
           1 травня у багатьох країнах світу відзначається міжнародне свято –  

День праці (Свято Весни і Праці), яке спочатку носило назву День міжнародної 

солідарності трудящих.  

Історія свята 
        Привід для святкування Першотравня насправді досить сумний. 1 травня 

1886 року чиказькі робітники організували масовий страйк з вимогою 8-годинного 

робочого дня. Умови праці тоді були досить важкими: низька заробітна плата, 

тривалість робочого дня в 12-15 годин, використання дитячої праці, відсутність 

соціальних гарантій. У страйку взяли участь 350 тисяч американських 

робітників, в тому числі в Нью-Йорку 10 тисяч, в Детройті 11 тисяч, центром 

опору став Чикаго, де в страйку брали участь близько 40 тисяч робітників. 

       Після першотравневого  страйку  на одному з заводів  Чикаго були  звільнені  

1,5 тисячі робітників. Обурені робітники оголосили ще один страйк. Через два дні 

на завод прибули штрейкбрехери. Їх зустріли мітингом біля прохідної, але поліція 

розігнала його, використовуючи зброю. Чотири людини були вбиті, десятки 

поранені. 

   На згадку про цю подію першим Паризьким конгресом II Інтернаціоналу в липні 

1889 року було прийнято рішення про проведення щорічних демонстрацій в день   

1травня. Цей день був оголошений міжнародним святом всіх трудящих. Воно 

відзначається в 142 країнах і територіях світу 1 травня або в перший понеділок 

травня. У деяких країнах День праці відзначається в інший час - до них 

відносяться,  наприклад, США,  Японія,  Австралія  і Нова  Зеландія. Більш ніж в   

80 державах (включаючи Індію) День праці не відзначається. 

Сучасне свято 
   Довгий час Першотравень був символом революції, непримиренної класової 

боротьби, мав «політичне забарвлення» і відзначався демонстраціями, 

прикрашеними портретами політичних діячів, передовиків виробництва, гаслами 

(наприклад, «Мир, труд, май!»), закликами, плакатами і діаграмами про досягнення 

в тій чи іншій галузі народного господарства, науки, культури. Але поступово цей 

контекст губився. 

  В СРСР свято спочатку називалося «день Інтернаціоналу» і тільки потім 

перетворилося в День міжнародної солідарності трудящих - Перше травня. 

Відзначали його два дні - 1 і 2 травня. У цей день робітники проводили 

демонстрації, влаштовувалися військові паради і обов'язково проходили «маївки» - 

виїзди на природу. 

 Маївками в царській Росії називалися нелегальні збори робітників, і їх 

влаштовували за містом під приводом зустрічі весни. Уже в СРСР подібні пікніки і 

посиденьки стали офіційним способом провести вихідний. В якійсь мірі традиція 

збереглася - виїзд на дачі і на шашлики під час травневих свят теж можна сміливо 

називати маївкою. 

  Зараз в Україні 1 травня - офіційне державне свято під назвою «День праці». Так 

само воно називається в Білорусі, Киргизії, Китаї, Пакистані та інших країнах. 

 Спочатку 1 травня було днем боротьби за комфортні умови праці. І саме в 

результаті цього у нас з'явився восьмигодинний робочий день, трудовий кодекс і 

соціальний захист. А ще - додатковий вихідний на рік! 

 Сьогодні це свято, яке  уособлює прагнення людей до миру, рівності, братерства і 

плідної праці. Чесна, сумлінна праця – основа успішного розвитку будь-якого 

суспільства, а людина праці заслуговує найщирішої шани та поваги.  


