
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

              Павло Михайлович Губенко або ж Остап Вишня народився 13 листопада 1889 року.  

Остап Вишня – видатний український письменник, широко знаний у нашій країні та за 

рубежем, - увійшов у українську літературу як високоталановитий майстер сатири та гумору.  

Митець самобутній і неповторний, він формувався і зростав на грунті народного життя і своїм 

словом успішно слугував утвердженню добра. Творчість його надихалась і окрилювалась 

великим поняттям – Народ. Остап Вишня зі всією щирістю говорив про високе покликання 

письменника і про вірність митця правді, про любов і повагу до людини. Слушність цих 

роздумів письменник якнайкращим чином підтвердив усією своєю художньою творчістю, 

громадською діяльністю й загалом – усім своїм життям. 

Остап Вишня письменник - поетичної вдачі , глибокий лірик, щиро залюблений у красу 

народного життя, народної мови, в неповторне духовне обличчя простих людей, в щедру 

красоту природи. Тому і сповнені теплом та поезією твори Остапа Вишні про сучасників, 

тому він так щедро, людяно, поетично оспівував природу, - і виступаючи проти всіляких 

недругів, губителів її краси, й оспівуючи її живий, багатий на земні радощі світ. 

Твори Остапа Вишні – народного митця і великого майстра сатири та гумору – здобули 

заслужене визнання мільйонів читачів. 

         Остап Вишня помер 28 вересня 1956 року. Кажуть, що, навіть перебуваючи на 

смертному одрі, він не припиняв жартувати. 

Сміємося, допоки живі! 

 

Остап Вишня 
Український письменник, гуморист і 

сатирик 

«Пошли мені, доле, сили, уміння, талану, чого хочеш — тільки щоб я хоч 

що-небудь зробив таке, щоб народ мій у своїм титанічнім труді, у своїх 

печалях, горестях, роздумах, ваганнях, — щоб народ мій усміхнувся! Щоб 

хоч не на повні груди, а щоб хоч одна зморшка ота розгладилася! Щоб очі 

мого народу, коли вони часом печальні та сумом оповиті, — щоб вони 

отакуньким шматочком радості засвітилися! І коли за всю мою роботу, 

за все те тяжке, що пережив я, мені пощастило хоч разочок, хоч на 

хвильку, хоч на мить розгладити зморшки на чолі народу мого, весело 

заіскрити сумні його очі, — ніякого більше "гонорару" мені не треба.  

Я — слуга народний! 

І я з того гордий, я з того щасливий!».  

                                                                                                       Остап Вишня 

 Автор – Науменко В.К. 


