
Тиха нощ, свята нощ. 

Всичко спи, сал една 

свята двойка над своя син бди, 

над главица със руси коси. 

А навред тишина.

Тиха нощ, Свята нощ
вест дойде най-напред
от пастирите секли нощта
чули ангел да носи вестта,
че Христос се роди, че Христос се 
роди

Тиха нощ, Свята нощ
две очи и във тях
нежен поглед сияещ от смях.
Лъч надежда достигна до нас
за спасителен час, за спасителен час.



Празникът, който отбелязваме непосрествено преди Коледа е Бъдни вечер.Чества винаги на 24.12. За разлика от 
предходните празници Бъдни вечер се отличава с богата празнично-обредна система. В някои краища на България Бъдни 
вечер се нарича още Мала или още Детска Коледа.

На този ден се извършват ритуали и обреди, които свързани с посрещането на Коледа.
Едно от характерните неща за този ден е ”бъдника“. Той е задължителен за всяко семейство. Обикновено няколко 

мъже от дадено домакинство ходят в гората да отсекат дървото, което ще играе ролята на бъдника и гори цяла нощ. 
Обикновено бъдника бива дъб или круша. Самия бъдник като се качи на шейната или друго превозно средство не трябва 
да опира или падне на земята. По пътя за дома то не трябва да докосва земята. Когато пристигне в дома, стопанинът го 
слага в огнището. Бъдника трябва да гори без прикъсване не само в нощта на Бъдни вечер срещу Коледа, но и до 
Йордановден. След като изгори бъдника, пепелта от него не се изхвърля, а се ползва като лекарство през годината.

Основната обредна храна на този празник е постна. Тя винаги трябва да бъде нечетен брой гозби. На 
празничната трапеза трябва задължително да има следните ястия: постен боб яхния, постни лозови сърми, варено жито, 
ошав, тиквеник (постна баница с плънка от тиква), зеленчуци, които са произведени през изминалата вече година. Наред 
с това се приготвя постна пита украсена отгоре. Най-често използваната пластика е монограма на Христос, който се прави 
от две разточени къса тесто. По краищата се слагат топки. Тези краища са заградени от по-голям къс разточено тесто. 
Всичко това е свързано със символиката на старите българи. Топките на питата символизират овцете или другите 
домашни животни. Но най-често овцете, а затворения кръг кошарата. Това не е случайно, тъй като ранните християнски 
зографи са представяли Христос като добрия пастир заобиколен от стадо овце. Освен това според Библията, след 
раждането си детето Исус е сложено в ясла. Така че в празнично-обредната система на Бъдни вечер и Коледа често се 
преплитат библейските притчи и народните вярвания. Вечерта, когато цялото семейство седне на масата, най-
възрастният член на този дом прикадява вечерята. След това главата на семейството разчупва празничната погача, като 
първото парче се оставя винаги за Богородица. По време на Бъднивечерската вечеря никой от челядта на стопанина не 
може да става и ходи изправен. Ако се наложи на някого да стане, то той трябва да върви приведен. Празничната трапеза 
не се раздига до сутринта на Коледа.

В нощта срещу Коледа също се извършват гадания. Това се прави най-вече от младите момичета. Те слагат под 
възглавницата си първата хапка. Когото сънуват за него ще се омъжат. Така те гадаят какъв ще бъде бъдещия им съпруг.

Друга много важна съставна част в празнично-обредната система на тези два празника е коледуването. То 
започва още вечерта на Бъдни вечер срещу Коледа, но коледарите се събират седмица по-рано за да разучат нови песни и 
да си припомнят стари. Ръководител на тази дружинка е тъй наречения станеник. Той е най-възрастния коледарин в 
групата. Всяка коледарска група има и деца, които също изпълняват определени функции. Тези от тях, които чукат на 
вратата, се наричат коте, а тези, които приемат и носят даровете, се наричат магаре. Коледарите обикалят къщите и 
благославят техните стопани. Чрез специални песни и заклинания наричат за здраве и берекет домашните. Самите 
стопани от своя страна даряват коледарите с пари, кравай и други. 

Стани нине, господине,
че ти идем добри гости.
Добри гости коледари,
тръгнали сме чак от снощи 
в тези дълги, тъмни нощи.
Да ви търсим кой къде сте,
да ви носим добри вести-
колко билки по земята,
толкоз здраве в тази къща.



Милиони хора по света посрещат 
Рождество Христово. Желанието да се 
възпроизвежда раждането на Спасителя 
датира приблизително отпреди 2000 години. 

Според някои изследователи 
корените на този обичай се губят в най-
дълбока древност. Първите, при това 
сравнително скромни доказателства за 
пресъздаването на Рождество Христово са 
открити в катакомбата на Присцила в Рим от 
края на II век. 

А първият, който се заел да 
възпроизведе на живо яслата за нуждите на 
християнската религия, е св. Франциск 
Асизки през XIII век. 

В България празникът започва на 24 
декември - Бъдни вечер (Малка Коледа). Из цяла 
България тръгват коледарите. В коледуванията 
участват само момчетата. Малките коледарите 
обикалят през деня на 24 декември. Въоръжени с 
дрянови пръчки - коледарки (сурвакници) и с 
торбички те тропат по вратите, влизат в къщите и 
пеят: "Бог се роди, Коледо!". 

Домакинята ги дарява с кравайчета, 
орехи, парче сланина или кървавица. 
Възрастните коледари тръгват след вечерята. 
Събират се на дружини от по десетина души. 
Един е предводител - четник или кудабашия, друг 
е определен за носене на даровете - той е с дисаги 
на гърба. 

Водачът се избира доста преди Коледа. Не 
може да е кой да е. Трябва да е опитен, да знае 
коледарската благословия и всички коледни 
песни, които на места са до 80 на брой. На Бъдни 
вечер се меси специален хляб със оплетки по края 
и от същото тесто се правят и фигурки на прасета, 
крави, овци, каруца и др. които се опичат заедно с 
хляба. 

Хлябът, преди да се опече, се отнася в 
църквата на попа да му удари специален печат. 
Приготвят се постни гозби-боб, леща, зеле, 
пълнени сушени чушки с лук и ориз, зелева чорба 
с нарязан в нея праз и парчета сухи люти чушки. 
Бъдни вечер е последният ден от 40-дневните 
Коледни пости. 

Затова вечерята е богата (5, 7, 9, 11 и т.н. 
ястия и храни), но изключително постна (зрял боб, 
зеле, сарми, зелева чорба, варена или печена 
тиква и тиквеници с олио, ошав, подсладен със 
захар или мед). Коледната трапеза е богата, но на 
нея преобладават месните ястия като каварма, 
кебап, пържоли, кюфтета, сарми, луканка или 
пълнено прасенце.



Зимата дойде снежна и бяла. Спусна ледената си прегръдка над земята и посребри всичко, което докосна. Запечата прозорците с целувка, 
като остави по тях следи с чудати форми. Сребърните й коси се развяха с ветровете, събраха по пътя си ледени късчета и ги пръснаха на безброй 
снежинки. Скоро земята се покри с красива бяла пелерина, сгуши се под нея и сякаш заспа. Но само привидно. Хиляди коминчета запушиха, а 
светлите прозорчета, като разпилени мъниста, създадоха неповторима празнична атмосфера. 

В една студена зимна вечер, точно преди Коледа, по пустия път, между сгушените къщички, вървеше странен пътник. Леко прегърбен под 
тежестта на големия си чувал, с дълго червено палто и червена шапка с бял пискюл, той се поклащаше в някакъв странен ритъм. Бялата му брада 
стигаше до кръста, а под гъстите му вежди се смееха малки старчески очички. Той беше толкова устремен в посоката, в която вървеше, че никой не 
би сгрешил къде отива – последната къщурка на малкото, замряло в празнично очакване, селце. В двора на къщичката един мъж цепеше дърва, а 
дребно, рошаво куче подскачаше около него и душеше танцуващите из въздуха снежинки. Старецът се приближи и надникна в светлия прозорец. В 
дъното на стаята, на дървена маса, млада жена чевръсто месеше питка. Огънят в камината игриво мяташе насам-натам златни пламъчета. Близо до 
прозореца, под украсената елхичка, две момиченца с руси главици възбудено обсъждаха нещо. Пътникът знаеше, че това са сестрите Ния и Лия. Той 
опря ухо до студеното стъкло и се заслуша в думите им. 

- Истина ти говоря! – каза по-голямата сестра Ния – Мама ми каза, че тази година Дядо Коледа няма да успее да посети всички деца. - Защо? –
повдигна вежди в недоумение малката Лия – Нали му писах писмо! - Не виждаш ли каква зима е навън! Снегът е затрупал всичко. Трудно се стига 
до големия град, а какво остава – до нашето малко село, до което никакъв път не води. - Но нали Дядо Коледа има вълшебна шейна и елени! – беше 
готова да заплаче Лия – Значи може да се движи и по небето! - А как ще ни види оттам, като всичко по земята е бяло? – не отстъпваше по-голямото 
момиче – По-добре не се надявай на подаръци! Очичките на Лия се напълниха със сълзи. Тя погледна към отрупаната с гирлянди елха и бавно и 
умоляващо започна да говори сякаш на зеленото дърво, а не на сестра си: 

- Написах му, че искам нови ботуши, с които да участвам в училищната пиеса за Червената шапчица. Но сега не ги желая. Написах му да донесе на 
кака нова чанта за училище, защото нейната се протри и скоро ще се скъса. Но и без нова ще се справи. Пожелах за мама ново палто, за да й е по-
топло по дългия път до работа и обратно, а за тате – дебели ръкавици, за да не му измръзват ръцете като разрива снега навън. Моля те, Дядо 
Коледа, донеси поне техните подаръци! Ние с кака се отказваме от нашите. Така шейната ти ще бъде по-лека и направо ще лети над снежните 
преспи. Да!...Подаръците за мама и тате са по-важни. Само това искам тази година. Нищо друго! 

В очичките на момиченцето вече нямаше сълзи. Сега те гледаха с възторг и с неудържимо очакване как светлинките на огъня в камината 
се отразяваха върху стария стенен часовник, чиито стрелки бавно отмерваха часовете, минутите, секундите до Големия празник на всички добри 
хора – Коледа. Лия вярваше, че на този ден желанията се сбъдват. Вратата рязко се отвори и в топлата стая, зачервен и премръзнал, влезе бащата 
на двете момиченца: - Е, готови ли сте да сядаме на масата? Чак отвън усетих миризмата на опечената питка. Хайде, нашата майчица сигурно ни е 
приготвила и други вкусотии! 

И суетнята около подреждането на празничната трапеза зарази цялото семейство. Старецът отдалечи ухо от прозореца. Беше видял и чул 
всичко, което го интересуваше. И не се изненада. Само лека усмивка беше раздвижила устните му, докато наблюдаваше семейната картина. Но тя 
издаде задоволството му, че ненапразно е изминал пътя дотук. Той бавно вдигна тежкия чувал и излезе на снежния път. След няколко стъпки 
фигурата му загуби плътност и почти се сля с преспите. Само очертанията й се различаваха, докато и те се изгубиха в мразовитата нощ. Коледната 
утрин дойде с веселите поздрави на хората по врати и прозорци и с песните на ранобудните коледарчета. 

В малката къщичка Лия първа отвори очи от сън. Отметна завивката и се втурна към елхата. О, ето ги! Под нея имаше подаръци за
всички. За мама, за тате, за кака... А встрани – лъскави червени ботушки – за нея. - Той е бил тук! Мамо, тате, Дядо Коледа е бил тук! Вижте, това е 
за вас! И тя затанцува щастлива с новите ботушки. Улисано в радостта си, момиченцето не забеляза бялото листче, което изпадна от ботушките. На 
другия ден едно мишленце щеше да го изгризе вместо сиренце и Лия никога нямаше да прочете какво пише в него: “ Доброто сърце заслужава 
чудесата, които му поднася съдбата! “. 

•

•



Векове преди елхата да стане символ на християнския празник, вечнозелените дървета са се радвали на 
особена почит. Ако сега украсяваме с всевъзможни играчки своята коледна елха, то в миналото хората са използвали 
клонки или цели дръвчета, за да украсяват входа на своя дом, прозорците и т.н. 

Много народни легенди разказват, например, че присъствието на вечнозелено дърво у дома предпазва от 
вещици, духове, самия Дявол и болестта. 

В северните страни, където се наблюдават най-късият ден и най-дългата нощ през годината (21 или 22 
декември) битува интересна легенда. 

При зимното слънцестоене Богът-Слънце е болен и слаб. В този момент идва на помощ Зимата, която го 
спасява и оттук насетне денят започва да расте. За да е пълно обаче оздравяването, събитие трябва да се отпразнува. 
Вечнозелените дръвчета през зимата символизират именно тази идея - когато Богът-Слънце стане силен, лятото ще се 
завърне и природата отново ще разцъфне.

Римляните пък отбелязвали слънцестоенето с празничен фестивал, наречен Сатурналия, в чест на Сатурн, 
богът на агрикултурата. Римляните знаели, че слънцестоенето означава, че в най-скоро време фермите им ще бъдат 
изпълнени със зеленина и плодове. За да отбележат промяната, те декорирали домовете и храмовете със вечнозелени 
дървета.

Страховитите викинги пък смятали вечнозелените дървета за специални растения на бога Слънце, Балдер.
В Германия традицията всеки дом да си има свое коледно дърво започва през 16 век. Именно тогава силно 

религиозни християни донасят в домовете си дръвчета. Други правят пирамиди от дърво и ги украсяват с клонки и 
свещи.

За американците навлизането на красивите и светещи коледни елхи е повече от необикновено. От средата на 
19 век са първите данни за наличието на коледни елхи в САЩ. Именно тогава германски преселници в Пенсилвания 
не отстъпват от традицията и поставят празничното дърво в домовете си. Въпреки че това става чак през 1747 г., 
американците почти цял век се съпротивляват - до 40-те години на 19 век коледните елхи са символ на езичество.

Към 1980 г. коледните орнаменти идват предимно от Германия, а популярността на елхата в САЩ расте 
стремително. Започват да се правят дори сравнения. Още тогава запознати отбелязват, че американците предпочитат 
елхи високи от земята до тавана, докато европейците залагат на малките коледни дръвчета. 

И ето че в началото на 20 век цяла Америка декорира коледните си дръвчета. Характерното за 
новоутвърдилата се традиция е направата на собствени коледни играчки и украса. В отличие от тях германците 
залагат на ябълки, ядки и марципанови бисквити. 

Сред украсата на дръвчетата са и пуканките, преправени в герлянди и оцветени за повече атрактивност. С 
популяризирането на електричеството първите си стъпки правят и светещите лампички, които правят коледното дърво 
наистина сияещо. 

Днес освен коледни дръвчета в уюта на дома, такива се разполагат и на различни места из градовете. Така 
Коледа става едно по-общо и споделено чувство.



Основното и задължително ястие в менюто във Великобритания е пуйката. Рецептите са много и в повечето случаи е пълнена. Всяка
домакиня приготвя коледен пудинг, в който пъхва монета от шест пенса. Някои семейства предпочитат пая пред пудинга или пък маслени сладкиши 
от бадемово тесто с най-различни захаросани плодове. И разбира се, в менюто преди десерта е включена и знаменитата супа от костенурки. В 
навечерието но Коледа и на следващия ден по улиците могат да се видят многобройни карнавали и тайнствени пиеси в които играят маскирани 
актьори. По стар езически обичай костюмите им са направени от дълги, широки ленти. Нарастването на деня също се празнува на Острова. По 
няколко начина: преплуване на река на 25 декември и лов на лисици на 26. 

От векове насам Синтер Клаас (Дядо Коледа в Холандия) идва от Испания по средата на ноември. Всички, дори и кралицата, го посрещат 
на пристанището. Едва пристигнал, добрият старец тръгва да провери дали децата са послушни. Той разполага с три седмици - до 6 декември, за да 
прецени кой заслужава подарък и кой не. В деня на отпътуването му всички деца излизат на улицата, размахват знаменца, пишат му писма. И 
всичко това при звъна на черковни камбани и оръдейни залпове. Приготвят се чифт обувки, пълни със сено и моркови за кончето на Дядо Коледа. 
Бисквити и бонбони, хвърлени в дворовете, предвещават минаването му през квартала. А постоянният му спътник е Черният Пиет - той носи 
подаръци за лошите деца. 

На 24 декември италианците празнуват и Деня на дървото. Обичаите са много, но общото между тях е голямата козуначена кифла, която 
служи за коледен сладкиш. Тя се пази за постната вечеря на 24-и и е предшествана от различни каши и риба (най-често змиорка). Традиционната 
пуйка се сервира на обяда на 25-и. Коледните пазари затварят вратите си с невероятно шествие на 5-и януари вечерта, точно преди да си появи 
магьосницата Бефана, която раздава подаръците в по-голямата част на Италия. На непослушните деца се полага само по парченце въглен. Но то е 
захарно. 

Коледа в Испания е предимно семеен празник. След 22 часа на 24 декември всички ресторанти са затворени. Хората се прибират в къщи и 
чакат рождественската литургията в полунощ. Угощението започва след това: моруна, кестени и пуйка в Южна Испания, бадемова супа и гъска - в 
Северна. Общото и на двете места е обилното, хубаво вино. Десертът е бадемов сладкиш с мед. 

Приготовленията за Коледа в Германия започват още през ноември. Пешеходните зони и магазините са с пищна украса и светлини. В
Германия Коледата е преди всичко семеен празник. Събира се цялото семейство. Младите отиват при старите, колкото и далече да живеят. Всички 
заедно сядат около богата трапеза, за да хапнат от традиционните немски специалитети - гъска с ябълки и прочутият щолен. 

В празничната коледна вечер около елхата се събира цялото френско семейство. На трапезата е сервирана прочутата френска пуйка с 
кестени, не липсват и различни изискани специалитети, закупени специално за случая - миди, охлюви, сьомга, гъши пастет. В Елзас, област която в 
последните столетия е била ту част от Франция , ту от Германия, традицията гласи : печени кестени и греяно вино. 

В Аржентина украсяват не елха, а вечно зелените дръвчета със сняг, направен от памук. На коледната вечеря цялото семейство се събира 
в лятната градина. Люто печено прасенце или късчета месо с чесън и твърдо сварени яйца са традиционните блюда на аржентинците. Подаръците 
идват чак на 6 януари. Тогава малките деца оставят обувките си под коледното дърво или до леглото, за да може Дядо Коледа да пусне в тях много 
играчки и бонбони. В знак на благодарност пред вратата малчуганите оставят вода и сено за уморените елени. 

Португалците вярват, че в коледната нощ на гости идват душите на мъртвите роднини. Хората оставят на масата хляб и плодове, за да 
може починалите да си хапнат. Коледните празници завършват на 6 януари, когато жените месят специален хляб и поставят дребна монета в него. 
Който намери паричката, трябва да почерпи цялото семейство и да плати Коледната вечеря следващата година. 

Гръцките коледни и новогодишни традиции са особено тясно свързани с религията. Елхата се подрежда на 24 декември и си разваля 12 
дни след това, точно след Йордановен или Фота, както го наричат гърците. На бъдни вечер се яде постно - ошав, баница, щрудел, боб. 

В Гърция Коледа е семеен празник. Всички заедно отиват на църква, а на богато украсената трапеза сервират свинско, печена пуйка със 
зеле, баклава и други сладкиши. Подаръците се раздават на Нова година. Свети Василис е любимият светия на гръцките деца. Той е техния Дядо 
Коледа. Като страната със силни традиции в корабоплаването, коледната елха си съперничи с коледно корабче. Декоративният плавателен съд се 
прави от хартия или дърво и се украсява с малки разноцветни лампички. Корабчето се поставя до входната врата на къщата или близо до камината. 
Носът му е обърнат към центъра на дома. Традицията, свързана с коледното корабче, е по-разпространена из гръцките острови, но има 
последователи и в континенталната част на страната. От 1999 г. в центъра на Солун - втория по големина гръцки град, се издига огромна метална 
конструкция с формата на тримачтов кораб. В съседство до него е и градската коледна елха. Според гръцки етнолози обаче коледното дръвче не 
трябва да бъде пренебрегвано. Има доказателства, че в антична Гърция около Нова година елините са използвали украсени клончета в домовете си. 
Те се срещат също през V век, както и по време на Отоманската империя.



Африка
Мисионери са пренесли коледната традиция и в Африка и тамошните християнски съобщества я спазват. Африканците пеят коледни 

песни и химни на своите си езици, а децата окачват чорапки, в които очакват да им бъдат пуснати подаръци от Дядо Коледа. Коледата в Южна Африка 
е летен празник, а през декември южното лято носи великолепни дни и курортният сезон е в разгара си.

Азия
За разлика от другите континенти в Азия живеят най-малко християни, затова Коледата не е така популярна. Там, където има 

християни и се спазва традицията, се разменят подаръци, пеят се коледни песни, украсяват се домовете и се окичват коледни елхи. В Япония живеят 
много християни и коледните тържества там придобиват все по-широка известност: улиците са осветени празнично, а подаръци и елхи се продават в 
много магазини. Филипинците окачват в домовете си звездовидни фенери. В полунощ, на Коледа, християни от цял свят се събират във Витлеем. На 
мястото, където се смята, че е роден Иисус, те застават на колене и целуват Сребърната звезда.

Австралия
Празничният месец декември в Австралия започва през горещото лято. Тук Коледата се чества по традиция и хората посещават църква

рано сутрин. Коледният обяд австралиецът предпочита да го осъществи под формата на пикник, излет в гората или плаж. Той украсява дома си с цветя, 
като най-предпочитана е коледната звезда, и пее весели песни. В коледната нощ в Мелбърн се стичат хиляди австралийци, пеят тържествени химни, а 
Дядо Коледа може да бъде видян, както на улицата, така и на сърф. Общественият празник се предава на живо по телевизията и радиото във всички 
страни.

Европа
В Европа красиво се празнува Рождество Христово. В Англия тази традиция датира от 596 година, когато там започва 

разпространението на християнството. Днес се спазва традицията Дядо Коледа да слага своите подаръци през празничната нощ и за тази цел децата 
оставят празни чорапчета под елхата с надеждата, че те ще бъдат напълнени до сутринта.

Любопитното е, че в тази страна денят след Коледа го наричат Boxing Day. Една от версиите защо се нарича така, е обяснението, че box 
означава кутия. На този ден децата изваждат своите спестени пари, събирани в глинени кутии. Когато кутиите се напълнят, те ги счупват. Друга версия 
е, че името му идва от традиционните боксови турнири, които се организират на 26 декември.

Северна Америка
САЩ е огромна страна, в която живеят хора, принадлежащи към различни етнически групи и заради това там се спазват различни 

обичаи. Общото е, че всички улици и магазини греят в светлина и могат да се видят много украсени елхи, както и Дядо Коледа. Коледните експонати 
създават празничен вид, а бакалиите продават всичко необходимо за празничния обед: пуйки, свински деликатеси, захарни лакомства, сладкиши и др.

Южна Америка
В Южна Америка Рождество Христово се отбелязва главно като празник на плодородието, в който всички благодарят за изобилието, с 

което ги е дарила майката земя и се молят и занапред да се радват на урожая. Децата нямат коледни елхи, но знаят какво представлява Рождество 
Христово.



Първообраза на добрия старец можем да търсим още в древните богове - северният Один, летящ из зимното небе, който можел да 
лекува болести и да предсказва бъдещето; древногръцкият Посейдон– богът на моретата и земетресенията, който с тризъбеца си 
управлявал вълните; римският Нептун, който също владеел моретата.

В славянската традиция този аналог е намерен в образа на Даждбог - богът на слънцето.

Дядо Коледа невинаги е бил такъв, какъвто го познаваме днес. В древността човекът, който раздава подаръци, се наричал Свети 
Николай. Той е роден в земите, където днес се намира Турция, през 300-а г. Израснал в богато семейство, но от много малък останал сирак, 
тъй като родителите му починали. Николай заживял в манастир и когато бил едва 17-годишен, станал най-младият свещеник.

Невероятно много истории описват неговата щедрост. Той раздал фамилното богатство под формата на подаръци и пари към 
всички нуждаещи се, като най-щедър бил към децата. Според легендите Свети Николай пускал торби с подаръци през комините или пък 
ги хвърлял през прозорците, но правел това тайно от всички, през нощта. Начинът, по който раздавал подаръците, и до днес е останал 
непроменен.

По-късно Николай бил ръкоположен за епископ, а шапката му, дългата дреха, бялата брада и червеното наметало се превърнали 
в негова запазена марка. След смъртта му той бил провъзгласен за светец. Образът на свети Николай се свързва с щедростта и добротата и 
той се смята за най-близкия първообраз на съвременния Дядо Коледа.

Превръщането на Свети Николай в Дядо Коледа

В началото на XVII век холандски преселници в Северна Америка основават колония - Ню Амстердам, станала през 1664 година 
Нови Йорк (днес Ню Йорк). За няколко десетилетия холандският обичай да се празнува свети Николай се разпространява в Съединените
щати. За американците Синтерклаас става набързо Санта Клаус.

Приветливият раздавач на подаръци, представен като белобрад старец с дълга мантия и качулка, и дори понякога с епископски 
одежди, все пак си останал нравоучителен персонаж. Той възнаграждавал децата, които заслужавали, и наказвал неблагодарните и 
мързеливите.

След няколко десетилетия християнското общество намира за по-уместно да приближи този „празник на децата” към празника 
на детето Иисус. По този начин в християнските семейства свети Николай започва да прави обиколката си през нощта на 24 декември.

През 1809 година писателят Уошингтон Ървинг споменава за първи път за въздушните пътешествия на свети Николай при 
традиционното раздаване на подаръците.



Първата история за Дядо Коледа

Първата история, написана за дядо Коледа и неговите осем елена, е поемата “Посещение на Св. Никола” (A visit from St Nicholas) от Клемънт Муур, 
публикувана на 23-ти декември, 1823 година, в нюйоркски вестник "Sentinel". В тази коледна приказка се разказва как един закръглен, дребничък като елф 
Дядо Коледа, идва на шейна от Севера, дърпана от малко еленче. Той се обрисува като дундест, жизнерадостен, засмян старец, сменя митрата на свети 
Николай с шапка, владишкия му жезъл - със захарна пръчка, а магарето - с осем бързи елена. На лунна светлина в дните преди Коледа, той ходи от покрив на 
покрив, тихичко се спуска по комина, за да влезе в домовете и да остави подарък на децата във висящите по камината чорапи.

Клемент Мур познавал добре холандския, немския и скандинавския фолклор, а поемата му за Saint Nicholas всъщност се базира на холандската 
традиция за Sinter Klaas, която се спазвала на 24 и 25 декември. Неговото описание на Дядо Коледа е взето назаем от езическите тевтонски и норвежки легенди 
за палавия, но добродушен герой, който е в центъра на зимните празници по тези земи.

Въпреки че Мур написва разказа си за забавление на своите деца, той бил публикуван след година в местен вестник, без да се посочва, кой е 
авторът, и оттогава многократно започва да излиза със заглавие “Нощта, преди Коледа”. Тази приказка, плод на чисто въображение, но все пак свързана със 
старата холандска традиция за Sinter Klaas , става една от най-популярните и обичани традиции на американската култура и в целия свят.

Развитие на образа на Дядо Коледа

Митът за Дядо Коледа не стига дотук. През 1939 кратка история, написана от Робърт Мейс, разказва за гальовния Рудолф - еленче с червен нос. 
Десет години по-късно този разказ е превърнат в песен от Джони Маркс. Днес тя е една от най-обичаните коледни песни.

Има още няколко варианта на легендата за Дядо Коледа. На 1 януари, 1881 година, роденият в Германия, но живеещ в Ню Йорк карикатурист 
Наст, публикува в един местен вестник („Harper's Weekly”) смешни рисунки на добродушното старче, но вече с нормален ръст, с бяла брада, закръглено тяло и 
одежди от червен сатен, с бял хермелин, шапка със заострен връх, обувки с обли върхове и бял колан.

Наст нарисувал също и дома на дядо Коледа с малка работилница за играчки, които се намирали на Северния полюс. Дядо Коледа имал голяма 
книга, в която записвал, кои деца са били послушни през годината и кои – не! В продължение на близо 30 години Наст изобразява в стотици рисунки всички 
аспекти на легендата за Санта Клаус, известен сред франкофоните като Пер Ноел или Дядо Коледа.

През 1885 година Наст официално заселва Дядо Коледа на Северния полюс чрез една рисунка, на която са изобразени две деца, разглеждащи върху 
карта на света маршрута на пътуването му от Северния полюс до Съединените щати.

Световна популярност на Дядо Коледа

Образът на Дядо Коледа печели световна популярност благодарение на реклама на "Кока-Кола". Художествения талант на Хедън Съндблом дава на 
Дядо Коледа човешко лице (придавайки му по този начин още повече убедителност и достъпност), издут корем, симпатично излъчване, весел вид и доброта. 
През 1931 г. художникът на компанията прави реклама, в която старецът в червени одежди пие популярната напитка. От този момент Дядо Коледа се 
превръща в любимец както на децата, така и на родителите в целия свят. В продължение на близо 35 години „Кока Кола” разпространява този портрет в 
пресата и по-късно в телевизията по целия свят. Представата, която имат днес децата за Дядо Коледа, е силно повлияна от този образ.

Домът на Дядо Коледа в Лапландия става голяма туристическа атракция. В дните преди Рождество Христово къщата е посещавана ежедневно от 
над 5000 души, като голяма част от хората, които идват, са от Япония и Европа. Домът на добрия старец е разположен на няколко километра извън столицата 
Рованиеми - в градчето Корвантунтури.

Популярността на Лапландия идва в началото на 50-те години на XX век, а дотогава зад Полярния кръг било снежна пустош. Тогава в Рованиеми 
пристига вдовицата на американския президент Франклин Делано Рузвелт - Елеонор. Малко преди да дойде съпругата на Рузвелт на 9 километра от 
Рованиеми, в Корванунтури, е построена къщата на добрия старец. Наблизо минава път и местните жители започват да продават сувенири на малкото туристи, 
навестяващи все още почти неизвестната област в далечната Финландия.

Дестинацията обаче бързо придобива популярност. Все по-често любопитни туристи от чужбина започват да посещават покоите на Дядо Коледа 
непосредствено преди Рождество Христово. Това продължава до 1985 г., когато домът на белобрадия старец е напълно реконструиран и официално открит за 
целогодишни посещения за децата и техните родители. През 1995 г. районът е провъзгласен за "официалната столица на Дядо Коледа".

В Рованиеми освен дома на Дядо Коледа, неговият офис и пощата, е издигнат през 1996 г. и увеселителният парк "Санта парк". Развлекателният 
център може да приеме до 50 000 души в седмиците преди Рождество. Паркът представлява огромна пещера, в която са поставени въртележка, както и 
многобройни сергии на джуджетата с различни сувенири и украшения.



Името на Дядо Коледа или Санта Клос (Санта Клаус) идва от холандското име на св. Никола - Sint Nikolass, съкратено до 
"Sinterklass", което пък американците бързо превърнали в Санта Клос.

Празнуването на Коледа било забранено и се смятало за престъпление в Англия през XVII в. 

Първата коледна картичка е изобретена от англичанин през 1843 година. Като му омръзнало да пише специални писма до 
семейството си за празниците, бизнесменът Хенри Коулс решил, че с картичка поздравлението ще е по-просто и по-бързо. Идеята му 
бързо станала много популярна. 

Докато британчетата очакват Дядо Коледа да им донесе подаръци на Бъдни вечер, испанските деца получават подаръците 
си от Тримата влъхви.

В Италия малчуганите чакат Бефана - стара и добра вещица, германчетата чакат подаръци от специален ангел, наречен 
Кристкинд.

Исландчетата са посещавани ги от 13 различни дядоколедовци.

Най-популярната коледна песен Jingle Bells първоначално е написана за Деня на благодарността. Композирана е от 
Джеймс Пиърпойнт през 1857 г. Отначало парчето се е казвало One Horse Open Sleigh ("Открита шейна с един кон").

Корените на традиционния коледен обяд с пуйка също е американски. Пуйката е била поднасяна като ястие в Деня на 
благодарността.

Традицията подаръците да се оставят в чорап идва от скандинавския фолклор. Според легендата практиката започнала, 
когато свети Николас - покровителят на децата - хвърлил торба с жълтици през комина на Бъдни вечер. Парите влезли в чорап, 
окачен над огъня да се суши.

Друга стара традиция е украсяването на коледната елха със светлини. Тя се е зародила, когато преследваните християни 
започнали да поставят запалена свещ на прозорците си, често в дърво или растение, като знак, че там ще се казват молитви.

Традицията на яденето на коледни пирожки със смес от орехи, стафиди и подправки по Коледа датира от XVI в., когато 
хората вярвали, че пирожките ще им донесат късмет.

Във Великобритания за късмет слагат пара в коледния пудинг, докато перуанците си осигуряват късмет на Коледа и през 
следващата година, като носят яркосиньо бельо.

Първите коледни курабии са се появили във Великобритания през 1847 г. Те станали много популярни, след като 
сладкарите започнали да поставят любовни девизи в сладкишите.

Първото коледно дърво пристигнало във Великобритания чак през 1841 г., когато съпругът на кралица Виктория -
германецът принц Алберт, поставил елха в замъка Уиндзор.



Коледна приказка

В кошарата на бедните пастири

В такава нощ Христос се е родил.

И днес пак търсим светлите му дири

И вярваме, че свят човек е бил.

Със Коледната приказка на баба

Потегляме насън към Витлеем,

А в приказките както подобава

И пред нищо трудно няма да се спрем.

А в стаята елхата

Във приказна позлата

Ни чака да се върнем

От сладкия си сън. (х2)

Свещичките догарят,

Очите още парят,

В прозорците отеква

Красив камбанен звън! (х2)

Отеква красив камбанен звън!

Звън! (х4)

Отеква красив камбанен звън!

Звън! (х5)

Коледа! Коледа!

Коледни звезди

Идва винаги в края на всяка година мига

у дома ний сме радостни, нищо че вън е студа.

А елхата усмихва се цялата в светлини

и надежда, и вяра в сърцето на всеки гори.

Този празник е свързан със много, много мечти

затова той ни прави и щедри, и тъй добри.

Че поискаш ли нещо от себе си да дариш,

добрина ти ще сториш, надежда за бъдещи дни.

Припев: (x2)

Коледни звезди и безброй искри,

светъл празник е във очите ни,

че родил се Божи син.

Че богат е не онзи натрупал много пари,

а в живота си нищо със никого не е споделил.

Затова подари ти любов, топлина и мечти,

както туй е направил за нас Божият син.

Припев: (x2)

Коледни звезди и безброй искри,

светъл празник днес е в душите ни,

че родил се Божи син.

На Коледа

Летете, снежинки, и бийте камбани! 
Че утре е Коледа — празник голям! 
Белейте се вие, обширни поляни! 
Светът да е бял, да е чист като храм! 

Че в църква когато Христос занаднича 
от Свойте икони към нашия свят, 
да види земята на рай че прилича, 
че сипе небето над нас благодат! 

Летете, снежинки! Застилайте всичко —
и чувства небратски, и локви, и смет, 
и болки, и скърби в сърцето самичко! 
Да бъде днес бяло и радостно вред!

Да няма в дворовете купища кални! 
Да няма в душите от злост ни следа! 
Над скърби незнайни, над сълзи 
печални 
да грей Витлеемската чудна звезда!

Елхови лес 

Елхови лес, елхови лес, 
ти имаш накит прелест. 
Сияеш вечно в цвят зелен 
и в летен зной, и в зимен ден. 
Елхови лес, елхови лес, 
ти имаш накит прелест.



Продължение от миналия брой

Впечатлени и обогатени, преминавайки през Княжевската градина, се отправихме към следващия обект.

Националният музей „Земята и хората” е един от най – големите минераложки музей в света. Основан е на 1. януари 1986 година, а от 
19. юни 1987 година открива изложбените си зали за посетители. Музеят е разположен в центъра на София и заема реставрирана и адаптирана 
сграда – паметник на културата, построена в края на XIX век. Средствата за създаване на музея и придобиването на минералните образци са 
изцяло от дарения на частни лица, фирми и институции в националния дарителски фонд „XIII века България”. Музеят разполага с множество 
експозиции – временни и постоянни. От постоянните експонати вълнение буди залата „Гигантски кристали”, съизмерими с човешки ръст, залата 
„Минерали на Земята”, където колекцията се състои от български и дарителски, от цял свят, експонати. Възхищение предизвиква и секторът 
„Скъпоценни камъни”, където са експонирани, както обработени, така и естествено съществуващи в природата. Експонатите постоянно се обновяват 
и обогатяват.

Заредени, се отправихме към  Сити Център София, в който в приятна атмосфера, се подкрепихме в заведенията на McDonald's, а в 
свободното време всеки намери своите интереси в кътовете за забавление. 

Приближавайки храм -паметник „Александър Невски”, където беше паркиран автобуса, случайно попаднахме на заснемането на клип на
новоизгряваща звезда. По своя инициатива учениците се включиха в ритъма на мелодията и участваха в реализирането на клипа „LIFE”, който ще 
се излъчи по MTV. Пред  катедралата се фотографирахме с участници в асамблея на военните организации в България.

Пътуването се организира от г-жа Ирена Борисова със съдействието на г-жа Петя Христова, г-н Алеко Куньов и медицинското лицe
Евгения Александрова.

Вечерта, щастливи от прекрасния ден, се прибрахме в родна Берковица.

Ирена Борисова

Учител по история и география



Ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски“ посетиха 
литургията в църквата „Св. Николай Чудотворец” 

на Никулден

На Никулден се почита  паметта на Св. Никола 
Мирликлийски Чудотворец, наричан още и Николай 
Угодник. Провъзгласен е за епископ на град Мир  по 
времето на император Константин Велики. Умира през 
342г. Като духовен баща на Мир дарявал сила и живот 
на болните и угнетените. Прочут е със своите чудеса 
при спасяването на моряци и кораби от морската 
стихия. Затова на този ден се слага край на есенно -
зимния риболов. Уловът се пренася в жетва на светеца.

С тържествена литургия, отслужена от Негово 
Високопреосвещенство Видински митрополит 
Дометиан бе отбелязан храмовия празник  - 140 години 
от освещаването на църквата „Св. Николай 
Чудотворец” в Берковица. 

След литургията владиката благослови присъстващите 
миряни и ученици от Второ основно училище „Христо 
Смирненски” – Берковица. 

Към училището функционира СИП Религия, който 
запознава учениците с традициите и ценностите на 
християнската религия. Като спомен от празника 
децата получиха малки  книжки  с молитви за здраве и 
благоденствие.

Световен ден за борба срещу СПИН

Във връзка с 1. декември - Международния ден за борба срещу СПИН 
във Второ основно  училище „Христо Смирненски“ - Берковица се проведе 
мероприятие, организирано със съдействието на педагогическия съветник 
Зоя Кръстева.

Тази сутрин учителите бяха посрещнати на входа на училището от 
ученици, които раздадоха символите за борба срещу СПИН - червени 
лентички, а на учениците - брошури и рекламни материали.За този ден те 
изработиха специално табло с информация за болестта СПИН. 

През голямото междучасие  Анжелика Бендурска и Мария Ангелова от 
6.б клас, Деница Каменова и Йорданка Ценкова от 7.а клас, Габриела 
Георгиева и Борис Емилов от 6.а клас представиха презентации, с които 
запознаха присъстващите с вируса ХИВ.

Учениците повишиха своята информираност за рисковете и 
последиците от безотговорното поведение към здравето си. 



УСПЕХ НА НАЦИОНАЛНО 
СЪСТЕЗАНИЕ

С прекрасни резултати ни 
зарадва очарователната 
първокласничка Карла Асенова, 
която се представи блестящо на 
Националното състезание по 
информационни технологии. В 
конкурса участваха 124 деца на 
нейната възраст. Карла ще участва 
във втория кръг на състезанието 
през януари 2012 година и е 
единствената ученичка от Община 
Берковица, показала такъв отличен 
резултат.

Браво, Карла!

Поздравления и за преподавателя ѝ г-жа 
Катя Статкова!

 Коледното тържество 
на учениците от 1. до 4. 
клас ще се проведе на 
23.12.2011 година в 
Детски център 
„Камбанка“.

 Коледното тържество 
на учениците от 5. до 8. 
клас ще се състои на 
22.12.2011 година от 
15.00 часа в Клуб –
ресторант „Бирхалето“.

Смело пристъпвай напред, късметът ще е с теб навред.
И тази година добър късмет улучи - пада ти се здраве и 
благополучие! 
Този късмет за тебе е утеха – вървиш нагоре към успеха. 
Ще имаш приятели нови, за тебе на всичко готови. 
Много, много здраве и за теб! Ха, кажи, че не е късмет!



Стои изправен на снега, морковче му е носа,                                                        
.топка сняг са му краката, тенджерка върху 
главата. 

С червена шапка на главата, дълга 
бяла му брадата,  с  играчки пълна му 
торбата.

На студа се пери, от огъня трепери.

От небето да ги пуснеш, не се трошят,
а във водата се топят.

На мост приличам, мост не съм
На студ дебелея, на топло тънея.

ЕКИП: Борис, 
Мария, Цвети, Габи 

Евалин, Габи 
Петрова, Стани, 

Анжелика,
Красимира, 
В. Асенова


