
Легендата за Дядо Коледа (Свети Николас) 
 Тази легенда, също като легендата за коледния 

чорап, се ражда в Европа през IV век, когато живял 

добрият епископ Николас от Мира, който сеел доброта, 

обич и щедрост по земята. За него се говорело, че 

нощем яхвал белия си кон и тайно правел подаръци на 

хората. Дрехите, които носел били епископско червени 

и носел жезъл. Неговите човеколюбиви жестове 

станали познати на хора в цяла Европа и децата го 

познавали като човек, който раздава само хубави неща. 

Когато умрял на 6 декемрви, той бил погребан в 

Италия и в негова чест била издигната църква. Скоро този ден се превърнал в 

празник на даряването и щедростта.  

В крайна сметка образът на Свети Николас се превръща в митологична 

фигура, която символизира доброто, властващо над злото. Името му Santa Claus 

идва от децата, които говорейки набързо не успяват да изговорят добре Saint 

Nikolas. В днешни дни митът за него представлява сбор от истории – някои 

реални, а други – измислени.  

Върху легендата за Дядо Коледа са оставили отпечатък всички култури, 

които имат досег нея.  

Легендата за коледната свещ 

 През Средновековна Европа една голяма свещ е 

горяла непрекъснато до Дванайстата нощ, за да напомня за 

идването на тримата влъхви (Кралете, дарили първите 

дарове на Исус). Във Викторианската епоха свещите 

представлявали добрата воля към хората с трудна съдба и 

били поставяни на прозорците, за да ги осветяват между 25 

декември и 6 януари, за да помогнат всеки беден и гладен 

човек да намери пътя до топъл дом и храна. Коледните свещи са и част от някои 

нехристиянски вярвания, като например, че пламъкът на светта има силата да 

прогонва зли духове по време на най-тъмните дни на годината. Хората в 

Норвегия вярвали, че коледните свещи не трябва да загасват на Коледа, защото 

това било знак за лоша съдба, която чакала семейството в този дом.  

Други легенди разказват, че светлината от свещите на прозорците насочват 

детето Христос, докато то се лута от къща на къща на Бъдни вечер в търсене на 

подслон за нощта. Затова никой странник не бивало да бъде отпращан в тази 

вечер. Традицията да се палят свещи върху елхата вкъщи започва в Германия. За 

германците свещите символизират звездите, а традицията скоро е пренесена и в 

Америка. В днешни дни, особено на Коледа звездите символизират посланието 

на празника. Свещите, горящи на прозореца осветяват пътя на Исус Христос и 

показват готовност за подслон на всеки скитащ странник. 


