
День Святого Валентина ще іменують 

Днем усіх закоханих!!! 

 Свято — неофіційне і не є вихідним, проте активно 

відзначається молоддю щорічно 14 лютого. День Валентина прийшов до 

нас з-за кордону і дуже скоро став одним з найпопулярніших молодіжних 

свят. 

 

 
  

Історія виникнення свята 

Достовірних даних про те, де саме зародилася традиція святкування — 

немає, одні вважають батьківщиною знаменного дня — Англію, інші — 

Францію.  

За переказами, День Святого  Валентина вшановує великомученика 

Валентина — священика, який всупереч наказу імператора Клавдія ІІ, що 

забороняв молодим чоловікам мати сім'ю, таємно вінчав закоханих. 

Правитель вважав, що самотній чоловік, не обтяжений сімейним побутом, 

має шанси стати кращим воїном, оскільки його думки зайняті тільки 

майбутніми битвами. Незабаром дії священика були розсекречені, сам 

Валентин постав перед судом, піддався жорстоким тортурам і згодом був 

страчений. В ніч перед стратою він написав своїй коханій лист — 

признання в любові у віршованій формі. Згодом такі листи стали називати 

«валентинками». Дата смерті великомученика і припадає на 14 лютого. 

Минуло багато часу, в XIV столітті священика Валентина 

канонізували — за благі діяння віднесли до числа святих. Відтоді День 

Святого Валентина активно святкується в Європі і в нашій країні. 

 Традиції святкування та символіка Дня Святого Валентина 

Щороку 14 лютого молоді люди, що мають пару, дарують своїм 

половинкам різноманітні подарунки: 

• «валентинки» — символічні листівки у формі сердечок, які містять 

признання в коханні, найчастіше у віршованій формі; 

• солодощі, виготовлені в тій же «серцевій» формі або які зображують 

фігурки Купідона — бога любові; 

• м'які іграшки та сувеніри. 

 



  

Очевидно, що головні символи свята повинні бути виконані в 

яскравих червоних і рожевих тонах — кольорах, що означають пристрасть 

і полум'я почуттів. 

 Особливості Дня Валентина 

• Ті, хто страждають від нерозділених або таємних почуттів, також 

дарують символічні сувеніри своїм коханим, ніби натякаючи на свою 

прихильність, нерідко такі подарунки підносяться інкогніто. 

• Дуже романтично, коли в День закоханих, пари зізнаються один 

одному в любові, мріють про щасливе спільне майбутнє, а молоді люди 

роблять пропозиції руки і серця своїм обранцям. 

• За статистикою РАГСів і храмів, на 14 лютого припадає дуже велика 

кількість урочистих реєстрацій шлюбу та вінчань, оскільки молодь вважає 

хорошим знаком об'єднання сердець саме в День Святого Валентина. 

 День закоханих — світське свято. Оскільки його зустріч припадає на 

сльотавий і вогкий місяць зими, молодь з нетерпінням чекає його, щоб 

просто весело провести час, адже новорічні свята давно позаду, а весняна 

«маївка» ще нескоро. Тим не менш, є пари, які дуже серйозно ставляться 

до цієї дати і переносять на неї доленосні рішення. 

 

 
На носі саме «лямурне» свято року. Одні – визнаватимуться в любові і 

запалюватимуть свічки, інші посміються і пройдуть повз - мовляв, теж 

мені, привід для свята! Дізнайтеся, хто складе вам компанію в День Всіх 

Закоханих і чи варто взагалі в цей день вилазити з-під ковдри? 

Пройдіть цей тест за посиланням: 

гарного свята!!! 

https://kudago.com/all/quiz/test-s-kem-tyi-

vstretish-den/ 

https://vv-hotel.com/ua/27/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0_2014-2015/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85
https://vv-hotel.com/ua/69/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2015/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://vv-hotel.com/ua/69/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2015/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96

