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                                 Передмова                                                                                                    

 А втограф – це дотик руки автора. Річ, створена безпосеред-

ньо руками творця, коштує набагато дорожче, ніж фабри-

чна, тому що несе в собі ауру дотику особистості, - людина вкладає душу 

у створені нею речі. 

 Аура книги – це її історія, все, що з нею відбувалося. Записи,    поз-

начки на полях свідчать про зіткнення з людиною. Це надає книзі індиві-

дуальності. Надписуючи книгу, автор ніби знову авторизує її після    дру-

карського верстата, повертає їй своє тепло. Дарчий напис унікальний 

тим, що крізь написані слова ми можемо розгадати особистість   автора, 

відчути її особливість. І чим значніше ім’я, тим дорожче ми   цінуємо за-

лишене послання. 

 Багато авторів дарували бібліотеці імені М.М.Коцюбинського   кни-

ги з автографами та пам’ятними написами щирих побажань.       Завдя-

ки власноручному напису відомих діячів літератури, мистецтва і суспіль-

ства книга отримує літературно-історичну та культурну цінність. Для біб-

ліотеки ці книги стають унікальними.  

 В нашій міській централізованій бібліотечній системі такі книги є в 

фондах абонементу і читального залу центральної бібліотеки імені 

М.М.Коцюбинського та бібліотеках-філіях. Шляхи отримання цих книг у 

бібліотечний фонд різні: дарунки читачів, самих авторів після проведен-

ня презентації книг, автограф-сесії, зустрічі з письменниками. Більшість 

авторів, подарувавши свої книги бібліотеці, підкреслюють її велике   сус-

пільне значення. 

 Центральна міська бібліотека імені М.М.Коцюбинського пропонує 

вашій увазі наступний випуск в серії бібліографічних посібників 

«Автографи заговорили…» в циклі «Літературна Чернігівщина». Другий 

випуск цієї серії також іменний і присвячений українському поету –  на-

шому земляку Павлу Григоровичу Тичині. Оскільки предметом       посіб-

ника є автограф, тому в першу чергу подаємо інформацію про книгу з 

автографом, далі довідку про особу дарувальника, список його творів, 

наявних у фондах бібліотеки, список літератури про нього. 

Маємо надію, що рукописна інформація на книжках про книгу та її 

автора буде корисною для спеціалістів і широкого кола читачів, які    

вивчають історію рідного краю, цікавляться літературою, книго-

друкуванням. 

Олена Дудкіна 
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Автограф Павла Тичини  

в Чернігівській міській бібліотеці  

імені М.М. Коцюбинського 

 

 

 В читальному залі Чернігівської міської            

бібліотеки імені М.М. Коцюбинського зберіга-

ється збірка Павла Григоровича Тичини 

«Батьківщині могутній», подарована автором 

читачам бібліотеки.  

 Книгу видано в 1960 році в Києві в      

Державному видавництві художньої літерату-

ри УРСР. На форзаці книги - печатка з        

написом «Декада української літератури та 

мистецтва. Москва, 1960».  

 А на вільному місці над печаткою -        

автограф П.Г. Тичини, писаний його рукою 

синім чорнилом: «До бібліотеки м. Чернігова 

від Павла Тичини. 21/І - 61». 
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До бібліотеки м. Чернігова від 

Павла Тичини. 21/І - 61.  
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 Як потрапило це видання до          

бібліотеки? Може, сам Павло Григоро-

вич завітав до бібліотеки на гостини? 

Або був в нашому місті в інших спра-

вах? 

 Перш за все ми звернулися за     

довідкою до «Щоденникових і літера-

турно-мистецьких записів», що опублі-

ковані в 11 томі дванадцятитомного           

«Зібрання творів» П.Г. Тичини (Київ,                         

видавництво «Наукова думка», 1988 

рік).  

 На сторінках цьо-

го тому знайшли за-

пис, датований 1961 

роком, 21 січня: 

 «У Чернігові.            

Т[оваріші]: А. Хиж-

няк, В. Большак,    

М. Ігнатенко, О. Но-

вицький, В. Лагода». 
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2009. -  № 5. – С. 100 - 104. 

 Кузьменко Н. Павло Тичина – випускник Чернігівської 
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зьменко // Літ. Чернігів. – 2011. - № 4 (56). – С. 132 - 

138. 25 
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24 

 В коментарі до цього запису упоряд-

ники зазначили, що це є списки митців, 

які виїздили на зустріч з трудящими  

Чернігова. Тобто, можна припустити, що 

дарунок від Тичини потрапив до нашої 

бібліотеки саме від представників цієї 

делегації. На жаль, Тичини в цей час в 

Чернігові не було. 

 Пізніше бібліотеці було 

подаровано цілу низку пое-

тичних збірок цієї серії, що 

належали перу відомих на 

той час поетів - Миколи 

Шеремета, Валентини Тка-

ченко, Абрама Кацнельсо-

на. І всі вони містять дарчі 

написи, які свідчать про 

увагу і повагу поетів до 

своїх читачів. Можливо, це 

була акція, організована 

літературно-мистецькими 

спілками України.  
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Будинок у центрі Києва, в якому розташована  

квартира-музей Павла Тичини 

 Автограф Павла Григоровича Тичини          

став поштовхом для встановлення      

дружніх зв'язків нашої бібліотеки з      

музеєм-квартирою Павла Тичини в     

Києві.  

 В січні 2013 року к нам на святку-

вання дня народження П.Г.Тичини    

приїхав працівник цього музею Григорій 

Григорович Донець, завідувач фондового 

відділу літературно-меморіального му-

зею-квартири Павла Тичини.  
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Чернігівський літературно-меморіальний  

музей-заповідник  М.М. Коцюбинського 

 Приязні стосунки пов'язують нашу 

бібліотеку і з Чернігівським літературно-

меморіальним музеєм-заповідником 

М.М. Коцюбинського, які ретельно збері-

гають пам’ять не тільки про Михайла 

Михайловича Коцюбинського, а і про          

Павла Тичину.  

 (Див.: Єрмоленко О. «Десь на дні мого    

серця…»; Є.Тютюнник «Intermezzo» Михайла 

Коцюбинського мало вплив на «Сонячні      

кларнети» Павла Тичини»). 



 Першим художнім портретом геніаль-

ного поета Павла Тичини дослідники 

вважають зображення юнака на симво-

лічному панно «Біле і чорне». А створив 

цю картину в 1912-1914 роках  друг і на-

ставник Павла Тичини - художник і поет 

Михайло Жук. 

Фрагмент знаменитого панно Михайла Жука,  

якому позував молодий Тичина 
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 Але те найцінніше, що було в душі 

поета Тичини – любов, безмежність, ко-

льори і музика, Бог і правда – залиши-

лись в його поезії назавжди, для всіх 

нас, українців.  

Помер П. Г. Тичина 16 вересня 1967 ро-

ку в Києві, похований на Байковому кладо-

вищі. На могилі споруджено пам'ятник робо-

ти скульптора В. Бородая. 
 

 Меморіальна дошка 

на будинку колишньої ду-

ховної семінарії у Черніго-

ві, де навчався Павло Ти-

чина 

 

 Меморіальна дошка 

на будівлі колишнього 

Чернігівського земського 

статистичного бюро, де 

працював поет у 1914-

1916 роках 
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 Цікавою є історія народження 

всім відомої поезії «Чуття єдиної роди-

ни». Тичина написав її під впливом 

Шпенглера «Присмерк Європи» і 

«Рігведи», і йдеться в ній зовсім не про 

дружбу народів СССР, а оспівуються 

більш глобальні речі – взаєморозуміння 

людей, націй всього світу. Тичина на-

віть дав майбутньому читачеві підказку, 

залишив мітку: в одній із своїх статей 

зронив, що, мовляв, не мав на увазі і  

навіть не думав ні про якого Шпенгле-

ра. 

Тичина, здається, не вважав себе                  

талановитим поетом. Він достеменно 

знав, що він тільки предтеча, а месія – 

попереду. Він знав, що прийдуть більш 

талановиті, сильніші за нього поети.  

Тичина немовби передбачив і Стуса, і                 

Симоненка, і Ліну Костенко. 
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 Двадцятилітній Павло Тичина, який на-

вчався в Жука в класі малювання в                        

Чернігівській духовній семінарії, послужив 

моделлю для чорного ангела, а квіти немов 

зійшли на панно із саду Михайла Коцюбинсь-

кого, де часто бували й Жук, і Тичина. 

 Картина складається з семи фрагме-

нтів написаних в стилі модерн, на цуп-

кому папері акварельними фарбами, па-

стеллю і гуашшю.  

 Копія зберігається в Чернігівському 

літературно-меморіальному музеї-запо-

віднику М.М.Коцюбинського, оригінал 

належить заслуженому працівнику куль-

тури України приватному колекціонеру 

Тарасу Максим'юку з міста Одеси, який 

придбав ії у старшого сина Михайла 

Жука. 
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 Імена двох великих                 

українців навічно пов'яза-

ні між собою і з дорогим їх 

серцю Черніговом. 

 А коли перевернувся світ і на Україну 

прийшла радянська влада – влада робітників 

і   селян, прачок і куховарок, Тичину перетво-

рили на блазня. Його поезія була незрозумі-

лою, закодованою для пересічного читача. 

Проте Тичина не емігрував, не зник, не перет-

ворився на художника чи музиканта (в нього 

був неабиякий хист), не кинувся у «всі тяжкі». 

Мовчки терпів їдкі епіграми, мовчки викону-

вав призначення «придворного поета», мовч-

ки роздарював себе людям – допомагав, і не 

тільки порадою, а й матеріально і вчите-

лям, і митцям, і бібліотекарям, і школам. 

І залишався  поетом. Якщо прочитати 

поезії Тичини неупередженими очима, 

не як хрестоматійні, можна побачити зо-

всім іншу поезію – іронічну (згадаємо 

збірку «Чернігів»), філософську. Деякі до-

слідники Тичини вважають, що поет мі-

стифікував свого читача, писав зовсім 

не те, що ми звикли читати. 
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В часи української національної            

революції Тичина став ії співцем, співцем, 

якого було визнано всесвітньо. Його збірка 

«Сонячні кларнети» була високо оцінена у 

всьому світі. Його геніальна збірка «Замість 

сонетів і октав» 1920 року поставила Тичину - 

поета, мабуть, вище за Блока, Олеся, Вороно-

го. Вже тоді Тичину стали не любити за його 

незбагненну і відкриту поезію.  
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 В книзі Тетяни Дзюби 

«Талант як міра ваги» вміще-

ні діалоги з письменниками 

В.Дроздом, К.Москальцем, 

В.Слапчуком,  М.Коцю -

бинською, Ю.Андруховичем 

та ін. Завдяки інтерв'ю з 

Михайлиною Хомівною Коцюбинською, 

батько якої започаткував меморіальний 

музей М.М.Коцюбинського в Чернігові, 

ми мали змогу дізнатися про маловідомі 

факти з життєпису письменника та про 

дружні стосунки родини Коцюбинських 

та Тичини. 

 «Батько був організатором і директо-

ром Вінницького музею М.М.Коцю-

бинського. Це - перший музей такого 

профілю в Україні. До того ж, він був 

геніальним садівничим. У Вінниці навко-

ло музею буяли чудові, надзвичайні рос-

лини, все росло, як з води. У нас часто 

гостював П.Г.Тичина.  
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 Творчість М.М.Коцюбинського та          

П.Г. Тичини були найпершими чинниками, 

що навернули мою матір до українства. До 

речі, замість колискової вона співала мені 

«Пастелі» Тичини…. Сама вигадувала мелодію 

до віршів і співала. Перше, що пам'ятаю з   

дитинства, - це портрет Тичини над ліжком». 

 У 1935 році сім'я Хоми Михайловича,  

брата письменника, переїхала до Чернігова і 

в будинку, де жив Коцюбинський, ним був 

створений другий його меморіальний музей. 

 «Батько був директором, мама - науко-

вим працівником, а дружина П.Г.Тичини -  

Лідія Петрівна - відала бухгалтерією». 

 «П.Г.Тичина, коли приїжджав до музею в 

Чернігів, буквально розцвітав, теплів душею. 

На все життя запам’ятала, як ми з ним удвох 

ходили на Болдину гору, по території Троїць-

кого монастиря, і він   ділився зі мною своїми 

ще дитячими спогадами. Адже хлопчиком він 

співав тут у церковному хорі». 
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Павло Григорович Тичина 

(1891—1967) 

Біографічна довідка  

Павло Тичина народився в 1891 

році. Його становлення як митця відбу-

валось в найкращі для України часи, 

коли буйним цвітом квітувала українсь-

ка національна культура. В 1905 році 

отримала довгоочікувану волю україн-

ська мова – завдяки зняттю заборони з       

українського друкованого слова. В цей 

час творили «старі», «молодші» і «зовсім 

молоді» представники української      

національної еліти: Іван Франко,       

Михайло Старицький, Микола Лисенко, 

Драгоманови і Косачі (серед яких зорею 

зійшла Леся Українка), Михайло Коцю-

бинський, Володимир Гнатюк, М. Гру-

шевський, Леонтович, Русови тощо.   

Як поета Тичину благословив Коцюбин-

ський, як художника – Михайло Жук. 
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