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Как се празнува Коледа в 
различни страни на света?

включва най-често печена 
коледна пуйка и пудинг от 
сливи със скрита в него 
монета. Щастливецът, 
който намери монетата в 
своя сливов пудинг, си по-
желава нещо. Изхождай-
ки от името, вероятно си 
мислите за истински пу-
динг, но това не е съвсем 
така. Сливовият пудинг 
е по-скоро сладкиш със 
стафиди и ядки. След като 
всички се нахранят в тра-
пезарията, влизат в хола и 
опъват въже, на което се 
окачват коледни чорапи. 
Според английската тра-
диция Дядо Коледа(Father 
Christmas), идва през 
нощта на 24 срещу 25 
декември, промъква се 
в стаята, когато всички 
спят, и поставя подаръци-
те в чорапите.

Père Noël
френският

Дядо Коледа

Празнуващите Коледа във 
Франция получават дори 
два подаръка! Както в Ан-
глия, така и във Франция 
на 24 декемврисе под-
нася празнична вечеря. 
Във Франция вечерята на 
Бъдни вечери вечерята в 
нощта преди Нова година 
се нарича „Le Reveillon“, 
защото празничните вече-
ри на тези дни продължа-
ват дълго след полунощ. 
Французите по принцип 
са известни като гурмета 
(ценители на вкусни яс-
тия и напитки), така че не 
е изненадващо, че дели-
катесите преобладават на 
трапезата тази вечер.

На Бъдни вечер се ядат 
стриди, охлюви, пуйки 
и вкусни десерти. В по-
лунощ цялото семейство 
отива на литургия в църк-
вата. През това времеспо-
ред френския обичай„Père 
Noël“ (буквален превод 
„Коледен баща“) се про-
мъква в къщата и крие 
малки подаръци в обув-
ките на децата. Френски-
ят Дядо Коледа обаче не 
носи чувал, а кош с пода-
ръци на гърба си. Но това 
е само малкаувертюра, 
защото Дядо Коледа ще 
се върне на 25 декември 
и едва тогава ще раздаде 
истинските коледни пода-
ръци.

Празникът Юл в 
Швеция

В Швеция Коледа се на-
рича „Yule“. За разлика от 
Коледа в Българияпраз-
никъттук продължава 
доста дълго: започва на 
първи Адвент[Тази годи-
на първи Адвент е на 28 
ноември.] и приключва 
чак на 13 януари следва-
щата година. Датата 13 
декември е много важна 
в Швеция, защото е денят 
на Света Лусия. Задачата 
й е да внесе светлина в 
тъмнината.Света Лусия 
винаги е изобразена с ве-
нец на главата, върху кой-
то са прикрепени свещи.

На този ден най-голяма-
та дъщеряв семейството 
има честта да мине през 
къщата, преоблечена като 
Света Лусия и да събуди 
членовете на семейството. 
Тя е облечена в бяла рокля 
и носи венец със свещи 
на главата си. На този ден 
децата поднасят на ро-
дителите си сладкиши в 
леглото. В Скандинавски-
те страние много тъмно 
през зимата. Поради това 
по време на Адвента се 
използват много свещи и 
приказни светлини.
И в Швеция коледната 
елха е украсена с много 
лампички, но е окичена и 
с домашни сламени кук-
ли и сладкиши. Подобно 
като в България, Бъдни 
вечер в Швеция е най-ва-
жният ден от коледните 
празници.На тази вечер се 
яде свинска пача, оризова 
каша и риба в сметанов 
сос. След вечерята се па-
лят свещите на елхата и 
се раздават подаръците. 
В Швеция подаръците 
се носят от „Jultomten“, 
шведския Дядо Коледа. 
След раздаването на пода-
ръците цялото семейство 
отива на полунощна ли-
тургия. На 13 януари въз-
растните празнуват края 
на коледните тържества с 
много юл-бира.

Адвентът - време 
на пост в Полша

Коледните празненствав 
Полша започват с първи 
Адвент, а с него и Вели-
ки пост. Велики пост за 
поляците приключва на 
Бъдни вечер с угощение, 
което започваслед като 
се види първата звезда 
на небето. Тази вечер на 
масата допълнително се 
подготвя едно празно мяс-
то. Това се прави в знак на 
гостоприемство; акодойде 
неочакван гост, той ведна-

га да се почувства добре 
дошъл.
Но преди да започне 
вечерята всеки поделя 
със сътрапезниците си-
кръглатавафла (облат), 
поставена предварител-
но в чиниятаму, пожела-
вайки само най-доброто 
за следващата година. В 
Полша коледнотоменю 
се състои от дванадесет 
ястия, които обозначават 
дванадесетте апостоли на 
Исус. Ядатсе само риба 
и зеленчуци; за разлика 
от много други страни на 
тази вечер не се сервира 
месо. За десерт обикнове-
но има чийзкейк, наречен 
серник. След вечерята се 
разопаковат подаръците 
и цялото семейство отива 
на полунощна литургия.

Коледна лотария 
в Испания

В Испания хората обичат 
да играят лотария и зато-
ва има и коледна лотария. 
За много испанци Коледа 
започва едва в този мо-
мент. Лотарията, в която 
участват голям брой ис-
панци, се провежда на 22 
декември; това е огромно 
събитие в Испания. На 24 
декември семействтвата 
се събират, за дапразну-
ват заедно. След това ця-

лото семейството отива 
на полунощна литургия. 
Обикновено обаче на 
Бъдни вечер не се под-
насят и не се разопако-
ват подаръци. В Испания 
къщата се украсява за 
Коледа, но обикновеноне 
се поставяколедна елха, а 
само коледна ясла с фи-
гури.
След Коледа,на 28 декем-
ври се празнува „Día de 
los Santos Inocentes“ (бук-
вален превод „Денят на 
светите невинни“). Този 
ден може да се сравни 
донякъде с нашия първи 

април, защото се правят 
много шеги. Медиите 
също се включват и раз-
пространяват забавни но-
вини, които след това се 
оказват неверни.
В Испания подаръци се 
дават на Богоявление, 6 
януари (Йорданов ден). 
Според католическата 
християнска вяра на този 
ден,водени от Витлеем-
ската звезда са пристигна-
ли тримата мъдреци/царе/
влъхви във Витлеем, за да 
изразят своята почит, по-
кланяйки се и поднасяй-
кид арове - злато, ладан 
и мира  на новородения 
Исус. Затова в много стра-
ни Богоявление се нарича 
още Празник на тримата 
царе.
Ладан е ароматна смола, 
която в древността е била 
поднасяна в знак на осо-
бено благоволение. Тяе-
поднесена на Исус като 
дар за Бога в него. Миро-
то е като дар за смъртния 
човек в Исус, а за царя в 
него тримата мъдреци да-
рили злато. 
Според испанската тра-
диция тримата мъдреци 
носят подаръци на деца-
та. Ако едно дете е било 
„палаво“, то трябва да си 
отиде с празни ръце и да 
получи само парче въглен. 
Един ден преди това, на 
5 януари, в много испан-

ски градове има парад, по 
време на който тримата 
царе яздят камили. Децата 
трябва да сложат хляб и 
вода пред вратата за царе-
те, а един ден по-късно те 
се отблагодаряват на деца-
та с подаръци.

La Befana и Бого-
явление в Италия

Коледа е благочестив 
празник в Италия, защото 
много италианци са сил-
но религиозни. На Бъдни 
вечер цялото семейство 

се събира да празнува за-
едно. След празничната 
вечеря всички отиват на 
полунощна литургия. За 
разлика от Германия под 
елхата няма подаръци. 
Там може да се постави 
само коледна яслa с фи-
гури. Точно както в Ис-
пания, италианците тряб-
ва да бъдат търпеливи с 
подаръците;и в тази юж-
ноевропейска държавана 
24 или 25 декември обик-
новено няма подаръци.
Както в Испания, пода-
ръците се разопаковат на 
6 януари, Богоявление. 
В народнотоповерие по-
даръците не се носят от 
Дядо Коледа или Мла-
денеца Христос, а от ве-
щицата Бефана, която 
пристига на метлата си 
през нощта на 5 януари 
с играчки и сладкиши за 
добрите деца и бучки от 
въглища за лошите. Спо-
ред повериетоБефана е 
тръгнала твърде късно в 
Коледната нощ и затова е 
пропуснала Витлеемската 
звезда, която е трябвало 
да я отведе до яслата при 
Младенеца. Така тя не е 
успяла да намери пътя 
и все още се лута в тър-
сене на яслата с малкия 
Христос. Но тя не губи 
надежда, носи подаръци 
във всяка къща и се надя-
ва да срещне Младенеца 
Христос по щастливо сте-
чение на обстоятелствата. 
В някои региони на Ита-
лия обаче традицията на 
Дядо Коледа и Младенеца 
Христос вече също се е 
утвърдила.

Адвентен прозо-
рец за Коледа в 

Швейцария 

Разбира се на Коледа има 
универсални неща като 
подаръци, лампички и ко-
ледна елха, но има и уни-
кални коледни традиции, 
които са типични само за 
Швейцария.

Подобно на различни-
те адвентни календари, 
адвентните прозорци се 
използват за отброяване 
на дните до Бъдни вечер. 
Този обичай е широко 
разпространен в селата 
и в по-малките градове 
на Швейцария. За какво 
става дума? В едно село 
трябва да има 24 души, 
които украсяват коледно 
един или повече от про-

зорците на къщите си. 
Всеки прозорец остава 
затворен, докато не стане 
публично достъпен. Всяка 
вечер от 1 до 24 декември 
бива отварян по един про-
зорец. Хората се събират 
пред всеки прозорец, за 
да видят откриването и 
декорацията му. Всеки 
прозорец остава осветен 
до Бъдни вечер, когато се 
открие последният 24-ти 
прозорец. Дори ако този 
обичай не е често срещан 
във всички части на стра-
ната, той е съществена 
част от швейцарския ко-
леден наръчник.
В някои швейцарски кан-
тони по Коледа се яде 
котешко месо, защото е 
крехко и вкусно, но акти-
висти за правата на жи-
вотните призовават това 
да бъде забранено.
Вестникът Франкфуртер 
Алгемейне Цайтунг (FAZ) 
съобщава, че печената 
котка има дълга традиция 
в Швейцария: В швей-
царските кантони Берн, 
Люцерн и Юра котешкото 
месо е било традиционно 
коледно ястие сред ферме-
рите от дълго време, като 
котка сварена в мащерка е 
било едно от най-популяр-
ните ястия.В Швейцария е 
разрешено собствениците 
на котка или куче да ги ко-
лят за лична консумация и 
некомерсиалнацел.
В Германия котешкото 
месо се смята за екзотич-
но, а в Китай е част от 
ежедневието – там месото 
дори се смята за делика-
тес. Швейцарските фер-
мери са яли котки особе-
но по време на Втората 
световна война, защото 
недостигът на храна то-
гава е бил голям. Днес 
традицията отново живее. 
Има яхния с котешко месо 
с доматен сос, моркови и 
картофи или котки и ку-
чета приготвени в сос от 
мащерка. Днес около 3% 
от населението на Швей-
цария яде на Коледа ястия 
приготвени с кучешко или 

котешко месо. 
В по-голямата част от 
Швейцария Младенецът 
Христос идва на Коле-
да. В западните части на 
Швейцария подаръците 
се раздават от френският 
Дядо Коледа (Père Noël).

Дед Мороз
 в Русия

В Русия раздаването на 
подаръци става едва на 
Нова година, защото там 
се прилага Юлиански-
ят, а не както в повечето 
страни Григорианският 
календар. На Бъдни вечер, 
която в Русия се пада на 6 
януари според Григориан-
ския календар, не се раз-
дават подаръци. Според 
Юлианския календар този 
ден е 24 декември. Хора-
та постят 40 дни преди 
Коледа; този Рождествен-
ски или „Филипов пост“ е 
често срещан и в другите 
православни църкви, на-
пример българската. На 
Коледа - 7 януари в полу-
нощ - приключва строгият 
пост за вярващите в Руси-
яи се сяда набогата праз-
нична трапеза.
Според руската тради-
ция новогодишната елха 
(не коледна) се поставя и 
украсява в края на декем-
ври. Дед Мороз, руският 
Дядо Коледа, идва според 
Григорианския календар 
в нощта на 31 декември 
срещу 1 януари и разда-
ва подаръците. Но той не 
пътува сам, а е придружа-
ван от Снегурочка (Сне-
жинка). Преди да получат 
подаръците си децата по 
традиция рецитират мал-
ки стихотворения. Пода-
ръците не са коледни, а 
новогодишни. 
В коледната нощ често се 
питат гадатели и според 
обичая момите трябва да 
се гледат в огледалото на 
свещ, защото се вярва, че 
в тази нощ ще се яви бъде-
щият им жених. Тъй като 
в Русия се прилага разли-
чен календар, Коледа се 
празнува малко по-дълго, 
а именно до 11 януари. 
Това е последният ден от 
годината в Русия.

Коледа в 
Северна Америка

Мери „X-mas“ в САЩ и 
Канада

В САЩ и Канада Коледа 
често се пише съкрате-
но „X-mas“. X е първата 
гръцка буква на думата 
Христос. В Северна Аме-
рика подаръците се носят 
от Дядо Коледа (Santa 
Claus, производно от име-
то наепископа на Мира, 
Свети Николай Мирли-
кийски), който според 
американския обичай 

Коледен базар на Жандарменмаркт – най-красивия площад в Берлин

Адвентният венец е важен предколеден обичай. Традиционно се изработва от 
клонки на ела и четири свещи. Той символизира тържествеността на времето 
от първи Адвент до Бъдни вечер. На първи Адвент се запалва първата свещ, на 
втори Адвент се запалва още една свещ и така нататък


