V 2. A razredu nas je zanimalo, zakaj praznujemo NOČ ČAROVNIC ali HALLOWEEN?
To je namreč tudi čarovniško novo leto ali večer vseh svetih.
Ali smo ta praznik res uvozili pred leti iz Amerike ali pa smo z njim mnogo bolj povezani, kot si to lahko
mislimo...
Vrnili smo se 2000 let v preteklost na ozemlje Irske, Velike Britanije in S Francije. Izvedeli smo, da so
tam živeli KELTI, ki so se selili tudi drugod po Evropi in marsikje pustili svoje navade in običaje.
Praznik se je šele v 18. st. z Irske preselil na ameriška tla, odkoder se je razširil skoraj po vsem svetu.
Keltom je 31. oktober pomenil konec starega in začetek novega leta. Imenovali so ga SAMHAIN – dan
med svetovi. Verovali so, da na ta večer duhovi njihovih mrtvih prednikov pridejo na njihov svet, zato so
jim na pragovih svojih domov pripravljali hrano in v ta namen izdolbli repo, peso ali krompir ter vanje
vstavili goreče sveče ali žerjavico. Ogenj, ki so ga med praznovanjem kurili, naj bi odganjal zle duhove,
vile, čarovnice in demone ter privabljal vse dobre duše in jim kazal pot do njihovih domov. Da bi se skrili
pred zlimi duhovi, so se oblačili v kostume iz kož in na glavah nosili maske živali. Buča je za izrezovanje
postala popularna šele v 16. st. v Ameriki, kasneje pa se je razširila v mnoge ostale predele sveta. Običaj
izvira iz irske legende o kovaču Jacku oz. Jack O Lantern-u, ki je večkrat prevaral samega vraga. S
prihodom Rimljanov je dan mrtvih dobil stalen datum. Ko pa so ti sprejeli krščansko vero, je praznik
prevzel ves krščanski svet. Kristjani so se trudili, da bi dali temu poganskemu prazniku nov pomen, zato
so uvajali številne spremembe. Samhain je bil označen za zlo, ljudje, ki so ga praznovali, pa so bili
označeni za čarovnice in bili preganjani. Tako je 1. november tudi v Sloveniji državni praznik, ko se tudi
mi množično spominjamo naših mrtvih prednikov in jim prižigamo sveče in prinašamo cvetje.
Pri nas so Kelti živeli na Goričkem, kjer na gradu Grad v zadnjih letih obujajo njihovo tradicijo in
organizirajo veliko čarovniško praznovanje.
Sedaj vemo, zakaj se je HALLOWEEN v deželah, kjer so živeli Kelti ali njihovi nasledniki, ohranil do
današnjih dni in ga ljudje še vedno praznujejo po njihovih običajih z nekaj različicami.
Naslikali smo čarovnice, ki najraje letijo ob polni luni. Pri nas se 31. Oktobra, ki hkrati pomeni tudi
čarovniško novo leto, vsako leto množično zbirajo na SLIVNICI, hribu nad Cerkniškim jezerom.
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