
«Мову чудову, глибинне пружне слово, немов зброю, дав нам народ. Дав цю мову і наказав 
свято оберігати її чистоту, збагачувати і відшліфовувати до блиску, до гостроти разючої». 
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Є поети, яких ми вирізняємо за їх надзвичайну чутливість до багатомірності й музичної 
довершеності слова. Таким володарем музики слова, невтомним гранословом, геніальним 
поетом у своїй творчій потужності був Павло Тичина. Серце і око митця були настроєні на 
безмежжя світу, з якого линули до поетичних ритмів і сонячні кларнети, і космічні оркестри, 
і квітчастий луг, і шелест липи, і дощик золотий, і омузичена дощовими струнами одинока 
верба, і золоті арфи, і весняний брунькоцвіт, і грізні подихи доби... Все уміщається у 
натхненному поетичному слові. Буває, що не вистачало словесного матеріалу — і поет 
вигранював нове слово, яке навдивовиж точно і мелодійно передавало нові обрії 
світобачення, спрагу пізнання, кришталевість почуття і думки. 

Павло Тичина — щасливий поет, бо йому підвладні нові виміри слова. Він відчував 
просторінь слова — як художник-живописець. Творив мелодію слова — начебто віртуоз-
композитор. Наповнював слово могуттям думки — як мислитель. Усі надані природою 
великі обдаровання поет спрямовував на слово, тому-то в нього воно і малює, і співає, і 
промовляє всіма барвами думки. Виплекані талантом живописця, музиканта і мислителя 
слова ставали геніально простими, викуваними для вічності. 

Ось ряд тичинівських новотворів, наповнених усепроникними акордами музики і 
підслуханими у природи звуками: акордитися, вітровіння, голосодзвонний, ніжнодзвонний, 
самодзвонний. Подивіться, як увіходять господарем ці слова у вірш, природно поєднуються з 
іншими словами: І стежив я, і я веснів: Акордились планети, Навік я взнав, що Ти не Гнів — 
лиш Сонячні Кларнети; Ах, нікого так я не люблю, як вітра вітровіння, його шляхи, його 
боління і землю, землю свою; Ти кобзу любиш ніжнодзвонную, а я — співаючий курай; 
Арфами, арфами — золотими, голосними обізвалися гаї Самодзвонними: йде весна запашна, 
квітами-перлами закосичена. 

А які милозвучні, повнозерні слова видобув митець для живописання зорових вражень. 
Кожний зоровий образ утворено за найвищими законами художньої краси. Візьмімо, 
приміром, такі слова, як аркодужний, бистроплин, ніжнотонний, прозор, розпрозоритись, 
ряснозорний, сонцебризний, яблуневоцвітно, яснозорно, брунькоцвіт, зеленотіння, злотозор: 
«Глибинним будучи і пружним, чужим і чуждим різних бродів, я володію аркодужним 
перевисанням до народів»; «Вірю яснозорно — За рікою дзвони». Назавжди увійшли до 
скарбниці поетичних перлин слова-новотвори Павла Тичини брунькоцвіт, злотозор, 
яблуневоцвітно та інші, зігріті ніжно-чутливим серцем поета, його любов’ю до людей, до 
природи, до краси навколишнього світу. Краса і жага творення вічно жили в його душі і 
народжували забарвлені сонячністю високопоетичні слова. 

Симфонія світу у Павла Тичини гучала й такими об’ємними поняттями, увічненими в 
новорізьблених словах вічнодумний, наструнений, переструнювати, прозоромука, 
струнчастий, ясномовен. Немовби виколихували й ростили таке слово і абсолютний слух, і 
всепроникливий зір, і дотик скульптора, і безпомильна інтуїція, і всесильне дійство мислі. 
Вчитуючись у карбовані віршовані рядки, мимоволі зачаровуєшся можливостями 
поетичного українського слова і творчими злетами генія. Тичинівські слова-новотвори 
вишиковуються у віршах немов володарі відповідного поетичного настрою: «Згадавсь 
чомусь Іван Франко і вічнодумна Леся Українка»; «Він один сидів наструнений і себе гідний 
— серед усіх — творець!»; «Повне літо да перелито медоцвітами нахиля. Дощик бором та 
перебором, переструнюючи гілля»; «Молюсь у храмах струнчастого гаю. Там блискавок 
замах сліпучий без краю!»; «Мир — кому ж не ясномовен? Наш народ — це ж океан! Океан 
повен...». Павло Тичина ніжно любив рідну мову, усе робив для того, щоб рідне слово квітло, 



буяло росяно-чисто, недоторканно. Як геніальний поет, він творив зі словом 
священнодійство, висвічував у слові вогонь любові і добра, зміцнював слово квітом 
дивовижних фарб. Поет-новатор частіше, ніж інші, був новатором і у слові, окрилював і 
розкрилював нові слова для щастя людей. Він вірно служив СЛОВУ. 

 
 


