WALENTYNKI

CO TO SĄ WALENTYNKI?
Jest to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie
liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego
dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających
wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie,
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św.
Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc
okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

HISTORIA WALENTYNEK
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza.
Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym
terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie
na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny.
Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym
konkretnym świętem starożytnego Rzymu.
Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta
rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony,
rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, Boga przyrody.
Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały
świat sir Walter Scott (1771-1832).

WALENTYNKI W POLSCE
Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w
latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie
od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie)
pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”. Za sprawą przechowywanej,
prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw.
Wniebowzięcia NMP (1280–1320) relikwii św. Walentego, połączono tu
lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską.

ZWYCZAJE
Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni,
na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję „Święty
Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego
przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia
przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25 lub 50
rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W Terni w tym dniu wręczana jest
również nagroda „Rok Miłości”. W roku 1997 list do par narzeczonych przesłał
również Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie
świętego Walentego.
Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym
Lublin, Kraków i Chełmno. W każdym z nich 14 lutego organizowane są obchody
ku czci patrona zakochanych. Stałym niemalże elementem walentynek jest
wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone,
najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i
miłosnym wyznaniem.

CIEKWOSTKI ZWIĄZANE Z WALENTYNKAMI

#1 PIERWSZA WALENTYNKA
Prawdopodobnie pierwszą kartkę walentynkową wysłał książę
Orleanu w 1415 roku – uwięziony w londyńskim Tower
pragnął powiedzieć żonie, jak bardzo ją kocha. Pierwszą
kobietą, która wysłała walentynkę była Margery Brews w 1477
roku, która wysyłając list do narzeczonego, dołączyła również
kartkę z miłosną poezją.

#2 NAJDROŻSZA WALENTYNKA
Najdroższa w historii kartka walentynkowa wykonana była z
litego złota i przyozdobiona sercem z diamentów, szafirów i
brylantów. Całość zapakowana była w… futro z norek.
Walentynka ta stanowiła kosztowny prezent dla śpiewaczki
operowej Marii Callas od armatora i miliardera Arystotelesa
Onassisa.

#3 „WYJDZIESZ ZA MNIE?”
Co roku w Walentynki średnio 220000 razy pada
pytanie: „Wyjdziesz za mnie?”.

„BO KAŻDY DZIEŃ POWINIEN BYĆ JAK WALENTYNKI”

W imieniu Samorządu Uczniowskiego opracowała Nicola Szpak z klasy VIII A

