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Skąd się wzięły walentynki?

Nie ulega wątpliwości, że Walentynki
zawdzięczamy Anglosasom, dosłownie jak i w
przenośni.

Dla wielu Walentynki są objawem postępującej
amerykanizacji polskiej kultury, dla innych - po
prostu kolejną okazją, by spędzić miłe chwile z
ukochaną osobą. Nie ulega wątpliwości, że
Walentynki zawdzięczamy Anglosasom,
dosłownie jak i w przenośni. Gdyby nie pewien
angielski poeta, święto to w ogóle by nie
zaistniało. Z perspektywy historycznej,
celebrowanie świąt miłości, a szerzej, świąt
poświęconych płodności, nie jest niczym nowym.
Zwyczaj ten jest bardzo stary i występował
niemal w każdej starożytnej kulturze.

Dzień świętego Walentego naturalnie musi zawdzięczać swoją nazwę
któremuś z chrześcijańskich świętych o tym imieniu. Co najmniej 5 dni w
roku jest poświęconych różnym Walentym. Na sam 14 lutego przypada
święto aż trzech świętych katolickich męczenników o tym imieniu. Pierwszy
to św. Walenty z Rzymu, ksiądz, który umarł męczeńską śmiercią około
269 roku, drugi to św. Walenty z Terni, zabity po 197 roku w wyniku
prześladowań za cesarza Aurelian, a trzeci to bliżej nieznany św. Walenty,
który zginął męczeńską śmiercią w północnej Afryce. Co ciekawe, w
najwcześniejszych, wczesnośredniowiecznych żywotach tych świętych nie
ma żadnych elementów romantycznych.
Powszechnie uważa się, że Walentynki należy wywodzić z
niesprecyzowanego grecko-rzymskiego święta płodności, które miałoby się
odbywać w połowie lutego. Najczęstszym kandydatem na poprzednika
Walentynek były Luperkalia. Jednak okazuje się, że tak naprawdę nie ma
żadnej bezpośredniej kontynuacji między starożytnymi świętami i tradycją
świętowania dnia świętego Walentego, która powstała dopiero w późnym
średniowieczu.
Pierwsze powiązanie Dnia Walentego z romantyczną miłością pojawia się
w poemacie „Ptasi Sejm” Geoffreya Chaucera, pochodzącym z 1382 roku.
Według znajdującej w jego utworze aluzji, w dzień św. Walentego ptaki
kojarzyły się w pary. Chaucer to najwybitniejszy angielski poeta późnego
średniowiecza, a „Ptasi Sejm” napisał, by uczcić pierwszą rocznicę
zaręczyn między Ryszardem II, królem Anglii, a Anną Czeską, która
przypadła 2 maja. Dlaczego zatem nie obchodzimy Walentynek w maju?
Mimo że to także jest dzień świętego Walentego, tym razem biskupa Genui,
który zmarł około 307 roku, czytelnicy poematu błędnie założyli, że chodzi o
inny dzień Św. Walentego, tj. 14 lutego. I mimo że zima to nie najlepszy
okres na ptasie gody, święto zaczęto celebrować w lutym. Nie istnieje
żadna tradycja starsza niż utwór tegoż angielskiego poety, która
nakazywałaby 14 lutego obchodzić dzień zakochanych. Dzięki Chaucerowi
pomysł Dnia Św. Walentego zyskał swoją popularność już w
średniowiecznej Europie.
 
Jednak nowożytne szaleństwo związane z Walentynkami rozpoczęło się
dopiero w latach 40. XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Szybko
upowszechnił się zwyczaj wysyłania walentynkowych kartek pocztowych,
które zaczęły być masowo produkowane przez producentów papeterii. W
drugiej połowie XX wieku do zwyczaju wysyłania walentynek dołączono
wręczanie prezentów, które zwykle mężczyźni wręczali swoim ukochanym.
Obecnie Walentynki są popularne we wszystkich krajach anglosaskich i w
krajach Europy Zachodniej. We Francji znane są jako Saint Valentin, a w
Danii i Norwegii - jako Valentinsdag.
 
Poemat Chaucera  popadł w zapomnienie. Aby uzasadnić powstanie
święta, stworzono legendę, luźno opartą na średniowiecznym żywocie św.
Walentego (wszyscy patronowie tego dnia o imieniu Walenty zlali się w
postać jednego świętego). Otóż rzekomo cesarz rzymski Klaudiusz II miał
wprowadzić prawo, które zakazywało młodym mężczyznom ożenku, gdyż
małżeństwo miało ich czynić niezdatnymi do wojaczki. Sprzeciwił się temu
ksiądz Walenty, który potajemnie udzielał ślubu młodym zakochanym. Za
nieposłuszeństwo względem cesarza został wtrącony do więzienia, gdzie
sam zakochał się w niewidomej dziewczynie, córce strażnika więziennego,
którą cudownie uzdrowił z jej ułomności. Tam miał także napisać pierwszą
walentynkę do swojej wybranki. Niedane było kochankom cieszyć się
swoim szczęściem. Miłość miała tragiczny koniec, gdyż Walenty zginął
męczeńską śmiercią, przez ścięcie głowy. Walenty postawił miłość do
Chrystusa ponad ziemską miłość do dziewczyny i nie wyrzekł się swojej
wiary, za co został skazany na śmierć.

- -
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Walentynki w innych kulturach

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek jak w innych krajach obchodzi
się Dzień Zakochanych? Oczywiście w dobie globalizacji i zafascynowania
kultura amerykańską  możemy myśleć, że wszystko opiera się jedynie na
komercjalizacji. Droga kolacja przy świecach, najlepiej w dobrej restauracji
oraz obowiązkowy prezent, najlepiej biżuteria, pluszak z odpowiednim
aforyzmem, lub jakikolwiek przedmiot w kształcie serca, a także kwiaty, z
naciskiem na bukiet czerwonych róż – są to oczywiste elementy z jakimi
możemy się spotkać na całym świecie.  Jednak można zauważyć pewne
różnice w zależności od kręgu kulturowego.

W Stanach główny nacisk kładzie się na  obdarowanie wszystkich bliskich,
nie wyłączając kolegów z pracy, miłymi liścikami lub kartkami.
Niemcy stawiają przede wszystkim na dobre jedzenie. Wszak 
powszechnie wiadomo, że ‘przez żołądek do serca’.  Jeśli więc macie
zamiar spędzić ten dzień u naszego zachodniego sąsiada, to
zdecydowanie wcześniej trzeba zaplanować rezerwacje w uprzednio
upatrzonej knajpce. Innym zwyczajem jest pisanie przez mężczyzn krótkich
rymowanek, na których zaszyfrowane jest imię nadawcy. Jeśli obdarowana
zgadnie — dostaje prezent. 
Kluby, restauracje oraz puby w Południowej Afryce również są
zarezerwowane na długo przed Dniem Zakochanych. Tego dnia tańcząc i
śpiewając bawią się zarówno bardzo młodzi ludzie, jak i ich dziadkowie.

We Włoszech dominuje kolor czerwony. Nie ważne jaki prezent wręczymy
tego dnia, istotne, żeby był w jednym z odcieni koloru miłości. Włosi wierzą
także, że pierwszy mężczyzna jakiego ujrzy tego dnia niezamężna kobieta,
zostanie jej mężem przed upływem roku. Żeby choć trochę ułatwić tą wiarę,
niektórzy zgadzają się, że przyszły mąż może nie być tym dostrzeżonym,
ale z pewnością w jego typie. Podobno 14 lutego od wczesnych godzin
rannych wiele kobiet można zobaczyć w oknach ich domów. Wiara czyni
cuda?
Japończycy nie odbiegają od powyższych norm, tak samo jak Amerykanie
czy Europejczycy obdarowują się drobiazgami, natomiast specjalny prezent
–własnoręcznie upieczone ciasteczka- jest przeznaczony tylko  tej
najbliższej sercu osobie. Najciekawsza różnicą jest przyjęta, acz niezbyt
praktykowana zasada, że to głównie panie obdarowują płeć brzydką. Mam
nadzieję, że wiąże się to z tym, że kobiety w Japonii są noszone na rękach
nie tylko od święta.
W Szkocji zaś to święto to celebrują przede wszystkim dzieci, które na
zajęciach szkolnych wymyślają wierszyki okolicznościowe, a następnie
wysyłają lub podrzucają  je anonimowo do znajomych i rodziny.
Organizowane są również specjalne przyjęcia, gdzie każdy przy wejściu
pisze swoje imię na kartce i wrzuca do jednego z dwóch pojemników,
podzielonych ze względu na płeć. Następnie losuje się imię wybranki lub
wybranka, z którym należy spędzić resztę wieczoru. Ponoć na tego typu
imprezach poznało się wiele szkockich par.

Czy miłość na odległość istnieje?

Związki na odległość przestały dziwić. Przyznaje się do nich blisko
jedenaście milionów par na całym ziemskim globie, a ich liczba stale rośnie.
Świat kusi nieograniczonymi możliwościami, zmienia się rynek pracy i lada
moment niejeden związek będzie musiał przejść okres tzw. geograficznej
rozłąki. Socjologowie straszą, że XXI wiek zdominują randki na moment - w
przerwach, często na lotniskach, w weekendy albo jeszcze rzadziej...
Miłość na odległość nie daje nam prawdziwego obrazu drugiej osoby.
Widujemy się rzadko, a wtedy każdą chwilę poświęcamy sobie. Starannie
planujemy każdą sekundę spotkania, nie ma czasu na codzienność,
pośpiech, humory. Cieszymy się, że mamy siebie, że w końcu możemy się
do siebie przytulić.
Miłość na odległość to próba, która zacznie się dopiero po pokonaniu
bariery odległości. Na początku nie kochamy prawdziwej, realnej osoby, ale
wyobrażenie o niej. Stąd tak wiele rozczarowań w późniejszych fazach
związku.
Psychologowie twierdzą, że istnieje pewna granica czasu, którą tolerujemy.
Wynosi ona od 18 miesięcy do 3 lat - tyle jesteśmy w stanie wytrzymać w
związku na odległość zdaniem ekspertów. Jednak w rzeczywistości nie ma
na to reguły. Pamiętajmy, że wiele zależy od dojrzałości partnerów i ich
związku. Jeśli znaliśmy się na długo przed wyjazdem, możemy wytrzymać
dłużej próbę odległości. Wiele także zależy od perspektyw - łatwiej znosić
rozłąkę, kiedy mamy perspektywę, że już niedługo wrócimy do siebie na
stałe!

- -
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Pomysły na prezent walentynkowy

Jak spędzić samotnie walentynki

Prezent na walentynki dla niego
Nie masz pomysłu na prezent dla ukochanego? Zbliżają się
walentynki, a Ty wciąż myślisz: jaki prezent na walentynki
będzie najlepszy dla niego? Podpowiadamy: najprostsze
pomysły są najlepsze.
Zastanów się przez chwilę, co najbardziej lubicie robić.
Razem. Albo co on lubi robić, a Ty jeszcze nigdy mu w tym nie
towarzyszyłaś. Może jest fanem górskich wędrówek, a Ty
nigdy nie chciałaś jechać, bo kochasz morze? Wyobraź sobie,
jakby się ucieszył chociaż w weekendowego wspólnego
wypadu w góry.
A może lubi logiczne zagadki i mroczne tajemnice? Kup mu
wejściówkę do Escape Roomu, możecie iść we dwójkę lub
zabrać grupę przyjaciół - świetna zabawa gwarantowana.
Jeśli chciałabyś coś bardziej trwałego, pomyśl o czymś, na
czym można wygrawerować dedykację. Może to być zwykły
kubek z Waszym wspólnym zdjęciem i miłosnym napisem, ale
także wizytownik, zegarek, czy elegancki długopis - możliwości
jest naprawdę dużo. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia!

Prezent na walentynki dla niej
Po pierwsze kwiaty
To podstawa. Każda kobieta będzie zadowolona, dostanie
jedną różę, bądź cały bukiet. Kwiaty mogą stanowić prezent,
bądź być jego dodatkiem.
Po drugie biżuteria
Klasycznym prezentem dla kobiety jest biżuteria. Nie inaczej
jest w walentynki. Dlatego warto obdarować swoją ukochaną
pierścionkiem, naszyjnikiem, bądź bransoletka.
Po trzecie słodycze
Nie ma kobiety, której nie ucieszyłoby słodkie co nieco. Sklepy
mają przygotowaną bardzo bogatą ofertę walentynkowych
pysznych specjałów.
Mogą się sprawdzić też kosmetyki
Kosmetyków nigdy za wiele. Ale tu trzeba się zorientować co
może się jej przydać, czego używa. Jeżeli nie wiesz jakich
kosmetyków używa Twoja dziewczyna, to podaruj jej na
prezent bon na zakupy w jednej z drogerii.

1. Wybierz się na obiad do ulubionej restauracji. Jeśli martwisz się, że
dookoła ciebie będą same pary, zabierz ze sobą pasjonującą powieść.
Będziesz czytać w trakcie czekania na danie.
2. Idź do fryzjera. Nowa fryzura potrafi uskrzydlić.
3. Napisz bajkę o tym, jak spotykasz wymarzonego mężczyznę. Zaczaruj
rzeczywistość.
4. Przejrzyj stare zdjęcia z byłymi facetami i dziękuj, że nie jesteś z żadnym
z nich. Najlepiej, gdybyś dokonała ich rytualnego zniszczenia.
5. Kup sobie kwiaty i czekoladki.
6. Zadzwoń do starego przyjaciela z dzieciństwa. Raduj się ciepłem bliskiej
ci osoby.
7. Weź udział w energetycznych zajęciach tanecznych. Sexy dance?
Zumba? Inne? Poczujesz się jak nowo narodzona.
8. Wypożycz ulubiony film, który poprawia ci nastrój albo dobrze ci się
kojarzy.
9. Idź na masaż stóp. Gdy receptory, które się na nich znajdują, zostaną
poruszone, w całym ciele odczujesz przyjemną błogość.
10. Kup sobie czasopisma, na które zwykle nie masz czasu, a których
lektura cię relaksuje.
11. Stwórz scenariusz Walentynek, jakie chciałabyś spędzić w przyszłym
roku. Daj się ponieść wyobraźni.
12. Weź kąpiel z dodatkiem olejku lawendowego. Jego zapach pomaga
mózgowi wytwarzać fale alfa. Poczujesz się doskonale zrelaksowana i
zyskasz inną, lepszą perspektywę na ten dzień i życie.
13. Napisz do siebie list miłosny. 

- -
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Życzenia walentynkowe

Życzenia walentynkowe dla dzieci

Wyznam Tobie dziś w sekrecie,
Kocham Ciebie jak nikt w świecie.
Uścisk przesyłam przez misia małego,
W dniu Świętego Walentego!

W kosmicznym tempie, 
Lecz w ziemskim stanie, 
Serdeczną Walentynkę 
Przesyłam Ci kochanie.

W dzień Walentynek, 
Dla ładnych dziewczynek,
Wysyłam pocztówki,
Dla dziewczyn milutkich!

Amor w moje serce celował
I mnie dla Ciebie upolował.
Moja słodka dziewczynko,
Czy będziesz moją Walentynką?

Bez imienia i nazwiska
Ja Cię
Bardzo mocno ściskam.

Chociaż ja się Tobie nie rzucam na szyję, to dla Ciebie przecież serce moje
bije. Miłość moja szczera, a myśli gorące - w dowód przesyłam całusów
tysiące.

Dziś święty Walenty może sprawić cuda - dzięki niemu miłość znaleźć Ci
się uda. Słońce znów zaświeci, w sercach żar roznieci, a my w środku zimy
śnieg i lód stopimy.

Dzisiaj jest takie święto,
że buzię mam uśmiechniętą,
bo wszędzie dokoła nas
nastał miłości czas
i z tej miłosnej przyczyny
pałam miłością do całej rodziny
i walentynkowym zwyczajem
wyznania wszystkim rozdaje
i dzielić sympatią się chcę
bo ja kocham Cię!
Kocham Cię bardzo i nie skrycie
Kocham się mocno, na całe życie
Kocham nie tylko w walentynki
Bo jesteś częścią mojej rodzinki

-

-

-
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Ciekawostki

10. Główni bohaterowie dramatu „Romeo i Julia” mieszkali w Weronie. Co
roku z tego miasta wysyłane są tysiące kartek świątecznych.
11. Łącznie co roku wysyła się ponad 1 miliard kartek walentynkowych.
12. Zwyczaje walentynkowe w dużym stopniu wzorują się na starym
rzymskim święcie religijnym, Luperkaliach. Ustanowione przez Euandrosa i
obchodzone 14-15 lutego poświęcone były Luperkusowi, pasterskiemu
bogu plemion italskich chroniącemu przed wilkami.
13. W Korei single, którzy nie otrzymali prezentu walentynkowego, idą do
restauracji dla singli, by zjeść czarny makaron symbolizujący samotność.
14. Najwięcej osób prosi o rękę w dniu świętego Walentego.
15. Tradycyjnymi prezentami walentynkowymi we Francji są słodycze,
sztuczne kwiatki, wyjazdy oraz bilety w totolotka. Życzenia składa się nie
tylko kochanej osobie, ale też jej przyjaciołom i krewnym.
16. Dość nietypowym prezentem walentynkowym we Francji jest…
pomidor. Pomme d’or nazywał się wcześniej pomme d’amour, czyli w
tłumaczeniu z francuskiego „jabłko miłosne”. Pomidor symbolizuje dla nich
serce, tym bardziej że wiele odmian przypomina je formą.
17. Kolejny romantyczny naród – Włosi – uważają Dzień Zakochanych za
święto amerykańskie. Zamiast tego obchodzą il giorno della festa degli
innamorati obchodzony w rodzinie i bez wręczania prezentów.
Wszystko wskazuje na to, że to się zmienia, a zwyczaje walentynkowe nie
odbiegają od tych znanych choćby u nas w Polsce. Warto wymienić
tradycyjne włoskie czekoladki Baci Perugina zawijane w liściki miłosne.

1.  Święto w dniu 14 lutego zostało ogłoszone przez papieża Gelazjusza I
pod koniec lat 400-ch.
2. Obraz świętego Walentego prawdopodobnie należy do dwóch różnych
osób jednocześnie.
3. Ok. 1300 r. – dzień świętego Walentego powszechnie kojarzy się z
miłością i romantyką.
4. W 1600 r. mieszkańcy Europy zaczynają wymieniać się kartkami
świątecznymi z okazji dnia świętego Walentego.
5. W roku 1840 w USA rozpoczęto masową produkcję i sprzedaż kartek
świątecznych.
6. Przyrodnicy brytyjscy uważają, że obchodzenie 14 lutego święta
zakochanych pokrywa się z cyklami przyrody. Uważano, że począwszy od
tego dnia ptaki w tej szerokości geograficznej zaczynają łączyć się w
pary. Z tego powodu ten dzień nazywany był kiedyś „ptasim ślubem”.
7. W Arabii Saudyjskiej świętowanie DŚW jest surowo zabronione i wiąże
się z wysokimi mandatami, ponieważ, zdaniem władz, propaguje
rozwiązłość seksualną.
8. Kobiety w Holandii mogą w tym dniu złożyć propozycję ślubną
upatrzonemu mężczyźnie. Jeśli odmówi, powinien jej sprezentować
jedwabną suknię. W Kanadzie za to samo „przewinienie” mężczyzna może
otrzymać mandat lub trafić za kratki.
9. Najstarsza walentynka pochodzi z 1415 roku i znajduje się w muzeum
londyńskim. Autorem był Karol I (Karol Orleański) – książę Orleanu, twórca
francuskiego średniowiecza, zatoczony w pojedynczej celi. Za pomocą
notatek miłosnych do żony walczył z nudą.

-
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Niespodzianka
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	Skąd się wzięły walentynki?
	Nie ulega wątpliwości, że Walentynki zawdzięczamy Anglosasom, dosłownie jak i w przenośni.
	Dla wielu Walentynki są objawem postępującej amerykanizacji polskiej kultury, dla innych - po prostu kolejną okazją, by spędzić miłe chwile z ukochaną osobą. Nie ulega wątpliwości, że Walentynki zawdzięczamy Anglosasom, dosłownie jak i w przenośni. Gdyby nie pewien angielski poeta, święto to w ogóle by nie zaistniało. Z perspektywy historycznej, celebrowanie świąt miłości, a szerzej, świąt poświęconych płodności, nie jest niczym nowym. Zwyczaj ten jest bardzo stary i występował niemal w każdej starożytnej kulturze.

	Walentynki w innych kulturach
	Czy miłość na odległość istnieje?
	Pomysły na prezent walentynkowy
	Prezent na walentynki dla niego
	Prezent na walentynki dla niej
	Nie masz pomysłu na prezent dla ukochanego? Zbliżają się walentynki, a Ty wciąż myślisz: jaki prezent na walentynki będzie najlepszy dla niego? Podpowiadamy: najprostsze pomysły są najlepsze. Zastanów się przez chwilę, co najbardziej lubicie robić. Razem. Albo co on lubi robić, a Ty jeszcze nigdy mu w tym nie towarzyszyłaś. Może jest fanem górskich wędrówek, a Ty nigdy nie chciałaś jechać, bo kochasz morze? Wyobraź sobie, jakby się ucieszył chociaż w weekendowego wspólnego wypadu w góry. A może lubi logiczne zagadki i mroczne tajemnice? Kup mu wejściówkę do Escape Roomu, możecie iść we dwójkę lub zabrać grupę przyjaciół - świetna zabawa gwarantowana. Jeśli chciałabyś coś bardziej trwałego, pomyśl o czymś, na czym można wygrawerować dedykację. Może to być zwykły kubek z Waszym wspólnym zdjęciem i miłosnym napisem, ale także wizytownik, zegarek, czy elegancki długopis - możliwości jest naprawdę dużo. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia!
	Po pierwsze kwiaty To podstawa. Każda kobieta będzie zadowolona, dostanie jedną różę, bądź cały bukiet. Kwiaty mogą stanowić prezent, bądź być jego dodatkiem. Po drugie biżuteria Klasycznym prezentem dla kobiety jest biżuteria. Nie inaczej jest w walentynki. Dlatego warto obdarować swoją ukochaną pierścionkiem, naszyjnikiem, bądź bransoletka. Po trzecie słodycze Nie ma kobiety, której nie ucieszyłoby słodkie co nieco. Sklepy mają przygotowaną bardzo bogatą ofertę walentynkowych pysznych specjałów. Mogą się sprawdzić też kosmetyki Kosmetyków nigdy za wiele. Ale tu trzeba się zorientować co może się jej przydać, czego używa. Jeżeli nie wiesz jakich kosmetyków używa Twoja dziewczyna, to podaruj jej na prezent bon na zakupy w jednej z drogerii.

	Jak spędzić samotnie walentynki
	Życzenia walentynkowe
	Życzenia walentynkowe dla dzieci
	Dzisiaj jest takie święto, że buzię mam uśmiechniętą, bo wszędzie dokoła nas nastał miłości czas i z tej miłosnej przyczyny pałam miłością do całej rodziny i walentynkowym zwyczajem wyznania wszystkim rozdaje i dzielić sympatią się chcę bo ja kocham Cię! Kocham Cię bardzo i nie skrycie Kocham się mocno, na całe życie Kocham nie tylko w walentynki Bo jesteś częścią mojej rodzinki

	Ciekawostki
	10. Główni bohaterowie dramatu „Romeo i Julia” mieszkali w Weronie. Co roku z tego miasta wysyłane są tysiące kartek świątecznych. 11. Łącznie co roku wysyła się ponad 1 miliard kartek walentynkowych. 12. Zwyczaje walentynkowe w dużym stopniu wzorują się na starym rzymskim święcie religijnym, Luperkaliach. Ustanowione przez Euandrosa i obchodzone 14-15 lutego poświęcone były Luperkusowi, pasterskiemu bogu plemion italskich chroniącemu przed wilkami. 13. W Korei single, którzy nie otrzymali prezentu walentynkowego, idą do restauracji dla singli, by zjeść czarny makaron symbolizujący samotność. 14. Najwięcej osób prosi o rękę w dniu świętego Walentego. 15. Tradycyjnymi prezentami walentynkowymi we Francji są słodycze, sztuczne kwiatki, wyjazdy oraz bilety w totolotka. Życzenia składa się nie tylko kochanej osobie, ale też jej przyjaciołom i krewnym. 16. Dość nietypowym prezentem walentynkowym we Francji jest… pomidor. Pomme d’or nazywał się wcześniej pomme d’amour, czyli w tłumaczeniu z francuskiego „jabłko miłosne”. Pomidor symbolizuje dla nich serce, tym bardziej że wiele odmian przypomina je formą.
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