14 лютого
День всіх закоханих

Ким був святий Валентин?
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найромантичніше свято всіх часів і народів – день
закоханих, ще більше відомий як день святого
Валентина. І знов хлопці та дівчата писатимуть одне
одному романтичні записки – валентинки, в яких
всіляко зізнаватимуться у коханні, знов поети
складатимуть вірші, хлопці даруватимуть квіти, а
романтики з великої дороги як завжди дивуватимуть
своїх коханих. А от ким був сам винуватиць цього
чудового свята – святий Валентин, людина чиє ім’я
стало символом самого кохання?
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мучеників Валентинів, які мужньо поклали своє життя за християнську віру в період
давньоримських гонінь на християн. Серед них два найбільш ймовірних кандидати на
звання саме «того» святого Валентина: один з Валентинів був християнським священиком
у Римі і за свої проповіді скоро лишився голови. Інший Валентин теж був християнським
єпископом у невеличкому італійському містечку Терми та був страчений за навернення у
християнство сина місцевого консула. Про життя обох Валентинів відомо дуже мало,
практично нічого і хто з них саме «той» Валентин можемо лише гадати (хоча цілком
ймовірно, що «той» Валентин міг бути і кимось третім).
Однак вже у п’ятому столітті в давньому Римі святкування на честь дня святого
Валентина було дуже популярним серед молодих (та звісно закоханих) юнаків і дівчат, а
ім’я святого Валентина обростало чисельними (між іншим, дуже гарними та
романтичними) легендами.
Ось найпопулярніша легенда: (чи може не легенда, може все так дійсно було, адже
щоб народилась легенда потрібен герой). Отож, за часів правління римського імператора
Клавдія другого (268-270 роки) велика та могутня Римська імперія вже трохи (чи навіть не
трохи) тріщала по швам, а мужнім римським воїнам – захисникам імперії, весь час
доводилось воювати з чисельними варварськими племенами, які то і діло хотіли знищити

імперію. А щоб воїни краще, воювали імператор Клавдій взяв та заборонив їм
одружуватись, (зовсім заборонив) щоб вони (воїни) не відволікались від військової
служби на всякі діла сімейні. Святий Валентин, будучи військовим лікарем та священиком
(капеланом), всупереч забороні імператора продовжував таємно вінчати воїнів. За що був
схоплений людьми Клавдія та невдовзі страчений. Перед стратою Валентин зустрівся з
самим імператором Клавдієм і у них відбулась розмова. Ймовірний діалог Клавдія та
Валентина став темою багатьох цікавих театральних імпровізацій, пропоную послухати
одну з них, про що могли говорити між собою імператор-тиран та великий святий
бунтівник, який ради діла любові не побоявся кинути виклик навіть смерті…
P. S. Між іншим одні з ймовірних легендарних мощів святого Валентина
зберігаються на західній Україні у місті Самборі Львівської області в церкві Різдва
пресвятої Богородиці. Мощі були передані у Самборський храм у 1759 році, а до того
зберігались на цвинтарі святої Присцилли у Римі.
Джерело: http://waking-up.org/religii-svitu/kim-buv-svyatiy-valentin/?lang=uk

