
СВІТЛАНА ЄРМОЛЕНКО 
МІНЛИВЕ Й ВІЧНЕ СЛОВО ПОЕЗІЇ 

 
Живе поезія у мові,  
Якої мати вчила нас,  
У гніві, в усмішці, в любові,  
В красі звичайній, без прикрас.  

(М. Рильський) 
 

Поетична культура Максима Рильського, що виросла з глибокого національного коріння і 
самобутнього осмислення світової культури (літератури, музики, мистецтва), втілена у мові 
його творів. Поет-лексикограф, особливо чутливий до слова, плекав сад рідної мови; він 
залишив нам у спадок не лише викристалізовані афоризми про мову — парость виноградної 
лози, життя духовного основа, а й досконалі мовно-естетичнї тексти, що привертають увагу 
читачів простотою і «єднанням точних слів». Саме простота й точність поетичного 
називання робить кожного читача поезії М.Рильського співучасником, співтворцем 
авторового настрою, почування. Володіючи таким тонким різцем для карбування думки, як 
слово, поет часто зізнавався, що для відтворення краси рідної природи, українських пейзажів 
і тих настроїв, що вони викликають, «слів нема людських». І ця думка неодноразово звучить 
у його творах, пор.: 

Вони уперше розуміли, 
Що небо синє, що трава 
Зелена, що буває білий 
Папір — а синій теж бува, 
Що є на все людські слова, — 
Лише на радість ту немає, 
Яка в дитинстві нас поймає. 

(поема «Любов») 
А втім, Рильський знаходив такі єдино можливі слова. Вслухаймося лише в його рядки, 

де є музика пластичного малюнка, точно накреслених ліній, де чується лагідний голос 
оповідача, як в однойменному вірші: 

Коли копають картоплю, — стелеться дим над землею, 
Листя летить воскувате, ніби метеликів рій, 
Пахне грибами й медом, вогкістю пахне тією, 
Що, опріч назви осінь, немає імені їй. 

Осінь — улюблена пора року для М. Рильського. Вона має не лише картинно-зорове, а 
й стисле поетичне визначення — «творчий спокій довгожданий» («Осінній Київ»), і виступає 
у семантичних варіантах бабиного літа чи третього цвітіння. Поезії з цими стрижневими 
поняттями — настроєві і водночас, передаючи душевний стан, містять характерні визначення 
згаданих понять, наприклад: 

Поникли береги осінні, 
Дерева гаснуть, мов свічки, 
Та в ясносивім павутинні 
Летять маленькі павучки... 
Прозора осене! Вертаєш  
Ти недопиті весни нам,  
Мене ти смутком огортаєш,  
Що я за радість не віддам 

(«Бабине літо») 
Вірш «Третє цвітіння» починаться характерною тлумачною формулою: 

Так лагідний той час садівники зовуть, 
Коли збираються у понадморську путь 
Лелеки й ластівки.. 
В цю пору нашого задумливого року 
Троянди, гріючись на сонці нескупім, 



Нам серце радують відродженням своїм. 
Ключові слова осінь, осінній розгортають свою здатність пейзажно-настроєвого 

чуттєвого зображення через входження в метафори, парафрази, пор. парафразу осені: 
«Осінній холодок над спраглою землею Шатро гаптоване широко розіп’яв». Погляд поета 
ніби ненароком зупиняється на жоржині й польовій волошці, на «квітках, що звуть 
морозом», і на кущі шипшини, на вербовій гілці, що розквітла в кімнаті, і на дощовій 
краплині. Від чуттєвого зорового споглядання тягнеться ниточка до слова (пор.: «Але от 
слово провесна приснилось»), яке матеріалізується не лише в дактильно-зорових і звукових 
картинах: виникають роздуми про саме слово, фразу, про обсяг семантики, зміст поняття, що 
стоїть за найменуванням. При цьому обов’язково народжується ніби внутрішній діалог у 
віршовому тексті, як реагування на висловлену думку. Ось, наприклад, у циклі віршів про 
Крим, про стрімку скелю біля Ай-Петрі, що зветься Зальот Орлиний, натрапляємо на такий 
внутрішній діалог-самозаперечення: «Ти посміхаєшся: ти бачиш, як тремтів Я на краю твоїм, 
що й справді для орлів. І навіть слово край я вжив тут недоречно: Не був я на краю, 
признатися сердечно». Поетичне називання викликає аналітичний коментар, різний залежно 
від загальної настроєвості тексту. На відміну від усміхнено-іронічної оцінки, наявної в 
процитованих рядках, наступна діалогізована строфа вводить нас у настрій ліричних 
роздумів, пор.: 

Тобі одній.. Хоч фраза ця не раз,  
Мільйон разів писалась і співалась, —  
А чи таких багато в світі фраз?..  

Показові щодо оцінки семантики вжитого вислову тексти віршів із циклу «Українки», 
«Вірність», де за епіграфи правлять народнопісенні строфи. У поезії «Вечірня радість — мов 
далекі дзвони» є також епіграф з народної пісні: «Я ж тую хмизину Ногою одкину, Таки 
тебе, мила, Любить не покину!». Той самий мотив, але у формі інших семантично-
синтаксичних варіантів виступає в кінцевому кульмінаційному рядку твору: «Люблю тебе. 
Не можу розлюбить». Індивідуальна мовотворчість виникає на грунті народнопісенного 
слова, що становить разом із оригінальною поезією цілісний текст. Як тонкий стиліст, 
М. Рильський відтінював семантику народнопісенного вислову розгортанням образів, 
побудованих на літературно-книжній традиції. 

Творчість поета виявляє оригінальне осмислення, трансформації улюблених мотивів, 
серед яких варто назвати, крім мотиву осені, мотив вечора, що з’являється в семантичних 
варіантах — зорових картинах сутінків, присмерку, смеркання, у звуках вечірніх дзвонів і 
вечірньої тиші Вечір має свої кольори й звуки залежно від пори року («Не забуду вечора 
хрусткого, Інею й тоненького льодку»). Він убирає в себе радість і сум, асоціюючись з 
відповідними станами природи і періодами людського життя. Впізнаємо вечір Рильського в 
парафразах типу «Коли хмарка жевріє остання Острівцем на березі землі, — Коли стигнуть 
води сизуваті І синіють шиби у вікні, Коли присмерк залигає в хаті І шепоче в лад самотині!» 
(«Є така поезія Верлена»). Епітети, метафори, що конструюють парафразу — зображення 
вечірнього стану природи, підпорядковані мотиву вечора-життя. Плин часу, зафіксований у 
значеннях слів — найменуваннях часових відтинків доби, передається характерними 
порівняннями й називанням ситуацій, пор.: «День скінчився — та й не починався, Тихо згас, 
як гаснуть ліхтарі, Просто і звичайно відірвався Ще один листок в календарі» («День 
скінчився»). 

Улюблені епітети М. Рильського — прикметники тихий, м’який, легкий, прозорий, 
тонкий, з семантикою яких асоціюються пастельні тони, м’які, ніжні звуки в природі. Не 
випадково поет часто послуговується й словами-поняттями гаптування, мереживо, що 
вживаються в переносному значенні У цьому ж семантичному полі перебувають поняття 
диму (ранкового, блакитного), прозорого туману і под. Поетове «злагідніле серце» часто 
шукало «ласкавих ліній і негострих фарб» («Шопен»). Саме до такого словесного малюнка 
тяжіють його вірші про осінь, весну, літо, зиму. 

Один із наскрізних мотивів лірики Рильського — мотив дощу. Через фігуру 
персоніфікації («На порозі гість веселий — Дощ, блакитний, весняний»; «Благодатний, 



довгожданий, Дивним сяйвом осіянний, Золотий вечірній гість Впав бадьоро, свіжо, 
дзвінко»), через епітети (теплий, рясний, крижаний, краплистий, голубий, м’який, зрадливий, 
упертий) вибудовуються характеристичні тексти Рильського, в яких переважають інтимно-
ліричний настрій, світлі тони, напр.: 

То хмара набіжить, і бризне дощ краплистий,  
Ясною вільгістю оббризкавши цвітінь.. 

Мінливі кольори й звуки природи легко й просто відтворював майстер на папері, 
послуговуючись вічними словами рідної мови: «Є на землі такі слова, Що не старіють: буря 
й вітер, Вода і сонце, і трава... Лиш там, де вже душа німа, Словам тим одгуку нема» (поема 
«Любов»). Тільки Рильський з його особливим ставленням до птахів, квітів, до запахів 
рідного поля міг філігранно точно відтворити красу пташиного польоту, дати нам відчути 
шум пташиних крил і захоплення зоровим образом: «Зграя крижнів крізь туман прозорий 
Пролітала колесом живим» («Ми сиділи в Гданську»). Тема «посвисту незримих крил» 
постійно повторюється в ліричних та ліро-епічних творах Рильського. Виступаючи в різних 
лексично-синтаксичних варіаціях, вона засвідчує улюблені мотиви поета, починаючи з його 
ранніх творів і до лірики останніх років. 

Поет приносить у літературу свій мовно-естетичний світ, свою тональність розмови з 
читачем. Рильський захоплено відгукувався про епічний талант А. Міцкевича, а в своїх ліро-
епічних творах (поемах) так само засвідчив талант розважливої, епічної віршової оповіді. 
Очевидно, з епічним стилем можна пов’язати тяжіння поезії Рильського до речень-ситуацій, 
що ними започатковуються віршовані твори. Це розгорнуті синтаксичні конструкції з 
поширеними однорідними рядами, з часовим підрядним реченням (Коли...), детальним 
називанням конкретної ситуації типу: «Сьогодні над Бульйонською моєю Ключем 
перелітали журавлі» («Журавлі»); «Шипшини кущ у мене під вікном Цвіте блідо-рожевим 
скромним цвітом..» («Шипшина»). Епічність зачинів доповнюється стилістичною функцією 
періодів, складних синтаксичних цілих з нанизаними однотипними конструкціями. 

Музичність віршового слова здебільшого пов’язують із повторами звуків, їх 
чергуванням тощо. Але музика вірша створюється й синтаксисом, ритмічними зламами 
всередині рядка, використанням питальних, риторично-питальних інтонацій і под. Серед 
улюблених прийомів ритміко-синтаксичної організації віршової мови Рильського-лірика 
назвемо виразний поділ на дві ритмічні одиниці, спричинений вклинюванням однотипних 
структур, напр.: «В сніги, у сиву сніжну невідомість Мережані, оздобні линуть сани І в них, 
як сонце, блиснув із-під вій Лукавий чи журливий — хто вгадав — Гарячий чи холодний — 
хто збагне! — Останній, може, може, перший усміх» («Шопен»). Пор. стилістичну функцію 
запитальних слів і повторів у поезіях «Не забуду вечора хрусткого»: «Сумував — чого? І сам 
не знаю, Та й радів — чому? Не знаю й сам. Чув по свисту пізніх крижнів зграю, Не видимих 
нічиїм очам». 

Поетичний текст Максима Рильського — неперервна розмова із читачем, друзями, із 
самим собою. Це поезія роздумів, медитацій, розважливо-спокійної, епічної і водночас 
ліричної сповіді. Вона урізноманітнюється досить часто афористичними висловами типу «На 
концерт глухих не варто кликать, А сліпим байдуже до картин» («Ми сиділи в Гданську...»); 
«По-простому: в минулім є терни, Але є і вінки тернові» (поема «Чумаки»). 

Авторські афоризми вибудовуються на семантичних зв’язках загальновживаної 
щоденної мови, які в поезії підлягають законам розщеплення, уподібнення, протиставлення, 
тобто актуалізують, підкреслюють слово або слова. 

З погляду нових стильових течій в українській поезії XX ст. мовотворчість М. 
Рильського не була модерною, такою, що руйнувала класичні поетичні канони. Історію 
поетичної мови звичайно розглядають як постійне змагання з мовою побутовою, звичною. 
Ось, наприклад, як писав Ю. Шевельов у «Великій статті про малий вірш» (йдеться про 
поезію Олега Зуєвського): «Наша мова обтяжена зв’язками з фактами, з дійсністю щоденного 
існування. Вона зв’язана з ними більше, ніж з внутрішнім світом людського Я. Чиста або 
абсолютна поезія саме хотіла б вирвати мову з цих обтяжливих зв’язків». Дослідник звертає 



увагу на особливу техніку вірша Зуєвського, коли поетичність виникає як наслідок 
розхитування звичних синтаксичних зв’язків слів, відновити, переосмислити які має вже сам 
читач. У поезії Максима Рильського немає незвичних, раритетних слів, вона не збуджує уяву 
читача незвичними синтаксичними лініями логічних переходів. Але в ній є тільки 
Рильському притаманний стрункий синтаксис ліричної медитації з характерними періодами, 
різноманітними початковими, кінцевими й кільцевими повторами, стилістично 
навантаженими словами хто і коли, інтонацією риторичного питання, зверненого до кожного 
з нас — читачів поезії. Ось, наприклад, такий поетичний образок із подвійною назвою 
«Тиша. Рондо»: 

Немає слів! Повіяв над полями 
Вечірній подих. Світиться залив 
З далекими, як мрії, кораблями... Немає слів. 
Хто висловить небесного порив, 
Святу хвилину творчої нестями, 
Коли душа виходить з берегів? 
Але й чи треба вимовлять словами, 
Чи, може, грішним навіть буде спів 
У час, коли ні в нас, ні понад нами немає слів? 

Є в цій ранній поезії кораблі, берег, подібно до «морських» мотивів (гавань, щогли, 
якір) в інших творах, пор.: «О тиха пристане робочого стола»« Епітети, метафори, 
порівняння так само позначені традиційністю поетичного слововживання. І все-таки вірш 
привертає увагу типовими саме для стилю Рильського узагальнювальними словами хто, 
коли, наскрізною інтимізуючою інтонацією, закладеною в переході від хто до ми (нас), що за 
семантикою об’єднує я і кожний, будь-хто з вас. Крім того, кульмінаційним моментом є 
несподівана семантико-синтаксична сполучуваність присудка з просторовими 
прийменниковими формами ні в нас, ні понад нами (немає слів). Досить пригадати (а 
синтаксичні закони мови нас до цього спонукають!) розмовний вислів У мене немає слів!, що 
вживається на позначення особливого емоційного стану, щоб відчути стилістичний ефект 
деавтоматизації загальновживаної мови і семантичну місткість, глибину повторюваних ніби 
однотипних, але зовсім по-іншому інтонованих слів. 

У наведеній поезії немає перерваних синтаксичних структур, вона «тчеться» 
послідовно, як і взагалі синтаксичні періоди, притаманні стилеві Рильського. Синтаксичні 
громіздкі книжні структури у нього набувають віршового порядку, того ритмічного 
синтаксичного ладу, що чарує читача, як плин величної ріки. Синтаксис Рильського 
розпросторюється, одна конструкція природно випливає з іншої. Здається, індивідуальна 
творчість випробовує можливості нанизування однорідних членів речення, однотипних 
сурядних і підрядних частин складного речення, складності якого не відчувається через 
природний поділ тексту на ритмічні одиниці — віршові рядки. Поет досягає високого 
поетизму в традиційному нібито описовому стилі, навіть у характерних зачинах (пор.: «Є 
квітки, що звуть морозом..», «Є така поезія Верлена»«), що вносять у текст колорит 
невимушеної розповіді і водночас епічного роздуму. Він умів побачити в буденних, 
побутових ситуаціях поетичне і затримати миттєве враження, схопити настрій, передавши 
його в слові й ритмі. 

У скарбницю національної культури увійшли ті мовно-естетичні знаки його поетичного 
стилю, в яких поєдналися краса і думка, красиве і корисне. Вони впливають на формування, 
розвиток поетичної культури читача, причому відбувається цей процес підсвідомо, через 
емоційне враження від естетично досконалого слова. Поезія Максима Рильського дає змогу 
нам відчути на дотик реальність пережитого поетом простору й часу, що втілені в словесних 
знаках. Бо ж «усі слова — співучі струни, Коли під майстровим смичком». 

 
МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА КУЛЬТУРУ 

«Жива мова — це процес, а не закам’янілий факт, це широководна річка, що 
віддзеркалює в собі і береги, і небо, і мінливість хмар, і прудкий блискавичний льот 



аероплана, і зигзаги пташиних крил, а не покритий зеленню рясною непорушний ставок!..» 
(«Про мову», 1939) 

«Є наївна думка, ніби одно слово тої чи іншої мови доконче можна передати одним 
словом мови сусідньої. А ви от візьміть для прикладу і звірте, як несхоже побудовані в мовах 
англійській, французській, німецькій хоч би такі елементарні речі, як оголошення чи вивіска 
лікаря або адвоката, написи в поїздах і т. п.!» 

(Там же) 
«...тільки увага до творів народної творчості, наприклад, до колядок, багато з яких за 

своїм сюжетом і мотивами своїми явно належать ще до часів Київської Русі, до часів 
язичества (наприклад, коляда про зустріч князя — тобто молодого — з Даждьбогом, колядки 
про набір князем — на цей раз у повному розумінні цього слова — дружини і т.п.), увага до 
цих творів багато дала б для встановлення часу, коли виникла українська народна мова і, 
можливо, відснула б дату виникнення набагато раніш, ніж це прийнято в нашій науці». 

(Відзив про книгу П. П. Плюща «Нариси з іторії української літературної мови», 1958 р.) 
 

 


