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Защо говорим за това?
Децата по света празнуват Коледа по различен начин. И не всички
получават подаръци от Дядо Коледа. Вижте кои са най-странните празнични
обичаи и герои.

Децата от цял свят чакат с нетърпение коледните празници, но не навсякъде идва Дядо
Коледа с чувалче подаръци на гърба. В различните държави празникът се посреща по
различен начин, а някои деца вместо подаръци получават... съчки, картоф или въглен. Вижте
най-странните и интересни обичаи в различни места по света.
Гърция – лодка вместо елха
Ние украсявяваме елха, а в Гърция освен дръвче се украсява и... лодка. Тя се прави от
хартия или дърво и се декорира с разноцветни лампички. Подаръците носи свети Никола закрилник на моряците - побелял старец в мокри дрехи, от чиято брада капе морска пяна. А
на Нова година дарове раздава свети Василис.

Италия – въглен от магьосницата Бефана
В Италия пък празненствата започват 8 дни пред Коледа, но големите подаръци се раздават
на 6 януари. Тогава с метлата си долита милата, но грозновата магьосница Бефана, която
носи дарове - на непослушните деца обаче се полага само парченце въглен, но захарен.
Великобритания – подаръци в чорапи
Децата в Англия пишат писма, които хвърлят в камината, а димът отнася желанията им до
Father Christmas. Докато всички спят, той обикаля домовете и оставя подаръци в чорапи,
закачени около огнището.
Испания – да нахраниш... пънчето
В някои части на Испания родителите подаряват на децата си... пънче – това е героят Кага
Тио със смешно лице и шапка. Всяка вечер преди Коледа семейството „храни“ пънчето, като
го пълни с ядки, фурми и сладки. На Коледа се пеят „песни за пънчето“ и то се удря с пръчки,
за да се разпилеят сладките и да има изобилие през следващата година. Този обичай е
известен като “да изакаш коледното пънче”.
В Австрия обикаля злият Крампус
В Австрия Санта Клаус има зъл двойник - Крампус. Той обикаля улиците и търси непослушни
деца, които да накаже. Затова мъже, облечени в страшни костюми, подобни на нашите
кукери, изпълват улиците. Децата трябва да са били послушни през годината или по-добре
да не излизат, предупреждава Крампус.
Швеция – козел от слама и коледен гном
В Швеция преди зазоряване най-малкото момиче в семейството облича бяла рокля с червен
колан. На главата си слага венец с горящи свещи. По Коледа в Швеция козелът от слама е
главен герой на празненствата – на някои места се почита, на други се гори. А на Бъдни
вечер някой от семейството се маскира като коледен гном, който излиза от мазетата и
плевните и раздава подаръци.
Финландия – всички в сауната
В навечерието на Коледа във Финландия също има необичайна традиция. Цялото семейство
отива на сауна, за да седнат после всички чисти на масата. Празничната вечеря започва,
когато изгрее първата звезда в небето.
Дания – палавият елф Нисе прави номера
Коледният период в Дания започва, когато палавият елф Нисе реши да се позабавлява.
Датчаните вярват, че той живее по таваните на стари фермерски къщи, а любимото му
занимание е да прави номера. Вечерята на Бъдни вечер започва с оризов пудинг, в който е
скрит „вълшебен бадем" – нещо като нашата паричка.
Норвегия – да скрием метлите

В Норвегия хората вярват, че Бъдни вечер съвпада с появата на зли духове, затова в нощта
преди Коледа норвежците скриват всички метли, преди да си легнат, за да не долетят на тях
вещиците. Юленис – елф с червена шапка, носи малки подаръци и плодове на децата. В
замяна на това те му оставят каша на Бъдни вечер.
Исландия – картоф вместо подарък
В Исландия децата не знаят кога точно ще получат подаръка си от Дядо Коледа – това може
да се случи през целия декември. Но ако някой не е слушал, получава в обувката си не
подарък, а картоф.
Ледени подаръци в Гренландия
На Нова година в Гренландия е традиция да се разменят ледени фигурки на животни, които
заради студения климат остават дълго време като украса.
Австралия – Дядо Коледа на сърф
Австралийците празнуват Коледа с бански на плажа. Температурите при тях по това време
рядко падат под 30 градуса. Затова Дядо Коледа идва със сърф.
Китай – подаръци чак през януари
В Китай по празниците украсяват домовете си с огромни фенери, а коледното дръвче се
нарича „Дърво на светлината“. Дин Че Лао Рен - "Старият Коледен човек" - носи подаръците
чак в края на януари, когато е китайската Нова година.
Венецуела – всички на кънки
В столицата на Венецуела Каракас се провежда ежедневна ранна литургия в седмицата
преди Коледа, а хората ходят до църквата с ролкови кънки. Традицията е толкова
разпространена, че повечето шосета са затворени за автомобили.
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