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Сучасники називали Тичину яблуневоцвітним генієм, поетом-новатором першої величини, великим 
патріотом свого народу, революційним співцем і разом із тим найніжнішим ліриком. І це правда. А 
Тичину-філософа порівнювали із Есхілом, Шекспіром, Сковородою, Радіщевим. І це також правда. 
Дружбою із Тичиною дорожили Маяковський і Хікмет, Незвал і О’Кейсі. А Пабло Неруда просив 
називати себе Павлом на честь поета Павла Тичини.

Павло Григорович Тичина народився у с. Піски Щаснівської волості Козелецького повіту на 
Чернігівщині у багатодітній родині сільського дяка. Він був сьомою дитиною серед тринадцятьох своїх 
братів і сестер. Маючи чудовий голос, юний Тичина ще із ранніх літ перейшов на свій хліб: він почав 
співати у хорі Єлецького монастиря а згодом монастиря Святої Тройці у Чернігові. Одночасно Павло 
навчався у бурсі при монастирі. Згодом - у Чернігівському духовному училищі. Можна сказати, що ці дві 
життєві сходинки потім стануть ключовими для подальшої творчої біографії поета. Адже захоплення 
натхненною музикою Бортнянського і взагалі музикою /у семінарському хорі Павло Тичина гратиме на 
кларнеті/ відобразиться на звучанні усієї його поезії. Кольори в його поезіях зливатимуться із звуками, 
звуки переростатимуть у мелодії, а із мелодій будуть народжуватись барви. Знову ж таки, знайомство 
через викладача семінарії М.І. Жука із видатним українським письменником М.М. Коцюбинським 
відкриє для Тичини двері у велику літературу. Зокрема, у таку її течію, як модернізм і революційний 
романтизм. У 1916 році Павло Тичина, активіст Чернігівського самостійницького братства /молодіжної 
підпільної організації/ стає студентом Київського комерційного інституту. Радянські дослідники його 
творчості стверджували, що на цей вибір вплинуло, так би мовити атеїстичне прозріння юнака. Однак за 
незалежності ті ж самі автори почали запевняти, що Тичина прибув у Київ тільки для того, щоб 
налагодити зв’язки із київськими самостійниками. Тим не менш, саме в Києві Павло Тичина починає 
дуже багато друкуватись. Серед творчих доробок молодого літератора будуть, і вірші, і оповідання. А 
його шлях у драматургію проляже через театр Миколи Садовського, де Павло Тичина «підроблятиме» 
помічником хормейстера. Саме там він познайомився із Лесем Курбасом та Кирилом Стеценком.



Із захватом поет-романтик зустрічає лютневу революцію 1917 року та жовтневий переворот, ще навіть 
не підозрюючи якою трагедією обернуться ці події для народу і для нього особисто. Як величальна 
новому життю наприкінці 1918 року виходить перша збірка поета «Сонячні кларнети», а вже через пів 
року разом із Елланом Блакитним та Степаном Васильченком він буде переховуватись на Байковому 
кладовищі від денікінців. Радянські біографи поета із гордістю писали, що із його віршами 
червоноармійці ішли у бій за Радянську владу. Можливо так воно і було, бо слово таки справді є 
потужною зброєю. Однак поет дуже скоро зрозумів, що потрапив у пастку такої диктатури, порівняно 
із якою царське самодержавство було лише немовлям. У збірках «Плуг» /1920 р./, «Замість сонетів і 
октав» /1920/, «Вітер із України» /1924 р./ автор намагається оспівувати велике соціалістичне 
майбутнє своєї країни, у яке сам вірить все менше і менше. І хоч у своїх поезіях він постійно 
стверджував, що «стоїть – мов скеля, непорушний», та насправді у роки сталінських 
репресій, академік АН УСРР та сталінський лауреат щоночі ждав, що за ним прийдуть. Дружина Павла 
Тичини, при зустрічі із тими знайомими, кому пощастило повернутись із таборів говорила: «Добре 
вам, ви вже відбули…». А квартира поета прослуховувалась до останніх днів його життя. Принаймні, 
він сам так вважав. У це важко повірити, але ще у 1914 році Павло Тичина написав абсолютно пророчі
у цьому сенсі рядки:
Гаптує дівчина й ридає –

Чи то ж шиття!
Червоним, чорним вишиває
Мені життя.

Танцюють звуки на дзвіниці
І плаче дзвін.
Я йду. Мій шлях то із костриці,
То із жоржин…



Разом із тим поезію П. Тичини радянської доби все-таки не можна сприймати як суцільні політичні гасла. Це
було б доволі примітивне твердження. Насамперед тому, що поет-експериментатор застосовував умовно-
поетичні фігури більш для того, щоб не повторюватись. Він вважав, що майстерність є переглядом і 
відмовою від того, що ти уже умієш робити, тому треба іти до невідомого. Погодьтеся, звучить дуже по 
сучасному, тим паче в аспекті літературно-мистецького жанру як такого. Не маючи змоги говорити правду, 
поет часто зашифровував свої думки. Уважний читач міг знайти прихований зміст за здавалось би 
абсолютно невинними рядками і навіть щось дописати сам. Те що, як кажуть, саме просилось до рими. 
Класичний тому зразок хрестоматійний вірш «Партія веде» /1933 р./ закінчення якого римується із
найбруднішою народною лайкою. Хоча, у роки Другої світової війни віршами П.Г. Тичини справді
зачитувались і в окопах Сталінграда, і в партизанських загонах на Чернігівщині. Сам же Тичина, як 
військовий кореспондент мало не загинув під Харковом. У шпиталі він напише своє знамените і за великим 
рахунком безсмертне «Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була…» /1943 р./. Назавжди
геніальним залишиться і його «кларнетизм» із арфами, гаями, липами, що шелестять та блакиттю, яка 
«обвіює душу». Читайте молодого Тичину, читайте переклади зрілого Тичини. Бо національні генії – це таки 
народне надбання.

Т. Бережна
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Все можна виправдати високою метою — та тільки не порожнечу душі…
Павло Тичина

Я єсть народ, якого
Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене,
яка чума косила! —
а сила знову розцвіла.
Щоб жить — ні в кого права
не питаюсь.
Щоб жить — я всі
кайдани розірву.
Я стверджуюсь,
я утверждаюсь,
бо я живу…

1943

Подивилась ясно,- заспівали скрипки!-
Обняла востаннє, у моїй душі.-
Ліс мовчав у смутку, в чорному акорді.
Заспівали скрипки у моїй душі!

Знав я, знав: навіки, - промені як вії!-
Більше не побачу, - сонячних очей.-
Буду вічно сам я, в чорному акорді.
Промені як вії соняшних очей!

1918


