
 

ТЕМА: Райнер Марія Рільке - видатний австрійський поет і прозаїк. 

Відображення в творі “Орфей, Еврідіка, Гермес” провідних мотивів лірики Рільке.   

 

1. життєвий і творчий шлях Рільке 

— Австрійського поета Рільке називають Орфеєм ХХ ст. Хто ж він такий? 

Райнер Марія Рільке народився 1875 року в Празі в родині дрібного чиновника. Батько, 

виходець із селян, працював на залізниці, а мати походила із заможної буржуазної сім’ї. 

Соціальна нерівність стала причиною розриву стосунків подружжя. Сімейні негаразди 

надзвичайно вплинули на підлітка. Він нерідко сумував, усамітнювався, відчував себе 

вдома зайвим. Психологічна драма поглиблювалась кволим здоров’ям майбутнього 

поета, який виріс тихим і непримітним, скромним та сором’язливим. 

Батько хотів, щоб його син став військовим, тому Рільке рано віддали до військової 

школи. Це стало для нього важким випробуванням, покаранням. Стан здоров’я змусив 

Рільке припинити навчання. У 16 років його забрали додому, і невдовзі він став 

студентом найкращих університетів Праги, Берліна, Мюнхена, Парижа. Особливо його 

вабили лекції з філології та історії мистецтв. 

   Перші вірші Рільке опублікував у шістнадцятирічному віці. У середині 1890-х років 

вийшли друком його збірки «Життя і пісні», «Цикорій», «Вінчаний снами» та ін. Поета 

цікавлять теми природи, кохання, особистого життя. Він поетизує творчу волю 

особистості, віддає перевагу мріям, зануренню у світ почуттів. Поет широко 

використовує досягнення імпресіонізму: відображення миттєвих вражень яскравою 

колористичною палітрою. 

      

       У ранній період творчості Рільке, хоч був близький ще й до неоромантизму та 

символізму (прагнув відтворити невимовне, приховане, несвідоме; удавався до неясних 

символів та алегорій), усе ж шукав власний шлях у мистецтві. І цей шлях проходив 

через реальні «речі», через реальне життя, від якого Рільке ніколи себе не 

відокремлював: «Я кажу: так, усе те, що видиме, має ставати поезією. О, як я зрадів, 

коли дійшов цього висновку!» 

    У Мюнхені доля звела Рільке з Луїзою Андреас-Саломе, письменницею і 

привабливою жінкою, дочкою російського генерала. У 1899–1900-х роках Рільке разом 

із нею здійснює подорожі в Росію та Україну, що поклали початок новому етапу в його 

творчості. Поет зустрічається з Л. Толстим, художником Л. Пастернаком та іншими 

діячами культури. Цікавиться старовиною, особливе захоплення викликають у нього 

пам’ятки християнства, зокрема Києво-Печерська лавра. Рільке в Україні й Росії 

знайшов бажаний приклад прагнення до духовності, до життя в гармонії з природою. 

Наслідком цих мандрів Рільке стала збірка «Книга годин» («Часослов»). Один із 

німецьких літературознавців писав: «Цей поет створив ліричну мову, з допомогою якої 

можна описати й відчути душевний стан, духовні проблеми й особистісно-релігійні 

враження людини». 

 

      1901 року Рільке одружився, але шлюб цей розпався через матеріальну скруту, яка 

все життя переслідувала поета. 9 років поет жив у Франції, товаришував з відомим 

скульптором Огюстом Роденом, творчість якого справила на поета величезне враження. 

    Таким же значним був вплив на Рільке живопису Поля Сезана, представника 

постімпресіонізму. 



Новий етап творчості Рільке засвідчила поява збірки «Нові поезії», у якій він прагнув 

створити світ речей, де самі поезії стають самоцінними «речами». Його «поезії-речі» 

мають на меті розкрити «забуту сутність речей», їхнє «приховане життя». 

 

       У 1900-х роках Рільке побував у багатьох країнах, знайшовши там своїх 

прихильників та меценатів. Тяжко переживав він трагедію Першої світової війни, 

безглузду загибель мільйонів людей, руйнування пам’яток культури. В останній період 

його творчості посилилися трагічні мотиви відчуття хаосу світу, порушення гармонії. 

Він писав про рятівну місію мистецтва, про високе призначення митця, здатного 

повернути людству духовний зміст «загублених речей». Цей своєрідний орфізм яскраво 

виявився у «Сонетах до Орфея» (1922), у «Дуїнянських елегіях». З 1919 року й до кінця 

життя (1926) Рільке жив у Швейцарії, де друзі придбали для нього старовинний будинок 

— «замок Мюзо». 

 

В. Стус, перекладач Рільке: «Перекладати Рільке дуже важко. Його поезії можуть 

трансформуватися тільки в дуже розвинені мови. Крім того, тема віршів поета 

кристалізується і змістовно, і ритмічно, і інтонаційно, і навіть фонічно… Перекладаючи 

Рільке, мусиш гірко усвідомлювати, як багато губиться з його чарів, з його мудрості, з 

його доброти й ніжної людяності, з його природної граційності. Але в цій гіркоті завжди 

підтримує високе поетове почуття упокорення». 

 

2 Аналіз поезії Р. М. Рільке «Орфей, Еврідіка, Гермес»

ОРФЕЙ, ЕВРІДІКА, ГЕРМЕС 

Була це душ копальня дивовижна,-  

у ній, як жили тихих срібних руд,  

тяглись вони крізь тьму. Поміж 

корінням  

струміла кров, що до людей пливла;  

тяжким порфіром в тьмі вона здавалась.  

Ото й увесь багрянець.  

Там були  

урвисті скелі, і ліси безлюдні,  

і зведені над пусткою мости,  

і той сліпий, великий, сірий став,  

що над своїм глибоким дном повиснув,  

як небо дощове над краєвидом.  

І поміж піль, полога і сумирна,  

виднілася бліда стяга? дороги,  

простелена, мов довге полотно.  

 

Дорогою цією йшли вони:  

Попереду ішов стрункий мужчина  

в киреї голубій; він нетерпляче  

і мовчазливо в далечінь вдивлявся,  

і крок його жадібно жер дорогу  

великими шматками; в нього руки  

звисали з-під киреї тяжко й хмурно,  

немов забули вже про легкість ліри,  

яка отак була вросла в лівицю,  

як віть троянди у гілки оливи.  

Чуття у ньому начебто двоїлись,  

бо мчався зір, неначе пес, вперед,  

вертався, і спинявся, і чекав  

на повороті ближчому дороги,-  

а нюх і слух позаду залишались.  

Йому здавалось іноді, що він  

вчуває кроки кожного з двох інших,  

які за ним узвозом вгору йшли.  

Проте це тільки крок його лунав  

і вітер ззаду торгав за кирею.  

Та він собі казав: \"Вони ідуть\",  

казав це гучно й до луни вслухався.  

Вони ідуть, але страшенно тихо  

обоє ходять. От якби посмів  

він обернутись (але обертатись  

було йому заказано при ділі,  

яке він майже довершив),- тоді  

побачив би, що йдуть обидва тихі:  

 

це бог мандрівок і доручень дальніх  

дорожній шлик над світлими очима,  

вперед простерта палиця струнка,  

маленькі крила, що об ступні б'ють,  

і звірена його руці - вона.  

Така кохана,- то її ця ліра  

оплакала за плакальниць усіх,  



аж світ на плач суцільний обернувся,  

де знову все було: і ліс, і діл,  

і шлях, і поле, і ріка, і звір;  

але й в плачливому отому світі  

так само, як над іншою землею,  

і сонце йшло, й зоріло тихе небо,  

плачливе небо в скривлених зірках,-  

така Кохана.  

Тепер вона ступає поруч бога,  

хоч довгий саван заважає йти,  

невпевнена, і ніжна, і терпляча.  

Вона неначе стала при надії,  

не думала й про мужа, що простує  

попереду, не думала й про шлях,  

що приведе її назад в життя.  

 

Вона в собі вся скупчилась, посмертям  

наповнена по вінця.  

Як плід вбирає солодощі й тьму,  

вона ввібрала в себе смерть велику,  

таку нову, що й не збагнути їй.  

В дівочості новітній, неторканій  

вона вже існувала; стать її  

була, немов надвечір юна квітка,  

і так одвикли від звичаїв шлюбних  

у неї руки, що й самого бога  

безкрайно лагідний напутній дотик  

її вражав, немов надмірна близькість.  

 

Вона уже - не та білява жінка,  

оспівана колись в піснях поета,  

вона уже - не пахощі й не острів  

широкої постелі, бо уже  

вона не власність жодного мужчини.  

Її розв'язано, мов довгі коси,  

і віддано, мов пробуялу зливу,  

й поділено, немов запас стокротний.  

Вона - вже корінь,  

і коли нараз  

її спинив і з розпачем промовив  

до неї бог: \"А він таки оглянувсь\",-  

безтямно й тихо запитала: \"Хто?\"  

 

А там здаля, при виході у світло,  

стояв хтось темний, що його обличчя  

не розпізнати. Він стояв і бачив,  

як на стезі дороги польової  

печальнозорий бог і посланець  

безмовно обернувся, щоб іти  

за постаттю, яка назад верталась,  

хоч довгий саван заважав іти,  

невпевнена, і ніжна, і терпляча.  

 

  Образ Орфея завжди приваблював австрійського поета. З юних років Рільке 

захоплювався «Метаморфозами» Овідія, в яких переповідалися яскраві історії з 

життя легендарного співця. 

   Одна з них - історія кохання Орфея та Еврідіки - художньо переосмислена у 

поезії «Орфей, Еврідіка, Гермес», що вважається перлиною двотомної збірки 

«Нові вірші». 

 

     Згідно з античним міфом, дружина Орфея, Еврідіка, раптово померла від 

укусу змії. Туга за коханою привела співця у царство мертвих. Він хотів за 

будь-яку ціну з'єднатися з Еврідікою: або вимолити у богів, щоб вони 

відпустили її на землю, або залишитися поруч з нею у царстві смерті. Із співом-

благанням Орфей звернувся до володарів підземного світу. Його пісня, 

наповнена розпачем, скорботою та любов'ю, зворушила богів. Вони погодилися 

відпустити Еврідіку, але висунули єдину умову: Орфей не повинен бачити 

дружину, доки не повернеться додому. Вже неподалік від виходу з царства Аїда 

співець, не витримавши, все ж таки озирнувся. Через це він назавжди втратив 

кохану. Вражений її подвійною смертю, Орфей спробував ще раз пробитися у 

царство тіней, однак марно. Вбитий горем, він повернувся на землю. 

     Цікаво, що з давнього сюжету, який оспівує подвиг самовідданого кохання і 

водночас стверджує безсилля смертного перед обличчям смерті, Рільке вибирає 

для свого твору лише заключну частину - розповідь про те, як Орфей 

припустився фатальної помилки. Цей фрагмент набуває вигляду статичної 



картини, на задньому плані якої змальований сумний ландшафт царства смерті, 

а на передньому - три зазначені у назві постаті. 

 

    Давній сюжет зазнає докорінної модернізації, наповнюється глибоким 

філософським змістом. 

      Поразка Орфея у Рільке знаменує крах ідеї бунту особистості проти 

світобудови та марності її намагань вивищити людську природу. За Орфеєвим 

пориванням оживити Еврідіку по суті стоїть прагнення повернути колесо 

природного буття у зворотному напрямку, порушити порядок речей, згідно з 

яким від віку й до віку заведено, що життя людини рухається від народження до 

смерті, а померлі назавжди покидають царство живих. Прагнучи власною 

волею воскресити кохану, тобто вдруге «сотворити» її у земному світі, Орфей 

намагається подолати межі людських можливостей, зробити те, що під силу 

лише богам. Поразка рільківського Орфея демонструє приреченість цих ідей - 

ідей, дотичних до тих, що панували у духовному житті людей на початку XX 

ст., набуваючи форми епідемічного поширення ніцшеанських положень про 

«надлюдину», усіляких політичних утопій, щирих сподівань на те, що 

революція в усіх сферах життя приведе до повного оновлення світу. 

 

     Опосередковано - через образну тканину твору - P.M. Рільке виявляє і 

причини поразки насильницького втручання людини у закони світового буття. 

З одного боку (як і зазначено в античному міфі), не витримує той, хто 

намагається радикально перетворити світ: Орфей озирається. І озирається він, 

як то зображено у рільківській поезії, саме тому, що є людиною - невпевненою 

у собі, охопленою страхом, нетерпінням і ваганнями. Його «я» роздвоюється 

між цілком природним прагненням вирватися з країни мерців і страхом 

втратити кохану. 

   Нестримне бажання героя озирнутися має певне символічне значення. 

Воно виявляє сумнів героя у милості богів, людську звичку міряти чудо земною 

міркою, переконуючись на власні очі в тому, що воно справді відбувається. 

      

      З іншого боку, здійсненню задуму Орфея перешкоджають зміни, що 

відбулися у його коханій. За час перебування у царстві тіней у ній «згасли» усі 

почуття, навіть спогади про те, що вона кохала й була коханою. Вона - вже 

корінь. Душа жінки настільки відчужена і від коханого, і від земного життя, що 

у відповідь на слова Гермеса: «А він таки оглянувсь», вона безтямно запитує: 

«Хто?». 

        Певно ж, для Еврідіки, яка вже стала органічною часткою підземних 

«надр» природи, повернення на землю неможливе. Отже, і закони світового 

буття (представлені в образі мертвої Еврідіки) не скоряються особистості 

(Орфею), і особистість не може успішно здійснити спробу їх змінити - 

насамперед через обмеженість людської природи. Такий філософський зміст 

має картина поразки Орфея у потойбіччі. 

 

        Втім, досвід невдалої мандрівки Орфея до потойбіччя, трагічний для 

самого героя, несе й певний позитивний заряд. Цей досвід показує необхідність 

визнання меж людської природи та розуміння того, що людина не владна 



нав'язувати свою волю світобудові. Адже коли (у заключних рядках вірша) 

Орфей дивиться вслід загорнутій у саван тіні, він усвідомлює і власне безсилля, 

і непорушність законів світового буття. А через таке усвідомлення, бодай 

здобуте ціною великих страждань, відбувається те «примирення особистості й 

Всесвіту» (P.M. Рільке), що відкриває перспективу досягнення гармонії. Цей 

досвід, окрім того, показує, що для митця існує лише один спосіб повернути 

втрачене - шляхом його перетворення на спів, у якому народжується новий 

Всесвіт. Отже, Орфей, який стоїть перед виходом на землю - це людина, 

збагачена унікальним досвідом пізнання потойбіччя. І якщо, втративши 

Еврідіку вперше, він спромігся створити пісню дивовижної краси, то, 

переживши її «другу й довічну смерть», він, напевне, приголомшить світ новим 

співом. 

 

   Відображення в творі “Орфей, Еврідіка, Гермес” провідних мотивів 

лірики Рільке:  

 вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі,  

 ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом,  

 взаємозв’язок життя та смерті,  

 трагічний розрив у взаєминах чоловіка та жінки,  

 сутність й покликання мистецтва, 

 образ Орфея як персоніфікація сили мистецтва, що приборкує природу й 

одухотворяє світ. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Що послужило сюжетною основою для вірша «Орфей, Еврідіка, Гермес»? 

2. Розкрийте філософський зміст епізоду поразки Орфея у підземному царстві. 

3. Як в образах центральних персонажів твору розкривається думка про 

неможливість здійснення Орфеєвого задуму? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


