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Навіть важко собі уявити, що 
якихось двадцять років тому, ми, на
віть, не знали і не святкували День 
Святого Валентина. Однак, якщо зану
римось в історію, то побачимо, що свя
та Любові були відомі ще з більш ран
нього часу— стародавніх язичницьких 
культур. Наприклад, римляни в серед
ині лютого святкували фестиваль еро
тизму, званий Lupercalia, на честь своєї 
богині любові Juno Februata.

Що ж стосується Валентина, то 
його історія датується приблизно 269 
роком. У той час Римською імперією 
правив імператор Клавдій II. Воююча 
римська армія відчувала гостру не
стачу солдатів для військових походів, 
і Клавдій вирішив, що головний ворог 
його воїнів - шлюби, бо одружений ле
гіонер думає більше про свою сім'ю, 
ніж про славу імперії.

Щоб зберегти в своїх солдатах 
військовий дух, імператор видав указ, 
що забороняв легіонерам одружува
тися. Тільки закохуватися солдати не 
стали менше. На їхнє щастя, знайшовся 
священик на ім'я Валентин з римсько
го міста Терні. Він не боявся імператор
ського гніву і таємно поєднував любля
чі серця перед вівтарем. Коли Клавдій 
дізнався про це, Валентина засудили 
до страти. Сам же священик теж був 
закоханий. Його обраницею виявила
ся дочка тюремника, якій напередодні 
страти священик написав листа, підпи
савши його: «Твій Валентин».*

Однак на дворі XXI століття, і 
хотілося б поговорити про це свято 
у наш час та поділитись з вами при
ємними новинами. Цього року свят
кування Дня закоханих було незви
чайним і запам'яталося грандіозним 
флешмобом. 14 лютого у першій сто
лиці нашої країни на площі Бекетова 
біля пам'ятника Закоханим зібралось 
близько 500 пар, для того щоб встано
вити Національний Рекорд України. Се
ред учасників звичайно були і студенти 
ХНТУСГ ім. Петра Василенка, які просто 
не змогли обминути цей захід. Чолові
ки повинні були протримати свою ді
вчину на руках не менше ЗО секунд.

Із цим завданням впорались усі 
присутні, але більшість учасників про
довжували стояти і по закінченні цього 
часу, бо найстійкіші отримували грошо
вий приз. У змаганні переміг студент 
Національного університету цивільно
го захисту, який тримав дівчину на ру-

ках більше 37 хвилин. Пара отримала 
грошовий сертифікат номіналом 1 000 
грн. на відвідування одного з кращих 
ресторанів міста. До речі кажучи, за
кохані разом вже три роки. Ось вона, 
сила справжньої любові!

Рекорд України з одночасно під
нятими на руки дівчатами встановле
но! Волонтери ХНТУСГ як завжди не

минають жодного заходу. Приєднуйся 
до активної, перспективної молоді.

РАДЧЕНКО Олександр, 
студентські ЗМІ.

*У статті використовувались 
матеріали з інтернету: Н«р://ІОУеІу^е. 
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