
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

HISTORIA I ZWYCZAJE



Wszystkich Świętych to dzień wolny od pracy, 
święto kościelne i święto państwowe. 

W różnych regionach Polski można zauważyć
różne tradycje związane z obchodami Dnia 

Zmarłych, jednak znajduje się wiele
wspólnych elementów, które są znane

praktycznie wszystkim.



HISTORIA

• Zostało ustanowione już w 835 roku, 
przez papieża Jana XI, który ustanowił
dzień 1. Listopada świętem ku czci
zmarłych świętych. Dotyczyło zarówno
świętych znanych, wyniesionych na
ołtarze, jak i świętych nieznanych.



W Polsce w czasach PRL Wszystkich Świętych było

oficjalnie nazywane Dniem Zmarłych. Wszystko za 

sprawą podkreślania świeckiego charakteru tego dnia. 

Nazwa ta jest stosowana do dziś, szczególnie przez

osoby niewierzące, które jednocześnie czują potrzebę
upamiętniania osób bliskich, które zmarły.



SYMBOLIKA

• Wszystkich Świętych to jednocześnie swojego
rodzaju Święto Pamięci Narodowej. Znicze
i kwiaty są również składane na mogiłach
bohaterów narodowych, czy też zapomnianych
na co dzień grobach żołnierzy. Wiele zniczy
pojawia się również pod pomnikami
upamiętniającymi ofiary tragicznych wydarzeń, 
czy też anonimowych bohaterów, którzy walczyli
za ojczyznę.



ZWYCZAJE

• Dawnym zwyczajem było rozpalanie
wielkich ognisk, najczęściej na rozstajach
dróg, lub w miejscach blisko cmentarzy. 

Zgodnie z wierzeniami, dusze wędrujące po 
świecie miały się dzięki temu ogrzać, przed

udaniem się w długą wędrówkę
w zaświaty.



ZWYCZAJE

• Ogień ma chronić przed złymi duchami
i upiorami. Często zapalono ognie zaduszkowe
na grobach osób, które zmarły nagłą śmiercią, 
najczęściej na grobach samobójców. Miało to 
zapewnić w pewien sposób odkupienie duszy

i ochronę przed złem, nawet tym obecnym
w zaświatach. Aktualnie tradycja ta nie jest już
znana, jednak z niej pochodzi zwyczaj zapalania

na grobach zniczy.



ZWYCZAJE
• Nabożeństwa, na których wspominani są

zmarli, zastąpiły dawny, pogański zwyczaj
wywoływania duchów.



ZWYCZAJE

• Od przeszło 100 lat na cmentarzach w miastach 
takich jak Kraków, czy Warszawa można kupić 
tzw. trupi miodek (miodek turecki, czyli kawałki 
karmelizowanego cukru z aromatem i 
kawałkami orzechów włoskich), czy też pańską 
skórkę (cukierki z gumy arabskiej, cukru
i białka jajecznego z aromatem 
pomarańczowym), czy też obwarzanki. Tradycja 
ta była skierowana głównie do dzieci, którym 
rodzice kupowali łakocie, aby w jakiś sposób 
wynagrodzić smutną atmosferę cmentarza. 
Tradycja wciąż jest kultywowana, jednak 
pojawia się wielu przeciwników takiej praktyki.



ZWYCZAJE

• W poprzednich stuleciach, kiedy w wielu
domach znajdowały się piece do 

wypiekania chleba, 
przygotowywać pieczywo na 1 listopada
trzeba było przynajmniej dzień wcześniej. 

Tego dnia palenisko w piecu miało być
wygaszone, gdyż zgodnie

z przesądem, spotykały się tam dusze
zmarłych przodków.



ZWYCZAJE

• Jak podkreślają teoretycy wiary, Wszystkich
Świętych nie jest świętem

smutnym. Można tak określić Dzień
Zaduszny, przypadający 2 

listopada. Podczas Święta Zmarłych wierni
powinni cieszyć się, że dusze zmarłych z ich 
rodzin znalazły się już w niebie i wspominać

z rozrzewnieniem przyjemne chwile, 
spędzone w ich towarzystwie. Całości

jednak powinna towarzyszyć podniosła
atmosfera i szacunek dla zmarłych.



Jak na świecie 
obchodzone 

jest Święto 
Zmarłych?

Gdy zbliża się 1 listopada, przy
cmentarzach zaczyna się prawdziwy ruch. 
Kupujemy znicze oraz kwiaty i jedziemy

z rodziną na groby naszych bliskich, którzy
już odeszli.

Zastanawialiście się kiedyś jak w innych
krajach obchodzony jest Dzień Zmarłych?



ZWYCZAJE 
BUDDYJSKIE

• O-bon, czyli buddyjskie Święto 
Dusz wypadające w połowie sierpnia jest 
jednym z najważniejszych świąt w 
Japonii. Dusze zmarłych powracają w tych 
dniach na ziemię; Japończycy w gronie rodziny 
odwiedzają wtedy ich groby, gdzie zostawiają 
w ofierze ryż i owoce. Na ulicach i w okolicach 
świątyń mieszkańcy gromadzą się również, aby 
wykonać rytualny taniec Bon-odori, który przy 
dźwiękach bębnów taiko ma przywitać 
przybyłe duchy zmarłych. Świętowanie 
kończone jest rozpaleniem wielkich ognisk lub 
pokazami sztucznych ogni, którym towarzyszy 
rytuał zapalania światełek. Japończycy 
wypuszczają na powierzchnię morza lub rzek 
papierowe latarnie, które mają wskazać 
zmarłym drogę powrotną do ich świata.



NIEMCY

• W Niemczech raczej nie spotkacie
1 listopada tłumów na cmentarzach. Wynika to
z faktu, że nie ma tu takiej tradycji odwiedzania

i przystrajania grobów jak w Polsce.



Alla Helgons Dag
w Szwecji

• W Szwecji obchodzony jest dzień nazywany
Zaduszkami, czyli Alla Helgons Dag. Jest to święto
ruchome, które zawsze przypada w pierwszą
sobotę listopada. W ten dzień Szwedzi
wspominają bliskich, którzy odeszli, odwiedzają
cmentarze, które wyglądają trochę inaczej niż
w Polsce. Szwedzkie groby to pionowe płyty,
a nie ogromne pomniki, stąd też ich przystrajanie
wygląda inaczej. Szwedzi zapalają symboliczną
świeczkę. Bardzo często w tym dniu, zapalają ją
również w domach, gdzie w tym dniu szczególnie
wspominają zmarłych.



La Toussaint we Francji

• Francuzi również obchodzą Dzień Zmarłych. 
Święto to nazywa się La Toussaint. Podczas tego
dnia we Francji ludzie chodzą na groby bliskich

i kładą kwiaty, ale nie zapalają zniczy. Młodzi ludzie
odwiedzają wtedy groby ważnych osobistości 

np. grób Fryderyka Chopina.

• Jednak liczba osób odwiedzających cmentarze
z roku na rok maleje. Jako, że 1 listopada jest 
dniem wolnym wiele osób przeznacza go na
odpoczynek lub krótkie wypady za miasto.

https://www.globtroterek.com/podroze/francja/


WIELKA BRYTANIA

• W Wielkiej Brytanii Dzień Zmarłych przypada
tak jak u nas. Jednak Brytyjczycy różnie spędzają

ten dzień. Większość odsypia halloweenowe
zabawy, a na cmentarz wybierają się tylko

nieliczni. Nie ma bowiem na wyspach tradycji
odwiedzania grobów bliskich akurat 1 czy 2 

listopada. Zdecydowanie częściej na cmentarze
przychodzi się gdy wypada rocznica śmierci lub

data urodzin zmarłej osoby.



STANY ZJEDNOCZONE

• Dzień Zmarłych w USA to po 
prostu Halloween. W nocy z 31 października na
1 listopada Amerykanie, podobnie jak starożytni

Celtowie, przebierają się za duchy, potwory
i czarownice. To święto szczególnie upodobały

sobie dzieci, które upiornie przebrane, chodzą od 
domu do domu i zadają pytanie “ cukierek albo

psikus”.

https://www.globtroterek.com/zabawy-na-halloween/


MEKSYK

• Święto Zmarłych w Meksyku jest chyba najbardziej kolorowe
i wesołe ze wszystkich na świecie. Dia de los Muertos to trzy dni
rodzinnej zabawy poświęconej zmarłym bliskim. Pierwszego dnia

przypada święto Aniołków, czyli zmarłych dzieci. Przynosi się
wtedy na ich groby zabawki i słodycze. Pozostałe dwa dni

poświęcone są wspominkom dorosłych zmarłych. W domach robi
się gruntowne porządki, ustawia ołtarze ze zdjęciem zmarłego
oraz powitalnym jedzeniem. Popularną potrawą na Dia de los 

Muertos jest kurczak w czekoladzie. W sklepach sprzedawane są
figurki w kształcie kolorowych czaszek i tematyczne słodycze. 

Wszyscy się radują, często też biesiadują na grobach zmarłych.



Jak sami widzicie 
obchody i tradycje
związane ze Świętem
Zmarłych na świecie
są przeróżne i bardzo
ciekawe.



POLSKA
• Jednak w Polsce podchodzi się do 

tego święta bardzo tradycyjnie -
z wielką powagą...

• Wspominamy tych, których już
z nami nie ma.



"I choć ich życia płomień zgasł, to myśli o nich
są przecież w nas". Maria Czerkawska



WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH TO PRZEDE WSZYSTKIM DZIEŃ 
ZADUMY...NAD ŻYCIEM I ŚMIERCIĄ...



ZATRZYMAJMY 
SIĘ CHWILĘ...


