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У його поезії промовляють квіти і трави, гаї і степи, озиваються хмари, зорі й сонце, тут 
співають шовкові ниви і шепочуть грайливі струмки, тут чуєш голос землі, тут читаєш 
таємничі літери природи. 

Геніальний художник, Павло Тичина звучанням слів оживив світ рідної природи. Їх 
поліфонічність, багатоголосся збуджує в читача особливі струни ніжності, краси, захоплення 
поетичним словом — словом барвистим, музичним, глибоко філософським. 

Поєднання звуків і кольорів — ця особливість індивідуального стилю Тичини відбита 
навіть у назві його першої збірки «Сонячні кларнети». 

Щоразу, коли звертаєшся до мовної творчості того, чию поезію називають золотою 
арфою або громом українського солов’я, — щоразу ніби вперше, щоразу по-новому 
відчуваєш те завжди свіже народнопоетичне сприймання природи, яке сягає глибин народної 
мовної свідомості, але водночас творить і особливе, притаманне тільки Тичині життя 
поетичного слова. 

Бо хіба не чисто по-народному, не за існуючими в мові зразками утворені слова-ознаки 
яблуневоцвітно, сонцебризно, або прометейно, вогнесилий, дзвонний, дощоросно, чи слова, 
що називають образну дієслівну ознаку — аеропланити, посережити, павутинитися, 
вітрилити, акордитись, історити? 

Хіба не з народними загальномовними метафорами, в яких усталилися назви явищ 
природи — вислови переносного значення, наприклад, сонце сходить, туман падає, прийшла 
осінь, — хіба не з ними пов’язуються, асоціюються власне тичининські образи: хмарки 
біжать, хмарки мчать? Пор.: «Сміється сонце з небозвода, кудись хмарки на конях 
мчать...» або ще: мовчать гори, замислились оселі, примружились гаї, почали тумани йти, 
журяться тумани, плачуть гаї, мліє гай і под. Майже нескінченну гаму значеннєвих 
відтінків передають метафори, побудовані на персоніфікації, оживленні, одухотворенні 
предметів, явищ. Зачудований, стоїть серед природи поет і каже світові: 

 
Блакить мою душу обвіяла, 
Душа моя сонця намріяла, 
Душа причастилася кротості трав. 
Добридень! — я світу сказав! 

 
Він вслухається в звучання природи і чує, як «листячко шепче, мов дише, в садочку», 

«квіточки мов спросоння шепочуть», «вітрець шамотить», як «тихо лебедіють до місяця 
осики», як «плаче травиця сама при дорозі», «ридма ридають хвилі», «очерет пісню сумную 
дзвонить». 

Як найближчу людину, поет відчуває примружені гаї, замислені оселі, усміхнені зорі, 
ніч перед ним розкриває зоряну книгу. 

По-своєму поет прочитує книгу природи. Його «Пастелі» — опис світанку, дня, вечора, 
ночі — назавжди увійшли в скарбницю світової лірики; словом, художнім образом передав 
тут поет ніжні кольорові відтінки, тони ранкового неба, сонячного дзвінкоголосого дня, 
мерехтливих вечірніх сутінок і втомленої чорної ночі. 

Чітко виписані обриси чотирьох різних зображень, які завдяки поетичному слову 
поєднують кольорове й звукове багатство природи. 

Світанок з’являється перед нами як зайчик (чи не тому, що ми називаємо сонячні 
промені зайчиками?). 

Улюблений засіб персоніфікації і тут проявляється в такому словесному малюнку: 
«Пробіг зайчик. Дивиться — світанок! Сидить, грається, ромашкам очі розтулює». 

А хіба не з народним фразеологізмом «пустити півня, тобто підпалити, охопити 
полум’ям пожежі», пов’язаний і такий образ в описі світанку: «А на сході небо пахне. Півні 



чорний плащ ночі Вогняними нитками сточують»? Як пожежа, займається, палахкотить на 
сході ранкова зоря. Вогняними стрілами пронизує вона темне небо1. В поетовій уяві виникає 
художній образ із реалістично-побутовою основою (півні, чорний плащ, нитки, сточувати 
плащ нитками). На цю основу накладається метафорична образність (півні сточують плащ, 
плащ ночі) — і картина увиразнюється, кожне слово розкриває таємницю індивідуального 
образного сприймання світу. Завершується малюнок світанку повтором першого рядка 
вірша-строфи: — сонце — пробіг зайчик. Стилістична місткість цього образу очевидна. У 
безсполучниковому поєднанні двох речень «Сонце» і «Пробіг зайчик» передано глибину 
асоціативних зв’язків, ними, крім того, виражено той легкий музичний акорд, який викінчує 
м’яку, ніжну мелодію вірша. 

Упевнено, дзвінко крокує по землі літній день. Тичина називає його залізним: «Випив 
доброго вина залізний день». Він посилає свої щедроти людям, природі: «Розцвітайте, луги! 
...Я йду — день — пасітесь отари!». 

Ця характерна мажорна тема енергійного дня, його стрімкого бігу, його бадьорих 
ритмів повторюється в інших поезіях П. Тичини, набуваючи там додаткових відтінків, пор.: 
«День біжить, дзвенить — сміється, перегулюється!» («Енгармонійне. Вітер»). 

Аж ось зовсім інший настрій вірша, змінюється його мелодія і ритм. Мінорний лад 
відчувається в звучанні фрази: «Коливалося флейтами там, де сонце зайшло». Таємничість 
вечірніх сутінок, мерехтіння ніжних, ласкавих променів виливається в цих словах. Вечір 
підходить навшпиньках: 

 
Засвітив зорі, 
прослав на травах тумани 
і, на вуста поклавши палець, — 
ліг. 

 
Як і всі чотири вірші із циклу «Пастелі», третій вірш теж повторює настроєвий 

початок — перші два рядки: «Коливалося флейтами там, де сонце зайшло». 
Поетичний опис ночі відрізняється тим, що в ньому не знайдемо ускладнених 

словесних метафор. Головна образність — у використаній персоніфікації. Ніч — стара, 
недужа жінка — шепоче: 

Укрийте мене, укрийте: 
я — ніч, стара, 
нездужаю. 
Одвіку в снах 
 
мій чорний шлях.  
Покладіть отут м’яти,  
та хай тополя шелестить.  
Укрийте мене, укрийте:  
я — ніч, стара, 
нездужаю. 
 

Усе в цих рядках — і ритмічні злами, й усно-розмовні конструкції, інтимізуючі слова 
отут, та хай, повтори — все відтворює колорит звичайної розмови; у це синтаксично 
просте, побутове мовлення природно, непомітно входить образ високого поетичного стилю: 
                                                           
1 Поєдинок ночі і світанку — цей поетичний образ повторюється в пейзажній ліриці П. Тичини, щоразу 
розкриваючи якусь особливу індивідуальну рису, ознаку світобачення. Пор.:  

Світає... 
Промінням схід ранить 

ніч, мов мечами,  
хмарки по всім небі й собі взолотіли. 

(«Світає...») 



«Одвіку в снах мій чорний шлях». 
Поєднання розмовного і високопоетичного взагалі властиве індивідуальному стилеві 

Павла Тичини і виявляється в багатьох його поезіях. 
М’які, ніжні, тонкі переходи між кольорами й звуками ранку, дня, вечора, ночі поет 

передає ліричними багатоплановими метафорами. Кожна із них — це особливе 
індивідуальне сприймання світу, це першовідкриття його. Кожний із таких художньо-
словесних образів веде читача в світ пізнання прекрасного, в якому розкривається глибина 
поетичного слова, його звучання, його незвичні семантичні зв’язки з іншими словами. 

Що, наприклад, має передати читачеві така фраза: 
 

Іще пташки в дзвінких піснях  
блакитний день купають? 

 
Звичайною, не поетичною мовою тут, очевидно, виражені такі поняття, такі думки: 

1) Блакитний день. 
2) Пташки співають дзвінких пісень. 
3) Те, що об’єднує перші два спостереження, виражене в звичайнісінькому слові 

купають, яке стає центральним змістом, опорою, стрижнем поетичного образу пташки 
купають у піснях день. Таку саму роль зв’язуючого, цементуючого засобу відіграє дієслово 
заплела у поетичних рядках: 

 
Десь на дні мого серця  
Заплела дивну казку любов. 

 
Усе в цій ускладненій метафорі тримається на дієслівній ознаці — слова, що 

сполучаються з дієсловом заплела, утворюють вислови з переносним значенням: заплела 
любов, заплела казку, заплела на дні серця. Ці нереальні зв’язки, народжені поетичною 
уявою, відтворюють реальність — красу високого почуття кохання, яке порівнюється з 
казкою. 

Так людина з усіма ознаками свого життя, з рисами характеру, діями, своїми 
почуттями і мріями з’являється в одухотвореній природі, розкриває її таємниці в ліричному 
слові геніального поета. 

 


