
Živel 1. maj, praznik dela! 
 

Bliža se mesec maj, veliki traven, ko so naši predniki, ki so živeli povezani z naravo, slavili 
prebujenje narave, prižigali kresove, postavljali visoke mlaje in vsak večer častili Marijo s 
šmarnicami, z molitvijo in pesmijo. Prvomajsko praznovanje izvira iz obdobja poganske 
Evrope, ko so praznovali začetek poletja in rodnost narave ter iz obdobja krščanstva 
radost Marijinih praznikov. Pozneje pa je mesec maj postal mednarodni spomin na boj za 
delavske pravice in na pravico do dela. 

 

Ta mesec se je v zgodovini delavstva spremenil v praznik, ki povezuje vse delavne ljudi.  

 

Leta 1889 so na II. Kongresu Internacionale sklenili, da bodo delavci vsakega 1. maja 
organizirali množične demonstracije in stavke in se s tem spominjali na krvave 
demonstracije delavstva  v ameriškem Chicagu leta 1886, kjer je prišlo do streljanja med 
policisti in demonstranti. Na teh demonstracijah pa bodo praznovali socialne in 
gospodarske dosežke mednarodnega delavskega gibanja. Dosegli so osemurni delavnik, 
bolniški nadomestek in druge ugodnosti. Skoraj v vseh državah je dovoljeno praznovanje 
tega praznika. Žal ga ne praznujejo v Ameriki. V državah s socialističnimi vladami, pa so 
za 1. maj organizirali vojaške parade in rožljali z orožjem in oborožitvijo.  

 

Slovenci imamo svojo tradicijo pri praznovanju. Na predvečer praznika so na vrhovih 
zagoreli kresovi, na vaških trgih pa so tekmovali v postavljanju visokih okrašenih mlajev. 
Dolgo v noč so se ob kresu in mlaju družili, peli in plesali. Zjutraj, 1. maja, so delavske 
godbe igrale budnice. Delavci so se družili in odhajali na skupna zbirališča v naravi, v 
gumbnico so si pripeli rdeč nageljček ali si pripeli prvomajsko značko. Po drugi svetovni 
vojni so bila prava sindikalna praznovanja z žari, jedačo in pijačo in praznik je trajal kar 
dva dni. 
 

 
 

Na shodih so rekli: Delu čast in oblast! 

 

Resnično, kdor ima delo, je samostojen, je samozavesten in je lahko ponosen.  

 

Zadnja leta mladi ne praznujejo praznika dela. Na zavodih za zaposlovanje je več kot sto 
tisoč  zdravih, izobraženih in izučenih mladih ljudi. Čakajo na prvo zaposlitev. Tisti, ki 
delajo, nimajo pogodb o delu. Plačani so na uro in to za drobiž. Če so stalno zaposleni, 
dobijo minimalni osebni dohodek. Ne morejo se osamosvojiti in večinoma živijo pri 
ostarelih starših. In dragi naši člani Parasa, si lahko mislite, kakšne možnosti do zaposlitve 
imajo dandanes invalidi. 

 

Morda pa je res skrajni čas, da se delavno ljudstvo za 1. maj spet masovno zbere na 
množičnih demonstracijah in zahteva delo in čast. 
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