Istoria Halloween-ului pentru englezi
Istoria Halloween-ului, ca şi alte istorii ale diferitelor festivaluri, este inspirată din

tradiţii care au trecut prin timp de la o generaţie la alta. Noi le respectăm în mare parte
la fel cum au făcut-o şi părinţii si bunicii noştri. Pe an ce trece, originalitatea lor este
”alterată” cu noutăţi. Schimbările au loc în timp, astfel încât nici nu mai deosebim
originalul de noutăţi.
„Trick or treat” poate fi o distracţie inocentă astfel încât Halloween’s day să fie mai „spumoasă”. Gândiţivă la mulţimea de poveşti înspăimântătoare cu fantome, vrăjitoare, monştri, diavoli, elfi cu care este asociată
această zi. În spatele denumirii Halloween stă Seara Sfinţilor care e, de fapt, în 1 Noiembrie. În engleza veche
„Hallow” înseamnă „sanctitate”.
Romano-catolicii şi luteranii sărbătoreau această zi pentru a onora toţi sfinţii din cer (cunoscuţi şi
necunoscuţi). Biserica Ortodoxă sărbătoreşte aceasta zi în prima duminică după Rusalii. În ciuda legăturilor cu
Biserica Romană, versiunea americană a sărbătorii are origini antice şi anume în sărbătorirea focului lorzilor
numit „Samhain” sărbătorit de celţi (în Scoţia), galezi şi irlandezi.
Dar, poate cea mai potrivită traducere a termenului o găsim în dicţionarul englezei irlandeze şi anume:
încheierea recoltatului şi intrarea în iarnă! Explicaţie care se potriveşte cel mai bine!
În şcoala noastră, la iniţiativa Consiliului elevilor a fost organizată o „expoziţie a dovlecilor” (v. foto)
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Premiul
acordat

10

¾ multă muncă, ¾ amuzanţi, ¾ haioşi,
¾ creativi

I

Premiul Special - pentru varietatea
exponatelor „Deca dovlecei”

I

Premiul Special „Cuplul fericit M&I”

I

Premiul Special - pentru aventură
„Indian-pirat-artist”

I

Premiul Special - pentru sculptură şi
design „Dovleacul dantelat”

I

Premiul Special „Dovleacul
materialist, Mr. G.”

XI D

20 /21

9,73

¾multe idei, ¾ design amuzant,
¾ transmite mesajul „Spune nu
drogurilor”,
¾ ingenios.

VI

13 (11,12)

9,52

¾multă muncă, ¾ inventivi,
¾ cu personalitate, ¾ impresie artistică

XII B

25

9,42

XD

16

9,36

IX C

17 (18)

9,05

¾ comic, ¾original, ¾muzical

II

XII E

22

8,73

¾ înspăimântător, ¾gangster pe cinste

II

IX D

23 (24)

8,63

¾ dovleacul gigant, ¾ dovleacul
extraterestru

II

XI G

26

8,47

¾dovleac bebeluş, ¾ interesant,

III

XI C &
XIII A

19

8,42

¾ ţepos, pletos şi un pic arţăgos

III

XC

14 (15)

8,05

¾ înspăimântător

III

¾ dantelat, ¾ originalitate,
¾multă muncă, ¾ deosebit
¾imaginaţie bogată, ¾ pălărie „şic”,
¾ creativitate, ¾ mesaj transmis prin
versuri

Alte premii

Juriul a fost format din 16 elevi din Consiliul Elevilor de la C.T. “Ioan Ciordaş” şi experţii în arte
plastice: prof. Pavel BENŢA, Claudia GĂLĂŞEL şi Alexandra JURJ
Ambientul expoziţiei a fost creat de elevii clasei a XI-a D şi Consiliul Elevilor.
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