День Миколая-Чудотворця:
прикмети, легенди,
святкування

День Святого Миколая починає низку
різдвяних свят. І одним з приємних
подій цього свята є прихід святого вночі:
на Україні він кладе дітям солодощі під
подушку, в Європі - в шкарпетки,
розвішані біля каміна.

Традиції Дня Святого Миколая
Традиція святкувати День Святого Миколая, обдаровуючи дітей,
почалася в Німеччині у Х столітті в Кельнському соборі в день пам'яті
святого Миколая. 6 грудня учням церковнопарафіяльної школи стали
роздавати солодощі, а пізніше в будинках по всій країні почали
вивішувати черевички або шкарпеточки для того, щоб святий Миколай
поклав туди дітям подарунки. Ці традиції швидко поширилися по всій
Європі. Правда, подарунки отримують в цей день тільки слухняні діти, а
неслухняним дістається різочка.

Згідно з українським звичаєм, святий Миколай приходить до
дітей з подарунками в ніч з 18 на 19 грудня.
В Західній Україні для подарунків святого Миколая ставлять
на підвіконні черевички, діти на сході країни зазвичай
шукають подарунки під подушками.
Раніше в Україні саме з цього дня молодь починала
готуватися до свят, сватання і вечорницям: ткали придане,
шили наряди і майстрували маски для святкових розваг.
Існувало також повір'я: якщо в ніч на святого Миколая
загадати заповітне бажання, то святий його обов'язково
здійснить.

Прикмети на День Святого Миколая
Народні прикмети, пов’язані з цим
днем, досі активно використовуються в
народі.
Часто певні повір’я можна зустріти
навіть в місті, не кажучи вже про
сільських жителів.
Наприклад, вважається, що якщо на
свято будуть морози, то зима також
буде морозною. Якщо на Миколу на
землі вранці буде іній, то наступаючий
рік обіцяє хороший врожай. Прикмети
на День Святого Миколая, особливо ті,
що пов’язані з урожаєм і з погодою,
зазвичай себе виправдовують.
Саме з 19 грудня у наших предків
слов’ян починалися різдвяні базари і
ярмарки.

Ворожіння на День Святого Миколая
Не можна сказати, що існує якийсь особливий вид ворожінь в цю
ніч. Дівчата можуть гадати про судженого, про справи сімейні,
про достаток. Дуже важливо проводити всі ворожіння ввечері
або навіть вночі. Найкраще, щоб для цього процесу зібралося
кілька дівчат.
Споконвіку у ворожіннях допомагали предмети, в яких, як
стверджували народні повір’я, зосереджена якась сила.
Використовували взуття та спідниці, кільця, голки, гребінці,
дзеркала. Але ці предмети «працюють» тільки в певні чарівні
ночі. До такого часу відноситься і 19 грудня — день Святого
Микола Чудотворця.
Перед початком ворожіння важливо вийти з-під захисту свого
оберега. Це означає, розв’язати на собі всі вузли, зняти пояса,
розпустити волосся, роззутися, також зняти натільний хрестик.
Щоб захистити себе від потойбічних сил дівчата малювали
навколо себе коло.
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