
Noč čarovnic aka. Halloween 
Ste že izbrali bučo, ki ji boste izrezali creepy nasmeh? 

Okrasili vrt z okostnjaki? Kupili kostume?  
To nedeljo bo namreč Noč čarovnic ali halloween! 

Pa veste kje se je vse to začelo? Ne, ni se začelo v ZDA.  Evropejci smo praznik posodili Američanom, 

ki so ga predelali, vključili sladkarije in nam ''popravljeno verzijo'' praznika ''prodali'' nazaj. 

Kelti, ljudstvo, ki je živelo na območju severne in srednje Evrope (tudi v Beli krajini so bili) pred 2500 

leti so praznovali novo leto ravno okoli 1. novembra. To je pomenilo konec poletja in začetek mrzle, 

mračne zime. Na predvečer keltskega novega leta se je zabrisala meja med živimi in mrtvimi. Verjeli 

so, da duhovi umrlih pridejo nazaj na zemljo, svečeniki pa naj bi takrat lažje napovedali prihodnost. 

Praznik so imenovali Samhein (beri sovin). 

Zgradili so kresove, kjer so zažgali trupla ljudi in živali kot daritev bogovom. Med obredom 

napovedovanja usode so bili oblečeni v živalske glave in kožo. S kresnim ognjem pa so prižgali domača 

ognjišča, da bodo celo zimo varni.  

Iiiiiin potem so prišli na njihovo ozemlje Rimljani, ter si sposodili keltski praznik in tako ustvarili Dan 

vseh svetih in Dan vseh umrlih 1. novembra. S širjenjem krščanstva na sever Evrope (Anglijo, Irsko, 

Škotsko) se je krščanstvo preželo s ''poganskimi'' keltskimi praksami in tako se je počasi Samhein 

preimenoval v Halloween – All – Hallow's eve – večer vseh svetih. 

Iiiiin potem so v 15. stoletju odkrili Ameriki, nadaljevanje poznamo vsi. V 19. stoletju se je pričelo 

naseljevanje zlata lačnih Evropejcev. Med njimi so bili tudi Irci, ki so svoja praznovanja pripeljali v 

novo domovino. Halloween se je hitro prijel. Američani (potomci naseljenih Evropejcev) so se oblekli v 

kostume, šli od hiše do hiše, kjer so ''prosili'' za hrano ali denar. Tako kot naše maškare. Šlo se je 

predvsem za sosesko druženje, manj pa za duhove, čarovnice in ostale strašljive osebke.  

(history.com),Halloween je v ZDA takoj po božiču najbolj priljubljen praznik, ko Američani na široko 

odprejo denarnice.  

Dan vseh svetih in dušne tortice? Ste kdaj slišali za to? Soulcakes so bile tortice, ki so jih revni 

verniki dobili ob praznikih - v zameno so molili za pokojne. Te tortice so nadomestile staro navado 

nastavljanja hrane in vina na prag hiš za duše umrlih. V Mehiki pa je je to še vedno praksa – na 

grobovih in doma nastavijo najljubšo hrano in pijačo, vse je okrašeno s pisanimi rožami, okrasijo tudi 

sebe in preždijo celo noč ob grobovih svojih bližnjih. Nas je pa strah ponoči it mimo 

pokopališča…buuuuu! V Rusiji ob grobovih pijejo vodko, ki jo polivajo, da se še mrtvi ''napijejo''. 

Kaj imajo pa čarovnice z Halloweenom? Praktično nič. Čarovnice so po ljudski folklori in mitih nekaj 

slabega, negativna sila. V srednjem veku so bili tisti, ki so delali v nasprotju s Cerkvijo, označeni za 

''zlo''. Ljudje (verniki) so se jih bali. Tako so številne zdravilke in zdravilci, vrači bili označeni za 

Čarovnike in bili zaradi tega kaznovani.  Posledično so se duhovom prednikov, ki so se jih ljudje bali, 

pridružile čarovnice, črne mačke (ki so spremenjene čarovnice), volkodlaki, vampirji, netopirji, in pajki. 
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