
ТЕМА:  М.Рильський. Загальний огляд творчості поета. 

 

1. Життєвий і творчий шлях М.Рильського 

       Максим Тадейович Рильський народився 19 березня 1895 року в Києві. Його 

батько, етнограф, громадський діяч і публіцист Тадей Рильський, був сином багатого 

польського пана Розеслава Рильського і княжни Трубецької. Тадей Рильський вирішив 

присвятити себе вивченню історії України й віддати своє життя народу, серед якого 

жив. Мати Максима Рильського, Меланія Федорівна, була простою селянкою з села 

Романівки Житомирської області. 

      1902 року помер його батько, і родина переїхала з Києва в Романівку. Максим 

спершу навчався в домашніх умовах, потім у приватній гімназії в Києві. Змалку 

познайомився з композитором М. Лисенком, етнографом, актором і режисером П. 

Саксаганським, які справили на нього великий вплив. 

     Після приватної гімназії Рильський у 1915—1918 роках навчався на медичному 

факультеті Київського університету Св. Володимира, потім на історико-

філологічному факультеті Народного університету в Києві, але жодного з них не 

закінчив. 

    Займався самоосвітою, вивченням мов, музикою. З 1919 по 1929 рік вчителював у 

селі, зокрема й у Романівці, а також у київській залізничній школі, на робітфаці 

Київського університету та в Українському інституті лінгвістичної освіти. Перша 

збірка його поезій "На білих островах" вийшла 1910 року.  

     У 1920-х роках  Рильський належав до мистецького угруповання "неокласиків", 

переслідуваного офіційною критикою за декадентство, відірваність від сучасних 

потреб соціалістичного життя. Протягом десятиріччя вийшло десять книжок поезій та 

декілька книжок поетичних перекладів. 

     1931 року Рильського заарештовує НКВД, й він майже рік просидів у київській 

Лук’янівській тюрмі. Його товариші-неокласики Д. Загул, М. Драй-Хмара, П. 

Филипович, М. Зеров були репресовані й загинули в концтаборах. З 1931 року 

творчість Рильського зазнає змін, він, не в змозі виступити проти режиму, змушений 

поставити свою поезію на службу йому. Його творчість ділиться на два річища — 

офіційне та ліричне, в останньому йому вдавалося створити незалежні від політики, 

суто мистецькі твори, які пережили його. 

        У радянську добу Рильський написав тридцять п’ять книжок поезій, кращі серед 

яких — "Знак терезів" (1932), "Літо" (1936), "Україна", "Збір винограду" (1940), 

"Слово про рідну матір", "Троянди й виноград" (1957), "Голосіївська осінь", "Зимові 

записи" (1964); чотири книжки ліро-епічних поем, багато перекладів зі слов’янських 

та західноєвропейських літератур, наукові праці з мовознавства та літературознавства. 

1943 року його обрано академіком. У 1944—1964 роках Максим Рильський був 

директором Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН України.  

           Максим Рильський – один із найвидатніших в українській та світовій літературі 

майстрів художнього перекладу. Особлива увага віддавалася поезії з переважно трьох 

літератур: російської, польської, французької.  

      1960 року йому було присуджено Ленінську премію, у 1943, 1950 — Державну 

премію СРСР. Помер Максим Тадейович Рильський 24 липня 1964 року. Поховано 

його у Києві, на Байковому кладовищі. 

 

2. Особливість творчого стилю М.Рильського 

     Ще у 1923 році Максим Рильський, відповідаючи на звинувачення офіційної 

критики в декадентстві, відірваності від сучасності та соціалістичної революції, писав: 



"Я можу одгукуватися ліричним віршем тільки на минуле, тільки на те, що осталося у 

душі і може мати прозору форму, питому моїй манері. Інакше писати не можу". 

Рильський опирався як міг, і зумів написати під нищівним обстрілом критики, з 

тавром декадента й в умовах справжнього терору десять книжок чудових ліричних 

поезій і ліро-епічних творів, кілька книжок перекладів. Вже в першій своїй книжці 

"На білих островах" п’ятнадцятирічний Рильський демонструє вільну й вишукану 

ритмічну організацію слова. 

     У цій книжці виявилася найголовніша риса поета — писати ясно, лаконічно, 

прозоро і водночас глибинно мудро. Він був великим майстром сонета, форма якого 

вимагала лаконічності, суворої дисципліни, граничної стислості думки і слова, що, 

звичайно, у часи, коли процвітало революційне псевдоноваторство, засноване на 

фальшивих ідеологічних гаслах 20-х років, викликало нерозуміння, осуд 

"революційних" теоретиків літератури. Хто не знищував класичної форми, думки, 

самої природи поетичного слова, той оголошувався ретроградом, а згодом і ворогом 

народу. 

     Максим Рильський з молодих років і до останніх днів життя був гранословом, 

завжди був захоплений творчістю великих поетів минулого. Потрібно було мати 

мужність, щоб писати ніжну лірику і суворі сонети та октави в той час.  

         У літературних колах М.Рильський належав до групи “неокласиків” – художньої 

школи українських поетів, зорієнтованої на античну класику, на продовження 

гуманістичних традицій європейської поезії нового часу.  

      Неокласиками називали тих поетів і критиків, які групувалися навколо журналу 

“Книгар” (1918-1920), а пізніше – біля київського видавництва “Слово”. Сюди 

входили такі письменники, як  М.Зеров, П.Филипович, М.Драй-Хмара, Освальд 

Бургард і, звичайно, М.Рильський, які прагнули підняти престиж художнього слова, з 

його допомогою вирішувати філософські, історичні, морально-етичні проблеми. Цією 

обставиною спричинено, що М.Рильського  теж не обминули репресії: 1931р він 

півроку пробув “під слідством” в Лук’янівській в’язниці Києва, доки не був 

звільнений “за відсутністю достатніх даних для обвинувачення й суду”.  

    Поетичне слово в нього наснажене зосередженою думкою, енергією, закуте в 

класично прозорі й гармонійно виважені форми. Він на догоду часу не змінював свого 

ставлення до класичного розуміння майстерності поета, не збивався на манівці 

одвертого вульгаризаторства або псевдоноваторства, а вбачав свій шлях у вірності 

поетичній класичній традиції, засвоюючи нові впливи "як мисливець обережний", за 

його словами. "Нове життя нового прагне слова", — змушений був написати 

Рильський, але серед багатьох офіціозних, хоч і талановито написаних, поезій 30-50-х 

років раз у раз з’являються справжні шедеври, які навічно залишають Рильського 

серед видатних поетів сучасності. 

      Рильський сповідував символістичну естетику. Саме від символізму, а також від 

української народної пісні взяв поет музикальність своєї поезії.. Особливою 

майстерністю відрізняються сонети Рильського. 

       Своєю творчість М.Рильський подав гідний приклад турботи про удосконалення 

мови. І в оригінальній поезії, і у перекладах численних зарубіжних авторів, він 

збагачував українську мову власними новаторствами, розширював її синтаксичні 

можливості.  

       Вагомий внесок поета у словникову справу української мови. Словники та 

довідники, видані за участю М.Рильського, не втратили свого значення й сьогодні. Як 

згадують друзі поета, праця над словниками і зі словниками була найулюбленішим 

його заняттям.  



   Максим Тадейович  завжди був з людьми й на людях, надто полюбляв задушевні 

розмови в товаристві, не цурався і приятелів за чаркою, сумлінно відбував весь 

мисливський сезон з рушницею в руках... Крім того, він подорожував безперестанку 

— і по рідній країні, і по всіх світах. Скажу правду: я більше не знав людей такої 

невичерпної енергії, які б все робили так багато і так скоро... І про талан його хочеться 

сказати так: він був блискучий, але глибокий, був скорий, але бездоганний (Ю. 

Смолич. 1969). 

 

3. Аналіз поезій 

«Запахла осінь в’ялим тютюном» 

    М. Рильський дуже любив природу, вмів помічати в ній прекрасне, навіть якщо це 

в'ялий тютюн чи яблука, зелений коник чи дозрiла диня. У вiршi  ми вiдчуваємо 

роздуми зрiлоï людини про те, що ж найголовнiше у життi, у чому його принада й 

щастя. 

Поет вiдповiдає: Щастя у чистотi й простотi, у вiдсутностi темноï гординi. Поезiя 

наповнена i конкретними реалiями природи, написана у формi сонета. Поезія «Запахла 

осінь в’ялим тютюном» — це зразок пейзажної лірики з філософським переходом до 

сутності буття людини. Перед читачем — щедрий сумний сад ранньої осені, 

помережаний сонячною позолотою, з прозорим листям, крізь яке просвічують 

червонобокі солодкі яблука, тендітні пелюстки яскравих, вологих від роси й дощу 

айстр. Настрій поезії підсилює порівняння: «У травах коник, як зелений гном», що 

спонукає по-дитячому щиро дивитися й відчувати довколишній світ. Здається, що все 

довкола напоєне сонцем і спокоєм. Поет закликає: «учися чистоти і простоти». Як 

настанова зі Святого письма про упокорення людської гордині звучать поетові рядки: 

«І, стоптуючи килим золотий, Забудь про вежі темної гордині». 

 

«Коли усе в тумані життєвому...» 

    У вірші «Коли усе в тумані життєвому...» М. Рильський віддає хвалу мистецтву як 

вічній цінності: музиці, красі поетичного слова, картині. Саме в них може втілитися 

увесь безмежний світ, це «між квітів найясніший квіт». Усе може загубитися «і не 

лишить слідів», можуть бути різні негаразди, коли «не хочеться ні з дому, ні додому», 

тоді єдиний захист і розрада людини — це прекрасне мистецтво. Твір написаний у 

формі сонета. 

 

«Солодкий світ!» 

Вірш М. Рильського «Солодкий світ!» сповнений радості життя,  розуміння його 

привабливості й неповторності. Особливо цінні вияви справжніх, чистих почуттів 

(«погляд, ніби пролісок несмілий», «ніби спогад нерозумно-милий»). Мабуть, треба 

пройти довгий шлях мук нерозуміння, щоб поцінувати те, що є, відкрити для себе 

«солодкий світ». 

Вірш «Солодкий світ», написаний у формі сонету, належить до ранньої лірики поета. 

Чому так гарно жити на світі? Мабуть, відчуття щастя складається з дрібниць: 

блакитно-біле небо, сонце, тонке віття дерев, погляд коханої. 

 

4. Місце поета в українській і світовій культурі                                                                                               

 Рильський поет-лірик, автор численних ліро-епічних циклів і поем, вдумливий 

інтерпретатор поезії Олександра Пушкіна, Адама Міцкевича, Михайла Лєрмонтова, 

Вольтера. Йому належать переклади багатьох шедеврів французької класичної поезії 

та драматургії. Рильський здійснив прекрасний переспів «Слова о полку Ігоревім». 



Дбаючи про поповнення національного оперного репертуару, він створив українські 

лібрето багатьох опер європейських композиторів.  

    Максим Рильський був незрівнянним майстром слова, усі його переклади сягають 

рівня оригіналу. Відчуття духу і стилю першотвору ніколи не зраджувало йому. 

     Йому належать такі ґрунтовні дослідження, як «Українські думи та історичні 

пісні», «Українська поезія дожовтневої доби», «Про поезію Тараса Шевченка», 

«Художній переклад з однієї слов'янської мови на іншу», «Природа і література» та 

інші.  

       Рильський своєю творчістю поєднав український художній досвід з багатовіковою 

європейською традицією — від античності до досягнень новітньої літератури. 

Неокласик за основними стильовими ознаками, він збагатив українську поезію 

новими мотивами й образами, високо підняв культуру українського слова. Рильський 

оновив давні поетичні жанри, і вони звучать і досі як найсучасніші, найвідповідніші 

нашим естетичним смакам і запитам, нашим зрослим вимогам до літератури.  

Доробку великого поета і вченого належить одне з найпочесніших місць у скарбниці 

національної культури. 

 
Запахла  осінь  в'ялим  тютюном,   

Та  яблуками,  та  тонким  туманом,  —   

І  свіжі  айстри  над  піском  рум'яним   

Зорюють  за  одчиненим  вікном.   

 

У  травах  коник,  як  зелений  гном,   

На  скрипку  грає.  І  пощо  ж  весна  нам,   

Коли  ми  тихі  та  дозрілі  станем   

І  вкриє  мудрість  голову  сріблом?   

 

Бери  сакви,  і  рідний  дім  покинь,   

І  пий  холодну,  мовчазну  глибінь   

На  взліссях,  де  медово  спіють  дині!   

Учися  чистоти  і  простоти   

І,  стоптуючи  килим  золотий,   

Забудь  про  вежі  темної  гордині.   

 

Коли усе в тумані життєвому 

Загубиться і не лишить слідів, 

Не хочеться ні з дому, ні додому, 

Бо й там, і там огонь давно згорів. 

 

В тобі, мистецтво, у тобі одному 

Є захист: у красі незнаних слів, 

У музиці, що вроду, всім знайому, 

Втіляє у небесний перелив; 

 

В тобі, мистецтво,— у малій картині, 

Що більша над увесь безмежний світ! 

Тобі, мистецтво, і твоїй країні 

Я шлю поклін і дружній свій привіт. 

Твої діла — вони одні нетлінні, 

І ти між квітів найясніший квіт. 

 

"Солодкий світ! Простір блакитно-білий..." 

Солодкий  світ!  Простір  блакитно-білий 

І  сонце  -  золотий  небесний  квіт. 

Благословляє  дух  ширококрилий 

                                             Солодкий  світ. 

 

Узори  надвесняних  тонких  віт, 

Твій  погляд,  ніби  пролісок  несмілий, 

Немов  трава,  що  зеленить  граніт, 

Неначе  спогад  нерозумно-милий... 

                                           Солодкий  світ. 

 

Чи  янголи  нам  свічі  засвітили 

По  довгих  муках  безсердечних  літ, 

Чи  ми  самі  прозріли  й  зрозуміли 

                                             Солодкий  світ? 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:  

- Якими почуттями сповнені поетичні рядки вірша М. Рильського «Солодкий світ»? 

- Чому М. Рильського називають поетам-інтелектуалом? 

- Поясніть значення творчості М.Рильського для розвитку української літератури 

  Визначте, які «вічні» теми порушує поет у своїх творах 

- Розкажіть про «неокласиків» та їхню творчу платформу. 


