I. SLAVENÍ SVÁTKU SVATÉHO MIKULÁ·E
DNES

Je pﬁirozenou vlastností ãlovûka touÏit po dÛvûﬁe a blízkosti, po domovû, lásce
a po smyslu. Tato touha se dnes projevuje také hlubok˘m zájmem o náboÏenství
nebo rÛzné duchovní proudy. Lidé hledají a sledují Ïivoty druh˘ch, kteﬁí by jim
mohli pomoci na jejich cestû. Potﬁebují uãitele, kteﬁí mají zku‰enost, moudrost
a umí b˘t pﬁíkladem samostatného rozhodnutí v aktuální Ïivotní situaci. Z takov˘ch lidí se stávají vzory. Pomáhají objevit velikost základních hodnot Ïivota
a pﬁispívají tak k tomu, abychom mohli proÏívat svÛj Ïivot v plnosti. Potﬁeba mít
vzor je jednou z dÛleÏit˘ch podmínek osobnostního zrání ãlovûka.
Prvními vzory jsou pro dûti jejich rodiãe nebo jiné blízké osoby. Neuãí se ani
tak tím, co jim ﬁíkají a vysvûtlují, ale tím, jak Ïijí. Postoje blízk˘ch se opakováním
stávají stál˘m zdrojem zku‰eností, které se prohlubují a osvojují. Tyto opakované
zku‰enosti pak urãují jejich vlastní jednání a pﬁetváﬁejí se v postoje. Rodiãe a vychovatelé jsou v tomto hledání hodnot nepostradatelní a ãlovûk by nemûl v tomto
hledání vzorÛ zÛstávat osamocen.
Pﬁedávání hodnot tedy potﬁebuje vzory. Ty v‰ak v Ïádném pﬁípadû není dobré
kopírovat. NemÛÏeme je jen tak snadno nekriticky následovat, protoÏe cesta kaÏdého ãlovûka je jiná. Pouhé napodobovaní vede ke konfliktÛm svûdomí a k pocitÛm ménûcennosti. Vzory jsou navíc idealizovány a ãlovûk se ve srovnávání
s ideálem vzdaluje realitû vlastního Ïivota. Vzory nevybízejí k tomu, abychom se
vzdali vlastní identity, ale pomáhají k osvojení urãit˘ch hodnot a ukazují cestu
k dosaÏení cílÛ. V tomto kontextu je dobré vidût i kﬁesÈanské svûtce. I kdyÏ jsou
svatí vzorem kﬁesÈanského Ïivota, není dobré je obdivovat, napodobovat a následovat, aniÏ bychom se nezeptali na v˘znam jejich Ïivota pro nás.
Se vzory je tﬁeba komunikovat a v konfrontaci s nimi se zeptat:
– Co je v jejich Ïivotû hodnotné? Jak nás uãí sv˘m my‰lením a jednáním vidût
a proÏívat realitu, nakládat s tûÏkostmi a obavami?
– Co je na takovémto postoji dobré nebo ‰patné, protoÏe se to odehrálo v konkrétní dobû a v konkrétních podmínkách? Kde je dobré b˘t kritick˘?
– Co mÛÏeme integrovat i do na‰eho Ïivota a jak to udûlat tvÛrãím zpÛsobem?
Jak nám pomáhají pﬁíklady z jejich Ïivota k rozvoji vlastní osobnosti, samostatnosti a jedineãnosti?
Jak vytvoﬁit a upevnit vztah ke svûtci? ProtoÏe se jedná o vztah, mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe se bude podobat obvyklému vztahu ke druhému ãlovûku. KdyÏ
ãlovûk uvidí nûkoho, kdo je mu nûjak˘m zpÛsobem sympatick˘, pozoruje jej
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nejprve z odstupu a opatrnû a taktnû se pﬁibliÏuje. Ohleduplné jednání vÛãi druhému pﬁirozenû smûﬁuje ke vzájemnému kontaktu. Lidé se pomalu jeden druhému
pﬁibliÏují. Nûco mezi nimi vyrÛstá, mají jeden o druhého zájem, jdou spolu kus
cesty a vzájemnû se seznamují. DÛvûﬁují si ãím dál více, svûﬁují se jeden druhému,
mluví spolu, jeden druhému vypráví o svém Ïivotû a uãí se rozumût sami sobû
i druhému, stát pﬁi sobû a postupnû docházejí k rozhodující otázce: Co nás spojuje? Co nás rozdûluje? Kde se doplÀujeme?
Ve vztahu ke svûtci to b˘vá podobné, i kdyÏ setkání s ním uÏ není osobní.
âlovûk prochází podobnou cestou, ale prostﬁednictvím pﬁíbûhÛ o tom, jak˘ byl.
VzrÛstající zájem pak také smûﬁuje k otázkám po tom, co nás spojuje, co nás
rozdûluje a kde se doplÀujeme.

SVAT¯ MIKULÁ· JAKO âLOVùK
Obvykle není tûÏké zachytit v datech Ïivot ãlovûka. Staãí zaznamenat, kdy se
narodil, kdy zemﬁel a co bylo mezi tím. Chceme-li takto rekonstruovat Ïivot
svatého Mikulá‰e, dovíme se, Ïe Ïil asi ve 4.–5. stol. v Myﬁe na území dne‰ního
Turecka a Ïe byl biskupem s velik˘m sociálním cítûním. Dovíme se v‰ak také, Ïe
témûﬁ v téÏe dobû Ïil v Sionu stejnojmenn˘ opat, kter˘ byl biskupem v Pinoﬁe
a zemﬁel roku 564 také v dne‰ním Turecku.
UÏ v 6. století se ‰íﬁí o obou z nich podobné legendy, ve kter˘ch pro vypravûãe
i pro posluchaãe po nûjaké dobû spl˘vají v jednu postavu.
V‰ude tam, kde se vyprávûly legendy o svatém Mikulá‰i, aÈ to bylo na v˘chodû
nebo na západû, stavûli lidé kostely, ve kter˘ch vzpomínali na jeho Ïivot a chtûli následovat jeho pﬁíklad. Nemáme sice Ïádn˘ Ïivotopis ve vlastním slova smyslu, ale
záznam o Ïivotû máme. Byl sepsán pravdûpodobnû v Konstantinopoli mezi roky
750 a 850 po Kristu a najdeme jej ve spise „Vita per Michaelem“. V první polovinû
9. století byl sepsán záznam o svatém Mikulá‰ovi v Kodexu na ostrovû Reichenau.
Opat klá‰tera ve Fuldû Rabanus Maurus jej pak zaﬁadil do svého Martyrologia.
V roce 880 je sepsán v Neapoli „Vita St. Nicolai episcopi“. Ve 12. století nalézáme
zmínky o svatém Mikulá‰ovi také v angloamerick˘ch oblastech a ve 13. století sepsaná „Legenda aurea“ uÏ pí‰e o biskupu Mikulá‰ovi s velikou váÏností.
Na mnoha místech vznikají nové a nové pﬁíbûhy z jeho Ïivota a objevují se
i nejrÛznûj‰í formy jeho úcty. Úcta ke svatému Mikulá‰i nabrala v dûjinách rozmûrÛ mnohdy hraniãících s povûrami, coÏ vedlo v novûj‰í dobû k opatrnosti
i vÛãi mnohému, co se z jeho Ïivota vyprávûlo. Úcta ke svatému Mikulá‰i vypovídá o adventním poselství o Bohu, kter˘ pﬁi‰el a kter˘ pﬁichází i dnes nepatrn˘
a mnohdy nepoznan˘ v druhém ãlovûku.
Svat˘ Mikulá‰ je patronem zamilovan˘ch, vûzÀÛ, obchodníkÛ, advokátÛ a právníkÛ, ﬁezníkÛ i stráÏn˘ch. Nikä znamená ﬁecky vítûzství a laos je ﬁecky lid.
Jméno Mikulá‰ tedy znamená vítûz lidu nebo pﬁesnûji ten, kter˘ je s lidem. Svat˘
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Mikulá‰ je patronem mnoha mûst, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í jsou Amsterdam a New
York. I v ãesk˘ch zemích je mnoho míst, kde lidé uctívají svatého Mikulá‰e.
V âesk˘ch Budûjovicích je mu zasvûcená katedrála.

SVAT¯ MIKULÁ· JAKO VZOR
KdyÏ dﬁíve zemﬁel v˘znamn˘ ãlovûk, nezÛstalo po nûm prázdné místo, ale
základ pro legendu. Lidé na nûj nechtûli zapomenout a o jeho Ïivotû a skutcích
sepisovali povzbudivé a inspirující pﬁíbûhy, které „bylo dobré ãíst“, protoÏe dodávaly odvahu a naplÀovaly nadûjí.
Slovo legenda pochází z latinského slovesa legere – ãíst, a pouÏívá se k oznaãení toho, „co má b˘t ãteno“. PÛvodnû byly tímto pojmem oznaãovány nápisy na
mincích a medailích nebo vysvûtlující texty na mapách ãi plánech mûst a staveb.
Tento smysl má slovo legenda dodnes. Legenda o svûtci má v‰ak v historii jin˘
v˘znam a je spojována se zvykem pﬁedãítat ve v˘roãní den úmrtí svûtce pﬁíbûhy
z jeho Ïivota. Ke konci stﬁedovûku se v˘znam slova posouvá a je spojován spí‰e
s pﬁíbûhy, kter˘m se dá jen tûÏko uvûﬁit. Martin Luther takové pﬁíbûhy pojmenovává nûmeck˘m slovem lügende – lhavé, lÏivé. Nové oznaãení se pÛvodnímu
z latiny pocházejícímu slovu podobá a navíc „zdÛvodÀuje“ vznik legendy touhou
prost˘ch lidí po senzaci. Dodnes tak lidé oznaãují pﬁíbûhy nevzbuzující dÛvûru
nebo pﬁíbûhy zcela vymy‰lené.
Je v‰ak legenda opravdu pouh˘ v˘plod autorovy fantazie? A kdyÏ ano, proã
je tedy kﬁesÈanská tradice na legendy tak bohatá? V ãem spoãívá pravdivost
legendy?
Legenda není vûdeckou zprávou o zázraku. Nelze ji vykládat doslova a hovoﬁit
o historick˘ch faktech, aniÏ bychom rozumûli zpÛsobu její ﬁeãi. Síla pravdivosti
legendy spoãívá v její symboliãnosti. Abychom odkryli její v˘povûì, je tﬁeba ji
ohraniãit vÛãi historické zprávû. Historické zprávy popisují událost, která se odehrála v minulosti, chtûjí informovat, jsou psány pro jakéhokoliv adresáta, obsahují konkrétní jména, místa a ãas. Legenda líãí pﬁíkladn˘ pﬁíbûh, zhu‰Èuje historická fakta do symbolické jednoty, vybízí k následování a jejím cílem je mûnit
pﬁítomnost.
Legendû jde o vypodobení etické postavy, která vyz˘vá k následování a mÛÏe
b˘t vzorem pro Ïivot posluchaãe. Co do morálnosti v˘zvy k následování nemá
legenda jinou literární obdobu. Proto se nûkdy legendy naz˘vají „pﬁíbûhy následování“ a vyprávûjí se v‰ude tam, kde se utváﬁí skupina následovníkÛ. Historiãnost legendy se tím nepopírá, ale ani nepotvrzuje. Legendy mohou ztvárÀovat
historické události, mohou v‰ak také popisovat scény, pro nûÏ nelze nalézt historickou oporu.
Legenda zachycuje pouze jedno pﬁíkladné chování, ve kterém se symbolicky
zhu‰Èují Ïivotní zku‰enosti. Neptá se, co se dûlo pﬁedtím ãi potom. PÛvod, dûtství,
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mládí, vlastní osud, spoleãenské pozadí zÛstávají mimo její zájem. Legendy se
mohou spojovat do okruhÛ, málokdy v‰ak postihují cel˘ Ïivot. KaÏdá legenda je
uzavﬁen˘m celistv˘m pohledem na to, co je „hodno následování“.
Legendy o svatém Mikulá‰i jsou neustále opakovan˘m poselstvím o bezpodmíneãné BoÏí lásce, která na‰la svou podobu v konkrétním jednání ãlovûka. Sledujeme-li postup, jak˘m se tato pomoc dûje, dostáváme pﬁíklady jednání obsahující jeden návod. Mikulá‰ vychází do svûta, do ulic mûsta, aby se setkával
s lidmi. Taktnû a s respektem vstupuje do jejich tûÏkostí a trápení, aby ti‰e a nezi‰tnû pomohl. Sám pak nezÛstává na jednom místû, ale jeho cesta vede k dal‰ím
lidem, kteﬁí potﬁebují pomoc. I kdyÏ legendy popisují rÛzné zpÛsoby pomoci
bliÏnímu, je to vÏdy pomoc, která ãerpá vnitﬁní sílu z pﬁíkladu jednání JeÏí‰e
Krista. Jako konkrétní závûry pro Ïivot si z tohoto jednání mÛÏeme vzít pﬁíklad:
– aktivity a otevﬁenosti pro potﬁeby druh˘ch
– citlivosti a ohleduplnosti k jejich tûÏké situaci
– nezi‰tné pomoci bez nároku na vdûk, odmûnu a uznání
– cesty, která nekonãí na jednom místû, ale pokraãuje
V legendách v‰ak najdeme také návod, jak má jednat ten, kdo je obdarováván.
Obdarovan˘ v nich pﬁijímá neãekanou pomoc s vdûãností a s díky se obrací
k Bohu, nikoli k dárci. Svat˘ Mikulá‰ tak není autoritou, která stojí nad lidmi, ale
ãlovûk, kter˘ stojí mezi lidmi, aby se spoleãnû s nimi radoval z BoÏí dobroty, ‰tûdrosti a velkorysosti. Legendy vrcholí spoleãnou oslavou velikosti BoÏí dobroty,
která si neklade podmínky a která nevypoãítává, Ïe je „nûco za nûco“. To je velké
poselství pro dne‰ní dobu.

LEGENDA – ABYCHOM NASLOUCHALI
Pro lidi západní civilizace je sly‰ení základem spirituality. Hlavní Ïidovská
modlitba zaãíná slovy: „Sly‰, Izraeli!“ Ucho je dÛleÏit˘m orgánem schopn˘m zachytit Ïivot. Ucho je první orgán, kter˘ se u ãlovûka vytváﬁí v tûle matky, a to, co
dítû sly‰í jako první, je Ïivot pulsující v úderech srdce.
PÛvodní formou, jak se seznamovat s legendou, je sly‰et ji a mít moÏnost
vstoupit do pﬁíbûhu. Jeho poselství tak posluchaãe zasáhne „zevnitﬁ“. Teprve
u star‰ích dûtí, asi kolem desátého roku, je dobré ukázat legendu jako urãit˘ literární druh, kter˘ má svá pravidla. Nezaãneme-li vãas jak texty legend, tak biblické
texty zprostﬁedkovávat i racionálním zpÛsobem, zaﬁadí se mezi „povídání pro
malé dûti“ a vytratí se ze Ïivota.
Legendy jsou popisovány z úhlu pohledu ãlovûka, kter˘ potﬁebuje pomoc ne
proto, aby vynikla velikost svûtce, ale proto, aby si ãlovûk uvûdomil, Ïe Ïivot
s sebou pﬁiná‰í nejen situace, kdy je dárcem, ale Ïe je také tﬁeba b˘t obdarován.
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âlovûk musí b˘t nejprve sám obdarován, aby mohl obdarovávat druhé. Pramen
síly svûtce je v pﬁíkladu jednání JeÏí‰e Krista. Není to v˘kon podávan˘ proto, aby
se mu BÛh za jeho skutky náleÏitû odmûnil, ale v˘kon, jehoÏ motivací je postoj
k ãlovûku. Nitro svûtce je tak plné BoÏí lásky, Ïe nemÛÏe jednat jinak.

OBRAZ – ABYCHOM SE DÍVALI
Pro lidi v˘chodního my‰lení je základem spirituality spí‰e vidûní. Pﬁijdeme na
svût, uvidíme svûtlo a v nûm v‰echno kolem – barvy, tvary, tváﬁe lidí. I kdyÏ oãi
zavﬁeme, vidût nepﬁestáváme. Ve svém nitru, ve sv˘ch snech a pﬁedstavách vidíme
obrazy.
Svat˘ Mikulá‰ je po JeÏí‰i Kristu a Matce BoÏí nejãastûji zobrazovan˘m
svûtcem. B˘vá znázorÀován jako staﬁec se zastﬁiÏen˘m vousem, málo vlasy, starostlivû svra‰tûl˘m ãelem, bystr˘ma oãima, které pozorovatele neustále sledují,
a s pﬁísn˘m, váÏn˘m, ale mírn˘m v˘razem v obliãeji.
Známe portréty svatého Mikulá‰e, ale malují se také pﬁíbûhy z jeho Ïivota a zázraãné ãiny. Pokud obraz zachycuje celou postavu, b˘vá svat˘ Mikulá‰ znázornûn
jako past˘ﬁ s meãem v pravé a s kostelem v levé ruce. Jako biskup pak mívá v levé
ruce Bibli a pravou ruku má zvednutou k ortodoxnímu poÏehnání, pﬁiãemÏ tﬁi prsty
znázorÀují BoÏí Trojici a dva prsty boÏskou a lidskou pﬁirozenost JeÏí‰e Krista.
Rám obrazu a svatozáﬁ b˘vají na ikonách ãasto zdobeny ornamentem. Rám naznaãuje, Ïe kaÏd˘ lidsk˘ Ïivot, tedy i Ïivot svûtce, je ohraniãen prostorem a ãasem
a má svÛj zaãátek i konec. Svatozáﬁ pak pﬁipomíná okno do jiné skuteãnosti, je zdobená vzácn˘mi ornamenty ze zlata a stﬁíbra a odkazuje na samotného Boha.
KdyÏ se podíváme na vyobrazení svatého Mikulá‰e z titulní strany se‰itu,
mÛÏeme se nejprve ptát: Co vidíme? Jaké tvary? Jaké barvy? Jaká znamení a symboly? Co nás pﬁi pohledu na obraz napadá? Co nás zaujalo a oslovilo? O ãem vypovídá v˘raz obliãeje? Vrásky na ãele? Jeho oboãí? Jeho oãi? Jaaké je pozadí
obrazu a o ãem vypovídá? Jak vypadá rám a zdobení? Co pﬁipomíná? Jaká slova
nás napadají, kdyÏ vidíme tento obraz? Jak˘ je ãlovûk, kter˘ je na nûm? Kdybychom ho potkali, co bychom mu asi ﬁekli?
Na titulní stranû vidíme portrét jednoho z nejznámûj‰ích a nejoblíbenûj‰ích
svûtcÛ. Má v˘razn˘ obliãej s bílou bradou, vrásãit˘m ãelem a velk˘ma oãima, které
jako by nejen vidûly druhého ãlovûka, ale také to, co potﬁebuje a po ãem touÏí.
Kolem tváﬁe dobrého muÏe je svatozáﬁ. Nekoneãn˘m kruhem ohraniãuje prostor
naplnûn˘ BoÏí láskou, kde BÛh usu‰í v‰echny slzy a kde není smutek a trápení.
Jsou v nûm vzácné kameny pﬁipomínající drahokamy nebeského Jeruzaléma
a zlatá barva znázorÀující BoÏí pﬁítomnost a svûtlo zahánûjící temnotu. Biskup má
ãerven˘ plá‰È v barvû Ïivota a krve Kristov˘ch uãedníkÛ. Kolem ramen mu leÏí bíl˘
pruh látky se dvûma kﬁíÏi ukazující na jeho biskupsk˘ úﬁad. Ruce nejsou vidût, nevíme, co dûlají, ale oãi se láskyplnû dívají pﬁímo na nás. Ve tváﬁi a vráskách pod
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oãima a na ãele ãteme velikou starostlivost. Dívá se na nás tváﬁ ãlovûka, kter˘ vidí
druhého, myslí na nûj, soucítí s ním a je pln˘ BoÏí lásky.

PRAKTICKÁ DOPORUâENÍ
O svatém Mikulá‰i se vypravuje mnoho legend, kter˘m mÛÏeme naslouchat,
a máme také mnoho obrazÛ a ikon, na které se mÛÏeme dívat. Osobnost svatého
Mikulá‰e a úcta k nûmu spojuje Západ a V˘chod, kde sluch i zrak mají své nezastupitelné místo.
Materiál tuto pÛvodní formu respektuje a oba prvky podporuje a rozvíjí.
Najdete v nûm ikonu svatého Mikulá‰e – protiváhu k jeho dnes roz‰íﬁen˘m lidov˘ch nebo komerãním zobrazením – a texty legend upraven˘ch k vyprávûní
vãetnû návrhÛ, jak ãas oslavy strávit spoleãnou ãinností dûtí nebo dûtí a rodiãÛ
a rozvíjet prvky spolupráce a vzájemné pomoci.
KdyÏ budete dodrÏovat následující doporuãení, vynikne podstata slavení je‰tû
více:
– Pokud se nûkdo pﬁevléká „za Mikulá‰e“, mûl by se oblékat pﬁed dûtmi, pﬁíp.
b˘t obleãen˘ tak, aby se dalo poznat, kdo ve skuteãnosti je. Mûlo by mu b˘t
vidût do tváﬁe a mûl by b˘t bez andûlÛ a ãertÛ.
– âlovûk znázorÀující svatého Mikulá‰e by nemûl stát na jevi‰ti nebo na oddûleném místû a budit zdání autority, ke které mají dûti zábrany pﬁiblíÏit se, ale
procházet mezi lidmi, zdravit je, podávat jim ruce, usmívat se a ptát se, jak se
jim daﬁí.
– Nadílka by nemûla probíhat ve frontû, kdy dûti nemají trpûlivost ãekat na
druhé, rozbalují sladkosti a baví se. Nadûluje se v‰em souãasnû, kaÏdému na
jeho místo. Dûti se pak shromáÏdí nad v‰emi dary a mají prostor proÏít úÏas nad
bohatostí spoleãné nadílky.
– Nûkteré prvky související s postavou svatého Mikulá‰e, napﬁ. mitru nebo plá‰È,
si dûti mohou pÛjãovat mezi sebou nebo vyrobit, protoÏe tím vyjádﬁí, Ïe mohou
b˘t „Mikulá‰em“ jeden druhému.
– ProÏívání spoleãenství lidí, kteﬁí sdílejí spoleãnou radost nebo víru, mÛÏeme
podpoﬁit dal‰ími prvky, jako je v˘roba nûjakého pﬁedmûtu, kter˘ s legendou
souvisí.
Základní formou, jakou bychom se mûli seznamovat s tímto svûtcem, není putování pﬁevleãen˘ch postav po domech nebo rozdávání dárkÛ, ale setkání a spoleãné naslouchání legendû. Dodnes platí, Ïe tam, kde se legendy vyprávûjí nebo
ãtou, je oslavován nejen svûtec samotn˘, ale pﬁedev‰ím BÛh, kterého svûtec
oslavoval sv˘m Ïivotem.
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