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Halloween in intreaga lume si in Romania. Care
este semnificatia acestei zile
In ziua de astazi, in America, s-a dezvoltat o intreaga industrie in jurul
sarbatorii de Halloween. Copiii se costumeaza cat mai infricosator si merg la
colindat, vizitand fiecare casa, iar gazdele le ofera bomboane. Dovlecii
sculptati si luminati cu felinare si multe alte decoratii sunt specifice in aceasta
perioada si toti se intrec in costume, care este mai infricosator. Insa putini stiu
ca aceasta este o sarbatoare veche, celtica, scrie Mediafax.
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Ziua de 31 octombrie este ultima zi din calendarul celtic, o zi a sarbatorii pagane, de onorare a
mortilor. in urma cu 2.000 de ani, aceasta zi purta numele de All Hallows Eve. Acum, exista
nenumarate variante culturale ale zilei si ale traditiilor din aceasta zi, dar toate se intalnesc in
acelasi punct: festivitatea celtica, denumita Samhain, care semnifica sfarsitul verii si venirea
anotimpului rece. Samhain reprezenta un prag temporal important, cand sufletele mortilor se
plimbau noaptea pe strazi si pentru a fi imbunate, oamenii lasau daruri la usa. Doar asa credeau
ca vor avea o recolta abundent.
in ziua de astazi, in America, o intreaga industrie s-a dezvoltat in jurul sarbatoririi Halloween-ului.
Copiii se costumeaza cat mai infricosator si merg la colindat, vizitand fiecare casa, iar gazdele le
ofera bomboane. Dovlecii sculptati si luminati cu felinare si multe alte decoratii sunt specifice in
aceasta perioada. Obiceiul costumarii a luat nastere in Irlanda. Printre obiceiurile nascute acolo
se numara si jocul ”snap-apple”, in cadrul caruia un mar este atarnat de tocul usii sau de un copac

si cei prezenti incearca sa muste din el. Traditiile costumatului si al colindatului au patruns in
Statele Unite la inceputul secolului XX si a avut succes atat in randul adultilor, cat si al copiiilor.
Primele costume de Halloween care au fost produse in masa au aparut in magazinele din
America, in anii 1930. La capitolul culinar, printre mancarurile asociate sarbatorii de Halloween
se numara merele glazurate, obicei preluat din Marea Britanie si Irlanda, prajiturile cu dovleac,
caramele, bomboane in forma de cranii si, mai ales, celebra ”barmbrack”, o prajitura cu fructe, in
care se introduce un inel sau o moneda.
Halloween-ul in intreaga lume
Sarbatoarea Halloween-ului a ajuns si in Mexic si Spania, Ziua Mortilor- Dia de los Muertos. in
aceste zile se poarta masti si se construiesc altare celor decedati, la care sunt aduse ofrande. De
asemenea, si in Haiti, Fed Gede sau Sarbatoarea stramosilor, este un festival care se trage din
cultura voodoo si se sarbatoreste in primele zile ale lunii noiembrie. Aici se aprind lumanari si se
fac vizite la mormintele rudelor, se bea rom infuzat cu condimente. Pe 1 noiembrie si italienii
sarbatoresc Ziua Tuturor Sufletelor. in Sardinia, cu ocazia acestei zile, sunt sarbatorite toate
rudele decedate si, asemanator traditiilor de Halloween, se fac felinare din dovleci, pe care
localnicii le numesc ”capete de mort”.
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