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Kdo byl svatý Mikuláš?
Zanedlouho bude většina dětí očekávat mi-

kulášskou nadílku. U těch menších se tento akt 
neobejde bez napětí a trochy strachu. Ale víte, 
děti, s jakou osobností je symbol štědrého star-
ce spojován?

Před mnoha lety, kolem roku 270, žil v ro-
dině zbožných křesťanů na území dnešního Tu-
recka mladík jménem NICOLAUS. Po smrti 
svých rodičů rozdal jejich majetek potřebným 
a vydal se na pouť do Palestiny. V maloasijském 
městě Myře se stal biskupem. Po celý svůj ži-
vot pečoval o sirotky a podporoval chudé lidi 
a o jeho dobrotě, laskavosti a štědrosti kolova-
ly legendy už za jeho života. Počátkem 4. stole-
tí byli v celé římské říši křesťané pronásledováni 
a také Nicolaus byl na několik let uvězněn. Pro-
puštěn byl až v roce 313, kdy císař Konstantin 
povolil křesťanství. Po návratu z vězení opět za-
stával biskupský úřad, a to až do své smrti. Ze-
mřel v Myře kolem roku 350.

Stal se nejuctí-
vanějším svět-
cem východo-
římské říše. Od 
11. století se jeho 
kult začal šířit i  v zápa-
doevropských zemích. 
Zásluhu na tom měli 
normandští mořeplav-
ci, kteří ho přijali za 
svého patrona. Dodnes 
jsou, v den jeho svát-
ku, v mnoha křesťan-
ských kostelích zavěšeny 
malé loďky. Stal se také 
ochráncem dětí, man-
želství, rodiček, ale také 
lékárníků, mlynářů, vo-
rařů a obchodníků. Svá-
tek svatého Mikuláše 
(tak zní česky jeho jmé-
no) byl od středověku 

spojován s vírou v bohatství. Proto v tento den 
uzavírali obchodníci důležitá obchodní jedná-
ní. 

V českých zemích známe Mikuláše jako ma-
jestátního starce s bílým plnovousem, mitrou 
a berlou. V minulosti byl doprovázen počet-
ným průvodem masek, ve kterém nesměli chy-
bět husar s koněm, kominík, ras, sedlák se sel-
kou, Smrt a Žid. V současnosti se Mikulášův 
doprovod zredukoval na dobromyslného Čer-
ta a mlčenlivého Anděla. V minulých dobách 
se u nás konávaly mikulášské trhy, na kterých 
se prodával charakteristicky tvarovaný perník, 
drobné hračky a sušené ovoce. Trhy měly svo-
ji kouzelnou atmosféru a byly očekávané přede-
vším dětmi. 

Až uvidíte, děti, 5. prosince v sešeřelých 
ulicích známou trojici, oceňte zachování 

tradice štědrého a dobrosrdečného Mi-
kuláše, nenechte se nikým vystresovat 
a zachovejte klid. V dospělosti pak bu-
dete na tyto zážitky rádi vzpomínat.

Mgr. Štěpánka Chaloupková
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