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CHOINKA

Czyli przystrojone świąteczne drzewko bez którego
nie potrafimy sobie wyobrazić

 Świąt Bożego Narodzenia.
Zadziwia więc fakt, że historia choinki w naszym

kraju jest stosunkowo młoda.



Pierwsze ozdabiane choinki pojawiły się w bogatych
domach dopiero w XIX wieku. Nie była to popularna
praktyka . Są miejsca w naszym kraju, gdzie choinka

pojawiła się dopiero po II wojnie światowej!



Nasi słowiańscy przodkowie ustawiali
w domu diducha. 

Był to snop słomy wykonany z
ostatniego ściętego zboża, ozdabiany

kolorowymi, suszonymi liśćmi,
barwnymi kamykami, kawałkami
metalu i owocami. Z nadejściem

wiosny rozpoczynano siewy od nasion
z tego właśnie snopka. W niektórych

rejonach wieszano pod sufitem
podłaźniczki albo jemiołę.



Choinki jakie znamy pojawiły się
początkowo w Niemczech, skąd
przywędrowały do pozostałych

krajów Europy. Nie wiadomo kto
był pomysłodawcą tej świątecznej
tradycji, aby to właśnie drzewko
iglaste było symbolem Bożego

Narodzenia.



Istnieje legenda o pewnym świętym, który nawracając plemiona
germańskie wykorzystał sprytnie to, jaką wagę w ich tradycji
pełniła jodła. Połączył więc znaczenie tego drzewka z życiem

wiecznym, obiecując je miejcowym. Jak było naprawdę, nikt jednak
nie wie.



Choinki wyparły tradycyjne polskie ozdoby podłaźniczkę, jemiołę lub
żłobek

Podłaźniczką nazywano
czubek jodły, świerku lub
gałęzie sosny wieszane

pod sufitem



Dawniej na wsiach przyniesienie choinki do domu miało cechy kradzieży
obrzędowej: gospodarz rankiem w Wigilię udawał się do lasu, a

wyniesiona z niego choinka czy gałęzie, „ukradzione” innemu światu, za
jaki postrzegany był las, miały przynieść złodziejowi szczęście.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las


ODPOWIEDNIKI CHOINKI NA
ŚWIECIE NA PRZESTRZENI

WIEKÓW



Starożytni Egipcjanie w najdłuższą noc
w roku stroili swoje domy liśćmi palm

daktylowych - symbolizowały one
triumf życia nad śmiercią. 

Rzymianie świętowali
Saturnalia wiedząc, że już

niebawem ziemia się zazieleni i
wyda plony. Również oni

ozdabiali w tym okresie swoje
domy gałązkami laurowymi.



Wikingowie czcili drzewo Yggdrasil wierząc, że
jest ono osią świata, od którego rozpoczął się
świat. Do dziś jesion jest symbolem nowego

początku.



W czasach gdy w sklepach nie
było za wiele, nie można było
tak po prostu pójść i kupić

kolorowe bombki na choinkę,
Ludzie sami tworzyli więc

ozdoby, które potem trafiały
na świąteczne drzewko.



Tradycyjne ozdoby jakie wieszało się
na choinkach miały własną symbolikę.
Przykładowo, gwiazda betlejemska na

szczycie drzewka miała pomagać w
powrotach do domu, a światełka na

gałązkach odganiały zło.
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DZIĘKUJĘ I WESOŁYCH ŚWIĄT!



ZAPRASZAMY DO NASZEGO
SKLEPU!

www.pnauczanka.pl


