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Walentynki. Dla jednych to święto, dla drugich
okazja do zarobienia. Jedni Walentynki uważają za
święto komercyjne, którego celem jest
wyciągnięcie pieniędzy z portfela „zakochanej
ofiary”, drudzy szeroko otwierają portfel, aby kupić
wszystko co ma formę serca.

Dwie znane piosenkarki polskiego pochodzenia Ewelina
Saszenko i Katarzyna Niemyćko święto spędzą różnie. Pierwsza od kilku lat na Walentynki koncertuje,
druga natomiast planuje spędzić wieczór wieczorem razem z ukochanym na mieście.

„Jak zawsze będę śpiewać. Mam koncert w Pałacu Kongresów. Projekt nazywa się „Can you f eel the love
tonight?” („Czy czujesz moją miłość?”). Razem wystąpią: Jeronimas Milius, Sasha Song, Rosita Čivilyte i
Raf ailas Karpis. Uważam, że Walentynki to święto komercyjne, więc już od wielu lat po prostu na nim
zarabiam. W dowolnym przypadku nie mam z kim spędzać tego święta” -  powiedziała PL DELFI Ewelina
Saszenko.

„Niespodzianki dla ukochanej osoby czy romantyczne wieczory nie powinny mieć miejsce tylko w
określonym, zaznaczonym w kalendarzu na czerwono, dniu, ale jak najczęściej. Jednak wyczuwa się
jakaś presja ze strony tego święta i chciałoby się go spędzić chociażby obok ukochanej osoby. Jako że
Deividas uczestniczy w f ilmowaniu projektu telewizyjnego, którego transmisja zakończy się około
północy, to tylko wtedy uda nam się wyrwać na miasto” -  opowiadała PL DELFI Katarzyna Niemyćko.

Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające na 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 į Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako
patrona zakochanych.

Na Litwę obchody walentynkowe traf iły w latach 90. XX wieku z kultury f rancuskiej i krajów anglosaskich,
a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Stałym niemalże elementem walentynek jest
wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie
serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się
również zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy,
pluszowych maskotek jak również bardziej osobistych elementów garderoby.
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Święty Walenty

W tradycji chrześcijańskiej odnajdujemy inf ormacje o co najmniej trzech Świętych o imieniu Valentine lub
Valentinus. Jedna z legend mówi o duchownym, który przeciwstawił się rozkazowi Imperatora Rzymu
Klaudiusza II. zakazującego udzielania ślubów młodym mężczyznom, jako że wg. doradców Klaudiusza,
nieżonaci mężczyźni byli lepszym żołnierzami. Za to nieposłuszeństwo duchowny Walenty został
skazany na śmierć.
Inna historia mówi o młodym człowieku, który za pomoc prześladowanym chrześcijanom został skazany
na śmierć. Z więzienia wysłał swojej ukochanej list z podpisem „From Your Valentine” (podpis używany do
dzisiaj na walentynkach w języku angielskim).

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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