
Prima Aprilis — (nie)poważne święto  
 
Prima aprilis — to po łacinie 1 kwietnia, dzień żartów 
— święto obchodzone 1 kwietnia, z którym związane 
są tradycje robienia żartów, celowego wprowadzania 
w błąd rodziny, znajomych. W tym dniu również w 
mediach pojawiają się różne nieprawdziwe, żartobliwe 
informacje. W krajach anglojęzycznych dzień ten nazy-
wany jest Dniem Głupca.

Prima aprilis, uważaj, bo się pomylisz!
Jak się pomylisz, to nic nie szkodzi,
bo kto kogo kocha, ten tego zwodzi!
Zima się skończyła, piękne będzie lato! 
Prawdę Wam mówię, 
co powiecie na to?!
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ALE DOWCIP!  

Synek do ojca:
— Tato, a jaki kawał 
zrobimy mamie na Pri-
ma Aprilis?
— Ale Prima Aprilis 
było wczoraj...
— Buuuuu!
— Ha-ha! Żartowa-
łem!

Geneza Prima Aprilis
Początki świętowania 1 

kwietnia są niejasne. Według 
jednej z teorii, Prima Aprilis 
wywodzi się z Perskiej trady-
cji Sizdah Bedar, które to jest 
świętem radości i solidarności. 
Początki perskiego święta się-
gają 536 r. p.n.e., co czyni je 
najstarszą, wciąż żywą tradycją. 
Prima Aprilis w obecnej formie 
wiąże się z wprowadzeniem ka-
lendarza gregoriańskiego w 1562 
r. przez papieża Grzegorza XIII.

Świętowanie 
Prima Aprilis na Litwie

Do nas zwyczaj ten dotarł 
z Europy Zachodniej i upo-
wszechnił się w XVII wieku w 

formie podob-
nej do dzisiej-

szej. Współcze-
śnie nie tylko 
zwykli ludzie, 

ale również 
stacje ra-

diowe i telewizyjne, gazety oraz 
portale internetowe podają 1 
kwietnia nieprawdziwe wiado-
mości obok faktów, co niekie-
dy utrudnia zorientowanie się, 
które z podanych informacji są 
prawdziwe.

Tego dnia wszystkie chwyty 
dozwolone, a najważniejsze, by 
żarty sprawiały dużo śmiechu.

W dniu pierwszego kwietnia
nie słuchaj radia, nie czytaj 
gazet.
Zrób komuś figla i nie myśl,
że się pomylisz, 
bo to dziś mamy Prima 
Aprilis!

1. Słodka lub słona pa-
sta w tubce od pasty do 
mycia zębów
To sprawdzony psikus, 
wystarczy zaopatrzyć się 
w bitą śmietanę, bądź 
inną słodką substancję 
i strzykawkę. Opróżnia-
my pieczołowicie tubkę 
z pastą do zębów i uzu-
pełniamy ją czymś, co 
ma wyjątkowo przyjem-
ny smak. Poza drobnym 
narażeniem na próch-
nicę, nic złego nie po-
winno się wydarzyć, a 
zaskoczenie jest zawsze 
murowane.
2. Scena z horroru
W ten dowcip musimy 
zainwestować trochę 
pieniędzy. Kupujemy w 
sklepie płyn przeciw-
działający parowaniu 
szyb, po czym, zanu-
rzoną wcześniej w nim 
ścierką, kreślimy na 
prysznicowej kabinie 
różne napisy. Wybiera-
my te, które mogą wy-
straszyć każdego. Po-
lecamy napisy w stylu: 

„Nie patrz w lustro”; 
„Masz ostatnią szansę”; 
„Nie oglądaj się za sie-
bie”; „Uważaj, jesteś w 
ukrytej kamerze”, albo 
całkowicie niewinne: 
„Idź posprzątaj pokój, 
bo inaczej będzie źle!”.
3. Lakierowane mydło
Wystarczy bezbarw-
ny lakier i mydło, aby 
wkręcić całą rodzinę. 
Specyfik do mycia rąk 
dokładnie pokrywamy 
lakierem. Potem może-
my już tylko skręcać się 
ze śmiechu, gdy zdez-
orientowani członkowie 
rodziny nie będą mogli 
nim umyć rąk. Proste, 
acz genialne!
4. Jajecznica na twardo
Banalne, a poprzez swo-
ją prostotę wyjątkowo 
zabawne. Wystarczy 
ugotować jajka i odło-
żyć je na stałe miejsce 
w lodówce. Następnie 
prosimy kogoś o zrobie-
nie jajecznicy. Wy też 
jesteście ciekawi reakcji 
kucharza?

Pomysły na żart



Czarne koty i Prima Aprilis. 
Skąd się wzięły przesądy w naszym życiu?
Autorstwa Olivera Harry’ego

Gdy czarny kot przebiegnie nam drogę, skręcamy wte-
dy w bok, albo zawracamy. Na widok kominiarza łapiemy 
się za guzik. Aktorowi przed spektaklem życzymy poła-
mania nóg. A gdy zbijemy lustro… pukamy w niemalo-
wane drewno. Do dziś konstruktorzy mostów wrzucają do 
zaprawy kilka groszy, gdyż ma to chronić most i przynosić 
szczęście podróżującym. Bokserzy spluwają przed walką 
w rękawicę, a piłkarze zakła-
dają najpierw lewy but. 

W XXI wieku żyjemy na-
dal otoczeni przez przesą-
dy, odczytujemy złowróżbne 
znaki na niebie, zaklinamy 
dobry los, sięgając po pod-
kowę z siedmioma otworami 
bądź czterolistną koniczynę.

Ta książeczka to unikalna 
kolekcja niezliczonych prze-
sądów, z którymi stykamy się 
na co dzień, i tych już zapo-
mnianych. Wbrew pozorom 
nie jest to zbiór oczywisto-
ści — przytoczone przykłady 
bawią, zaskakują, skłaniają 
do namysłu, a niekiedy także 
szokują. 

Uzupełnieniem opowia-
stek o przesądach i ich ge-
nezie są dowcipne rysunki 
Mike’a Mosedale’a.
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P O K O L O R U J ! ! !

Przywykliśmy już do 
tego, że dwa razy w roku 
przestawiamy nasze zegar-
ki i albo wstajemy wcze-
śniej, albo śpimy o godzinę 
dłużej. Ale kto i kiedy wy-
myślił zmianę czasu?

Zmiana czasu z zimo-
wego na letni i odwrotnie 
to niemiecki wynalazek. 
Pierwszy raz zegarki o go-
dzinę w przód przesunęli 
podczas I wojny światowej, 
dokładnie 30 kwietnia 1916 
roku. A 1 października 
1916 roku znów cofnęli je 
o godzinę.

Wkrótce w ślady Nie-
miec poszli Anglicy, a 19 
marca 1918 r. Kongres Sta-
nów Zjednoczonych ustalił 
podział na strefy czasowe w 
USA i wprowadził na czas 
trwania wojny obowiązek 
stosowania czasu letniego. 
Miało to na celu oszczęd-
ności paliwa służącego do 
produkcji energii elektrycz-
nej.
Kilka ciekawostek związa-
nych ze zmianą czasu na letni

• Są kraje, które sto-

sowały zmianę czasu, ale 
z biegiem czasu zaprzesta-
ły. Tak stało się w Rosji, 
gdy w 2011 roku prezydent 
Miedwiediew zrezygnował 
z przestawiania zegarów. W 
Europie wskazówek zega-
rów nie przestawiają też na 
Islandii i w Białorusi.

• Zdaniem szwedzkich 
naukowców zmiana czasu 
z zimowego na letni jest 
niezdrowa dla serca czło-
wieka. Z ich badań wynika, 
że zmianie czasu na letni 
towarzyszy wzrost zawałów 
serca!

• Zmiana czasu z zi-
mowego na letni wpływa 
jednak pozytywnie na na-
sze samopoczucie. Mamy 
możliwość dłuższego obco-
wania ze słońcem, a co za 
tym idzie — światło sło-
neczne pobudza wytwarza-
nie krwinek w organizmie 
oraz wzmacnia przemianę 
materii!

• Pierwszą osobą na 
świecie, która wpadła na 
pomysł zmiany czasu z zi-
mowego na letni i zaczęła 
postulować w tej sprawie, 
był Beniamin Franklin.

Uwaga — czas letni! 

REBUS: Co to za piękne wiosenne kwiatki?

Książka to najlepszy przyjaciel 


