
HALLOWEEN 
 
     Mimo iż miesiąc październik daleko za nami, chciałabym na 
chwilkę do niego powrócić, a dokładnie do 31 października i 
zwrócić uwagę na „święto” o nazwie Halloween. Co to jest wła-
ściwie Halloween? Jak znalazło się w Polsce i jakie są jego źró-
dła? 
     W dzisiejszym świecie istnieją takie elementy amerykańskiej 
popkultury, które usiłuje się zaszczepić na polskim gruncie. Św. 
Mikołaj został zastąpiony przez maskotkę Coca-Coli, walentynki 
wyparły wspomnienie św. Walentego, a teraz Halloween próbuje 
zastąpić uroczystość Wszystkich Świętych. Jednak przyjrzyjmy 
się bliżej jego historii. 
     Jest to celtyckie, a zarazem pogańskie święto. Związane było 
z obrzędami Samhein. Polegało ono na kontaktowaniu się z za-
światami po to, by odkrywać przyszłość, nabierać mocy oraz 
zaspokajać potrzeby zmarłych. Zwyczaje te można porównać do 
obrzędu „dziadów”, które to miały na celu kontaktowanie się z 
duchami. Na szczęście Kościół katolicki skutecznie wyparł ten 
pogański zwyczaj z polskiej tradycji wiele wieków temu. Poja-
wiło się jednak Halloween i Kościół ponownie musi walczyć o 
to, by kult zmarłych nie miał okultystycznego wymiaru. 
     Współczesne Halloween wygląda z jednej strony bardzo nie-
winnie. Dorośli przebierają własne dzieci za wiedźmy, monstra, 
wilkołaki i wysyłają je na ulice, aby mogły chodzić od drzwi do 
drzwi i prosić o cukierki. Dla wielu jest to również świetna oka-
zja do zabawy w duchy czy w wampiry, czy tez okazja na stwo-
rzenie czegoś w rodzaju „monotematycznego balu przebierań-
ców”. Jednak druga strona tego obrzędu jest znacznie gorsza i 
często ludziom nieznana. Anton LaVey, autor Biblii szatana, 
mówi, że „Halloween jest najważniejszym dniem w roku kościo-
ła szatana”. Oznacza to, że w tym samym czasie, kiedy pociechy 
swoich rodziców biegają po ulicy w celu uzbierania słodkości, 
sataniści odprawiają tzw. „czarne msze”, na których składa się 
ofiary ze zwierząt, a nawet… z ludzi. Wydaje nam się to nie-
prawdopodobne, lecz są świadkowie takich wydarzeń. Jednym z 

nich jest Glenn Hobbs, którego rodzina od pokoleń wyznaje ten 
kult. Opowiada on w swoim świadectwie o tym jak wygląda ob-
rzęd Halloween i jak w tym czasie giną niewinne osoby składane 
na ofiarę (opowiada o tym w filmie dokumentalnym Hallowe-
en – święto duchów, dostępnym również w internecie).  
     Ktoś czytając ten artykuł mógłby pomyśleć „Dobrze, to jest 
straszne, ale co to ma wspólnego z zabawami w przebieranie? 
Przecież i tak nie bierzemy tego na poważnie”. Problem polega 
na tym, że cała symbolika i atmosfera Halloween otwiera czło-
wieka na rzeczywistość, o której gdyby cokolwiek wiedział sta-
rałby się uniknąć. Wszyscy egzorcyści zwracają uwagę, że pro-
blem opętań i schorzeń psychicznych na tle demonicznym za-
czyna się od niewinnych praktyk, jakimi są słuchanie obrazobur-
czej muzyki, wróżenie, kontaktowanie się z duchami, noszenie 
talizmanów, a nawet zwykłe zabawy w wampiry, piekło, itp. Do-
reen Irving, która wiele lat praktykowała okultyzm, napisała 
książkę „Uwolniony, by służyć Chrystusowi”, w której czytamy 
o Halloween: „To nie jest zabawa. A ci, którzy to święto traktują 

serio zacierają ręce nad 
niewiedzą i naiwnością 
niczego nieświadomych 
ludzi”. 
     Dzisiejszy świat pró-
buje tłumaczyć się spły-
cając znaczenia okulty-
stycznych praktyk do 
miana niewinnej zaba-
wy. Jednak to nie jest i 
nigdy nie będzie niewin-
na zabawa. Czy napraw-
dę nie mamy lepszych 
powodów do świętowa-
nia? Tak często zachwy-
camy się kulturą i oby-
czajami zachodu, a prze-
cież sami mamy piękne 
tradycje, które powinni-
śmy pielęgnować. 
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