
ТЕМА: Павло Тичина. Загальний огляд творчості поета. 

 

1.Життєвий шлях 

      Павло Тичина (1891—1967)  народився в селі Піски на Чернігівщині 23 січня 1891 р., був сьомою 

дитиною сільського дяка Григорія. Те, що батько був дяком, означало не тільки серйозне релігійне 

виховання в родині, але й — насамперед! — виховання музичне. Адже, поза справами церковними й 

громадськими, Григорій Тичина знаходив себе в музикуванні. Мати та усі діти також мали хист до 

пісні. Павло був природженим музикою — і природженим малярем.  

      У 1901 —1907 pp. він навчався в Чернігівському духовному училищі, потім у 1907—1913 pp. — в 

семінарії. У 1913р. Тичина вступив до Київського комерційного інституту, працював обліковцем 

Чернігівського губернського земства, підробляв помічником хормейстера в театрі М.Садовського, 

завідувачем відділу хроніки газети «Нова рада», редактором журналу «Світло».  

      З 1912 р. Тичина починає друкуватися в журналах «Літературно-науковий вісник», «Рідний 

край», «Українська хата», «Основа» та ін. Протягом 1913— 1914 pp. він публікує оповідання 

«Вавилонський полон», «Богословіє».  

      Восени 1916р. повертається до Києва, працює помічником хормейстера в театрі М. Садовського, 

під впливом «Лісової пісні» Лесі Українки починає писати драматичну поему «Дзвінко блакитне».  

      У 1918р. Тичина став членом редколегії газети «Рада», вийшла перша книжка його віршів 

«Сонячні кларнети», яка була зустрінута критикою з ентузіазмом. У 1920 р. виходять збірки П. 

Тичини — «Замість сонетів і октав», «Плуг».  

      У 1923р. він переїздить до Харкова, стає членом редколегії щойно організованого місячника «для 

широких кіл інтелігенції» — «Червоний шлях», бере активну участь у громадсько-культурному 

житті (працює в щойно заснованій тоді Українській асоціації сходознавства). У 1924р. виходить його 

збірка «Вітер з України».  

      У добу тоталітаризму щирий революційно-патріотичний пафос у творчості багатьох митців 

заступає складна суміш напівщирості й напіввимушеності, настороженості й страху (не кажучи вже 

про явища пристосовництва й одвертого прислужництва режимові), У творчості Тичини, митця 

глибоко самобутнього, ця двоїстість призвела до особливо жорстоких психологічних зламів і криз. 

Як зазначав В. Стус, постать не менш трагічна в українській літературі, «Феномен Тичини — 

феномен доби. Його доля свідчитиме про наш час не менше за страшні розповіді істориків: поет жив 

у час, що заправив генія на роль блазня. 1 поет погодився на цю роль.... Він обрізав усякі живі 

контакти, замінивши їх цілком офіційною інформацією. В цих умовах поет міг тільки конати, а не 

рости. Свіжого повітря до нього надходило все менше і менше, аж поки поет у Тичині не задушився 

од нестачі кисню. Поет помер, але Тичина лишився жити і мусив, уже як чиновник, виконувати 

поетичні функції.... У страшну добу сталінських репресій одних письменників розстріляли, других 

— зіслали в концтабори, третіх розтлили. Тичину репресували визнанням. Покара славою — одна з 

найновіших і найефективніших форм боротьби з мистецтвом». Місія громадянської поезії в 

практичній естетиці сталінізму, на жаль, у значній мірі сприйнятій і П. Тичиною, зводилась до трьох 

понять — «оспівувати», «закликати» і «боротись». У цьому ключі було витримано чи не більшість 

віршів у передвоєнних збірках поета — «Чернігів» (1931), «Партія веде» (1934), «Чуття єдиної 

родини» (1938), «Сталь і ніжність» (1941). Написані на підтвердження скороминучих гасел, вони й 

померли разом зі своїм часом.  

      У роки Великої Вітчизняної війни П. Тичина під час евакуації перебував в Уфі. Одним з 

найвизначних творів поета цього періоду була поема «Похорон друга» (1942). Численні збірки поета 

виходили й у повоєнні роки («І рости, і діяти», «Ми — свідомість людства», «Комунізму далі 

видні»), хоча жодна з них уже не набула такого широкого звучання, як попередні.  

      Серед поем П. Тичини найфундаментальнішою можна вважати симфонію «Сковорода», видану 

посмертно книгою досить значного обсягу. Із мандрівним філософом, який не проміняв пастушої 

сопілки на почесну роль «стовпа неотесаного», поет ідентифікувався протягом чи не цілого життя, 

але, на жаль, вже не міг претендувати на епітафію: «Світ ловив мене, та не впіймав».  

      З 1929 р. поет є дійсним членом Академії наук України. В галузі історії літератури та критики 

залишив по собі значну есеїстичну спадщину. Особливо багато зробив П. Тичина для розширення й 

зміцнення інтернаціональних взаємозв'язків української літератури. Знаючи французьку й 

старогрецьку мови, опанувавши вірменську, не раз практично звертаючись до тюркських і 

грузинської мов, багато працював на терені перекладацтва, збагативши українське письменство 

набутками інших літератур.  

      Протягом 1943—1948 pp. Тичина очолював Міністерство освіти України.  



      Помер поет 16 вересня 1967 р.  

 

2. Мистецький стиль П.Тичини 

      Ще з юності властиве поетові глибоке відчуття природи почало набувати своєрідних космічних 

вимірів — можливо, під впливом новітніх науково-філософських віянь часу, що характерне для 

літератури модернізму. Мальовничою, сповненою ніжної й чуйної душі постає у віршах П. Тичини 

українська природа — така рідна, близька й водночас наче побачена з іншої висоти. Перші твори 

Тичини дуже схвально були прийняті критикою, зокрема збірка «Сонячні кларнети». «...Без сумніву, 

поезія Тичини породилася з духу музики, й у цьому відношенні його творчість — виключне явище, 

яке не має собі прямих аналогій ні у російській, ні у західноєвропейській літературі.Музичність для 

нього — не прикраса, а принцип світобачення. Зрештою, не просто атрибут, а сама сутність 

божественного Абсолюту: «Навік я взнав, що Ти не Гнів,'— Лиш Сонячні Кларнети». Напевно, 

невипадково поет обрав з усього оркестрового арсеналу кларнети — «не гучні труби, які 

сповіщатимуть живих І мертвих про Страшний Суд, а саме кларнети, інструмент глибокий та 

ніжний, здатний відтворити будь-що — джаз, класику, естрадну музику чи поховальну відправу». 

Винесений у заголовок книжки незвичний образ-символ сонячних кларнетів якнайкраще відбиває 

сутність індивідуального стилю молодого Тичини. Ним поет підкреслював сонячно-музикальний 

характер своєї творчості, вказував на синтез у ній животворного сонячного тепла й світла з 

музичними ритмами всесвіту, що єднають людину з природою в найуніверсальнішому її значенні.  

      Була не одна спроба віднести ранні твори Тичини до певної літературної школи, проте поет не 

зараховував себе до якогось напряму..  

Кларнетизм — світоглядно-естетична концепція Павла Тичини, унікально виражена за допомогою 

багатьох поетичних засобів: звукових (асонанс, алітерація, звуконаслідування, анафора й епіфора), 

зорових (епітет, метафора, індивідуально-авторські слова), формальних (розміщення строф і рядків у 

них) тощо. Синтетичне мислення схильного до «кольорового слуху» та «слухового кольору» П. 

Тичини зумовлювало одночасну «мальовничу музичність» і «музичну мальовничість» його лірики.  

3. Ідейно-тематичне багатство збірки Тичини «Сонячні кларнети» 

    Образ «сонячних кларнетів» — це не тільки символ краси вічно юної, сповненої барв і музики 

природи, а й втілення прагнень до сього сонячного, радісного, життєдайного, овіяного молодістю. 

Образ сонця, як джерела життя на землі, сили, що дарує людям радість, виражає мрію поета про 

щасливе життя. Ліричний герой збірки — юнак, який багатий і щедрий душею, це романтик, 

закоханий в красу світу, в природу, в життя. Це уособлення самої молодості, що лиш ступила на 

життєвий поріг і чарує свіжістю та чистотою почуттів, благородними поривами. 

     Там, де світ повниться музикою, переливається барвами, народжується прекрасне. А супутником 

його є любов. Для Тичини де любов — там краса, висока поезія. Любов примушує природу цвісти, 

грати барвами, співати чудесні пісні. 

      Тичина замислюється над філософською темою Людини і часу. Осінь — пора задуми, легкого 

смутку. Весна уособлює молодість. Літо — зрілість, повноліття. Природа, а з нею людина, живуть за 

законами постійної змінюваності, плинності, руху в часі і просторі. У людини є також свій ранок, 

день, вечір і ніч.  

    Сонце. Чорний і червоно-вогнистий кольори розвивають мотив боротьби світла і темряви, добра і 

зла, навіюють думку про швидкоплинність людського життя. 

Важливою темою збірки є проблема, національного відродження віками гнобленого і приниженого 

українського народу. Поема «Золотий гомін» — віра у національне і соціальне визволення рідної 

України.  У ранній ліриці П. Тичини життєрадісність, краса природи і людини, залюбленість у 

чарівний світ перемежовується з багряно-кривавими відсвітами, які символізують велику тривогу, 

нагадують про тяжкі випробування часу, про людські трагедії. 

4. Аналіз поезії «Арфами, арфами...» 

  Тичина пройняв твір весняною, урочистою, сонячною мелодією, знайшов вишуканий ритмічний 

малюнок. «Арфами, арфами» — ніби рука музиканта двічі плавно торкнулась струн, і вони 

обізвались далеким, тремтливим, ледь чутним звучанням. А потім вже у швидкому темпі: Золотими, 

голосними обізвалися гаї Самодзвонними...»  

      Усі чотири строфи цієї поетичної перлини наснажені світлим оптимістичним пафосом радості 

зустрічі з весною.  
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      Ритмомелодична структура вірша «Арфами, арфами...» легка й граційна, як сонячна музика 

Моцарта, проте яскраво відчувається передчуття автором змін у соціальному житті. 

 

5. Аналіз поезії «Ви знаєте, як липа шелестить...» 

      Шедевром інтимної лірики П. Тичини постає твір «Ви знаєте, як липа шелестить...», де важливу 

роль відіграє паралелізм картин природи і людських переживань.  

Це своєрідна форма художнього пізнання людської душі. 

Вірш «Ви знаєте, як липа шелестить..?» — пейзаж-паралелізм, що нагадує фольклорні зразки, де 

картини природи пов’язуються душевними настроями, а події людського життя часто замальо-

вуються як певна паралель до явищ природи. 

     Духовна спорідненість ліричного героя зі світом природи передається всією силою барв, мелодій, 

голосів рідної землі. Картини природи і людські почуття чергуються. Такий паралелізм збуджує в 

читачів роздуми й переживання. Вражають інтонації цього твору: ніжність, мелодика слова, чаруюча 

принадність пейзажних картин незрівняної української ночі. 

 

6. Аналіз поезії «Пам'яті тридцяти» 

      Помітне місце в творчості Павла Тичини займає вірш «Пам'яті тридцяти», вперше опублікований 

у газеті «Нова Рада» в березні 1918р. і присвячений пам'яті загиблих у бою з військами Муравйова 

під Кругами київських студентів, пізніше похованих на Аскольдовій могилі.  

      Прикро, але цей поетичний реквієм після 1918р. аж до нашого часу ніколи більше не друкувався.  

      Вульгарно-соціологічна критика епохи тоталітаризму зробила все, щоб збіднити творчість 

Тичини, щоб його, замовчати або спотворити його шедеври, окарикатурено виставляючи в школі, 

перед школярські наївні очі якісь і справді невдалі рядки поета.  

 «Пам’яті тридцяти» — громадянська лірика. В основі твору — дійсний трагічний факт: бій під 

Крутами 29 січня 1918 року, загибель юних патріотів-українців у боротьбі за вільну Україну проти 

російської більшовицької навали. Останки забитих юнаків були поховані на дніпровських кручах у 

Києві. 

Поезія Тичини глибоко психологічна. Автор тужить, страждає, оплакує борців за волю. ці почуття 

передаються й читачам. Авторська оцінка зображуваного в кожному слові, народженому спалахом 

болю. Автор пророкує:По кривавій по дорозі Нам іти у світ! Це означає, що щастя не буде, на крові 

його не збудуєш. І вибрана дорога — приречена на невдачу, загибель. Пророцтво поета є провідною 

думкою твору. Життя й смерть, щастя й горе, святість і гріховність, любов і ненависть — усе поряд. 

Філософські роздуми над поезію приведуть до думки про вічність людських діянь: ніщо не минає 

безслідно. І через роки розплата за злочин наздожене того, хто його скоїв. Час є найвищим суддею. 

«Боже, покарай…» — за християнською мораллю лише Бог має право карати 

  Роздуми спонукають до висновку: жити слід за законами Вічності. Домінує у вірші туга, печаль, 

жаль, страждання і — прохання в Бога помсти.  

 

7. Аналіз поезії « Гей, вдарте в струни, кобзарі» 

     Ця поезія - один з найперших відгуків на крах царизму та відродження надій на українську 

державність. Поет у сповнених радісної мелодійності рядках передає пафос не тільки тих перших 

тижнів свободи, а й намагається прозирнути у майбутнє, яке видається йому прекрасним. Поет ще не 

знає, що незабаром його мрія, подібно згаданим кораблям, розіб’ється об скелі громадянської війни  

 

8. Аналіз поезії «О панно Інно, панно Інно!» 

 «О панно Інно, панно Інно!» — шедевр інтимної лірики. Розгортається сюжетна картина — 

ліричний герой любив сестру, потім зустрів її. Очі підказали, що знайшов рідну душу. Але все так 

складно в житті, заплутано. Кого ж насправді любив? її, панну Інну, чи сестру? Тепер сам. Сніги. І 

солодко-болючі спогади про неповторний час, бо «любові усміх квітне раз — ще й тлінно». Кохання 

— це Божий дар. подарунок долі.  

     Митець окреслює стан самотності героя , показує світ, звужений до обширу вікна і білих снігів, 

передає страждання юнака від нерозділеного кохання, що підкреслює білий колір снігів — символ 

забуття і втрати. Холодним снігам протиставляється весняне квітування лугів, час, коли розквітало 

кохання. У стані душевного сум’яття і кризи ліричний герой звертається до панни Інни як до 

останньої душі, що може врятувати його. Проте герой сумнівається, чи насправді він кохав її чи 

іншу. Ліричний герой перебуває у стані психологічного роздвоєння: він розмовляє з Інною, а йому 



здається, що перед ним постала її сестра. Внутрішній конфлікт і душевне напруження ліричного 

героя увиразнюють опозиції («Я Вам чужий — я знаю. / А хтось кричить: ти рідну стрів)  

 

Арфами, арфами — 

золотими, голосними обізвалися гаї 

Самодзвонними: 

Йде весна Запашна, 

Квітами-перлами 

Закосичена. 

Думами, думами — 

наче море кораблями, переповнилась блакить 

Ніжнотонними: 

Буде бій Вогневий! 

Сміх буде, плач буде 

Перламутровий... 

Стану я, гляну я — 

скрізь поточки як дзвіночки, жайворон 

як золотий 

З переливами: 

Йде весна Запашна, 

Квітами-перлами 

Закосичена. 

Любая, милая,— 

чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям 

вкрай. 

Там за нивами: 

Ой одкрий Колос вій! 

Сміх буде, плач буде 

Перламутровий... 

 

Ви знаєте, як липа шелестить 

У місячні весняні ночі? — 

Кохана спить, кохана спить, 

Піди збуди, цілуй їй очі, 

Кохана спить... 

Ви чули ж бо: так липа шелестить. 

Ви знаєте, як сплять старі гаї? — 

Вони все бачать крізь тумани. 

Ось місяць, зорі, солов'ї... 

«Я твій»,— десь чують дідугани. 

А солов'ї!.. 

Та ви вже знаєте, як сплять гаї! 

 

На Аскольдовій могилі  
Поховали їх —  

Тридцять мучнів українців,  

Славних, молодих…  

На Аскольдовій могилі  

Український цвіт! —  

По кривавій по дорозі  

Нам іти у світ.  

На кого посміла знятись  

Зрадника рука? —  

Квитне сонце, грає вітер  

І Дніпро-ріка…  

На кого завзявся Каїн?  

Боже, покарай! —  

Понад все вони любили  

Свій коханий край.  

Вмерли в Новім Заповіті  

З славою святих. —  

На Аскольдовій могилі  

Поховали їх.  

 

Гей, вдарте в струни, кобзарі, 

Натхніть серця піснями! 

Вкраїнські прапори вгорі - 

Мов сонце над степами... 

Гей, рясно всипте цвітом шлях, 

У дзвони задзвоніте! 

Вкраїнське військо на полях 

Йде, славою повите. 

Дзвенять слова мов у сріблі 

Братерськії, веселі. 

А десь на морі кораблі 

Розбилися об скелі... 

Земля схотіла жити знов - 

Шумлять потужно ріки. 

Благословіть ви чесну кров, 

Хвала борцям навіки! 

Хвала борцям, що на зорі 

Лягли в холодні ями. 

Гей, вдарте в струни, кобзарі, 

Натхніть серця піснями! 

 

 

О панно Інно, панно Інно! 

Я — сам. Вікно. Сніги... 

Сестру я Вашу так любив — 

Дитинно, злотоцінно. 

Любив? — Давно. Цвіли луги... 

О люба Інно, ніжна Iнно, 

Любові усміх квітне раз — ще й тлінно. 

Сніги, сніги, сніги... 

Я Ваші очі пам'ятаю, 

Як музику, як спів. 

Зимовий вечір. Тиша. Ми. 

Я Вам чужий — я знаю. 

А хтось кричить: ти рідну стрів! 

І раптом — небо... шепіт гаю... 

О ні, то очі Ваші.— Я ридаю. 

Сестра чи Ви? — Любив... 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Визначте найголовнішу ознаку поезій збірки «Сонячні кларнети» 

2.  Розкрийте особливості творчої манери, поетичного новаторства П. Тичини 


