Co je vlastně ten
Halloween?
Magická noc Halloweenu připadá na 31. října. Původ tohoto svátku sahá do dávné
minulosti, kdy po celé Evropě, tedy i na našem území, žili Keltové. Ti v tuto noc, která
oddělovala období hojnosti od doby zimy a hladu, prováděli magický obřad loučení s létem a
pojmenovali ji po svém bohu mrtvých Samhain. Keltové věřili, že za této noci se duše
zemřelých vracejí na zem a živí mohou navštívit podsvětí, neboť hranice mezi jejich světy
přestávají v tuto dobu existovat. Svátek Samhain byl vlastně obdobou našeho Nového roku.
Keltové oslavovali jeho příchod 1. listopadu bujarými oslavami, zapalováním obrovských
ohňů, které měly duším zemřelých svítit na cestu do světa. Lidé se už tehdy převlékali,
nasazovali si na obličeje masky, aby se tak chránili proti zlým duchům. Hodným duchům lidé
zapalovali svíčky v oknech. Za úsvitu byly duše zemřelých odvedeny zpět do říše duchů
bohem mrtvých.
Později, v křesťanských dobách, se snažila církev tento pohanský svátek nahradit
novým, křesťanským svátkem Všech svatých, připadající na 1. listopadu, ale lidé slavili
svátky oba. V 16. století byly svátky prolnuty tak, že se začaly slavit jako jeden jediný. Název
Halloween vznikl až později zkrácením anglického „All-Hallows-Evening“, česky „Předvečer
Všech svatých“.
V České republice jsou spíše než svátek Halloweenu známé „Dušičky“ -památka
zesnulých, které se slaví 2. listopadu. Lidé v tu dobu věnují tichou vzpomínku svým
zemřelým příbuzným a přátelům, zdobí hroby svíčkami, věnci a květinami.
Je pravdou, že u nás nemá Halloween takovou tradici, ale postupně si získává oblibu.
Zejména mezi dětmi, i přesto, že při něm nekoledují jako děti v anglosaských zemích a
neznají pořekadlo „Trick or treat“ (Koledu, nebo vám něco provedu). Tradičními znaky
Halloweenu jsou vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř, zvané Jack-o‘-lantern, dále čarodějky,
duchové, černé kočky, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová. Děti se proto
na tento svátek převlékají za duchy, čarodějnice, upíry a další strašidelné postavičky,
pomalovávají si obličeje nebo nosí masky, aby vypadaly co nejhrozivěji. Chodí od domu
k domu a běda tomu, kdo pro ně nemá připravený nějaký pamlsek, to ho pak malá strašidýlka
a čarodějnice mohou i začarovat, nebo mu přinejmenším provést nějakou neplechu kolem
domu nebo na zahradě.
Zapálené svíčky tedy spojují jak Dušičky, tak i Halloween, a tudíž nechte tento symbol
zářit do nevlídného podzimního dne, ať už slavíte ten, či onen svátek.

