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Текст: Камелия Илиева | Източник: „Български светци и празници“ – Лилия Старева

Рождество ХристовоРождество Христово
КоледаКоледа

С раждането на Спасителя 
започва нов момент в чо-
вешката история. То слага 
начало на ново летоброе-
не. Рождество Христово 

е не само граница във времето, то е 
празник на празниците. През годи-
ните денят на Рождество Христово 
се променял и преосмислял. В нача-
лото на нашата ера бил популярен 
римският празник Календе, на който 
римляните принасяли жертви на бо-
говете си, уреждали игри, разменяли 
си дарове. Този обичай оказал голямо 
влияние върху празниците на много 
народи. Църквата сляла старите ка-
ленди с Рождество Христово, за да 
утвърди чрез големия празник хрис-
тиянските идеи и морал. 

Името Коледа най-вероятно пред-
ставлява побългарена форма на рим-
ското Календе. С „календе“ римляни-
те означавали първия ден на всеки 
месец. По силата на фонетични зако-
ни календи в българския език стана-
ло Коледа. 

На тази дата заедно с новата вяра 
са вплетени и старите представи на 
предците ни за различни езически, 
огнени небесни божества – за непо-
бедимия бог на слънцето Коледа, за 
славянските богове Перун и Дажбог, 
за прабългарския Тангра. Вплете-
ни са преклонението пред големия 
природен кръговрат, завършването 
на един природен цикъл и раждане-
то на света отново, завъртането на 
слънцето и на деня към светлина и 
пролет с новата вяра за раждането на 

духа, поглеждането към истината и 
светлината. 

Упреквали християните, че праз-
нуват в един ден с езичниците, Св. 
Августин отговорил: „Ние празну-
ваме не, както неверниците зачи-
тат слънцето, а този, който е създал 
слънцето“. 

В старата българска народна тра-
диция коледният цикъл от празници 
започва с 20 декември – Игнажден. 
Народът счита този ден за начало 
на новата година. Главен обичай на 
празника е полазът – посещението 
в чужда къща. Смята се за много ва-
жно какъв човек ще влезе в къщата 
– добър или лош, трудолюбив или 
мързелив. От това зависи добро или 
лошо ще има в къщата през годината. 
Гостът влиза с думите: „Да ви е чести-
та Младата година!“, на Игнажден се 
запалва и бъдникът.

Вечерта, преди да се роди Христос 
(Бъдни вечер), е първата от трите ка-
дени вечери, пламъците на бъдника 
в огнището искрят и проблясват, а 
около него всички бдят в очакване.

Първи тръгват да съобщят но-
вината за чудото, наречено Рож-
дество Христово, коледарите. Една 
от основните цели на коледуването 
е да се оповести раждането на ново 
състояние на вселената, подреж-
дането и организирането на света. 
Коледарите вървят на групи и бла-
гославят всеки дом. Първо се тръг-
ва от къщата на най-личния човек 
в селището  – кмета, попа, даскала. 
Домакинът посреща коледарите с 

кравай със забодена в него пара. До-
макинята дава сито с пшеница, кое-
то коледарите ръсят из къщата, за да 
се народи през следващата година. 
Пеят се песни за всеки от семей-
ството – от най възрастния (както 
по старшинство, така и по уваже-
ние) член на фамилията до най-мал-
кия. Песните са за здраве и берекет, 
за имот и дълъг живот, за любов и 
щастие, за радост и веселие. Видно 
място в песните заемат пожеланията 
и благословиите. 

Станенине, господине, 
добри сме ти гости дошли, 
добър сме ти глас донели
низ хубава долна земя:
Овци ти се изягнили, 
се овчици ваклошатки
и овновци виторожци, 
кози ти се изкозили, 
се козици виторожки
и пърчевци ярчорожци, 
кравици се изтелили, 
се кравици белобозки, 
се воловци еленчовци, 
кобилки се изждребили, 
се кобилки левогривки
и коньовци патуньогци.
Станенине, господине, 
Тебе пеем, домакине! 

Православната църква на другия 
ден след Рождество Христово събира 
вярващите да възхвалят с благодар-
ствени песни Божията майка. Църквата 
подканя: „Дойдете да възпеем майката 
на Спасителя, която след раждането пак 
се оказа дева!“. Именно затова събира-
нето на вярващите на другия ден след 
Рождество се нарича Събор на Пресве-
та Богородица. А в народната традиция 
на този ден продължава Коледа – хора-
та си гостуват, подредили богати трапе-
зи, ядат, пият и се веселят.

Празникът Рождество Христово 
или Коледа винаги е очакван с нетър-
пение и радост. Изпълнен с богати 
обреди и символични действия, с ху-
бави песни и благословии, с гадания 
за бъдещето, той е израз на вечната 
жажда на хората за здраве и щастие, 
за плодородие и благоденствие. ◆


