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Nikt, tak naprawdę nie wie, skąd wziął się zwyczaj Prima 

Aprilis- czyli z łaciny Pierwszego Kwietnia. 
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ŚWIĘTO CERES 

Najprawdopodobniej, jest to pozostałość 

romańskiego kultu Ceres / Kybele / De-

meter / Bogini płodności. 

Festiwal na cześć frygijskiej bogini Kybele 

rozpoczynał się 25 marca, w czasie rów-

nonocy wiosennj i trwał do 1 kwietnia. 

Był to czas obfitujący w radosne wydarze-

nia, w okresie tym świętowano również 

zmartwychwstanie boga wegetacji Attisa 

– partnera Kybele. Tego dnia radowano 

się z powodu rodzącej się natury, na uli-

cach miały miejsce maskarady, zabawy, 

igrzyska oraz panował ogólnie bardzo we-

soły nastrój. Ponadto tego dnia Rzymianie 

mieli także robić sobie żarty z przyjaciół i 

rodziny. 

Niektórzy twierdzą, że Prima Aprilis pochodzi od indyjskiego święta Holi. 

 

Święto rozpoczyna się przy ognisku Holika, gdzie ludzie zbierają się żeby śpiewać i 

tańczyć. Następnego dnia rano odbywa się karnawał kolorów, uczestnicy odgrywają 

pościg polegający na wzajemnym obrzucaniu się kolorowym proszkiem i wylewaniu 

na siebie kolorowych farb z wodą.  



5 

 

Zmiana w kalendarzu 

 

1564 r. święto Nowego Roku zostało oficjalnie przeniesione na 1 stycznia edyktem Karola IX z Rou-

sillon. Nowy Rok był wcześniej obchodzony 25 marca z powodu nadejścia wiosny, z tygodniowym 

obchodzeniem kończącym się 1 kwietnia. Wielu Francuzów, którzy oparli się tej zmianie, i inni, 

którzy po prostu o niej zapomnieli, kontynuowało imprezowanie i wymianę prezentów w tygodniu 

kończącym się 1 kwietnia. Żartownisie wyśmiewali niezłomne przywiązanie konserwatystów do 

starodawnej noworocznej daty, wysyłając głupie prezenty i zaproszenia na nieistniejące imprezy. 

KWIETNIOWA RYBKA 

 

Jedna z teorii wyjaśniających, dlaczego pierwszy 

kwietnia nazywany jest we Francji „kwietniową ryb-

ką”, dotyczy rybaków. Historycznie rzecz biorąc, ryba-

kom nie wolno było łowić w kwietniu, ponieważ był to 

okres lęgowy ryb. Niektórzy ludzie podarowywali swo-

im biednym przyjaciołom rybakom fałszywą rybę jako 

śmieszny żart. 

Innym prawdopodobnym wyjaśnieniem tego terminu 

jest fakt, że większość Europy obchodziła Nowy Rok 

podczas Wielkiego Postu, kiedy ludziom wolno było 

jeść tylko ryby. 

Obecnie Francuzi robią sobie żarty do południa, dzie-

ci przyczepiają sobie papierowe rybki do pleców, moż-

na również otrzymać czekoladki w kształcie ryb.  

W swoim czasie można też było otrzymać kartkę z 

życzeniami na 1 kwietnia. 
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POISSON D'AVRIL 

Święto głupców 

obchodzone w średniowiecznej Francji i Anglii było imprezą karnawałową. Mieszkańców zachęca-

no do przebierania się jak ci, którzy są przeciwieństwem ich klasy społecznej. Robotnicy ubrani jak 

członkowie rodziny królewskiej, szlachta jak chłopi itd. Wkrótce obchody wymknęły się spod kon-

troli i osoby odpowiedzialne zakazały obchodów święta. 

Okazało się to niełatwym zadaniem. Minęły setki lat, zanim ludzie przestali upamiętniać święto, 

nawet po oficjalnym zakazie. 

https://frenchtogether.com/poisson-avril/
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APRIL FOOL 

 

W 1686 roku antykwariusz John Aubrey (1626-1697) po raz pierwszy wspomina Prima aprilis w języ-

ku angielskim w swojej książce Remaines of Gentilisme and Judaisme jako „Fooles Holy Day”, wyja-

śniając: „Obchodzimy go pierwszego kwietnia. I tak jest w Niemczech wszędzie ”. W 1760 roku 

wśród najwcześniejszych angielskich spekulacji na temat pochodzenia tego święta pojawiły się Al-

manach Poor Robin: 

  

The First of April some do say 

Is set apart for all Fool’s Day 

But why the people call it so 

Nor I nor they themselves do know 

 

Niektórzy mówią, że pierwszy kwietnia 

Jest przeznaczony na dzień błazna 

Ale dlaczego ludzie tak to nazywają 

Ani ja, ani oni sami nie wiemy  

Szkocki zwyczaj – polowanie na 

głupca – „Huntingowk” 

 

W osiemnastowiecznej Szkocji od-

notowano, że rozpoczęła się dwu-

dniowa tradycja, w której ludzie 

wybierali tych, których chcieli 

oszukać, wysyłając ich po fałszywe 

posyłki, sprawunki. 

W Szkocji znany jest jako „polowanie na głupca” (Hunt 

the gowk Day), 

na Litwie „Dzień kłamcy” (Melagio diena), 

w Portugalii „Dzień kłamstwa” (Dia da mentira).  

W Rosji 1 kwietnia nosi nazwę „Dzień śmiechu”. Pierw-

szy pierwszokwietniowy żart miał w Rosji miejsce w 

Moskwie w 1703 roku.  
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Z robieniem psikusów przez dzieci 
w wieku szkolnym związany był w 
niektórych krajach także 12 mar-
ca – dzień św. Grzegorza, patrona 
uczących się. Obyczaj ten nosił 
nazwę gregorianek lub gregołów.  

Za udany żart uważamy taki z 
którego najbardziej śmieje się 

osoba oszukana, a więc nie można 
sprawić jej przykrości. 

Dziś pierwszy kwietnia obchodzi-
my jako dzień radosny, w którym 
celowo próbuje się wprowadzić 

innych w błąd. 


