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Dragi cititori,  

 

Dacă numărul trecut a fost cel mai dulce de până 

acum, acesta ar putea fi cel mai îndrăgit. Cine nu 

iubește Sărbătoarea Dragostei? Cum să nu 

sărbatorești o astfel de zi alături de persoana 

iubită? Chiar dacă se numește Valentine's Day , 

Valentinsdag, Dragobete, Ziua Inimilor Dragi sau 

Dulci, Festivalul Primăverii sau Ziua Prietenilo, 

această zi este un motiv perfect pentru ați 

demonstra dragostea în fața iubitului/iubitei, 

soțului/soției sau orice statut ar avea persoana 

care vă este alături.   



Valentine’s Day este, pentru majoritatea oamenilor, cea mai romantică zi 

a anului, moment în care cuplurile de peste tot din lume sărbătoresc 

minunea dragostei, cheltuind milioane de dolari/euro/lire sau lei pe tot 

felul de cadouri mai inspirate sau nu. Multe țări au obiceiurile proprii 

pentru a sărbători ziua de 14 februarie  



 Odata era un împărat roman al cărui nume era Claudiu al II-lea. 

El era un luptător îndârjit și a avut multe războaie. El a vrut o armată 

puternică dar majoritatea bărbaților romani nu doreau să meargă în luptă. 

Împăratul s-a gândit că, in locul luptei, bărbații preferau să stea acasă cu 

soțiile și copiii lor. In consecinta, Claudiu a decis ca niciunul dintre soldații 

din Roma să nu se mai poată căsători. Împăratul s-a gândit că această lege îi 

va face pe bărbați să meargă la război și să lupte ca niște adevărați soldați. 

 Valentin, care era un preot crestin, credea că dreptul oamenilor 

de a sa căsători era dat de Dumnezeu iar Claudiu nu avea dreptul sa-l 

interzica. El a căsătorit în secret cupluri, cununiile fiind facute în locuri 

secrete, pentru a nu putea fi gasit de împărat. 

Intr-un final, Claudiu l-a găsit si l-a arestat. Lui Claudiu i-a plăcut 

personalitatea lui Valentin, considerand că este un om tânăr și înțelept. L-a 

încurajat să renunțe la creștinism și să devină un soldat roman. Cand Valentin a 

refuzat, a fost întemnițat și condamnat la moarte. Până în ziua execuției, el a 

trimis scrisori de adio către prietenii săi și le-a semnat scriind "Adu-ți aminte de 

Valentin al tău." 

 Valentin a fost executat pe 14 februarie în anul 269 sau 270. Nu se 

știe însă sigur dacă legenda are o bază istorică veridică, dar sărbătoarea este 

atât de răspândită, încât ne permitem să credem chiar și în povești.   



 În Slovenia un proverb spune 

că Sfântul Valentin aduce cheile 

rădăcinilor, așa că pe 14 februarie plantele 

și florile încep să crească. Ziua 

îndrăgostiților a fost sărbatorită ca ziua în 

care încep lucrările în vii și pe câmpuri. 

Este de asemenea spus ca păsările se 

căsătoresc în această zi.  

 Cu siguranță, numai de curând 

este sărbătorită ca Ziua iubirii. Ziua iubirii 

este tradițional 12 martie, ziua Sf. Gregor. 

 În Franța, o țară tradițional 

catolică, Valentine's Day este cunoscută 

simplu drept Sfantul Valentin și este 

sarbatorită ca în restul țărilor occidentale. 

 În Danemarca și Norvegia 14 

februarie este cunoscută ca „Valentinsdag”. 

Nu este sărbătorită pe o scară largă, dar 

mulți oameni își fac timp pentru a petrece 

într-un mod romantic cu partenerul de viață 

sau trimit o felicitare unei iubiri secrete. 



 În România, sărbătoarea tradițională 

pentru iubiți este Dragobete care este sărbătorită pe 

24 februarie. Numele vine de la un personaj din 

folclorul românesc care se presupune că ar fi fiul 

Babei Dochia.  

 Etimologic, o parte din numele de 

Dragobete poate fi găsit și în cuvântul 

romanesc dragoste. 

 România a început să sărbătorească și 

Valentine's Day, deși deja avea prin Dragobete o 

sărbătoare tradițională. Aceasta a dus la un val de 

critici din partea mai multor grupuri, persoane 

reputate, instituții.  

 Organizația naționalisă Noua 

Dreaptă condamnă sărbătorirea Valentine's Day în 

România ca fiind o activitate superficială, 

comercialistă, un kitsch importat din Occident. 



 În trecut, în Italia Valentine’s Day se 

sărbătorea ca și Festivalul Primăverii. Tinerii ieșeau 

în grădinile publice și se bucurau de înverzirea 

copacilor citind poezii persoanelor iubite, ascultând 

muzică.  

 Astăzi, de Valentine’s Day, italienii preferă 

să meargă la cine romantice și să-și facă cadouri 

prețioase. De asemenea, există o tradiție de a dărui 

ciocolată iubitei/iubitului, iar italienii cred că 

marimea ciocolatei contează – cu cât e mai mare, cu 

atât de mai multă dragoste vei avea parte.   

 În Orientul Mijlociu și Africa 

 
 În Turcia, Valentine's day este numai Sfantul 

Gregor care se traduce în Ziua Inimilor Dragi/Dulci. În 

cultura persană (Iran), Valentine's day este o zi dedicată 

iubirii și are loc pe 29B în calendarul solar jalali. Dată 

corespunzătoare calendarului gregorian este 17 februarie. 

Valentine's day se sărbătorește în Marele Imperiu Persan 

deja din sec 20 i.e.n.  
 În Egipt este o altă zi a iubirii pe data de 4, 

numită ziua iubirii egiptene. 



Pe continentele americane 

  
 În Brazilia, ziua înămoraților sau ziua 

iubitului/iubitei este sărbătorită pe 12 iunie, când 

cuplurile își dau cadouri cum ar fi: ciocolată, 

felicitări și de obicei un buchet de flori. Aceasta a 

fost aleasă ca ziua înainte de Sfântul Anton, 

cunoscut aici ca sfântul căsătoriei, când multe femei 

singure realizează ritualuri populare pentru a găsi 

un soț bun sau iubit. 

  
 În Columbia, Ziua iubirii și a prieteniei 

este sărbătorită în a treia vinere și sâmbătă din 

septembrie, datorită scopurilor comerciale. În 

această țară, prietenul secret este o tradiție foarte 

populară, care presupune desemnarea fiecărui 

participant un destinatar a unui cadou secret 

(asemănător tradiției de Crăciun Moș Crăciun 

Secret) În Mexic, ziua iubirii și prieteniei este 

sărbătorită asemănător ca în Columbia dar pică in 

altă dată. 



În Orientul Îndepărtat 

 
 Datorită unui efort 

de marketing concentrat, 

Valentine's Day a apărut și 

în Japonia și Coreea ca o zi 

în care mai mult femeile și 

mai puțin bărbații dăruiesc 

bomboane, ciocolată și flori. 

A devenit ca o obligație ca 

multe femei să dăruiască 

ciocolată tuturor colegilor 

bărbați.  În Japonia este 

cunoscut ca giri-choko, de la 

cuvintele giri – obligație și 

choko – ciocolată. Aceasta 

contrastează cu honmei-

choko, ciocolata dată 

persoanei iubite. Prietenii 

(mai ales fetele) pot schimba 

între ele în tomo-

choko…tomo-prieten.  

Prin efort de marketing 

susținut, o zi reciprocă, a 

apărut Ziua albă. Pe 14 martie 

bărbații sunt așteptați să 

întoarcă favorul celor care le-

au dat ciocolate de Ziua 

Îndragostiților. La început 

cadoul de retur trebuia să fie o 

bezea sau ciocolată albă, de 

unde și numele de Ziua albă. 

Însă acum lenjeria a devenit 

un cadou foarte comun. În 

cultura chineză, există un 

omolog al Zilei Îndrăgostiților 

numită Ziua Șaptelor, potrivit 

legendei Ciobanului si 

Tesatoarei Menajera care s-au 

găsit în Rai în ziua a șaptea a 

lunei a șaptea a calendarului 

lunar. 



 În Marea Britanie se trimit felicitări 

anonime de Valentine’s Day, o sărbătoare care datează 

încă din perioada Victoriană. Astfel că cei care primesc 

aceste felicitări, află că au admiratori secreți, iar cei ce 

trimit se bucură la gândul că cei admirați au aflat că au 

admiratori secreți.  

 În anumite părți ale Angliei, există tradiții 

diferite de a sărbători Valentine’s Day: în Norfolk, în 

vest, un Jack Valentine misterios bate la ușă oamenilor 

oferind cadouri copiilor. În Wales în est, Valentine’s 

Day se sărbătorește la câteva săptămâni dupa Sfântul 

Dwynwen  

(25 Ianuarie), după Welsh – patronul sfânt al 

îndrăgostiților.  

 Valentine’s Day  în Estonia are propria 

denumire: 14 februarie se numeste “Friend’s Day” – 

“Ziua Prietenilor “. În această zi se oferă cadouri 

între prieteni sau între membrii familiei.  

 Asta înseamnă că nu e vorba de niciun fel 

de romantism; magazinele, restaurantele sau chiar 

strazile sunt decorate cu inimi sau alte simboluri ale 

iubirii. În această zi, persoanele singure au șansa  să 

facă o plimbare cu un special autobuz al iubirii , 

unde pot întâlni alte persoane în căutarea dragostei.   




