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ДИНАМІКА ОБРАЗУ І ВІРША 
 

Поезія «Я утверждаюсь» належить до вершин у творчості Павла Тичини періоду Великої 
Вітчизняної війни. За своїм експресивно-стилістичним вираженням вона повністю 
відповідає тому духовному й емоційному настрою, яким були пройняті радянські люди в час 
всенародної боротьби проти німецько-фашистських загарбників. Цитуючи рядки: 

Я єсть народ, якого 
Правди сила 
Ніким звойована ще не була, 

акад. О. І. Білецький писав про П. Тичину, що він дійсно заслужив це право говорити від 
імені всього народу, заслужив право бути глашатаєм його Правди. Поетове я тут невіддільне 
від образу народу. Вживання займенника я поряд з іменником народ ніби висуває на перший 
план тему народу, яка, зрештою, конкретизується отим авторовим «я», стає особистішою, 
відчутнішою. 

Сполучення Правди сила в контексті твору виступає узагальнюючим символом: це і 
нескорений радянський народ, і священні революційні ідеали загальнолюдського прогресу. 

Після антитезних слів біда, чума («Яка біда мене, яка чума косила!») знову образ сили: «А 
сила знову розцвіла». Динаміка анафористичного «щоб жити» сягає верхньої точки в 
особовому дієслові («бо я живу»), яке до того ж є логічним градаційним завершенням 
займенниково-дієслівного повтору «я стверджуюсь, я утверждаюсь». 

Образ народу (горде я) у своєму протиставленні зловісним силам коричневої чуми 
проходить через увесь вірш (строфа — рефрен). 

Викривальна спрямованість твору не обмежується загальною констатацією сил зла, 
протиставлених образові радянського народу. Безпосереднім звертанням «Тевтоніє!» 
називається об’єкт народної ненависті. Тепер у поетичному арсеналі П. Тичини зневажливо-
гнівні рядки: «Ти думала — тобою весь з’їдаюсь?», «Фашистська гидь, тремти!», якими поет 
таврує ворога. Відповідно до цього в розвитку конкретизується і образ радянського народу, 
образ невпокореної сили. Звертання до синів, «червоних українців», логічно розвиває 
вокативний характер цілісної структури вірша. Однак це звертання — антипод у порівнянні 
до «Тевтоніє!», «Фашистська гидь». Згадка про батьків, синів, українські, російські, 
білоруські ниви — це також промовиста конкретика, за якою — образ народу. Свідченням 
неперервності, незнищенності начал народних є рядки: 

Із ран — нове життя заколоситься,  
що з нього світ весь буде подивлять, 
яка земля! яке зерно! росиця! —  
Ну як же не сіять? 
І я сіяю, крильми розгортаюсь, 
своїх орлів скликаю, кличу, зву.. 

Життя, як і Правди сила, — незламний радянський народ, в якого «ще буде неба чистої 
блакиті, добробут.. підніметься, як ртуть». В унісон цьому і віра-мрія народна: «І я життям 
багатим розсвітаюсь». 

Але повернімося до попередніх рядків: «яка земля! яке зерно! росиця! — Ну як же не 
сіять?», що мовби відбивають діалектику сучасного авторові і майбутнього життя 
радянського народу; площини теперішнього і майбутнього часів ніби зміщені, накладені 
одна на одну. Сіяти — це і від утвердження правоти своєї боротьби, віри у священні ідеали 
і, зрештою, з відчуття неминучої перемоги над ворогом — вірш написано у 1943 р. 

І тут з’являється ще одне лексико-синонімічне вираження образу радянського народу: 
«своїх орлів скликаю, кличу, зву». Метафоричне орли, співвідносне з поняттям «народ», 
підготовлене попереднім контекстом, зокрема смисловою структурою словосполучення 
крильми позгортаюсь. 



Ліричний герой — народ не сахається ран своїх і гіркот («гляджу їх, мов пшеницю 
ярову»), земля-росиця — такою є вона для нього: і знекровленою ворогом, і оновленою, 
відбудованою радянськими людьми. Звідси логічно виростає і цитоване вже нами «буде 
неба чистої блакиті». Небо — для польоту орлів, небо — для орлиності творчих звершень 
народу.  

Образна динаміка вірша П. Тичини твориться на основі композиційно-смислової 
співвіднесеності лексем народ, я, сила, орли, що характеризуються різними силовими 
лініями на семантичному і стилістичному рівнях. 
 


