
ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО 
«Міжнародний жіночий 

день» 



Повна назва 

День  

боротьби за права   

жінок  

і міжнародний мир 



У серпні 1910 року, виступаючи на 
конгресі в Копенгагені, німецька 
активістка Клара Цеткін закликала 
жінок активніше боротися за свої 
права.  

Для чого запропонувала 
організувати спеціальний день, коли 
жінки будуть влаштовувати мітинги, 
щоб змусити громадськість звернути 
увагу на свої проблеми.  

Сказано - зроблено, і через півроку, в 
березні 1911, подібні мітинги були 
організовані в чотирьох країнах - 
Данії, Німеччині, Австрії та 
Швейцарії.  

Так що, цей день можна вважати 
першим офіційним початком 
святкуванням Міжнародного 
жіночого дня.  

 



З кожним роком до нього приєднувалися все більше 
жінок і в інших країнах світу. Щоправда, спочатку у 
цього свята не було сталої дати - його влаштовували в 
різні дні березня, і навіть у травні. А в 1914 році його 
вперше відзначили 8 березня, саме ця дата і увійшла в 
історію.  
 



Жіночий день, хоч трохи і не схожий на сучасне свято, 
існував ще в Стародавньому Римі. Вільні жінки цього 
дня отримували подарунки від своїх чоловіків, а 
рабиням, в якості подарунка, давали вихідний день. До 
речі, святкували його також навесні - 1 березня.  
 



У В'єтнамі традиція вітати жінок існує вже дві тисячі років. 
Проте, раніше було заведено робити це в День пам'яті 
сестер Чинг - національних героїнь країни, які організували 
повстання проти китайських загарбників. А в середині 
минулого сторіччя День пам'яті сестер Чинг непомітно 
трансформувався у Міжнародний жіночий день.  



Особливого значення це свято набуло в радянські часи. 
Спочатку воно мало суто ідеологічний зміст. 



  

Та згодом, його почали 
відзначати як свято жіночості та 
краси. 

У 70-ті роки в нашій країні 
випускалися парфуми під назвою 
"8 березня". Їх робила Харківська 
парфумерно-косметична фабрика, 
і відносилися вони до парфумерії 
класу люкс. У будь-якому разі, 
їхня ціна була прирівняна до ціни 
французьких парфумів. 

Традиційним символом 
міжнародного жіночого дня в 
нашій країні вважається мімоза. 
Тільки от насправді, квіти, які у 
нас називають мімозою, 
називаються абсолютно по-
іншому - акація срібляста. Ця 
акація-мімоза, до речі, також є 
традиційним подарунком на 8 
березня в Італії та Албанії. А ось 
французькі чоловіки цього дня 
дарують своїм жінкам фіалки та 
конвалії. 







В розвинених країнах в цей День жінки нагадують 
суспільству, що їх права й зараз потребують захисту, треба 
бути пильними, щоб те, що досягнуте, не відібрали 



В пострадянських країнах і, зокрема, в Росії в цей День 
жінки згадують, що вони жінки, у значенні «слабка 
стать»: красиві, ніжні, тендітні, варті уваги, берегині 
роду тощо. 
Таким чином, ще раз підкреслюється розмежування ґ 
ґендерних ролей у суспільстві 
 
 



Представники православної церкви не так вже й шанують 
Міжнародний жіночий день. Пояснюють вони це тим, що ідея 
цілковито зрівняти соціальні ролі чоловіків і жінок повністю 
суперечить православним догмам і канонам.  
Цікаво, що 8 березня немає жодних жіночих іменин. Однак, цілих 16 
чоловічих! Так що не забудьте привітати з Днем Ангела своїх 
знайомих з іменами Адельфій, Олександр, Олексій, Антіох, Антонін, 
Дем'ян, Зевін, Іван, Климент, Кузьма, Лазар, Михайло, Мойсей, 
Микола, Полікарп і Поліхроній.  
 







У Верховній раді України зараз 20,8% 
жінок (88 з 423 народних депутатів) 



А як Ви вважаєте, чи можна вважати 
Міжнародний жіночий день – святом?  


