
  

           Kilka słów o … świętym Mikołaju



  

Święty Mikołaj

biskup Miry, żył w I połowie IV wieku

                            postać z brodą ubrana w czerwony płaszcz oraz czapkę, rozdaje dzieciom 
prezenty 6 grudnia oraz na Boże Narodzenie



  

Święty Mikołaj urodził się w Patarze. 
Jego rodzice byli zamożnymi 

ludźmi. Zmarł w Mirze w 342 roku. 
Wyróżniała go troska o drugiego 
człowieka, o jego potrzeby oraz 

hojność wobec wiernych. Szczątki 
świętego Mikołaja zostały 
przeniesione do Bari. Jest 

patronem, m.in. Rusi, Amsterdamu, 
Berlina czy Moskwy.

Ikona święty Mikołaj, I ćwierć XVI wieku, Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu



  

Święty Mikołaj chronił od burz, zarazy. Uważano go za opiekuna panien na 
wydaniu, marynarzy, podróżnych, więźniów. Ikonografia ukazuje św. 

Mikołaja w szacie biskupiej z pastorałem i mitrą. Wśród jego atrybutów 
występują: trzy złote kule, kotwica, troje dzieci w cebrzyku.



  

Mikołajki

W Polsce 6 grudnia, zgodnie ze  
zwyczajem, dzieci otrzymują  pod 

poduszkę lub do butów upominki. Ten 
grudniowy  dzień nazywamy 

mikołajkami. Prawdopodobnie 
określenie pochodzi  od imienia 
świętego Mikołaja, słynącego 

z dobroczynności i szczodrości.



  

Podstawą mikołajek stała się legenda 
o ubogim sąsiedzie, mającym trzy 

córki. Mikołaj wiedział o problemach 
finansowych ojca, który nie mógł 

ofiarować swoim dzieciom posagu. 
Dobroczyńca podrzucił do ich domu 
złoto. Miało ono wpaść do stojących 

bucików. Dzięki temu ojciec mógł 
wydać córki za mąż.  

Prawdopodobnie dlatego 5 grudnia 
ustawiamy buty i zawieszamy 

skarpety przy kominku, czekając aż 
pojawią się w nich wyczekane 

prezenty. Św. Mikołaj uposażający trzy ubogie panny, kwatera 
ze skrzydeł z Domaradza, ok. 1520, fot. 
Pracownia Fotograficzna MNK, Muzuem 

Narodowe w Krakowie



  

Wizerunek świętego mikołaja na 
świecie

Polska

Obecnie w wielu zakątkach Polski święty mikołaj przynosi podarunki w nocy z 5 
na 6 grudnia. W okresie Bożego Narodzenia pojawia się on ponownie. 
Obdarowuje prezentami mieszkańców Polski centralnej i wschodniej. 
Natomiast na Kaszubach, w Wielkopolsce oraz na Kujawach świątecznym 
darczyńcą jest gwiazdor lub gwiazdka.



  

Rosja

W Rosji prezenty dzieciom przynosi Dziad Mróz z wnuczką Śnieżynką. Są to 
postacie dobrze znane z bajek ludowych. Dziad Mróz jest uosobieniem 
zimy. Wyobrażano go sobie jako starca z długą, siwą brodą. Uderzając 
laską w ziemię, powodował, że pojawiała się zima. Przychodzi w dzień 

Nowego Roku. 



  

Stany Zjednoczone

Santa Claus – mężczyzna z białą 
brodą, ubrany w czerwony kostium 
z białymi elementami, rozdaje 
prezenty. Porusza się saniami, 
które ciągną renifery. Po raz 
pierwszy nazwę Santa Claus 
możemy odnaleźć w książce Irvinga 
Washingtona. 

Mrs. Claus – żona świętego mikołaja. 
Pomaga w przygotowaniu 
upominków.



  

Holandia

W Holandii dzieci odwiedza 
Sinterklaas. Przypływa on statkiem 

z Hiszpanii w połowie listopada. 
Jest on bardzo uroczyście witany 

przez Holendrów. Następnie konno 
odwiedza domy, spotyka się 

z dziećmi. Przybycie Sinterklaasa 
oznacza, że najmłodsi mogą już 
wieczorem ustawiać buty, aby 

otrzymać małe podarunki. 
W Holandii darczyńca pozostaje do 
5 grudnia. 6 grudnia zaś te dzieci, 

które były najgrzeczniejsze 
otrzymują dodatkowy prezent.

Sinterklaasowi pomaga Zwarte Piet 
(Czarny Piotruś) – postać o czarnej 
twarzy. Ważne jest to, że prezenty 
w Holandii są rozdawane w czasie 

adwentu, a nie w okresie 
bożonarodzeniowym. 



  

Francja

Saint Nicolas – jest ubrany w strój podobny do biskupiego. Pojawia się 
w adwencie w północnej i wschodniej Francji, przynosi podarunki. 

Père Fouettard – towarzyszy Saint Nicolasowi, jest ubrany w ciemny strój, nosi 
kaptur. W ręku trzyma kij. Przestrzega przed złem niegrzeczne dzieci i 
wręcza im rózgi. Z tą postacią wiąże się pewna historia. Według legend 
Père Fouettard był karczmarzem. Zabił on trójkę dzieci i włożył ich ciała do 
beczki. Saint Nicolas odnalazł młodzieńców i wskrzesił ich, a karczma 
ukarał, nadając mu funkcję Père Fouettard.



  

Niemcy/Austria

Heiliger Nikolaus – postać ubrana w strój biskupi z mitrą i pastorałem. Znana 
jest na katolickich terenach Niemiec (przede wszystkim w Bawarii). 
Towarzyszą mu źli pomocnicy, m.in. Krampuses. Są czarne, mają pazury 
przy kopytach. Przypominają kozły, są utożsamiane z diabłami. Knecht 
Ruprecht mają brodę, worek, noszą kaptur. Karzą niegrzeczne dzieci. 

Weihnachtsmann – najpopularniejszy darczyńca w Niemczech. Znany na 
terenach północnych, środkowych oraz wschodnich Niemiec w regionach 
protestanckich.



  

Dziękuję za uwagę 

Barbara Cherbetko



  

Materiały wykorzystane w prezentacji pochodzą:

- ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej,

- ze stron internetowych:

http://muzea.malopolska.pl/czy-wiesz-ze/-/a/niezwykle-przygody-swietego-
mikolaja?view=full (dostęp: 17.12.2020 rok).
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