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 Біографічна довідка 

12 листопада 1889 року на хуторі Чечві, біля тихого містечка 

Груні Зіньківського повіту на Полтавщині (нині Охтирський район 

Сумської області) в селянській родині народився хлопчик Павло 

Губенко, якому судилося стати згодом найпопулярнішим і 

найулюбленішим українським письменником-гумористом. Крім 

Павла, у сім'ї Губенків народилося ще шістнадцятеро дітей. 

В  ті часи, коли починав свою шкільну науку майбутній 

письменник, було дуже мало шкіл. Вважалося великим щастям, 

коли дитині трударя вдавалося здобути бодай початкову освіту. Це 

щастя випало й малому Павлуші. Початкову освіту здобув у 

сільській, потім у Зіньківській двокласній школі. В 1903 році 

підліток склав іспити і був зарахований на чотирирічне казенне 

навчання у Київській військово-фельдшерській школі. 

У 1907 році Павло Губенко успішно закінчує і цю школу і 

починає фельдшерувати в лікарні Південно-Західної залізниці в 

Києві. За свідченням його однокласників, викладачів училища, 

відомих медиків, молодий Губенко мав усі дані для того, щоб 

зробити блискучу кар'єру в галузі медицини. У нього були золоті 

руки і світлий розум. Але життя зробило свою рішучу корективу. 

Уже в ранні роки Павло відзначався дуже веселою вдачею і 

великою охотою до читання. Рідна сестра письменника Катерина 

Доценко розповідає: «Нас усіх дивувало, що Павлуша так рано 

навчився читати, а ще більше вражало те, що він не розлучався з 

книгою. З книгою його можна було побачити на ганку,на 

піддашках, з книгою під пахвою я часто бачила його серед 

хлопчаків-товаришів, з якими він і в ліс ходив, і на річку, і в поле.»  

Найбільше любив читати Павло Губенко Гоголя. Він знав 

твори Гоголя, мабуть, краще, ніж свої власні. «Певне, якби не 

Микола Васильович, - признався Остап Вишня, - то лікарював би я, 

очевидячки, всеньке своє життя. Це він потяг мене в літературу.» 

Після одержання атестата зрілості юнак вступає до Київського 

університету, але, повністю віддавшись літературній творчості, 
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залишає навчання й займається журналістською та літературною 

діяльністю. 

У  1919 р. П. Губенко, як і чимало ентузіастів відродження 

національної культури, діячів, урядовців УНР, потрапив до 

Кам'янця-Подільського, де написав перший твір-фейлетон 

«Демократичні реформи Денікіна (Фейлетон. Матеріалом для 

конституції бути не може)», який за підписом «П. Грунський » був 

надрукований у кам'янець-подільській газеті «Народна воля». Це 

була не перша літературна спроба. Десь за півтора року до того, ще 

в Києві, Остап Вишня написав фейлетон про одного з міністрів 

Центральної ради, але надрукувати його не вдалося. 

1920р. він повернувся до Києва. Восени був заарештований 

органами ЧК і як «особливо важливий контрреволюціонер» 

відправлений на додаткове розслідування до Харкова. Не виявивши 

«компромату» в діях П. Губенка, 1921 році його випустили із 

в'язниці. У квітні цього року П. Губенко став працівником 

республіканської газети «Вісті ВУЦВК», а кількома місяцями 

пізніше -  відповідальним секретарем «Селянської правди», на 

сторінках якої 22 липня1921 р. під фейлетоном «Чудака, їй-богу» 

вперше з'явився підпис Остап Вишня. 

Працездатність Остапа Вишні була феноменальною. У цьому 

відношенні йому могли позаздрити навіть найпрацьовитіші і 

найплодовитіші його колеги по перу. Слово гумориста 

користувалося дедалі більшою популярністю. Газети й журнали 

буквально штурмують письменника своїми терміновими 

замовленнями, бо ні газета, ні журнал без участі Остапа Вишні  в ті 

роки не могли розраховувати на масовий тираж, на масового 

читача. Виходили одна за одною збірки усмішок: «Діли 

небесні»(1924), «Кому веселе, а кому сумне»(1924), «Реп'яшки», 

«Вишневі усмішки (сільські)» (1924), «Вишневі усмішки 

кримські»(1925), «Щоб і хліб родився, щоб і скот плодився», 

«Лицем до села», «Українізуймось» (1926), «Вишневі усмішки 

кооперативні», «Вишневі усмішки театральні»(1927), «Ну, й 

народ», «Вишневі усмішки закордонні» (1930); двома виданнями 
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(1928 ї 1930) побачило світ зібрання «Усмішок» у чотирьох томах 

тощо. 

Протягом тривалого часу Остап Вишня офіційно не був 

членом письменницьких організацій. Лише наприкінці 20-х рр., 

після ліквідації ВАПЛІТЕ, він став одним із організаторів Проліт-

фронту. Приятелював із М. Хвильовим і М. Кулішем. У 1930-1931 

рр. письменник створив повноцінний драматургічний твір комедію 

«Вячеслав», де порушив проблеми виховання. Твір був 

опублікований лише після смерті письменника в 1957р. у книзі 

«Привіт! Привіт!». 

26 грудня 1933 р. Остап Вишня був заарештований і 

абсолютно безпідставно звинувачений у спробі вбивства секретаря 

ЦК КПУ Постишева, зазнав численних тортур і допитів, і зізнався в 

усьому, чого домагалися від нього слідчі. 23 лютого 1934 р. – 

судова «трійка» визначила міру покарання – розстріл, а з березня 

рішення колегії ОДПУ його замінили десятирічним ув'язненням. 

Письменник відбув ці строки в Ухті, Комі АРСР, на руднику 

Еджит-Кирта. Виконував різні роботи,працював фельдшером, 

плановиком у таборі, у редакції багатотиражки Ухтпечтабору 

«Северный горняк», де написав 22 нариси про трударів, які мріють 

завойовувати суворий північний край. 

У 1943 р. Остап Вишня вийшов на волю, наступного року 

повернувся до літературної діяльності, надрукувавши 26 лютого в 

газеті «Радянська Україна» усмішку «Зенітка», що обійшла усі 

фронти, часто звучала по радіо. 

Почався другий період у творчості Остапа Вишні. Через кілька 

років виходять політичні фейлетони та памфлети «Самостійна 

дірка» (1945), збірки гумору «Зенітка» (1947), «Весна-красна» 

(1949), «Мудрість колгоспна» (1952), «А народ воювати не хоче» 

(1953), «Великі ростіть!» (1955), «Нещасне кохання»(1956) та ін. 

Він працював над перекладами творів російських та світових 

класиків – М. Гоголя, А. Чехова, О. Сухово-Кобиліна, Марка Твена, 

О. Генрі, Я. Гашека, Я. Неруди. Проводив велику громадську 

роботу (був членом редколегії журналу «Перець» і одним з 



6 
 

найактивніших його співробітників, членом правління Спілки 

письменників України). 

У 1955 р. Остап Вишня був реабілітований судовими 

органами, а 28 вересня 1956 р. письменник помер. 

Остап Вишня – письменник, який у 20-х рр. заохотив 

мільйонні маси до читання української літератури. Він був 

«королем українського тиражу». За життя гумориста побачило світ 

понад 100 збірок його творів, деякі неодноразово перевидавалися. 

У великому творчому доробку письменника представленні 

різноманітні жанри малої прози (усмішка, гумореска, фейлетон, 

памфлет, автобіографічне оповідання), але скрізь присутній 

іронічно усміхнений автор у ролі мудрого, дотепного оповідача. 

Остап Вишня ввів в українську літературу й утвердив у ній новий 

різновид гумористичного оповідання, що його сам же назвав 

усмішкою. Лаконізм, влучність, дотепність, іронічність, обов'язкова 

присутність автора (в ліричних відступах, окремих репліках 

оповідача) створюють загальну викривальну тональність такого 

твору. 

Остап Вишня був, є і назавжди залишиться у нашій 

українській літературі видатним майстром слова, найбільшим і 

найулюбленішим сміхотворцем нашого часу. І слово його чарівно-

веселе не вмре ніколи, бо сам він був живою, радісною усмішкою 

свого великого, безсмертного народу. 

 

Основні дати життя Остапа Вишні 

 

1889, 12 листопада - в селянській родині народився Павло 

Губенко на хуторі Чечві, біля тихого містечка Груні Зіньківського 

повіту на Полтавщині (нині Охтирський район Сумської області)  

1903 – закінчив Зінківську двокласну школу, отримав 

свідоцтво поштово-телеграфного чиновника. 

1907 – закінчив військово-фельдшерську школу в Києві. 

1917 – вступив на історико-філологічний факультет 

Київського університету. 
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1919 -  написав перший твір-фейлетон «Демократичні 

реформи Денікіна (Фейлетон. Матеріалом для конституції бути не 

може)», який за підписом «П. Грунський » був надрукований у 

кам'янець-подільській газеті «Народна воля». 

1920 - повернувся до Києва. Восени був заарештований 

органами ЧК і як «особливо важливий контрреволюціонер». 

1921 - випустили із в'язниці, у квітні став працівником 

республіканської газети «Вісті ВУЦВК», а кількома місяцями 

пізніше -  відповідальним секретарем «Селянської правди», на 

сторінках якої 22 липня під фейлетоном «Чудака, їй-богу» вперше 

з'явився підпис Остап Вишня. 

1930-1931 - створив повноцінний драматургічний твір 

комедію «Вячеслав». 

1933, 26 грудня - був заарештований і звинувачений у спробі 

вбивства секретаря ЦК КПУ Постишева. 

1934, 23 лютого – судова «трійка» визначила міру покарання – 

розстріл, а з березня рішення колегії ОДПУ його замінили 

десятирічним ув'язненням. 

          1943 - вийшов на волю, наступного року повернувся до 

літературної діяльності. 

1955 - був реабілітований судовими органами.  

1956,28 вересня  - Остап Вишня помер. 

 

 

Літературна премія НСПУ ім. Остапа Вишні 

 

 

Название конкурса (литпремии): 

Л/П НСПУ им. Остапа Вишни 

— 2009 

Материалы подавать не позже: 

2009.10.01 

Возраст участников: 

неограниченный 



8 
 

Награда победителю: 

Лауреатство + 1000 грн. (200$) 

Подробнее: 

Литпремия НСПУ им. Остапа Вишни — 2009  

 

1. Літпремія НСПУ ім. Остапа Вишні — 2009  

 

2. Премія за гумористичні та сатиричні прозові твори.  

 

3. Вік учасників — необмежений.  

 

4. Термін подачі матеріалів — до 1 жовтня 2009 року.  

 

5. Грошова винагорода для переможців — 1000 гривень (200$).  

 

6. Засновник-організатор літературної премії — Національна 

спілка письменників України.  

 

7. Коротко про премію:  

Заснована в 1983 році. Присуджується за гумористичні та сатиричні 

прозові твори.  

Висунення — до 1 жовтня. Присудження — до 1 листопада.  

Голова журі — О. Чорногуз.  

 

Лауреати минулих років:  

 

2000р. Прокопенко Юрій — за гумористичні та сатиричні твори, 

опубліковані у пресі останніх двох років.  

2002р. Дідуга Роман — за роман «Крутий час» та фейлетони і 

гуморески останніх  років.  

2003р. Возіянов Микола.  

Поліщук Борис.  

2004р. Білокопитов Микола — за книгу гумору та сатири «Без 
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паніки!».  

2005р. Колодійчук Євген — за книги гумору та сатири «Бульдог на 

курорті», «Куплю президента».  

 

У випадку отримання більш детальної інформації (положення, 

деталі, роз’яснення) про Літпремію НСПУ імені Остапа Вишні ця 

інформація на ресурсі «Поезія та авторська пісня України» буде 

викладена додатково.  

 

8. Адреса, куди надсилати матеріали учасникам:  

НСПУ, Оргвідділ (На премію ім. О. Вишні), вул. Банкова, 2, м. 

Київ, 01024, Україна  

 

9. Контактний телефон для довідок: +38 (044) 253-68-24  

 

Джерело інформації: Оргвідділ НСПУ для ресурсу «Поезія та 

авторська пісня України»  

Источник: http://poezia.org/id/5472 

 

Твори Остапа Вишні 

 

1. Вишня О. Вибране   [Текст] / О. Вишня. – К.: Державне видавництво 

художньої літератури, 1954. – 431с. 

2. Вишня О. Привіт! Привіт! [Текст] / О. Вишня. – К.: Радянський 

письменник, 1957. – 497с. 

3. Вишня О. Мисливські усмішки   [Текст] / О. Вишня. – К.: Державне 

видавництво художньої літератури, 1958. – 234с. 

4. Вишня О. Твори в 5 томах [Текст] / О. Вишня. – К.: Дніпро, 1974. 

Т.1: Усмішки, фейлетони, гуморески. – 456с. 

5. Вишня О. Якби моя бабуся встали [Текст] / О. Вишня. – К.: Веселка, 

1976. – 158с. 

http://poezia.org/id/5472
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6.   Вишня О. Вишневі усмішки. Усмішки, фейлетони, нариси   [Текст] / 

О. Вишня. – Одеса.: Маяк, 1983. – 271с. – (Шкільна б-ка) 

7. Вишня О. Вишневі усмішки   [Текст] / О. Вишня. – К.: Дніпро, 1985. 

– 367 с. – (Б-ка української класики «Дніпро»)  

8. Вишня О. Твори в 4 томах [Текст] / О. Вишня. – К.: Дніпро, 1988.– 

ISBN 5-308-00053-9 

Т.1: Усмішки, фейлетони, гуморески. – 526с. 

9. Вишня О. Зенітка [Текст] / О. Вишня. – Дніпропетровськ: Січ, 1993. – 

191с. -    ISBN 5-7775-0530-9 

10. Вишня О. Усмішки   [Текст] / О. Вишня. – К.: Дніпро, 2001. – 350 

с. – (Б-ка школяра). -  ISBN 966-578-033-6 

11. Вишня О. Мисливські усмішки   [Текст] / О. Вишня. – К.: Школа, 

2007. – 272с. – (Б-ка шкіл. класики). – ISBN 966-661-715-3 

 

Література та періодичні видання про Остапа Вишню 

1. Андрусенко  В. П., Загребельная Л. С. Козырь Л.П. 50 знаменитых 

украънских книг [Текст] / В.П. Андрусенко, Л.С. Загребельная, Е. В. 

Козырь, Л.П. Петрова. – Харьков.: Фолио, 2004. – 509с. – (100 

знаменитых). -   ISBN 966- 03- 2481- 2 

2. Бардак В. мало я зробив для народу! Мало! Хіба що ворога вбивав 

сміхом… // Журавлик. – 2006. – жовт. – С. 6-7 

3. Бернадська Н., Задорожна С. Українська література [Текст] / Н. 

Бернадська, С. Задорожна. – К.: Femina, 1995. – 150. – (Старшокласникам і 

абітурієнтам). – ISBN 5- 7707-7452-5 

4. Бернадська Н. І. Українська література ХХ століття [Текст]: Довідник / 

Н.І. Бернадська. – К.: Знання-Прес, 2007. – 272.с. – ISBN 978-966-311-069-

1 

5. Голда Д. Мисливські зорі Остапа Вишні // Чумацький шлях. – 2006. - №4. 

– С. 19-22 

6. Історія української літератури ХХ століття [Текст]: У 2 кн.: Навч. 

посібник / За ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь. – 

Кн. 1: 1910 – 1930 роки. – 1993. – 784с. – ISBN 5-325-00430-1 

7.  Історія української літератури ХХ століття [Текст]: У 2 кн.: Навч. 

посібник / За ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь. – 

Кн. 2. Ч. 1: 1940-ві – 1950-ті роки. – 1994. – 368с. – ISBN 5-325-00476-Х 
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8. Історія української літератури ХХ століття [Текст]: У 2 кн.: Підручник / За 

ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь. – 

Кн. 1: Перша половина ХХ ст. – 1998. – 464с. – ISBN 966-06-0025-9 

9. Кодлюк Я. П., Одинцова Г. С. Сто двадцять розповідей про письменників 

[Текст]: Довідник для вчителя початкових класів / Я. П. Кодлюк, Г. С. 

Одинцова . – К.: Наш час, 2006. – 203с. ISBN 966-8174-10-0 

10. Кудрявцев Л. «А ми сміємося і будемо сміятися,» - говорив  відомий 

український гуморист Остап Вишня // Молодь України. – 2006. – 23-29 

лист. – С. 8 

11. Солод Ю. Д. Українська література – ХХ (погляд у кінці тисячоліття) 

//[Текст]: Навчальний посібник за програмою 11 класу / Ю.Д. Солод. – К.: 

Нора-прінт, 1997. – 384с. -  ISBN 966- 7010- 14-7 

12. Усі українські письменники [Текст] / упоряд. Ю. Хізова, В. Щоголєва . – 

Харків, Торсінг плюс, 2008, - 384с. – ISBN 978-966-578-8 

 


