
ПЕРШОГО КВІТНЯ НІКОМУ НЕ ВІР: 

ЯК З'ЯВИВСЯ ДЕНЬ СМІХУ 

 

 

 

У багатьох країнах світу 1 квітня відзначається День сміху, або День дурня, у 

який прийнято розігрувати один одного. 

 

Найпоширеніша теорія свідчить, що День сміху з'явився у Франції. 

До 1582 року у Франції (яка в ту пору жила за Юліанським календарем) Новий 

рік відзначали весною - з 25 березня по 1 квітня. Потім влада вирішила ввести новий 

календар - Григоріанський, і новорічні свята перенесли на звичний для нас час - 1 

січня. 

 

 
 

Через погано розвинені комунікації звістка про це дійшла не до всіх, і багато 

хто продовжував через незнання або з упертості відзначати Новий рік раніше. 

Освічені громадяни завели звичай знущатися над невігласами: найпопулярнішим 



жартом було непомітно причепити до спини бідолахи паперову рибину і дражнити 

його Poisson d'avril ("квітнева риба"). 

Однак деякі протестантські країни, як-от Англія, Шотландія, Німеччина, 

прийняли Григоріанський календар тільки в XIX столітті. Але в той час вони вже 

давно відзначали щорічний День дурня. 

Подібні свята існували і в античності, і в Середньовіччі. 

У Стародавньому Римі в середині лютого відзначалося свято дурних. Історик 

Апулей вважав, що в римлян був першоквітневий обман був пов'язаний зі святом на 

честь божества сміху. 

Ісландські саги говорять, що звичай дурити 1 квітня було введено богами на 

згадку про Скад, дочку Тіасса. Також відомо, що в давнину у кельтів було свято на 

честь бога сміху. 

Є еще одне міфічне припущення, за яким це свято з'явилося завдяки 

неаполітанському королю Монтерею, якому на честь свята з нагоди припинення 

землетрусу піднесли рибу. Через рік цар зажадав точно таку ж. Таку ж не знайшли, 

але кухар приготував іншу, схожу. Коли король розпізнав підміну, але не 

розгнівався, а розвеселився. Відтоді стали звичаєм першоквітневі розіграші. 

Як припускають науковці, до України це свято прийшло з Німеччини, 

імовірно, на початку XVIII століття. Його називали ще брехливим днем, або 

Марією-брехухою - одним із народних прізвиськ Марії Єгипетської - святої, день 

вшанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня. Цього дня дівчата дурили 

хлопців, щоб крутити майбутнім чоловіком. 

 

НАЙКРАЩІ ПЕРШОКВІТНЕВІ ЖАРТИ 

1698 рік. У Лондоні запросили охочих побачити купання білих левів у Тауері. 

1957 рік. ВВС повідомили про рекордний урожай спагетті в Швейцарії. У програмі 

розповіли, що виростити макарони вдалося тільки після знищення макаронного 

жука-шкідника. Глядачі повірили сюжету, в якому показали, як спагеті знімали з 

гілок дерев. 

 

 



1 квітня ВВС повідомили про рекордний урожай спагетті в Швейцарії (фото: 

spiegel.de/fotostrecke) 

 1962 рік. У Швеції запропонували зробити зображення телевізора кольоровим 

за допомогою натягнутих на екран жіночих нейлонових колготок. Кольорові 

телевізори в країні з'явилися лише через 8 років. 

1986 рік. У Франції готувалися до перенесення Ейфелевої вежі в 

споруджуваний Діснейленд. На місці вежі мав з'явитися стадіон. 

 1987 рік. У Норвегії повідомили, що відбулася конфіскація 10000 літрів вина і 

запросили всіх охочих забрати свою частку. 

1975 рік. Австралійський прем'єр одного штату повідомив про перехід на 

десятковий час. Передбачалося, що в хвилині буде 100 секунд, в годині 100 хвилин, 

а в добі 20 годин. 

1978 рік. В Австралію був доставлений айсберг, і охочим пропонували купити 

його маленьку частину за 10 центів. 

1994 рік у Росії повинні були з'явиться спиртні батончики зі смаком солоних 

огірків, лимона, горіха. Шоколадки буду конкурувати з "Mars" і "Snickers". 

1994 рік. У США людей розіграли в Pepsi. Вони запевнили молодь в довічній 

10% знижці на напої в разі татуювання логотипу компанії на вухах. 

1995 рік. В одній з ірландських газет написали про новий атракціон в 

Діснейленді. Центральною фігурою атракціону мало стати тіло Леніна з 

московського мавзолею. 

У День дурня влаштовували розіграші знамениті пошукові системи. 

Зокрема пошуковик Google у 2013 році розіграв користувачів презентацією 

цікавого додатку Google Nose, який нібито передає запахи на персональний 

комп'ютер користувача. В YouTube навіть виклали рекламне відео нової служби. 

Коли користувач натискав на кнопку виклику допомоги, на сторінці спливала фраза: 

"З першим квітня!" 

 

 
 

Вітаю усіх з святом - Днем сміху! Бажаю, щоб на устах була завжди 

посмішка, гарного всім настрою та веселої вдачі!!! 

 


