Pyhimyksiä
ja
kuolemanrangaistuksia
–
Tiesitkö
tämän
ystävänpäivästä?
Alkaa olla taas se aika vuodesta, kun joka puolella näkee
sydämiä ja suklaata. Ensi viikon torstaina 14.2. niin
pariskunnat kuin sinkutkin eri puolilla maapalloa viettävät
ystävänpäivää.
Ystävänpäivän juurten uskotaan juontavan 200-luvun Roomaan,
jossa
rakkauden
ja
avioliittojen
suojeluspyhimys,
Pyhä Valentinus, levitti rakkauden sanomaa. Tarinan mukaan
Valentinus ajatteli, että sotimisen sijaan sotilaille olisi
parasta mennä rakkaidensa luokse. Kehotettuaan sotilaita
jättämään armeijan Valentinus sai kuolemanrangaistuksen.
Pyhä Valentinus kuoli 14. helmikuuta, ja päivä on nimitetty
hänen kunniakseen. Englannin kielessä päivä kulkee
nimellä Valentine’s Day, kun taas Suomessa se tunnetaan
nimellä ystävänpäivä. Suomeksikin se on käännetty nimellä
Valentinen päivä, mutta ystävänpäivä on paljon käytetympi
nimike. Ystävänpäivänä nimipäiviään viettävät Tino, Voitto ja
Valentin, jotka nimistäkin päätellen ovat selkeästi
liitoksissa Valentinen päivään.
Saksassa ystävänpäivästä käytetään nimeä Valentinstag,
Espanjassa el Día de San Valentin, Hollanissa Valentijnsdag ja
Ranskassa Saint Valentin. Nämä kaikki nimet ovat peräisin
Valentinuksesta. Ruotsissa ystävänpäivä kulkee nimellä Alla
hjärtans dag, tarkoittaen kaikkien mielitiettyjen päivää, joka
nimitykseltään eroaa monesta muusta, mutta juhlana se on
samankaltainen.

Toinen usein ystävänpäivään liitetty hahmo on Amor, joka
tunnetaan myös nimellä Cupido. Amor on roomalaisessa
mytologiassa esiintyvä rakkauden jumala, ja hänen äitinsä on
rakkauden jumalatar Venus. Amor on usein kuvattu rakkauden
nuolia ampuvaksi pikkupojaksi, ja hän tulee esille nimenomaan
rakkaustarinoissa.
Vaikka päivää vietetäänkin ympäri maailmaa rakastavaisten
juhlana, suomalaiset ovat sen ristineet ystävänpäiväksi.
Ystävänpäivästä on tullut suomalaisille nimenomaan juhla,
jossa juhlistetaan ystävyyttä ja muistetaan lähimmäisiä
korteilla ja muilla välittämisen eleillä.
Ystävänpäivää juhlistetaan monin eri tavoin eri kulttuureissa,
ja se on toisissa paikoissa paljon suurempi juhlapäivä kuin
muualla. Kaikkialla kyseistä juhlaa ei ole omistettu ystäville
tai Pyhän Valentinuksen muistamiselle, vaan nimenomaan
rakastavaisille ja rakkauden juhlistamiselle.
Etelä-Koreassa ystävänpäivää juhlitaan todellakin koreasti.
Ystävänpäivä on omistettu siellä nimenomaan miehille, kun
naiset ostavat kumppaneilleen ja läheisilleen lahjoja.
Vastavuoroisesti seuraavassa kuussa vietetään toista
ystävänpäivää, joka kulkee nimellä “White Day”, jolloin miehet
puolestaan muistavat läheisiään. Myös Japanissa ystävänpäivää
vietetään samalla tavalla kahtena erillisenä juhlapäivänä.
14.2. on myös todella suosittu päivä naimisiinmenolle, koska
sitä pidetään vuoden romanttisimpana päivänä. Vietä sinäkin
lempeää ystävänpäivää, äläkä unohda muistaa lähimmäisiäsi
kivoilla yllätyksillä!

Lähteet:
http://www.tunturisusi.com/amor/amor.htm
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tiesitko-taman-ystavanpaiv

asta-lue-miksi-tanaan-juhlitaan/3194940#gs.NPe7LCeE
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/02/04/ystavanpaiva-142
https://www.ef.fi/blog/language/ystavanpaiva-ympari-maailmaa/
https://www.tridindia.com/blog/how-to-say-happy-valentines-day
-in-different-languages-translate-valentines-day/

