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27 січня 2021 року Україна відзначає 130 років від дня народження Павла Тичини – 

великого українського поета-модерніста, перекладача, громадського діяча, новатора 

поетичної форми. Тичина, якого знають усі. Тичина, якого так ніхто і не пізнав… Бувши 

одним із 13-ти дітей простого дяка, самотужки вивчив 15 мов, перекладав іноземних 

класиків, мав прекрасний голос і слух. 

Павло Тичина був водночас і князем української поезії й пророком національної 

революції, і хліборобським Орфеєм, і співцем червоного Жовтня, й основоположником 

української радянської літератури, поетом-лауреатом і поетом-академіком, ніжним 

ліриком, феноменом доби. Мабуть немає таких тем, яких не торкнувся б у своїй творчості 

П.Тичина. Однак про що б він не писав, якої б далечини не сягали його думки й почуття, у 

серці поета завжди жила безмежна любов до рідної землі, до рідного народу. 

  Радощі і чорну днину –  

  все я з вами розділю, 

  Любите ви Україну? 

  Я ще більш її люблю. 

Творчий шлях тривав шість десятиліть. Не був цей шлях простим. Скільки 

болісних роздумів, переживань, передчуттів нових, трагічних змін тривожно пульсує в 

його віршах, щоденникових записах. Його творчість -  неординарна, складна, милозвучна і 

багатогранна. В ньому переплітався талант живописця, поета й музиканта. 

Зарубіжні поціновувачі художнього слова двічі висували його твори на здобуття 

Нобелівської премії. Тичину називали «князем української поезії». 



Найкращі твори «Сонячні кларнети», поеми «Золотий гомін», «Скорбна мати», 

«Похорон друга», «Сковорода», вірш «Пам’яті тридцяти», «Молодий я, молодий», «О 

панно Інно», «Арфами, арфами»… 

Довідково: Павло Тичина – видатний український поет 20 століття, новатор поетичної 

форми, перекладач, публіцист, директор інституту Літератури АН УРСР (1936-39, 

1941-43), голова верховної Ради УРСР двох скликань, Міністр освіти УРСР (1943-1948), 

Лауреат державної  премії СРСР (1941), Державної премії УРСР ім. Т.Шевченка (1962). 

У 1967 році отримав звання Герой Соціалістичної Праці. 

Пропонуємо вашій увазі літературознавчі та художні твори про життя і творчість Тичини, 

збірки поезій та поем із багатої художньої спадщини поета. 

 

 

Коляда І. Павло Тичина / Ігор Коляда, Юлія Коляда. 
– Харків: Фоліо, 2016. – 128 с. 
Павло Тичина увійшов в історію нашої культури як поет-

новатор, співець Весни, автор неперевершених «Сонячних 

кларнетів», перекладач, богослов, науковець, музикант, 

художник. Він збагатив українську мову понад 1500 

неологізмами, які внесені до сучасних словників. Навчив 

відчувати в поезії музику та мислити образами, говорив до 

Всесвіту мовою рідної землі. І водночас  він був людиною, 

про яку Василь Стус написав: «Феномен Тичини – феномен 

доби. Його доля свідчитиме поет жив у час, що заправив генія на роль 

блазня. І поет погодився на цю роль…ставши блазнем при дворі кривавого 

короля…» 
 

 

Ольшевський І. Павло Тичина.Таїна життя і творчості / 
Ігор Ольшевський. – К., 1996. – 120с. 
У есе досліджується вплив світових релігійних та етико-

філософських систем на формування творчих концепцій 

Павла Тичини, робиться спроба розшифрування 

найхарактерніших для П. Тичини символів. Вказується на 

доцільність застосування нетрадиційних методів 

інтерпретації цих образів. Окремий розділ відводиться 

проблемам творчої кризи Митця, його непростого становища 

в тоталітарному суспільстві. Для всіх, кого цікавлять філософські аспекти 

художньої творчості. 

 
 

Тичина П. Золотий гомін Вибр. Твори /Упоряд., 
вступ. ст. С.А.Гальченка. – К. Криниця, 2008. – 608 с. (Серія 
«Бібліотека Шевченківського комітету») 

 До книги «Золотий гомін» увійшли вибрані твори першого 

серед українських поетів лауреата Шевченківської 

премії -1962 року - Павла Григоровича Тичини (1891-1967), 



який здобув визнання у слов’янському світі як геніальна особистість після 

публікації трьох збірок - «Соняшні кларнети» (1918), «Плуг» (1920), «Замість 

сонетів і октав» (1920). 

У цьому виданні вищеназвані три збірки вперше після їх появи на світ 

повністю відтворено за першовиданнями - без будь-яких змін чи 

виключень. 

Із багатого творчого доробку поета відібрано те, що і через кілька десятиліть 

не втратило своєї літературно-мистецької цінності. 

Творчість П.Г. Тичини - неповторний, оригінальний внесок в 

українську та світову літературу. Новаторство в поетичній формі, витончена 

яскрава словотворчість, а також своєрідна музичність поетичних творів стали 

для широких верств українців XX вже й XXI століття 

символічними - «тичинівськими» вершинами в поезії. 

«Золотий гомін» кращих поетичних творів П.Г. Тичини звучить як 

прекрасний і трагічний сплеск української душі. 
 

  Тичина П. Лірика / Павло Тичина. – Харків Фоліо, 
2009. – 256 с. 
Ліричні поезії класика української літератури 

П. Г. Тичини (1891—1967) зачаровують якоюсь 

особливою емоційністю і музикальністю, багатством 

тонів і полутонів. З любов’ю пише поет про природу 

рідного краю, схвильовано і щиро оспівує красу і силу 

кохання, знаходить неповторні образи, щоб передати 

найніжніші людські почуття. 

 

 

 

 

Тичина П. Зібрання творів у 
12-ти томах / Павло Тичина. – К. 
Наукова думка, 1983. 
Принцип розташування матеріалу у 

виданні жанрово-хронологічний. 

Томи 1-3 – поетичні твори (1906-

1934, 1935-1954, 1955-1967) 

Том 4 – поема-симфонія 

«Сковорода» 

Том 5-6 – переклади поетичних, драматичних, прозових творів та оперних 

лібрето 

Том 7 – прозові твори 

Томи 8-10 – літературно-критичні та публіцистичні статті, праці з питань 

мистецтвознавства та мовознавства (1919-1945, 1946-1960, 1961-1967) 

Том 11 – щоденникові та інші записи, нотатки 



Том 12 – фольклорні записи, листи, малюнки, короткий літопис життя і 

творчості П.Тичини та алфавітний покажчик творів до всіх томів. 

 

Тичина Павло. Арфами, арфами…/ Павло Тичина. 
– Харків Фоліо, 2008. – 35с. 

«Арфами, арфами…» — ніби рука музиканта двічі 

плавно торкнулась струн, і вони обізвались далеким, 

тремтливим, ледь чутним звучанням. А потім уже в 

швидкому темпі «золотими, голосними обізвалися гаї// 

Самодзвонними». Вірш наповнений урочистою, 

весняною мелодією, наснажений оптимістичним 

пафосом, передчуттям радості від зустрічі з весною й 

очікуванням змін у суспільстві. «Емоційність настрою 

забезпечується самобутнім ритмічним ладом, 

вишуканістю строфічної будови, яскравою 

метафоричністю, «дзвоном» асонансів й алітерацій»  

 
 

Тичина, Павло. Соняшні кларнети  / Павло 
Тичина. — Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. 
 
Перша друкована збірка Павла Тичини — «Сонячні 

кларнети» вийшла на початку 1919 року, коли поет був 

уже відомим, і збірки від нього чекали.    Тичина вже 

давно писав, і вже майже сім років друкувався в 

журналах — перед виходом «Сонячних кларнетів» він 

мав уже чималий поетичний доробок, що міг би скласти 

першу, «передкларнетну» збірку. Збірка «Сонячні 

кларнети» явила найкраще зі здобутків Павла на шляху 

творчої реалізації, відобразила його експерименти зі словом, із піснею, з 

розмірами та стилями. Тут сповна розкрилося як те, чого поет навчився в 

народу, так і те, що він створив сам, і з народом поділився. У «Сонячних 

кларнетах» Тичина відкрив поліфонію не в поєднанні різних типів інтонації 

— наспівної, говірної, ораторської,— а в самому наспівному інтонаційному 

ладі. Специфічна властивість інтонаційної структури вірша в збірці «Сонячні 

кларнети» — раптові емоційні сплески в оповідному тексті (вигуки, 

запитання) — якесь достоту людське зітхання, спонтанний, внутрішній, 

незбагнений порух душі, емоційні пориви. Наприклад, у поезії «Дощ» можна 

добре побачити, як посеред спокійного чистого тексту, з'являється 

схвильований вигук: Квітчастий луг і дощик золотий, А вдалині, мов 

акварелі,— Примружились гаї, замислились оселі-. Ах, серце, пий! Повітря, 

мов прив'ялий трунок. Це рання осінь шле цілунок Такий чудовий і сумний.   
 

 



Клочек Г. «Душа моя сонця намріяла…» 
Поетика «Сонячних кларнет Павла Тичини. / 
Григорій Клочек. – К. Дніпро, 1986. – 367 с. 
Монографія присвячена дослідженню творчості Павла 

Тичини, зокрема аналізу поетики його першої збірки 

«Сонячні кларнети». Автор простежує формування і 

становлення художнього світу митця, витоки його 

самобутнього світосприйняття, створення збірки як 

наслідок змістовних і творчих пошуків у буремну 

епоху революційних перетворень, намагаючись 

показати творчість Павла Тичини у контексті 

вітчизняної та європейської поезії. 

 

Тичина П. Вибрані вірші / Павло Тичина. 
Максим Рильський. – Харків Фоліо, 2013. – 56с. 
 

 

У творчості майже кожного видатного поета є те, що 

минає разом з часом, і те, що залишається надовго 

або й назавжди. Довге життя судилося поезіям 

епохальних поетів ХХ століття — Павла Тичини 

(1891—1967) та Максима Рильського (1895—1964), 

чия творча спадщина збагатила скарбницю 

української та світової літератури. 

 

Запрошуємо до перегляду всіх, хто бажає познайомитися з неперевершеною 

творчістю Павла Тичини. Огляд  книжок допоможе кожному не тільки 

ознайомитися з його творчістю, а й глибше заглянути в душу поета, 

усвідомити велич поетичного таланту, формувати в себе високі естетичні 

смаки. 
 

підготувала Оксана Бідзіля, 

бібліотекар «Виноградівської публічної бібліотеки» 

 


