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фоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, присвячений українському 
письменнику Остапові Вишні. Проаналізовано змістове наповнення та інфор-
маційну структуру аудіовізуальних документів, окреслено їх роль у збережен-
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13 листопада виповнилося 130 років від дня народження українсько-
го письменника, перекладача Остапа Вишні (справж. прізвище – Павло 
Михайлович Губенко). Його життєва і творча доля тісно вплетені в пе-
рипетії історії України ХХ ст. Сучасник митця, дослідник українського 
Розстріляного Відродження Ю. Лавріненко зазначав: «Що за життя!? 
Здобути позицію інтелектуаліста, родившись одним із 17 дітей у бідній 
селянській родині в забутому Богом полтавському містечку Груні і до 
32 років життя не маючи змоги здати екстерном на гімназіяльну мату-
ру. Бути все життя безпартійним – у вік партійної всемогучости й ти-
ранії, гумористом – у вік жахів, кепкуном – у часи сліпого фанатизму, 
гуманістом – у вік масових організованих злочинів і людоїдства. Щоб 
зрештою стати “блазнем” з авторитетом, популярністю і моральною 
відповідальністю президента, а з правами в’язня концтабору. Гумор, 
сміх можна вважати за синонім свободи – принаймні внутрішньої сво-
боди людини. Очевидно Вишня володів секретом внутрішньої свободи 
при всіх ситуаціях, свободи від “нечистої сили”, і своєї і чужої»1.

Понад століття творчість Остапа Вишні викликає незгасний інтерес 
читачів і науковців, про що свідчать видання його творів та числен-
ні дослідження в різні часові відтинки2. У 1920–1930-х роках Остапа 
Вишню називали «королем українського тиражу», «найбільш знаним 
в Україні після Шевченка і поруч із Леніним». Тільки у 1923–1924 рр. 
лише в газеті «Вісті ВУЦВК» побачили світ понад пів тисячі гуморе-
сок, фейлетонів і сатиричних мініатюр письменника, у 1928 р. вийшло 
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близько 30-ти збірників і збірничків, у т. ч. й 4-томне видання «Ви-
браних усмішок». На думку С. Гальченка, «для ліквідації неписьмен-
ності села усмішки Остапа Вишні зробили не менше, ніж офіційні 
лікнепи, а міський житель почав говорити мовою Шевченка, що теж 
мало неабияке значення для здійснення процесу українізації, яка про-
водилася у двадцятих роках. Його називали “Гоголем Жовтневої ре-
волюції”, і не тому, що він був земляком Миколи Васильовича (вони 
обидва з Полтавщини), а за його вміння сміятися крізь сльози навіть 
у драматичних ситуаціях, що мали місце в Україні в роки суцільної 
колективізації, внаслідок якої було знищено основну масу трудового 
селянства, а письменник утратив свого улюбленого героя й читача»3. 
Остапові Вишні писали тисячі листів, дякували за твори, просили до-
помоги, апелювали як до найвищої справедливої інстанції. Одну із 
причин такої популярності Ю. Лавріненко вбачає в унікальному стилі 
письменника: «Він був проникливий психолог, умів скупими засобами 
вловити химерну гру в людині таких комплексів, як страх, заздрість, 
задавакуватість, брехливість, наївність, цікавість, жорстокість, любов... 
Все то будувалось у прозовій мініятюрі, творило новий чисто Вишне-
вий тип фейлетону – своєрідного коментаря сміхом»4. Сам письменник 
так сформулював своє творче кредо у щоденниковому записі: «Я дуже 
хочу, щоб мій народ усміхнувся, щоб хоч одна зморшка на його чолі 
розгладилась. Хороший сміх, – це той сміх, що не ображає, а виховує 
людину, підвищує. Господи, до чого все просто»5.

Остап Вишня займає помітне місце в історії української культури 
і продовжує залишатися виразним об’єктом культурної пам’яті. За ме-
тафоричним означенням О. Гончара, митець є уособленням невмиру-
щої усмішки України.

Окремі дослідники розглядають культуру як «у свій спосіб струк-
туровану, візуалізовану, уявнену пам’ять»6. Ю. Лотман з погляду се-
міотики трактує культуру як «надіндивідуальний механізм зберігання, 
передачі, деяких повідомлень (текстів) і вироблення нових. У цьому 
сенсі простір культури може бути означений як простір певної спільної 
пам’яті»7. Концепція культурної пам’яті як одного із регістрів пам’яті 
колективної належить німецьким ученим – подружжю Ассман. Я. Ас-
сман (нім. Johann Christoph Assman) пропонує таку дефініцію культур-
ної пам’яті: «Під культурною пам’яттю ми розуміємо властивий кож-
ному суспільству і кожній епосі набір текстів, зображень і ритуалів, 
які постійно використовуються та через “підтримання” яких група ста-
білізує та передає далі власне бачення себе самої: це колективне знан-
ня переважно (але не винятково) про минуле, на якому група засновує 
усвідомлення власної єдності та своєрідності»8. А. Ассман (нім. Aleida 
Assman) наголошує, що «передумовою і основою культурної пам’яті 
слугує фіксація спогадів і безпосереднього досвіду на матеріальні но-
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сії. Культурна пам’ять не існує без кодифікованих знаків і символів. 
Без оформлення у вигляді текстів і візуальних образів. Інакше кажучи, 
базою культурної пам’яті є репрезентації»9.

Формами коммеморативної репрезентації постаті і творчості Оста-
па Вишні є видання його творів, спогади сучасників10, художні та на-
уково-популярні твори, присвячені письменнику, літературознавчий 
науковий наратив, предметні меморії та музейні експозиції11, наймену-
вання вулиць, заснування премій12.

Мета нашої статті – охарактеризувати масив аудіовізуальних до-
кументів із зібрання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, при-
свячених Остапу Вишні, як носіїв-репрезентантів культурної пам’яті, 
окреслити їх роль у збереженні пам’яті про письменника. Такий аспект 
пам’яттєвого контексту постаті Остапа Вишні досі не був предметом 
наукового дослідження.

Розмисел про співвідношення пам’яті і зображення тягнеться ще з 
мнемотехнік Античності. Цицерон називав зображення та місця цеглина-
ми пригадування. Фотографія та кіно дозволили винести єдність пам’яті 
та зображення із внутрішнього мнемотехнічного простору на носій зов-
нішній і сприяти розвитку соціальної пам’яті. Від часу своєї появи фо-
тографія розглядалася як засіб збереження пам’яті про минуле, джерело 
про певний фрагмент реальності, який зафіксовано специфічним засо-
бом, зберігач її видимого образу. Французький кінокритик, історик і те-
оретик кіно А. Базен (фр. André Bazin) наголошує на властивості зобра-
ження протистояти забуванню і символічній конечності життя: «Зараз 
вже ніхто не вірить в онтологічну тотожність моделі і портрета, але ми 
допускаємо, що портрет допомагає нам пам’ятати людину і рятувати її 
таким чином від другої – духовної смерті»13. Фотографія виступає ві-
зуальним текстом і документом, гарантом фізичної реальності. Як доку-
мент вона виконує функції фіксації, зберігання, багаторазової трансляції 
зафіксованої інформації та доказу тієї чи іншої події. «Ретроспективний 
документ набуває статусу історичного джерела. Документ в статусі істо-
ричного джерела конструює дійсну минулу соціальну реальність»14.

До фотоколекції ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного входять 
38 фотодокументів, що стосуються життя та творчості Остапа Виш ні; 
часове окреслення: 1908–1956 рр. Найбільш ранніми документами є 
2 групові фото15 1908 р., на яких 19-річний Павло Губенко зображений 
разом із сестрою Катериною Губенко (Даценко) серед учасників ама-
торського драматичного гуртка с. Грунь. За спогадами16, він був затя-
тим театралом, улюбленцем односельців і майстерно виконував комічні 
ролі. В архівній колекції містяться портрети письменника різних років 
та групові знімки за його участю. Звичайно ж, вони репрезентують зов-
нішність митця, манеру вдягатися, участь у тих чи інших подіях, впи-
саність у соціальний контекст епохи (20–30-ті та 40–50-ті роки ХХ ст.), 
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вводять нас, глядачів, у життя фотографічного об’єкта. Фотонаратив 
представляє Остапа Вишню у різних іпостасях (у певній обстановці, за 
певними діями): письменник, батько, чоловік, товариш, рибалка, мис-
ливець, футбольний уболівальник, що надає об’ємності репрезентатив-
ного образу в просторі пам’яті. Попри денотативний шар знімка (кон-
кретики зображення), фотодокумент – це інтерпретація людиною себе, 
свого самовідчуття і соціального образу, дзеркало самопрезентації. Як 
писав французький філософ Р. Барт (фр. Roland Barthes), «перед об’єк-
тивом я одночасно є тим, ким я себе вважаю, тим, ким я б хотів, щоб 
мене вважали, тим, ким мене вважає фотограф, і тим, ким він користу-
ється, щоб виявити своє мистецтво»17. Такий «інформаційний посил» 
присутній і в світлинах письменника, особливо у постановочних пор-
третних знімках18 1920-х років, які виступають підкресленою самопре-
зентацією в контексті своєї справи – письменницької діяльності.

Фотографія – це форма присутності минулого в сучасному. Р. Барт 
зазначає: «Між кожною фотографією і її референтом існує певний при-
родний взаємозв’язок: вона була реальністю, яка колись існувала, хоча 
тепер це реальність, якої більше не можна торкнутися»19. Фото стає 
своєрідним місцем пам’яті. «Пам’ятне місце – це те, що залишилося 
від того, чого більше не існує»20, не факт чи подія минулого, а його 
репрезентація. 

Спорідненим із фотографією візуальним текстом є кінодокумент. 
Документальна хронікальна кінозйомка відразу стала розцінюватися як 
спосіб фіксації реальності в русі. Як і фотографія, вона володіє вели-
чезним, перш за все емоційним потенціалом переконливого свідчення, 
оскільки фіксує факт у режимі реального часу. Незабаром після винай-
дення кінозйомки виникає і жанр кіноперіодики. 1908 р. починає вихо-
дити один із перших кіножурналів – «Пате-журнал» (фр. Pathé-journal) 
французької кіностудії «Пате». Сюжети кіножурналів інформували про 
різні поточні події, представляли панорамне бачення сучасності, репре-
зентували суспільно значимі образи, транслювали ідеологічні конструк-
ти. Фаза оперативного існування, виконання безпосереднього призна-
чення цих кінодокументів відносно коротка, але з її припиненням вони 
не втрачають свого інформаційного потенціалу і культурно-історично-
го значення: сьогодення перетворюється на історію, а кіноплівка стає 
матеріальним носієм пам’яті. Хронікальні кіносюжети виконують роль 
мнемонічних топосів, які репрезентують уявлення про конкретних осіб, 
події, час як на змістовому рівні, так і на формальному (як артефакти, 
продукти епохи).

На екрані кіноперіодики Остап Вишня вперше з’являється в ні-
мому кіносюжеті «Гості кінофабрики»21 з кіножурналу «Кінотиждень 
ВУФКУ» № 5/48 1928 р. Письменник спілкується з працівниками 
Одеської кінофабрики, виступає з читанням своїх творів. У «Кіножур-
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налі» № 33/128 Одеської кінофабрики ВУФКУ за 1929 р. у сюжеті 
«Українську книгу в маси»22 серед сучасних українських письменників 
показано і Остапа Вишню. Сюжет «Свято української пролетарської 
культури»23 з «Кіножурналу» № 13/179 Одеської кінофабрики ВУФКУ 
за 1930 р. присвячено святкуванню 10-річчя театру ім. І. Франка. Від 
українських письменників франківців вітає Остап Вишня. У сюжетах 
кіноперіодики 1950–1955 рр., зокрема, кіножурналу «Радянська Украї-
на» та хронікально-документальних фільмах представлено письменни-
ка на пленумі Спілки письменників УРСР 1951 р. («Книга народу»)24, 
під час засідань редколегії журналу «Перець»25, зустрічі з читачами 
(«Українська Радянська Соціалістична Республіка»)26. Кінокадри ре-
презентують динамічний візуальний образ письменника у колі сучас-
ників, передають міміку, моторику, «специфіку» прямого (на камеру) 
і мимовільного, випадкового погляду, деталі одягу, предметне оточен-
ня, звукові сюжети – специфіку мовлення, манеру спілкування, а також 
віддзеркалюють прикмети історичного часу життя і діяльності митця.

В архівному зібранні відклався кіносюжет студії «Укркінохроніка» 
1956 р. «Похорон видатного українського письменника Остапа Виш-
ні»27, у якому детально зафіксовано похоронну процесію, траурний мі-
тинг 30 вересня 1956 р. Ця кінозйомка стає своєрідним початком мемо-
ріалізації письменника. Кіносюжети та телесюжети28 Республіканської 
студії телебачення 1960–1980 рр. присвячені ювілейним датам (80-річ-
чя, 90-річчя, 100-річчя) та заходам із вшанування письменника. З од-
ного боку, вони є власне коммеморативними актами, вже їх наявність 
у кіно- та телепросторі є фактом актуалізації постаті Остапа Вишні. 
З іншого – фіксують конкретні коммеморативні акції та оперативно до-
кументують спогади про письменника.

Життю та творчості Остапа Вишні присвячені 2 документальні кі-
нофільми: «Усмішки Остапа Вишні», «Отак і пишу...Остап Вишня». 
Стрічка «Усмішки Остапа Вишні»29 («Укркінохроніка», 1967 р., режи-
сер М. Л. Юдін) є першою спробою закріпити образ митця в докумен-
тально-публіцистичному кінотексті. Образ Остапа Вишні конструю-
ється на візуальному рівні через біогеографію, показ місць, пов’язаних 
із письменником. Це – натурна зйомка природного ландшафту біля 
с. Кринки Олешківського району Херсонської області, річок Басанки, 
Конки, Дідового лиману. Понад десятиріччя Остап Вишня при їздив 
сюди на відпочинок, любив тут рибалити, полювати, написав ряд тво-
рів, що увійшли до циклу «Мисливські усмішки». На вербальному рів-
ні – через закадровий текст, яким є уривки з творів письменника, та 
фрагментарні вкраплення спогадів про Остапа Вишню, зокрема пись-
менника-гумориста, головного редактора журналу «Перець» Ф. Маків-
чука, жителів с. Кринок. Фактично, це був один із перших (поряд із 
виданням збірки спогадів 1966 р.) кроків у переході комунікативної 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ



66

форми пам’яті про письменника у культурну. Автори стрічки кінозасо-
бами виділяють 3 меморіальні домінанти образу Остапа Вишні: непе-
ревершена творча майстерність, любов до природи, відкритість, лагід-
ність, повага у ставленні до людей. 

«Отак і пишу...Остап Вишня»30 («Укркінохроніка», 1982 р., режи-
сер О. І. Коваль) поєднує біографічну й мемуарну інформацію. Стріч-
ка містить прижиттєву зйомку письменника, численні фотодокументи, 
види місць, пов’язаних з його життям, звукозаписи фрагментів його 
творів, хронікальні кінокадри епохи. Таким чином робиться спроба 
представити образ Остапа Вишні в історичному контексті. Спогадами 
про митця діляться письменники О. Ковінька, Ф. Маківчук, О. Гон-
чар, дружина письменника – акторка Варвара Губенко-Маслюченко. 
Кінодокументи, завдяки можливості синтезувати інформацію з різних 
джерел, демонструють офіційний і приватний рівні сприйняття й трак-
тування творчості та біографії Остапа Вишні. Кінострічка стає носієм 
культурної пам’яті про письменника та відображає усталену на той час 
в українському соціокультурному просторі рецепцію його постаті. 

Культурна пам’ять підлягає цензуруванню та редагуванню, в ній 
виникають лакуни, розломи. В кінодокументах 1950–1980 рр. присутні 
фігури замовчування. Зокрема, замовчуються «незручні» сторінки біо-
графії письменника: служба в армії УНР, десятирічне ув’язнення в та-
борах ГУЛАГу. В кінотекстах ці факти оприявняються в 1990-х роках. 
У документальній стрічці «Українська ніч 33-го»31 («Укртелефільм», 
1995 р., режисер В. Георгієнко) розповідається про арешт письменника 
1937 р. та ухтпечлазький період його життя.

Архівна фонотека містить 62 звукозаписи творів Остапа Вишні. Се-
ред них – 4 в авторському виконанні: гуморески «Нещасне кохання»32 
і «Вальдшнеп»33, усмішка «Ага, будеш?»34, оповідання «Зенітка»35. 
Вони зберігають звуковий образ письменника, репрезентують його 
своєрідну творчо-виконавську автоінтерпретацію. В архівному зібранні 
представлені твори Остапа Вишні у виконанні В. Дуклера, Л. Ігнатен-
ка, І. Єрмоленка, Л. Мацієвської, А. Паламаренка, М. Панасьева, М. Са-
довського, О. Сердюка, Ю. Шумського, Д. Франька. Часові межі цього 
масиву фонодокументів охоплюють 1950–1990 рр.; його особливістю є 
присутність звукозаписів того чи іншого актора різних років. Ці доку-
менти є цінними з погляду історії мистецько-художнього осмислення 
творчості письменника.

Таким чином, аналіз зазначених вище аудіовізуальних документів за-
свідчив, що документальний масив ЦДКФФА України імені Г. С. Пше-
ничного, присвячений життю та творчості Остапа Вишні (119 од. обл.: 
фотодокументи – 38 од. обл.; кінодокументи – 19 од. обл.; фонодокумен-
ти – 62 од. обл.; хронологічні рамки – 1908 р.–1990-і роки), володіє знач-
ним інформаційним потенціалом і є репрезентантом культурної пам’яті 
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про письменника. Аудіовізуальні документи можуть бути використані 
у різноманітних коммеморативних заходах та практиках.
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The documents of the Central State CinePhotoPhono Archives of Ukraine 
named after H. Pshenychnyi, dedicated to the Ukrainian writer Ostap Vyshnya, 
are presented. The content and information structure of audiovisual documents are 
analyzed, and their role in the memory of the writer is outlined.
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Остап Вишня. 
м. Київ, 8 травня 1947 р. 

ЦДКФФА України 
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Українські письменники: Остап Вишня (справа) та М. Т. Рильський (зліва) 
на полюванні. 1950-і роки.
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