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Державні свята в Німеччині
Ідея державних свят у Німеччині полягає в тому, щоб
пам’ятати особливі події. Деякі щорічні свята переважно
християнського походження, наприклад Великдень,
Вознесіння або П’ятидесятниця. Ці релігійні державні свята
пояснюються в додаткових розділах Deutschland-Begleiter
.de. Німеччина також встановила інші державні свята, такі як
День німецької єдності або 1 травня, щоб згадати події
політичного чи соціального значення.

Більшість магазинів закриті на святкові дні, і багато людей мають вихідний. Таким
чином, державні свята є додатковою ознакою схеми праці та відпочинку, визначеної
неділею як днем відпочинку, особливістю, яка сягає своїм корінням у християнську
віру, яка сформувала Німеччину та й Європу в цілому.

День німецької єдності
Після Другої світової війни в Європі з'явилися нові політичні розмежування, з так
званою «холодною війною» між комуністичними країнами Східної Європи, де
домінував Радянський Союз, і країнами Західної Європи на чолі зі США. В результаті
цих поділів Німецька Демократична Республіка (Східна Німеччина) і Федеративна
Республіка, орієнтована на захід Німеччина (Західна Німеччина) були засновані в
1949 році. Стара столиця Берлін була розділена також.
Демократично зростаючий добробут і більші політичні свободи керована Західним
урядом Німеччини спонукала багатьох східних німців втекти на Захід. В результаті
Східна Німеччина побудувала стіну з колючим дротом і смугою смерті, щоб
буквально розділити Німеччину і Берлін на два. Це зробило поділ Німеччини,
здавалося б, постійною ознакою.

Десятиліттями це виглядало як постійний поділ. У Східній
Німеччині комуністична ідеологія посіла місце релігії.
Пригнічували переважно християн, хоча християнська віра
міцно закріпилася в культурних традиціях Німеччини. Тим
не менш, християни у Східній Німеччині залишалися
вірними своїй вірі навіть у часи пригнічення з боку
держави. Це було однією з причин, чому головними
місцями, де виник опір, були церкви. Молитви за мир у
церкві Святого Миколая в Лейпцигу та багатьох інших містах Східної Німеччини
стали ключовою ознакою опору, який в кінцевому підсумку призвів до падіння Стіни
в 1989 році. Хорст Зіндерманн, східнонімецький політик, мав це скажи пізніше: «Ми
були готові до всього – крім свічок і молитв». Після падіння стіни люди незабаром
почали закликати до возз’єднання Німеччини, що відбулося 3 жовтня 1990 року.
Щороку в цей день – День німецької єдності нагадує про цю особливу подію, а
також проводяться християнські служби подяки.

> Святкування та державні свята
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1 травня
1 травня у багатьох країнах відзначається як День праці.
Його витоки сягають 1886 року та загального страйку
робітників у США, які протестували проти своїх поганих
умов праці. Їм доводилося працювати по 12 годин за
невеликі гроші і вони вимагали 8-годинний робочий день.
Цей загальний страйк тривав кілька днів і супроводжувався
жорстокими заворушеннями. Вибухнула бомба, кілька
робітників і поліцейських загинули.
З 1890 року ця подія також запам’ятовується в Європі, страйками та демонстраціями
у багатьох великих містах, коли робітники боролися за кращі умови праці – у
багатьох випадках проти спільних босів та урядів. Потужний робітничий рух виріс і в
Німеччині та за підтримки профспілок 1 травня відбулися демонстрації проти
експлуатації та гноблення. Саме тому з початку 20 століття Перший день був
офіційним державним святом, де більшість людей мають вихідний день. Нині не так
багато людей приєднується до цих Першотравневих демонстрацій, тому що для
більшості людей умови праці різко покращилися. Це державне свято, швидше за
все, стане приводом для сімейного відпочинку.

У сільській місцевості Німеччини досі існує традиція на 1 травня встановлювати
травневу жердину, як правило, довгий стовбур берези або сосни, прикрашений
різнокольоровими стрічками і часто супроводжується в селах гулянням з духовими
оркестрами та «танцями до травня».

Новий рік і Новий рік
Незважаючи на те, що Новорічний вечір і Новорічний ранок
настають незабаром після Різдва, вони не є
християнськими святами. Раніше люди вважали, що на
початку нового року потрібно прогнати злих духів. Це одна
німецька традиція, яка не має нічого спільного з
християнською вірою.
У наш час Новий рік зазвичай святкують у колі родини або
друзів. Люди разом їдять, грають в ігри чи просто
проводять гарний час разом. Деякі люди віддають перевагу шаленим вечіркам,
часто з надмірною кількістю алкоголю, багато людей формують новорічні підсумки,
святкують за келихом ігристого вина в опівночі і бажають один одному всього
найкращого в наступному році. Християни часто бажають кожному інші Божі
благословення.

Влаштовувати феєрверки та грати дозволяється лише напередодні Нового року в
колі родини чи друзів, тобто як приватне святкування. В день Нового року і
наступний день є державними святами, коли більшості людям не доводиться
працювати, а магазини залишаються зачиненими.
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