
WALENTYNKI 

Walentynki jest to wyjątkowy dzień, który skłania nas do okazania ukochanej osobie,  

tego, co naprawdę czujemy, a tak, na co dzień nie mamy czasu i sposobności, żeby to wyrazić.  

Korzystajmy, zatem z tych chwil i słowami, czynami wyraźmy to, co podpowiada nam serce. 

Szczęśliwych Walentynek!!!! 

 

Nazwa „walentynki” pochodzi od imienia św. Walentego, patrona zakochanych oraz osób chorych na 

epilepsję i choroby nerwowe. Św. Walenty był biskupem i męczennikiem rzymskim, który poniósł 

śmierć w czasach cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 r.  

W czasie prześladowań uzdrowił on ze ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich i doprowadził do 

nawrócenia całej jego rodziny. To bardzo rozgniewało władcę. Biskup został pobity maczugami, a 

następnie ścięty.  

W miejscu, w którym święty został pochowany, już w IV w. Papież Juliusz I kazał wznieść nad grobem 

bazylikę. 

 

Św. Walenty słynął również z tego, iż udzielał ślubu zakochanym (niekoniecznie za zgodą rodziców). 

Inna wersja mówi o tym, że Walenty pomagał prześladowanym chrześcijanom na czym został 

przyłapany i skazany na śmierć.  

 

Może być również tak, że Walenty ze swoim późniejszym świętem nie miał nic wspólnego poza 

nazwą. Otóż 15 lutego starożytni rzymianie obchodzili Święto Wiosny - Luperkalia. Wtedy to oddawali 

cześć bogom upraw, w szczególności Faunowi. Odbywały się radosne i dość frywolne zabawy ku czci 

wiosny i budzącej się do życia przyrody. A wiadomo, że na wiosnę kwitnie nie tylko przyroda.  

 

Brytyjczycy uważają Walentynki za własne święto, dlatego, że rozsławił je na cały świat sir Walter 

Scott, twierdzą, że 14 lutego to dzień, kiedy na Wyspach Brytyjskich ptaki zaczynają łączyć się w pary. 

Ludzie po prostu idą za ich przykładem. 

 

W formie zbliżonej do obecnej Walentynki obchodzone są w Zachodniej i południowej Europie od 

średniowiecza.  

Dzień św. Walentego stał się prawdziwym świętem zakochanych dopiero w średniowieczu, kiedy to 

pasjonowano się żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich grobów, aby uczcić ich relikwie.  

Święto najbardziej rozpowszechniło się w Anglii i Francji. Dziewczęta 14 lutego starały się odgadnąć, 



za kogo wyjdą za mąż. 

Od XVI w. w dniu św. Walentego ofiarowywano kobietom kwiaty. Wszystko zaczęło się od święta 

zorganizowanego przez jedną z córek króla Francji Henryka IV. Każda z obecnych dziewczyn 

otrzymała wówczas bukiet kwiatów od swego kawalera. 

Przede wszystkim jednak narzeczony był obowiązany 14 lutego wysłać swej ukochanej czuły liścik, 

nazwany walentynką.  

W XIX w. Takie liściki uważano za najbardziej romantyczny sposób wyznania miłości.  

W 1800 r. Amerykanka Esther Howland zapoczątkowała tradycję wysyłania gotowych kart 

walentynkowych. 

Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów 

anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu.  

Święto to konkuruje o miano tzw. Święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim 

zwanym potocznie Nocą kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca 

 

I u nas tak samo tego dnia ludzie wysyłają do ukochanych „walentynkę” - wiersz albo wyznanie 

miłosne. Niekiedy obdarzają się upominkami. Walentynki to święto wszystkich zakochanych, zarówno 

tych, którzy są zakochani, jak i tych, którzy są nieśmiali i obawiają się wyznać swoje uczucie. 

Walentynki to szczególny dzień, na który warto starannie przygotować coś wyjątkowego. Dzień 

zakochanych zbliża się wielkimi krokami, więc warto przygotowania rozpocząć już dziś. 

Krytyka walentynek 

Część polskiego społeczeństwa krytykuje walentynki jako przejaw amerykanizacji, obcy polskiej kulturze i 

wypierający rodzime tradycje
[4][5]

. Walentynki są też krytykowane za ich komercyjne i konsumpcjonistyczne 

nastawienie. Są one wykorzystywane przez biznes i media do przełamania stagnacji handlowej pomiędzy 

Bożym Narodzeniem a Wielkanocą
[6]

. 

Dla osób nie pozostających w związkach, tzw. singli (szczególnie określających się jako quirkyalone) 

walentynki mają charakter opresywny, związany z "tyranią bycia w związku" i piętnujący osoby żyjące w 

pojedynkę. Z tego powodu 14 lutego został uznany przez społeczność quirkyalone za International 

Quirkyalone Day, mający być w zamierzeniu antywalentynkami
[7]

. 

W takich krajach jak Pakistan czy Indie zwyczaje walentynkowe, również wysyłanie kartek są potępiane 

jako niezgodne z duchem islamu
[8]

. 
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