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Вечерта преди да се роди 
Христос (24 декември), е 
първата от трите кадени 
вечери. Нарича се Бъдни 
от бдение, а защо не и от 

бъднини, бъдеще. Денят преди Ко-
леда е ден, в който цялата природа 
затаява дъх в очакване. Птиците спи-
рат да пеят, водите спират да текат. 
Бъдни вечер се нарича още Малка 
Коледа, Суха Коледа, Мали Божич. 
Раждането на новото слънце и на но-
вия Бог слива езическите представи 
на древния българин и по-късната 
му християнска вяра в едно – идеята 
му за раждането и обновлението на 
света с надеждата за добро. Затова и 
целта на коледните обичаи е да пока-
жат бъдещето, да предпазят от бед-
ствия, да донесат плодородие. 

Символ на младия Бог, който ще 
се роди, а също и на очакваното с 
него плодородие, е бъдникът – дебе-
ло крушово или дъбово дърво, което 
домакинът на всеки дом трябва да 
отсече. Огънят и космическото дър-
во като връзка между небето и зе-
мята са в основата на всички чудеса 
тази вечер. Дъбовото дърво, от което 

най-често се прави бъдник, се смята 
за свещено. Славянските ни прадеди 
са вярвали, че на световното дърво са 
отишли душите на мъртвите. Крушо-
вото дърво е символ на изобилие и 
плод. Трапезата на Бъдни вечер има 
особено значение на празника, защо-
то символизира надеждата за плодо-
родие и късмет. На нея се остава дъл-
го, за да е сигурно, че изпращаните 
послания към съдбата ще се сбъднат, 
а колкото по-рано се седне на трапе-
зата, толкова по-рано ще узреят жи-
тата. Някога редили трапезата върху 
слама, символизираща сламата в яс-
лите, в която е положен младенецът 
при раждането му. На бъднивечер-
ската софра се слагат храни, които 
набъбват, също като тях да набъбват 
късмета и плодородието. Ястията 
трябва да са нечетен брой – 7, 9, 11. 

Трапезата е символна – всичко, 
което се поставя на нея, има за цел 
да донесе изобилие – обреден хляб с 
пара, царевица, пуканки, боб, ябъл-
ки, ошав. Чесънът предпазва от зло и 
болести, медът е послание за сладък 
живот, дряновите клонки, орехите 
и бръшлянът – за здраве. Когато се 

реди масата, солницата се слага най-
напред, ако това не се направи, е лошо 
и за дома, и за челядта. За българина 
солта има особено значение – където 
свърши солта, там идват болестите и 

раздорите. Солта, 
хляба и виното на-
родът ни е обляк-
ъл в святост, те са 
земните превъплъ-
щения на Светата 
троица, чрез които 
човек се докосва до 
божественото. Най-
скъпите гости бъл-
гаринът посреща 
с хляб, сол и вино, 
като това символи-
зира радост и пло-
дородие, лек живот 
и здраве в къщата. 
На трапезата се сла-
гат само постни яс-
тия: сарми с ориз, 
пълнени чушки с 
ориз, фасул, зелник, 
ошав, счукан чесън 
с орехи, тиквеник, 
варено жито, плодо-

ве, орехи, мед. Приготвя се пита (или 
баница) със сребърна пара.

Обредните хлябове са три вида. 
Един – посветен на празника: бого-
вица, богова пита, светец. Друг – пос-
ветен на стопанството и на къщата, и 
трети – за коледарите. Месят се от 
момиче или млада булка, празнично 
облечени, с китка от босилек, чем-
шир или червено мушкато. Меси се с 
мълчана вода (вода, която е донесена 
при пълно мълчание). Тази вода при-
тежава според народните вярвания 
магическа сила, а при всички праз-
нични ритуали трапезата не може 
да бъде прекадена, без да има вода 
на нея. Брашното се пресява през 
три сита, а с водата, в която са из-
мити точилката и ръцете на жената, 
се пръскат кошерите. Да се изпишат 
и украсят обредните хлябове е било 
чест за всяка домакиня и нещо като 
визитна картичка на дома. Шарките 
обикновено са кръсташка (релефна 
украса с форма на кръст), цвете, лък. 
Кръсташката означава ангелска, Бо-
жия сила, цветето – младост. Лъкът 
символизира мощ срещу нечисти 
сили, духове и болести.  ◆


