
“ Хто здоровий – той сміється, 
 хай  йому усе вдається!” 

 
                                                                               Сміх не тільки ознака сили, 

                        але й сам сила. 
                                    А. Луначарський  

 
     Кожна людина любить 
«поприколюватися» над ким-небудь, 
пожартувати або розіграти, але один день 
в році цим займаються абсолютно всі, від 
дитини до дорослого, від студента до 
ділової людини. Але ось чому цей день 
припадає саме на 1квітня, точно сказати 
ніхто не може. На цей рахунок існує 
кілька версій, одні приписують 
зародження цього свята Стародавньому 

Риму, де в середині лютого (а зовсім не на початку квітня) святкувалося свято 
Дурних. Інші переносять зародження свята в древню Індію, де 31 березня 
відзначали свято жартів. 1-го ж квітня в стародавньому світі жартували тільки 
ірландці, та й то на честь Нового року. 
       1 квітня - день, не внесений ні в які календарі знаменних дат і всенародних 
свят і тим не менш засів вже десь у глибині підсвідомості, що передається з 
покоління в покоління як день розіграшів, жартів та сміху. 
      Однак ще зовсім недавно - на початку XX століття, у країнах Західної 
Європи, наприклад, традиції першоквітневих обманів мали свій національний 
колорит, властивий кожній окремій країні. 
      Коли і ким це свято було завезено в Україну точно не відомо, але в творах 
багатьох письменників і поетів кінця XVII століття з'являлися рядки про 
першоквітневі розіграші. Наприклад, російський Пушкін написав: 
 

Брови царь нахмуря, 
Говорил вчера: 
"Повалила буря 
Памятник Петра." 
Тот перепугался: 
"Я не знал! Ужель?" 
Царь расхохотался: 
"Первый, брат, апрель..." 
 

У нашій країні більше 70% людей щороку збираються розіграти кого-небудь 
із своїх знайомих. Тому будьте обережні, запасіться відчуттям гумору, набором 



свіжих жартів і забавних віршів, на жарти не ображайтеся, а відповідайте ними 
ж. Загалом, веселіться, тому що сміх, як відомо, продовжує життя. 

 
 

      
 821.161.1”19” 
 А-19 
    Аверченко, А. Т. Хлопотливая цация : юмористическое 
произведения  / А. Т. Аверченко. – М. : Политиздат, 1991. – 464 
с. 
 

Известный русский писатель-юморист Аркадий Аверченко 
(1881-1925), не приняв Октябрьской революции, уехал за 
границу, скитался на чужбине, стал эмигрантом. Многие годы 

он был причислен к «неблагонадежным» русским писателям и книги его не 
выходили. Теперь произведения талантливого юмориста возвращаются 
читателям. Его оригинальное искусство не утратило своих красок и 
актуальности. 
     Книга написана на основе впечатлений от поездки в Западную Европу, до 
первой мировой войны.    
 
 

 
826.161.1”19” 
А-82 
   Арканов, А. М. Антология сатиры и юмора России ХХ века. Т. 
1 / А. М. Арканов. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во 
ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. – 544 с.  
 
  Арканов-писатель в своих книгах, а вернее – в самом стиле 
этих книг: он элегантен, он одинок, загадочен, слегка грустен и 
ироничен. 

      У Арканова все первично и потому так дорого читателю: и «Старик в 
меховой шапке»  - маленький совсем, но какой потрясающий рассказ, и 
«Поездка на Синее озеро» - о человеке, который, по сути, никому не нужен. А 
его Жужар из рассказа «В этом мире много миров» - уж не предтеча ли 
пелевинской «Жизни насекомых»? А вот «И все раньше и раньше опускаются 
синие сумерки» - пронзительная фантазия о Тулумбаше Втором, благородном 
муже и коне, унизить которого невозможно даже нашим светским изощренным 
хамством.  
                          

 



821.161.2”20” 
Б-61                    
   Білич, В. Янголи на мітлах : усмішки та сатиричні шкіци /    
В. Білич. – Ужгород : Карпати, 2009. – 96 с. : іл.     
        
   Автор збірки усмішок та сатиричних шкіців не є новачком у  
літературі, його ім’я добре знане у мистецьких колах, за його 
плечами – цілий ряд поетичних ліричнихзбірників, але  
артистична душа літератора знову прагне дебюту: тепер уже на  

ниві сатири та гумору. 
   Усі герої збірки „Янголи на мітлах” – із наших буднів, і їхні проблеми саме 
такі, як у нас. Тому книга легко читається. Читається з усміхом. А це уже 
серйозно.  
Її  хочеться цитувати. А  це свідчення професійності і зрілості. Пропонуємо 
читачеві переконатися у тому. 
 
 
                          821.161.2”19” 
                          Б-81 
                             Бондарчук, Л. Хто є ніхто : гумор та сатира. / Л. Бондарчук. –    
                          Рад. письменник, 1989. – 206 с. 
 
                            Справжній гуморист – це винахідник. Чимало свідоцтв з рвоним  
                          ріжком за оригінальні сюжети бюро літературних знахідок могло   
                          вручити гумористові з Херсону Леоніду Бондарчуку. Його 
дотепні відкриття в житті та науці роблять неймовірне очевидним. 
 
 
                        

 
821.161.2”19” 
Б-83   
   Бортняк, А.  Де правда, де вигадка? : сатира та гумор / А. 
Бортняк. – Одеса : Маяк, 1986. – 152 с. 
 
   У книжці сатирично-гумористичних віршів висміюються 
антиподи нашого способу життя – ледарство, безпринципність, 
зажерливість, кар’єризм.  
 

 
 
 
 



821.161.2”19” 
В-38 
    Веселий ярмарок : гумор та сатира /  упоряд. Ю. І.  Цеков;   
редкол. : А. А. Бортняк, О. І. Жолдак, І. В. Зуб та ін. Вип. 7.  – К. 
: Рад. письменник,1898. -  459 с. 
 
   У сьомому випуску „Веселого ярмарку” вміщено твори 
відомих українських сатириків і гумористів, а також молодих 
авторів, котрі заявили про себе вдалими літературними 
дебютами.                        

     Друкуються сатиричні твори Т. Г. Шевченка, а також маловідомі або 
призабуті оповідання Остапа Вишні. 
     Почесні „Заморські гості” – класики англомовної епіграми. 
 
 

 
821.161.2”19” 
В-55 
    Вишня, О. Вибране / О. Вишня; упоряд. і післямова  
А. С. Крижанівського; худож. В. М. Гринько. – К. : Молодь, 
1989. –  
208 с. 
       
    До збірки ввійшли кращі твори видатного українського 
письменника-гумориста Остапа Вишні. У творах видатного 

сатирика й гумориста звеличується людина-трудівник, висміюються негативні 
явища, які на жаль ще зустрічаються у нашому житті. 
 
 
 

821.161.2”19” 
В-76 
    Воскрекасенко, С. Гумор і сатира / С. Воскрекасенко. – К. : 
Дніпро, 1984. – 229 с. 
 
   До книжки відомого українського поета (1906-1980) ввійшли 
кращі твори з його творчої спадщини. Вони зігріті душевною, 
доброзичливою посмішкою, якщо йдеться про звичайні людські 
слабості, і перейняті їдким сарказмом, коли сатирик говорить 

про аморальні, неетичні прояви у поведінці людей. 
 
 
 



821.161.1”19” 
Г-18 
    Гамзатов, Р.  Г.  Книга юмора и сатиры / Р.  Г. Гамзатов. – 
М. : Молода  гвардия, 1986. – 303 с. : ил. 
 
     В книгу поэта Дагестана Расула Гамзатова вошли избранные 
сатирические и юмористические произведения разных лет. 
 
 

 
 

 
821.161.2”19” 
Г-20 
 
     Гарматюк, А. Дотепні думки житимуть віки : сатира та 
гумор / 
А. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1990. – 112  с. 
     Творчість українського поета-гумориста, лауреата 
республіканської премії імені С. Олійника співзвучна сучасному 
етапові перебудови. Кращі його байки, фейлетони, гуморески, 

мініатюри відбивають актуальні проблеми виробничого і суспільного життя. 
        До книги увійшли також твори, написані за мотивами фольклору різних 
народів. 
 
 
 
 

821.161.2”19” 
Д-79 
     Дубенко, І. М. Сімейна ідилія : гуморески / І.  М. Дубенко. – 
К. : Молодь, 1989. – 144 с. 
 
      По бракоробах, ледарях, хапунах, п’яницях та інших 
непривабливих типах немало стріляно із сатирично-
гумористичних гармат різного калібру. В тій канонаді часом 
чулися постріли гумориста Івана Дубенка, книжку якого 

пропонуємо увазі читачів. 
       Коло питань, яких торкається автор у збірці широке. Дотепним словом він 
викорінює те, без чого життя наше буде легше і краще. Водночас із легким 
усміхом утверджує все хороше.  
 
 



821.161.2”19” 
Н-50 
      Немирович, І. О. А все через неї...: напівсерйозна, напіввесела 
й напівнаївна повість у семи зошитах / І. О. Немирович. – К. : 
Дніпро, 1980. – 335 с. 
 
       До книги ввійшли гумористичні повісті: „А все через неї...” 
– пригоди веселої концертної бригади, що гастролює по селах і 
містечках; „Як  Комар морякував” – про морську службу 

сміливого і винахідливого балтійця Панаса Комара; а також дотепні гуморески, 
фейлетони, усмішки. 
 
 
 
 

 
   82.3(4УКР-6) 
   Т-93 
         Тисяча і одна усмішка : анекдоти, жарти, дотепи, 
замальовки з натури / упоряд.  Ю. М. Кругляк. – К. : Укр. 
письменник, 1994. – 237 с. 
 
          Частинка українських народних усмішок – тисяча та й 
одна – увійшли до цього збірника. Тут читач віднайде ті 
гумористичні мініатюри, які протягом останніх двох десятиліть 

друкувалися в журналі „Перець”, а також  усмішки записані останнім часом.           
 
 
 

Література з фонду НБ ЧНТУ (корпус 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Підготувала: бібліотекар I категорії  
                                                         Кілочицька К. М. 


