, Švédsko a Norsko). V roce 1858 

přijeli do Ruska a zůstali zde 10 let.  
 



 

15. Joseph Mohr po sobě zanechal jen svou kytaru?  

Joseph Mohr byl celý život velice skromný člověk. Vše obětoval ostatním 

a jen třikrát ve svém životě si koupil nové šaty. Ve Wagrainu v Salcbursku 
zřídil školu a reformoval péči o chudé. Po své smrti po sobě zanechal jen 

kytaru, se kterou v roce 1818 doprovázel první uvedení písně „Tichá noc, 

svatá noc“.  
 

16. První doložený tisk písně byl zhotoven a prodán ve Štýru?  

Joseph Greis, tiskař a knihkupec ve Štýru, v období mezi lety 1827 a 1832 

(přesné datum není známo) vydal brožuru s názvem „Čtyři hezké nové 
koledy“. Na titulní stránce se objevila také píseň „Tichá noc, svatá noc“. Jak 
se k němu píseň dostala, není známo.  
 

17. Píseň se dnes zpívá ve 300 jazycích a dialektech?  

Díky Tyrolským národním pěvcům, především sourozencům Strasserovým 
a „Rainer Family“, se píseň rozšířila již v první polovině 19. století po 

Evropě, Americe a Rusku. Další rozšiřování v jiných zemích následovalo 

díky misionářům. Ti u sebe měli zpěvníky z roku 1844, kam byla mimo jiné 

zařazena i píseň „Stille Nacht! Heilige Nacht!“. 
 

18. V Salcbursku, Horním Rakousku a Tyrolsku je celkem 13 míst 
spjatých s Tichou nocí?  

V Salcbursku: Oberndorf u Salcburku (kde zazněla poprvé), Salcburk 

(rodiště J. Mohra, autora slov), Mariapfarr (první působiště Mohra, kde 

napsal text), Arnsdorf (působiště Franze Xavera Grubera, kde složil píseň), 
Hintersee (první samostatná farnost Josepha Mohra), Wagrain (poslední 

místo Mohra) a Hallein (poslední působiště Grubera). V Horním 
Rakousku: Hochburg-Ach (narození Grubera), Ried im Innkreis (studium 

Grubera) a Štýr (první doložený tisk písně). V Tyrolsku: Fügen (domov 

stavitele varhan Carla Maurachera a pěvecké rodiny Rainerových), Hippach 
(domov sourozenců Strasserových) a region Achensee (bydliště Ludwiga 
Rainera).  
 

19. Šest Mohrových slok bylo později doplněno ještě o sedmou?  
Joseph Mohr původně napsal báseň o šesti slokách v roce 1816. Již rok po 

prvním uvedení skladby v roce 1818 doplnil Blasius Wimmer, učitel 

z Waidringu další, sedmou sloku. O 130 let později přidal lungauský farář 
Valentin Pfeifenberger také svou variantu sedmé sloky, která je velice 

podobná verzi jeho předchůdce.  
 

20. Hamburk bylo důležité místo pro rozšíření písně?  
Teolog, společenský reformátor a zakladatel evangelické diakonie, Johann 

Hinrich Wichern vedl v Hamburku centrum pro výuku a podporu misionářů. 

Tehdy do přístavu mířilo mnoho přistěhovalců. Wichern v roce 1844 vydal 

zpěvník, kam zařadil také píseň „Stille Nacht! Heilige Nacht!“. Všichni 

misionáři dostali jeden výtisk a tak s nimi kniha cestovala po celém světě, 
i do Ameriky, kam často doprovázeli své svěřence.  
 

21. Legenda o varhanech prokousaných od myší pochází od 
vídeňské autorky píšící v Americe?  

Rozšíření písně do USA vedlo i k domněnce, že je „Tichá noc“ americkou 

lidovou písní. Na pravou míru to uvedla roku 1943 spisovatelka, herečka a 

novinářka vídeňského původu, Hertha Pauli (1906–1973) ve své knize 

„Silent Night. The Story of a Song“. Zde ovšem také vyslala do světa 



 

legendu, která se dodnes drží mezi lidmi. Myš v kostele prý prokousala 

měchy varhan, na které nebylo možné hrát a autoři písně tak museli zvolit 
jako doprovodný nástroj kytaru.  
 

22. “Tichá noc, svatá noc“ se stala v zámoří brzy bestsellerem? 
Již v polovině 19. století byla „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ nejprodávanějším 
notovým zápisem v Americe. Dlouho byla anglicko-americká verze Johna 

Freemana Younga (1820-1855) nejstarší známou verzí v Americe. Od 

první nahrávky na desce americkým „Haydn Quartetem“ v říjnu 1905 patří 

koleda k nejprodávanějším na světě. Nahrávka Binga Crosbyho z roku 1935 

přesáhla do roku 2003 odhadem 10 milionů.  

 
23. Píseň se objevila roku 1873 v americkém pavilonu na světové 

výstavě ve Vídni?  

Roku 1873 se konala ve Vídni pátá světová výstava, první v německých 

zemích. Trvala půl roku v areálu Prateru. Americký pavilon byl zařízen jako 

severoamerická škola a operní pěvec Joseph Bletzacher ze Schwoichu zde 

objevil knížku notových zápisů s písní „Stille Nacht! Heilige Nacht!“, která 
byla popisovaná jako „Choral of Salzburg“. 


