
Г. М. КОЛЕСНИК 
У ШУКАННЯХ ТОЧНОГО СЛОВА 

 
М. Рильський по праву вважається класичним майстром досконалої художньо-поетичної 
форми, першоелементом і матеріалом якої є мова. 

Відомо, як високо цінував М. Рильський найкоштовніший скарб народу — мову, як 
оберігав її сам і закликав до цього усіх нас. «Для нас, — писав поет-академік, звертаючись до 
літераторів, — мова — це основний матеріал, основне знаряддя, це наша зброя в ідейній 
боротьбі, це наш меч і наш серп»1. «...У кожному слові людському увага до мови — 
доконечна річ для того, щоб думка знайшла свою справжню, кришталеву форму»2, — 
проголосив Рильський з трибуни IV з’їзду радянських письменників України. 

Ставимо своїм завданням зробити спробу проникнути у творчу майстерню поета, 
простежуючи на матеріалі його робочих автографів ту складну і копітку працю при доборі 
єдино потрібних і єдино можливих слів, якої конче потребує справжнє високе поетичне 
мистецтво на шляху до граничної досконалості. 

Досвідчений і бездоганний майстер слова, М. Рильський, віддавши півстоліття поезії, на 
схилі віку у поетичній формі дав проникливе і тонке визначення поетичного мистецтва, 
вбачаючи істотну його рису саме в простоті і в мистецькому застосуванні точних слів. 

Лише дійшовши схилу віку, 
Поезію я зрозумів, 
Як простоту таку велику, 
Таке звучання точних слів, 
Коли ні марній позолоті, 
Ні всяким викрутам тонким 
Немає місця, як підлоті 
У серці чистім і палкім. 

(«Поетичне мистецтво») 
Поетові, якого «не вабить порожніх слів краса скороминуща», на всіх етапах творчості 

було чужим будь-яке формалістичне штукарство. Він завжди прагнув до ясності думки і 
своєрідності форми, що знаходило свій вияв у яскравому, точному слові. 

Чорнові автографи М. Рильського містять переконливий матеріал, який дає можливість 
простежити за надзвичайно цікавим творчим процесом шукання і добору потрібного для 
певного контексту, найбільш відповідного, а значить, і найточнішого слова при реалізації 
поетом ідейно-художнього задуму. Маємо на увазі таке своєрідне явище, як тимчасові 
пропуски у віршових рядках щ е  н е  п і д і б р а н и х, н е  з н а й д е н и х  с л і в. 
Такий пропуск містить лише кількісну і, частково, якісну (дані, що їх можна передбачити, 
виходячи з метра і ритму вірша) характеристики слова, яке має бути знайдене. 

Ці паузи у більш-менш суцільному творчому процесі становлять собою, безсумнівно, 
найбільш трудомісткий творчий момент, який потребував найінтенсивнішої праці в галузі 
добору цілеспрямованих художньовиразових засобів. 

Як свідчать матеріали, такі творчі паузи через певний проміжок часу заповнювалися, 
майже завжди, оригінальними поетичними знахідками у сфері епітетики, синоніміки, 
метафори і под.: 

Гасло – ∪ ∪ бою 
Провіщає сурма, 
Слава держить рукою 
І не пустить керма. 

(«Перед весною») 
Результатом шукань виявився незатертий, новий епітет гордіш («Гасло гордого бою 

                                                           
1 М. Рильський, Твори в трьох томах, К., 1956, т. III, стор. 63. 
2 М. Рильський, Наша кровна справа, К, 1959. 



Провіщає сурма»), 
В цю пору нашого ∪ – ∪ року 
Троянди, гріючись на сонці нескупім, 
Нам серце радують відродженням своїм. 

(«Третє цвітіння») 
Згодом на місці пропущеного слова з’явився виразний метафоричний епітет задумливий 

(«В цю пору нашого задумливого року...»). 
Народившися у квітні, 
Перецвівши у маю, 
Йдуть дерева передлітні 
В повінь – ∪ ∪ свою. 

(«Перед грозою») 
Пропущене спочатку слово виявилось оригінальним епітетом з емоціональної сфери 

лагідний («В повінь лагідну свою»). 
Йде гроза з-за верхогір’я... 
Справді, тільки примічай: 
Чорних птиць ∪ – ∪ пір’я 
Затемнило небокрай. 

(«Перед грозою») 
Пропуск був заповнений новим епітетом імлистий («Чорних птиць імлисте пір’я...»). 

І нам приніс ефір гарячий відповіт, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Що перемоги дзвін лунає віщовий, 
Що день відродження наблизився повий, 
Що радість ∪ ∪ – все небо взолотила! 

(«Слово і відгук») 
Пропущеним виявився новий художній синонім весняний («Що радість весняна все небо 

взолотила»). 
Те тіло, що впало від месницьких рук, 
Здаля облітає презирливий крук. 
Де крик душогуба навіки замовк, – 
З огидою виє ∪ – ∪ ∪ вовк. 

(«Жага») 
При доборі пропущеного епітета творчий зір поета скеровувався у напрямі шукання 

синонімічної паралелі до вжитого раніше в цій строфі означення презирливий (крук). Такою 
паралеллю виявився переносно уживаний прикметник зневажливий, близький до 
попереднього не лише значенням, але й емоційно-оціночним забарвленням («Де крик 
душогуба навіки замовк, — З огидою виє зневажливий вовк»). 

Показовим є те, що подібні пропуски часто заповнювалися виразними новоствореними 
складними епітетами, які становлять одну з найхарактерніших рис і ознак індивідуально-
творчої манери поетичного письма М. Рильського, істотну властивість його могутньої 
словотворчої і мовотворчої діяльності. 

Нема такої темноти, 
Немає сил, щоб погасили 
Вікно, з якого у світи 
Дивився Ленін ∪ ∪ – ∪. 

(«У кремлівському подвір’ї») 
Пізніше на місці пропущеного слова постав поетичний новотвір епітет ясносилий («Вікно, 

з якого у світи Дивився Ленін ясносилий»). 
З шовку в нього вітрила, 
Щогли — з сосен-ялин, 



Що земля їх зростила 
Ворогам на загин, 
А веде його сила 
∪ ∪ – ∪ країн. 

(«Перед весною») 
Поет знайшов, вірніше, створив змістовно наповнений і естетично доцільний епітет 

стобратній, який дуже влучно відображає багатомовну сім’ю радянських народів-братів («А 
веде його сила Всіх стобратніх країн»). 

Настане день, настане час 
І розіллється знов медами 
Земля, що освятив Тарас 
Своїми муками-ділами, 
Земля, що окрилив Тарас 
∪ ∪ ∪ – ∪ ∪ словами. 
(«Слово про рідну матір») 

Пропущене слово пізніше виявилося творчо-самобутнім складним епітетом 
громовозвукий («Земля, що окрилив Тарас Громовозвукими словами»). 

І нам приніс ефір гарячий відповіт, 
Що сяєвом зорі зайнявся білий світ, 
Що гнеться ворога ∪ ∪ ∪ – ∪ сила. («Слово і відгук») 

Пропуск заповнюється оригінальним оціночним епітетом-новотвором з яскраво 
вираженою негативною емоційністю всененавидний («Що гнеться ворога всененавидна 
сила»)3. 

Щоб друзі тими їздили мостами, 
Щоб брат до брата броду-переходу 
У ріках ∪ ∪ – ∪ не шукав, 
Щоб наша сила в єдності міцніла! 

(«Мости») 
На місці пропущеного слова пізніше з’явився індивідуально-авторський новотвір 

бурноплинний («Щоб брат до брата броду-переходу у ріках бурноплинних не шукав»). 
Розглядаючи епітет М. Рильського, академік АН УРСР І. К. Білодід відзначив характерну 

словотворчу деталь, люблену поетом, яку можна «назвати граматико-стилістичною 
суфіксальною еліпсацією, коли коротким суфіксом -н- твориться ніби скорочене слово»4. Ця 
словотворча модель у творчості М. Рильського відіграє помітну художньостилістичну роль, 
спрямовану на відсвіження, оновлення й активізацію словесновира зових засобів. Наведена 
тут ілюстрація — яскравий зразок творчих зусиль поета у цьому напрямі: 

Перелісками і ярами йшла, 
А де дорога слалася надвоє, — 
Дитину нитка золота вела, 
Як друг ∪ – ∪, до води живої. 

(«Жага») 
Поет заповнює пропуск неповним, частковим новотвором незрадний, який видається 

новим і свіжим у порівнянні із звичною загальномовною синонімічною паралеллю 
незрадливий («Дитину нитка золота вела, Як друг незрадний, до води живої»). 

Часом пропуски заміщуються дієсловом, що свідчить про інтенсивні авторові шукання 
найбільш придатного дієслова — предиката — для найвиразнішої передачі предикативної 
ознаки. Найчастіше вона є компонентом нової і свіжої метафори, підкресленої виразними 
звуковими сполученнями, внутрішньою римою і под.: 

Говорить, як співає, а співа — 
                                                           
3 У посмертній збірці поезій М. Рильського «Іскри вогню великого» (К., 1965, стор. 112) замість цього епітета 
помилково надруковане незрозуміле слово «всенеповидна». 
4 І. К. Білодід. Поетична мова Максима Рильського, К., 1965, стор. 112. 



Немов пісень іще й не чув ти доти..., 
З-під білого ∪ – ∪ рукава 
Її рука, засмагла від роботи. 

(«Дівчина») 
Згодом віршовий рядок був поповнений яскравим дієсловом сміятися, що розгортає всю 

фразу як емоційно наснажену метафору («З-під білого сміється рукава її рука, засмагла від 
роботи»). 

В іншому випадку пропущене слово заступається виразним у звуковому відношенні 
дієсловом-предикатом закувати, який приводить у дію гіперболізовану метафору («І 
закувати братську Братіславу»): 

Народу там радянського сини 
Із Чехії й Словакії синами 
Боролися проти тупої сили, 
Що хтіла Прагу золоту залить 
Німою піччю й крові чорнотою 
І ∪ ∪ – ∪ братську Братіславу. («Мости») 

Дієслово закувати трьома своїми морфологічно-звуковими компонентами міцно 
вливається у фразове, відповідним чином інструментоване, оточення: 1) «золоту залить» — 
«закувати»; 2) «закувати братську Братіславу»; 3) і в цьому ж, останньому рядку — 
виразний перегук звука «у». 

Ще Л. А. Булаховський помітив цю притаманну поетиці М. Рильського рису, 
відзначивши, що кожне з таких «зчеплень звукових подібностей добре вмотивоване 
семантично або емоціонально і править за прекрасний акомпанемент до руху поетової 
думки в цілому»5. 

Предметом особливих авторових старань, як ми вже мали нагоду бачити раніше, є його 
улюблені епітети — складні і складені слова, які становлять помітну індивідуально-творчу 
рису поетики М. Рильського. Такі епітети покликані передавати поєднані, синтетичні ознаки 
і властивості речей і явищ дійсності. Їх складники мають найповніше відповідати ознакам і 
властивостям відображуваних предметів і явищ, щоб складне слово у своїй цілісності 6уло 
точним, виразним, легко доступним для розуміння і в той же час задовольняло вимоги 
естетичного, красивого, без чого немислима поезія. 

У поданій нижче строфі із вірша «Чайка над Кремлем» (із циклу «Троянди й виноград»), 
шукаючи найпридатнішого художнього означення для морського птаха, автор поминув і 
традиційний епітет з народної пісні сизокрилий, і новостворений, але не досить виразний 
щодо змісту милокрилий, зупинившись у виборі на слові довгокрилий: 

Не Московське грає море, 
Щойно вписане в морях, 
Не усі простори боре 
Довгокрилий, милий птах. 

(«Бабине літо») 
В іншому випадку поет відкинув, як невдалий, новостворений епітет срібносивий, 

замінивши його іншим новотвором — ясносивий: 
Поникли береги осінні, 
Дерева гаснуть, мов свічки, 
Та в ясносивім павутинні 
Летять маленькі павучки. 

(«Бабине літо») 
Складеному епітету іскристо-сиза (паморозь) передував його менш досконалий і 

незадовільний саме для даного художньостилістичного контексту варіант «іскристо-сива»: 
Троянди паморозь іскристо-сиза вкрила, 

                                                           
5 Л. А. Булаховський, Максим Рильський — поет-патріот, «Наукові записки Інституту мови і літератури АН 
УРСР», т. III, 1946, стор. 47. 



Хоч бідні пуп’янки ще прагнуть розцвісти. 
(«Приморозок» ) 

Велика й складна творча праця М. Рильського над удосконаленням поетичної форми 
своїх творів свідчить про надзвичайно суворе і вимогливе ставлення поета до самого себе, до 
всього, що виходило з-під його пера. Праця над поетичною формою — це, перш за все, праця 
над мовою творів, спрямована на максимальне урізноманітнення та увиразнення словесно-
художніх засобів, зокрема епітетів і синонімів, які відіграють істотну зображувальну роль у 
поетичному відтворенні дійсності. 

Поет невичерпний у доборі, творенні й майстерному застосуванні мовно-художніх — 
епітетних і синонімічних засобів. 
 


