
МІЖ ЛЮДЕЙ І 

З ЛЮДЬМИ 

До 125-річчя з дня народження  

М. Т. Рильського 

…Ми працю любимо, що в творчість перейшла, 

І музику палку, що ніжно серце тисне. 

У щастя людського два рівних є крила: 

Троянди й виноград, красиве і корисне. 

                                              М. Т. Рильський 

 



                        Про життя і творчість поета 
       М. Т. Рильський народився 19 березня 1895 року в м. Києві. 

Його батько етнограф, громадський діяч і публіцист Тадей 

Рильський був сином багатого польського пана Розеслава 

Рильського і княжни Трубецької. Мати – Меланія Федорівна була 

простою селянкою з села Романівки (нині Попільнянський район 

Житомирської області). У 1902 році, після смерті батька, його 

родина переїхала з Києва в Романівку. Навчався в гімназії. 1915-

1918 роках навчався на медичному факультеті Київського 

університету Св. Володимира, потім на історико-філологічному 

факультеті Народного університету в м. Києві, але жодного з цих 

навчальних закладів не закінчив. 

       Перша його збірка “ На білих островах ” вийшла у 1910 році. У 

1920-х роках Рильський належав до мистецького угрупування “ 

неокласиків ”. Протягом десятиріччя вийшло десять книжок його 

поезій і декілька книжок поетичних перекладів. З 1931 року 

творчість поета зазнає значних змін він не в змозі виступити 

проти режиму і ставить свою поезію йому на службу. Його 

творчість ділиться на два напрямки: офіційне і ліричне, в 

останньому йому вдалося створити незалежні від політики, суто 

мистецькі твори. У радянську добу він написав тридцять п’ять 

книжок поезій, чотири книжки ліро-епічних поем, багато 

перекладів, наукових праць з мовознавства та 

літературознавства. 1943 року його обрано академіком. Був 

нагороджений багатьма державними преміями. 

       Помер М. Т. Рильський 24 липня 1964 року. Поховано його в 

Києві, на Байковому кладовищі. 

        

        
 

 

Була у нього усмішка 

дитяти - 

Блакиті української 

тепло. 

Любов’ю серце зроджене 

було. 

Як пісня – чесне, як 

бджола – завзяте. 

Дмитро Павличко 



       Рильський, М. Т. Твори : в 3-х т. /  

М. Т. Рильський. - К. : Держ. вид-во худ. 

літ., 1956. 
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       У трьохтомнику відображено багатогранну, різносторонню творчу 

діяльність видатного поета, публіциста, перекладача, вченого. Перший том 

присвячений різноплановій поетичній творчості М. Т. Рильського: патріотична, 

громадянська та любовна лірика.  У другому томі опубліковано відомі поеми 

автора та вірші, які були об’єднані у певні цикли під загальною назвою. Третій 

том містить наукові статті  

М. Рильського з літературознавства. 



 
       Рыльский, Максим. Меж 

людей и с людьми / М. Рыльский. 

– М. : Молодая Гвардия, 1982. – 

222 с. : ил. – (Писатель-молодежь-

жизнь)  

       Ця книга М. Т. Рильського є 

зверненням до молоді . В неї 

увійшли статті відомого поета про 

покликання письменника, про 

виховання творчої зміни, про 

громадянську позицію, про 

гармонійність розвитку 

особистості. 



       Тичина, Павло. Людинолюб / П. Тичина // Творчий світ 

письменника : літературно. - критич. матеріали про творчість 

укр. рад. письм. – К. : Радянська шк., 1982. – С. 26-40. 

       У збірці розміщено статті, нариси, вірші, в яких письменники, літературознавці і 

журналісти про творчі індивідуальності  українських письменників, про те неповторне, що 

притаманне кожному з них. Читач знайде багато цікавих спогадів про особисті зустрічі 

авторів з майстрами художнього слова – поетами, драматургами, прозаїками. 



          Максим Рильський. Основні риси поетичного стилю М. 

Рильського // Бернадська, Н. І., Задорожня, С. В. Українська 

література / Н. І. Бернадська, С. В. Задорожня. – К. : Феміна, 1995. -  

(Старшокласникам і абітурієнтам). – С. 80-83. 
 

            Проаналізовано поетичний спадок поезії М. Рильського, її самобутність, колорит, 

багатогранність. Дано аналіз окремих його поезій. Книга дуже корисна для філологів-

науковців, вчителів-мовників та старшокласників і абітурієнтів. 

 

 



       Лавріненко, Юрій. Лірика і ліричний епос Максима Рильського / Ю. 

Лавріненко // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : в 

4-х т. Т. 2. – К. : Рось, 1994. – С. 91-107. 
 

       Нарис розміщений в даному виданні складається з трьох частин: перша частина “ Парадокси долі 

й поезії ” – це коротка біографія поета, друга частина “ Любов-краса-воля ” присвячена становленню 

Рильського як громадського діяча, як поета, як незламної особистості, третя частина “ Лірика 

Рильського ” – аналіз ліричних творів митця. Також в книзі подано понад п’ятнадцять поетичних творів 

М. Т. Рильського. 

 



       Рильський, Максим. 

Ясна зброя : статті /  

М. Рильський. – К. : 

Радянський письменник, 

1971. – 285 с. 

       Книга містить блискучі за глибиною думок і формою викладу праці видатного 

українського поета, перекладача і вченого М. Т. Рильського, присвячені актуальним 

питанням культури мови і перекладацького мистецтва. Книга складається з двох частин. 

У першій подаються праці М. Рильського з найрізноманітніших питань культури 

української мови, у другій – праці з питань теорії перекладу і перекладацького 

мистецтва. 



       Рильський, Максим. 

Вибрані твори : лірика та 

поеми / М. Рильський. – 

К. : Дніпро, 1977. – 351 с. 

       Даний збірник містить вірші  

М. Т. Рильського, об’єднані такими 

характерними рисами як патріотизм, 

філософська заглибленість, поетичне 

відчуття рідної землі, класична 

строгість і яскрава образність форм, а 

також його дві поеми: віршовану 

повість “ Марина ” та поему-видіння   

“ Жага ”. 



       Максим Рильський (1895-1964) // Історія української літератури ХХ 

століття : у 2-х кн. Кн. 1: 1910-1930-ті роки / За ред. В. Г. Дончика. – 2-ге 

вид., стер. – К. : Либідь, 1994. - С. 214-230. 

       Наведено біографічні дані та подається глибокий, всебічний аналіз творчості  

М. Т. Рильського. Зокрема, таких  поетичних збірок: “ На білих островах ”, “ Під осінніми 

зорями ” , “ Синя далечінь ”, “ Крізь бурю й сніг ”, “ Тринадцята весна ”, “ Де сходяться 

дороги ”, “ Гомін і відгомін ” та ін.       



       Рильський, Максим. 

Вибране : [збірник] /  

М. Рильський ; вступ. 

ст. С. Крижанівського. – 

К. : Держлітвидав, 1954. 

– 279 с. 

       До збірки увійшли найвідоміші загальному колу читачів 

вірші, написані за період: з1910 по 1953 роки та три поеми:  

“ Чумаки ”, “ Сашко ”, “ Марина ”. Розміщено досить змістовну 

вступну статтю, яка дає глибокий аналіз як творчої діяльності 

поета, так і життєвого шляху. 



       Рильський, Максим. 

Вибрані поезії : лірика та 

поеми / М. Рильський. – 

К. : Дніпро, 1970. – 453 с. 

       У книзі розміщено різних років написання 

вірші та поеми, змісту яких притаманна 

філософська заглибленість, поетичне відчуття 

краси рідної землі і швидкоплинності часу, 

яскравість образів.  



       Великий краєлюб // Костриця М. Ю., Мокрицький Г. П.  У просторі і часі. Видатні 

постаті Житомирщини. – Житомир : Журфонд, 1995. – С. 9-26. 

Розповідається про дитинство та юність М. Т. Рильського, про його батьків. У цьому 

розділі книги мова здебільшого йде про Рильського як про науковця і громадського 

діяча. Описуються його дружні стосунки з іншими видатними українськими та 

зарубіжними письменниками, поетами та громадськими діячами.  
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