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ІПГ  

«Славетні українці: 130 років від дня народження О.Вишні». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сьогодні відзначаємо 130 років з дня народження відомого українського 

сатирика, гумориста Остапа Вишні. 

   Павло Михайлович Губенко (літературний псевдонім - Остап Вишня) 

народився 13 листопада 1889 року на хуторі Чечві, поблизу містечка Грунь 

Зіньківського повіти на Полтавщині у незаможній багатодітній родині. 

Михайло Кіндратович, батько майбутнього 

письменника, довго ніс осоружну царську 

службу-муштру. Нарешті звільнився. Але 

де ж притулок знайти? У пошуках роботи 

опинився аж тут, в хутірці з химерною 

назвою: Чечва. Найнявся служити в маєток 

поміщиці-німкені фон Рот. 

  Зустрів таку ж, як і сам, роботящу та 

дотепну на слово дівчину - невдовзі 

Параска Олександрівна Балаш стала 

Михайловою дружиною. Обоє були 

письменниками, любили жарт, щиро 

кохались у піснях. У гуморесці "Моя 

автобіографія" Остап Вишня підсумовує: 

"А взагалі батьки були нічого собі люди. 

Підходящі. 



  За двадцять чотири роки спільного їхнього життя послав їм Господь усього 

тільки сімнадцятеро дітей, бо вміли вони молитись милосердному". По 

закінченні двокласної школи хлопець навчається у військово-фельдшерській 

школі в Києві. З 1 вересня 1917 року Губенко - студент історико-філологічного 

факультету Київського університету. 

Друкуватися почав 1919 року.  

   У 20-х - на початку 30-х років Остап Вишня працює в газетах та журналах 

"Вісті ВУЦВК", "Селянська правда", "Червоний перець". Друкує фейлетони, 

усмішки, сатиричні нотатки з приводу найрізноманітніших явищ, подій, фактів 

внутрішнього і міжнародного життя. "Популярність Вишні ширилася із 

швидкістю лісової пожежі, він заволодів умами й серцями багатомільйонних 

читацьких мас у місті й на селі, його книжки розкуповувались одразу. 

нарозхват... ". 

   Пише Остап Вишня натхненно, швидко, дотепно. Тільки за два роки (1923-

1924) в одних "Вістях ВУЦВК" сатирик опублікував п'ятсот творів. 

  У процесі натхненної праці народився й розцвів створений Остапом Вишнею 

новий жанр - усмішка. Усмішка - це різновид гуморески. 

  За особливостями природи свого рідкісного обдаровання Остап Вишня тонко 

відчував комічне, глибоко осягнув його закони. Невтомно шукав нових 

прийомів і засобів творення комічного. 

 

Перегляньте відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=RnNzE_hAUV8 

htt ps://www.youtube.com/watch?v=nYR0A4h9EvQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала вихователь : 

    Хмельовська Л.В. 
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