
Історія даного свята почалася кілька
століть тому на землях сучасної
Великобританії і північної Франції. Там
проживали кельтські язичницькі
племена, які поділяли календарний
рік на зимову і літню частини.
Протягом усього зимового періоду

бог Сонця знаходився в полоні у
Соуіна, який був володарем мертвих і
князем тьми.

HAPPY HALLOWEEN



У ніч на 1 листопада, згідно з
давніми переказами, починалася
зимова частина року і саме в цей
день відкривалися двері в потой-
бічні світи, і мешканці пекла благо-
получно проникали на Землю. Вночі
активно розпалювали багаття і щоб
умилостивити злих духів, їм прино-
сили жертви. А вже 1 листопада
люди святкували день всіх святих,
який на стародавньоанглійскій зву-
чав як «All Hallows Even» або скоро-
чено - Hallowe'en. Так і з'явилася су-
часна назва цього свята.



Змінювалися часи, проходили епохи,
свято пройшло багато трансформацій,
але сама суть залишилася колишньою.

Цієї ночі люди вдягають різні
костюми нечисті, надприродних персо-
нажів, гномів, тролів, вампірів та
іншого остраху, влаштовують маска-
ради і конкурси щоб показати їм свою
повагу і пошану.



Головним символом свята, як і століття тому,
залишається страхітливого вигляду гарбузова
голова з запаленою свічкою - «Світильник
Джека». Згідно переказам, такий світильник,
поставлений поруч з будинком на Хеллоуїн,
відганяє від нього злих духів.
Серед ігор на Хеллоуїн зазвичай фігурують

різні ворожіння на судженого, про майбутнє
весілля і навіть, можливу смерть. Хеллоуїн не
обходиться без атракціонів, мета яких не по-
дитячому налякати дорослих, а також без
смачного святкового столу, на якому зазвичай
подаються страви з яблук, цукерки,
кукурудза, гарбуз, мед.



За довгі роки своєї історії Хеллоуїн
знайшов в різних країнах світу різні
цікаві традиції, зберіг свої давні
відмінні риси, та увібрав в себе
місцевий національний колорит.
Україна теж не стала винятком і ось

уже кілька років Хеллоуїн активно
святкується, ставши особливо
популярним серед дітей та молоді.
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