
„Априлската риба“
(Poisson d’avril)



Какво представлява „Априлската риба“?

 „Априлската риба“ е френското наименование на така познатия ни 

„Ден на шегата“, който се чества на 1 април. „Априлска риба“ е 

буквален превод от френски: „роisson”(риба) и „avril” (април). 

 На този ден във Франция всеки прави шеги – малките лъжи са 

разрешени, деца и възрастни си лепят хартиени риби по гърбовете, а в 

националните медии - във вестниците, по радиото, по телевизията... -

се казват измислени „новини“.

 Във Франция този ден си има символ - рибата. Затова се нарича 

„Априлска риба“. 

.



Примери за „Априлска риба“ във Франция

 В националните медии:

 Миналата година например френското радио „Франс Интер“ беше 

обявило, че кметицата на Париж, г-жа Ан Идалго, ще продава Айфеловата 

кула на арабската държава Катар. Колкото и странна да звучи тази 

„новина“, все пак има слушатели, които са повярвали, защото стотици са 

се обадили до редакцията на радиото, възмутени.

 Малко назад във времето: на 1 април 1964 г. например, един френски 

телевизионен водещ е обявил в ефир, по време на новините, че е бил 

открит петрол под Триумфалната арка в Париж.

 Друг пример за „Априлска риба“, който по-късно от шега се превръща в 

истина. През 1972 г. съобщават по телевизията приемането на закон, 

който забранява пушенето на обществени места. Тази „Априлска риба“ е 

предизвикала голям смях навремето. 35 години по-късно обаче тази 

„шега“ става реалност. През февруари 2007 г. действително се приема 

такъв закон.

 Децата отбелязват Деня на шегата като лепят нарисувани риби по 

гърбовете на близки и приятели. След като шегата е открита, детето, 

което е залепило рибата, казва: „Априлска риба!“(Poisson d‘Avril!).





Произход на Деня на шегата и защо точно 1 април?

Защо рибата е символ на Деня на шегата във Франция ?

 Има много легенди за това, как и защо този ден се е 

превърнал в по-специален.  Една от версиите е следната:

Денят „Априлска риба“ идва от френския крал Шарл ІХ.



Шарл IХ



Първи април и крал Шарл IX

През 1564 г., френският крал решава да промени датата, на 

която се сменя годината. До 1564 г. Новата година е 

започвала на 1 април. Кралят променя началото на Новата 

година. Чрез специална заповед налага 1 януари като Първия 

ден от годината. 

Според легендата, имало е хора, които са се противили срещу 

тази промяна. И за да пробудят съмнение, са продължавали 

да си разменят новогодишните подаръци на 1 април. 



Първи април и Великите пости

Подаръците, които християните са си разменяли през 

април, са били в повечето случаи храни. Месо е 

забранено да се яде, но християните много често са си 

подарявали риба.

Денят Първи април се пада много често по време на 

Великите християнски пости и това предоставя 

възможност да се направи една игрива и лека пауза 

посред строгите пости преди Великден.



Първоаприлската риба

След време малките подаръчета през април са се 

превърнали в „шегаджийски“ – хората са се 

шегували взаимно, правели са си „номера“. 

Eдин от най-често срещаните „капани“ е бил 

фалшивата риба. Подаряват се риби, но не истински. 




