
“ В його поезії – 
любов до нас, 
до України…” 



 

  
 
 
 
Павло Тичина — один із 

найвидатніших українських поетів, 

рівних якому знайти дуже складно. 

 

 
 
 
 
Поет, який бачив Україну в 

найрізноманітніших її проявах, який став 

Україною, переплавив її в собі, а потім 

виплеснув зі свого серця, подарувавши 

іншим. Вивчення та дослідження творчого 

спадку Павла Тичини є дуже актуальним, 

необхідним для правильного розуміння 

українського національного духу — поет 

відчув його найглибшу сутність, яка 

полягала в піснях, у народно пісенній 

поезії. 



 

    Ми насолоджувалися       

красою українського слова, 

яке... грало, співало, 

бриніло, лилося зі сторінок 

незабутньої тієї книги.  

 

«Сонячні кларнети» 

                         М. Бажан 



 

 Тичина, П. Г. 

    Соняшні кларнети [Текст] : 

[поезії] / Павло Тичина. Vita Nova 

/ Андрій Ніковський. - Київ : [б. 

в.], [1918?]. - 85, [1] c.  

Перша друкована збірка Павла 

Тичини — «Сонячні кларнети» 

вийшла на початку 1919 року, коли 

поетові було вже двадцять вісім, 

але відомо, що писати він почав 

набагато раніше. 



 

Поезія П. Тичини музична, 

наповнена зоровими, 

слуховими та іншими 

образами. У ній сплелася 

мелодія слова з музичною 

мелодією. У ранній своїй 

творчості поет — 

невтомний шукач нових 

форм поезії, 

експериментатор. 

 Тичина, П. 

    Срібної ночі [Текст] : [поезія] 

/ Павло Тичина. - Київ : Дніпро, 

1964. - 141, [3] с.  



 
 

Немає мужності 

другої, як не боятися 

життя. 

                    П. Тичина 
 

 



 

 Тичина, П. Г. 

    Я єсть народ... [Текст] : поезії / П. 

Г. Тичина ; [упоряд. П. Моргаєнко]. - 

Київ : Дніпро, 1981. - 286, [2] c. : 

портр.  



 

 Тичина, П. Г. 

    Твори [Текст] / Павло Тичина ; 

[упоряд. та передмова С. В. 

Тельнюка]. - Київ : Молодь, 1990. 

- 287, [1] с., [8] вкл. арк. іл. : 

портр. - (Шкільна бібліотека). 

 Тичина, П. Г. 

    Юності непереможний дух [Текст] 

: поезії / Павло Тичина. - Київ : 

Молодь, 1974. - 260, [4] c. : іл.  



 

Тичина, П. Г. 

    Зібрання творів у дванадцяти томах 

[Текст] : художні твори : томи 1-7. Т. 1 

: Поезії 1906-1934 / Павло Тичина ; 

[редкол.: О. Т. Гончар, М. П. Бажан, С. 

А. Гальченко [та ін.] ; упоряд та прим. 

О. І. Кудіна ; ред. тому Гончар О. Т.] ; 

АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. 

Шевченка. - Київ : Наукова думка, 

1983. - 734, [2] c. : портр., іл. - 

Бібліогр.: c. 721-726 та в підрядкових 

прим.  



 

 Тичина, П. 

    Твори [Текст] : В 2-х томах. Т.1 / Павло 

Тичина; [вст.сл. О.Гончара; підгот.текстів та 

приміт. О.І.Кудіна]. - Київ : Дніпро, 1976. - 

414, [2] c. : іл. - Приміт.: с.387-407  

 Тичина, П. Г. 

    І рости і діяти [Текст] : [поезія] 

/ Павло Тичина. - Київ : 

Держлітвидав України, 1949. - 

197, [3] c. : портр.  



 

Тичина, П. Г. 

    Сковорода [Текст] : симфонія / Павло 

Тичина. - Київ : Радянський письменник, 

1971. - 401, [3] с. : іл. - Бібліогр.: в 

підрядкових прим. - Примітки: с. 364-

402.  

Це перше найповніше 

видання симфонії Павла 

Тичини “Сковорода”.  

Твір написано у проміжку 

між 1920 та 1949 р.р. 



 

З любов'ю і болем [Текст] : 

спогади про Павла Тичину / 

ред. і авт. передмови 

Михайлина Коцюбинська ; 

упоряд. Марина Павленко. - 

Київ : Міленіум, 2005 . - 347, 

[3] с. : портр. - Бібліогр.: в 

тексті.  

Ця книга є першим збірником 

спогадів про Павла Тичину, 

виданим уже після 

проголошення  незалежності 

України. Збірник спогадів 

людей, котрі Тичину знали 

особисто, котрі спілкувалися 

з ним, пам’ятають його не як 

ідола, а як живу людину, з 

усіма чеснотами й 

слабинками. 



 

 Грузман, З. М. 

    Павло Тичина - 

літературознавець і критик 

[Текст] / З. М. Грузман. - 

Київ : Дніпро, 1975. - 194, [3] 

c. 

 Губар, О. І. 

    Павло Тичина [Текст] : 

літературно-критичний нарис 

/ Олександр Губар. - Київ : 

Рад. письменник, 1981. - 429, 

[3] с. : портр. 



 

 Павленко, М. С. 

    Тичининська формула українського 

патріотизму [Текст] : монографія / 

Марина Павленко ; [рец.: Кузь В. Г., 

Мишанич О. В., Побірченко Н. С., 

Чорна К. І. ]. - Умань : Алмі, 2002. - 

181, [1] с.  

Незважаючи на те, що Павлові Тичині (1891-

1967) присвячено безліч праць, його творчість 

і досі викликає до себе непідробний та 

неоднозначний інтерес. Кожне покоління 

тичинознавців прагне підібрати до неї свого 

ключа, прочитати її по-своєму. Андрій 

Ніковський, Леонід Новиченко, Василь Стус - 

це тільки троє імен з-поміж багатьох, які в 

тичинознавстві стали, проте, найвиразнішими 

речниками своїх таких несхожих між собою 

поколінь. 

Марина Павленко належить до генерації, 

народженої після кончини автора вічних 

"Сонячних кларнетів". Для дослідження вона 

обрала переважно патріотичний аспект його 

творчої біографії, але для України він є одним 

із найпріоритетніших.  



 

 Тельнюк, С. В. 

    Павло Тичина [Текст] : біографічна 

повість / Станіслав Тельнюк. - Київ : 

Молодь, 1979. - 331, [4] c., [8] встав. 

арк. фотоіл : іл. - (Серія біографічних 

творів "Уславлені імена" ; вип.43). 

 Губар, О. І. 

    Павло Тичина[Текст] : 

семінарій / О. І. Губар, Л. М. 

Чернець. - Київ : Вища школа, 

1984. - 261, [2] c. 



 

 Гальченко, С. А. 

    Текстологія поетичних творів П. 

Г. Тичини [Текст] : [монографія] / С. 

А. Гальченко ; АН Української РСР, 

Ін-т літератури імені Т. Г. 

Шевченка. - Київ : Наукова думка, 

1990. - 127, [3] c. - 

В книзі розглянуто текстологічні 

проблеми поетичної спадщини П. 

Г. Тичини.  Досліджено рукописи 

творів поета та тексти 

прижиттєвих видань. Наведено 

приклади авторської та 

редакторської роботи над текстом. 

Розкрито особливості творчої 

праці поета над відомими творами. 


