
Święty Mikołaj kultura masowa i Święty Bazyli z Bizancjum 
Święty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z białą brodą ubranego w czerwony strój, który 
wedle różnych legend i baśni w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty 
saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą 
elfów Laponię lub biegun północny.

Dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w powszechnej świadomości tradycyjny 
wizerunek świętego Mikołaja, biskupa Miry.

Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi się z kultury brytyjskiej i amerykańskiej, gdzie jest
jedną z atrakcji bożonarodzeniowych. W większej części Europy, w tym w Polsce, mikołajki 
obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem 
tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod 
poduszką, w buciku lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu (np. w skarpecie).

Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury anglosaskiej (w szczególności 
amerykańskiej) także w Europie święty Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej z Bożym 
Narodzeniem i świątecznymi prezentami.

Wizerunek świętego Mikołaja na ilustracji Thomasa Nasta w Harper's Weekly z 1 stycznia 1881 
roku  oraz Ikona przedstawiająca świętego Mikołaja, biskupa Miry, pierwowzór postaci świętego 
Mikołaja 

Zasady pisowni
5 maja 2004 Rada Języka Polskiego zaleciła, że pomimo iż nazwę imienia (Mikołaj) lub świętego 
(św. Mikołaj) piszemy wielką literą, to w znaczeniu postaci przynoszącej prezenty z okazji Bożego 
Narodzenia należy ją pisać małą literą: święty mikołaj (np. Tata przebrał się za świętego mikołaja). 
Również małą literą pisze się nazwę obrzędu, jakim są mikołajki.



Historia postaci
Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki (m.in. cały majątek 
rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. 

Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem, z workiem prezentów i 
pękiem rózg w ręce. 6 grudnia (w rocznicę śmierci świętego) grzecznym dzieciom przynosi 
prezenty (zwykle słodycze), a niegrzecznym (na ostrzeżenie) rózgę.

Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy 
córki do domu publicznego. Gdy biskup dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy 
sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy 
kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, powstał 
zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków nie 
używano, św. Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę śpiącego dziecka.

Początkowo Święty Mikołaj przybywał z południa. W średniowiecznym Amsterdamie Sinterklaas 
przypływał żaglowcem z dalekich ciepłych mórz, a wór z prezentami niósł ciemnoskóry sługa 
zwany Zwarte Piet. Człowiek z ciepłych krajów nie bardzo pasował do zaśnieżonego zimowego 

pejzażu. Toteż gdy w roku 1823 Clement Clarke Moore napisał wiersz Noc wigilijna, w którym św. 
Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi w renifery z bieguna północnego, wkrótce przyjęło się to 
do tradycji.

Postać św. Mikołaja popularyzował także amerykański karykaturzysta, Thomas Nast. 1 stycznia 
1881 w Harper's Weekly artysta opublikował ilustrację, na której św. Mikołaj rozdaje prezenty 
żołnierzom biorącym udział w wojnie secesyjnej. Jest to prawdopodobnie pierwsze przedstawienie 
świętego z charakterystyczną, elfią czapką zamiast mitry.

Niezgodności kalendarza gregoriańskiego z kalendarzem juliańskim sprawiły, że dzień św. Mikołaja
według starego stylu wypadał blisko dnia Bożego Narodzenia w nowym stylu. Podsunęło to 
pomysł, aby prezenty przynosiło, zamiast świętego, Dzieciątko Jezus. Jezusa przedstawiało ubrane 
na biało dziecko, worek z prezentami niósł mężczyzna przebrany za mędrca – jednego z trzech, 
którzy przynieśli dary Dzieciątku. Ten zwyczaj jednak się nie przyjął, mężczyzna znów stał się św. 
Mikołajem, dziecko zaś zostało jego pomocnicą Śnieżynką. Jednak w niektórych krajach św. 
Mikołaj został bożonarodzeniowym dziadkiem: Père Noël we Francji, Julemand w Norwegii, 
Babbo Natale we Włoszech.

W kontekście polskim, Aleksander Brückner w Encyklopedii Staropolskiej określił to jako zwyczaj 
późny, miejski, niemiecki. W rzeczywistości jednak zwyczaj obdarowywania się prezentami jest 
znacznie starszy, archaiczny. Choć bezpośrednich korzeni obdarowywania się prezentami 
najczęściej doszukujemy się w rzymskich Saturnaliach, to w przypadku Słowian postać świętego 
Mikołaja wyraźnie wywodzona jest z kultu Welesa, bóstwa związanego z ziemią, zaświatami i 
magią (a u Germanów analogicznie z Odynem).

Lokalne odpowiedniki
W Rosji św. Mikołaj był również otoczony kultem jako patron uciśnionych i skrzywdzonych, ale 
przejętą z zachodu postać rozdającą dzieciom prezenty nazwano Dziadkiem Mrozem (ros. Дед 



Мороз), ze względu na podobieństwo do bajkowej postaci nazywanej Moroz Krasnyj Nos. Zgodnie 
z tradycją, rozdaje on prezenty wraz ze Śnieżynką (ros. Снегурочка).

W tradycji bizantyńskiej jego odpowiednikiem jest Święty Bazyli, który obdarowuje prezentami 
dzieci w dniu 1 stycznia. I JEST TO PRAWIDŁOWA TRADYCJA 

W Wielkopolsce, na Kujawach, na Pałukach, na Kaszubach i na Pomorzu Zachodnim prezenty na 
Boże Narodzenie tradycyjnie przynosi Gwiazdor, święty Mikołaj przynosi prezenty 6 grudnia.

W Małopolsce prezenty pod choinką zostawia Aniołek, natomiast w nocy z 5 na 6 grudnia prezenty 
przynosi święty Mikołaj.Na Górnym Śląsku i w Czechach prezenty na Boże Narodzenie przynosi 
Dzieciątko utożsamiane z postacią Jezusa Chrystusa. 6 grudnia prezenty przynosi święty Mikołaj.

Na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie prezenty w Boże Narodzenie przynosi Gwiazdka.

Mieszkańcom Płaskowyżu Tarnogrodzkiego natomiast na Boże Narodzenie prezenty przynoszą 

krasnoludki. Mikołaj jedynie 6 grudnia.Istnieje również, zwłaszcza na północy i zachodzie Polski 

opinia, że św. Mikołaj przynosi prezenty dwa razy w roku, na Boże Narodzenie oraz w swoje 

święto patronalne tj. 6 grudnia.W Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie 6 stycznia. Dzieci 

nie znajdują żadnego prezentu pod choinką.

Mikołaj współcześnie
Obecny wizerunek – czerwony płaszcz i czapka – został spopularyzowany w 1930 roku przez 
koncern Coca-Cola, dzięki reklamie napoju stworzonej przez amerykańskiego artystę, Freda 
Mizena. Na pewno jednak reklama ta pomogła utrwalić w powszechnej świadomości ten kostium 
świętego. Rok później nowy wizerunek św. Mikołaja przygotował, także na zlecenie Coca-Coli, 
Haddon Sundblom.Najbardziej charakterystyczny element stroju świętego Mikołaja – czerwona 
czapka z białym pomponem, stała się jednym z komercyjnych symboli świąt Bożego 
Narodzenia.Współcześnie, ze względów komercyjnych, wizerunek św. Mikołaja jest używany przez
handlowców, a okres wręczania prezentów rozciągnął się od imienin Mikołaja do Nowego Roku. 
Jako postać reklamowa św. Mikołaj jest popularny w okresie świątecznym także w krajach Azji, 
dokąd trafił z USA. Towarzyszy kończącym rok handlowym promocjom nawet w Chinach, gdzie 
jest znany jako Staruszek Bożonarodzeniowy (圣诞老人).

Mikołaj z Miry, święty Mikołaj (gr. Άγιος Νικόλαος, łac. Sanctus Nicolaus), 

znany również jako Mikołaj z Bari – święty katolicki i prawosławny. Najstarsze o nim przekazy 
pochodzą z VI wieku. Według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i IV wieku, był 
biskupem Miry w Licji, wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez wieki 
był jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego 
sanktuarium znajduje się we włoskim Bari. Współcześnie baśniowa postać wzorowana na świętym 
Mikołaju jest wykorzystywana w kulturze masowej przy okazji świąt Bożego Narodzenia. 

Najstarsze przekazy

Według średniowiecznych przekazów święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku. Był 
biskupem Miry w Licji i uczestniczył w soborze nicejskim z 325 roku. 



Historycy nie odnaleźli jednak żadnego zapisu z III, IV czy nawet V wieku, który potwierdzałby 
istnienie takiej postaci. Nie wymieniono imienia Mikołaja w aktach soboru nicejskiego. Nie 
wspominał o nim uczestnik tego zgromadzenia, Atanazy z Aleksandrii, który pozostawił po sobie 
liczne pisma skierowane do ponad stu uczestników soboru. Żadne z zachowanych źródeł sprzed VI 
wieku nie przekazało o Mikołaju nawet najkrótszej informacji.

Wzmianki o świętym Mikołaju pojawiają się dopiero w wieku VI, ponad 200 lat po jego 
domniemanej śmierci, za panowania cesarza Justyniania. Zapisano wówczas krótką opowieść 
zwaną Stratelatis (Praxis de Stratelatis, „Oficerowie”), według której Mikołaj uratował życie 
sześciu żołnierzom cesarza Konstantyna. Anonimowy autor znał dobrze topografię Miry. W VII 
wieku pismo to krążyło w kościołach greckich, łacińskich oraz syryjskich i cieszyło się dużą 
popularnością.

W spisanym około 565 roku żywocie archimandryty Mikołaja z klasztoru Syjon (Vita Nicolai 
Sinonitae) pojawiła się opowieść o tym, że ów pobożny mnich, wyruszając na pielgrzymkę do 
Jerozolimy, odwiedził Mirę. Tam modlił się w bazylice poświęconej świętemu biskupowi 
Mikołajowi. Z tekstu wynikało, że biskup był uważany za męczennika a jego zwłoki przeniesiono 
wiele lat po męczeństwie z miejsca śmierci do bazyliki, gdzie zbudowano martyrion. Natomiast 
Prokopiusz z Cezarei w dziele O budowlach, powstałym w latach 553-555, zanotował w księdze 
drugiej, że cesarz Justynian wybudował w Konstantynopolu kościół pod wezwaniem świętych 
Priskosa i Mikołaja. Nie jest jednak jasne, któremu Mikołajowi dedykowano nową świątynię.

Od VI do drugiej połowy VIII wieku nie zapisano żadnych nowych informacji o Mikołaju. Dopiero 
w aktach drugiego soboru nicejskiego z 787 roku zanotowano, że jeden z archidiakonów miał sen, 
w którym ukazał się święty Mikołaj. Diakon sądził, że przemówił do niego patriarcha 
Konstantynopola, jednak biskup Miry Teodor sprostował, że chodziło o biskupa jego miasta.

Z początkiem IX wieku w źródłach pojawia się coraz więcej postaci o imieniu Mikołaj, co 
świadczyć może o rosnącej popularności kultu świętego.

Żywoty

Na początku XX wieku bolandysta, jezuita Hippolyte Delehaye wykazał, że w przypadku Mikołaja 
z Miry pierwotnym zjawiskiem był kult świętego. Natomiast hagiografia była wtórna wobec kultu, 
odpowiadała na rosnące zapotrzebowanie wiernych. Z biegiem lat dodawano nowe epizody do 
życia Mikołaja, budując je z pewnych stereotypowych elementów. Delehaye pierwszy określił 
opowieści o Mikołaju jako legendę hagiograficzną.

W pierwszej połowie IX wieku, w Konstantynopolu powstał najstarszy żywot, napisany przez 
archimandrytę Michała, tzw. Vita per Micheaelem. W utworze tym autor podaje nowe informacje, 
które na trwale wejdą do legendy o świętym[. Michał twierdził, że Mikołaj urodził się w niewielkim
miasteczku Patara w Licji, jako jedyne dziecko szlachetnych, bogatych i pobożnych rodziców. Od 
dzieciństwa związane z nim były cudowne wydarzenia. Dorastając wyrzekł się kobiet, rozrywek, 
polityki i handlu a poświęcił pobożności. Po śmierci rodziców rozdał cały odziedziczony majątek. 
Stawał w obronie pokrzywdzonych, wspomagał biednych. Podczas wyborów biskupa w Mirze 
uradzono, że urząd obejmie pierwsza osoba, która rankiem wejdzie do kościoła, aby się pomodlić. 
Dzięki interwencji Boga był to Mikołaj. Jako biskup wspierał naukę o Trójcy Świętej, 
przeciwstawiał się zwolennikom Ariusza i zwalczał pogaństwo – doprowadził między innymi do 
zburzenia świątyni Artemidy. 



Słynął z wielu cudów, dzięki którym pomagał bliźnim w potrzebie. Michał przytacza pod koniec 
Vita opowieść o Stratelatis, natomiast o śmierci Mikołaja tylko krótko wspomina.

Drugim z kolei, niezwykle ważnym dla rozwoju legendy Mikołaja, był napisany w IX wieku żywot 
autorstwa Szymona Metafrastesa. Był on kompilacją utworu archimandryty Michała oraz Vita 
archimandryty Mikołaja z VI wieku. Mikołaj z klasztoru Syjon został pod koniec życia biskupem 
Pinary w Licji. Zbieżność imion była prawdopodobnie przyczyną połączenia w dziele Szymona 
opowieści dotyczących dwóch odrębnych świętych.

Dzieło Szymona Metafrastesa zachowało się do współczesnych czasów w największej liczbie 
rękopisów, gdyż cieszyło się przez wieki niezwykłą popularnością. Jego tekst zawiera przede 
wszystkim ponowne opracowanie żywota autorstwa archimandryty Michała, z dodaniem wielu 
nowych szczegółów ubarwiających opowieści. Na przykład przytaczając opowieść o Stratelatis, 
Szymon dodaje wiele mów, które wkłada w usta głównych bohaterów. Czerpie od Michała 
opowieści i rozwija je, rozpoczynając się od urodzin Mikołaja w Patarze a kończąc na zburzeniu 
świątyni Artemidy.

W Żywocie znajduje się też wiele nowego materiału. Rozpoczyna się on od opowieści o uwięzieniu
Mikołaja za czasów cesarzy Dioklecjana i Maksymiana oraz jego uwolnieniu przez Konstantyna 
Wielkiego. Cierpienia świętego w więzieniu są zredagowane w stylu opowieści o męczennikach, 
bowiem zdaniem Szymona przysługiwał Mikołajowi tytuł bezkrwawego męczennika. W tekście 
znalazły się też opowieści o udziale Mikołaja w soborze nicejskim oraz jego bliskich związkach z 
cesarzem Konstantynem. W oparciu o dzieło Szymona Metafrastesa, pod koniec IX wieku Jan 
Diakon z Neapolu napisał pierwszy łaciński żywot Mikołaja z Miry. Stał się on podstawą 
późniejszej hagiografii zachodniej – między innymi anglosaskiego żywota pióra Roberta Wace'a z 
XII wieku, niemieckich i francuskich dzieł hagiograficznych z XIII wieku oraz rozdziału 
poświęconego Mikołajowi w Złotej Legendzie.

Legendy

Scena ze Stratelatis. Święty Mikołaj ratuje żołnierzy. Obraz olejny Ilji Riepina z 1888 roku.

Stratelatis

Najstarsza legenda związana ze świętym Mikołajem pochodzi z połowy VI wieku. Stratelatis 
(„Oficerowie”), to krótka opowieść o uratowaniu skazanych na śmierć żołnierzy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ilja_Jefimowitsch_Repin_-_Saint_Nicholas_of_Myra_saves_three_innocents_from_death.jpg


Zgodnie z nią cesarz Konstantyn wysłał morzem z Konstantynopola wojsko, aby stłumić bunt we 
Frygii. Oddziały wylądowały w Andriake, porcie niedaleko Miry, gdzie żołnierze splądrowali 
miasto. Po opanowaniu zamieszek, lokalny prefekt Eustachios skazał na śmierć trzech żołnierzy. W 
ostatniej chwili miecz katowski powstrzymał Mikołaj, który wykazał niewinność skazanych a 
potem zaprosił trzech dowodzących wyprawą oficerów – Nepotianosa, Ursosa i Herpyliona – do 
pałacu biskupiego. Po zakończonej zwycięstwem kampanii, w Konstantynopolu oficerowie zostali 
oskarżeni przez prefekta Ablabiosa o nadużycia. Cesarz Konstantyn skazał ich na śmierć. W nocy 
przed egzekucją, oficerowie błagali w modlitwach o pomoc Mikołaja. Biskup ukazał się we śnie 
Konstantynowi i Ablabiosowi, zaświadczył o niewinności skazanych i wskazał prawdziwych 
winowajców. Rano, przed obliczem senatu, oficerowie zostali uniewinnieni i wysłani do Miry z 
bogatymi darami.

Trzy córki

Scena z Trzech córek. Święty Mikołaj wrzuca przez okno pieniądze na posag dla córek sąsiada. 
Tempera na desce Fra Angelico z 1437 roku.

W spisanym w pierwszej połowie IX wieku żywocie autorstwa archimandryty Michała, w 
rozdziałach od dziesiątego do osiemnastego, po raz pierwszy pojawiła się bardzo popularna legenda
o trzech córkach.

Zgodnie z jej wersją z IX wieku, młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na biskupa, miał chciwego
i bogatego sąsiada, który drwił z pobożności świętego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że stracił 
majątek oraz popadł w skrajną biedę. Gdy nie miał już z czego utrzymać rodziny, postanowił 
sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez 
otrzymania stosownego posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach tekstów Pisma Świętego i 
modlitwie, postanowił uratować cnotę dziewcząt. Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno
pieniądze przeznaczone na posag dla każdej kolejnej siostry. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, 
postanowił dowiedzieć się, skąd biorą się tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc i ze zdumieniem 
odkrył, że to pogardzany przez niego Mikołaj wrzuca po raz trzeci pieniądze przez okno. 
Podziękował mu zawstydzony i postanowił zmienić swoje życie na zgodne z przykazaniami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Angelico,_san_nicola_done_tre_palle_d%27oro_a_tre_fanciulle_povere_per_farle_maritare,_vaticano.jpg


Żeglarze i zboże

Sceny z legendy o żeglarzach (po prawej) i zbożu w porcie. Relief z XVI wieku, kościół św. 
Mikołaja w austriackim Liesing.

W żywocie autorstwa archimandryty Michała spisano też pierwsze dwie legendy związane z 
morzem – Praxis de nautis („Żeglarze”) i Praxis de navibus frumentariis in portu („Zboże w 
porcie”). Pierwsza opowiada o żeglarzach, którzy podczas sztormu, gdy ich statek zaczął tonąć, 
wzywali pomocy Mikołaja. Biskup pojawił się na statku, wydobył go z topieli, nakazał uciszyć się 
wiatrowi a potem zniknął. Żeglarze dopłynęli do portu, dotarli do Miry, gdzie w kościele 
dziękowali Mikołajowi. Ten nakazał im milczenie i skłonił do zmiany obyczajów.

Legenda o zbożu opowiada o czasach wielkiego głodu. Mikołaj ukazał się we śnie kapitanowi 
statku, który płynął z Aleksandrii do Konstantynopola i skłonił go do zawinięcia do portu w 
Andriake. Tam wyładowano na ląd sto korców zboża, które rozdzielono między głodujących 
mieszkańców Miry. Gdy statek dopłynął do Konstantynopola okazało się, że w ładunku niczego nie 
brakuje. Opowieść ta będzie później rozwijana w wielu wariantach.

Hagiografia grecka i łacińska

• Sancti confessoris pontificis et celeberrimi thaumaturgi Nicolai acta primigenia. N. C. 
Falconius (ed.). Neapol: Josephus de Bonis, 1751. [dostęp 2014-12-01]. (łac. • gr.) Wydanie 
średniowiecznych tekstów łacińskich i greckich (poliglota) o świętym Mikołaju. 

• Monachi anonymi Littorensis Historiae de translatione sanctorum magni Nicolai, terra 
marique miraculis gloriosi, ejusdem avunculi alterius Nicolai, Theodorique, martyris 
pretiosi, de civitate Mirea in monasterium S. Nicolai de Littore Venetiarum. Paryż: 1895, s. 
253-292, seria: Recueil des Historiens des Croisades. Historiens Occidentaux, T. 5. Tekst 
translacji ciała Mikołaja do Wenecji. 

• Bibliotheca Hagiographica Latina Vol. 2. Société des Bollandistes (ed.). Bruksela: Société 
des Bollandistes, 1901, s. 890-899. [dostęp 2014-12-01]. (łac.) Wykaz tekstów łacińskich 
poświęconych świętemu Mikołajowi. 

• Bibliotheca Hagiographica Graeca. Société des Bollandistes (ed.). Bruksela: Société des 
Bollandistes, 1909, s. 187-189. [dostęp 2014-12-01]. (łac. • gr.) Wykaz tekstów greckich 
poświęconych świętemu Mikołajowi. 

• Gustav Anrich: Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der griechischen Kirche. Texte und
Untersuchungen. Band 1: Die Texte.. Lipsk, Berlin: Teubner, 1913. [dostęp 2014-12-01]. 
(niem. • gr.) Wydanie krytyczne średniowiecznych tekstów greckich o świętym Mikołaju z 
opracowaniem i komentarzami. 
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• Gustav Anrich: Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der griechischen Kirche. Texte und
Untersuchungen. Band 2: Prolegomena, Untersuchungen, Indices.. Lipsk, Berlin: Teubner, 
1917. [dostęp 2014-12-01]. (niem. • gr.) 

• Ecclesia catholica. Congregatio rituum: Calendarium Romanum ex decreto Sacrosancti 
Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatam. Trewir: 
Paulinus-Verlag, 1969. (łac.) 
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1905. (fr.) 

• Danuta Borawska: Gallus Anonim czy Italus Anonim. Warszawa: 1965, s. 111-119, seria: 
Przegląd Historyczny t. 56 z. 1. 

• Charles W. Jones: Saint Nicholas of Myra, Bari and Manhattan. Biography of a Legend. 
Chicago, Londyn: University of Chicago Press, 1978. (ang.) 

• Annemarie Brückner: Nicolaus von Myra. W: Theologische Realenzyklopädie Band 24. 
Gerhard Müller, Gerhard Krause (red.). Berlin: de Gruyter, 1994, s. 566-568. (niem.) 

• Tanya Gulevich: Encyclopedia of Christmas and New Year’s Celebrations. Detroit: 
Omnigraphics, 2003. (ang.) 

Kult

Święta

Święty Mikołaj - Fra Angelico, tempera na desce z XV wieku.



Od IX wieku Mikołaj był czczony w chrześcijaństwie
wschodnim i zachodnim jako święty i cudotwórca. Żywot pióra
archimandryty Michała z IX wieku przekazuje, że 6 grudnia
obchodzono w Konstantynopolu święto Mikołaja, które
traktowano jako godne przygotowanie do Bożego Narodzenia.
Cesarz Leon VI (zmarły w roku 912) stwierdził: nieprzyjaciel
ludzkości doznaje porażki podczas każdej uroczystości ku czci
świętych, ale w największy gniew wprawia go święto świętego
Mikołaja, ponieważ jest ono obchodzone na całym świecie.

Na Zachodzie jego wspomnieniu nadano również rangę święta.
Najstarszy o tym przekaz pochodzi z akt synodów w Neapolu z
lat 821 i 842. Na synodzie w Oksfordzie z 1222 roku
podniesiono rangę tego święta w kalendarzu do najwyższej. Na
pamiątkę translacji ciała Mikołaja do Bari z 1087 roku,
ustanowiono drugie święto na dzień 9 maja. 

Było ono obchodzone tak w Kościele katolickim, jak i
Kościołach prawosławnych. Pierwsze znane hymny liturgiczne
ku czci świętego powstały w IX wieku w południowej Italii.

Kult świętego był tak popularny, że od XVI wieku w
kalendarzach protestanckich zachowano przy 6 grudnia zapis o
wspominaniu tego dnia Mikołaja. Nazwę święto zastąpiono w
nich Dniem Mikołaja.

Sobór watykański II zarządził rewizję kultu świętych w
Kościele katolickim. Powołano komisję złożoną z teologów i
historyków, która miała zaproponować usunięcie świąt tych
postaci, których istnienia nie sposób było udowodnić.
Zakwestionowała ona historyczność Mikołaja, co wywołało ożywioną dyskusję, w której znaczna 
część hierarchii i wiernych stanęła w obronie kultu świętego. Papież Paweł VI zdecydował się na 
rozwiązanie kompromisowe. W opublikowanym w 1969 roku Calendarium Romanum zniósł święto
6 grudnia i postanowił, że tego dnia będzie obchodzone tzw. wspomnienie dowolne. Z kalendarza 
usunięto również średniowieczne teksty hagiograficzne poświęcone Mikolajowi, pozostawiając 
krótką notatkę opartą na Stratelatis z VI wieku. W motu prioprio Mysterii Paschalis Paweł VI 
uzasadnił: aby wprowadzić w życie postanowienia Soboru Powszechnego, usunięto z kalendarza 
ogólnego imiona niektórych świętych; zezwolono, aby wspomnienia pewnych świętych obchodzono 
według uznania i aby przywrócono ich kult, ograniczony do ich własnych krajów.

Ikonografia

W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest z brodą, w szatach biskupa rytu łacińskiego lub 
greckiego, z mitrą i pastorałem. 



Najczęściej w jednej ręce trzyma księgę a drugą wykonuje gest błogosławieństwa. Wśród jego 
atrybutów występują rekwizyty z legend – między innymi trzy złote kule, trzy jabłka, trzy sakiewki,
troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, kotwica czy okręt. Jest też często przedstawiany w 
towarzystwie innych świętych, zwłaszcza Marii z Dzieciątkiem lub Anny Samotrzeciej.

O ikonach Mikołaja wspominają już najstarsze żywoty i translacje. Mowa jest w nich o 
krwawiących wyobrażeniach świętego, kradzieży otoczonych kultem obrazów, czy cudami 
słynących ikonach. Obrazy te, obok wyobrażeń samego Mikołaja, przedstawiała sceny z legend 
związanych z jego życiem. W spisie dworskich, urzędowych ikon z Konstantynopola, 
sporządzonym na przełomie X i XI wieku, spośród świętych najczęściej przedstawiany jest Mikołaj.
Wyliczono czterdzieści trzy jego obrazy, przy trzydziestu trzech archanioła Michała i dwudziestu 
czterech świętego Grzegorza.

Patronat

Bazylika św. Mikołaja w Bari (wł. Basilica di San Nicola).

Obraz św. Mikołaja sprzed 1667 r., patron parafii w Bączalu Dolnym.

 Zobacz też kategorie: Parafie pod wezwaniem św. Mikołaja, Świątynie pod wezwaniem św. 
Mikołaja.

Mikołaj był uważany za świętego, który udziela pomocy w każdej potrzebie. Był na przykład 
przywoływany w rytuałach egzorcystycznych. Popularność kultu spowodowała, że poświęcono mu 
tysiące kościołów, ołtarzy, kaplic, szpitali i hospicjów. Historycy wyliczyli, że w roku 1500 liczba 
poświęconych Mikołajowi kościołów, tylko w Europie zachodniej przekroczyła 2000.
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Już w średniowieczu uważano Mikołaja za patrona dzieci. W X wieku wystawiano dramaty 
liturgiczne dla dzieci, opowiadające historię świętego, które w późnym średniowieczu 
staną się niezwykle popularne w całej Europie. XII-wieczne zapiski ze środkowej Francji 
przekazują, że w wigilię 6 grudnia zakonnice roznosiły prezenty dla dzieci z biednych rodzin i 
zostawiały je wieczorem pod drzwiami. Związek kultu z wręczaniem prezentów jest 
udokumentowany od XV wieku w źródłach polskich, czeskich, austriackich, holenderskich, 
belgijskich i niemieckich. Wieczorem 5 grudnia, w wigilię święta Mikołaja, osoba przebrana za 
świętego obdarowywała owocami, orzechami, ciastkami czy cukierkami dobrze zachowujące 
się dzieci. Niegrzeczne uderzała pastorałem. Gdy święty nie pojawiał się osobiście, dzieci starały 
się przekazać, że czekają na prezenty, na różne sposoby. Z Holandii zachowały się zapisy o 
wystawianiu butów przy kominku. W Czechach dzieci wieszały skarpety na ramach okiennych, a w 
Austrii kładły buty na parapecie.

Mikołaj jest patronem: Albanii, Grecji, Rosji, Aberdeen, Antwerpii, Bari, Berlina, Bydgoszczy, 
Chrzanowa, Elbląga, Głogowa, Miry, Moskwy, Nowogrodu, bednarzy, wytwórców guzików, 
cukierników i piekarzy, panien szukających kandydata na męża, gorzelników i piwowarów, jeńców, 
kancelistów parafialnych, kierowców, kupców, marynarzy, rybaków i żeglarzy oraz flisaków, 
młynarzy, uczonych i studentów, notariuszy, obrońców wiary przed herezją, pielgrzymów i 
podróżnych, sędziów i więźniów, sprzedawców perfum, wina, zboża i nasion, pojednania Wschodu 
i Zachodu.

Translacje

Bari

Relikwie świętego Mikołaja, krypta bazyliki w Bari.

Domniemane ciało świętego Mikołaja zostało przeniesione w 1087 roku z Miry do Bari w 
południowej Italii. Wydarzenie to zostało szczegółowo zrelacjonowane we współczesnej mu 
Translatio Sancti Nicolai Confessoris („Translacji świętego Mikołaja wyznawcy”) pióra Nikefora z 
Bari.

Według Nikefora, przebywający w Antiochii kupcy z Bari dowiedzieli się, że Wenecjanie planują 
wywieźć ciało świętego Mikołaja z Miry, aby uchronić je przed profanacją, gdyż do miasta zbliżały 
się wojska tureckie. Kupcy z Bari postanowili uprzedzić Wenecjan i całą flotą popłynęli do Miry. 
Tam, w bazylice świętego Mikołaja, negocjowali ze strażnikami świątyni przekazanie ciała. Kilka 
cudów, proroctw i wizji skłoniło strażników do oddania relikwii, które znaleziono pod posadzką 
kościoła, w marmurowym grobowcu. Kości wydzielały cudowny zapach. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:The_Relics_of_St._Nicholas.jpg


Mimo protestów mieszkańców Miry Włosi przenieśli je na statek, w mieście pozostawili jednak 
cudowną ikonę oraz pusty sarkofag świętego. Podczas podróży morskiej flota napotkała groźny 
sztorm, który jak się okazało był wywołany kradzieżą części relikwii przez marynarzy. Po 
kolejnych cudownych wydarzeniach flota dopłynęła do Bari, gdzie 9 maja zniesiono ciało Mikołaja 
na ląd. Złożono je w kościele św. Benedykta, ale wkrótce wybudowano wspaniałą bazylikę. Nowa 
świątynia zasłynęła z cudów, które działy się w niej za przyczyną świętego Mikołaja.

Wenecja

Kościół i klasztor św. Mikołaja (wł. Chiesa di S.Nicolò) na wyspie Lido koło Wenecji. Obraz 
Francesco Guardi z XVIII wieku.

W odpowiedzi Wenecjanie sprowadzili do swojego miasta „prawdziwe” relikwie, gdy podczas 
pierwszej wyprawy krzyżowej w roku 1100 zdobyli Mirę.

 Niewdzięczne zadanie przekonania świata o słuszności sprawy zaaranżowanej przez Wenecjan 
wziął na siebie anonimowy Mnich z Lido, autor Historia de translatione sanctorum Magni Nicolai 
(„Historii o translacji św. Mikołaja Wielkiego”), spisanej w latach 1102–1108.

Według Mnicha z Lido, flota wenecka jesienią 1099 roku wyruszyła na pierwszą wyprawę 
krzyżową, podczas której Wenecjanie zdobyli Mirę. W tamtejszej katedrze rozpoczęli poszukiwania
grobu św. Mikołaja, podczas których burzyli mury, przekopywali grunt, a nawet torturowali 
strażnika świątyni. W końcu odnaleźli relikwie, które uznali za najdroższy skarb. Wypłynęli z nimi 
na Cypr, potem do Jaffy w Ziemi Świętej, aby dotrzeć do Jerozolimy. Wzięli udział w oblężeniu i 
szturmie Hajfy. Po zwycięstwie drogą morską wrócili do Wenecji, a relikwie św. Mikołaja zostały 
złożone w klasztorze na wyspie Lido.

Inne
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Otwarty sarkofag świętego Mikołaja. XV-wieczna tempera na desce anonimowego malarza. Krypta 
bazyliki świętego Mikołaja (fr. Basilique Saint Nicolas) w Saint-Nicolas-de-Port.

Wenecjanie nie przekonali Europy do swojej wersji wydarzeń, bowiem sanktuarium na Lido miało 
oddziaływanie jedynie lokalne, podczas gdy sanktuarium w Bari stało się w 
średniowieczu najważniejszym ośrodkiem kultu świętego w Europie i pozostaje nim nadal. 
Fragmentami relikwii z Bari zostały obdarowane inne sanktuaria Mikołaja w Europie – lotaryńskie 
opactwo w Gorze (XI wiek) oraz francuska bazylika w Saint-Nicolas-de-Port (XII wiek).

W roku 1972 papież Paweł VI przekazał fragmenty relikwii Mikołaja z Bari przedstawicielom 
prawosławia, jako gest dobrej woli w rozpoczynającym się dialogu Kościołów zachodnich i 
wschodnich. Relikwie te czczone są współcześnie między innymi w greckiej katedrze prawosławnej
na Manhattanie oraz sanktuarium świętego we Flushing, w stanie Nowy Jork.

Bazyli Wielki, również Bazyli z Cezarei, gr. Μέγας Βασίλειος, cs. Swiatitiel Wasilij 
Wielikij, archijepiskop Kiesarii Kappadokijskoj (ur. w 329, zm. 1 stycznia 379) – pisarz 
wczesnochrześcijański należący do grona ojców Kościoła, święty prawosławny i katolicki, 
Wyznawca, biskup i doktor Kościoła, uważany za ojca wschodniego monastycyzmu. 
Urodził się w Cezarei Kapadockiej (obecnie w Turcji) w bardzo religijnej rodzinie. Jego rodzicami 

byli Bazyli i Emelia. Dwaj jego bracia: Grzegorz z Nyssy i Piotr z 
Sebasty oraz siostra Makryna Młodsza zostali też wyniesieni na 
ołtarze[a]. Bazyli otrzymał staranne wykształcenie, które stawiało 
go w rzędzie najbardziej światłych ludzi tamtego czasu. Wspólnie z
Grzegorzem z Nazjanzu, przyjacielem z okresu studiów, poświęcił 
się życiu pustelniczemu. Chrzest przyjął dopiero w wieku 28 lat 
(358) po czym został mnichem. W 364 przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk św. Euzebiusza z Samosaty, a w 370 roku został za
jego poparciem biskupem Cezarei i metropolitą Kapadocji.

Jako biskup Cezarei odznaczał się troską o sprawy duszpasterskie i 
charytatywne. Wybudował schronisko dla pielgrzymów, ludzi w 
podeszłym wieku i chorych, zapewniające im opiekę i odpowiednie
utrzymanie. Znane jest także jego zarządzenie wydane podczas 

panującego głodu, aby sprzedać część majątku kościelnego, a za uzyskane pieniądze zakupić 
żywność dla najuboższych. Dla głębokiej wiedzy oraz autorytetu moralnego historia obdarzyła go 
przydomkiem Wielki. Był jednym z trzech tzw. ojców kapadockich, trójki ojców Kościoła z IV 
wieku, którzy pochodzili z Kapadocji (Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu i Grzegorz z Nyssy), 
którzy bardzo przyczynili się do ostatecznego określenia przez Kościół dogmatu o Trójcy Świętej i 
zwalczali arian.

Bazyli jest autorem wielu dzieł teologicznych, w których wykładał zasady wiary i wskazywał na 
błędy szerzącego się wówczas arianizmu. Jest też autorem jednej z pierwszych reguł zakonnych 
(bazylianie), która dotrwała do czasów współczesnych, oraz opracował tekstu liturgii 
eucharystycznej po dziś dzień używanej w Kościołach tradycji bizantyjskiej prawosławnej i greko-
katolickiej (por. np. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-włoskiego) oraz Kościoły orientalne.

Zmarł 1 stycznia 379 roku w wieku 50 lat.



Relikwie znajdują się w Amalfi koło Neapolu, w Wenecji i Brugii (Belgia).

Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 2 stycznia obok św. Grzegorza z 
Nazjanzu według nowego kalendarza liturgicznego oraz 14 czerwca według starego kalendarza 
liturgicznego.

Cerkiew prawosławna wspomina świętego dwukrotnie:

• 1/14 stycznia[b], tj. 14 stycznia według kalendarza gregoriańskiego 
• 30 stycznia/12 lutego, tj. 12 lutego razem ze świętymi: Grzegorzem z Nazjanzu oraz Janem 

Chryzostomem (Złotoustym). 

Troparion i kondakion

Troparion, ton 1: Na całą ziemię rozeszła się nauka Twoja,
przyjmującą Twoje słowo, którym pobożnie pouczyłeś o prawdach wiary;
wyjaśniłeś naturę bytów,
naprawiłeś obyczaje ludzi.
Królewski kapłanie, Ojcze najczcigodniejszy,
módl się do Chrystusa Boga,
aby zbawił dusze nasze.

Kondakion, ton 4: Okazałeś się niewzruszonym fundamentem Kościoła,
dając wszystkim ludziom niezniszczalne dziedzictwo,
przypieczętowane Twymi regułami,
okazujący niebo, Bazyli najczcigodniejszy.

Filozofia i teologia
Wraz z bratem Grzegorzem z Nyssy głosił współistność trzech Osób Boskich. W tym celu 
opracował nową doksologię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu (która zastąpiła 
poprzednią: Chwała Ojcu, przez Syna w Duchu Świętym). Twierdził, że nie sposób zgłębić 
tajemnicy Absolutu jakim jest Bóg. Człowiekowi dostępny jest tylko rąbek wiedzy o 
nieskończoności Stwórcy, jaka zawarta jest w Piśmie Świętym. 

Bazyli napisał traktaty Przeciw Eunomiuszowi i O Duchu Świętym.

Wybrane przekłady polskie:

• Listy. Wybór, przeł. Włodzimierz Krzyżaniak, Warszawa 1972 IW PAX, s. 372. 
• O Duchu Świętym. Alina Brzóstkowska (przekład), Józef Naumowicz (wstęp). Warszawa: 

IW PAX, 1999, s. 207. 
• Pisma ascetyczne. T. 1. Wstęp do zarysu ascezy. O sądzie Bożym. O wierze. Reguły moralne.

Przekład i opracowanie ks. Józef Naumowicz, Kraków 1994 Wydawnictwo Benedyktynów 
"Tyniec", s. 264. 

• Pisma ascetyczne. T. 2. Reguły dłuższe. Reguły krótsze. Przekład i opracowanie: ks. Józef 
Naumowicz, Kraków 1995 Wydawnictwo Benedyktynów "Tyniec",s. 484. 

• Wybór homilij i kazań. Tłumaczył i wstępem opatrzył Tadeusz Sinko. Wydawnictwo 
Mariackie, Kraków 1947, s. 230.



Dzieła Bazylego Wielkiego – składają się na nie traktaty, homilie i listy, w których doktor Kościoła
zawarł swoje nauczanie na tematy z zakresu duchowości oraz dogmatyki, głównie chrystologii, 
pneumatologii (Duch Święty) i tajemnicy Trójcy Świętej. 

Wydania krytyczne dzieł

• Migne J.-P., Patrologia Graeca (PG) 29-31, Paryż. 
• Corpus Christianorum, Series Graeca (CCG lub CCSG) 3, Turnhout. 
• Sources chrétiennes (SCh) 17bis; 26bis; 160; 299 i 305; 357; Paryż. 
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