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V posledních letech se často 
vedou neshody na téma tradic a při-
jímání „amerických“ svátků. Dvěma 
pomyslnými rivaly by mohly být 
také Dušičky a Halloween. Jak to s 
nimi tedy doopravdy je?

Ač se spousta lidí domnívá, že 
Dušičky jsou český svátek a Hal-
loween je „výmysl“ z Ameriky, není 
tomu tak. Podle některých odkazů 
by mohly oba svátky mít částečně 
společný základ. 

Ten se odvíjí od Svátku všech 
svatých, kdy Keltové oslavova-
li konec roku, svátek Samhain. Ten 
nese název podle keltského boha 
Samhaina, který byl podle víry sta-
rých Keltů pánem mrtvých. 

Noc z 31. října na 1. listopadu byla 
keltskou kulturou vnímána jako 
doba, kdy mizí hranice mezi svě-
tem živých a mrtvých. Věřilo se, že 
se duše zesnulých v tuto dobu vra-
cí na zemský povrch a živí mohou 
navštívit podsvětí. Zároveň se také 
tradovalo, že může dojít k setkávání 
živých a mrtvých.

Jiné zdroje však uvádí, že Dušičky 
mají svůj základ v křesťanské osla-
vě zasvěcení římského Pantheonu. 

Dušičky 
Svátek Všech svatých a klasické 

Dušičky jsou si velmi podobné, nic-
méně rozdíl mezi nimi je.

Zatím, co svátek Všech svatých 
uctívá památku všech zemřelých, 
kteří dosáhli blaženosti, Dušičky 
oproti tomu vzpomínají na ty, kte-
ré blaženosti stále nedošli. Pro-
to se dušičkám také říkávalo „duše 
v očistci“.  

V den zasvěcení římského Panthe-
onu Panně Marii 13. května osla-
vovali křesťané svaté mučedníky. 
Nejspíš kvůli potlačení keltských 
pohanských zvyků došlo v západní 
církvi k přesunutí oslav na 1. listo-
pad a oslavováni byli nejen mučed-
níci, ale i všichni svatí a ti, kteří již 
vstoupili do nebe. 

Svátek Všech svatých nedokázal 
úplně vymýtit staré obyčeje, pročež 
přibyl 2. listopadu Svátek zesnu-
lých.

Podle lidové tradice v předvečer 
Dušiček vystupují duše zemřelých 
na jednu noc z očistce, kde v plame-
nech pykaly za své hříchy.  

Nejčastější tradicí dochovanou do 
současnosti je zapalování svíček a 
položení věnce na hrob zesnulých a 
také modlitba za ty, co nás již opus-
tili.

Tradice zapalování svíček pochá-
zí od Keltů i Slovanů. Ti věřili, že 
oheň očišťuje a světlo pomáhá chrá-
nit před zlými duchy.

O listopadových Dušičkách  
a Halloweenu, který není z Ameriky

Halloween
Tento svátek je dost často chybně 

považován za americký. Pravdou je, že 
původně se jedná o anglosaský lidový 
svátek, který se slaví 31. října, tedy den 
před křesťanským svátkem Všech sva-
tých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. 

Jak jsme už zmínili, i Halloween má 
původ i ve svátku Samhain. Tento název 
už se ovšem dlouhá léta nepoužívá. 
Navíc někteří křesťané svátek Samhain 
pokládají za pohanskou slavnost. 

Svátek se slaví většinou v anglicky 
mluvících zemích. U nás Halloween 

nemá takovou tradici, ale mezi dětmi 
se stává stále oblíbenějším. 

Typickými symboly Hallowee-
nu jsou vyřezané dýně se svíčkou 
uvnitř, čarodějky, duchové, kostlivci, 
atd. Typickými barvami jsou černá a 
oranžová. -vd,pmhistorie.cz-


