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Максим Рильський в історії
академічного народознавства
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Творчий доробок Максима Рильського – талановитого поета, перекладача й публі‑
циста – досить добре знаний і популярний ще донедавна не лише в освічених колах, але
й серед пересічної людності. Як не парадоксально, проте цю видатну особистість, яка всім
життям, всією силою свого творчого генія прагнула наблизити і втілити ідею української
незалежності, за сучасних часів державності стали замовчувати. Мабуть, дається взнаки
загальний нігілізм нашої епохи, за визначенням сучасників, «темної і глухої», коли «править
бал» культ прагматизму, а поезія витіснена на маргінес, на задвірки суспільних цінностей.
Певний вплив на ставлення до М. Рильського, як і до інших митців радянського періоду,
справила вже за нових часів огульна негація всього і всіх, хто мав щастя вижити в молосі
більшовицького терору, бо був присилуваний до колаборації із системою, пішовши на комп‑
роміс із нею.
Досвід виживання не лише українців, а й інших підневільних народів демонструє
щонайменше кілька стратегій: непримиренної боротьби й опору системі; соціальної адапта‑
ції і вимушених раціональних компромісів; цілковитого упокорення й асиміляції системою.
Характерною ознакою українського соціуму за часів бездержавності було існування на‑
ціонально-культурницьких громад, орієнтованих на офіційне співіснування та примирення із
системою і водночас – на приховану їй протидію. Життєва стратегія представників останніх
часто полягала не просто в банальній практиці власного виживання, а й у пошуку для ціло‑
го народу легітимних засобів фізичного та цивілізаційного буття. До цієї когорти борців за
Україну належить і Максим Рильський, котрий теж обрав «адаптативну стратегію прихова‑
ної непокори» як індульгенцію на легітимну творчість, обстоюючи мирними засобами право
народу на свободу й національне буття (бодай у перспективі). Тим-то частина поетичної
спадщини митця позначена певними ідеологічними компромісами й «доважками». Саме вона
є найуразливішою перед спробами радикальної її ревізії сучасними «диванними критиками»,
гнівно таврованими Дмитром Павличком як «самолюбна шваль», яка прагне самовозвеличи‑
тись, вже посмертно знеславлюючи поета за компроміси, за «хитрощі в тюремнім протоколі»
(поезія «Не буди» Д. Павличка).
Якщо в поетичній творчості М. Рильському все ж таки вдавалося уникати ідеоло‑
гічних поклонів чи нехтувати канонізованими радянськими «доважками», то з науковими
публікаціями це було неможливим: як зазначають дослідники (А. Агеєва), тут «балансуван‑
ня й пошуки компромісу були неуникними» 1. Цей факт дає підстави «ретивим» сучасним
критикам безапеляційно віднести наукові публікації М. Рильського 40–60‑х років ХХ ст.
до розряду таких, що втратили актуальність. Поету-вченому ставиться в провину обтяже‑
ність його наукових розвідок так званими ідеологічними кліше, «радянським баластом» (про
«благотворний вплив більшовицької влади», про досконалість марксистської методології як
наукового методу тощо). Проте вивільнені від цього «баласту» тексти наукових публікацій
М. Рильського (до очищення яких вдавався і сам митець у періоди періодичних послаблень
репресій та ідеологічного тиску) становлять і тепер інтерес і пізнавальну цінність у царині
студій народної творчості, культурно-мистецьких явищ тощо.
1

Агеєва В. Мистецтво рівноваги: Максим Рильський на тлі епохи. Київ : Книга, 2012. С. 391.
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Відторгнення доробку вчених-суспільствознавців і культурологів радянської доби та
вилучення його з наукового дискурсу є маніфестацією нашого недбальства й недалеко‑
глядності, адже є доконаним фактом, що тогочасними вченими-мовознавцями, істориками
та мистецтвознавцями чимало зроблено у сфері систематизації й осмислення значного дже‑
релознавчого матеріалу, розробці нових тем, створенні актуальних концепцій, збагаченні
гуманітаристики новими знаннями. У рамках таких критеріїв оцінки досягнень науковців
часів бездержавності видається цілком справедливим і логічним приурочити меморіальну
конференцію і видання, присвячені 125‑річчю з дня народження М. Рильського, висвітлен‑
ню й реабілітації його наукової спадщини, організаційних заслуг у розбудові Національної
академії наук та розвитку гуманітаристики.
Про М. Рильського як умілого організатора, талановитого керівника однієї з провід‑
них академічних установ – багатопрофільного Інституту мистецтвознавства, фольклору та
етнографії, покликаного комплексно досліджувати національну культуру як народну, так і
професійну (в усьому розмаїтті її видів, жанрів і стилів) – активно писали в спеціалізованих
профільних виданнях за радянських часів. Цікаві дослідження з’явилися друком і за років
незалежності (В. Агеєвої, І. Ільєнка, Б. Рильського, Т. Рудої, В. Кузик, М. Стріхи, М. Кара‑
цуби, Л. Вахніної, М. Г. Рильського та ін.), проте вони не заповнили існуючої прогалини (до
того ж домінантною залишалася літературознавча опція згаданих студій).
У наукових колах відомо, що з іменем поета, його творчим і мистецьким набутком
пов’язана ціла епоха в історії академічних студій нашої культури, а його творча спадщина
стала надбанням усієї європейської культури. Не можна не брати до уваги й високих оці‑
нок мистецького доробку та громадських позицій М. Рильського як культурного діяча, які
дали йому видатні представники науки, літератури й мистецтва – духовні провидці нації
(від Павла Тичини, Олеся Гончара, Володимира Сосюри до Олександра Олеся та Дмитра
Павличка). Промовистим є і таке виважене твердження нашого видатного земляка Івана
Козловського: «У творенні й розвитку української культури, мабуть, ніхто з наших сучасни‑
ків так багато не зробив, як Рильський» 2. Не випадково, вочевидь, називав М. Рильського
«культурозахисником» і Л. Новиченко.
На вшанування пам’яті М. Рильського та з нагоди 125‑річчя від дня народження
поета Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології зініціював підготовку й опу‑
блікування спеціальних видань, з-поміж яких – праці відомої дослідниці творчої спадщини
М. Рильського Тетяни Рудої («Грані великого таланту: Максим Рильський – поет, пере‑
кладач, учений») та знаного дослідника україномовних перекладів М. Рильського оперних
лібрето Максима Стріхи («Максим Рильський – перекладач оперних лібрето: літературний,
мистецький, націєтворчий виміри»), а також ця, альбомного характеру, збірка «Максим
Рильський у спогадах, працях та портретах».
Щодо характеру та структури анонсованого видання, то це своєрідна синтеза власне
альбомної частини (візуального образу митця в портретах та світлинах), презентації в автор‑
ських публікаціях М. Рильського його наукового профілю і на кінець – добірки спогадів про
поета й ученого та відгуків на його творчість сучасників. Останній розділ праці – це властиво
публікаційна версія сучасної рецепції творчої спадщини М. Рильського, укладена з деяких
раніше опублікованих спогадів відомих митців та нових розвідок, нового прочитання його по‑
езій, перекладів і наукових студій дослідниками-народознавцями й мистецтвознавцями.
Підготовленим до 125‑річчя з дня народження митця і пропонованим увазі читача
виданням укладачі мають намір ввести до сучасного наукового обігу хоча б дещицю з на‑
укового доробку М. Рильського, а особливо того періоду його діяльності, коли він упро‑
довж понад 20 років керував (до 1964 р.) нинішнім Інститутом мистецтвознавства, фоль‑
Козловський І. Слово про друга. Незабутній Максим Рильський: спогади. Київ : Дніпро, 1968.
С. 36–39.
2
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клористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Очоливши в 1942 році (під
час перебування в евакуації в Уфі) Інститут народної творчості і мистецтв (нині – Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології), М. Рильський не тільки намагався власними студіями збагатити вітчизняну гуманітаристику, а й, попри всі ідеологічні перешкоди
і періодичний розгул репресій проти академічної науки, прагнув забезпечити бодай трохи
прийнятні для наукової праці співробітників умови, які б дозволяли розвивати дослідження
в царині народознавства та мистецтвознавства. Ці аспекти організаційної і дослідницької
діяльності М. Рильського ґрунтовно описані й проаналізовані в публікаціях науковців як
установи, так і інших дослідницьких центрів – його сучасників і наступників (Ф. Лаврова,
К. Гуслистого, П. Маркушевського, О. Дея, Б. Фільц, М. Гордійчука та ін.), які, окрім
аналітичного огляду наукових розвідок митця, його доповідей і статей з фольклористики,
етнографії та музикознавства (що ілюстрували його ставлення до тогочасних профільних
дисциплін установи, його розуміння предмета студій тієї чи іншої науки, її дослідницького
методу, цілей і завдань), подавали також інформацію про невтомну й багаторічну боротьбу
М. Рильського «за Інститут». Понад два десятиліття йому, як директорові установи, довелося обстоювати в різних «цековських» кабінетах право Інституту бути; довелося захищати
співробітників від розправи; добирати кадри; шукати засоби для проведення дослідницьких
робіт, експедицій; сприяти поповненню фондів новими надходженнями тощо.
На той складний час військової та післяокупаційної руїни, розпорошення і втрати джерельної бази та напрацювань передусім ішлося про потребу відновлення втраченого, поповнення джерельного фонду, «дальшого зміцнення конкретної бази народознавчих досліджень»,
«рішучого розширення масштабів та піднесення рівня збирацької роботи в республіці, <...>
належної систематизації й відбору, глибокого осмислення фактичного матеріалу», що надійшов
за різних періодів функціонування установи. Широкого й систематичного характеру набула
експедиційна збирацька робота етнографів, фольклористів і мистецтвознавців (насамперед музикознавців), формувалася технічна база, добиралися відповідні кадри 3. Яскравим свідченням активізації польової експедиційної роботи є факт, що за період з 1944 по 1964 рік (час
керівництва установою М. Рильським) відбулося, як зазначають дослідники, 170 експедицій
(у тому числі комплексних, за участю етнографів, фольклористів і музикознавців) та експедиційних відряджень. Великої наукової ваги надавав М. Рильський і формуванню кореспондентської мережі в контексті потреби залучення якомога ширшого кола освітян, шкільної молоді та
студентства до збирацької роботи. Із цією метою під керівництвом Максима Тадейовича було
організовано і проведено низку наукових республіканських нарад і конференцій. Зокрема,
у республіканській нараді збирачів фольклору, проведеній у січні 1957 року в Києві, взяли
участь понад 100 учасників. Як у вступній доповіді М. Рильського «Розквіт народної творчості
на Україні», так і в підсумковій резолюції наради йшлося про високе пізнавально-освітнє й
виховне значення фольклору, про важливість його фіксації, збереження та вивчення, про роль
засобів масової інформації у справі належного інформування суспільства щодо значення уснопоетичної спадщини; про фольклорну музичну культуру тощо 4. Учений наголошував на потребі
постійного моніторингу стану збереження зразків усної народної творчості, на доконечності їх
належної систематизації і дослідження. Таке відповідальне ставлення М. Рильського до народної спадщини, винятково широке коло зацікавлень фольклорною культурою було сформоване
самим життям митця, який виріс серед простого люду, в атмосфері високої естетики фольклорної

Див.: Березовський І. П. Максим Рильський – організатор дослідження народної творчості та
побуту на Україні. Народна творчість та етнографія. 1980. № 2. С. 48–49; Маркушевський П. Т.
М. Т. Рильський – фольклорист. Максим Рильський : зб. ст. / редкол.: І. М. Дузь, Г. А. В’язовський ;
ОДУ ім. І. І. Мечникова. Одеса, 1960. С. 239–284.
4
Див.: Бобкова В. Республіканська нарада збирачів фольклору. Народна творчість та етнографія.
1957. № 1. С. 134–141.
3
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культури (народної пісні, музичної творчості); зачаровувався ошатністю прикрашеного виши‑
тими рушниками нехитрого інтер’єру селянської хати, магією купальських та різдвяних обрядів,
урочистістю Великодніх свят. Про цей благотворний вплив фольклору на нього зізнається зго‑
дом митець в «Автобіографії»: «З любов’ю до народної творчості я, здається, й народився» 5.
Отже, саме поетичне багатство народної культури формувало світовідчуття М. Риль‑
ського як митця, стало «невід’ємним компонентом його естетичної концепції», основою його
філософічного сприйняття дійсності. Про глибоке осягнення поетом народнокультурної твор‑
чості в її видовому та жанровому розмаїтті читаємо у «Вступі» М. Рильського до першого
тому «Української народної поетичної творчості»: «Надзвичайно велике жанрове багатство
української народної словесності. Яких тільки видозмін не мають пісні народні – окраса
нашої поезії. Тут і пісні ліричні, епічні, і історичні, і весільні, і трудові, і баладні, і жар‑
тівливі й т. ін. А величний епос дум українських, з їх ліричними відступами, що так хвилю‑
вали слухачів віками і хвилюють понині! А епос казковий, з мудрими, дотепними казками
героїчно-фантастичними, соціально-побутовими, казками про тварин, казками-небилицями і
нісенітницями. Переливами різних барв коштовних самоцвітів виграють глибокі за змістом,
блискучі за формою, зовсім малесенькі розміром перлини мудрості народної – прислів’я
та приказки, дотепи, примовки і т. п. Загальновизнане багатство коломийок і частушок з їх
грайливістю, дотепністю, лаконічністю викладу неосяжно великого змісту, втіленого в двох,
чотирьох або найбільше в шести рядках поетичних. Робітничий фольклор, дитячий, анекдоти
і легенди, перекази і оповідання, народні вірші і драма народна – та всіх видів і жанрів
зразу й не перелічиш!» 6.
Хоча М. Рильський пріоритетною справою життя вважав поетичну творчість та пере‑
кладацьку практику, проте це не применшує його продуктивного впливу на перспективи
вивчення й організацію фольклористичних досліджень в Україні. Фольклористичні студії
склали помітну і значущу грань діяльності поета, якому українська академічна гуманіта‑
ристика завдячує своїм поступом не лише в роки його керівництва Інститутом 7. Вона й
донині черпає ідеї та послуговується науковими розвідками поета-науковця, орієнтується
і на ті програмні дослідницькі вектори, які були чітко артикульовані й контурно окреслені
вченим у середині минулого століття. Окрім згаданих опцій з розгортання експедиційної
збирацької роботи, комплектування рукописних фондів та фонозаписів пісенної творчості,
поет-дослідник зараховував до пріоритетних завдань установити потребу розроблення та
чіткого формулювання понять і термінів (зокрема, домагався «реанімації» терміна «народ‑
на словесність», аргументованого окреслення змісту понять «фольклор» та «етнографія» й
акцентував на необхідності їх розмежування; указував на жанрове розмаїття фольклору);
наголошував на доконечності створення спеціальних дослідницьких підрозділів; обстоював
актуальність опублікування узагальнюючих багатотомних збірників народної творчості за їх
жанрово-видовими зразками; порушував проблему вивчення та впровадження моніторингу
стану сучасного функціонування фольклорних традицій.
Водночас з налагодженням організаційно-методичних засад становлення й розвитку
академічного народознавства М. Рильський займався дослідженням і написанням власних
ґрунтовних фольклористичних розвідок, які й сьогодні залишаються затребуваними та акту‑
альними («Українські думи та історичні пісні»; «Живе відображення історії (до Всесоюзної
наради з питань епосу східнослов’янських народів)»; «Народ і народний поет»; «Сербські
епічні пісні» тощо).
Рыльский М. Ф. Сочинения : в 4 т. Москва, 1962. Т. 1. С. 35.
Рильський М. Вступ. Українська народна поетична творчість. Київ, 1958. Т. 1. С. 5–6.
7
Див.: Дей О. І. В авангарді сучасної фольклористики. Народна творчість та етнографія. 1965.
№ 2. С. 43–49; Білодід І. К. Дослідник скарбів рідної мови. Народна творчість та етнографія. 1965.
№ 2. С. 34–42.
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Важливим вектором наукових інтересів М. Рильського була й народна музична твор‑
чість 8 та побутова культура народу, зацікавленість якою формувалася ще в дитинстві, під
впливом наукових студій батька – Тадея Рильського, а згодом – знайомства з відомими
діячами української культури О. Русовим, Д. Ревуцьким, М. Лисенком, І. Франком та ін.
Очоливши Інститут, дослідницькою сферою якого була народна та професійна культу‑
ра, М. Рильський ініціював розбудову етнографії як складової дисципліни цієї багатопро‑
фільної установи 9. Він сприявкадровому забезпеченню відділу етнографії, запросивши до
керівництва цим підрозділом відомого історика й етнографа К. Гуслистого. У науковому
доробку М. Рильського є спеціальні народознавчі публікації, які ілюструють розуміння
вченим предметного поля науки, окреслюють її завдання й методи. Ідеться про статтю під
назвою «Стан і перспективи етнографії на Україні», яка була спершу надрукована у «Ві‑
снику Академії наук УРСР» (Київ, 1954), а згодом (з незначними змінами), у 1955 та у
1987 роках була передрукована в зібранні творів М. Рильського. У цій по-правді про‑
грамового характеру статті М. Рильський як дослідник критично оцінює стан етнографіч‑
ної термінології (наявні на той час дефініції «етнографії» як науки в авторських версіях
Л. Штернберга, І. Льохіна, Ф. Петрова, Г. Стельмаха та С. Толстова) і робить слушні заува‑
ження про певну багатозначність вживаних понять (як-от «народ», «культура», «творчість»
та ін.), яка розмиває чіткість змісту визначень.
Етнологія, на його переконання (які цілком суголосні концептуальним підходам су‑
часної науки), має досліджувати не лише минуле, не лише «первісні суспільства» та «куль‑
турні пережитки» як рудименти цього минулого в сьогоденні, а й культурно-побутові вияви
власне сучасності, у тому числі і повсякденну культуру робітництва, і побут та нові форми
дозвілля колгоспників (що, зрозуміло, було певною реакцією вченого на соціально-ідеоло‑
гічні виклики та спонуки системи).
Неабияка заслуга М. Рильського у формуванні й розвитку мистецтвознавчих під‑
розділів Інституту (музикознавства, театрознавства, образотворчого мистецтва), для яких
учений не лише домагався легітимності в складі установи, але й добирав кадри, схвалю‑
вав тематику, дбав про розмежування дослідницьких сфер і про формування джерельної
бази. Відомо, зокрема, що за безпосередньої участі та сприяння М. Рильського до фондів
Інституту надійшли народознавчі та мистецтвознавчі матеріали з Музею українського мис‑
тецтва, архіву Інституту археології, Волинського краєзнавчого музею, Етнографічної комісії
Наукового товариства імені Шевченка у м. Львові та багатьох іменних колекцій відомих
діячів і дослідників культури (В. Гнатюка, Ф. Колесси, О. Роздольського, В. Кравченка,
М. Грінченка, Г. Танцюри та ін.).
Плідні ініціативи з опублікування робіт та розширення дослідницьких аспектів гу‑
манітаристики, зі створення узагальнюючих праць і профільних термінологічних словників,
з перевидання унікальних робіт дослідників-попередників та введення до наукового обігу
сучасних польових етнографічних записів, що активно розпочали втілюватися ще за життя
М. Рильського, знайшли своє гідне продовження сьогодні у діяльності Інституту мистецтво
знавства, фольклористики та етнології *, який з честю носить ім’я свого високого патрона –
Максима Рильського.

Ганна Скрипник

Лавров Ф. І. Максим Рильський і українське кобзарство. Народна творчість та етнографія. 1965.
№ 2. С. 59–63.
9
Гуслистий К. Г., Келембетова В. Ю. Діяч української радянської етнографічної науки. Народна
творчість та етнографія. 1965, № 2. С. 51–57.
* Представлені в рамках цієї вступної статті світлини (с. І–ІІІ) репрезентують багатотомні фундамен‑
тальні роботи, які виконані й опубліковані в Інституті впродовж останніх десятиріч і є гідною даниною
пам’яті Максима Рильського, реалізацією його наукових замислів і продуктивних ідей.
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Профіль митця
у портретах
та світлинах

Не буди!
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О Господи, збуди бодай на мить
Максима Рильського! Хай він почує,
Як прапор наш над Києвом шумить,
Як Україну цілий світ віншує.
Тадейович любив ці кольори,
Над стернями блакить писав майстерно.
Збуди, та зла йому не сотвори,
Бо за життя він перейшов inferno.
Як дерево в пожежі лісовій,
Він вистояв свій час і впав золою...
Тож душу обгорілу пожалій,
Що не була і на тортурах злою.
Він не діждав свободи. Це – печаль.
А може, й добре, бо йому на волі
В лице плювала б самолюбна шваль
За хитрощі в тюремнім протоколі.
Ці прокурори – камені з боліт,
Ці не обдерті з моху темні душі –
Готові брати на суворий звіт,
Карати в’язня за його ж катуші,
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За віршики, накуті нагаєм
На совісті, на людськості, на честі...
Але хіба ми нині не встаєм
З його творінь на чорнім перехресті?
Не все писалось ним з-під батога,
І не за все він гідний лиш покути!
Живила нас, живих, його Жага.
І в смерті нам наказувала – бути!
О Господи, збуди його на мить!
Та ні, не піднімай ту плоть з ніщоти,
Нехай не бачить, як злоба горить,
Як б’ються українські патріоти.
Вожді нікчемні, гірші за лакуз,
Що їх тюрма привчила до неволі,
Жеруться тяжко лиш за власний кус,
За місце на гетьманському престолі.
Дивується Європа: ось вони,
Раби, що дочекалися свободи,
Кладуть свободу знову до труни,
Бо лиш на це їм вистачає згоди.
І тішаться сусіди. Чом би й ні?
Чом не роздерти землі хлібородні,
Якщо хахли бундючні і дурні
В державу поєднатися не годні?
В огромі правди, що на світ прийшла,
Вони, дрібні й злостиві, як терміти...
Є животи, але нема чола,
Є чим жувать, нема чим зрозуміти!
Отож, оскільки в них немає чол,
Вождь кожен настромив собі на плечі
Іржавий і порожній ореол,
Щоб тішити амбіції старечі.
Ні, не буди поета! Боже мій!
Хай сняться казематів чорні стіни,
Ніж мав би він клубок отруйних змій
Побачити під стягом України!

Дмитро Павличко
1999
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Портрети
М. Т. Рильського *
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Перенести на полотно…
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Ці рядки М. О. Заблоцького, присвячені портретові О. П. Струйської роботи
Ф. С. Рокотова, стали вже класичними визначенням найширших можливостей
мистецтва живопису і, зокрема, одного з провідних його жанрів – портрета,
у створенні образу людини, у переданні всієї її глибини та неповторності.
Скільки людей ми знаємо тільки завдяки тому, що їх увічнили живописці.
Ми можемо не знати їхніх імен і прізвищ, громадського становища й професії,
але, дивлячись на портрет тієї чи іншої людини, пізнаємо її світосприйняття,
помисли, внутрішній світ. А якщо пензель талановитого живописця створює
образ широковідомого й улюбленого поета або громадського діяча, то такий
портрет приносить нам справжню радість зустрічі з живою людиною, тому що
майстерний портрет – це «закарбована» частина душі.
Портрет як один з найважливіших жанрів живопису відіграє велику роль
у духовному житті суспільства. У портреті можна передати не тільки вигляд
певної людини, а й характерні штрихи конкретної епохи.
Дивно, але й нині, в епоху розквіту кіно, фотографії, телебачення, усе одно
ніщо не може замінити художнього зображення людини, її живописного портрета. Це мимоволі спадає на думку, коли відвідуєш Літературно-меморіальний
* Публікується за: Рубан В. Портреты М. Ф. Рыльского. Радуга. 1973. № 3. С. 140–143.
Переклад з рос., підготовка до друку, коментарі Ірини Ходак.
Рубан Валентина Василівна (1940–2014) – мистецтвознавець. Доктор мистецтвознавства
(1990). Заслужений діяч мистецтв України (1994). Член-кореспондент Національної академії
мистецтв України (1997). Аспірант (1974–1977), молодший (1977), старший (1983), провідний
(1991), головний (2000) науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ.
Висловлюємо вдячність Літературно-меморіальному музеєві М. Рильського й Національному художньому музеєві України за наданий ілюстративний матеріал.
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музей М. Т. Рильського. Максим Тадейович був знайомий і товаришував з
багатьма художниками, цінував мистецтво і розумівся на ньому. На жаль, багато портретів поета загубилося в буремні роки становлення Радянської влади,
деякі загинули під час Великої Вітчизняної війни. Нині відомо трохи більше
десяти портретів М. Т. Рильського, місце зберігання деяких полотен досі не
з’ясовано.
У музеї є всього один оригінал живописного портрета, інші – фотокопії.
Безумовно, не всі портрети, створені за життя поета, можна назвати зразками
справжнього мистецтва, але всі вони, навіть побіжні начерки або короткосеансні портрети, мають певну цінність – як матеріал для створення глибоких,
сучасних філософських портретів, для подальшої роботи над образом поета,
особливо зараз, коли М. Т. Рильського вже немає серед живих.
Спробуємо хоча б коротко охарактеризувати ті деякі портрети, які зберігаються в музеї М. Т. Рильського й у київських художників. Природно, дата
створення деяких полотен може бути вказана неточно, оскільки не всі отримані
відомості вдалося перевірити.
На малюнку, зробленому 1919 року (художник М. Гронь), зображений
молодий поет. Худорляве обличчя ще по-юнацькому м’яке, на ньому сконцентровано всю увагу художника. Швидкі, нервові штрихи підкреслюють характерний вираз примружених очей, заглиблено-питальний погляд правильно
передає стан артистичної натури, яка перебуває в пошуку; відчувається тривожний, грізний час 1919 року. Для М. Т. Рильського це – час вибору життєвого шляху, складних, докорінних рішень. Малюнок ніби перегукується з
віршами тих років:
Шлях без краю лежить… а над шляхом – імла,
Шлях камінням укритий, тернистий,
І життя на той шлях вже мене посила.
Чи дійду ж до кінця його чесний і чистий?

Не зберігся чудовий портрет М. Т. Рильського роботи А. Г. Петрицького (про позитивні риси цього полотна можна судити з розповідей сучасників
і за збереженими портретами П. Козицького, Ю. Смолича, П. Усенка та ін.).
Портретний живопис Петрицького – приклад глибокого проникнення в ду-
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ховний світ людини – відрізняється особливим артистизмом і
монументальністю. У 30-ті роки
Петрицький виконав близько
100 портретів видатних діячів
культури і мистецтва України.
Уціліли тільки десять з них – зараз ці портрети зберігаються в
Київському музеї українського
мистецтва та в приватних колекціях, інші загинули в воєнні
роки.
У 1942–1943 роках М. А. Шаронов виконав портрет М. Т. Рильського олівцем. Суворі роки війни...
На нас дивляться очі людини, яка
багато пережила, глибоко відчуває
тяжке горе свого народу. Воістину незбагненна сила мистецтва!
Художник ретельно, майстерно
Олексій Шовкуненко.
змалював втомлене людське обПортрет Максима Рильського. 1944–1945 рр.
личчя, – а ми бачимо, у які тяжкі
Літературно-меморіальний музей М. Рильського
роки поет живе, як гаряче відгукується на людську трагедію. Болісно підняті брови, скорботні зморшки залягли
біля рота; тонке моделювання всього обличчя асоціюється з душевною проникливістю людини, з її мудрістю.
Живописний портрет утверджує певне уявлення про людину, про її прагнення та ідеали, про той час, коли вона жила. Портрет М. Т. Рильського роботи
О. О. Шовкуненка, який зберігається нині в Полтавському художньому музеї, – переконливе свідчення цього.
Шовкуненко створив портрет 1945 року (почав 1944 року в Москві,
завершив у Києві), коли вся країна чекала звістки про остаточну перемогу
над ворогом. Широко, упевнено пише художник. Відчувається, що він добре знав М. Рильського, що той був дорогим йому. У цьому портреті нас
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особливо вражає духовна велич поета.
Спрямований удалину погляд. Енергійний поворот голови. Рильський зображений у пальті з хутряним коміром,
у руках – хутряна шапка. М’які переливи хутра, колорит одягу підкреслюють благородну сивину. Високий
лоб мислителя відчутно проліплено
енергійним рухом пензля. Шовкуненко підкреслює творче горіння поетаборця і патріота, його спрямованість
у майбутнє. І вибір пози, і любовне
передання рис обличчя, одухотвореного і світлого, і акцент на тонких
руках поета – усе це свідчить про
бажання художника поділитися з глядачем радістю зустрічі з незвичайною
людиною, зберегти його вигляд для
нащадків.
Наступні портрети М. Т. Рильсько
го створили художники різних творчих
Василь Касіян.
Портрет Максима Рильського. 1959 р.
манер і масштабів. Серед них – портрет
Папір, офорт.
роботи А. Н. Яр-Кравченка, виконаний
Національний художній музей України
1947 року на замовлення видавництва
«Мистецтво». Засмагле жваве обличчя, коротко підстрижене волосся над високим опуклим чолом, розстебнутий комір вишитої сорочки. Ледве намічений
абрис ірпінської вулички дуже вдало гармонує із загальним ладом портрета,
мажорним і переконливим.
Збереглися цікаві замальовки і портрет М. Рильського роботи В. І. Касія
на. У профільному портреті олівцем (1957) художнику вдалося передати натхненну заглибленість поета, його зосередженість. Постава голови, зморшки
на лобі і між бровами, неспокійні пасма сивого волосся, гострий погляд, що
вгадується за скельцями окулярів, характерний вираз обличчя – усі ці деталі
створюють образ, що запам’ятовується.
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Цікаві також портрети Рильського, які написав у передвоєнні роки
М. І. Жук і З. Ш. Толкачов. У 50-ті роки Толкачов виконав невеликий, але
дуже виразний портрет сангіною (він – власність художника). Відомі роботи і
Т. П. Жаспар: портрети М. Т. Рильського – виконаний для видавництва «Мистецтво» (оригінал зберігається в художниці) і сепійний, придбаний 1960 року
Міністерством культури УРСР.
1952 року художник В. А. Воробйов написав олією великий портрет
Рильського (місце зберігання його ще не з’ясовано). Живописець В. С. Кравченко створив 1960 року невеликий, оригінальний портрет. Цікаву фрагментарну композицію вирішено на гармонії голубуватих, вохристо-теракотових
тонів. Сивина ореолом відтіняє вольове обличчя, круті злами брів. Сповнений
бадьорості та якоїсь щирої зацікавленості поворот голови передає життєрадісний настрій. Цьому сприяє і колірний лад портрета: мажорні удари помаранчево-чорного тону в поєднанні з холодно-сіруватою блакиттю піджака, коричневий контур, що енергійно підкреслює форму. Площинне рішення всього
полотна вирізняється лаконізмом.
Хоч для цього портрета й не характерна поглиблена психологічність,
у цілому він сприймається як сучасне рішення однієї з концепцій
портретного образу.
Одним із найвдаліших, на
наш погляд, є живописний портрет
В. Г. Виродової-Готьє (1963). Це,
мабуть, єдина спроба створити портрет поглибленого, філософського
звучання. Запорука успіху цього
твору полягає в глибокому знанні
та вмінні користуватися законами
і «секретами» мистецтва живопису.
Художниця не потрапляє в полон до
Зіновій Толкачов.
модних декоративно-площинних ріПортрет Максима Рильського. 1949 р.
шень, а створює свій твір на основі
Папір, пастель, гуаш.
просторової композиції, за допомоНаціональний художній музей України
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Валентина Виродова-Готьє.
Портрет М. Т. Рильського. 1963 р.
Полотно, олія. Літературно-меморіальний музей М. Рильського
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гою колориту, багатозначності кольору, які відіграють тут, як це й має бути,
визначальну роль.
Композицію майже квадратного полотна побудовано на перехрещенні діагоналей – розташування рук і колірні удари в лівому верхньому й нижньому
правому кутах картини. Зоровий і смисловий центр полотна збігаються: це –
очі поета, до яких знову і знову, завдяки майстерній композиції, повертається
погляд глядача. Поворот голови, вираз обличчя дуже природні. Художниці
пощастило відтворити стан, коли людина залишається наодинці із собою, зі
своїми думами. Про це свідчить вираз замисленого обличчя, жести рук: права
зручно лежить на ручці крісла, а ліва, ніби в уповільненому русі, незвично
поставлена на лікоть. Червоно-коричневе тло, оксамитова насиченість темного
костюма чорно-синього відтінку контрастно гармонують з білизною полотняної
сорочки, з паперами на столі. Урівноважені плями сріблясто-білих, синіх, вохристо-коричневих тонів красиво підкреслюють несподівані вкраплення червоного й зеленого кольору (обкладинки книжок і зелень пролісків у склянці).
Світлі чисті кольори асоціюються з чистотою і красою поета, людини, яка надзвичайно глибоко відчуває природу, людей.
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Ліс, повитий срібноперим димом,
В синяві, у золоті, в іржі, –
Ніби осінь пензлем невидимим
В небі розписала вітражі…

Георгій Якутович.
Портрет Максима Рильського
для збірки його сонетів
«І гнеться дерево від плоду».
1968 р. Гравюра на дереві.
Національний художній музей України

Сергій Григор’єв.
Портрет Максима Рильського.
1962 р.
Гравюра на пластмасі.
Національний художній музей
України
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Валентина Рубан,
доктор мистецтвознавства,
член-кореспондент
Національної академії
мистецтв України
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Ця ємність образів, їхня виразність особливо імпонують художниці.
В. Г. Виродова-Готьє засобами живопису підкреслює любов поета до рідного
краю, до природи.
Але не тільки ліризм поета приваблює художницю. Вона прагне передати
риси Рильського-мислителя, цьому підпорядковано все: і спокійна, з уповільненим ритмом композиція, і гармонійні, теплі тони кольорів, й асоціативність
деталей. Перед портретом хочеться довго стояти, ще і ще раз намагаючись
осягнути глибину думок поета, відчути його настрій, прочитати в проясненому
погляді його мрії...
Заслуговує на увагу і портрет роботи А. Малевського, який, судячи з
фотокопії, що зберігається в музеї, належить до кінця 50-х років. Систематизація, хронологізація і аналіз творів образотворчого мистецтва, присвячених
М. Т. Рильському, – потрібна і відповідальна справа дослідників. Адже з
ім’ям поета пов’язана ціла епоха в історії нашої літератури, а його творіння
стали надбанням світової культури.
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Ю. Турченко. Портрет М. Рильського.1955 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 54, № 2)
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1946 р. Москва. Фото Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 2)
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Москва. 1939 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 1)

1947 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 4)

Москва. 1949 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 7)
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АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 660, № 10)
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АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 660, № 9)

Виступ на центральному телебаченні. Москва. 1951 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 8)
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Виступ на Другому всесоюзному з’їзді радянських письменників.
Москва, Колонна зала Будинку спілок. 1954 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 12)

На Всесоюзній нараді з питань епосу східнослов’янських народів. Київ. Червень 1955 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 58, № 16)
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1959 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 14)
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Виступ на зустрічі з колгоспниками.
с. Брідок Чернівецької обл.
Грудень 1957 р. АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 179, № 10)

1960 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 22)

1960 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 20)
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1960-ті рр. АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 703, № 5)
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1960-ті рр. АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 703, № 3)

АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 364)

Початок 1960-х рр. (За: Максим Рильський.
Зібрання творів у двадцяти томах. Наука,
критика, публіцистика. Т. 12–18. Київ, 1987)
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Київ, Деміївка. 1963 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 660, № 27)
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Київ, Деміївка. 1963 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 660, № 81)

Київ, Деміївка. 1963 р. Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 28)
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Київ, Деміївка. 1963 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 25)
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Київ, Деміївка.1963 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 24)

У робочому кабінеті. Київ, Деміївка.1963 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 29)

25

FE

www.etnolog.org.ua

IM

1960-ті рр. Київ. Світлина О. Сланка

1960-ті рр. Київ. Світлина О. Сланка
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Л. Зущик. Портрет М. Рильського.
1982 р.
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М. Рильський, М. Тихонов, Я. Колас на Першій конференції прибічників миру.
Москва. 1949 р. Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, №47)

На Декаді українського мистецтва та літератури. Москва. 1951 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 521, № 1)
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На Декаді казахського мистецтва та літератури.
Москва. 1949 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 53)

На Декаді українського мистецтва та літератури.
Москва. 1951 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 34)
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Декада українського мистецтва та літератури.
Мітинг на Київському вокзалі з нагоди зустрічі учасників
(зліва направо: М. Рильський, А. Малишко, О. Корнійчук, О. Фадєєв). Москва. 1951 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 30)

Вечір українського мистецтва та літератури. Москва, Великий зал Московської
консерваторії імені П. І. Чайковського. 1951 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 33)
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У Спілці письменників СРСР. М. Тихонов (другий ліворуч), А. Первенцев, М. Рильський.
Москва. 1951 р. Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 31)

П. Тичина, Ю. Яновський, А. Первенцев, М. Комісарова, М. Рильський. 1951 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, №32)
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Урочисте відкриття святкування 150-річчя з дня народження кобзаря Остапа Вересая.
с. Сокиринці Срібнянського р-ну Чернігівської обл. 21 червня 1953 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 41, № 35)

Виступ на святкуванні 150-річчя з дня народження кобзаря Остапа Вересая.
с. Сокиринці Срібнянського р-ну Чернігівської обл. 21 червня 1953 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 41, № 16)
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М. Рильський та А. Малишко від час святкування 150-річчя з дня народження кобзаря
Остапа Вересая. с. Сокиринці Срібнянського р-ну Чернігівської обл. 21 червня 1953 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 56, № 5)

Учасники святкування 150-річчя з дня народження кобзаря Остапа Вересая.
с. Сокиринці Срібнянського р-ну Чернігівської обл. 21 червня 1953 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 41, № 3)
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Учасники першої республіканської наради з питань етнографії.
Львів. Лютий 1954 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 42)

Урочистості в Колонній залі Будинку спілок у Москві
(перший ряд зліва направо: В. Сосюра, М. Рильський, М. Алігер, В. Ткаченко,
В. Інбер, В. Звягінцева). 1954 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, №35)
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М. Рильський із групою польських письменників. Москва. 1954 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 64)

Зустріч гостей Другого всесоюзного з’їзду письменників на вокзалі
(зліва направо: М. Рильський, Л. Кручковський (Польща),
крайній праворуч – К. Воронков). Москва. 1954 р.Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 63)
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З делегатами Другого всесоюзного з’їзду письменників у Кремлі.
Москва. 1954 р. Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 60)
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Є. Путрамент (Польща),
Г. Марков та М. Рильський.
Москва. 1954 р.
Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 660, № 62)
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М. Рильський та І. Сельвинський.
Москва. 1954 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 660, № 61)

Під час Другого всесоюзного з’їзду письменників
(зліва направо: М. Рильський, М. Линьков, П. Бровка, В. Ситін, С. Смирнов).
Москва. 1954 р. Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, №56)
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Серед учасників Другого всесоюзного з’їзду письменників. Москва. 1954 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 57)

Виступ на Другому всесоюзному з’їзді письменників. Москва, Кремль. 1954 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 58)
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Президія Всесоюзної наради з питань епосу східнослов’янських народів.
Київ. Червень 1955 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 58, № 8)

Виступ на Всесоюзній нараді з питань епосу східнослов’янських народів.
Київ. Червень 1955 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 58, № 26)

39

FE

www.etnolog.org.ua

IM

АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 58, № 12)

Президія Всесоюзної наради з питань епосу східнослов’янських народів.
Київ. Червень 1955 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 58, № 14)
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М. Рильський та В. Касіян на пленарному засіданні ювілейної наукової сесії ІМФЕ.
Одеса. 1957 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 172, № 6)

Виступ на виїзній сесії ІМФЕ. с. Задубрівка Чернівецької обл.
Грудень 1957 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 247, № 2)
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П. Амбросій та М. Рильський під час виїзної сесії ІМФЕ. с. Задубрівка Чернівецької обл.
Грудень1957 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 247, № 3)

М. Рильський та Є. Мовчан під час виїзної сесії ІМФЕ. с. Задубрівка Чернівецької обл.
Грудень1957 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 247, № 7)
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Ювілейна сесія ІМФЕ. Фольклорно-етнографічна секція
(зліва направо: Ф. Лавров, Є. Мовчан, К. Гуслистий, М. Рильський, Г. Стельмах, ?).
Одеса. 1957 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 173, №1)

Виїзна сесія ІМФЕ (сидять зліва направо: Є. Мовчан, М. Рильський, П. Амбросій,
В. Касіян). с. Задубрівка Чернівецької обл. Грудень 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 247, № 1)
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Зустріч з письменниками та читачами. Чернівці. Грудень 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 189, № 1)

У музеї Ольги Кобилянської (зліва направо: ?, В. Бойко, Г. Стельмах, М. Загайкевич,
Ф. Лавров, М. Рильський, В. Касіян, ?, М. Гордійчук, К. Гуслистий, І. Ляшенко).
Чернівці. Грудень 1957 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 185, № 2)
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М. Рильський та В. Касіян у музеї Ольги Кобилянської. Чернівці. Грудень 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 185, № 3)

45

FE

www.etnolog.org.ua

IM

Виступ на зустрічі з колгоспниками. с. Брідок Чернівецької обл. Грудень 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 179, № 12)

На зустрічі з колгоспниками. с. Брідок Чернівецької обл. Грудень 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 179, № 35)
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АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 179, № 15)

На зустрічі з колгоспниками. с. Брідок Чернівецької обл. Грудень 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 179, № 14)
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Виступ на зустрічі з учителями. Чернівці. 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 180, № 1)

На зустрічі з колгоспниками. с. Брідок Чернівецької обл. Грудень 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 179, № 2)
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Виступ на філологічному факультеті Чернівецького університету. Грудень 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 184, № 2)

Під час зустрічі на філологічному факультеті Чернівецького університету.
Грудень 1957 р. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 184, № 8)
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На зустрічі з читачами під час ювілейної наукової сесії ІМФЕ. Одеса. 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 172, № 9)

Під час пленарного засідання ювілейної сесії ІМФЕ. Одеса. 1957 р.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 172, № 13)
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На мітингу, присвяченому
прибуттю туристів
з Польської Народної
Республіки «поїздом дружби».
Київ. 1959 р. АНФРФ ІМФЕ
(ф. 14-9, од. зб. 172, № 14)

М. Рильський з делегатами Третього з’їзду радянських письменників
К. Симоновим і Л. Нікуліним. 1959 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 59)
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Під час Декади українського мистецтва та літератури
(зліва направо: М. Карим (Башкирія), П. Тичина, О. Твардовський, М. Рильський,
В. Василевська, В. Собко, М. Тихонов, П. Панч, Л. Леонов. Москва. 1960 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 55)

М. Рильський та А. Малишко серед учасників Декади українського мистецтва
та літератури. Москва. 1960 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, №50)
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На відкритті Декади українського мистецтва та літератури
(зліва направо: М. Рильський, В. Василевська, В. Собко, Л. Леонов, П. Панч).
Москва. 1960 р. Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 37)

О. Гончар, О. Твардовський та М. Рильський під час Декади українського мистецтва
та літератури. Москва.1960 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 48)
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Ю. Смолич, А. Караваєва, М. Рильський під час Декади українського мистецтва
та літератури. Москва. 1960 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 52)

З учасниками Декади українського мистецтва та літератури. Москва. 1960 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 49)
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М. Рильський, Я. Брияв (Білорусія) та М. Ібрагимов (Азербайджан)
під час Декади українського мистецтва та літератури. Москва. 1960 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 41)

А. Салинський, М. Рильський, Ю. Солнцева під час Декади українського мистецтва
та літератури. Москва. 1960 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 51)
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З московською поетесою В. Звягінцевою під час Декади українського мистецтва
та літератури. Москва. 1960 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 38)

М. Рильський, С. Євгенов, Д. Благой під час Декади українського мистецтва та літератури.
Москва. 1960 р. Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 42)
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Л. Нікулін і М. Рильський під час Декади українського мистецтва та літератури.
Москва. 1960 р. Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 39)

1960 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 43)
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Виступ на вечорі, присвяченому пам’яті О. Пушкіна. Москва. 1962 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 44)

У Президії ювілейного вечора, присвячоного 50-річчю Н. Рибака. Київ. 1963 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 46)
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М. Рильський та О. Короїд. 1960-ті рр.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 703, № 10)

На зустрічі з письменниками Литви (зліва направо: М. Рильський, О. Гончар,
Е. Межелайтіс, П. Тичина, В. Реймеріс). Київ, Спілка письменників України. 1963 р.
Світлина Є. Ряпасова. АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 45)
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Біля могили М. Рильського.
Київ, Байкове кладовище.
1964 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9,
од. зб. 660, № 80)

IM

Виступ представника Польщі на траурному мітингу
на Байковому кладовищі на похоронах М. Рильського.
Київ. 1964 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 77)

Прощання з М. Рильським. Київ. 1964 р. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 73)
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Урочисте відкриття Літературно-меморіального музею Максима Рильського.
Київ. 10 липня 1968 р. Світлина О. Сланка.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660-а, № 6)

Урочисте відкриття Літературно-меморіального музею Максима Рильського.
Київ. 10 липня 1968 р. Світлина О. Сланка.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660-а, № 10)
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Урочисте відкриття Літературно-меморіального музею Максима Рильського.
Київ. 10 липня 1968 р. Світлина О. Сланка.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660-а, № 21)

Нагороди М. Рильського. Світлина Є. Ряпасова.
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 660, № 68)
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Студії та поезії
Максима Рильського
про народ і культуру

На білу гречку впали роси,
Веселі бджоли одгули,
Замовкло поле стоголосе
В обіймах золотої мли.

М. Рильський
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Українські думи
та історичні пісні *
1
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Епічна народна творчість, – чи то об’єднана в суцільні поеми з наскрізним сюжетом і наскрізною ідеєю («Іліада», «Одіссея», «Калевала» тощо), чи то
пов’язана в певні цикли або групи <...>, чи то представлена окремими творами, як‑от: думи історичного й морально-побутового характеру, історичні пісні
й балади, – ця творчість у всіх її розгалуженнях становить законну гордість
народів, які дали її світові. Вона виявляє високий героїчний дух народів, благородні їх етичні ідеали, вона є вірною супутницею історії людства, яскравим
відбиттям найважливіших моментів у цій історії.
Своїм епосом, своїми історичними піснями мають цілковите право пишатися слов’янські народи – російський, український, білоруський, сербський,
болгарський та інші.
Сучасні <...> дослідники, приділяючи належну увагу всьому цінному,
шо дали вчені дожовтневого часу, <...> рішуче борються проти всіх і всіляких перекручень в освітленні фольклорних процесів, як-от, приміром, теорія
аристократичного походження епосу, <...> проти всього, що гальмує розвиток
фольклористичної науки, коротше – що суперечить правді.
Загальновідомі захоплені висловлювання про українські думи і пісні Гоголя та Шевченка. Їх живий інтерес до народних епічних творів позначився і
на їх художній практиці. Цілі уступи «Тараса Бульби» безпосередньо навія
ні козацькими думами. Дума Степана в «Сліпому» Шевченка, Шевченкова
поезія «У неділеньку у святую» показують, як глибоко перейнятий був наш
великий поет характером і стилем народних дум. Уважну й дійову цікавість до
української пісенної творчості, зокрема до пісень історичного змісту, виявляв
Пушкін. <...>
Захоплено шанував і добре знав українські пісні, українську народну
творчість Максим Горький, натхненні сторінки лірницьким співам присвятив
Іван Бунін (оповідання «Лірник Родіон»).
<...> В українському малярстві відчувається відгомін захоплення українським історичним епосом. Згадаймо хоча б славетні картини Рєпіна і поміж них
славетних «Запорожців», роботи Васильківського, Самокиша, Сластьона, нашого
сучасника Їжакевича. Любовно працює над ілюструванням дум Михайло Дерегус.
* За виданням: Рильський М. Наша кровна справа. Статті про літературу. Київ : Державне
видавництво художньої літератури, 1959. С. 72–98. – [Примітка редколегії 2019 р.].
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Загальновідома роль української думи і особливо пісні в нашій драматургії та музиці.
На початку монументальної опери М. Лисенка «Тарас Бульба» лунає
пристрасно патріотична дума кобзаря на базарі в Києві. Творчо використав
композитор у тій же опері такі фольклорно-пісенні зразки, як-от знаменита
пісня «Гей, не дивуйте, добрії люди» тощо. Чудова пісня Тараса «Гей, літа
орел», для якої автор тексту Старицький узяв, трохи змінивши, пісню кобзаря
Волоха в «Гайдамаках» Шевченка, овіяна чарами козацького героїчного епосу. Сюжет думи про Марусю Богуславку творчо запалив Івана Нечуя-Левицького і Михайла Старицького, які на цій основі створили свої драми. На мотивах
історичної пісні побудував свою трагедію «Сава Чалий» Ів. Карпенко-Карий.
Цілком виразно використані Старицьким мотиви думи про Хмельницького і
Барабаша в драмі «Богдан Хмельницький». Гідна уваги опера покійного композитора Б. Яновського «Дума Чорноморська», матеріалом для якої послужила славнозвісна «Дума про Самійла Кішку», а також опера В. Золотарьова
«Хвесько Андибер» (за однойменною думою).
Заслуговують бути названими балети М. Вериківського «Пан Каньовський», побудований на мотивах пісні про Бондарівну, і М. Скорульського
«Маруся Богуславка». Л. Ревуцькому належить цікава спроба створити сучасну думу в супроводі фортепіано на текст сучасного поета («Дума про трьох
вітрів» П. Тичини), а М. Вериківському – твір подібного ж характеру «Ой
настала, браття, та велика година» (текст М. Р и л ь с ь к о г о ).

2

Маючи <...> корені в культурі Київської Русі, <...> народна творчість,
звичайно, зберігає і ряд спільних рис, – деякі з них беруть свій початок у
величній пам’ятці нашої старої культури – «Слові про Ігорів похід» – і в тій
словесно-пісенній традиції, яка, безперечно, існувала в Київській Русі.
<...> Українські думи та історичні пісні мають незаперечні риси спорідненості з найдавнішими з тих, що дійшли до нас. <...> Зберігши своє життя, зновтаки завдяки історичним умовам, до наших днів, билини досі мають ряд особ
ливостей, зокрема пейзажних, що вказують на місце їх первісного зародження.
<...> Взагалі питання про внутрішні і формальні зв’язки билин та дум,
яке не раз порушувалось досліджувачами, потребує ще свого поглибленого
вивчення.
Існують і безперечні ознаки спорідненості українського епосу з епосом
болгарським та сербським, на які теж не раз вказували російські і українські
вчені, зокрема Іван Франко в своїй рецензії на «Сербські думи» М. Старицького. Для порівняльного вивчення епосу слов’янських народів загалом
багато зробили такі фольклористи і літературознавці дожовтневого часу, як

66

www.etnolog.org.ua

М. П. Дашкевич, О. М. Пипін, І. Я. Франко. В наші дні приділяють увагу цьому
питанню О. І. Білецький, М. І. Кравцов та інші <...> вчені.
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Українські думи здебільшого є творами, пов’язаними з певними історичними особами або з історичними явищами і періодами. Вони, проте, не злиті в
один цільний епос, як це ми бачимо в «Іліаді», «Одіссеї», «Калевалі», «Манасі» і т. ін.
Можна якоюсь мірою встановити «цикли» старих дум, подібні до циклів
билин про Іллю Муромця чи про Василя Буслаєва, а також до циклів сербських епічних пісень про Косове поле, про Марка Кралевича і т. ін., – але
все-таки це скоріше не цикли, а групи, що стосуються певних історичних епох
і, почасти, осіб (напр., Хмельницького).
Осторонь стоять змістом, але дуже близькі до історичних дум характером,
формою і стилем думи побутові і морально-повчальні, що являють собою окрему, дуже цікаву групу.
Самий термін «дума» подібно до терміну «билина», як визначення жанру, має книжне, літературне походження. В російську літературу його ввів
К. Рилєєв, в українську фольклористику – М. Максимович. Вживання цього слова Максимовичем пов’язують із польським duma, проте у «Польськоросійському словнику» Станіслава Міллера (Вільно, 1829 р.) серед різних
значень слова duma читаємо таке: «Дума, героїчна пісня, рід віршування
сумного і жалібного». До речі, дуже схоже пояснення цього слова бачимо ми і
в восьмитомному словнику польської мови Яна Карловича, Адама Кринського
і Владислава Нєдзвєдського.
Отже, у старій польській літературі термін duma розуміли, як героїчну історичну пісню, незалежно від її форми – елегійного, сумного змісту. В такому
розумінні вживали це слово польські романтики «української школи» і Юліуш
Словацький.
<...> Лермонтов, очевидно, розумів слово «дума», як роздум (славетна
«Дума» – «Печально я гляжу на наше поколенье»). Близький до цього розуміння слова був і Кольцов.
Максимовичу належить честь встановлення ф о р м а л ь н о ї відмінності
кобзарських дум від історичних пісень, причому до більш-менш точного формулювання цієї відмінності він прийшов тільки в третьому своєму фольклорному збірнику 1849 р.
У практиці давніх народних співців-кобзарів, які виконували думи, слово
це не вживалось. Вони найчастіше називали твори такого роду «козацькими піснями», «піснями про старовину». Пізніше, наприкінці XIX – на початку
XX ст., слово це прийняте було і народними виконавцями дум, причому вони
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частенько плутали думи в строгому розумінні слова з історичними піснями, що
траплялося і з фольклористами.
Так, кобзар початку XX століття називав думою пісню про Морозенка,
М. Лисенко думою звав пісню про Саву Чалого.

4

Історична пісня являє собою особливий жанр, відмінний від дум. У формальному відношенні її характеризують такі риси: куплетна побудова; рими, що
більш чи менш строго чергуються (найчастіше, але не завжди, розташовані за
схемами абвб або аабб. Щоправда, в найраніших записах пісень рим нема); вір
шовані розміри, властиві українським пісням і інших типів, наприклад, ліричним.
Іноді в історичних піснях є внутрішні рими, як-от:
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Ой хвалився та козак Швачка, під Білую Церкву ідучи:
«Гей, будем брати (за іншим читанням – б у д е м , б р а т е )
та китайку драти, та в онучках топтати».
Дієслівному римуванню в історичних, як і в інших, піснях українського
народу не надається такої явної переваги, як у думах.
Змістом своїм історичні пісні є яскравим виявом світогляду волелюбного
українського народу. В них уславлюються героїчні подвиги кращих його синів,
їх патріотизм, їх беззавітне служіння батьківщині, їх боротьба з ворогами – загарбниками і гнобителями («Про Данила Нечая», «Про Байду», «Про Івана
Сірка», «Про Максима Залізняка»). Славу співає український народ таким
борцям проти поміщиків, проти соціальної несправедливості, як Устим Кармалюк та Олекса Довбуш. У пісні «Про Бондарівну» виступає чудовий образ
гордої, сповненої почуття людської гідності дівчини, що дає таку зневажливу
одповідь «вельможному» панові Каньовському (як гадають, магнатові Миколі
Потоцькому – 1712–1782 рр.), який залицявся до неї:

Ой не годен пан Каньовський мене цілувати,
Тільки годен пан Каньовський мене роззувати.
Ця трагічна пісня-балада, що закінчується описом загибелі Бондарівни
від руки пана Каньовського і що в ній, до речі, не обов’язково бачити відбиття
певної історичної події, змалювання конкретних історичних постатей, не тільки
дуже поширена на Україні, але, скільки мені відомо, засвоєна і в Білорусії.
Вона лягла в основу поеми Янки Купали «Бандароуна». Є відомості, що пісня
про Бондарівну перекочувала і в Польщу.
Я вже згадував про трагедію «Сава Чалий» Ів. Карпенка-Карого, про
балет М. Вериківського «Пан Каньовський». Додам іще, що мотивами напівісторичної пісні «Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці» скористувався М. Старицький у однойменній драмі, нову редакцію якої («Маруся Шурай») дав
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<...> драматург Іван Микитенко. Образ народного месника Кармалюка, перекази та пісні про нього дали матеріал для творів Марка Вовчка, Старицького,
Васильченка, В. Суходольського і В. Кучера та ін. Пісні й оповіді про славетного опришка Довбуша навіяли драматичні твори того ж Старицького і нашого
сучасника Леоніда Первомайського. Оперу про Довбуша з власним текстом
написав видатний львівський композитор Станіслав Людкевич.
Історичним пісням властива велика соціальна гострота. Якщо в популярній
пісні «Ой наступила та чорна хмара» показано гнівну розправу «голоти», що
«гуляє» в корчмі, з зарозумілим ненависним багатієм, не названим на ім’я, а в
чумацькій пісні (яку, як і попередню, тільки умовно можна назвати історичною)
«Ой косить хазяїн та на сіножаті» відбито конфлікт між безіменним «хазяїном»
і так само безіменним «чумаком», то в піснях про Кармалюка, про повстання в
с. Турбаях (XVIII ст.), про вбивство селянами «пана Саливона» (Селивановича,
XIX ст.) змальовуються конкретні історичні події, називаються конкретні імена.
Як уже видно із сказаного, значення терміну «історична пісня» може бути
різним. В тісному і точному розумінні це – пісня про певну історичну подію,
певну історичну особу. В широкому розумінні – це пісня про те чи інше явище
народного життя, про той чи інший рух народних мас. При другому тлумаченні терміну можна говорити про пісні «наймитські», «рекрутські», «бурлацькі»,
«заробітчанські» і т. ін., як про пісні історичні. Проте надто поширене застосування терміну може призвести – і призводить – до того, що в категорію
історичних пісень відносять усі пісні взагалі. Адже ж нема пісні, нема витвору
народної творчості, які б не були так чи інакше пов’язані з історичним періодом, що породив їх, і не відбивали б певних історичних рис.
Радянські фольклористи, з особливо пильною увагою ставлячись (на відміну від фольклористів дворянських і буржуазних) до робітничого фольклору,
небезпідставно вбачають у деяких творах пісенної творчості робітників кінця
XIX – початку XX ст. взірці історичних пісень. Історичними піснями є, безумовно,
і багато пісень, створених українськими робітниками та селянами <...>. Назвемо
тут уміщені в книжці «Українські народні думи та історичні пісні», упорядкованій
П. Д. Павлієм, М. С. Родіною і М. П. Стельмахом, пісні «Насувалась грізна
хмара» (про громадянську війну і боротьбу з інтервентами на Україні), «Як задумав пан Петлюра», «Чи то хмари, чи туман» (про боротьбу з денікінщиною) <...>.
Для багатьох історичних пісень характерні елементи гострої сатири, зверненої проти зовнішніх і внутрішніх ворогів вітчизни і народу, про ледарів,
прогульників і т. ін.
Слід, проте, визнати, що деякі з <...> історичних пісень, які створені, так
би мовити, по гарячих слідах подій і не підпали тому суворому колективному
шліфуванню, яке забезпечило впродовж віків високу художню цінність <...> витворам народної творчості, є ще далеко не досконалими з естетичної точки зору.
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Далі. Літературне походження багатьох з них безперечне; в окремих випадках ми знаємо і імена авторів слів та музики пісень, поширених у народі
і записаних як народні, часто з відхиленнями від первісного тексту; це часто імена професіоналів поетів і композиторів. Від творчих народних варіантів пісень слід одрізняти випадки несвідомого псування текстів <...>. Відомі
такі поєднання: слова народні, музика композитора такого-то; слова поета
такого-то, музика народна. Взаємозв’язки, взаємовпливи і взаємозбагачення
професіональної поезії та музики з поезією і музикою народною потребують
особливої розмови.
Слід зауважити, що деякі наші фольклористи, не маючи на те достатніх
підстав, беззастережно вносять до списку історичних пісень агітаційні революційні пісні, бойові, закличні гімни і т. д. Таке поширене тлумачення жанру
утруднює класифікацію народної творчості.
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Українська дума має яскраві формальні особливості. Дума – це віршований твір, виконуваний (як правило, соло) речитативом, що інколи переходить
у більш співучий мелодичний малюнок, під акомпанемент кобзи або бандури
(за нашого часу так зветься один інструмент, що, проте, має різні видозміни) або – рідше – ліри. Рядки в цьому вірші дуже різні довжиною (точніше,
кількістю складів). Рима (здебільшого дієслівна) майже обов’язкова, причому
часто-густо римується по декілька рядків поспіль. Ось відомий приклад стягненого речення, побудованого на 14 римованих дієслівних присудках:
Тоді ж то Івась Удовиченко, як до Хвилона,
Корсунського полковника, благословеніє п р и н і м а в ,
Сам на доброго коня с і д а в ,
Міждо козацькими таборами п р о б і г а в ,
Шлик із себе с к и д а в ,
Хрест на себе з л а г а в ,
Отцеву й материну молитву с п о м и н а в ,
Із усяким козаком сердечне прощеніє м а в ,
Старого козака рідним отцем у з и в а в ,
Молодого козака рідним братом у з и в а в ,
На турецькі табори п р о б і г а в ,
Турецькі намети п о п е р е в е р т а в ,
Турок п’ятдесят під меч у з я в ,
Дев’ятеро живцем і з в ’ я з а в ,
Перед Хвилона, корсунського полковника,

в намет п р и с т а в л я в .

(Дума про Івася Удовиченка-Коновченка)
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Думам властиві складні синтаксичні побудови, періодична мова, що чітко
відрізняє їх від пісень.
Ф. Колессі вдалося встановити, що при відсутності звичайного для пісень
строфічного поділу в думах наявні «поділи на періоди або тиради, тобто такі
групи віршів, з яких кожна містить в собі закінчений образ або закруглену
думку». Ф. Колесса взагалі є перший український фольклорист, який дав точне визначення форми дум.
Відзначимо деякі стилістичні риси, властиві думам.
Архаїзми, старослов’янські слова і вислови на зразок «глас», «глава»,
«злато», «перст», «прах», «смиреніє», «возлюбити», «вкушати», «аще», навіть
форми «будеші», «рече» посідають значне місце в мовному складі дум і вико
нують певну стилістичну функцію, яку добре розуміли і творці дум, і їх виконавці. Останні, як наприклад, Остап Вересай, знали сучасне значення архаїчних чи псевдоархаїчних слів і виразів, пояснювали їх зрозумілими слухачам
словами та виразами, але вважали за неприпустиме замінювати їх у самому
тексті дум. Вересай, приміром, співав «олци», пояснюючи, що це – те саме,
що й вовки, але співати треба саме так. Він же коментував одно місце в думі:
«шабля, меч – усе одно».
Однакові початки рядків (анафори) – один із звичайних засобів творців дум.
Таким самим звичним засобом є і ретардація, навмисне уповільнення розповіді.
Часті в думах негативні порівняння:
Не сива зозуля закувала,
То вдова заплакала...
У святу неділеньку не сизі орли заклекотали,
Як то бідні невольники у тяжкій неволі заплакали...

Тавтологія синонімічна: п р о х а л и т а б л а г а л и , з н а є - в і д а є ,
плаче-ридає, срібло-злото, кайдани-залізо, козацьк а - м о л о д е ц ь к а і т. д.
Тавтологія коренеслівна: б і ж и т ь - п і д б і г а є , ж и в е - п р о ж и ває, клене-проклинає, квилить-проквиляє, грає-виграває, пити-підпивати, хвилешна-хвиля, сирая сир и ц я і т. д.
Постійні епітети: с в я т а неділенька, с и з і ( ї ) орли, орли-чо р н о к р и л ь ц і , б і д н і ї невольники, б у й н и й вітер, б и с т р а ( я ) хвиля,
ж о в т а кість, б і л е ( є ) тіло.
Треба, проте, зауважити, що і однакові початки, і ретардація, і негативні
порівняння, і тавтологія, і постійні епітети не є винятковою приналежністю
українських дум. Вони властиві і билинам та іншим епічним творам східних
слов’ян. Більшість цих засобів використовується авторами епічних творів усіх
часів і народів.
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Постійний епітет – могутній стилістичний засіб; інколи, правда, він призводить і до безглуздості – наприклад, порада, що її дає мати дочці, ж а т и
« з е л е н е є жито» в українській пісні або ж « б і л е горло» у «арапина»
в пісні сербській.
Гадаю, що слід би звернути увагу і на рису думової поетики, досі належно не вивчену – оригінальні або, принаймні, не постійні епітети і образи, що
належать, власне, творцям дум. Приклади:
Ч о р н и й п о ж а р п і д б і л і н о г и п і д г о р т а є («Дума про
втечу трьох братів із Азова»). За поясненням коментаторів «чорний пожар» –
це чорний вигорілий степ;
оскомистий борщ;
я с н і п о ж а р и (звичайно епітет «ясний» має позитивне забарвлення –
ясен сокіл, ясні зорі і т. ін.);
темний похорон.
Або ж таке місце в думі «Соколя»:
У неділю барзо рано-поранекьку
Налетіли соколи з чужої далекої сторони
Да сіли-упали на п р е у д о б н о м у д р е в і, на орісі,
Де звили собі гніздо ш а р л а т н о є... 1

IM

Цікавою особливістю дум є й граматичні неправильності, точніше – відхилення від загальновживаних мовних норм, які часто зустрічаються в думах і
здебільшого продиктовані вимогами ритму і рими. Такі незвичні форми дієслів:
Теє промовляє,
Відтіля п о б і г а є .
		
(«Втеча трьох братів із Азова»)
Івась Коновченко молодого козака повстрічає,
Стремено у груди п о т о р к а є .
			
(«Івась Коновченко»);

Старого козака конем п о б и в а є ,
Меншого під ноги з а т о п т а є .
			
(Там же)
Тут маємо неможливу з погляду граматичних норм форму теперішнього
часу від дієслова доконаного виду.
Часто зустрічаються форми н а х о д ж а л и , д а в а є , р о з н о ш а л и .
Залежність цих неправильних або незвичних форм від рими в контексті
думи цілком ясна.
1

Пурпурове – за словником Грінченка. – [Примітка видання 1959 р.].
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Досить звичайне в думах уживання форми кличного відмінка в розумінні
називного («Отамане Матяш Старенький теє зачуває»; «полковниче Іване Богуне» – в розумінні «полковник Іван Богун», «корсунський полковник, пане
Хвилоне»), а також дивні для нашого слуху форми кличного: «Алкане-пашо,
трапезондський княжату, молодий паняту».
Є й інші відступи від загальноприйнятих мовних норм.
Особливу цікавість являють складені, подібні до гомерівських, прикметники та іменники: домодержавець, злосупротивна (хвиля), людославне (Запорожжя) і т. ін. У цих піснях таких словотворів, скільки нам відомо, нема або
майже нема.
Ми говорили про деякі риси схожості між українськими думами <...>
і епічними піснями інших народів. Це, проте, не знімає нашої впевненості в
глибокій своєрідності українського думового стилю. Вона надто очевидна.
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Говорячи про характер, про внутрішній зміст дум, про світогляд їх складачів і носіїв, відзначмо, насамперед, властивий епічній поезії українського
народу реалізм. Цьому твердженню не суперечить наявність у думах гіперболізму, що виявляється в описах фізичної сили героїв, кількості побитих
ними ворогів (турків, татар, польських панів і жовнірів та ін.). Ось, наприклад,
як описується в думі про Хвеська-Ганжу Андибера могутня сила цього вигаданого народом «демократичного гетьмана»: гетьман, що законспірувався,
одягшися «козаком нетягою» (бідняком), випив кварту міцного пива, яке піднесла йому служниця в корчмі, всупереч розпорядженню хазяйки корчми, що
наказувала подати бідареві найгіршого пива (дуже характерна деталь!); пиво
робить своє:
Як став козацьку хміль голову розбирати,
Став козак конівкою по мосту добре погримати,
Стали в дуків-срібляників (багатіїв, що пили в корчмі. – М. Р.)
		
із стола чарки й пляшки скакати,
І стала шинкарська груба на десять штук скрізь по хаті літати...

Як тут не згадати новгородського Василя Буслаєва!
Гіперболічний елемент, проте, не суперечить реалістичному мистецтву,
а є його складовою частиною, – інакше нам довелося б викреслити із списку
реалістів Міцкєвича, Гоголя, Щедріна, Маяковського.
Фантастичний, казковий елемент майже зовсім відсутній у думах, тоді як
у російських билинах, сербських та болгарських піснях йому відведено чимале
місце. Це, безперечно, пояснюється часом і умовами творіння.
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Реалізм описів у думах іноді доходить до дивовижної точності, майже
протокольності. Так, в одному варіанті думи про Івася Коновченка читаємо:
Робилося те діло в суботу, проти воскресенія, на заході сонця.
Або ось початок думи «Про Самійла Кішку»:
Ой із города із Трапезонта виступала галера
Трьома цвітами процвітана, мальована;
Ой первим цвітом процвітана –
Злато-синіми киндяками побивана 2;
А другим цвітом процвітана –
Гарматами рештована 3;
Третім цвітом процвітана –
Турецькою білою габою 4 покривана.
Історики стверджують, що цей опис близько передає вигляд старовинної
турецької галери, «каторги».
Перечитайте думу пізнішого часу, скажімо, про Хмельницького і Барабаша або про смерть Хмельницького, і ви, якщо не звертати уваги на історичні
неточності, на свавільні зближення далеких по часу подій і т. ін., здивовані
будете тверезо-реалістичним тоном розповіді. Дума про Хмельницького та Барабаша, приміром, передає досить точно історичний факт, як його змальовано
у тогочасних українських і польських письменників.
Часто підкреслювані дослідниками ліричні елементи в думах, які старовинні кобзарі називали «жалощами», справді сильніше виявлені в цих творах,
ніж в епосі інших народів. Особливо яскраво виступають ці елементи у невільницькому циклі, що навіть дало привід деяким дослідникам виводити думи
взагалі з похоронних плачів, «голосінь».
В одній із найпоширеніших невільницьких дум звучить такий схвильований плач самого автора думи, який не менш зворушливо передавався справж
німи кобзарями-митцями типу Вересая або Крюковського:
Визволь, господи, всіх бідних невольників
З тяжкої неволі турецької,
З каторги басурманської,
На тихі води,
На ясні зорі,
У край веселий,
У мир хрещений,
В городи християнські!
Киндяк – стьожка або в даному разі прапор. – [Примітка автора].
Рештована, риштована – споряджена. – [Примітка автора].
4
Габа – біле сукно. (Українсько-російський словник АН УРСР, т. І, 1953). – [Примітка
видання 1959 р.].
2
3

74

www.etnolog.org.ua

Побіжно відзначимо, що «каторга басурманська», «мир хрещений», «городи християнські» – тут категорії не стільки релігійні, скільки національні.
Такий плач, сповнений любові до рідного краю і туги по ньому, міг вирватися з грудей людини, яка сама зазнала всю гіркоту і тягар турецької неволі.
Повертаючись до питання про ліричний елемент у думах, висловимо припущення, що може все-таки не слід вважати ліризм винятковою особливістю дум,
хоч у них він і виступає сильніше, ніж в епічних творах інших народів. <...>.
Особистим ставленням творця (і виконавця) до зображуваних подій і людей пояснюються і такі зачини в сербських епічних піснях, як «Милий боже, що
за дивне диво!» або кінцівка пісні про бановича Страхиню:
Юнаків таких є в світі мало,
Як юнак був банович Страхиня.
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Дуже сильні в деяких українських думах <...> риси гумору й сатири.
Особливо це стосується думи про козака Голоту, дум періоду національно-визвольного руху XVII ст. і думи про Хвеська-Ганжу Андибера. Ось, наприклад,
опис убрання Андибера, який переодягся бідарем, «нетягою», що багато в
чому збігається з описом убрання козака Голоти:
На козаку, бідному нетязі,
Три сіром’язі,
Опанча рогозовая,
Поясина хмельовая.
На козаку, бідному нетязі, сап’янці,
Видно п’яти й пальці,
Де ступить – босої ноги слід пише.
Рисами подібного гумору позначені й деякі сербські пісні, напр., пісня
«Марко п’є в рамазан вино». В ній розповідається, як Сулейман-султан дорікає Маркові Кралевичу, що він діє всупереч султанському наказу «вина
у рамазан не пити, Не носить зеленої долами, Шаблі кутої не мать при боці,
Не водити кола із жіноцтвом»...
На ті докори Марко відповідає:
«Названий мій батьку Сулеймане!
В рамазан вино я п’ю-хиляю,
Бо мені це дозволяє віра;
Закликаю ж я прочан і ходжів,
Бо не можу я того терпіти,
Щоб пив сам я, а вони дивились, –
Хай в корчму б до мене не ходили.
Що ношу зелену я доламу, –
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До лиця вона мені, султане,
Сам її купив на власні гроші;
Що воджу я коло із жіноцтвом,
То я ж, царю, ще не оженився, –
Був же й ти, султане, нежонатий.
Тим я шапку на очі насунув,
Що пече оця мене розмова.
Що пернач поставив перед себе,
А при боці маю шаблю куту,
Це тому, що я боюся сварки,
Бо коли, бува, здійметься сварка –
Горе тому, хто до Марка ближче!»
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Глянув цар на всі чотири боки,
Хто до Марка Кралевича близько, –
Та немає там душі живої,
А найближче цар-султан турецький.
Цар одсунувсь, та присунувсь Марко,
До стіни притис царя-султана.
Цар поліз рукою до кишені;
Добуває звідти сто дукатів,
Подає їх Кралевичу Марку:
«Піди, Марку, та вина напийся!»
			

(Переклад М. Рильського)

Схоже за характером таке місце з тієї ж думи про Хвеська Андибера:
Андибер, до якого, коли він був бідно одягнений, зневажливо ставились багатії – «дуки-срібляники», які наказували шинкарці виштовхати в потилицю
«обідранця», одягся в свою розкішну гетьманську одежу – «шати».
Тоді стали його (багатії. – М. Р.) вітати медом шклянкою
І горілки чаркою.
То він теє од дуків-срібляників приймав.
Сам не випивав,
А все на свої шати проливав:
«Ей, шати мої, шати! Пийте, гуляйте:
Не мене шанують,
А вас поважають.
Як я вас на собі не мав,
То й честі од дуків-срібляників не знав».
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Чудовий своєю безпосередністю опис розправи легендарного «гетьманадемократа» з «дуками-срібляниками»:
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«Ей, козаки, – каже, – діти, друзі-молодці!
Прошу я вас, добре дбайте,
Сих дуків-срібляників за лоб, наче волів, із-за стола виводжайте,
Перед вікнами покладайте,
У три березини потягайте,
Щоб вони мене споминали,
Мене довіку пам’ятали!»
Тільки Гаврила Довгополенка Переяславського за те улюбив,
Край себе садовив,
Що він йому за свою денежку пива купив.
Тоді ж то козаки, діти, друзі-молодці, добре дбали,
Сам дуків-срібляників за лоб брали,
Із-за стола, наче волів, виводжали,
Перед вікнами покладали,
У три березини потягали,
А ще стиха словами промовляли:
«Ей, дуки, – кажуть, – ви дуки!
За вами всі луги й луки, –
Нігде нашому брату, козаку нетязі, стати і коня попасти!»

IM

Основна провідна риса українського історичного епосу – це патріотизм,
безмежна, дійова любов до батьківщини, що проявляється, насамперед, у воєн
ному опорі загарбникам і поневолювачам. Риса ця помітна в думах іще раннього періоду, які відбивають боротьбу з турками й татарами. Такі думи про
козака Голоту, про Івана Удовиченка (Коновченка). Думи цього ряду часто
закінчуються загибеллю героя. Є й думи просто присвячені смерті козака чи
козаків, знеможених від ран («Про Хведора Безродного», «Про смерть братів
на Самарці» і ін.). Характерні, проте, кінцівки деяких дум, в яких герой або
герої гинуть. Наприклад:
Полягла двох братів голова вище річки Самарки,
Третя у Осавур могили,
А слава не вмре, не поляже
Однині до віка,
А вам на многая літа!
Або:
Отоді ж то Івась Вдовиченко помер,
А слава його не вмре, не поляже!
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Тут не можна не помітити ознак світлого оптимізму, властивого народній
творчості навіть у тих творах, де описуються сумні й трагічні події. <...>
Особливим піднесенням патріотичного почуття і національної самосвідомості позначені думи і пісні періоду визвольної війни 1648–1654 рр., думи та
пісні, присвячені Богданові Хмельницькому і його соратникам – Іванові Богуну, Данилові Нечаю, Максимові Кривоносу. Величчю народного торжества
пройнята, наприклад, чудова маршова пісня того часу «Гей не дивуйте, добрії
люди». Глибоким проникненням в суть історичних подій відзначаються думи
про Хмельницького та Барабаша і про смерть Хмельницького. <...>
Багато уваги в піснях і особливо в думах приділено святості родинних
стосунків. З героями, які не виявляють належної поваги до «отця, матері»,
неодмінно трапляються важкі випробування, а то й смерть. Олексій Попович
кається під час морської бурі товаришам у своєму гріху:
Що я в охотне військо од’їжджав,
Не добре починав,
З отцем і матір’ю прощенія не мав,
Старшого брата за брата не мав,
Старшую сестру збарзе зневажав 5,
Ой у груди стременем одпихав...

IM

Ой іще з города вибігав,
Триста душ маленьких дітей конем розбивав,
Кров християнську безневинно проливав.

Останні рядки свідчать і про ширші, ніж сфера родинних стосунків, гуманні ідеали українського народу.
Зворушливо змальовуються в думах та піснях ніжні взаємини брата й
сестри, проводи останньою брата на війну і т. д.
Високо уславлюється в думах («Самійло Кішка», «Олексій Попович»
та ін.) почуття товариськості, про яке так натхненно говорить гоголівський
Тарас Бульба в своїй промові, зверненій до козаків у годину «великого поту,
великої козацької доблесті».
Дослідники відзначають, що в історичних думах нема любовних мотивів.
Про історичні пісні цього з такою рішучістю сказати не можна.
Високою чистотою етичного ідеалу позначені побутові думи, такі, як «Про
сестру та брата» або «Про бідную удову». Ось як, наприклад, говорить у першій із названих дум сестра до брата про міцність і святість родинних зв’язків,
про любов до рідного краю:
5

Тяжко ображав. – [Примітка видання 1959 р.].
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«Як пришибе тебе, братіку, на чужій сторонці
Злая година.
Лихая хуртовина,
То одречеться тоді от тебе всяка названа родина:
І куми, й побратими,
І товариш вірненький!»
Далі йде вже авторський текст:
Як то трудно рибі на суходолі,
Звіру-птиці без поля, без діброви,
То так-то трудно на чужій стороні пробувати,
Без роду, без сердешної родиноньки...

IM
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У другій думі сини так каються у великих своїх провинах перед матір’ювдовою:
«Ой ходьом, мати, у наш дом проживати!
Ми будем, мати, своїх жен страхати,
Малих діток припиняти,
Не будем тебе, мати,
З своєї хати виганяти,
Ох, не будем тебе, мати,
Гіркими словами зневажати,
Не будем тобі, мати,
Хлібом-соллю докоряти!»
Дума закінчується такою наївною, але зворушливою мораллю:
Ох, як пішла удова старесенька у свій дом проживати,
Став на хоромах прах-зілля посихати.
Стали їх люди почитати
І в пахарстві, і в реместві,
У всякому то й купечестві.
Став їм бог хуртуну 6 посилати,
І хліб родити,
І скотину то й плодити.
Ліричний елемент у думах цього типу особливо яскраво виявлений.

7

Про українські думи згадує вже польський хроніст XVI ст. Але, зважаючи
на те розуміння, яке вкладалося у це слово поляками, про що ми вже говорили,
нема підстав запевняти, що в цих згадуваних ідеться саме про думи в нашо6

Хуртуна – фортуна, добра доля. – [Примітка видання 1959 р.].
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му розумінні. Проте є записи, які свідчать, що в XVI столітті вид фольклору,
що про нього йде у нас мова, вже існував. Перший запис думи, виниклої в
XVI столітті, зроблено в XVII столітті.
Публікації українських історичних народних пісень зустрічаються вже в
російських пісенниках наприкінці XVIII століття. Проте систематичні записи,
публікація і вивчення української народної творчості, в тому числі й епічної,
почалися в XIX ст.
<...> Першою збіркою українських дум та пісень була книга М. А. Цертелєва «Опыт собрания старинных малорусских песен» (СПБ, 1819).
Відомому вченому – фольклористу, історикові, літературознавцю, біологу М. О. Максимовичу належить слава видання трьох збірників українських
пісень та дум (1827, 1834, 1849 рр.).
Консервативно-націоналістична фольклористика представлена була в
30–40 рр. минулого століття 7 А. Метлинським, П. Кулішем, М. Костомаровим та ін.
Початок української революційно-демократичної фольклористики (і такої ж етнографії) поклав Тарас Шевченко. Його оцінка й розуміння народної
творчості цілком збігалися з поглядами російських революціонерів-демократів
Бєлінського, Чернишевського, Добролюбова. Особливо слід відзначити єдність
оцінки народної творчості у Шевченка й Добролюбова.
Шевченко гаряче привітав «Записки о Южной Руси» Куліша (І–II томи –
1856–1857 рр.) вже в ті роки, коли з усією різкістю виявилось ідейне розходження автора «Кобзаря» з автором «Чорної ради». Фольклорні матеріали,
вміщені Кулішем у «Записках», являють безперечну цінність. Між іншим, слід
зауважити, що деякі з цих матеріалів взяті були у того ж таки Т. Шевченка,
М. Гоголя, Л. Жемчужникова, Марка Вовчка. <...>
Фальсифікування народної творчості у декого з фольклористів XIX ст.
увійшло, так би мовити, у звичай.
Проте треба застерегти, що питання це потребує ретельного вивчення.
Можливо, не все віднесене колишніми фольклористами до фальсифікатів підходить під цю категорію.
У другій половині XIX століття слід відзначити ряд сумлінних і вмілих
збирачів фольклору, таких як Я. Ф. Головацький («Народные песни Галицкой
и Угорской Руси»), П. П. Чубинський (5‑й том «Трудов этнографическостатистической экспедиции в Западно-Русский край»), I. Я. Рудченко («Чумацкие народные песни»), поет I. Манжура, художник П. Мартинович і ін.
Музику українських дум, які виконувались Остапом Вересаєм, записав, а також опублікував про неї дуже змістовний реферат, нині перевиданий, композитор і фольклорист М. В. Лисенко.
7

Ідеться про ХІХ ст. – [Примітка редколегії 2019 р.].
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Першою великою коментованою збіркою українських історичних пісень і
дум були «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова» (К., 1874–1875, тт. І і II). З точки зору фактичної
збірка ця не втратила значення і до нашого часу. <...>
Монографія П. Житецького «Мысли о народных думах» (К., 1893), при
суперечності й невірності окремих принципових положень, так само містить багатий фактичний матеріал, до неї додано ряд записів дум.
Не можна не відзначити цікавих спостережень в галузі українського
фольклору геніального вченого О. Потебні, а також М. Сумцова і Д. Яворницького (Еварницького).
У 80–90‑ті роки минулого століття 8 був записаний і опублікований ряд
пісень про життя і боротьбу робітників на заводах і в поміщицьких маєтках.
Серед збирачів цього матеріалу слід назвати поета І. Манжуру.
Незмірні заслуги в галузі фольклористики <...> Івана Франка. <...>
Ів. Франко дуже багато зробив для вивчення українських дум та історичних пісень. Слід, проте, сказати, шо твердження, висловлене ним на схилі літ,
ніби всі думи про Хмельницького і епоху Хмельницького є фальсифікатами, на
нашу гадку, позбавлене підстав.
П. Житецький у своїй вищезгаданій роботі доводив в основному шкільне, книжне походження дум, вважаючи їх творцями, насамперед, українських
«старців», що доживали свого віку в «шпиталях» (богадільнях). В. М. Перетц
додержувався теорії «аристократичного» походження дум.
<...> Основним творцем і носієм українського історичного епосу є трудовий народ. Але в створенні його брали участь і люди з книжною освітою,
і представники прогресивної частини старшинської верхівки. Авторами деяких
дум могли бути й справді були безпосередні учасники подій, наприклад, воєн
або морських походів проти турків, або ж люди, що поділяли ратні подвиги з
Богданом Хмельницьким, отже, можливо, і хтось із старшини козацької. Крім
того, говорячи про сталість думового стилю, ми повинні пам’ятати про існування кобзарської корпорації, що мала свої організаційні форми і свято берегла
словесні і музичні традиції епічного жанру.
У кобзарів та лірників старого часу була навіть своя спеціальна («лебійська») мова для порозуміння між собою – так, щоб сторонні люди їх не розуміли. Були у них суворі правила щодо навчання мистецтва, щодо іспитів для
прийому в коло «майстрів» і т. ін. При всіх цих ознаках ясно, що стиль кобзарської поезії й музики мав свої певні й тверді традиційні й професіональні риси.
За нашої пам’яті дві думи, з усіма ознаками стилю, були створені кобзарем-професіоналом, відомим Михайлом Кравченком. Це думи про події
1905 року в селі Сорочинцях, Полтавської губернії.
8
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Одним із видатних дослідників українського героїчного епосу, особливо
музичної і поетичної його сторони, був Ф. Колесса, що почав свою діяльність
ще за умов Австро-Угорської монархії і завершив її як <...> дійсний член
Академії наук УРСР. Він перший дав точне визначення словесної і музичної
форми дум.
Треба назвати також праці в цій галузі видатних <...> вчених – К. В. Квітки (1881–1953) і М. О. Грінченка (1888–1942). Багато зробили для вивчення
українського фольклору А. М. Лобода та Ю. М. Соколов, О. І. Білецький та
П. М. Попов, а також працівники наукового колективу інституту мистецтво
знавства, фольклору і етнографії Академії наук УРСР. З них особливу увагу
думам та історичним пісням приділяє П. Д. Павлій, а творцям та виконавцям
їх – Ф. І. Лавров. Працюють у галузі вивчення народних епічних творів і
А. М. Кінько, М. М. Плісецький та інші наші фольклористи.
Перші збирачі дум та історичних пісень мало цікавились або зовсім не
цікавились творцями і виконавцями їх – кобзарями і лірниками, умовами життя
народних співаків, середовищем, де виконуються ті чи інші твори і т. д. Першим, хто зацікавився особами кобзарів, був друг Шевченка, російський художник-демократ Л. М. Жемчужников, який залишив нам характеристику і портрет
Остапа Вересая. П. Куліш дав у «Записках о Южной Руси», не без властивої
йому тенденційності, портретні характеристики кобзарів Архипа Никоненка і
Андрія Шута. Тенденції Куліша виявилися насамперед у його підкреслюванні
релігійності і «смиренності» кобзарів. Ці риси були нібито основними в характері і світогляді народних виконавців історичного епосу. Це не відповідало
дійсності. Згадаймо хоча б гнівну пісню про Правду і Неправду та різко сатиричну «Дворяночку» з репертуару Остапа Вересая. В подальшій літературі ми
бачимо біографії та портрети ряду чудових майстрів кобзарського мистецтва.
Поглиблена увага до творців і носіїв народнопоетичних творів, до часу і
середовища, що їх породили, до навколишньої їм дійсності є незмінним правилом <...>.

8

<...> Механічне перенесення засобів творців старих дум, яке ми інколи
спостерігаємо у авторів дум та пісень <...>, не може привести до позитивних
наслідків. Але творче використання традицій – річ цілком закономірна і часто
вельми плідна.
Коли ми візьмемо думи та пісні, скажімо, Володимира Перепелюка, Єгора
Мовчана, Павла Носача, то чи можна їх назвати цілком народними? Звичайно,
ні, якщо підходити до цих дум та пісень з критеріями колективності творення і
масовості виконання (масовість виконання, до речі, не характерна і для давнього кобзарського та лірницького репертуару). Але якщо підійти до цих творів
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з критеріями народності характеру, витриманості в жанрі та стилі, то виключати
ці речі з фольклорного ряду нема підстав.
Сперечаються взагалі: чи можуть творитися й існувати за нашого часу
епічні твори типу дум та билин? <...> Мотиви «Слова о полку Ігоревім» живили творчість багатьох поетів XIX і XX ст., живлять і живитимуть творчість поетів
радянських, – бо ці образи й мотиви невмирущі, а кожна доба і кожен творець
дають їм свою нову трактовку. Хто може вигадати і чи варто вигадувати нове
узагальнення типу, скажімо, «прокрустове ложе», «голуб миру», «терновий вінець» і т. ін.? <...> Поети нашого часу досі охоче послуговуються не тільки
ямбами та хореями, але й такими давніми канонічними формами, як, скажімо,
сонет, октава, терцина і т. ін.
Сучасні творці дум і історичних пісень намагаються розповісти про людей
і події наших днів з допомогою традиційних засобів творців давніх дум. Іноді
вони зазнають при цьому поразки, надто прямолінійно вливаючи «нове вино
в старі міхи». Однак навряд чи варто стверджувати принципову неможливість
застосування традиційного думового стилю, творчо використаного, для змалювання подій і людей нашої доби. Розуміється, можливі, повноправні й потрібні
і шукання нових форм для створення новочасної епічної поезії.
Я не буду вдаватися до огляду чи й просто переліку <...> публікацій українського народного епосу дожовтневої й пожовтневої доби, не буду говорити й
про наукові дослідження в цій галузі. І публікації, й досліди – і те й те як
українською, так і російською мовою – у нас є. Але варто подумати про ширші
фольклорні збірники як науково-популярного типу, так і типу чисто наукового,
з солідним апаратом, про корпуси народної поезії різних видів. Ми чекаємо від
наших фольклористів серйозних студій та монографій як часткового, так і узагальнюючого характеру. <...> Хотілось би бачити, приміром, роботи порівняльноісторичного характеру, як-от: про місце епічної творчості українського народу в
колі епічних творів народів <...> зарубіжних слов’ян, про якісні (ідейні та формальні) зміни, що відбуваються в <...> фольклорі взагалі і епічному зокрема, про
зв’язок народного епосу з іншими видами та жанрами народної поетичної творчості, про ритмічні й музикальні особливості сучасних дум та пісень і т. ін. й т. ін.
Суперечки в фольклористиці, як і взагалі в науці, – звичайно, річ корисна. Але корисна тільки тоді, коли суперечників об’єднує одне спільне почуття – жадоба правди.
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Народи пишаються своїми великими поетами. Великі поети у своїй творчості втілюють і виявляють характер народу, його заповітні думи, його найпалкіші прагнення, славне, хоч гірке, його минуле і боротьбу за прекрасне
майбутнє. У творчості великих поетів ніби сконденсоване, зведене до одної
осяйної точки життя народу. У цьому широкому розумінні народними поетами можем назвати і Фірдоусі 1, і Руставелі 2, і Гете, і Байрона 3, і Гюго 4,
і Бернса, і Пушкіна, і Міцкевича, і Петефі 5. Але дуже мало є серед світових
поетів імен, до яких з таким же правом, як до імені Шевченка, можна прикласти епітет н а р о д н и й не тільки в широкому розумінні, а й у розумінні
стислішому й точнішому. Шевченко і народ, трудовий народ, невіддільні один
від одного. Ні до кого, може, на землі не можна застосувати з такою переконаністю слова Володимира Самійленка 6, сказані ним про Шевченка як саме
до невмирущого Кобзаря: «Поет не вмер, поет живе в серцях свого народу».
Шевченко – поет народний не тільки тому, що багато з його творів написано цілком у народнопісенному складі й ладі, навіть зовсім не тому. Він – народний поет тому, що все життя його, за його власним висловом, було частиною
історії рідного народу, що всю свою геніальну творчу силу він зосередив на
одній ідеї – ідеї національного й соціального визволення свого народу, з якою
нерозривно пов’язана була у нього ідея національної й соціальної вільності й
рівності всіх народів, ідея їх дружби, ідея «сім’ї великої, сім’ї вольної, нової».
Шевченкові не треба було, як Пушкіну чи Міцкевичу, силою свого генія
підійматися н а д своїм класом, не треба було, як Толстому 7, силою свого
генія пройнятися світоглядом і світовідчуванням гнобленого селянства, щоб
зненавидіти те середовище, з якого сам він виріс...
* За виданням: Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ, 1987. Т. 16. Фолькло
ристика, теорія перекладу, мовознавство. С. 127–131, 541–542. – [Примітка редколегії 2019 р.].
Вперше надруковано як передмову до збірника: Народ і Шевченко. Легенди, перекази,
пісні та інші твори про великого Кобзаря / упорядники П. Ф. Гонтаренко, Д. О. Кушнаренко, М. С. Родіна. Загальна редакція і вступна стаття академіка М. Т. Рильського.
Добір і редакція музичної частини проф. М. О. Грінченка та кандидата мистецтвознавства
О. А. Правдюка. Відповідальний редактор член-кореспондент АН УРСР П. М. Попов.
Київ, 1963. С. 9–13. – [Примітка видання 1987 р.]
1
Фірдоусі Абуль Касим (бл. 934 – бл. 1020) – поет, класик таджицької і перської літератури.–
[Примітки 1–12 видання 1987 р.]
2
Руставелі Шота (друга половина XII ст. – початок XIII ст.) – грузинський поет.
3
Байрон Джордж-Ноел-Гордон (1788–1842) – англійський поет.
4
Гюго Віктор-Марі (1802–1885) – французький письменник.
5
Петефі Шандор (1823–1849) – угорський поет, революційний діяч.
6
Самійленко Володимир Іванович (1864–1925) – український письменник, перекладач.
7
Толстой Лев Миколайович (1828–1910) – російський письменник.
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Шевченко був плоттю від плоті і костю від кості свого класу, свого середовища, трудового селянства. Ніде, ніколи, ні на один крок не одійшов він
од тієї дороги, якою йшов народ, що породив його, ніде не зрадив свого найзаповітнішого, свого найсвятішого, свого єдиного...
Мова йде не про цілковиту ідейну послідовність і безпомилковість, –
Шевченко протягом короткого і бурхливого життя невпинно шукав, ріс, поглиблював свій світогляд, кристалізував і гартував свою революційну свідомість, – мова йде про незламну вірність народові, непохитну єдність із народом,
мова йде про те, що Шевченко і народ – це одно. Шевченко міг говорити від
імені свого народу так само, як народ – від імені Шевченка.
Сказати, що ім’я Шевченка, його твори, його життя були популярними серед народу ще за дожовтневих часів, – це значить сказати не всю правду. Популярність! Як цього мало для книги, що ми за традицією звемо «Кобзарем»!
Коли ця воістину народна книга виходила з‑під страшного олівця царської
цензури покаліченою, понівеченою, спотвореною до невпізнання, коли різного
типу «шанувальники» поета препарували і тлумачили його лірику, його поеми,
як тільки хотіли, а вороги обливали його жовчю найбезсоромнішої брехні, –
н а р о д з н а в с п р а в ж н ь о г о Ш е в ч е н к а і по-справжньому розумів його. Неписьменні дівчата співали пісень на Тарасові слова, плакали над
долею Катерини, – але й більше: такі заборонені речі Шевченка, як гнівне
«Світе тихий», як антицарські і антипапські його інвективи, якимось чудом заходили під сільські стріхи і в житла робітників, будили й кликали серця, як той
віщий дзвін, що «оплакує мертвих, кличе живих, ламає блискавиці».
<…> Вся спадщина Шевченка стала набутком усього народу. І коли в
імлі царської Росії народ творив пісні й розповідав легенди про великого свого Тараса, компонував мелодії до його віршів, діамантами геніального його
слова пересипав власну свою творчість, то в наші дні постать українського
національного генія заблищала новим «світом невечірнім», якого пророком він
був «во время люте» і в який вірив усією своєю нескоримою душею. <…>
Народ <…> знає Тараса, любить Тараса, співає його пісні і пісні про нього,
пересилає із уст в уста оповіді про нього як про живого сучасника і учасника
нашої дійсності, нашої боротьби, нашої велетенської творчої праці, нашої безкровної війни за мир, нашого світлого походу во ім’я дружби всіх народів на
землі, во ім’я торжества того часу, коли
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.

У книзі, що лежить перед читачем і що є, на мою гадку, свідченням і доказом правдивості всього сказаного вище, зібрано народні пісні, перекази,
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бувальщини, спомини про Шевченка, прислів’я та приказки, пов’язані з його
іменем та його творчістю, народні мелодії на його слова, що раз у раз виникають і родяться серед трудящих. Тут поруч із записами безіменних фольклорних
творів є й пісні відомих на ім’я народних співців, і вірші «професіональних»
поетів, які – вірші – широко пішли між люди і, так би мовити, «офольклорились». Тут є, треба правду сказати, речі різної сили, ваги і глибини. Не всьому,
звісно, у тих оповіданнях, які записано від колгоспника чи іншого працівника, – а оповідав він те, що «чув від батька», а той «чув ще від свого батька», – не всьому, кажу, треба вірити щодо фактичної сторони справи. Але коли
взяти весь той матеріал як цілість, то встає перед нами на весь зріст наш, живий Шевченко, Шевченко-поет, Шевченко-художник, Шевченко-революціо
нер, Шевченко – наш сучасник.
Одним із свідчень геніальної проникливості народної мислі я вважаю те,
що в багатьох переказах про Шевченка виступає він не тільки як поет, а й як
художник, до того ж як художник-революціонер, художник-бунтар, художник-
пропагандист. А виникали ж ці перекази ще тоді, коли навіть деякі доброзичливі й сумлінні дослідники творчості Шевченка говорили, що був наш геніальний поет і художник, так би мовити, художником «за сумісництвом»...
І в піснях, і в оповідях про Кобзаря не раз виступає він як легендарний
герой, іноді навіть обдарований надлюдською казковою силою, чарівником,
що умів невидимкою зникати із в’язниці, залишаючи там тільки «свою тінь».
Народна фантазія малює, що поета, «закованого в кайдани» (чи в кандали),
цар засилав «у Сибір», що він мав гнівні чи іронічні розмови з царем. Все це
треба приймати як багатозначні узагальнення й символи.
Народні оповідачі інколи користуються поетовими висловами («чорніше
чорної землі» – це не цитата, це каже сам оповідач), інколи цитують його досить вільно, приписуючи йому, наприклад, рядки:
Рано, пізно, а будем
Кропилом хату замітать,
А хрестом тісто мішать...
(своєрідна варіація на закінчення вірша «Світе тихий»), або:
Стою на Вибловій могилі,
Аж ген стоїть Монастирьок,
Хатки розкидані біліють,
Мов хто наклав там торбинок.
Садки вишневі розцвіли...
(трансформація деяких шевченківських зачинів, зокрема поезії «Сон» – «Гори
мої високії...»), але при всьому тому ніде нема фальшування і викривлення
поетового єства, поетової сутності.
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Комусь, може, здасться наївним переказ «Він описав жінку» *, але коли
вчитатися в рядки: «Вони (пани) його так мучили за те, що він описав жінку», то як же не згадати думки, на якій сходяться всі дослідники Шевченка:
в центрі його творчості стоїть образ жінки-страдниці... І як же знов не наголосити на геніальній проникливості народної мислі!
Не знаю, чи багато собі візьмуть матеріалу біографи поета із народних
оповідей про його стосунки з панами, з Афанасьєвим-Чужбинським 8, з Рєпніною 9, з Ликерою Полусмаковою 10, з Тарновським 11 і т. ін., – гадаю, що
дещо таки візьмуть, але видається мені досить влучним таке узагальнення в
оповіді «За нас руку держав»:
«Тарас Шевченко хоть і їздив до панів, а завжди з ними сварився».
А хіба не чудесно, хоч, може, й грубувато, переломлюються славетні рядки з «Юродивого» про «всевидящеє око» в оцьому енергійному закінченні
одної з легенд: «Бог не допоможе! Бо йому повилазило!»
Я був би нещирим, коли б не визнав, що в деяких піснях про Кобзаря,
особливо в «офольклорених» творах другорядних поетів та й композиторів,
є місця не дуже високого творчого польоту, є елементи епігонства і т. ін.
Але це буквально тоне в тій величній епопеї, яка зветься «Народ і
Шевченко».
І хочеться мені закінчити оце коротке слово таким глибокодумним, хоч і
не блискучим формально міркуванням робітника Качанівського будинку відпочинку Ф. М. Дениска: «Тепер як подумаєш, як все змінилось і який Шевченко був Геній, що на яких 60–100 год знав, що буде, і все точно предугадував. Через те його народ не забуває і чествує його пам’ять» («Розмови з
Тарновським» 12).
Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях
свого народу.

* Назви народних творів про Шевченка, подані в нашій книзі, звичайно, умовні. – [Примітка автора].
8
Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович (1817–1875) – український і російський
письменник, етнограф.
9
Рєпніна Варвара Миколаївна (1808–1891) – російська письменниця, близький друг
Т. Г. Шевченка.
10
Полусмакова Ликера Іванівна (1840–1917) – наречена Шевченка, колишня кріпачка.
11
Тарновський Василь Васильович (1810–1863) – український поміщик-ліберал.
12
<...> Йдеться про розповідь робітника Качанівського будинку відпочинку Ф. М. Дениска із с. Власівка Ічнянського району Чернігівської області, надруковану в збірнику «Народ і Шевченко. Легенди, перекази пісні та інші твори про великого Кобзаря» (Київ, 1963,
с. 37–40).
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Ніякого заперечення не може викликати думка про доконечну потребу
визначення (дефініції) предмета тої чи іншої науки, її специфіки, без наявності
якої не могла б існувати і сама наука, окреслення точних її меж та відношення
до інших споріднених дисциплін і безпосередніх її завдань. При цьому треба
зауважити, що характер науки і поставлені перед нею цілі міняються з плином
часу. Приміром, нікого не може задовольнити тепер одне із старовинних визначень граматики як «искусства правильно писать и читать». Крім того, слід
завжди пам’ятати, в чиїх руках перебуває та чи інша наука, якій верстві суспільства, якому класові вона служить. Від цього залежить і визначення науки.
Ні одній, може, з гуманітарних чи то суспільних наук «не пощастило»,
кажучи іронічно, на таку розбіжність у визначеннях її, як етнографії. В енциклопедичному словнику Брокгауза і Єфрона 1 в статті Л. Штернберга, наприклад, читаємо: « Е т н о г р а ф і я... наука, що займається вивченням к у л ь т у р и народів, які входять в коло відання історії та доісторичної археології,
тобто головним чином народів первісних і тих верств культурних народів, які
найбільше зберегли риси первісного ладу». Подібне за змістом визначення потрапило і в перше видання надрукованого вже за наших часів «Словника іноземних слів» під редакцією І. В. Льохіна і проф. Ф. Н. Петрова 2. В третьому,
виправленому й доповненому виданні цього словника (в українському його
перекладі, 1949) читаємо одначе: « Е т н о г р а ф і я... народознавство, галузь
історичної науки, що дає класифікацію народів світу, вивчає їх склад, походження (етногенез), розселення і виявляє особливості матеріальної, суспільної
і духовної культури народів всіх частин світу». Тут не все з достатньою чіткістю сформульоване, дещо сказане надто широко (духовна культура народів,
* За виданням: Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ, 1987. Т. 16. Фольк
лористика, теорія перекладу, мовознавство. С. 172–179, 548–551. – [Примітка редколегії 2019 р.].
Вперше надруковано під назвою «Стан і перспективи етнографії на Україні» у вид.: Віс
ник Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. Київ, 1954. С. 22–27.
З незначними редакційними змінами передруковано у вид.: Рильський Максим. Твори : в 3 т.
Київ, 1955. Т. 3. С. 167–175. Автограф статті під назвою «Стан і перспективи етнографії на
Україні» з датою 12.11.1954 р. зберігається в ІЛ, ф. 137, 1199. – [Примітка видання 1987 р.]
1
Брокгауз і Єфрон. – Брокгауз – німецька видавнича фірма, заснована 1805 р., разом
з російською фірмою Єфрон у 1890–1907 рр. видали у Петербурзі енциклопедичний словник. – [Примітки 1, 4–22 видання 1987 р.]
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : у 86 т. Петербург, 1890–1907. – [Примітка редколегії 2019 р.].
2
Словник іншомовних слів / ред.: І. В. Льохін, Ф. М. Петров. Київ, 1951. – [Примітка
редколегії 2019 р.].
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приміром, є предметом і фольклористики, і літературознавства та й філософії,
розселення народів належить до компетенції не тільки етнографів, а й істориків, у звичайному розумінні цього слова, і географів, матеріальною культурою
давніх часів цікавляться насамперед археологи), – але ця дефініція ближча до
тієї, на якій сходяться сучасні радянські етнографи, ніж раніше наведені.
Терміни ф о л ь к л о р (народна творчість) і ф о л ь к л о р и с т и к а (наука про цю творчість) не так давно ввійшли у широкий вжиток. Раніше вивчення народної словесної творчості вважалося складовою частиною, а то й
провідною галуззю етнографії. «История русской этнографии» О. М. Пипіна
(перші три томи вийшли 1898 року) 3 та й деякі праці <...> українського вченого Ф. М. Колесси, які називав він етнографічними (чи етнологічними), були
присвячені великою мірою чи навіть в основному питанням не етнографії в
точному розумінні слова, а фольклористиці.
В наші часи відкинуто думку, ніби етнографія, як твердили буржуазні
вчені, вивчає тільки культуру «неісторичних народів» чи первісного суспільства, «культурні пережитки» та ін., відкинуто так само й погляд, що предметом
етнографії є культура та побут «нижчих верств населення», переважно села.
Можна в основному погодитись з визначенням, яке дає Г. Ю. Стельмах 4:
«На даному етапі розвитку етнографічної науки її предметом є культурно-побутова колективна творчість трудящих мас того чи іншого народу на різних
історичних етапах його розвитку» 5. Деякий сумнів викликає у мене лише не
зовсім ясно вжите слово «творчість», яке дає підставу для дуже широкого тлумачення і знов-таки ніби приводить до думки, що складовою частиною етно
графії є наука саме про творчість народу – фольклористика.
Треба взяти до уваги і твердження С. П. Толстова 6, яке, по-суті, не
суперечить наведеному висловленню, а тільки доповнює його: «Виявлення
етнічної специфіки, національних особливостей культури того чи іншого народу, – ось в чому ми бачимо характерну рису етнографічного дослідження» *.
Годиться лише зазначити, що слово культура (народу) має дуже широкий
зміст. У нього включається, між іншим, і той самий фольклор.
Пыпин А. Н. История русской этнографии : в 4 т. Санкт-Петербург, 1890–1892. – [Примітка редколегії 2019 р.].
4
Стельмах Григорій Юхимович (1903–1982) – український <…> етнограф, доктор історичних наук.
5
<…> Стельмах Г. Ю. До питання про предмет етнографічної науки. Народна творчість
та етнографія. Наукові записки. Київ, 1954. Т. 3. С. 164.
6
Толстов Сергій Павлович (1907–1976) – російський <…> археолог і етнограф, членкореспондент АН СРСР.
* Толстов С. П. Основные задачи и пути развития советской этнографии. Академия наук
Союза ССР. Институт этнографии. Краткие сообщения. XII. 1950. – [Примітка автора].
3
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Ні в кого, здається, із сучасних радянських етнографів не викликає сумніву думка, що етнографія обіймає вивчення не тільки минулого народів, а й
сучасної їх культури, сучасного побуту.
Можна погодитись і з твердженням, що етнографія є галуззю історичної
науки, але галуззю, яка має свою специфіку.
Етнографія має багато родичів. Вона межує і з загальною історією, і з
фольклористикою, і з літературознавством та мовознавством, вона не раз послуговується і матеріалами економіки, географії, архітектури, археології, антропології, але робить це, так би мовити, в своїх цілях. Нема чого казати, що
й згадані тут науки використовують для дослідження того чи іншого явища
здобутки етнографів.
Ми, розуміється, повинні строго окреслити обсяг етнографії як окремої
дисципліни, відмежуватись від інших областей знання. Але відмежуватись – не
значить одгородитись. Навпаки: якнайпліднішим є тісне і повсякчасне кооперування етнографів з мовознавцями, мистецтвознавцями, істориками літератури та ін. Таке кооперування, до речі, не набуло ще у нас належного розмаху.
Ясна річ, що найближчі зв’язки повинні мати українські етнографи з етно
графами інших народів <…> 7, зокрема – слов’янських. І тут, мені здається,
не все ще гаразд.

IM

В одній програмі збирання етнографічних матеріалів, яку довелось мені
прочитати, рекомендується при вивченні робітничого побуту звертати спеціальну увагу на «мову праці» (професійну мову). Видима річ, що в такому разі
етнограф повинен або мати певну лінгвістичну підготовку, або спілкуватись
з мовознавцем-фахівцем. Там же пропонується записувати прислів’я, жарти,
пісні, анекдоти, зв’язані з виробництвом. Тут – очевидне вторгнення у фольк
лористику, без якого, одначе, навряд чи можна обійтись.
Етнографові, що вивчає народне житло, потрібні хоч би елементарні знання
з архітектури та мистецтвознавства чи знов-таки співробітництво з спеціалістами.
Описуючи, скажімо, хліборобські знаряддя, ніяк не можна етнографові
минути питання сільського господарства, агротехніки, – хоча, звичайно, брати
їх слід під своїм, етнографічним кутом зору.
Студіюючи культуру й побут робітників ткацької промисловості, ви
обов’язково зіткнетесь з потребою естетичних, мистецтвознавчих оцінок і з
необхідністю знання специфіки, техніки даного промислу.
Коли предметом ваших досліджень є культура й побут колгоспників чи
робітників, то аж ніяк не обійтись вам без питань економіки, без екскурсів в
історичне минуле села, заводу, фабрики, шахти та ін.
7

<…> Йдеться про європейські і зокрема слов’янські країни соціалістичної співдружності.
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Я не раз говорив уже про вивчення культури й побуту робітників. <…> в
наші дні серед <…> учених ще трапляються етнографи, які виступають із цілком хибним запевненням, ніби справжнім носієм національної культури є тільки
село. Вірно зауважує з цього приводу М. М. Чебоксаров 8: «...без глибокого
знання культури і побуту робітничого класу не можна скласти повного уявлення про культурні особливості будь-якої соціалістичної нації» *.
На словах «соціалістична нація» треба поставити наголос. Ми живемо в
країні, де нема антагоністичних класів <…>. Ясна річ, що в центрі нашої уваги
повинні стояти риси н о в о г о , те позитивне, що на очах росте і міцніє в культурі та побуті народу. Проте це ніяк не означає, що ми повинні минати риси
старого, відмираючого, але ще подекуди живучого, те негативне, що на очах
зникає, але ще не зникло в культурі та побуті народу. Описуючи та характеризуючи негативні явища, ми тим самим будемо з ними боротися 9.
Цілком слушно каже М. М. Чебоксаров, говорячи про вивчення робітничого побуту, що в центрі уваги сучасного етнографа повинні стояти перебудова виробничого, громадського і родинного побуту <…>.
Окремої розмови заслуговує ставлення наше до здобутків дожовтневої
науки. Тут потрібна спокійна об’єктивність (не об’єктивізм, звичайно!), уміння
розрізняти передові, прогресивні явища і явища консервативні, реакційні. На
сторінках нашої преси, скажімо, довелось не так давно зустріти непродумане
огуджування прогресивного вченого із світовим іменем, фольклориста, етнографа, літературознавця, друга Пушкіна і Шевченка, одного з попередників
дарвінізму в Росії – Михайла Максимовича. Це – зразок «критицизму», заснованого на недостатній обізнаності з дійсним станом речей 10.
Чебоксаров Микола Миколайович (нар. 1907 р.) – російський <…> етнограф і антрополог, професор Московського університету.
* Советская этнография. 1950. № 3. – [Примітка автора].
9
<…> В автографі після цих слів читаємо: «Наведу приклад. У матеріалах однієї експедиції до західних областей України я знайшов спостереження, що в дні свят – Першого
травня, в річницю Жовтневої революції – сільські господині готують особливо смачні страви.
Названо тільки революційні свята. Не можу повірити, щоб у деяких родинах не відзначалися
там і церковні свята (можливо – і поряд з революційними), а таке враження може скластися
у читача названих матеріалів. Тим часом цікаво було б знати, де, в яких родинах церковні
свята відзначаються, як ставляться до них люди старі, середнього віку, молодь, діти, яку
боротьбу з релігійними пережитками проводять на селі <…>.
10
<…> В автографі (с. 15) після цих слів читаємо: «Скажу більше. Різко негативно ставлячись до наукових концепцій та ідеологічних тенденцій “просвітянина” Грінченка і запеклого націоналіста Куліша, ми не можемо цілком залишити поза своєю увагою рясний фактичний
матеріал у “Записках о Южной Руси” першого (другого. – С. М.) і фольклорних записах другого (першого – С. М.); розуміється до цього матеріалу треба підходити з належним строгим
критицизмом – без лайок».
8
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Дуже багато може дати вдумливому етнографові студіювання творів художньої літератури. Коли О. М. Кравець 11 починала роботу над кандидатською дисертацією «Роль Т. Г. Шевченка в розвитку етнографічної науки
на Україні», то дехто з товаришів висловлював сумніви – чи «етнографічна»
це, мовляв, тема. Маю право гадати, що ці товариші переконалися в безпідставності своїх сумнівів. Шевченко не залишив етнографічних праць у безпосередньому значенні цього слова, але багато сторінок його художніх творів та
«Щоденника», робота над «Живописною Україною», зарисовки з життя казахів
та киргизів становлять прямо-таки неоціненний етнографічний скарб.
Іван Франко був етнографом і в прямому розумінні, але його оповідання
з сільського життя, його бориславський цикл дають вельми щедрий матеріал
для вивчення культури й побуту селянства та робітників західних областей
України в їх минулому.
А скільки корисного для себе знайде український етнограф у творах Котляревського, Гоголя, Квітки 12, Кропивницького 13, Старицького, Панаса Мирного 14, Короленка, Коцюбинського, Лесі Українки, <...> Юрія Яновського
(«Вершники»), Олеся Гончара («Таврія»), Михайла Стельмаха («Велика рідня»)! Зауважу, що обвинувачення драматургів Кропивницького і Старицького в зайвому «етнографізмі» засноване певною мірою на непорозумінні. Це,
зрештою, тема для окремої розмови.
Етнографічний відділ в Інституті мистецтвознавства, фольклору і етнографії Академії наук УРСР почав свою роботу у 1944 р. Треба сказати, що досі
велася вона ще не на всю широчінь.
Як відомо, розвиток етнографії неможливий без так званої польової роботи. Протягом десятирічного існування відділу відбулося чимало експедицій – в робітничі райони країни (Донбас, Криворіжжя), у колгоспи і східних і
західних областей УРСР, на Закарпаття та ін. Протягом 1946–1947 рр. провадилося монографічне дослідження культури й побуту колгоспу «Пролетар»
у с. Червона Слобода Черкаського району Київської області. Монографічне
дослідження о д н о г о об’єкта – одного в даному разі колгоспу – має свої
негативні сторони, але не заперечувати й позитивних. Його треба, здається
мені, сполучати з роботою, веденою в ширших масштабах.

Кравець Олена Михайлівна (нар. 1924 р.) – український <…> етнограф.
Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович (1778–1843) – перший прозаїк нової української літератури.
13
Кропивницький Марко Лукич (1840–1910) – український драматург, актор і режисер,
основоположник українського професійного театру.
14
Мирний (Рудченко) Панас Якович (1849–1920) – український письменник <...>.
11
12
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Побували наші етнографи у передових колгоспах Української РСР –
«Здобуток Жовтня» Тальнівського району Київської області, де головою Федір
Дубковецький 15, ім. Будьонного Березівського району Одеської області (голова колгоспу Макар Посмітний 16), «Запорожець» Старобешівського району
Сталінської області 17, де працює знатна трактористка Парасковія Ангеліна.
Проте доводиться констатувати, що книжки про історію та життя цих колгоспів,
про видатних їх діячів вийшли не з‑під пера етнографів, а з‑під пера професіональних письменників. Шкода: одні одних могли б доповнити.
Вивчення культури й побуту передових колгоспів можна тільки вітати.
Проте варто, на мою думку, віддати певну увагу і середнім та й відсталим
колгоспам. <…>
Як правило, етнографи в своїх експедиціях кооперувалися з фольклористами – словесниками та музикознавцями. Інакше й бути не може. Як, приміром,
дослідите ви і опишете селянське чи робітниче весілля або колгоспне свято
врожаю без занотування пісенних текстів і мелодій, якими незмінно супроводжуються такі явища? 18
Група співробітників Львівського етнографічного музею вивчала в
1949 р. культуру і побут одного з колгоспів Львівської області. З цього приводу цікаве зауваження читаємо ми в звіті цих товаришів, опублікованому в
четвертому номері «Советской этнографии» за 1952 р.
«Вивчення культури і побуту колгоспників західних областей України має
свою специфіку. Ці області ввійшли до складу Радянської України тільки в
1939 р.; суцільна колективізація фактично закінчилась тут лише в 1950 р.
Але навіть за цей короткий строк нові виробничі відносини на селі докорінно
змінили світогляд колгоспників і вплинули на їх культуру і побут».
Львівські етнографи слушно зауважують, що до швидких змін у світогляді, культурі й побуті західноукраїнського селянства спричинилася насамперед
повсякденна допомога трудящих східних областей Української РСР <…>.
Не можна не відзначити з радістю і початок роботи над величезної ваги і
не меншої відповідальності справою, коло якої заходились львівські етнографи. Мова йде про створення великого «Атласу матеріальної культури західних
областей УРСР».
Дубковецький Федір Іванович (1894–1960) – <…> один із зачинателів колгоспного
руху <…>.
16
Посмітний Макар Онисимович (1895–1973) – <…> один із зачинателів колгоспного
руху <…>.
17
Сталінська область – так називалась Донецька область до 1961 р.
18
<…> В автографі (с. 20) після цих слів читаємо: «Зазначу в дужках, що той випадок,
коли наші фольклористи записали тексти пісень радянського українського весілля, не записавши їх мелодій, промовляє ніяк не на користь нашого інституту».
15
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Очевидно, на черзі стоїть складання такого атласу і для східних областей
нашої республіки 19.
<...> Ми говорили про специфіку, зумовлену історичними обставинами,
культури й побуту західноукраїнських областей УРСР. Те саме можна сказати
й про Закарпаття. Треба, одначе, пам’ятати й друге: єдність українського народу. Етнографічно-фольклорна експедиція до Закарпаття, а саме до Велико
березнянського та Свалявського районів, що відбулась 1946 р., виявила ці
риси єдності культури Закарпаття з культурою інших районів УРСР *. Само
собою зрозуміло, що слід приділяти якнайпильнішу увагу рисам спільності
культури та побуту українського народу з культурою та побутом найближчих
родичів. <…>
Інтересне нове явище, занотоване нашими етнографами: існування в
с. Витилівці Чернівецької області історично-краєзнавчого колгоспного музею, заснованого з ініціативи самих колгоспників і побудованого на принципі:
к о л и с ь і т е п е р *.
<…> Після цих слів в автографі (с. 22–24) читаємо: «Я сказав, що про Львівський
етнографічний музей буде на нашій нараді окрема розмова. Хочу тільки зазначити дві peчі.
По-перше, через брак приміщення, а може, і ще з якихось причин музей експонує не всі свої
багаті фонди, і з приводу цього не можна не висловити жалю. По-друге, сумно і дивно, що
досі в такій великій країні, як Українська РСР, існує, по суті, єдиний етнографічний музей.
Так далі тривати не може. Зокрема етнографічному відділові нашого інституту дуже важко
вести свою роботу без своєї музейної бази. Це питання вже ставилось перед відповідними
органами, треба його поставити знову.
На підставі самостійного вивчення матеріалу написав і захистив дисертацію на тему
«Соціалістичний побут робітників Ворошиловградського заводу ім. Жовтневої революції»
О. С. Куницький. Складається дисертація з таких розділів:
1. Огляд основної літератури про побут робітників Росії.
2. Історична довідка про завод і його робітничий колектив.
3. Громадський побут.
4. Родинний і домашній побут.
5. Житлові умови.
Видима річ, що у другому розділі відходить автор від «чистої» етнографії в сторону загальної історії, у третьому й четвертому не може обійтись без питань економічного порядку,
в останньому якоюсь мірою зачіпає архітектурні справи. А як інакше? Головне в тому, що
все спрямування роботи в її цілому – етнографічне.
Справедливо зауважує тов. Чеботарьов в уже цитованій статті!
«Пройти мимо изучения производственной жизни рабочих этнографы, естественно, не могут, хотя она интересует их не со стороны ее технологии, а со стороны ее общественного и
идейного содержания, так как в процессе самого производства складываются новые социалистические отношения между людьми».
* Стельмах Г. Ю. Етнографічно-фольклорна експедиція 1946 р. в Закарпаття. Мис
тецтвознавство. Фольклор. Етнографія. Наукові записки Інституту мистецтвознавства, фольк
лору і етнографії Академії наук УРСР. Т. 1. 1947. – [Примітка автора].
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Перспективи й завдання, які стоять перед етнографією, безмежні. Кадри
етнографів треба поповнювати новими, свіжими силами 21. Без цього неможливий розвиток науки. Треба також дбати про повсякчасне залучення до етнографічної роботи, зокрема польової (що частково й робиться), нашої студентської
молоді, а також про поширення мережі кореспондентів на місцях 22 <…>.

* Симоненко И. Ф., Кувенева А. Ф. Колхозный музей в Черновицкой области УССР.
Советская этнография. 1950. № 1. – [Примітка автора].
20
<…> В автографі (с. 26) після цих слів читаємо: «Із сказаного вимальовується, на мою
думку, картина загального стану етнографії в Українській РСР, зосібна в нашому інституті».
21
<…> Замість цих слів в автографі читаємо: «А тим часом – жниво велике, а женців –
обмаль. Не буду розводитись про питання кадрів, скажу тільки, що їх не тільки треба, але й
можна поповнювати новими, свіжими силами».
22
<…> В автографі (с. 27) після цих слів йде такий текст: «Хочеться також висловити
побажання, щоб етнографічний відділ Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії
АН УРСР, який (відділ) уже кілька років працює без керівника, був нарешті очолений кваліфікованим ученим, організатором і проводирем. Нема сумніву, що відділ суспільних наук
Академії та її Президія допоможуть нам у цьому».
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Коли під час свого перебування в столиці Югославії Бєлграді я розповів
сербському вченому й громадському діячеві Радовану Лаличу 1, що ще року
1876‑го вийшла на Україні книга перекладів Михайла Старицького «Сербські
народні пісні» 2 і що під впливом сербського епосу написала Леся Українка
геніальну свою поему «Віла-посестра», коли я сказав Лаличу, що збираюсь
перекладати епічні або юнацькі пісні сербські, Лалич увесь загорівся з щирої
радості. Пісні, про які йде мова, – законна гордість сербів. Вони широко
відомі й поза Сербією, ними захоплювались такі поети, як Гете 3, Міцкевич 4,
Пушкін 5. Коли спитати серба, чим він найбільше пишається в культурі свого
народу, то він напевне назове саме в першу чергу епічні пісні.
Ці пісні ще знаменитий збирач їх, дослідник і видавець Вук Караджич 6
назвав юнацькими, тобто героїчними, на відміну від пісень ліричних, які назвав
він жіночими піснями.
Виконуючи обіцянку, дану Лаличеві та іншим моїм приятелям у Бєлграді, я для своїх перекладів користувався саме збірником Вука Караджича 7,
звідки, до речі, переклав три пісні й великий Пушкін 8. Збірник цей уперше

IM

* За виданням: Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ, 1987. Т. 16. Фольк
лористика, теорія перекладу, мовознавство. С. 14–33, 527–529. – [Примітка редколегії 2019 р.].
Вперше надруковано окремою брошурою лекційним бюро управління у справах вищої
школи при Раді Міністрів УРСР (Київ, 1947). Це скорочена стенограма публічної лекції, прочитаної 12 лютого 1947 р. в залі Музею В. І. Леніна в Києві. – [Примітка видання 1987 р.]
1
Лалич Радован (1908–?) – сербський вчений і громадський діяч. – [Примітки 1–24 видання 1987 р.]
2
<...> Йдеться про книгу: Сербські народні думи і пісні. Переложив М. Старицький. Київ,
1876.
3
Гете Йоганн-Вольфганг (1749–1832) – німецький поет і мислитель, один з основоположників нової німецької літератури.
4
Міцкевич Адам Бернард (1798–1855) – польський поет і діяч національно-визвольного руху.
5
Пушкін Олександр Сергійович (1799–1837) – російський поет, родоначальник російської
літератури.
6
Караджич Вук Стефанович (1787–1864) – сербський філолог, історик, фольклорист,
основоположник сербської літературної мови, діяч національного Відродження.
7
<...> Йдеться про видання: Српске народне пјесме. Скупно их и на свијет издао Вук
Стеф. Карађић. Беч., т. 1–4, 1841–1862.
8
<...> З історії світової фольклористики ми знаємо, що в пору становлення національних
літератур приклад Джеймса Макферсона, шотландського письменника, спроби переспівів,
реставрації народної пісенності, які нерідко видавались за автентичні записи з уст народу,
були непоодинокими. Ця тенденція спостерігається у Вука Караджича і більш наочно –
у збірниках Меріме і Ганки. Працюючи над темою національно-визвольної боротьби, Пушкін
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явив світові чудесні скарби сербської народної творчості, він і досі переважав
всі інші видання такого типу багатством матеріалу. Отже, кілька слів про його
упорядника.
Народився Караджич року 1787. Ім’я Вук, тобто в о в к , дала йому мати,
щоб уберегти від вовків, – таке було народне повір’я. Він не одержав систематичної освіти, а проте відіграв у культурній історії Сербії величезну роль.
Саме ж бо він запровадив до літературного вжитку народну мову, виробив
новий, фонетичний правопис за принципом – «пиши, як говориш, і читай, як
написано», довів найбільшу придатність для сербської поезії т о н і ч н о г о ,
а не метричного й силабічного вірша. Боротьба з консерваторами за ці Вукові реформи тривала кілька десятиріч, але кінець кінцем принципи Караджича перемогли. Величезні фольклорні збірники Караджича, його етнографічні
праці, його знаменитий словник із поясненням сербських слів латинською та
німецькою мовами 9 становлять неоцінний вклад у сербську культуру. Пам’ять
про таких людей завжди живе в серцях народу.
Епічні сербські пісні назвав Вук Караджич юнацькими за ознакою більшості з них, у яких в центрі стоїть постать ю н а к а , що значить не юнак
у нашому теперішньому розумінні слова (юноша), а герой, богатир. Вони
завждисюжетні, більшість із них історична чи то псевдоісторична, багато з них
пов’язано в цикли з тими самими персонажами (чи то відомими в історії, чи й
невідомими).
Виконувались і виконуються ці пісні, – Старицький називав їх думами,
і вони справді мають чимало спільних рис і з нашими думами, і з російськими
старинами, чи, за штучним терміном, билинами, – виконуються вони звичайно
в супроводі гри на гуслях. Гусла, чи гуслі, – інструмент досить немудрий. От
як описує його російський вчений і перекладач Кравцов 10 у вступній статті до
книги «Сербский эпос» (в‑во Academia, 1933):
«Сербські гусла несхожі на руські. Це щось як велика скрипка: ширина видовбана, частина гусел (короб) кінчається довгим грифом (врат). Гусла
робляться із цілого шматка хрестовини, боровини, дубини, горішини, а частіше явора – звідси звичайний пісенний їх епітет «яворові». Гриф буває
звертається до збірників пісень Вука Караджича і Меріме, але не перекладає з них пісні,
а здійснює переспіви, використовуючи лише ідею першоджерела, сюжетну канву. Так були
написані ним поезії «Гайдук Хризич», «Песня о Георгии Черном», «Воєвода Милош», котрі
традиційно і цілком правомірно друкуються як оригінальні твори поета.
9
<...> Йдеться про виданий 1818 р. «Српски рјечник истумачен ньемачкијем і латинскијем
ријечима», який вміщував 26 000 слів. 1852 р. словник був перевиданий (47 000 слів)
і проілюстрований текстами з народних казок, оповідань, приказок і прислів’їв, описів народних звичаїв тощо.
10
Кравцов Микола Іванович (1905–1980) – відомий <...> фольклорист і літературо
знавець.
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оздоблений різьбою, фігурами (голова птаха, коня, людини). За струни правлять кінський волос та жили. Смичок, по-сербськи «гудало», являє зігнуту гілку дерева (явора, лісовини). На смичок іноді надівають залізні кільця,
що дзвенять під час гри. Граючи, гусла ставлять на коліна, держачи в лівій
руці гриф, а в правій смичок. Гусла видають нечистий звук низького тону,
елегійний».
Як бачите з цього опису – це інструмент незмірно бідніший можливостями,
ніж наша кобза. В цьому пересвідчився і я особисто, слухаючи народних співців-гуслярів. Проте мелодії епічних пісень являють неабиякий інтерес. Зауважу, до речі, що деякі з цих мелодій записав колись наш Микола Лисенко 11.
Пісні епічні виконувались і виконуються і аматорами (Вук Караджич,
приміром, був чудовим їх виконавцем), і професіоналами, народними співцями, здебільшого, як і наші кобзарі та лірники, сліпими. Цікаво, що бували
і жінки-гуслярки, «сліпиці». У гуслярів, знов-таки як у наших кобзарів та
лірників, були, а може, є й досі, не знаю, спеціальні школи. Той-таки самий
Кравцов пише:
«Співці довго вчаться. Звичайно сліпого хлопчика бере співець і навчає
(іноді їх запідозрювали в осліпленні дітей, так, Пера Димитрова довго держали у в’язниці). Але були й цілі школи, де вчили співати і грати на гуслях. Наприклад, в Іричі (до 1780 року) існувала школа, в якій учителями й учнями
були здебільшого сліпці, чому її й названо «слепачка академіа» (сліпецька
академія. – М. P.).
Подібність із нашими кобзарями та лірниками сягає й далі: у сербських
їх товаришів так само була потаємна, професійна мова, що служила для заховання фахових чи то особистих таємниць.
Стилістичні особливості сербських епічних пісень, творених десятискладовим віршем, подобу якого я намагався дати в своїх перекладах, мають чимало
спільних рис і з билинами, і з думами, мають і свої самобутні відзнаки.
Маємо ми в них, по-перше, так звані постійні епітети, як-от с и в и й сокіл, л е г к і ноги, с и н є море, г о с т р а шабля, б і л и й дім... До речі, епітети б і л и й і з о л о т и й завжди являються епітетами, що вказують на щось
позитивне, дороге, красиве (мати називає сина: моє з о л о т е я б л у к о ) .
Як буває воно і в наших піснях та думах, постійний епітет іноді призводить до
курйозу. Так, приміром, говорячи про чорного арапина, пісня, проте, не відступає від постійного епітету і приписує арапинові б і л е г о р л о , б і л у
<...> 1873 р. М. В. Лисенко разом з О. О. Русовим вирушають у подорож до слов’ян
ських земель для збирання фольклору та етнографічних матеріалів. Через епідемію холери
вони побували лише на Гуцульщині та в Сербії, де М. В. Лисенко записав чимало народних
пісень.
11
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р у к у... Раз у раз надибуємо й порівняння, іноді негативні, причому часом
порівняння ці знов-таки нагадують наші пісні (мати тужить по синові, як зозуля; юнак квилить, як сокіл). Любить сербська епічна пісня, як і всі епічні
пісні світу, повторення («Дав їй бог і очі соколині, дав їй бог і крила лебедині»), уповільнення темпу розповіді. Інколи надибуємо ми повторення-варіації,
наприклад:
Він підскочив на три списи вгору,
На чотири списи він підскочив.
Це явище ми бачимо і в епічних творах інших народів. Наприклад, у фінській епопеї «Калевала» в перекладі Євгена Тимченка 12 читаємо:
В мене два чудові луки.
Є три луки пречудові.

FE

Характерні звернення до слухача. Наприклад, у пісні «Банович Страхиня»
співець в описі двобою того Страхині з Турком раптом звертається до
слухача:
Ти поглянь-но на Страхиню-бана 14,
Що за шабля при поясі в нього! *
13

IM

Цікаві також у розмовах героїв закляття, що відбивають давню віру
в магічну силу слів: «Бий його, рука б тобі усохла!», «Співай, горло б тобі
заболіло!»
Епічні сербські пісні складені білим, неримованим віршем, але трапляються в них і рими, здебільшого внутрішні, типу «добре втнули, добре і заснули».
Творці епічних пісень яскраво бачили навколишній світ, вони любили його
описувати, не раз дуже докладно. Так, у пісні «Одруження Іва Голопузого» 15
читаємо, як герой одягається:
Пішов Іво в свій високий замок,
Відчинив там скрині старовинні,
Тимченко Євген Костянтинович (1866–1948) – український <...> мовознавець, членкореспондент АН СРСР. Один з авторів і редактор «Історичного словника українського язика» (1930–1932). Переклав українською мовою карело-фінський епос «Калевала»
(1901).
13
Банович Страхиня – персонаж південнослов’янського епосу, невідома історії постать,
хоча окремі історики вважають, що під іменем Страхинича-бана чи Бановича Страхині слід
мати на увазі Джураджа Страцимировича Балашича, зятя князя Лазаря.
14
Бан – у Хорватії з X ст. до 1921 р. намісник короля; глава збройних сил.
* Всі приклади із сербських пісень даю в своїх перекладах. – [Примітка автора].
15
Голопузий Іво – невідома історії постать, пов’язана із Яноком, угорським містом на
Дунаї. Окремі дослідники ототожнюють його із постаттю Сенянина Івана (Івана Новаковича
Влатковича), воєводою сеньських ускоків.
12
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Дістав звідти красиву одежу:
Що на плечі тоненьку сорочку,
До пояса із щирого злота,
Від пояса із білого шовку,
На сорочку пару безрукавок,
А наверх зеленую доламу, –
На доламі гудзиків аж тридцять, –
Зверх долами панцер сутозлотний,
Золота чотири оки в ньому,
На голову – шапку срібноперу, –
Одна шапка, дев’ять пер на шапці,
А десяте як огонь палає,
Золоті три китиці спадають
Юнакові на рамена дужі,
Ще й крило юнак привісив куте,
Що його боронить від негоди,
Від негоди, від лютого вітру.
Як надів на застіжки штани він –
Стали жовті ноги по коліна,
Стали жовті, ніби соколині,
Дорогий підперезав він пояс,
Взяв за пояс два пістолі гданські,
Геть у чисте золото окуті,
Прив’язав собі шаблюку довгу
Та й пішов з високого він замку...

Гіперболізм, контрастність, символіка чисел – це теж усе риси, характерні
для епічної поезії, і ми їх бачимо і в сербських піснях.
Проте слід сказати, що всім своїм складом, напруженістю драматичної дії,
густотою фарб, своєрідним, сказати б, повівом сербські епічні пісні становлять
явище, яке виразно виділяється серед поезії інших народів. Леся Українка
прекрасно зрозуміла, відчула і віддала аромат юнацької пісні у своїй «Віліпосестрі».
За змістом можна поділити епічні твори сербського народу на такі періоди:
Перший період – до появи в Європі турків. У піснях цього часу маємо
багато міфологічних та фантастичних елементів, у них діють феї сербської
міфології, крилаті віли, також змії, крилаті коні тощо. Ось одна з пісень такого типу:

100

www.etnolog.org.ua

МУЙО І АЛІЯ 16

В приязні жили собі два брати –
Один Муйо, а другий Алія;
В приязні жили такій великій,
Що з-під себе мінялися кіньми,
Зброєю пресвітлою – із себе.

FE

От вони поїхали на влови,
Бачать утку на озері мутнім,
Крила в тої утки золочені.
Сокола пустив на неї Муйо,
А Алія – кречета ручного,
І зловили на озері утку.
Каже Муйо: «Взяв її мій сокіл»,
А Алія: «Ні, ручний мій кречет».
Жаль гіркий узяв за серце Муйо!
Сіли браття в затінку ялини
Та й пили вино під нею добре,
Добре втнули, добре і заснули.

IM

Бачать теє білії три віли,
І найстарша віла промовляє:
«В приязні живуть брати ці красні!
Котра віла юнаків посварить,
Тій я дам цехінів жовтих сотню».
Наймолодша ізнялася віла,
Ізнялася та й на білих крилах
Опустилась в головах у Муйо,
Сльози ллє на юнака гарячі,
Палить ними хлопцеві обличчя.
Скочив Муйо наче божевільний,
Подивився, дівчину побачив,
Обізвався до Алії-брата:
«Вставай, брате, та додому їдьмо!»
Тут на ноги рівні встав Алія
І до Муйо промовляє слово:

Муйо, Алія – найбільш поширені серед мусульман імена. Дослідники пов’язують походження пісні в Боснії від мусульманських співаків.
16
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«Бодай ржа на тебе впала, Муйо,
Двоє маєш, в мене ж ні одної!» *

IM
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Жаль гіркий узяв за серце Муйо,
Він схопив з-за пояса кинджала
І ударив ним Алію в серце.
Впав Алія на траву зелену,
Муйо ж сів на білана свойого,
Посадив красуню позад себе
І поїхав горами додому.
Вороний Аліїн рже з печалі,
І гукає братові Алія:
«Муйо, Муйо, брате мій і вбивче!
Повернися ти до мене, Муйо,
Візьми мого коня вороного,
Щоб не ржав він на всю полонину;
Буде ж тобі в товаристві слава,
Як ти людям з’явишся на очі!»
Повернувсь тоді до брата Муйо,
Взяв коня Алії вороного,
Посадив на нього дівку красну
Та й поїхав плаями гірськими.
Половину він путі проїхав,
Бачить крука без крила одного,
Воронові слово промовляє:
«Ой ти, птаху, вороне ти чорний,
Без крила як житимеш на світі?»
Ворон-птах йому відповідає:
«Так мені є без крила одного,
Як і брату, що не має брата,
Як тобі, юначе, без Алії!»
Сам собі тоді промовив Муйо:
«Учинив ти, Муйо, злеє діло!
Птах мене за нього дорікає,
Що ж то скажуть друзі мої й браття!»
Віла тут озвалася до нього:
«Повернися знов до брата, Муйо.

* Або Муйо був одружений, або Алії здавалось, що біля Муйо стоять дві дівчини. – [Примітка Вука Караджича].
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Я колись уміла лікувати,
Може, ще його і порятую».
Повернувся Муйо до Алії,
А коли до озера доїхав,
Оглянувся Муйо позад себе –
Кінь стоїть, а дівчини немає!
Припадає до Алії Муйо,
А душа у того відлетіла!
Як побачив теє молод Муйо,
Вихопив з-за пояса кинджала,
Затопив собі глибоко в серце.

IM
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Другий період – пісні про час королів з роду Неманичів 17 (XII століття –
кінець ХIV). Це пісні історичні, хоч, розуміється, історична вірність у народній
творчості – річ дуже умовна.
Третій період – загибель сербської держави, Косовська битва, пригоди й
подвиги Марка Королевича.
Косовська битва – це трагічна битва з турками-завойовниками на Косовім полі 1389‑го року, коли армія султана Мурада в 300 000 чоловік побила
й порубала сербське військо, якого було всього 80–100 тисяч. До перемоги
турків спричинилася зрада одного із сербських воєвод, якого проклинає пісня.
Ця битва була початком поневолення Сербії Туреччиною. Велику народну
тугу породила Косовська битва, – ось як виявилась ця туга в одній з пісень:
ДІВЧИНА КОСОВКА 18

Рано встала дівчина Косовка,
Рано встала у святу неділю,
У неділю встала до схід сонця,
Рукава біленькі засукала,
Засукала аж по білі лікті,
Білий хліб взяла собі на плечі,
Дві коновки золотії в руки,
Що в одній вода була студена,
А вино було червоне в другій,
Та й пішла на Косове широке.
От іде вона тим бойовищем.

Неманичі – династія в Сербії в другій половині XII ст. – 1371 р. Засновник Стефан Неманя.
Косовка – безіменна дівчина, яка даремно очікувала повернення свого милого з поля
бою на Косові. Рядки, що передають тугу дівчини з народу, належать до шедеврів південно
слов’янської народної епіки.
17

18
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Бойовищем преславного князя
По слідах кривавих по юнацьких;
Де побачить юнака живого,
Обмиває чистою водою,
А вином червоним напуває,
Ще й годує його хлібом білим.

FE

Юнака знайшла вона у полі,
Що Павло Орлович прозивався, –
Був то князів молодий хорунжий.
Ще живий юнак був той одважний,
Та відрубана правиця в нього,
По коліно – ліва нога втята,
Ще й поламані крутії ребра,
Аж крізь них просвічують легені.
Витягла з кривавої калюжі,
Рани дівчина йому обмила,
Ще й вина дала йому напитись,
Білим хлібом підживила хлопця.

IM

Як заграло серце юнакові,
Каже дівчині Павло Орлович:
«Сестро мила, дівчино Косовко!
Що тебе примусило, сестрице,
Тут блукати у юнацькій крові?
Ти кого між юнаків шукаєш?
Рідного, двоюрідного брата,
А чи батька по гріху свойого!» *

Відказала дівчина Косовка:
«Милий брате, воїне незнаний!
Я нікого з рідних не шукаю –
Рідного, двоюрідного брата
Ані батька по гріху свойого.
Знай же тільки, воїне незнаний:
Причащався Лазар-князь із військом

* По гріху батько – означає законний батько. Тут дається знати народне мислення, згідно
з яким гріхом є й шлюб. Я сам чув від одного статечного господаря, як він казав про свого
сина: «Він мій син по гріху, то повинен мене слухатись». – [Примітка Вука Караджича].
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У прегарній церкві Самодержві,
Три ченці те військо причащали.
Причастили славне військо сербське,
Воєвод же трьох запричастили:
Що один з них – Милош-воєвода,
А що другий з них – Іван Косанчич,
А що третій з них – Милан Топлиця.
Коло брами я тоді стояла,
Аж іде сам Милош-воєвода,
З юнаків юнак на світі кращий,
Шаблю куту по землі волочить,
Над чолом його шличок шовковий,
На плечах його жупан пістрявий,
Шия шовком дорогим обвита.
Подивився пильно він на мене,
Зняв із себе він жупан пістрявий,
Подає мені та й каже слово:
«Дівчино, візьми жупан пістрявий,
Щоб мене по ньому спом’янути, –
По жупані, по моєму йменні.
А йдемо ж ми голови покласти
У преславнім князевому війську.
Моли бога, моє серце любе,
Щоб вернулись ми живими з бою,
А за те тебе я обіщаю
Видать заміж за Милана-друга,
За Милана, мого побратима,
Що мені він побратим по богу,
І по богу, й по святім Івані.
Буду я тобі весільним батьком».

А за ним іде Іван Косанчич,
З юнаків юнак на світі кращий,
Шаблю куту по землі волочить,
Над чолом його шличок шовковий,
На плечах його жупан пістрявий,
Шия шовком дорогим обвита,
На руці палає золот перстень.
«Візьми, – каже, – в мене золот перстень,
Щоб тобі про мене спом’янути,

105

www.etnolog.org.ua

Щоб по персню спогадать про мене.
А йдемо ж ми голови покласти
У преславнім князевому війську.
Моли бога, моє серце любе,
Щоб вернулись ми живими з бою,
А за те тебе я обіщаю
Видать заміж за Милана-друга,
За Милана, мого побратима,
Що мені він побратим по богу,
І по богу, й по святім Івані.
На весіллі буду я боярин».
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А за ним іде Милан Топлиця,
З юнаків юнак на світі кращий,
Шаблю куту по землі волочить,
Над чолом його шличок шовковий,
На плечах його жупан пістрявий,
Золота в руці його хустина.
Подає він золоту хустину:
«Дівчино, візьми оцю хустину,
Щоб тобі про мене спом’янути,
Щоб по хустці спогадать про мене.
А йдемо ж ми голови покласти
У преславнім князевому війську.
Моли бога, моє серце любе,
Щоб вернулись ми живими з бою,
А тобі даю я слово вірне,
Що з тобою шлюб візьму я чесний».
Обізвався тут Павло Орлович:
«Сестро мила, дівчино Косовко!
Бачиш, серце, он списів копиці,
Що покрили землю нашу рідну?
Тут лилася добра кров юнацька
Борзому коневі по стремена,
По стремена, по саму вуздечку,
Юнакові по шовковий пояс,
Тут лягли всі троє воєводи.
Тож іди у рідний дім свій білий,
Не кривав тут рук ані одежі».
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Те почувши, дівчина Косовка
Залилася гіркими сльозами,
В білий дім свій пташкою майнула,
Як зозуля сива, затужила:
«Горе, горе! Сирота я бідна!
Коли сосну я торкну зелену,
То усохне і зелена сосна!»

FE

Щодо Марка Королевича 19, то чому саме цей нічим не визначний в історії
князьок, син короля Вукашина, авантюрник, який до того ж ще був на службі
у турецького султана (деякі пісні заперечують це, описуючи Маркову участь
в битві сербів проти турків), – чому саме він став улюбленим героєм сербського епосу – це питання, про яке сперечаються і по-різному відповідають на
нього вчені. Але факт фактом. Народ наділив Марка високими якостями, він
безстрашний, великодушний, благородний, захисник убогих та покривджених і
так далі. І, розуміється, обдарований він надзвичайною фізичною силою. Кінь
його, Шарець (сірий чи то рябий), – теж надзвичайна істота, він уміє говорити,
бачить фантастичні істоти – віл, яких не бачать люди, і тому подібне. Ось одна
з пісень про Марка Королевича:
МАРКО КОРОЛЕВИЧ СКИДАЄ ШЛЮБНУ ПОДАТЬ

IM

Їде вранці Королевич Марко,
Їде вранці Косовим він полем,
Доїжджає до Сервані-річки,
Дівчину Косовку там стрічає,
Зичить їй він помочі від бога:
«Помагай-бі, дівчино Косовко!»
До землі вона йому вклонилась:
«Добрий день, вояче незнайомий!»
Каже так їй Марко Королевич:
«Мила сестро, дівчино Косовко!
Гарна, певно, ти була малою,
Гарна ти і нині зосталася,
Маєш стан гнучкий, рум’яне личко, –
Та чому коса твоя посіклась,
А й чому посивіла ти, сестро?
Хто тобі вчинив біду-недолю –

Королевич Марко – македонський король (загинув 1395 р. у битві на Ровінах); син
короля Вукашина (загинув 1371 р. у битві з турками на Маріці). Історична постать короля
Марка, турецького васала, у фольклорі втратила свої дійсні риси.
19
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Чи сама ти, а чи ненька сива,
А чи, може, батько твій старенький?»
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Слізьми вмилась дівчина Косовка
Та й говорить Марку Короленку:
«Милий брате, воїне незнаний!
Не вчинила я собі недолі,
Ані мати не вчинила сива,
Ані батько не вчинив старенький,
А сама біда прийшла до мене:
Уже дев’ять буде тому років,
Як Арап сюди прийшов з-за моря,
Закупив він у царя Косове
Та й накинув на Косове подать,
Щоб його й поїло, й годувало,
А ще й іншу подать він накинув:
Хто йде заміж – тридцять дай дукатів,
А хто жениться – тридцять чотири.
Хто спроможен, той дає ці гроші,
Тоді хлопець може оженитись,
А дівчина може вийти заміж.
Я, нещасна, маю рід убогий,
Нема грошей Арапові дати,
І така лиха мені недоля,
Що ніяк не можу вийти заміж.
Отаке гірке моє нещастя!
Ще б за тим я, може, й не тужила,
Що не можна заміж нам виходить,
Парубкам же молодим женитись, –
Друга ще біда на нас напала,
Подать іншу вигадав Арапин:
Дівчину йому щоночі слати,
Щоб Арап із нею милувався,
А для слуг – щоночі молодицю.
Всі доми косовські посилають
Молодиць йому й дівчат чергою,
Та й до мене ця черга добралась,
Щоб пішла я на ніч до Арапа,
Щоб зо мною ніч він милувався.
Тож собі я думаю-гадаю:
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Милий боже, що мені чинити?
Чи мені у річці утопитись,
Чи мені повіситись, нещасній?
Краще, брате, смерть собі подіять,
Ніж обняти ворога отчизни!»
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Відповів їй Королевич Марко:
«Мила сестро, дівчино Косовко!
Не безумствуй, не топися в річці,
Білих рук не накладай на себе,
Не губи сама душі своєї!
Покажи лиш, де живе Арапин,
Де Арапин проживає чорний, –
Хочу, сестро, з ним поговорити».
Відказала дівчина Косовка:
«Милий брате, воїне незнаний!
Нащо тобі, де живе Арапин?
Нащо знати дім тобі проклятий?
Може, дівчину собі найшов ти
І сплатить за неї хочеш подать?
А коли ти одинак у неньки
Та й загинеш від руки Арапа, –
Сиротою мати залишиться!»
Марко тут рукою до кишені,
Добуває тридцять він дукатів,
Подає їх дівчині Косовці:
«На, сестрице, тридцять цих дукатів
Та й іди собі у дім свій білий,
Дожидайся там своєї долі.
Розкажи лише, де двір Арапів,
Я йому сплачу за тебе подать.
Нащо має він мене вбивати,
Коли маю, сестро, стільки грошей.
Щоб за ціле Косове сплатити,
Як же б то не заплатить за себе?»
Дівчина йому відповідає:
«Він не в домі, а в шатрі великім.
Подивися на Косове поле,
Де шовкова короговка має,
Там шатро Арапина лихого,
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А навколо частокіл зелений,
Головами вкритий весь людськими.
Не минуло ще ж бо й тижня, брате,
Як убив отой Арапин чорний
Сімдесят сім юнаків хороших,
Женихів косовських нещасливих.
Слуг він має коло себе сорок,
Що при ньому день і ніч вартують».
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Як почув же Марко теє слово,
Чвалом він по полю вниз поїхав,
Розлютив свого баского Шарця,
Аж огонь з-під копитів палає,
Синє полум’я із ніздер в’ється,
Їде лютий Марко вниз Косовим,
Слізьми умивається гіркими,
А крізь сльози промовляє гнівно:
«Ой ти, поле, широке Косове!
Та й лиха ж прийшла тобі година,
Що по князі нашому преславнім
Над тобою паном став Арапин!
Я ганьби не можу цеї стерпіть,
Не знесу печалі я тяжкої,
Що Арапин чинить тут наругу,
Молодиць та ще й дівчат безчестить.
Мушу, браття, я за вас помститись,
Хоч помститись, а хоч смерть прийняти».
Їде Марко просто до намету,
Бачать його Арапові слуги
Та й говорять чорному Арапу:
«Пане наш, Арапине заморський!
Там у полі дивний витязь їде,
Що під ним басує кінь пістрявий,
Так же кінь той добрий розлютився,
Аж огонь з-під копитів палає,
Синє полум’я із ніздер в’ється.
Хоче той юнак на нас ударить!»
Одвітує їм Арапин чорний:
«Діти мої, вірні мої слуги!
Не посміє він на нас ударить,
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А найшов десь дівчину до мислі,
То й везе до мене шлюбну подать.
Жаль йому з грошима розлучатись,
Через те такий він і сердитий.
Тож виходьте з нашого ви двору,
Зустрічайте гостя, привітайте,
Уклоніться гостеві низенько
Та й візьміть коня його за повід,
І коня візьміть його, і зброю,
До шатра його мені введіте.
Що там гроші! – голову зітну я
І коня, що варт мене, здобуду».
Ой, побігли ж Арапові слуги,
Щоб коня із-під Марка взяти,
Та як ближче побачили Марка,
Не насміли підійти до нього.
Біжать слуги у намет Арапів,
За Арапа ховаються слуги,
А шаблі під япанчі ховають,
Щоб шабель у них не бачив Марко.
От сам Марко в’їздить у подвір’я,
Скочив з Шарця вірного на землю
І до Шарця мовить-промовляє:
«Гуляй, Шарцю, сам ти по подвір’ю,
А я піду під намет Арапів,
І коли потреба в тому буде,
До намету прибіжи, мій Шарцю».
Пішов Марко до шатра-намета,
Там Арапин п’є вино червоне,
Молодиця й дівчина слугують.
Божу поміч закликає Марко:
«Помагай-бі, пане-господарю!»
А на те відповіда Арапин:
«Будь здоров, юначе незнайомий!
Сядь, юначе, та вина нап’ємось,
А тоді – чого прибув – розкажеш».
Повідає королевич Марко:
«Нема часу пить вино з тобою,
А з добром приїхав я до тебе,
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Що добра вже ліпшого немає:
Я засватав дівчину хорошу,
Зосталися свати на дорозі,
Сам прибув я подать заплатити,
Гроші дам, а дівчину візьму я,
Щоб ніхто не став на перешкоді.
Ну, кажи ж, яка тут шлюбна подать?»
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Повідає Маркові Арапин:
«Ти ж і сам про цеє знать повинен:
З молодої – так дукатів тридцять,
З молодого – тридцять ще й чотири.
Тільки бачу, що юнак ти бравий,
Тож і сотню можеш заплатити».
У кишені тут пошарив Марко,
Три дукати Арапові кида:
«Вір мені, не маю більше грошей,
Та коли ти хочеш зачекати,
Дівчину хорошу привезу я,
Що дає мені дарунки гожі, –
Всі тобі віддам я подарунки,
Дівчина ж нехай моєю буде».

Засичав гадюкою Арапин:
«Я не з тих, щоб вірити на слово!
Ти смієшся з мене, гультіпако!»
Та й узяв тяжкого буздована,
Та й ударив Марка Короленка,
Три ударив рази ще й чотири.
Засміявся Марко Королевич:
«Чи жартуєш, а чи справді б’єшся?»
Засичав гадюкою Арапин:
«Не жартую я, а б’ю насправді!»

Тоді Марко слово промовляє:
«А я думав, що це ти на жарти!
А коли ж оце ти справді б’єшся,
Маю ж я і в себе буздована,
Вдарю тебе разів три-чотири.
Скільки ти разів мене ударив,
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Стільки й я тебе ударить маю,
А тоді підемо в чисте поле
Та й почнемо чесний герць юнацький».
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Підіймає Марко буздована
Та й ударив чорного Арапа,
Вдарив так собі його легенько,
Що злетіла голова від шиї!
Засміявся Королевич Марко:
«Боже милий, хвала тобі й слава!
Голова в Арапа відлетіла,
Ніби він не мав її ніколи!»
Шаблю із-за пояса добув він,
Слуг Арапових почав рубати.
Сорок душ без чотирьох потяв він,
Чотирьох живими залишає,
Щоб вони сказали правду людям,
Щоб усім оповідали чесно,
Що було між Марком і Арапом.
Голови всі з тину поскидав він,
Всі землі віддав їх як годиться,
Щоб орли, щоб круки не клювали, –
А щоб двір отой не був порожнім,
Голови арапські нахромив він.
Взяв собі Арапові він гроші,
А тих слуг, що зосталось чотири,
Що не хтів він їх життя позбавить,
Відпустив він на Косове поле,
На чотири сторони пустив їх,
Щоб усім казали на Косовім:
«Де дівчина хоче вийти заміж,
Парубка нехай бере до мислі,
Хай виходить, поки молоденька.
Де юнак дружину взяти хоче,
Хай бере, яка йому до серця, –
Шлюбної вже податі немає,
Заплатив за всіх ту подать Марко!»
Тут мале гукає і велике:
«Маркові подай здоров’я, боже!
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Він країну врятував від лиха,
Слобонив від нелюда страшного!
Прости, боже, йому душу й тіло!»
Четвертий період – пісні про гайдуків та ускоків. Гайдуки – це повстанці проти турків та своїх панів, щось подібне до наших гайдамак та опришків.
Ускоки – майже те саме, але з тою різницею, що гайдуки зоставались на території, захопленій турками, ховалися в горах, у лісах і звідти нападали на
турків, на багате купецтво, а ускоки зовсім покидали цю територію. Ось одна
з гайдуцьких пісень із інтересною мотивацією, чому герой пішов гайдукувати.
СТАРИЙ НОВАК 20 І КНЯЗЬ БОГОСАВ

21
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П’ють вино із Радивоєм Новак
Та й при Босні, при ріці студеній,
У гостях у князя Богосава.
Як вина удосталь напилися,
Богосав таке промовив слово:
«Побратиме мій, старий Новаче!
Хочу знати, просто запитати:
Чом зробився гайдуком ти, друже?
Яка тебе змусила неволя
Карк ламати, серед гір блукати,
І навіщо це гайдукування
Сивому здалося чоловіку?»
Тут старий Новак одповідає:
«Побратиме, князю Богосаве!
Ти питаєш, відкажу я правду:
З горя я тяжкого гайдукую.
Пам’ятаєш, може, ти і знаєш:
Смедерево ставила Ірина 22,

Новак – герой південнослов’янського епосу. В основі образу лежать два історичні
прототипи: Кесар Новак (сподвижник короля Вукашина) і гайдук Новак (спалений 1601 р.).
21
Богосав – князь Босни, можливо, Богосав Михайлович із Коновля (коло Дубровника),
що жив на початку XVI ст.
22
<...> Народна усна традиція приписує будівництво укріплення на Дунаї Смедерева
Ірині. Насправді укріплення збудоване у добу Бранковича (1430 р.), чоловіка Ірини. Ірина – дочка грецького імператора Кантакузена, у фольклорі вважається дочкою Михайла
Чорногорця, дубровницького управителя. З її іменем пов’язано чимало легенд, зокрема й
легенда про запровадження нею кріпосного права.
20
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Я ж робив у неї на поденній,
Аж три роки працював у неї,
Я возив їй дерево й каміння
Власними волами і возами,
І за всі оті три роки праці
Не дістав ні пари, ні динара *,
Узуття не заробив на ноги!
Був би й те я, брате, їй пробачив, –
Та коли побудували місто,
Почали стрункі виводить вежі,
Золотити вікна і ворота,
То на нас накладено податок –
По три літри золота на хату,
То ж бо, брате, по триста дукатів!
Хто маючий, заплатив ті гроші,
Заплатив та й жив, як і раніше.
Я ж був, друже, чоловік убогий,
Податі не мав чим заплатити,
Заступа узяв свого тяжкого
Та й пішов із ним гайдукувати.
Лиш ніде задержатись не міг я
У державі проклятій Ірини,
То пішов на Дрину, бистру річку,
Звідтіля на каменисту Босну
Та й дістався аж до Романії.
Там я стрів турецький шлюбний поїзд,
Молоду свати везли турецькі,
Всі свати із миром проїздили,
Молодий лиш на коні гнідому,
На гнідому, на коні баскому,
Не хотів він миром проїздити,
Канчука трійчатого добув він,
Що на трьох кінцях три кулі мідні,
По плечах мене почав ним бити.
Тричі я просив отого турка:
«Я прошу тебе ще й заклинаю,
Хай господь тобі дарує щастя,

* Назви монет. – [Примітка автора].
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Хай твоє благословить весілля!
Їдь собі, молодожоне, з миром,
Бачиш сам, що чоловік я вбогий!»
Та не зважив турок на те слово,
Затинає канчуком трійчатим.
Як мені терпіть не стало сили,
Лютим гнівом я розлютувався,
Із плеча ізняв тяжкий свій заступ
Та й ударив молодого турка,
Так його легесенько ударив,
Що з коня він полетів гнідого.
Я ж до нього тут підскочив прудко,
Два й три рази так його ударив,
Що з душею він і розлучився.
Потрусив я туркові кишеню,
Та й найшов там три гамани грошей,
І сховав за пазуху собі їх.
Зняв я шаблю з пояса у турка,
Причепив до пояса свойого,
В головах йому покинув заступ,
Щоб було чим турка закопати,
На турецького коня я скочив
Та й поїхав на гнідім у гори.
Теє бачили свати турецькі,
Та мені нічого не зробили:
Не хотіли, певне, чи не сміли.
От уже минуло сорок років,
Звик я жить у горах Романії
Більше, брате, ніж у власнім домі.
При гірських дорогах я чатую,
Купчиків сараєвських чекаю,
Одбираю золото і срібло,
Дорогу одежу віднімаю,
Зодягаю і себе, і друзів,
Доганяти вмію, і тікати,
І стояти у бою страшному,
Не боюсь нікого, опріч бога!»
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П’ятий період – пісні нового часу – про повстання в Сербії, про князя
Карагеоргія 23, про чорногорців тощо.
Можлива, розуміється, і інша періодизація.
Важливе місце посідають у сербських епічних піснях мотиви морального
характеру, теми дружби, побратимства, зради тощо. Ми вже знаємо одну з таких пісень – «Муйо і Алія». Наведу ще одну, надзвичайно драматичну.
МИЛАН-БЕГ

24

І ДРАГУТИН-БЕГ

Щиро два любились рідні брати,
Бег Милан із братом Драгутином,
Щиро так любилися два брати,
Що під ними коні цілувались.
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Бег Милан так каже бегу-брату:
«Ти, мій брате, боже Драгутине!
Оженімось, брате, поберімось!»
Бег Драгутин брату повідає:
«Легко, брате любий, оженитись,
Та коли це зробимо ми, брате,
Нас жінки посварять між собою,
Схочуть нам двори відгородити,
Терен посадити поміж ними,
Рів з водою проведуть між терном,
Щоб той терен ріс та розростався,
Щоб стрічатись нам було не можна».

Бег Милан та й не послухавсь брата,
Висватав він дівчину-красуню,
Запросив сватів собі поважних,
Урядив весілля превеселе.
Коли ніч настала, по молитві
Молодят поведено до спальні.
Як вони в кімнаті опинились,
Молода була під покривалом;
Зачинив він двері за собою,

Карагеоргій (Георгій Петрович, 1768–1817) – керівник першого сербського повстання
(1804–1813) проти османського іга, засновник династії Карагеоргійовичів.
24
Бег (бек, бей) – титул феодальної знаті (пан, володар) у країнах Ближнього і Середнього Сходу.
23
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Покривало зняв з лиця коханій, –
Сонцем засвітилося обличчя.
Бег обняв красуню молодую
Та й хотів поцілуваться з нею.
Відказала дівчина-красуня:
«Господарю, беже мій Милане!
Не дозволю цілувать себе я,
Доки голови твойого брата
Мертвої я навіч не побачу».
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Повідає бег Милан на теє:
«Що ти кажеш, дівчино-красуне!
Я люблю його над власні очі, –
Як же б міг свойого брата вбити?»
Відказала дівчина-красуня:
«Коли жаль тобі його убити,
То устань ти завтра рано-вранці,
Та й піди у гори полювати,
А візьми з собою Драгутина.
Соколів візьміть з собою бистрих,
Ще й хортів візьміте прудконогих.
Як найдете ви куріпку-птицю,
Напускайте соколів ви бистрих,
Щоб піймали вам куріпку-птицю.
А найдете лань ви а чи сарну,
То хортів пускайте прудконогих,
Щоб ловили лань прудку і сарну.
Після того, беже Милан-беже,
Уряди облаву в полонині,
Щоб із лісу лева-звіра гнано.
У засаду постав Драгутина,
Щоби лютий вийшов лев на нього,
Розірвав щоб лютий Драгутина».
Теє погодився бег зробити
І сказав, що завтра все так буде, –
Поцілунок мав у нагороду.
Як зоря уранці зайнялася,
Бег Милан устав з постелі прудко,
У світлицю другу йде до брата
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Розбудити брата Драгутина.
Драгутин же брат прокинувсь рано,
На вікно гратчасте похилився
Та й про віщось думає-гадає.
Поздоровкався Милан із братом,
Драгутин з ним радо привітався,
Та й говорить так Милан до брата:
«Брате милий, беже Драгутине!
Хочу я поїхать полювати, –
Їдьмо разом полювати в гори».
Драгутин йому відповідає:
«Рідний брате мій, Милане-беже!
Сон недобрий я сьогодні бачив:
Блискавка на заході заграла,
Грім ударив із ясного неба
Та й у наше він упав подвір’я.
Я умер, ти ледве жив зостався».
Братові Милан відповідає:
«Милий брате, беже Драгутине!
Сон – марнота, істина ж у бозі,
Віри снові не треба діймати!
Їдьмо, брате, полювати в гори!»
Драгутин послухався Милана:
«Добре, брате, накажи-бо слугам,
Щоб вели хортів вони на влови,
Соколів щоб сивих готували.
Я ж піду в світлицю братової».
Тут на ноги рівні він підвівся
Та й іде в світлицю братової.
Як прийшов же він до братової,
При вікні вона тоді сиділа.
Драгутин із нею привітався,
А вона на ноги рівні встала,
Драгутину зичила здоров’я,
Цілувала йому білу руку,
Посадила в крісло золочене,
Наливала солодкої кави,
Подавала міцної ракії.
Каже Драгутин до братової:
«Сестронько, Миланова дружино!
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Певно, ти учора натомилась,
Їхавши дорогу довгу верхи!
То чи ж добре нині спочила ти
У світлиці, на м’якій постелі,
У Милана на руці-правиці?»
Драгутину братова сказала:
«Дівере мій, золотий мій персню!
Натомилась я в дорозі вчора,
Але добре нині спочила я
У світлиці, на м’якій постелі,
У Милана на руці-правиці».
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Гляньте ж ви на бега Драгутина!
Опускає руку він в кишеню,
Дев’ять перснів добуває звідти,
Дев’ять перснів із щирого злота,
Що горять в них пишні самоцвіти,
Сто дукатів додає до перснів,
Надаряє братову кохану.
Братова йому цілує руку,
Добуває шиту злотом хустку,
Драгутину-бегові дарує.
От брати поїхали на влови.
Як підіймуть де куріпку-птицю,
Соколів на неї напускають,
Соколи куріпку-птицю ловлять.
Як підіймуть лань чи сарну бистру,
То хортів пускають прудконогих,
Ловлять пси і лань, і сарну бистру.
Під кінець облаву влаштували,
А Милан поставив у засаду,
Брата він поставив у засаду,
Там, де має звір на нього вийти.
Зашуміли у гаю кричани,
Лева-звіра з гаю виганяли,
Звір на бега Драгутина вийшов.
Як побачив звір той Драгутина,
То на нього він напався люто.
Бег камінням, дрюччям боронився,
Потім кинув злотом шиту хустку,
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Що дала Миланова дружина,
Лютий звір накинувся на нього,
Драгутин гукає до Милана:
«Де ти брате, беже Милан-беже?
Лютий звір мене згубити хоче!»
Як почув Милан той братів поклик,
Жаль йому зробилось Драгутина,
І побіг Милан на братів голос.
Добіга до брата у засаду,
А у брата голови немає.
Жаль великий взяв Милана-бега,
На коня він скочив вороного,
До свого подвір’я він помчався.
У кімнату він іде горішню,
Там бере свою дружину вірну,
Кидає з кімнати у подвір’я,
На каміння кидає дружину,
Там вона і смерть собі знаходить.
Взяв Милан в сакви свої дукатів,
На коня сідає вороного,
Покидає статки і маєтки,
Білим світом їде мандрувати.

Всьому світові відомо, як у дні Великої Вітчизняної війни збраталися
слов’янські народи во ім’я перемоги над спільним ворогом – фашистсько-
німецькими полчищами. Це братання, що являє собою одну з найреальніших
підстав для розквіту вселюдської дружби – дружби чесних трудящих рук і
чистих сердець у всьому світі – зростає й нині, у дні миру й боротьби за мир.
Служити цій справі – велика честь і висока радість.
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Микола Зеров –
поет і перекладач *
І

FE

Це було десь у кінці чудової київської весни. Я зустрівся з Миколою
Костянтиновичем, чи як ми звичайно називали його, Миколою Костевичем Зеровим, біля університету. Він, здається, саме кінчив там свої чергові лекції з
історії української літератури і вертався додому. Він запропонував мені посидіти трохи в Шевченківському парку, і я залюбки погодився. Важко було
собі уявити цікавішого співрозмовника, ніж Микола Костевич. Бесіда наша
точилася найчастіше коло літератури, але Зеров, хоч і людина філологічної,
«класичної» освіти, знався багато на чому. Він, наприклад, одного разу розповідав мені, чому ото всихають верхів’я знаменитих, оспіваних іще Пушкіним,
прославлених Шевченком, а проте не з «діда-прадіда» українських, а завезених колись, либонь, із Італії пірамідальних тополь 1. Розповідь та навія

IM

* За виданням: Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ, 1986. Т. 13. Літературно-критичні статті. С. 474–486, 600–603. – [Примітка редколегії 2019 р].
Вперше надруковано посмертно в журн. «Жовтень», 1965, № 1 с. 78–86. Пізніше статтю
вміщено як вступ до вид.: Зеров М. Вибране, Київ, 1966, с. 5–17.
Автограф зберігається в Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського, од. зб. Р‑65. – [Примітка видання 1986 р].
1
<...> Про історію завезення цього дерева на Україну існують різні думки. Чи не єдиним
вітчизняним джерелом з цього питання є книжка Василя Яковича Ломиковського «Разведение леса в сельце Трудолюбе» (Санкт-Петербург, 1837; відзначена золотою медаллю), даних
якої подальші наукові праці європейських учених у принципі не спростовують. В. Я. Ломиковський (1778 – бл. 1848), проживаючи на хуторі Трудолюб Миргородського повіту Полтавської губернії, був не тільки уславленим збирачем українського фольклору (йому належать
найперші записи українських народних дум, 1803–1805), а й відомим лісівником. У своїй
книжці він писав: «Сей тополь древности привезен был римскими консулами из Грузии в
Италию, в половине XVIII века из Италии в Польшу, в Софийский сад графа Потоцкого
(тобто на Україну, в Умань. – Ред.): оттуда перешел в Киев в исходе XVIII в., а в начале XIX
оказался и в Полтавской губернии. Я получил его прямо из Киева, и посредством черенков
размножил в большом числе. На высоких Киевских горах он растет очень высоко и скоро, но
всегда имеет высохшие верхушки на три аршина и более; при таком безобразии он более и
более высыхает» (Ломиковский Василий Яковлевич. Разведение леса в сельце Трудолюбе.
Санкт-Петербург, 1837, с. 16–17).
Чому ж засихають верхи у пірамідальних тополь, стало відомо лише пізнішій науці. Тополя – культура дводомна, тобто окремо ростуть чоловічі та жіночі екземпляри. Але найчастіше
вегетативним способом висаджують чоловічі, крона в яких красивіша, ніж у жіночих. Через
те, що дерево віками позбавлене природного розмноження через запліднення і біологічна
його стійкість підірвана, воно починає в 30–40 років, як кажуть дендрологи, суховершинити.
М. Т. Рильський присвятив М. Зерову сонет «Тополя», в якому є рядок: «Нещасне дерево, Шевченкова любове...». – [Примітки 1–24 видання 1986 р].
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ла мені сонет «Тополя», вміщений у моїй збірці 1929 року «Де сходяться
дороги» і присвячений Зерову. А то якось Микола Костевич глянув на мого
мисливського пса, сетера-гордона, і почав цілу розправу про звиродніння
у нас цього виду сетерів. Виходить, був він, син завзятого мисливця і теж
педагога з професії, якоюсь мірою обізнаний і в такій несподіваній галузі,
як собаківництво...
Цікаво було поговорити з Костевичем про образотворче мистецтво, архітектуру, театр. Скрізь мав він неабиякі знання і вироблений, тонкий, строгий смак.
Але того дня у нас ішлося таки про літературу. Виникло ім’я Фета, і Зеров почав читати улюблені ним Фетові вірші один по одному – напам’ять,
звичайно... Пам’ять мав він феноменальну, «франківську». Це добре знають
слухачі його університетських лекцій. Іноді читав він їх увечері, при елект
ричному світлі. Коли електрика псувалась чомусь, і аудиторія залишалась у
цілковитій темряві, Зеров ні на хвилину не припиняв лекції, цитуючи з пам’яті
цілі сторінки літературних документів.
Я назвав Фета, і у читача зараз же може виникнути враження, що «неокласик» Зеров полюбляв тільки таких, як Фет, «жерців чистої краси», прихильників «мистецтва для мистецтва». На цьому треба зупинитися.
Сучасні читачі мають, розуміється, лише туманне уявлення про так звану
«групу неокласиків», з якою пов’язують і моє ім’я, і якщо про Зерова щось і
чули, то тільки як про завзятого теоретика й практика неокласицизму. Несправедливо репресований у часи культу особи Сталіна, блискучий літературо
знавець, критик, поет і перекладач, Зеров на багато років викреслений був
із української літератури, ніхто з молодих його не читав і не міг читати, так
він і зостався для тих, що чули його ім’я, з осудливим ярликом «неокласика»,
та й годі.
Треба прямо сказати, що досить невиразний термін «неокласики» прикладено було в и п а д к о в о і д у ж е у м о в н о до невеличкої групи поетів
та літературознавців, які гуртувалися спершу навколо журналу «Книгар» 2
(1918–1920), а пізніше – навколо видавництва «Слово» 3. Хоч і пишеться в
наших довідкових виданнях, ніби українські неокласики проголосили культ
«Книгар» – щомісячний критико-бібліографічний журнал. Видавався в Києві в 1917–
1920 pp. видавництвом «Час». Вийшов 31 номер. В 1919–1920 pp. журнал редагував М. Зеров. Щомісячник мав розділи видавничої хроніки і «Нові книги». На його сторінках, поряд із
цінним довідковим матеріалом, вміщувались й статті буржуазно-націоналістичного характеру.
3
«Слово» – приватне видавництво, засноване на початку 20‑х років і закрите в 1929 р.
У цей час на Україні діяли державні, державно-кооперативні і приватні видавництва. До
останніх належали: «Час», «Слово», «Сяйво», «Друкар» (у Києві), «Космос», «Рух» (у Харкові), «Светоч», «Омега» (в Одесі). Особливо жвавою їхня діяльність була в перший період
непу. Книжкову продукцію ці видавництва публікували без чітких ідейно-художніх критеріїв.
2
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«чистого мистецтва», заявляю з повною відповідальністю, що ніхто з учасників
групи ніде й ніколи такого гасла не підносив, – ні Зеров, ні Филипович, ні ДрайХмара, ні тодішній Рильський... У теоретичних твердженнях «неокласиків» було
справді багато спірного, а то й невірного, – та про це можна було б говорити
лише тоді, коли б читачам була відома спадщина тієї групи. Але апологетами
«чистої краси», «мистецтва для мистецтва» і тому подібних нісенітниць неокласики себе ніяк не вважали і не проголошували. Естетичною платформою, яка
їх об’єднувала, була любов до слова, до строгої форми, до великої спадщини
світової літератури. Український неокласицизм був у значній мірі виявом боротьби проти панфутуристів, деструкторів та інших представників того мистец
тва, яке так безпідставно декларувало себе як «ліве»... То ж були часи, коли
один «лівий» ентузіаст запевняв, ніби створена Семенком система філософії
мистецтва «дорівнює за своїм значенням»... системі Маркса в галузі соціології.
То були часи, коли Гео Шкурупій 4 оспівував «чудову блідість тифозної воші»
чи щось подібне, коли Семенко «палив «Кобзар» і по-блюзнірському називав
«Кобзарем» власні віршові вироби 5, коли Валеріан Поліщук 6 писав (і друкував!) поему «Онан». То були часи, коли наші панфутуристи охоче могли
підхопити слова російського егофутуриста, який написав «першу егофутурню
пісню на українській мові», заявляючи в ній: «Усім набридли Тарас Шевченко
та гопашник Кропивницький» 7. То були часи, коли Володимир Коряк, вважаю
Шкурупій Гео (Георгій) Данилович (1903–1945) – український <...> письменник.
<...> «Кобзар» М. Семенка – збірка футуристичних віршових творів – вийшов друком
у 1924 р.
6
Поліщук Валер’ян Львович (1897–1942) – український <...> письменник.
7
<...> Український футуризм, на відміну від російського, не підрозділявся на егофутуризм і кубофутуризм, тому і називався панфутуризмом. Егофутуризм виник у 1911 р. (засновником вважається Ігор Сєверянін). На противагу кубофутуристам, які зосереджувались
на предметному світі, егофутуристи милувалися своїм «Я», своїм «Его», всіляко звеличуючи
футуристичними засобами свій по-особливому міщанський – «салонно-будуарний» – внут
рішній світ.
Першу українську «егофутурню пісню» (й останню) написав Василиск Гнєдов (нар.
1890 р.). «Пісня» мала назву «Огнянна свита», надрукована у 8‑му альманасі егофутуристів
«Небокопы» (Спб., 1913, с. 16). Майже повний текст її можна знайти у статтях К. І. Чуковського «Эгофутуристы и кубофутуристы», «Футуристы» и «Образцы футурлитературы» (відповідно у вид.: «Литературно-художественные альманахи изд-ва «Шиповник». Кн. 22. Спб.,
1914, с. 130; Чуковский К. Собр. соч., в 6‑ти т., т. 6, с. 233, 243–244). Крім того, дуже оперативно і хворобливо на «Огнянну свиту» В. Гнєдова відгукнулась київська газета «Рада»,
в якій 1907 р. М. Т. Рильський надрукував свого першого вірша (див.: Василько А. Перший футурист. – «Рада», 1913, 30 листопада, с. 2). М. Т. Рильський міг ознайомитися з альманахами егофутуристів, коли навчався у Києві, де вони мали постійного розповсюджувача
своїх видань М. Я. Оглобліна, власника книжкової крамниці на Хрещатику, 33. В російській літературі футуристи уже встигли були скинути з корабля сучасності всю національну
культуру. Рєпін був з їхньої точки зору «обыкновенным маляром», Пушкін «прославленным
4
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чи себе правовірним марксистом, називав Коцюбинського «естетом» і представником «мистецтва для мистецтва» 8 (проти чого, власне, й виступав Зеров,
діставши за те «нищівну відсіч» від вульгаризаторів).
Аж ніяк не беручи під захист усе, що говорили й писали українські «неокласики», серед них і Зеров, мушу, проте, твердо заявити, що в їх боротьбі
проти футуризму та інших формалістичних течій, у їх заклику шанувати літературну традицію, у їх любові до грецьких та римських класиків, до Ередіа і
Леконта де Ліля, до Пушкіна, Міцкевича, Шевченка, Франка було, безпереч
но, здорове зерно.
А втім, розмова буде у нас не про Зерова-літературознавця, а про Зерова-поета. Але перед тим, як розглядати творчий його – поетичний і перекладацький – доробок, трагічно короткий шлях його в літературі, скажу, проте,
кілька слів про його літературні смаки, бо з них же випливала і власна його
творча практика.
Фет – представник «чистого мистецтва», нехай і так. Проте Фета не викреслити із історії літератури, проте Фета любили і будуть любити минулі й
прийдешні покоління читачів. І Зеров любив його. Але ж іще глибше любив він і прекрасно знав Івана Франка і Лесю Українку, Валерія Брюсова і
ОлександраБлока, любив він та цінував високо і поета аж ніяк не схожого ні
на Фета, ні на Брюсова, ні на Блока, ні на Франка та Лесю Українку – Володимира Маяковського.
Добре пам’ятається мені лист Зерова до мене, як важко перекласти рядки
Маяковського –
Дней бык пег,
Медленна лет арба.
Наш бог бег,
Сердце наше барабан.
			
(«Наш марш»)

пошляком», Чайковський «любимцем писарей и кухарок». Оскільки з українських літераторів
ще ніхто не зважувався заявляти щось подібне з прицілом на свою культуру, то горезвісні
рядки Василиска Гнєдова, процитовані М. Т. Рильським, означали не що інше як заклик
до зречення від української класики («Огнянна свита» Василиска Гнєдова по-своєму започаткувала український футуризм).
8
<...> 1923 р. до десятої річниці з дня смерті М. М. Коцюбинського В. Коряк виступив
із статтею «Поет української інтелігенції» (див.: Коряк В. Організація Жовтневої літератури. Харків. 1925, с. 147–168), в якій писав: «Після 1910 року... переходить Коцюбинський
до «чистого мистецтва» (с. 166). Цю ж саму точку зору В. Коряк проводить і в інших працях: «Нарис української літератури» (Харків, 1925), «Українська література» (Харків, 1928),
«Життя М. Коцюбинського» (Харків, 1929) та ін.
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Він дуже тішився, що знайшовся один віршник, якому пощастило віддати
ці, за висловом Зерова, «знамениті молоси» (у цьому визначенні енергійних
рядків великого поета позначилась «класична» освіта Зерова).
Словом, смак у Зерова був набагато ширший, ніж це декому здавалося,
і він з великою пильністю вивчав минуле літератури і стежив за розвитком
літератури сучасної (згадаймо, що Зеров, як це відзначав недавно Гр. Кочур,
першим познайомив <...> читача з творчістю Марка Черемшини 9, що йому
належать вдумливі розвідки про Чехова і Коцюбинського, про Свидницького 10
і Щоголева, що він тонко аналізував твори молодого Тичини і Василя Блакитного, виявляв глибокий інтерес до драматургії Миколи Куліша).
Пушкін, Шевченко, Міцкевич належали до першого ряду поетів, яких
безмірно поважав, чудесно знав і глибоко любив Микола Зеров. Він був ентузіастом і діяльним учасником перших <...> видань Пушкіна українською
мовою, всякчасними порадами допомагав мені в роботі над перекладом «Пана
Тадеуша»...
Під час літературних суперечок того часу Зеров заявив якось:
Класична пластика і контур строгий 11,
І логіки залізна течія –
Оце твоя, поезіє, дорога.

IM

Леконт де Ліль, Жозе Ередіа,
Парнаських зір незахідне сузір’я
Зведуть тебе на справжні верхогір’я.
Але в цій «орієнтації» сучасної поезії на французьких «парнасців», чиї
імена годиться нині оцінювати зі спокійних історичних позицій, був не так заклик до наслідування, як протест проти «старосвітчини» і «сентиментальної
кваші» старших епігонських поколінь з одного боку, а з другого – реакція
на всілякі «ліві» «ізми», яких так багато розплодилось було у нас у двадцяті роки.
Сам Зеров визнавав, сміючись, що цей заклик звернутися до Леконта де
Ліля та Ередіа був спричинений передовсім полемічним запалом.

<...> Йдеться про статтю Г. Кочура «Учений, перекладач, поет» («Вечірній Київ», 1963,
1 квітня) та про вступну статтю М. Зерова «Марко Черемшина і галицька проза» до видання: Черемшина Марко. Село вигибає. Харків, 1925.
Кочур Григорій Порфирович (нар. 1910 р.) – український <...> письменник-перекладач.
10
Свидницький Анатолій Патрикійович (літературний псевдонім Петриченко; 1834–1871) –
український письменник.
11
<...> Рядок з сонета М. Зерова «Pro domo» (1921).
9
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Невелика обсягом оригінальна поетична спадщина Зерова складається
із сонетів, дванадцятирядкових елегій (термін умовний), писаних александрійським віршем, і так званих елегійних дистихів. Про винятковий нахил поета до
цих форм та підстави цього нахилу мова буде далі. А тим часом пригляньмося
до одної з елегій, яка здається мені дуже характерною за своїм змістом.
Тягар робочих літ наліг мені на плечі,
Стих безтурботний сміх і споважніли речі,
І голос чую я настирливо-шорсткий:
«Лукавий наймите, а де ж доробок твій?
Де плід твоїх трудів і творчості твоєї,
Чи ж добре ти робив над чорною ріллею,
Чи встигнеш, поки день, скінчить свої жнива?»
Як гірко слухати оті терпкі слова
І як не заздрить вам і молодості вашій,
Цій сповненій вина і ненадпитій чаші,
Цій гострій свіжості передсвітних годин,
Цій смужечці зорі над тихим сном долин!

IM

Елегія ця має заголовок «До альбома», чим і пояснюється звернення –
«і як не заздрить вам...», але по суті це роздуми автора про перейдений ним
життєвий шлях, і суворий, «настирливо-шорсткий» голос, мабуть, надто жорстокого судді – це, звичайно, голос поета, адресований самому собі: «А це ж
доробок твій?»
Життя своє Микола Костянтинович Зеров по праву міг назвати «робочими літами». Народився він року 1890‑го в м. Зінькові на Полтавщині, в сім’ї
вчителя, пізніше інспектора народних шкіл, людини, як доводилось мені чути,
талановитої і своєрідної. Розповідали, що Зеров-батько, їздячи від школи до
школи на велосипеді (не забувши прихопити й вудки чи рушницю), одвідував
лекції молодих учителів і часом сам давав зразкові «уроки». Ці одвідини
завждисприймалися як свято. Можливо, що саме від батька успадкував Микола неабиякий педагогічний хист. Учився він в одній із київських гімназій (де
мав, між іншим, того самого вчителя латинської мови, що й я, – С. В. Трабшу),
потім і у Київському університеті на класичному відділі історико-філологічного факультету, де вивчав грецьку та латинську мови й літературу. По закінченні університету (1912) викладав у середній школі, а пізніше, в пожовтневі
часи, – в Київському ж таки університеті, згодом ІНО (Інститут народної освіти), та на робітфаку. Його лекції з історії української літератури, а також прилюдні виступи завжди збирали величезну аудиторію. Лектор і промовець був
з нього блискучий. Опублікував Зеров чимало літературознавчих праць, а на
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поетичному полі визначився передовсім як перекладач римських поетів – Вергілія, Горація, Тібулла 12, Овідія, Марціала 13, – а також поетів російських,
білоруських, польських, французьких, італійських... Щоб не вертатися вдруге
до цієї справи, зазначу коротко, що навіть люди, які досить зимно ставилися
до оригінальної поезії Зерова, перекладачем уважали його бездоганним. Його
переклади з римських поетів надовго ще не втратять своєї великої пізнавальної та естетичної ваги. По-різному можна ставитись до поетів французької
«Плеяди» – Ронсара 14, Дю Белле 15, до улюбленців Зерова – французьких
«парнасців» Ередіа та Леконта де Ліля, але те, що він уперше познайомив з
ними українського <...> читача, і то познайомив у чудесних перекладах, не
можна не визнати серйозною заслугою Миколи Костянтиновича. Перекладацька спадщина Зерова, яку читач знайде в цій книзі, становить поважне явище
в нашій культурі, значення якого навряд чи хто став би заперечувати. Отже,
коли взяти в сумі педагогічну й літературознавчу працю Зерова (не приховуючи, звісно, її недоліків), його перекладацьку діяльність і його оригінальну
поезію (до розгляду якої я зараз і перейду), то можна сміливо сказати, що на
питання: «А де ж доробок твій?» – міг Зеров одповідати без жодного остраху
та збентеження. Доробок був неабиякий, а виріс би до незрівнянно більших
розмірів, коли б трагічні обставини не вирвали його з наших лав у самому
зеніті творчого розвитку.
У кінці процитованого вище вірша автор говорить про свою «заздрість»
до молодого адресата, але ж хіба не ясно, що це благородна заздрість, зазд
рість, продиктована любов’ю. Всі учні Зерова – слухачі його лекцій в університеті та на робітфаку, його доповідей та виступів на різних диспутах та дискусіях пам’ятають, з якою доброзичливістю ставився він до молоді, до паростків
нового в нашому громадському житті, в нашій культурі.
Згадуючи Болдину гору чи Болдині гори в Чернігові, де похований Коцюбинський, поет писав:
Де Болдині дрімали тихі гори,
Де плавав сіверський рибалка Круть *,
Б’ють молоти, нові часи кують **
І будять лугу займище просторе.
Тібулл Альбій (бл. 50–19 рр. до н. е.) – римський поет.
Марціал Марк Валерій (бл. 40 – бл. 104) – римський поет.
14
Ронсар П’єр де (1524–1585) – французький поет.
15
Дю Белле Жоашен (1522–1560) – французький поет, належав до літературної школи
«Плеяда».
* Рибалка Панас Круть – герой однойменного оповідання Ів. Нечуя-Левицького. – [Примітка автора].
** Тут і далі підкреслення автора статті. – [Примітка видання 1986 р].
12
13
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Ще яскравіше висловлена ця сама думка, відбитий цей самий настрій у
сонеті «Будівникові»:
Сади нагоряні, луги відлеглі
В бетоні, склі і спондиловій цеглі
Простелять т в о р ч о с т і н о в о ї т л о ;
Огнями вулиць процвітуть перлисто
І скажуть: ми – не прадідне село,
Ми днів майбутніх величаве місто.

FE

Здається, цих двох цитат досить, щоб відкинути досить поширене свого
часу уявлення про Зерова як про завзятого любителя старовини, консерватора
в естетичних поглядах, «архаїста»...
А щодо поглядів громадського характеру, то нагадаю, з якою глибокою
повагою писав цей нібито вузький «естет» про Чернишевського:
Полярна ніч і волохатий сполох
Над безвістю засніжених долин.
Як терпне серце!
Скільки літ один
Німує він у нетрях захололих.

16

IM

Він згадує: між друзів ясночолих
Кипить розмова; від привітних стін
Спливає світло; і, немовби дзвін,
Він кличе все живе, він б’є на сполох.
Суд і заслання... Мука самоти...
О, як у сяйві небо розкололось!
А тиша мертва, і нема мети.

Враз бубонці: далеко рипнув полоз,
І крізь сніжок, здається, чути голос:
«Ще не покаявся? не виправився ти?»

Закоханий у багатобарвне і багатоголосе земне життя, Зеров з особливою
любов’ю оспівував ту пору року, коли природа відроджується, розцвітає, буяє
під гарячим животворним сонцем, – весну:

16

<...> Рядки з сонета М. Зерова «Чернишевський» (1933).
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Крізь цеглу й брук пульсує кров зелена
Земних ростин, і листя чорноклена
Кривавиться у світлі ліхтарів.

17

І між камінних мурів за штахетом
Округлих яблунь темний кущ процвів
Таким живим розпадистим букетом.

FE

Це, між іншим, якось перегукується із знаменитим початком «Воскресения»
Толстого («Как ни старались люди...»), яким Микола Костевич особливо захоплювався, вважаючи його одним із найвищих зразків російської і світової прози...
Зеров пристрасно любив природу, він знав, як мало хто, пейзажі української
землі, – а проте одна із його елегій закінчується такими багатозначними словами:
Із вирію летять курличучи ключі 18,
А з моря вітер дме, гарячий, нетерпливий.
Але пощо мені ці вітрові пориви,
І жайворонків спів, і проростання трав?
З якою б радістю я все те проміняв
На гомін пристані, лиманів сині плеса,
На брук і вулиці старого Херсонеса!

IM

Коли Миколу Костевича питали, чи цей його «старий Херсонес» – часом
не Київ, – то він весело відповідав: «А звичайно, так!»

III

Якось Зеров дав собі й тим, кого вважав подібним до себе, таку характеристику, назвавши її «самоозначенням»:
Я знаю: ми тугі бібліофаги * 19
І мудрість наша – шафа книжкова.
Ми надто різьбимо скупі слова,
Прихильники мистецтва рівноваги.
Ніхто не скаже нам: «Жерці і маги!
Ви творите поезії дива...»
Чутливість наша вбога і черства
І не вгамує молодої спраги.

<...> Рядок з сонета М. Зерова «У травні» (1933).
<...> Рядки з александрійського вірша М. Зерова «У степу».
* Книгоїди (грецьк.). – [Примітка видання 1986 р].
19
<...> Рядки з сонета М. Зерова «Самоозначення» (1929).
17
18
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Що слово точене? Чарує звук
Акторських реплік та уданих мук,
Розливних сліз, плиткої гістерії.
І промовляє критик: «Скинь кашкет!
Он світич наш, він гріє і зоріє,
Люби і поклоняйся: то – поет!»

IM

FE

У цьому сонеті не можна не вбачати суперечливості думки. Передовсім
ота самокритика – «ми тугі бібліофаги», «мудрість наша – шафа книжкова» –
проголошується не без іронії, не без потаємної гордості, що й виказує себе в
рядку: «Прихильники мистецтва рівноваги». Тут уже нема нічого ні самокритичного, ні іронічного, поет просто декларує свій смак, свої стилістичні уподобання, свій художній напрямок.
Але ж чому «мистецтву рівноваги», «скупим різьбленим словам» і «вбогій та черствій чутливості» треба протиставляти «акторські репліки», «удані
муки», «плитку гістерію» (істерію)? Чому саме перед ними рекомендує «зняти
кашкет» той уявний критик, з яким автор цього сонета видимо полемізує?
Чому не можна було б протиставити «книжковій шафі» і «мистецтву рівноваги»
справжні, а не «удані муки», справжню пристрасть, а не «плитку гістерію»?
Чому коли на одному боці врівноважена, спокійна, холодна, різьблена краса
Ронсара, Дю Белле, Ередіа, Леконта де Ліля, Брюсова та й самого Зерова, то
на другому боці доконче плаксиві істерики, а не Байрон, не Гюго, не Леопарді, не Лєрмонтов, не Петефі, не Шевченко, не молоді Тичина і Сосюра?
Може, я висловлююсь не зовсім ясно, але мені здається, що в цьому вір
ші Зеров якось не до кінця довів свою думку, і вірш вийшов по суті однобічним, отже несправедливим. Правда, може, мав поет на оці якісь конкретні
висловлювання конкретного якогось критика, що полюбляв-таки «плитку гістерію», «удані муки» та інші подібні фальшивки і підробки під гаряче почуття –
і саме в них бачив справжню поезію. Проте коли річ дається в таких узагальнених рисах, то ми маємо підставу висловити жаль, що тут бракує цілковитої
чіткості та об’єктивності.
Але Зеров був у цьому «самоозначенні» несправедливий і до самого
себе. Чому широко освічена і залюблена у той чарівний світ книг, у який
залюблений був, скажімо, і Горький (аж ніяк не «неокласик» і не «парнасець»!), – чому ця людина мала бути доконче «тугим бібліофагом»? Чому
майстер, який любить «різьбити слова» і прагне «мистецтва рівноваги», – не
одмінно заслуговує на негативну, хоч би й підкрашену іронією характеристику? Чому – коли в’язатися до заголовка вірша – сам Зеров ніби не вважав
себе не те, що «жерцем і магом», але все-таки справжнім поетом? А він таки
не раз, як свідчать сучасники, висловлював невисоку думку про власні свої
твори, називав свої сонети «сухарями» і т. ін.
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IM

FE

І тут я заходжу в суперечку з автором «самоозначення». Я сперечаюсь
із Зеровим – за Зерова.
Він був поет.
Він любив, як уже сказано, строгі форми. Але чи справді це становить непрощенний гріх? Взяти хоч би той самий сонет. Скільки людей висловлювались
проти цієї форми, як нібито штучної, холодної, застарілої і т. ін. Але скільки ж
поетів висловлювалось і на її користь! Згадаймо хоч би загальновідоме пушкінське: «Суровый Дант не презирал сонета». Згадаймо і Франків сонет про сонет –
«Голубчики, українські поети». За наших часів німецький поет-революціонер
Йоганнес Бехер не тільки писав сонети, але й теоретично обстоював цю форму,
лаконізм і суворі закони якої не дають місця порожній балаканині, дисциплінують думку поета і владно велять йому зосередитись на головному образі.
Коли Зеров прославляв «ясну, дзвінку закінченість сонета», то він рішуче і впевнено протиставляв її розхристаності тогочасних верлібрів і провінціальному примітивізмові та вбогості поетів, які не жартуючи вважали себе
«послідовниками Шевченка», навіть у думці не покладаючи, що Шевченко був
незрівнянним м а й с т р о м тієї форми, закони якої він для себе встановив.
З прибічниками сонета, та й інших канонічних форм, до яких (прибічників)
і я грішним ділом належу, можна, звісно, сперечатись, але цікаво, що серед
нашого молодшого покоління прокинувся, мабуть, закономірно, потяг саме до
сонета. Від цього факту відмахнутись не можна. Хочеться відзначити ще й таке:
коли Франко, Леся Українка, Самійленко звертались до сонетів, терцин, секстин,
октав і т. ін., то це було не ознакою консерватизму, а навпаки – проявом руху
вперед, бажанням вигострити, витончити, збагатити українське поетичне слово.
Александрійські вірші (шестистопові ямби) та елегічні дистихи (гекзаметр
і пентаметр), до яких теж охоче вдавався Зеров, так само служили меті поетичної дисципліни, строгості і ясності думки.
Канонічні форми Зерова, поєднані з ненастанною увагою до багатства,
чистоти і милозвучності мови, я рішуче вважаю прогресивним явищем в українській <...> поезії.
А що Микола Костянтинович чуйно прислухався і пильно придивлявся до
здорових молодих паростків у нашій літературі, що пошана до традиції жила в
ньому у співдружбі з любов’ю до нового і з відразою до модних, галасливих,
скороминущих формалістичних викрутасів, – свідчать такі рядки із сонета
«Київ. Традиція», в якому автор звертається до Києва:
І в наші дні зберіг ти чар-отруту:
В тобі розбили табор аспанфути 20 –
К у ю т ь , і м е л ю т ь , і дивують світ.
Аспанфути – Асоціація панфутуристів. Київське угруповання у 1922–1924 рр. очолював М. Семенко.
20
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Тут і Т и ч и н а , голосний і юний,
Животворив душею давній міт
І «Плуга» вів у сонячні комуни.
Іронії першого з наведених терцетів протиставлене в другому зеровське захоплення творчістю Павла Тичини, тут виразно лунає: «Ave, vita nova!»
(«Привіт, нове життя!»).
Пластичність і мальовничість високою мірою властиві сонетам Зерова та
й іншим його віршам. Кілька лише прикладів:
З білявих хмар, із шовкових запон
Дивився місяць на стерню і поле;
Низами м л а с т е л и л а д о в г і п о л и ,
І сяяв ц е р к в и в и р і з н и й к а р т о н .

IM

FE

Про гостроту поетового ока особливо виразно свідчить останній рядок.
Або:
Дванадцять днів, д в а н а д ц я т ь с и н і х ч а ш
Над с і р и м и і р ж а в и м и я р а м и .
					
(Сонет «У Донбасі»)
А ось уривок із вірша «Овідій»:
Убогий, дикий край! Весною бруд і холод;
Улітку чорний степ: ні затишних гаїв,
Ні виноградників, ні золочених нив.
А там морози знов і небо в сизій ризі,
І от риплять вози, копита б’ють по кризі,
Вривається сармат, і все плюндрує вкрай,
І бранців лавами вигонить за Дунай.

Навіть людина, яка не знає біографії Овідія і ніколи не заглядала в
«Скорботні вірші» («Tristia») та «Чорноморські послання» цього давнього римського поета-вигнанця, не може не визнати, що в наведених рядках Зерова
розгортається дуже колоритна і жива картина.

IV
Зерова називали «книжним поетом», сам він приклеїв до себе титул
«бібліофага». Поет, кажуть, повинен черпати свої теми із життя. Ну, а хіба
література – не один із проявів життя, і то життя згущеного, сконденсованого,
загостреного до краю? Хіба не з книжних джерел зачерпнуті «Анджело», «Бенкет у чуму», «Моцарт і Сальєрі», «Камінний гість» Пушкіна? Хіба не на підставі старовинних хронік побудував більшість своїх геніальних трагедій Шекс
пір? Хіба не літературні підоснови мають драматичні поеми Лесі Українки,
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хіба не в боротьбу з віковою книжною традицією вступила вона, пишучи «Камінного господаря»? А Франкове перегукування із століттями, його побудований на біблійній легенді «Мойсей»?
Таких прикладів можна назбирати дуже багато. Годиться тільки додати,
що кожний справжній поет, шукаючи натхнення на пожовклих старовинних сторінках, скроплює їх живою водою свого творчого «я» – і трепетної сучасності.
Микола Зеров почував себе як удома в далеких епохах, і, протиставляючи в одному із своїх сонетів образ християнських переказів – Саломею – Гомеровій Навсікаї, він мав на оці, власне, два людські т и п и , – давав велике
узагальнення.
У сонеті «Вергілій» читаємо:
Та він живе, і дзвін гучних його поем
Донині сниться над риданнями Дідони 21,
Бряжчанням панцирів і сплесками трирем 22…

FE

Я не думаю, що тут треба стати на позицію читача, який зневажливо махне
рукою: «Біс його знає, що воно там за Дідона і які ото триреми!» Краще можна
згадати оці рядки російського поета К. Случевського:
Смерть песне, смерть! 23 Пускай не существует!
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на городской стене.

IM

Ярославна – образ із давньої літературної пам’ятки, із «Слова про Ігорів
похід». Але ж до цього образу знову і знову звертають свої очі і російські,
і українські, і білоруські поети. З особливою силою прозвучав голос княгині
«на городской стене» в дні Великої Вітчизняної війни.
Великі світові образи – це великі узагальнення, вони живуть і житимуть,
запліднюючи творчу людську думку.
Саме оцією довговічністю (боюся сказати – вічністю) образів світової
літератури і пояснюється повсякчасне звертання до них поетів, і «тінь Данта
з профілем орлиним» 24 кинула свій відсвіт на великого поета нових часів –
Олександра Блока.
Зеров частіше, ніж інші сучасники, звертався до «тіней забутих предків».
І то не тільки до сторінок «Одіссеї», особливо ним улюбленої, а й до «Слова
Дідона – за римською міфологією, засновниця Карфагена, персонаж поеми Вергілія
«Енеїда». Покинута Енеєм, покінчила життя самогубством.
22
Трирема – судно (у Давньому Римі) з трьома рядами весел.
23
<...> Рядки з вірша К. К. Случевського «Ты не гонись за рифмой своенравной», що
увійшов до циклу «Песни из “Уголка”» (1895–1901).
24
<...> Рядок з вірша О. Блока «Равенна» (1909).
21
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о полку Ігоревім», і до постаті «мандрованого дяка» Турчиновського, і до
творців особливо йому симпатичних, об’єднаних в його мислях ідеєю людяності – Діккенса, Жюля Верна, Марка Твена, Свіфта... І скрізь він брав с в о є .
У сонеті «Сон Святослава», де так несподівано звучить рядок «Антена
гнеться, як гнучке стебло», висловив поет, безперечно, свої глибокі особисті
переживання. А ось напоєні зеровським життєлюбством, зеровською закоханістю в світ рядки із сонета «Князь Ігор»:
В стременах став, зорить. А кінь гребе
І ловить ніздрями далеку вогкість Дону.

FE

Ну, хто наважиться сказати, що це тільки переспів стародавнього мотиву?
Зеров добре знався на астрономії, і запозичені з грецької та римської
міфології назви зірок і сузір’їв щоразу викликали у нього нові, свіжі асоціації.
Ось, приміром, рядки із сонета «Діва»:
І пролилася кров. Дзвенить сурма;
Ступає віл під тягарем ярма,
І землю грішну кидає Астрея.
Лиш повесні в далеких небесах
Сріблиться зорями її кирея
І згоди Колос світиться в руках.

IM

Автор дав таку примітку до цього вірша: «А с т р е я – Діва – Правда,
що з кінцем золотого віку залишила землю і відтоді сяє на небі сузір’ям Діви.
К о л о с – головна зоря в сузір’ї Діви».
Але, відклавши набік цей астрономічно-філологічний коментар, ми повинні просто визнати, що перед нами – чудесний клаптик зоряного неба і що
постать Астреї в наших очах перетворюється на символ сучасної вселюдської
боротьби за мир, а «згоди Колос» світиться для нас як одна з найвищих мрій
людства...
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МОВА



Треба доглядати наш сад.
Вольтер
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.

FE

Прислухайтесь, як океан співає –
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім.
Немає Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово – це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.

IM

Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля,
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
			

Квітень 1956 р., Київ
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СЛОВО ПРО РІДНУ МАТІР
[Фрагменти]

Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами,
Земля, яку скропив Тарас
Дрібними росами-сльозами.

FE

Благословенна в болях ран
Степів широчина бездонна,
Що, як зелений океан,
Тече круг білого Херсона,
Що свій дівочий гнучий стан
До Дніпрового тулить лона.

IM

Благословенна ти в віках,
Як сонце наше благовісне,
Як віщий білокрилий птах,
Печаль і радість наша, пісне,
Що мужність будиш у серцях,
Коли над краєм хмара висне.
Благословенні ви, сліди,
Не змиті вічності дощами,
Мандрівника Сковороди
З припорошілими саквами,
Що до цілющої води
Простує, занедбавши храми.

Благословен мечів ясних
Огонь, отчизни охорона,
Іржання коней бойових,
Морських походів даль солона
І «Енеїди» владний сміх,
Полтави тихої корона,
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Гаряча дума Кобзаря,
Що і в огні не спопеліє,
І молоток Каменяра,
І струни Лисенка живії,
І слави золота зоря
Круг Заньковецької Марії! [...]
Благословенна синь озер,
І Псло, і повів рути-м’яти,
Народу геній, що не вмер,
Не вмре від жодної гармати,
У гроні світлому сестер
Благословенна наша мати [...]

FE

Хто може випити Дніпро,
Хто властен виплескати море,
Хто наше злото-серебро
Плугами кривди переоре,
Хто серця чистого добро
Злобою чорною поборе?

IM

Настане день, настане час –
І розіллється знов медами
Земля, що освятив Тарас
Своїми муками-ділами,
Земля, що окрилив Тарас
Громовозвукими словами. [...]

Хіба їй можна одцвісти,
Коли зоря горить рожева,
Коли шумлять-дзвенять світи
Від рику раненого лева,
Лисиці брешуть на щити
І кличе Див поверху древа!
Хто золоту порве струну,
Коли у гуслях – дух Боянів,
Хто димний запах полину
Роздавить мороком туманів,
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Хто чорну витеше труну
На красний Київ наш і Канів? [...]
Гримить Дніпро, шумить Сула,
Озвались голосом Карпати,
І клич подільського села
В Путивлі сивому чувати.
Чи совам зборкати орла?
Чи правду кривді подолати?

FE

О земле рідна! Знаєш ти
Свій шлях у бурі, у негоді!
Встає народ, гудуть мости,
Рокочуть ріки ясноводі!..
Лисиці брешуть на щити,
Та сонце устає – на Сході!

1941 p., Уфа

IM
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МАНДРІВКА


[Фрагменти]



1

Плывем... Куда нам плыть?
О. Пушкін

О тиха пристане робочого стола,
Де ще на якорях дрімають вірні рими,
Де мислі щоглами підносяться стрункими,
Струмують образи, як понадводна мла!

FE

Уже рука моя вітрила нап’яла,
А ще не знає ум, куди його нестиме
Повітря свіжого дихання незбориме,
Як повів мужнього орлиного крила.
Ще крихти, кинуті з таверни куховаром,
Чайки, змагаючись, хапають із води,
Ще хтось там – на молу – сміється оком карим,

IM

Сльозу ховаючи, – а вже хисткі сліди
Між хвилями стерно рисує шумовите...
Прощайте, береги! Прощай, знайомий світе!
2

Ми довго плавали, ми бачили увіч
Гарячі кактуси, банани тонкошкірі,
Легку блакить лагун на чорнім фоні бурі
І темну, як графіт, над океаном ніч.
Міста ми бачили, де котиться з узбіч
Хвилястий виноград, де на стрімкому мурі
Гірлянди ніжних німф і дикі зграї фурій,
Де, ніби музика, солодка ллється річ.

Та скрізь – у мареві маїсових плантацій,
У синіх гаванях, на доках гомінких,
Серед шумних будов – лице рабині-праці,
Скрізь піт, і гніт, і кров, і свист бичів їдких
Красуні, дітками годовані живими...
О раю, проклят будь! Будь проклят, буйний Риме![_]
1934
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***

На білу гречку впали роси,
Веселі бджоли одгули,
Замовкло поле стоголосе
В обіймах золотої мли.
Дорога в’ється між полями...
Ти не прийдеш, не прилетиш –
І тільки дальніми піснями
В моєму серці продзвениш.
					

1917

FE

***

Яблука доспіли, яблука червоні!
Ми з тобою йдемо стежкою в саду.
Ти мене, кохана, проведеш до поля,
Я піду – і, може, більше не прийду.

IM

Вже й любов доспіла під промінням теплим,
І її зірвали радісні уста, –
А тепер у серці щось тремтить і грає,
Як тремтить на сонці гілка золота.
Гей, поля жовтіють, і синіє небо,
Плугатар у полі ледве маячить...
Поцілуй востаннє, обніми востаннє:
Вміє розставатись той, хто вмів любить.
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Багряний вечір догорів…
Багряний вечір догорів,
І попіл падає на місто.
Переливається намисто
Понаддніпрянських ліхтарів.
По шумі денних голосів
На серці тихо, сумно, чисто.

FE

Ніч, лампа, роздум, самота,
Сніги паперу ще німого.
Спокійна творчості тривога,
В мовчанні зімкнені уста,
Ледь-ледь окреслена мета
Знов серце манить у дорогу.

IM
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Спогади
митців та науковців,
творчі рефлексії сучасників

FE

Вечір Максима Рильського
у Варшаві

Як мало вас прийшло! Агей, панове,
Чи це лінивство, чи стара пиха,
Зневага до Шевченкової мови,
Чи це епоха темна і глуха?

IM

Якщо вже ви не вмієте й Максима
Пошанувати чесно, горе вам!
У пишної Європи за дверима
Лежати будете, неначе хлам!
І витруть ноги західні і східні
Вітри на вашій спині... о, ляхи!
Від гордості надмірної ви бідні,
Знедолені з нелюдської пихи!

За королів молиться в Пирогощі
Не будемо, панове, не пора.
Тільки сестринство України й Польщі –
Молитва наша з Вісли до Дніпра!
Ви не прийшли, та вірити жадаю,
Що прошептали дома: наш Максим!
Я іменем його благословляю
Ваш край і сонце завтрашнє над ним!

Дмитро Павличко
1985 p.

IM

FE
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Дмитро Павличко

поет, перекладач, літературний критик,
громадський діяч

Му́ка чистоти *

IM

FE

Максим Рильський для мене пiсля матерi й батька – третя людина, спомини про яку викликають особливий жаль не тому, що вона вiдiйшла на
завжди, а тому, що не дочекалась 1991 року, не чула клекоту синьо-жовтих
прапорiв над Києвом, не бачила воскресiння нашої держави – явини своєї
найпотаємнiшої, iнстинктивно плеканої мрiї. Змордований радянським режимом, цинiзмом сталiнських опричникiв, смертями найближчих друзiв, щоденною
тяжкою працею, власною «облудливою покiрнiстю», вiн не мiг дожити до наших
великих днiв.
Про свою смерть писав вiн ще у молодому вiцi, коли зрозумiв, що
пiдкований ще царським залiзом чобiт бiльшовицької диктатури наступає на
нього. Виходу нема.
Умерли всi – а за одним найтяжче!
Дячок нiчого в нiс не бурмотiв,
За похорони пiп не торгувався,
Не голосили дiти та баби,
Коли його ховали.
В зимнiм небi
Два шуляки недвижно пролiтали,
I даль була порожня. От i все.
Був чи не був? Останнi бiлi айстри –
Передчуття осяяних снiгiв –
Я б клав йому на чоло, на обличчя,
Я плакав би, коли б менi не знати,
Що я себе – себе ж – i хороню.

Це писалося 1922 року. Похмура, песимiстична картина. А 1918 року,
коли Україна повстала, мотив смертi мав iншi iнтонацiї. Рильський звертався
до українського читача, натхненного революцiйними подiями, надiями на свою
державнiсть; смерть не лякала його, надходила вiчнiсть нацiї.
Коли на могилi моїй
Зелена затужить трава,
* За виданням : Павличко Д. Літературознавство. Критика. Київ : Основи, 2007. Т. 1.
Українська література. С. 307–314. – [Примітка редколегії 2019 р.].
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– Читатиме хтось цi пiснi,
Нескiнченi тихi слова...
Читачу, вглибися у те,
Чим я свою пiсню зiгрiв,
I, може, почуєш ти щось,
Що бiльше од згукiв i слiв...
Побачиш ти в пiснi моїй
Луну своїх власних надiй...
Читачу! Поглянь, усмiхнись;
Я твiй! Я не вмер! Я живий!

IM

FE

Замолоду Рильський був фiлософом-екзистенцiалiстом, його лякали
соцiальнi i нацiональнi межi людського духу. Вiн сприймав людину цiлiсно з
нацiональними й соцiальними болiннями, але бачив, що поза межами цих почувань iснує безмiр буття, де природа, краса, мистецтво, культура, взаємини
мiж людьми й нацiями, моральна етика i т. д. – вiдiграють визначну роль в
радощах i смутках людини. Рильський розумiв, що неможливо любити небеса,
де нема Бога, неможливо й жити на землi без диявола.
I чи не вперше в українськiй лiтературi в його книжках 20-х рокiв XX ст.
з’явилася тема залежностi людини вiд природи, причому людини з високим
iнтелектом, яка любов’ю до природи розвиває свої розумовi здiбностi, бачить у пошанi до землi, до води, до беззахисного звiра i до спiвучого птаха
своє не лише бiологiчне, але й духовне покликання. Якi ж були бiднi душею
люди, що критикували Рильського за «соцiальний iнфантилiзм», за «вiдрив вiд
народу», коли вiн показав, що саме в душi народу поселена вища, не прос
то хлiборобська, а духотворча снага, яка поєднує народну етику з любов’ю
до природи.
Як талант, як особистiсть, як мученик Рильський не вмер нi 1922-го, нi
1932-го року. Його врятувала любов до природи, до мистецтва, до України.
Вiн прийняв правила гри з ворогом, за якими кожен вiдступ переходив у наступ,
служба вороговi переходила в слугування своїм iдеалам, у боротьбу за честь
i людську гiднiсть. Вiн повiрив у новi поколiння свого народу, до лiтературної
молодi горнувся, прищеплював їй свою ж таки вiру в невмирущiсть України.
«Я молодий, бо з молодими», – говорив вiн, цитуючи себе, перед смертю. I це допомогло йому переступити смертний рубiж, прийти до нас нинi в
новi, дивовижнi, сяйливi i нелегкi часи свободи. Наставлення та орiєнтацiя на
творчiсть i духовну напругу молодих поколiнь – це прикметна риса Рильського, цього вишуканого й благородного аристократа в українськiй лiтературi.
Шiстдесятники недарма шукали й знаходили в нього благословення на своє
новаторство i правдомислiє. Кожного нинi дiяльного українського письменни-
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IM

FE

ка, митця, iнтелектуала, полiтичного i громадського дiяча торкнулося натхнення Рильського.
Сказати б можна й так: усi ми перебували й перебуваємо в його енергетичному полi, у свiтлi його людяностi i вродженої, а також набутої змалку в
середовищi київської української iнтелiгенцiї, розвиненої в колi неокласикiв,
повної стихiйного європеїзму культури.
Сьогоднi Рильський, як це вiн i передбачив у пролозi до поеми «Мандрiвка
в молодiсть», стоїть перед «iсторiї судом». Який то буде суд, не знаю, але нi
суддею, нi прокурором бути не хочу, а щодо адвокатської оборони, то, думаю,
цю функцiю виконуватиме народ. Лише як мала частиночка народу скажу:
що б там не думали жорстокi звинувачувачi й зарозумiлi суддi, Максим Рильський був, є i буде одним з найбiльших українських поетiв XX столiття, дiячем
культури франкiвського формату, що при трагiчному творчому скалiченнi все
ж таки зумiв двигнути вперед українську духовнiсть, розвинути нашу мову,
наше розумiння природи i людської душi.
Для кожного народу найдорожчою є тяглiсть, безперервнiсть, успадко
ванiсть культурної, фiлософської, релiгiйної, а звiдси й полiтично-держав
ницької традицiї. Заслуга Рильського, крiм усього iншого, у тому, що вiн налагодив i витримав зв’язок мiж генерацiями будiвникiв Української Народної
Республiки i будiвниками сучасної незалежної України.
Намагаючись мовити якоюсь мiрою узагальнююче слово про поета,
розумiємо, – це слово не лише про нього, а й про цiлий вiк неволi, який мусив
накласти на всiх, хто жив тодi, печать рабства i ненавистi. Може, Рильський деколи й нагадував раба, але, на вiдмiну од багатьох iнших, похилених i потульних невiльникiв, не мав ненавистi нi до кого. Найнеприроднiше виглядає вiн
в тих творах, де намагається бути агресивним i мстивим революцiонером. Його
рiдною музою була любов до свiту i до людства, i вiн дуже рiдко зраджував її.
Складна це рiч – минулий вiк судити,
Не завжди варто тут рубати з-за плеча,
Хай кожен рiк життя i кожен день прожитий
Нас обережностi й розважностi навча.

Так радить нам Максим Тадейович, i ми повиннi дослухатися до його
мудростi.
Якщо прийняти за правду, що перехiд Рильського на позицiї марксоленiнської iдеологiї та соцреалiзму був актом поґвалтування i самозгуби його
творчого духу, то слiд би було вважати, що все написане поетом пiсля того
зламу, тобто пiсля 1932 року, є крижаною продукцiєю стуленого серця або
ще гiрше – трупною трутизною, яку видають за цiлющi лiки. Але ж це не так!
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У кожнiй його книжцi другого, найтяжчого, перiоду серед одноденок i фальшивих декларативних речей є живi, чистi, глибокi, перейнятi невимученим, а з небес
насланим i вiльним почуттям, настроєнi на позачасову хвилю, невмирущi твори.
Передбачаючи його «третє цвiтiння», ще 1951 року Євген Маланюк писав: «...без сумнiву, будуть речi в найбiльш “замовлених” книжках Максима
Рильського, що напевно переживуть i совєтський режим, i московську iмперiю,
бо культурнi факти залишаються, незалежно вiд умовин, серед яких повстають». Цих фактiв культури залишив Рильський у нашому нацiональному буттi
так багато, що жоден суд iсторiї не спроможний їх приректи на забуття. Одних лише перекладiв Рильського вистачить для того, щоб вiн був навiки у
свiдомостi нашого народу, навiки в могутнiй течiї української мови.
Весною 1959 року, коли почався новий наступ на українську мову, коли
Москва пiдкинула нам новий закон, за яким українським батькам надавалося право вибирати для своїх дiтей школу з рiдною або росiйською мовою
навчання, тобто було вдарено наш народ в саме серце, – Рильський виступив з вiршем «Рiдна мова». Вiн прочитав його, замiсть промови, на з’їздi
письменникiв. Я чую досi його спокiйний голос, який, одначе, тремтiв не вiд
страху, а вiд зворушення, коли читалися найважливiшi строфи.

IM

Як гул столiть, як шум вiкiв,
Як бурi подих, рiдна мова,
Вишневих нiжнiсть пелюсткiв,
Сурма походу свiтанкова,
Неволi стогiн, волi спiв,
Життя духовного основа.
Царевi блазнi i кати,
Раби на розум i на вдачу,
В ярмо хотiли запрягти
Її, як дух степів, гарячу,
I ослiпити, й повести
На чорнi торжища, незрячу...

Рильський говорив про минулi злигоднi української мови, але ми, тодi
молодi письменники, що формувалися як нова, непокiрна, опозицiйна до
русифiкацiї України духовна сила, стоячи аплодували йому i розумiли, що
«раби на розум i на вдачу» – це якраз отi партiйнi погоничi, секретарi ЦК
компартiї, що сидiли в президiї з’їзду i також аплодували йому, але не за вище
наведенi строфи, а за слова про Ленiна, який начебто всiм «язикам» дав свободу. Боротьба за державнiсть української мови розгорiлася по смертi Рильського, наприкiнцi 80-х рокiв XX ст., але, зiзнаюся, для мене вона почалася
тодi, коли Рильський читав свiй вiрш, нiби кидав iскри у моє серце.
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I в найтяжчi днi натиску з боку партiйних вождiв та гавкiт зграї псів, на
яку оберталися на партзборах чи з’їздах, здавалося б, нормальнi люди, Рильський рятувався любов’ю України. Ця любов пробивалась iнколи, як вода
з-пiд криги, несподiвано i рвучко, що свiдчило тiльки про одне – пiд льодом,
який «не збирався танути», бився пульс незмороженого русла великої, неподоланої душi.
I тут, як майже завжди в Рильського, усе починалося вiд пейзажу як вiд
єдностi найважливiших почувань поета, у центрi яких – вiтчизна. Образом
осенi поет висловлював тугу за молодiстю, де читався силует вiльної України,
образом жаги – невтоленнiсть патрiотичного духу. Поема про Україну «Жага»
наповнена картинами степової спеки, що перепалює землю, вбиває життя дерева i стебла. Оце i є образ пiдмосковської, але на поверхнi окупованої нiмцями
України, спекота, де правдиве слово, як дихання, застрягає в горлi, а все живе
має зiв’янути, згорiти, обернутися в тлін.
«Жага» створена 1942 року в Уфi; йдеться про перемогу над нiмецькими
окупантами, але поет зумiв сказати i про iншу перемогу, про воскресiння
матерi України, – а це було не просто визволення од фашистiв, а поставання
нацiї з муки i неволi, з державного небуття нашої вiтчизни:
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I вiрю, нене, до загину,
Що зiйде промiнь у долину,
Неначе шабля золота, –
I в заповiдану годину,
В прозору тишу голубину,
Ти зiйдеш, рiдна, iз хреста!

Вiрш «Напис», можливо, найкраще характеризує спонтаннiсть патрiотичних
поривiв Рильського, неприборканiсть, яка проривалася крiзь усталенi на тi часи
поетичнi клiше. В Iрпенi на будинку, де до вiйни жив поет, а пiд час нiмецької
окупацiї розмiщувалася полiцiйна служба, Рильський вiдкрив страшний напис:
«Такого-то числа такого-то убито». Вiн пише вiрш (8 вересня 1944 року),
у якому намагається вiдповiсти, хто ж то був той, убитий фашистами
в його домi.
Вояк заслужений чи, може, комсомолець
З iрпiнських затишкiв чи з київських околиць
В могилi десь лежить, i квiтка польова
Могилу золотом пахучим обвива...
Спи, брате дорогий, товаришу i сину,
Безсмертен будеш ти, бо вмер за Україну.

149

www.etnolog.org.ua

IM

FE

Такi рядки дратували таємних i вiдкритих наглядачiв за поетами. Так
орденоносний конформiст не смiв писати. Але Україна ненастанно керувала
пером Рильського. Навiть у тих поезiях, де вiн славить «зоревiнчану Москву»,
вiдчутна якась, безперечно, антисусловська лiнiя – прирiвнювання Днiпра до
Вiсли, Влтави, Дунаю, Києва до Варшави та iнших мiст Європи, Шевченка до
Мiцкевича i т. д. Словом, це було постiйне нагадування читачам, що український народ за своєю iсторiєю та духовною оригiнальнiстю такий же, як чеський чи польський, як будь-яка iнша європейська державна нацiя.
Не можна забувати, що в комунiстичного бога, який обiцяв рай на Землi,
повiрили були свого часу мiльйони, у наших найбiльших класикiв можна знайти
так само зародки тiєї вiри та, зрештою, пеани Країнi Рад спiвав хор великих
поетiв Європи й Латинської Америки вiд Владислава Бронєвського до Пабло
Неруди. Якщо Рильський повiрив у того ж московського Ваала, то був не сам у
тiй релiгiї, тобто помилявся не сам, а разом з мiльйонами своїх спiввiтчизникiв,
а це значить, що його життя було життям його народу i що з тим же ошуканим
народом вiн шукав iстини i боронив його як мiг.
Звичайно, це була iлюзiя. Та важливо те, що вiн малював свою iлюзiю як
дiйснiсть i тим змушував кремлiвських лицемiрiв бодай трохи поступитися тiй
же iлюзорнiй справедливостi, пiд прикриттям якої йшла русифiкацiя i розпаношувався експлуататорський клас партократичної iмперської бюрократiї. Iншi
дiяли iнакше, боролися з вiдкритими заборолами. Вiн же виступав у панцирi i
масцi, як Ланселот чи Айвенго, та вся бiда була в тому, що натурою Рильський
був ближчий до Дон Кiхота.
Рильського неможливо не полюбити за його ранню творчiсть, за iнтимнi
сповiдi, за образи дiвчат i жiнок, що їх вiн змалював, бувши молодим, легковажним, проходячи крiзь першi ночi грiховного щастя. Але, здається, найпотужнiше
заявив про себе лiричний дар поета у циклi вiршiв «Остання весна».
Не знаю, чи нашi шкiльнi педагоги вiдкрили для себе i для отрокiв, до
яких приходить перше кохання, цi скарби, що їх ледь-ледь вiдкрив нам поет у
своєму серцi. Нашiй фальшиво-сором’язливiй поезiї бракувало таких зiзнань,
таких проникнень у тремтливу, затемнену, звабливу атмосферу любовi.
Я зраджую тебе на кожнiм кроцi.
Ти знаєш це. У кожнiм карiм оцi,
I в чорному, i в синiм – я ловлю
Заховане: «Ти любиш?» – «Я люблю».
Я зраджую тебе, бо все тобою
Наповнене, як провесна – водою,
Бо кожен усмiх губ чужих – це ти,
Бо кожен грiх – це мука чистоти.
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Ти мусиш ревнувати i заздростить,
Бо як побачу я легеньку постать,
Що вулицю мiську перетина,
Як той мотиль, я думаю – вона!
Вона – це ти, слова незрозумiлi,
Не двi душi живе в моєму тiлi,
А сотня в ненастаннiй боротьбi,
I всi вони для тебе, i в тобi.
Не тiльки друг, i не лишень кохана –
Життя ти й смерть.
Коли до Дон Жуана
Iз тьми камiнний Командор прийшов,
Вiн обезсмертив смертiю любов.
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Велич людини не в її праведностi, а в її грiховностi. Власне, у тому
поривi, який провадить знизу вгору, у стражданнi, яке є єдиною дорогою до
вiчно недосягненного iдеалу. Рильський висловив цю думку в одному рядку:
«кожен грiх – це мука чистоти». Вiн мучився, добре знаючи, що Слово його i
праведне, i грiховне, хоч виною цього був не вiн, а його (i наша) моторошна
неволя, московська в’язниця з комунiстичним знаменом на даху. Не вдалося i
не вдасться нiколи прищепити до нашого серця отой комунiстичний стяг, бо, як
показала сiмдесятилiтня iсторiя СРСР, той прапор є не що iнше, як обгортка
росiйського великодержавного шовiнiзму.
В iсторiї Європи були часи, коли право дозволяти чи забороняти певний
хiд мислення брали чи узурпували собi групи фанатикiв майже з такою ж
самовпевненiстю, як це робили бiльшовики.
Можемо Рильського порiвняти з Галiлеєм, який принародно вiдрiкся
вчення Коперника, щоб не потрапити на вогнище, але все ж продовжував розвивати свою науку i твердити, що планета обертається навколо сонця.
Творчiсть Рильського нагадує чудову античну статую з вiдбитими руками.
Болять нам її вiдламанi руки. Та мусимо звикнути до того болю, бо такою спотвореною була епоха, у якiй ми жили i намагалися бути повноцiнними, здоровими людьми. Можливо, наступнi поколiння не будуть здригатися при поглядi
на кикотi мармурових рук, навпаки, вважатимуть статую ще кращою вiд того,
що вона безрука. Ми, одначе, сприймаємо ту постать не тiльки захоплено,
а й з болем та спiвчуттям, бо знаємо, який важкий лом варвара, вiд якого
доводилось i нам ховати голову. Рятуючи себе, чи, правильнiше, втрачаючи
себе, Рильський спасав не просто i не тiльки свою голову, але й мозок нацiї,
принаймi ту його частину, яка призначена була для творення нової, демократичної, державницької iсторичної доби.
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Ми ще нiколи не були собою,
Не пiднiмали стяга на морях,
Нi по чужих, невиданих краях,
Де квiти квiтнуть барвою новою, –
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писав Рильський 19 лютого 1927 року. Тепер ми стали собою, тепер пiднятi
нашi хоругви на морях свiту, тепер нас побачили по чужих краях, тепер там
побачать i Максима Рильського, великого сина нашого народу.
Але «раби на розум i на вдачу», якi сьогоднi керують нашою державою,
не можуть збагнути, що то значить для нацiї – бути собою; їм здається, що досить одягнути в нацiональнi регалiї i забезпечити харчами країну – це й буде
щастя для нацiї, а мову й культуру можна знову топтати, можна навдогоду
великому сусiдовi зректись iсторiї, своєї душi i жити невiльниками у своїй
державi.
Ми цю державнiсть, одначе, здобували не тiльки задля звiльнення нашого
народу з колгоспного i пролетарського рабства, а насамперед для збереження
своєї мови, культури, iсторичної правди, нашої нацiональної неповторностi. Ми
цю державнiсть здобували для майбутнiх поколiнь – не манкуртiв, а українцiв,
i для тих українцiв, що мучились i вмирали колись за нашу нацiональну iдею.
Максим Рильський живий! Не дай, Боже, вмирати йому i його слову у
своїй державi! Ми, хто вiтався з ним, хто пiзнав його стражденну мiсiю в нашiй
духовностi, величний спокiй мудреця, – ми не дамо йому згинути!
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Остання зустрiч
із Максимом Рильським *
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Подумалося про останню нашу зустрiч, а згадалась одразу перша.
– Я знаю вас, мосьпане! – усмiхнувся Максим Тадейович, коли мене,
аспiранта кафедри української лiтератури Львiвського унiверситету, автора однiєї книжечки вiршiв, представили поетовi. Було це восени 1953 року,
у тому ж унiверситетi (у кабiнетi ректора Євгена Костьовича Лазаренка, отого
самого «великого ректора», якого досi з пошаною i любов’ю згадує Львiв),
куди академiк Рильський прибув у ролi опонента на захист однiєї дисертацiї.
Жартiвливе слiвце «мосьпане» звiльнило вiд напруги, яку вiдчував при зустрiчi
з видатною i для мене вже давно дорогою людиною. Воно врiзалося в пам’ять.
Ще бувши студентом, особисто не знаючи Максима Рильського, я належав до гарячих прихильникiв його творчостi. Мене приваблювала його лiрика,
насамперед любовна. Я знав напам’ять деякi його поезiї з циклу «Остання
весна». І досi я не звик до тих вiршiв, хоч з усього Рильського перечитую їх
найчастiше. Вони дивують, викликають у моїй душi тремтiння, щемливу радiсть.

IM

Ти мусиш ревнувати i заздростить,
Бо як побачу я легеньку постать,
Що вулицю мiську перетина,
Як той мотиль, – я думаю: вона!
Вона – це ти! Слова незрозумiлi?
Не двi душi живуть в моєму тiлi,
А сотня в ненастаннiй боротьбi,
I всi вони – для тебе i в тобi.

Можливо, суть справжньої любовi i криється в «ненастаннiй боротьбi»,
у конфлiктi почувань, якi не можуть примиритися, бо кожне з них претендує
на головне, командне мiсце в людськiй душi, а душа, як всесвiт, не хоче скоритись якiйсь однiй стихiї... Максим Рильський в «Останнiй веснi» торкається найглибших i найпотаємнiших нуртiв iнтимної духовностi. Але колись я не
аналiзував його вiршiв, а просто жив ними. Мене бентежили рядки (та це вже
з iншої книжки, а саме iз «Тринадцятої весни»), зверненi до матерi:

* За виданням : Павличко Д. Спогади. Київ : Ярославів Вал, 2015. Т. 1. – [Примітка
редколегії 2019 р.].
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Скiльки червоточин.
Скiльки ролi й лжi...
Мамо! Може, й злочин
На моїй душi!
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У цих вiршах жила моя тодiшня тривога. Я писав гостропублiцистичнi
поезiї, та не мав певностi, що їх пошанує моя мати. Поезiя Максима Рильського поєднувалася в моєму єствi з трагiчними нотами творчостi Iвана Франка,
якого я любив понад усе. З травневих блискавиць та громiв Франкового слова
я переносився у свiтло ранкової осенi, яким наповнене слово Максима Рильського, i не вiдчував контрасту мiж ними. Рiзнi пори року (у «веснах» Рильського, здавалося менi, бiльше вересневого, нiж березневого настрою), рiзнi
барви й рiзнi голоси вiтру, але гармонiя досконала, бо ж усе вiдбувається
на одному й тому ж теренi, усе подiбне, усе рiдне. А може, то дiяла гармонiя
суперечностей. Адже є такi суперечностi, що цiлiсть може виникнути лише з їх
поєднання. Так чи iнак, Франко i Рильський у моїй душi були поруч. Коли я
побачив Рильського, то подумав про Франка. У зовнiшностi, у рисах обличчя
автора «Жаги» я навiть намагався побачити щось франкiвське.
– Мосьпане, – повторив тодi Максим Тадейович, нiби хотiв потвердити
свою спокревненiсть iз Галичиною, – а чи не переклали б ви декiлька вiршiв
Марiї Конопнiцької?
Вiн розповiв: у Львiвському видавництвi готується до друку збiрка
творiв польської поетеси. Сказав, до кого менi звернутися по тексти, просив не
спiзнитися з подачею перекладiв. Чи я знаю польську мову, не спитав. Очевидно, не припускав такого – народитися в Галичинi, вчитися на фiлологiчному
факультетi, писати вiршi й не знати мови Мiцкевича. Мову справдi я знав, та
не мав перекладацького досвiду. Одначе вже наступного дня засiв за роботу.
Я переклав такi речi М. Конопнiцької: «Рiк 1908», «За що хвала i пошана»,
«Братам чехам» i «Варшавi». Цей останнiй вiрш я нiяк не мiг трансформувати
українською мовою. Лиш тодi, коли я вивчив його напам’ять i дав завдання
пiдсвiдомостi своїй працювати над його українським варiантом, вдалося виконати завдання. Так з iнiцiативи й благословення Рильського почалася моя
перекладацька служба в українськiй лiтературi.
1954 року пiд головуванням Рильського вiдбувся великий лiтературний
вечiр у Колонному залi в Москвi, присвячений 300-й рiчницi Переяславської
ради. На вечорi виступали П. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан, А. Малишко та
iншi українськi поети, серед яких був i я. За двi години до виходу на сцену
зiбрав нас Максим Тадейович у своїй кiмнатi. «Я прошу вас, – сказав вiн, –
читати по одному вiршевi i лише тому дозволю прочитати два твори, хто ще
до початку вечора напише генiальний вiрш!» Так весело голова давав наста-
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нови, дбаючи про те, щоб наше свято не затягнулося, не знудило московську
аудиторiю.
Делегацiя поетiв України жила в готелi «Советская» i декiлька днiв я мав
можливiсть бачитися й спiлкуватися з Максимом Рильським як iз сусiдом по
кiмнатах. Одного разу я повертався досить пiзно додому. У готелi панувала
нiчна тиша. Я пiднiмався по сходах, якi ведуть у широкий хол другого поверху.
Раптом у тому холi я побачив Максима Тадейовича. Вiн стояв, приклякнувши
на одне колiно, перед якоюсь дуже гарною жiнкою i читав вiрш. Вони обоє
мене не бачили. Я навшпиньки вернувся назад надвiр, щоб не розладнати
цiєї лицарської сцени. Я був вражений. Вражений молодiстю i грацiєю сивого,
статечного поета-академiка! Наступного дня Максим Тадейович усмiхався до
мене так, нiби хотiв сказати – це добре, що ви повернулися. Думаю, краєм ока
вiн бачив мене тодi, на сходах, але нi слова про це не сказав.
У жовтнi 1957 року я приїхав до Рильського зi Львова з проханням
прочитати й прорецензувати рукопис моєї збiрки «Сонети», оскiльки вiн (той
рукопис) натрапив на перешкоди у видавництвi «Молодь». Максим Тадейович
написав схвальну рецензiю, але, на жаль, радив, щоб деякi твори я не включав до книжки. Чому? А тому, що мав досвiд i знав, якi неприємностi можуть
спiткати мене. Для мене то були найдорожчi твори. Я вiдмовився видавати
книжку в «Молодi», а видав її у Львовi пiд заголовком «Правда кличе!», куди
включив i «ризикованi» сонети.
Коли Павло Тичина критикував ту книжку на V-му з’їздi письменникiв
України, деякi лiтератори пiдходили до мене i казали: «Треба ж було послухати
Рильського. Вiн радив розумно». Я боявся зустрiчi з Максимом Тадейовичем,
але вiн тут же (на з’їздi) розшукав мене – схвильований i доброзичливий. «Це
чудово, що ви не послухали! Це добре!» – повторював вiн. Пiдтримка, якої я
не чекав, мала для мене неабияке значення. «Даруйте менi, – вiн стискав мою
руку, – я застерiгав од бiди, а критика ця переживеться».
Пiзнiше, пiсля мого переїзду до Києва, ми зустрiчалися часто. Я любив
Максима Тадейовича й вiдчував: нас єднає щось бiльше, нiж поезiя. Я подивляв добрий i спокiйний характер витонченого iнтелектуала, у якому було так
багато вiд селянської i навiть чумацької неквапливої, але й непоступливої вдачi.
Мене вражало його проникливе розумiння iсторiї України, шанобливе ставлення до призабутих реалiй нашого нацiонального буття, всебiчне знання нашого
фольклору, справжня академiчна освiченiсть у царинi рiдної i свiтової культури.
У колi своїх товаришiв, серед яких я бачив Олександра Бiлецького, Iвана
Козловського, Андрiя Малишка, Святослава Iванова, Платона Воронька, вiн
трактував мене, набагато молодшого як товариша, колегу, а коли залишалися
ми наодинцi, вiв зi мною щирi, сповiдальнi бесiди, нiби хотiв, щоб слово його
залишилося в пам’ятi моїй назавжди. З великою любов’ю говорив вiн про
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 иколу Зерова та iнших своїх приятелiв-неокласикiв ще в тi часи, коли про
М
них не прийнято було нi згадувати, нi писати.
Рецензiя Максима Тадейовича на книжку моїх «кубинських» поезiй
«Пальмова вiть», надрукована у «Вечiрньому Києвi» 26 липня 1962 року,
була радiсною, а ще бiльше повчальною для мене. Вiн не утримався вiд
критичних зауважень, точних i справедливих, i цим викликав ще бiльшу повагу й любов до себе в моєму серцi. Вiн писав: «Дорогий Дмитре! Посилаю
вам вирiзку «Вечiрнього Києва» – мою замiтку про «Пальмову вiть». Не
гнiвайтеся, коли дещо в нiй здається Вам старечим буркотiнням. Користуюсь
випадком, щоб нагадати Вам про Вашi борги перед Тувiмом (збiрку ми здали,
i вона незабаром має йти в друк)». Певна рiч, була то не «замiтка», а справж
ня рецензiя, було то не «буркотiння», а мова майстра. Нагадування про «борги
перед Тувiмом» – головне в листi; головне ж було для Рильського – завтрашнє дiло, завтрашнє життя української культури.
Кожна моя зустрiч з Максимом Тадейовичем залишалася в душi як небуденна, святкова радiсть, ставала явиною якогось важливого одкровення. Та
найбiльшим уроком тактовної доброти й мужностi була для мене наша остання
зустрiч... Максим Тадейович, смертельно хворий, лежав у кремлiвськiй лiкарнi.
Печальна звiстка про це ходила мiж письменниками, але ми вiрили, що вiн
одужає. Уявити собi нашу культуру, духовне життя всiєї нашої країни без
Рильського було неможливо.
Збираючись вiдвiдати його в лiкарнi, я перебував пiд враженням наших
попереднiх побачень. Передi мною стояв образ усмiхненої, дотепної, мiцної,
невтомної людини, яка могла допiзна ночi просиджувати з друзями, а вдосвiта
написати декiлька вiбруючих несподiваними римами октав. Юрiй Смолич i син
поета, Богдан, взяли мене з собою на тi вiдвiдини.
З дверей палати я побачив лiжко, подушку, на подушцi маску висохлого
лиця. Тiло було вкрите простирадлом, i здавалося, що його зовсiм немає, так
змiзернiло воно вiд тяжкої хвороби. Якусь мить я стояв, не впiзнаючи Максима
Тадейовича. А пiзнавши його по сивинi над почорнiлим, гострим од випнутих
кiсток обличчям, завмер на порозi. Злякався. Сльози виступили на моїх очах.
Рильський дивився на мене ясними, вiд хворобливої безплотностi
збiльшеними очима. Вiн збагнув, що зi мною. Здогадався, що я от-от вибухну
риданнями. I щоб запобiгти цьому сказав:
– Що з вами, Дмитре? Бiйтеся Бога, ви так змарнiли! Мабуть, провели
веселу нiчку в товариствi московських поклонниць!
Я зрозумiв: вiн кидає менi рятiвне колесо. Не хоче, щоб я захлинався
плачем над його ложем смертi. Не хоче! Дух його навiть у вмираючiй плотi
не пiддавався принизливим жалощам. Не слiз, а ковтка життя вiн прагнув,
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усмiшки, а не схлипу! – Ну що ви, мосьпане, зiзнайтеся, де бувалось, де гулялось, де всю нiч бенкетувалось?
Я схопився за колесо.
– Та так, Максиме Тадейовичу, були й поклонницi. Гульнули до ранку...
У ту хвилину давнє видиво зринуло передi мною: вiн стоїть, приклякнувши на одне колiно, перед якоюсь надзвичайно вродливою жiнкою. Я почав
розповiдати вигадану iсторiю, як начебто з одним дуже голосним, справдi менi
на той час близьким росiйським поетом, пiшли ми вчора в гостi до читачок,
а повернулися надосвiтку.
– Болить голова, – скiнчив я своє оповiдання й кинувся до графина з
водою, що стояв на столику бiля узголiв’я слабого. Очi Максима Тадейовича ледь усмiхнулися. Я приходив до тями. Одначе удар був занадто сильний,
рiвновага втрачена, плач душив мене. Я попросив пробачення i, пославшись
на те, що менi погано вiд вчорашнього парубкування, вийшов. Бiжучи коридорами лiкарнi, я плакав. Менi здалося, я тiкаю вiд власної смертi. Ця думка
зупинила й охолодила мене.
За пiвгодини я повернувся до палати. Смолич i Богдан Рильський уважно
слухали хворого. Вiн сидiв на лiжку й розповiдав, що йому телефонувало високе начальство з Києва: «Не хворiйте, – Максим Тадейович прокартавив «р»
у цiй фразi, iмiтуючи мову того начальства, – ви потрiбнi ще нам!» – «Та я ще
й собi потрiбний, не тiльки вам!» – от що я вiдповiв тому мудрецевi!
Максим Тадейович утiшався розмовою з бюрократом. Раптом вiн звернувся до мене:
– А ви чого журитеся? Не треба! Ви ще молодий, мосьпане, молодий!..
Я, стримуючи свій плач, підійшов до Максима Тадейовича. Він простягнув мені пожовтілу руку. Я поцілував її, вийшов надвір. Сонця в московському небі не було.
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Рильський приносив до редакції журналу «Дніпро» вірші сам. Попереду
йшов його секретар Ваган Олександрович – тлустий, солідний, з важким портфелем, за ним тупцяв Максим Тадейович. Хто їх не знав, завжди плутали, кот
рий із них Рильський. Мудрий, проникливий, простий, милий чоловік, глибоко
ерудований, висококультурний. Максим Тадейович – то цілий пласт культури,
різнобічний, глибокий. Либонь, він один з усіх академіків-письменників був
академіком справжнім. І вельми чуйною людиною. Мене й сьогодні дивує, як
він, битий, одсидівши в тюрмі, зважувався захищати своїх колег, коли на них
падали політичні звинувачення.
І взагалі, то були корифеї, підносилися над загалом, як підносяться віковічні дуби над лісом. Творили атмосферу високу, поважну. Не кожен невіглас одважувався вилізти на трибуну, коли в залі сиділи Тичина, Рильський,
Сосюра, Бажан, Малишко.
***

IM

Насамперед хочу засвідчити, що я не бачив прижиттєвого визнання і слави більших, ніж тоді мав їх Малишко, Тичина, Рильський... вже мовби десь там,
у підручниках, а Малишко яснів і гримів. Ми, студенти, розпочинали вечірки з
пісень Малишка «Де синь стоїть над краєм», «Стежина», й самі, селюки, ще почуваючи себе «дівчатами чорнобровими та хлопцями сіячами», він приходив до
університету і ярів віршами зі сцени, був гострий, протистояв офіціозу, якому
ми не протистояли, але в ньому було щось грозове, манливе; як не згадати його
виступ на похороні Сосюри на Байковому, від якого позіщулювалися тодішні
можновладці, яким він кинув у вічі, що це вони звели зі світу великого поета,
ми, звичайно, взнали пізніше, що коли громили Сосюру «За любіть Україну»,
у Спілці письменників відбувалися партійні збори, де шарпали Сосюру, а він,
витягнений на сцену, прочитав кілька строф про партію, на що головуючий,
секретар парткому Андрій Малишко сказав приблизно таке: «Ви що ж, Сосюра, хочете оцим віршиком, який зляпали за кілька хвилин, прикрити всю
свою зловорожу діяльність?..» І Сосюра плакав. Так само, розповідають, зі
сльозами в кутиках очей після таких зборів, де розвінчували за антирадянські
вірші «поміщицького» поета, стояв у пивничці Максим Рильський, запиваючи
гіркоту почутого і глухоту друзів, і буфетниця сказала: «Все минає, Максиме
Тадейовичу, мине й це». І отоді появилося в кутиках очей по сльозі: «Ніхто...
ніхто... тільки оце ви пожаліли і поспівчували...».
* З неопублікованої книги спогадів Ю. Мушкетика.
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Так от українська тасьма...
Після славетних патріотів-воїнів Сагайдачного, Хмельницького, Дорошенка ішов Полуботок (були й люті запроданці – Брюховецький, Самойлович),
відтак настає смуга туску і мовби аж втрати тасьми. Одначе й тоді в гурті старшин – спомини і зітхання за українськими «давнинами», не всі підписуються під
«листами», які вимагають з Петербурга, зокрема не підписали Ломиковський
і Г. Полетика; Полетика висловлює обережні незгоди на пункти «Уложенія»
Катерини (чом не передшістдесятництво!), пише російською мовою (інакше
він писати не міг), але розмовляє, навіть у Петербурзі, по-українськи, збирає
козацькі літописи, інші рукописи, що стосуються української історії. Десь потай
(може, то й він) працює невідомий нам автор «Історії Русів», обстоює Україну
на всю силу патріотичного почуття. Українство ж і в побуті, і в пісні. У кінці
століття мовби повна «мертва зона». Але появляються Котляревський, Квітка.
Обоє служать на державній службі в імперії, ніяких антиімперських ідей не висловлюють (бо й неможливо, порівняй – Тичина, Рильський, Довженко), але в
описі побуту, звичаїв, людей – українство. А далі Шевченко – і слово, і дух,
і поклик, і всі барви яскраво національні. Це «фігура» (як оті козацькі «фігури» на Дикому степу) на все українське поле. Кожен з тих митців – цілий пласт
культури. Мистецький розкол відбувався завжди – на прислужників імперії,
на тих, які хочуть прожити тихо, у достатку, й на тих, які повстають, кличуть,
прозрівають. Є сміливі, є помірковані, а є такі, які тичуть пальцями на «ненадійних». Цей розкол особливо великий і нині.
По тому – перепад. Відтак Мирний, Франко, Леся Українка.
***

Революція і громадянська війна підняли українські сили. Але активізуються й сили ворожі, зворотні – пoтужні, йде вибиття до ноги всього українського. Уже понижені Єфремов, Хвильовий, М. Куліш, Підмогильний, але живуть
з прихованим у грудях ковтком вільного повітря, залякані Довженко, Тичина,
Рильський, Сосюра. Пишуть по-українськи. Для чогось так пишуть? Для когось.
Отже, є щось... Якби не було їх, не було їхньої творчості, не було б Симоненка,
Ліни Костенко, Стуса – усіх інших, більших і менших, принижених у п’ятдесяті,
сміливіших у шістдесяті, й не було б і сьогоднішніх молодих, бо ж... обірвалася б
тасьма. І вона є, в’ється з віків жовто-голубою стрічкою, й лине далі, за обрій.
***

Як багато зробив для української культури Максим Рильський. Шалено
битий сам, скількох захистив! Ці його поступки, компроміси – з однією метою;
комусь допомогти, зберегти ще живу віточку української культури. Хтось має
написати про це книгу.
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Великі митці сприймаються лиш тоді великими, коли потрапляють у народну творчість. «А Тичина пише вірші, / Та все гірші, та все гірші». Усіх
на якомусь етапі творчості дивував занепад геніальності Павла Григоровича,
і тому кожен міг потішити себе хоча б такими ось куплетами.
«Дорогі земляки! Пришліть хоча б з десяток, бо немає з чим на люди вийти!». Усіх чарувала геніальність любовної лірики Сосюри, але в усіх усюдах
поширювалися чутки, що він був не промах ще й по лінії жіноцтва. І воно,
кажуть, не дуже й противилося, а в столиці ж, як на гріх, страшенний дефіцит
із запобіжниками. Компартія постачала їх безперебійно лише землякам Володимира Миколайовича: пролетарському нібито Донбасу.
«Коллектив надо спаивать!», – любив, кажуть, повторювати Максим Тадейович, коли в керованому ним Інституті фольклору збирався колектив на
яку-небудь вечірку. Гумор полягав у тому, що «спаивать» сприймалося полісемійно: і як данина партійним вимогам про згуртованість радянських колективів, і як натяк на постійні пиятики в тих колективах.
Прийшовши в перший клас Гуляйпільської семирічки, я почув про нього чи
не першого як класика. Причому – найгеніальнішого класика. Бо ж учителька Антоніна Купріянівна з перших же днів на уроках співів почала розучувати з нами
(жовторотиками) пісню «…Із‑за гір та з‑за високих…». І сказала, що це – Максим
Рильський. Я думав, що й музика його і намагався співати акуратненько. А сусід
Ванька кричав так невпопад, що я попросився, аби мене поставили окремо від
нього. Учителька, проте, наспівавшись із нами про «сизокрилого орла», брала до
рук гітару і показувала, як по-народному треба співати про тих голубів, що літають «з-за гори»: «Із-за гори крем’яної голуби літають…». Цю пісню, між іншим,
вона виконала і під час нашої останньої зустрічі; їй було вже близько ста, але
вона знімала зі стіни гітару і співала мені «про гору крем’яную»…
Коли був я в третьому, либонь, класі, раптом учителька, що замінила на заняттях Антоніну Купріянівну (через її хворобу), наказала вирвати з читанок вір
ші Рильського і ще… Маяковського. Як виявилося наступного дня, треба було не
Маяковського, а Яновського. Для неї вони були однакові, бо прізвища їхні звучали в чомусь подібно. А з Рильським вона не помилилася, бо його різко крити-
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ковано було в відомій (для мене – пізніше) доповіді Олександра Корнійчука на
якомусь там пленумі Спілки письменників у 1947 році за «націоналістичні» твори «Я – син країни Рад» і «Мандрівка в молодість». Хоча через рік уже почали
відновлювати вирвані з читанок сторінки, бо Максим Рильський нібито написав
вірша «Я знову голос подаю…» і видав «інтернаціоналістську» збірку «Мости».
Над віршем «Я знову голос подаю…» пізніше кепкувала студентська аудиторія:
йшлося-бо про «голос», поданий на виборах депутатів, а прочитувалося як про
«голос» самого поета, що був замовк і не публікувався…
Справжню бурю захоплень поетом викликали його «Троянди й виноград»
у 1957 році. Я працював тоді у колгоспі, колгоспна контора передплачувала
різні газети та журнали, і я начитався в них, що Максим Тадейович написав
найкращого вірша про «працю… що в творчість перейшла». У Лубенському
технікумі (1958–1961) ми писали навіть твір на таку тему. Хоч більше там
пишалися, що Максим Рильський разом з іншими письменниками якогось там
року провідував у Лубнах місцевого класика Олеся Донченка. Це, мабуть,
відповідало дійсності, бо про це розповідають і екскурсоводи музею автора
«Лісничихи», який зараз міститься в одній із Лубенських шкіл.
«Живого» Максима Рильського вдалося побачити аж у часи навчання
в Київському університеті. Протягом усього вересня нас (першокурсників,
1961 рік) тримали в колгоспі села П’ятиіванівка, що на тодішній Кіровоградщині. Повернулися до навчання аж на початку жовтня і в один із днів усією
гуртожитською кімнатою (Анатолій Григоренко, Микола Томенко, Анатолій Сисой і Михайло Наєнко) пішли одного вечора на якийсь вечір до Спілки письменників (тодішня київська вулиця Орджонікідзе, 2). Сподівалися, звичайно,
на якесь диво, бо ж уперше ступали в храм, куди ходять живі літературні
класики. І диво сталося вже в роздягальні. Підходимо до неї, а з неї виходить сам… Максим Рильський. Він уже одягав на себе сірий плащ, коли до
нього підбігає з 2-го поверху Спілки якась секретарка і каже, що йому слід
залишитися на якесь там засідання. Поет продовжував застібати ґудзики на
своєму плащі і ніби про себе проказав: «То тільки Господь-Бог міг за один
день створити сушу та море на землі, порахувати в кожного з нас волосся на
голові, а я… Уже був сьогодні на трьох засіданнях і на четверте мене вже не
вистачить. Пробачте, але так і передайте тим засідникам». Розкланявся милій
секретарці і пішов до вихідних дверей як сивий апостол. Я дивився на його
сиву голову – і він мені справді здався апостолом…
Другого разу його запрошено було на зустріч зі студентами в червоний
корпус університету. Моя пам’ять зафіксувала його на вході в актову залу
університету, а потім – на сцені, за столом, із-за якого він прочитав кілька
своїх поезій. Читав він якось по-домашньому, без особливого пафосу, бо ж
університет був його рідним колись домом: він учився в ньому спочатку на
медичному, а потім історико-філологічному факультетах. Його портрет нині
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висить на 2-му поверсі червоного корпусу серед найпочесніших студентів та
співробітників університету, а в дворику університету 2019 року встановлено пам’ятник йому як теж почесному студенту. Серед інших там також стоять
пам’ятники першому ректору університету Михайлу Максимовичу і випускнику факультету журналістики поетові Василю Симоненку.
Дуже діловим і врочисто натхненним мені бачився він, коли вже я навчався на 2-му курсі університету. У жовтні 1962 року дуже барвисто відзначали
50-ліття Андрія Малишка. Було це у великій залі Київської консерваторії
імені Петра Ілліча Чайковського. Головував Максим Рильський, у президії,
крім ювіляра, сиділи численні секретарі Спілки письменників, а головну доповідь виголошував молодий тоді поет Дмитро Павличко. Подібної врочистості
в ювілейних доповідях я не чув ні до, ні після того ювілею. Зал буквально
вибухав оплесками після кожної оригінальної тези доповідача, плескали, піднявши долоні вгору, члени президії і Максим Тадейович намагався всьому
цьому дати дисципліновану раду. Андрій Малишко вибігав з президії, щоб
обійняти доповідача, із зали виходив професор Київського університету Арсен Іщук і теж обнімав Павличка, а головуючий тільки усміхався, дивлячись
на весь той вертеп і запрошував усіх втихомиритися й триматися своїх місць
у залі. Слухалися його, проте, не всі. Навіть після урочистого концерту. Коли
виступила капела бандуристів і заспівала пісню на слова Малишка «Гей, за
дальнім небосхилом, де бори гудуть, / Їдуть хлопці наші милі у далеку путь»,
сам ювіляр схопився з місця, вибіг на сцену і почав говорити не заплановані в
сценарії похвали на честь бандуристів: «Якби в мене були мішки золота, я б
обсипав ним кожного з вас, бандуристів, бо ж ви так натхненно несете у світ
багатство нашої пісні, нашого слова!» Максим Тадейович дивився на все те
з усмішкою, і відчувалося, що йому такий сюжет у ювілеї був дуже до душі.
Того ж 1962 року багатьох захопила стаття Максима Тадейовича у «Вечірньому Києві», де він публікував уже не перший рік так звані «Вечірні розмови». Стаття присвячувалася новій літературній зміні, яку в 1961 році Станіслав Разсадін назвав «шістдесятництвом». Стаття Максима Рильського мала
спокійну, аж ніби домашню назву «Батьки і діти». Річ у тім, що шістдесятників
не дуже радо сприймали старші письменники і протягом кількох років кидали в їхній бік усілякі кпини та докори. За нібито неувагу до тем сучасності,
за формалізм у поетиці й ін. Андрій Малишко в доповіді на нараді молодих
письменників у 1959 році критикував за це Ліну Костенко, Олеся Лупія й ін.
Павло Тичина теж підкидав критичні тріски у вогник неприйняття шістдесятників, а Дмитра Павличка дуже «журив» за його «чужі» мотиви в поезії. Виступаючи на 4-му письменницькому з’їзді 1960 року він про збірку поета
«Правда кличе» говорив: «Чужий хтось, ворожий нашому світогляду, ворожий
нашій справі побудови комунізму – узяв та й постукав тендітним пальчиком
у двері до Павличка» («ІV з’їзд письменників України», Київ, 1960. С. 244).
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Максим Рильський у статті «Батьки і діти» теж звертав увагу на деякі формалістичні (на його думку) завихрення в молодих поетів (зокрема, у поемі «Ніж у
сонці» Івана Драча), але це були загалом толерантні міркування знаного поета
про факт появи в українській літературі фаланги здібних поетів, і цьому факту
можна порадіти (Максим Рильський, «Статті про літературу», Київ, 1980. С. 98).
Несподіваним було його натхнене слово про Довженка, що написане за
півроку до відходу за обрій: ми, студенти, не знали тоді, що це було своєрідне
«Сашко, прости!». Лише 1990 року стало відомо, що Максим Тадейович багато
літ відчував свою вину перед Довженком, оскільки брав участь у підготовці для
«вождя» його погромного виступу проти Довженкової кіноповісті «Україна в
огні». 5 липня 1990 року той виступ був опублікований у «Літературній Україні» і стало очевидним, що деякі абзаци його збігалися з доповіддю Максима Тадейовича на пленумі Спілки письменників УРСР «Українська радянська література в дні визволення України» («Українська література», 1944. № 7–8). Нам,
студентам, цей збіг тоді не був відомий, проте насторожувала майже 10-річна
відстань статті Максима Тадейовича від смерті Олександра Петровича: можна
було написати її й раніше. Син поета Богдан Рильський незадовго до відходу
опублікував спогад про те, що складали доповідь «вождю» про Довженкову
«Україну в огні» також Бажан, Корнійчук і Тичина. А Довженко, як знаємо, через рік після тієї доповіді записав у щоденнику: «Сьогодні роковини моєї смерті… Ходжу самотній, як у темному лісі серед привидів і вовкулаків… Суспільство
лжі і нікчемства».
Коли людина опиняється на смертному одрі, їй прощається багато чого. Про
те, що Максим Рильський помер 24 липня 1964 року, я почув по радіо в наметі
студентського загону, куди нас, «неблагонадійних студентів», було відправлено на
третій (трудовий) семестр для будівництва Київської ГЕС. Крім мене, «неблагонадійними» були ще мої однокурсники Київського університету Анатолій Григоренко
і Анатолій Сисой. Ректорат тоді вирішив, що ми повинні ударно відпрацювати
на комсомольській будові, а після того (з 1 вересня 1964 р.) нас можна було й
відраховувати з університету. Привід нам «чіпляли» нібито світський (якісь там
сутички в студентському гуртожитку), але причиною була політика: викладач політекономії і деякі однокурсники наскаржились у деканат філологічного факультету, що ми не розуміємо політики «хрущовської» компартії, що в нас у кімнаті
висить портрет Микити Сергійовича в обнімку з Йосипом Віссаріоновичем, якого
ж нібито «розвінчано» тим самим Хрущовим. Ми роздобули той портрет у журналі
«Огонёк» за 1940 рік і переконували викладача політекономії, що ці «вожді»
нічим не відрізняються один від одного, що вони – однієї групи партійної крові і
т. ін. А він, як політеконом, вважав, що хрущовські реформи це щось абсолютно
прогресивне у порівнянні з розкритикованим уже сталінізмом.
Хай там як, а ми сумлінно несли свій хрест на будівництві Київської ГЕС
і коли почули, що не стало Максима Рильського, то кинулися відпрошуватися
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у прораба, аби він відпустив нас хоч би на похорон. Прораб виявився уважним до наших прохань і рано-вранці 25 чи 26 липня ми почали добиратися
до Київського Байкового кладовища. Відстань до нього складала кілометрів
сорок – і ми потрапили на похорон тоді, коли вже труна з поетом і всі учасники церемонії слухали традиційні прощальні промови офіційних осіб та сумні
зітхання неофіційних шанувальників таланту поета.
Процедуру прощання з письменником витримано було з традиційним для
радянської влади офіціозом. Під некрологом (у «Літературній Україні» 28 липня) першими стояли підписи очільників трьох гілок тодішньої влади – Хрущова, Брежнєва, Підгорного. На траурному мітингу виступив спочатку депутат
і вчений О. Щербань, потім голова Спілки письменників України О. Гончар,
білоруський та польський письменники П. Бровка і С. Добровольський, представники робітничого класу і студентства. Московська «Литературная газета»
вмістила виступи російських поетів О. Прокоф’єва і М. Тихонова, польського
Я. Івашкевича, грузинського Г. Леонідзе, а також українських письменників
О. Гончара, П. Воронька та Ю. Барабаша. Із зажурою говорили стандартноофіційні слова, а на Байковому кладовищі «неофіційно» сиділа в узголів’ї труни лиш відома нам викладачка зарубіжної літератури Київського університету
Агнеса Анатоліївна Розанова. Вона прийшла на похорон зі своїм стільчиком, аби
довести всім (і нам – студентам), що її «нелекційні» розповіді в університеті
про небайдужість до неї колись там молодого Рильського були не вигадкою. Як
сказав мені вже в наші дні один з онуків Максима Тадейовича, то були таки
фантазії; вони – Рильські і Розанови – елементарно дружили сім’ями, а їй наверзлися якісь там поетові залицяння до неї.
Офіційність похорону завершилася типовими для радянських процедур
«сюжетами»: салют рушничними пострілами і прохід перед місцем поховання
квадриги військових солдатів (4 на 4). Для наших студентських душ це було
зворушливо, хоча й дивно: для світської людини, яка й дня не служила ні в якому війську, влаштовано такі військові почесті! Стріляв же Максим Тадейович
хіба що на полюванні, та й то – мимо. Як згадуватиме Остап Вишня, ходили
вони з рушницями по дичину, аби знову нічого не вбити. Про це я детальніше
напишу у своїх пізніших статтях «Друг людини, друг природи й праці…» та «Поет
незламної молодості» (1974, 1975). А військовими почестями під час похорону
Максима Рильського влада хотіла продемонструвати, що поет був цілковито
приборканий нею. Не був! Міг кинути, як я вже казав, тій владі кістку (як
кидають собаці, щоб не гавкав), але внутрішньо залишався до неї в опозиції.
До останніх днів своїх він не зрікався того, що сказав ще в кінці 20-х років
ХХ ст., коли відповів наклепнику Б. Якубському, що поет нібито крокує «не в
ритм з добою». Ця відповідь збереглася, можливо, лиш тому, що її (1929 року)
зафіксував у своїх щоденникових записах академік Сергій Єфремов:
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Коли громаду літерат
Годує жуйкою нудною
З неперетравлених цитат –
Це має значить: в ритм з добою.
………………………………….
Сховавши Марксове чоло
За Марксовою бородою –
Радій! Спочинь! Добро зіло
Униз котитись в ритм з добою.
………………………………
А ми – ми славимо буйне
Життя з блакиттю і грозою.
А як доба нас дожене –
То й ми підемо в ритм з добою.

IM

Доба досі наздоганяє все те краще в літературі, що створене Максимом
Рильським. І так буде до тих пір, поки не збудеться остання мрія поета: щоб
до людського щастя постійно летіли два однаково рівних крила: «троянди й
виноград: красиве і корисне».
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Низький уклін Максиму Рильському
Гей, удармо в струни, браття,
В золотії,
Розпалімо знов багаття
З іскр надії.
М. Рильський
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«Multa paucis» (з латині) – «багато сказано небагатьма словами». Максим Рильський, багаторічний директор Інституту мистецтвознавства, фольклору
та етнографії, який названий тепер його ім’ям, був посадженим батьком на нашому з Анатолієм Поріцьким весіллі.
Був листопадовий вечір 1958 року. Падав мокрий сніг. Ми з чоловіком
поспішали до тодішнього готелю «Інтурист», де мої батьки і співробітники Інституту влаштували нам весільне свято. У коридорі чутно було звуки фортепіано.
Увійшли до зали, де зібралося вже багато гостей. Максим Тадейович встав
із-за рояля, вийшов нам назустріч, з усмішкою привітав нас і впівголоса сказав: «А на власне весілля не варто було запізнюватися». Ніяк було пояснити,
що кравчиня, яка не встигла дошити мені накидку до скромної шлюбної сукні
з парашутного шовку (бо щось краще знайти тоді було важко), майструвала
якусь конструкцію в мене на раменах, сколюючи її шпильками, які сковували
мої рухи і кололи в спину. Ми з Анатолієм, трохи знічені, сіли на своє чільне
місце. Ліворуч від мене сиділа моя мати, праворуч – професор Пилип Омелянович Козицький, керівник моєї кандидатської, поряд з ним – дружина покійного професора М. Грінченка, відомого музикознавця, Лідія Грінченко, завідувачка тоді бібліотеки нашого інституту. Напроти за нашим столом – добрі
знайомі академік Остап Парасюк з дружиною-скрипалькою Ганною, дорога
мені родина Фомюків, у яких я знімала «куток» на третьому році аспірантури
Київської консерваторії. За столами, розташованими літерою П, ліворуч сиділи співробітники відділу етнографії, де працював А. Поріцький, праворуч –
співробітники відділу музики, де на той час почала працювати я. Перший тост
виголосив М. Т. Рильський, сказавши (добре пам’ятаю ці слова): «Вітаю цю
молоду пару, у якій поєдналися Західна й Східна Україна. Бажаю вам міцного
здоров’я, усяких гараздів і гарних нащадків!»
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Улітку 1962 року я прийшла до інституту з нашою малою Олею. Максим
Тадейович мав звичку вранці приходити до інституту, з усіма вітатися першим
(тим пишалися прибиральниці, які вранці закінчували свою роботу). Він якраз
проходив повз нас, на хвилинку зупинився, погладив малу по голівці, по золотистому волоссю, як у батька, і запитав: «То чиє таке дитинча?» Я відповіла:
«То плід вашого благословення, мала Поріцька». Він щиро усміхнувся і повагом пішов довгим коридором до зали, де й був його робочий стіл. Особистого кабінету він не мав. У залі збиралися вчені ради, відбувалися дискусії.
Добре пам’ятаю виступи Максима Тадейовича, вдумливі, небагатослівні, його
спогади про подорож до Південної Америки, про зустрічі з поетом Паблом Нерудою, його дотепи під час захистів дисертацій.
Аби розрядити академічну нудьгу, любив скаламбурити, пожартувати.
Якось захищалися дві аспірантки. Одна – пишновида молодиця, здається,
з відділу театру нашого інституту на прізвище Грєшилова, друга – етнографиня з Львівського музею етнографії та народних промислів, щупленька,
педантична, схожа на вчительку початкових класів, на прізвище Суха. Після
їхнього успішного захисту Максим Тадейович пожартував: «Їм не завадило б
обмінятися життєвим досвідом», натякаючи на їхні прізвища і зовнішню подобу. Іншим разом, коли дисертантка, яку критикували за допущені помилки в
її роботі, жалілася на відсутність нормальних умов для її виконання, М. Рильський експромтом скаламбурив: «А може не вистачало УМОВ?»
Максим Тадейович дуже любив музику: грати на фортепіано, імпровізувати. На одну із учених рад запрошено кобзарів, яких він шанував і підтримував. Відомий Єгор Мовчан, якому він подарував хроматичну бандуру з
портретом Шевченка, грав того дня народні думи, пісні, інший – Володимир
Перепелюк – виконував історичні пісні, свої власні. Максим Тадейович глибоко цікавився народними думами, писав про них статті, виступав на наукових
конференціях. У 1958 році на IV Міжнародному з’їзді славістів у Москві виступив з доповіддю про думи, яку ілюстрував думою «Невольницький плач»
Є. Мовчан. За ініціативи Рильського кобзаря Єгора Мовчана запросили на
з’їзд славістів і відзначили народного співця великою медаллю з’їзду. Максим Тадейович опублікував ґрунтовну статтю «Героїчний епос українського
народу», у якій наголошував на витоках дум із Київської Русі, зробив цікаві
зауваження про поетичні особливості народного епосу 1.
Зацікавлення поета народною творчістю не були випадковими. Його
батько, Тадей Рильський, дворянин, який володів помістям в с. Романівка
Київської губернії (нині – Житомирської обл.), був великим народолюбцем,
цікавився народознавством. О. І. Дей у рукописному архіві ІМФЕ знайшов
записи народних пісень з мелодіями с. Романівки, які ми з ним опублікували
1

Історичний епос східних слов’ян : збірник праць. Київ, 1958. С. 39–58.
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з коментарями 1970 року в «Народній творчості та етнографії» (НТЕ, 1970,
№ 1, с. 77–86).
Окрема моя вдячність М. Т. Рильському за допомогу у виданні наукових
праць академіка Ф. М. Колесси, до якого я мала безпосереднє відношення,
написавши кандидатську про музично-фольклористичну діяльність Ф. М. Колесси та була членом комісії із видання праць ученого. Воно було заплановане
як багатотомне ще 1948 року за постановою Ради міністрів України. Попри
це, видання всіляко гальмували з огляду на часті посилання Ф. М. Колесси
на праці так званих «буржуазних націоналістів» М. Грушевського, П. Куліша, В. Антоновича, М. Драгоманова та ін. Матеріали 1 тому «Мелодії українських народних дум» містили транскрипції Ф. Колесси зі співу кобзарів і
лірників, його вступні статті, з моєю вступною статтею; Я. І. Шуст (завідувач
фонду І. Франка у бібліотеці Львівського держуніверситету, куратор видання
праць Ф. Колесси у Львівській консерваторії) написав примітки до персоналій, згідно з вимогами радянської цензури, додавши відповідні ярлики. Окремі
законослухняні члени вченої ради ІМФЕ не протестували проти таких абсурдних
оцінок на зразок «історик націоналістичного напряму» про М. Грушевського,
вчений «ліберально-буржуазного напряму» про П. Куліша, М. Драгоманова.
М. Т. Рильський наполіг на тому, щоб зняти ганебні ярлики, проте це було лише
початком тернистого шляху проходження праць Ф. Колесси до друку. Рильський
написав відкритого листа на захист видатного українського вченого зі світовим
іменем, академіка АН УРСР ще з 1929 року, який було надруковано в НТЕ
1966 року (№ 2; журнал виходив тоді багатотисячними накладами).
Своїм авторитетом видатного поета, громадського діяча, академіка
М. Т. Рильський відстояв багатотомне академічне видання «Українська народна творчість». Перший том «Історичні пісні», підготований ученими Інституту
мистецтвознавства, фольклору та етнографії, який вийшов 1961 року за редакцією М. Рильського та К. Гуслистого, поклав початок наступним двадцяти семи
томам пісенності, прози, заснованим на нових експедиційних, архівних, мало
доступних публікаціях, видання стало вагомим вкладом у вивчення розвитку і
стану українського фольклору протягом щонайменше двох попередніх століть.
Борг честі і гідності співробітники Інституту імені М. Рильського щорічно
складають у день його народження 19 березня на Байковому цвинтарі біля
могили поета, не забуваючи про цю видатну, мудру і добру людину, довголітнього свого патрона ще з нелегких повоєнних років (його було призначено
директором Інституту ще 1944 р.) і до останніх днів свого життя.
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Коли розповідаєш про людину великих масштабів, тяжко знайти для цього потрібні слова. І виходить щось зовсім неправдиве. А розповісти про Максима Тадейовича ще тяжче, бо вражав він своєю надзвичайною звичайністю.
Був він таким простим, таким безпосереднім, таким чулим і уважним, що роззброював кожного, хто від хвилювання збирався говорити до нього не своїм
голосом, не своїми звичними словами.
Ми бачили Максима Тадейовича переважно під час роботи, у його кабінеті під час прийомів та на засіданнях вченої ради. Дуже часто його можна було
бачити в звичній позі: він сидів за столом, сперши підборіддя на обидві руки.
В очах у нього світилися водночас і задума, і якась внутрішня зосередженість.
Іноді навіть здавалося, що Максим Тадейович виключив себе з розмов, що
точилися на засіданні, що він зайнятий чимсь зовсім другим. Так воно часто і
бувало, бо Максим Тадейович від разу до разу брався за перо і щось писав.
Так, він справді або редагував чиюсь роботу, або писав щось своє. І це було
цілком природно, бо той колосальний обсяг робіт, які він виконував протягом
дня, був би нереальним, коли б не доводилося робити відразу кілька робіт.
Але це не означає, що на засіданнях Максим Тадейович був тільки присутнім.
Слухаючи того чи іншого промовця, він раптом, не піднімаючи голови від столу,
кидав якусь репліку, яка направляла розмову в зовсім інше річище або завершувала виступи і підводила до висновків.
Якщо говорити про репліки, то Максим Тадейович був їх великим майстром. Пригадую, як одного разу двоє молодших співробітників звітувалися
* Публікується за машинописним варіантом спогадів, що відклалися в особовому фонді
автора: Бутник-Сіверський Б. С. Спогади про Максима Тадейовича Рильського. 10 вересня 1964 року. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
Ф. 289. Спр. 434. Арк. 1–3. Підготовка до друку та коментарі Ірини Ходак.
Бутник-Сіверський Борис Степанович (1901–1983) – мистецтвознавець, історик, бібліограф. Кандидат історичних наук (1946). Упродовж 1944–1970 років працював в ІМФЕ старшим науковим співробітником, в. о. завідувача відділу образотворчого мистецтва.
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про свої багаторічні зусилля написати дисертації і як вони наполегливо доводили, що завершити ці дисертації перешкоджала відсутність належних умов.
Спочатку Максим Тадейович слухав, потім почав писати, а раптом одірвався
від столу і, промовляючи неначе в простір, дивовижно спокійним, але повним
іронії голосом сказав: «У одних нема умов, у других нет умов, і дисертації немає також». І обговорення було припинено – кожен побачив, що далі говорити
про це зайво.
Любив Максим Тадейович й чужий дотеп. Він вміло користався ним. Так,
на одному засіданні, де обговорювали зовсім безпорадну роботу і де кожному було видно, що все треба зробити зовсім по-новому, Максим Тадейович
надіслав мені коротеньку записочку: «Коли Мейєрхольд поставив “Носа” за
Гоголем, Станіславський та Немірович-Данченко надіслали Мейєрхольду поздоровчу телеграму: “Поздоровляємо з носом, чекаємо на показ ще якоїсь
іншої частини тіла”».
Не боявся Максим Тадейович пожартувати і з самого себе, навіть в саму
гірку годину. Так, пригадується, що 1947 року, коли Максима Тадейовича
«проробляли» як українського націоналіста у всесоюзному масштабі, а мене –
тільки у республіканських газетах, зустрілися ми у фойє конференц-залу Академії наук під час сесії. Максим Тадейович і питає мене: «Ну, як себе маєте?».
А я й відповідаю: «Ой, стомився вже я бути “отбивной катлетой”». А Максим
Тадейович і відповідає, показуючи на самого себе: «Не турбуйтеся, доки оцей
“деваляй” по-київському 1 цілий, вашу “отбивную” не з’їдять».
Вмів Максим Тадейович відповісти і на чужий жарт. 1945 року науковці
нашого Інституту влаштували вечір на честь 50-річчя Максима Тадейовича.
Вечір цей відбувся на квартирі одного з наших товаришів. Було весело, щиро,
просто й сердечно. І Максим Тадейович був хороший-хороший. Ми вже перехилили не по першій чарці. Господар, який нас приймав, зовсім розчулився і,
піднявши келех, почав зазирати вперед: «От пройде скількись років, я вже
переїду на іншу, кращу кватирю, а потім якось йтиму цією вулицею, гляну на
цей будинок і згадаю: “Ось, колись, багато-багато років тому, сиділи ми тут і
шанували Максима Тадейовича. Хороша він був людина. Вип’ємо, товариші,
ще один раз за Максима Тадейовича”». Всі випили, випив і Максим Тадейович, а потім, наллявши собі нову чарку, сказав: «Дякую Вам, привітний господарю, що Ви так довго будете пам’ятати мене, але я волів би щоб було так: оце
пройде багато-багато років, і я йтиму цією вулицею повз цей будинок, гляну
на нього і згадаю, як оце ми зараз тут всі гуртом сиділи і скажу: “А хороший

Котлета де-воляй (франц. côtelette de volaille) – котлета з м’яса птиці, одним з різновидів якої є котлета по-київськи.
1
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був хазяїн цієї кватирі, добре приймав, гостинно приймав”». Загальний регіт і
оплески були щирою відповіддю на дотеп переможця.
Написавши останнє слово, кладеш перо, заплющуєш очі і в твоїй пам’яті
воскресають десятки й десятки самих різних епізодів. Всі вони дуже короткі,
зовсім різні за характером: і сповнені глибоким розумом, і напоєні веселим
жартом. Чому, чому в першу чергу згадуються саме отакі коротенькі зустрічі?
Та просто тому, що в них, саме в них, найбільше відчувається жива людина.
А Максим Тадейович, незважаючи на те, що був він людиною неосяжного кола
інтересів, людиною велетенської напруженості праці, він завжди залишався
(навіть і під час великої втоми) справжньою, простою людиною і на все реагував швидко, гостро і по-своєму. Це й випливає в пам’яті поперед всього, бо й
тепер думаєш про Максима Тадейовича як про живого. Таким живим і він сам,
і все те, що він зробив для світової культури, для радянської культури, для
культури українського народу, і залишиться в нашій пам’яті.
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Для мене як літературознавця-філолога постать Максима Тадейовича
Рильського – це не просто постать видатного оригінального українського пое
та й есеїста і блискучого перекладача з польської, російської і французької
літератур; не просто академіка АН УРСР і СРСР, директора Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, що названий тепер його
ім’ям, не лише автора блискучих власних доповідей і співавтора доповідей на
Міжнародних з’їздах славістів (1958 і 1963 років); не тільки голови Комітету
славістів України – а насамперед живої людини, яку я дуже добре собі уявляю в його сімейному колі та в післявоєнному Києві і в колі нашої родини –
філологів Булаховських – в Уфі, столиці Башкирії, у нашій оселі в Києві
на вул. Михайла Коцюбинського, 9, а ще яскравіше – вже на його дачі в
Голосієві, в оточенні «філологічних» друзів і письменників, до яких належав
і мій батько – академік Леонід Арсенійович Булаховській, моя мати – Булаховська-Іванова Тетяна Данилівна, та й я – з підліткових років.
Як науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка АН
УРСР я буду при виконанні науково-адміністративних завдань Інституту працювати над двадцятитомним виданням творів М. Т. Рильського, зокрема над
перекладами з французької літератури ХІХ–ХХ ст., роблячи до них численні
коментарі, а ще раніше – у студентські роки – писатиму курсову роботу в
Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка, у відділі славістики (польська група тодішнього філологічного факультету) про переклад
славетної поеми Адама Міцкевича «Пан Тадеуш, або Останній наїзд на Литві», виконаний М. Т. Рильським, – переклад, який і нині з усіх точок зору
вважають найкращим.
У наведених спогадах я хочу підкреслити кілька живих «штрихів» до його
портрета, так би мовити, «життєвих», а потім додам дещо і про його широку
філологічно-письменницьку діяльність. Почну з першого. Хочу наголосити, що
Максим Тадейович скрізь поводився вільно, без нервової напруги: чи то було
в родинному й дружньому колі (маю на увазі, коли він був у ролі господаря, у себе вдома, чи в гостях у знайомих і друзів), чи, навпаки, у ситуаціях
офіційних, скажімо, на засіданні вченої ради або секції перекладачів у Спілці
письменників України; чи виступав офіційним опонентом на захисті філологіч-
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ної дисертації – скрізь, принаймні зовні, почувався спокійно й незалежно. Він
був дуже уважним до деталей, до змісту того, що відбувалося навкруги або
під його головуванням.
Наведу два простих життєвих приклади (з різних часів). Спочатку з доби
евакуації, 1941–1942 років, Уфа. Наша родина (мої батьки, мамина сестра, я і
ще хлопчик, трохи молодший від мене, Георгій (Зьозя) – син маминої подруги –
лікаря-онколога, яка часто залишала його в нас) мешкає в маленькій кімнатці
(9 квадратних метрів) комунальної квартири у досить великому за розмірами,
але абсолютно холодному Будинку спеціалістів. Сюди часто приходять до нас
у гості «на літературні розмови» і Рильські (Максим Тадейович, Катерина Миколаївна – його дружина, і їхній син Богдан – мій одноліток і однокласник).
Діти (тобто Богдан, Зьозя і я) сидимо, за браком місця, на колінах у дорослих.
Рильський і мій батько жваво дискутують про переклади, які робить Рильський
(з польської мови – «Пана Тадеуша» А. Міцкевича; з французької – «Сірано
де Бержерака» Е. Ростана, а з російської – «Камінного гостя» О. Пушкіна).
Що ж до польської оригінальної поезії ХХ ст., то це окремі вірші й сентиментальна поема «Пьотр Плаксін» Юліана Тувіма. Хочу до цього додати, що пізніше саме Рильський напише і книжку-есе «Про Адама Міцкевича», буде автором дуже змістовної передмови до «Вибраних творів» Ю. Тувіма українською
мовою. Надсилаючи вже у післявоєнний час (кінець 1940-х років) у подарунок
моєму батькові свій виданий переклад «Сірано де Бержерака» Е. Ростана
окремою книжкою, Максим Тадейович невипадково зробив там симпатичний
напис своєму «філологічному» консультантові із застереженням: «Я не сумніваюсь, дорогий Леоніде Арсенійовичу, що Ви тут знайдете чимало відхилень
від нормального наголосу. Не вбивайте мене за це!». Поясню, що означало це
«застереження». Це був наслідок пристрасних дискусій між філологами-друзями про те, якою мірою треба зберігати в сучасному перекладі (максимально
наближеному до оригіналу – за настановою) лексику, метафорику й «наголошеність» оригіналу – видатного твору з минулих часів. Це стосується повною
мірою і «Сірано де Бержерака» (французька мова має постійний наголос на
останньому складі), і «Пана Тадеуша» (польська мова має постійний наголос
на передостанньому складі), і «Камінного гостя» (російська мова, як і українська, має рухомий наголос). При цьому в сучасному перекладі, навіть при максимальному збереженні провідної образності й ритмомелодики оригіналу, треба
враховувати насамперед інтерес і коло уявлень сучасного українського читача.
До того ж, за своїм історично-соціальним контекстом усі названі твори («Пан
Тадеуш» – поема; «Сірано де Бержерак» і «Камінній гість» – п’єси) пов’язані з
дією в аристократичному середовищі, з відповідною лексикою й ритмомелодикою. Цікаво, що і Максим Тадейович, і мій батько під час своїх «філологічних
дискусій» жваво радилися з присутніми там жінками – Катериною Миколаїв-
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ною і моєю мамою, котрі вільно володіли і російською, і французькою мовами. Та що найцікавіше – і з нами, дітьми (Зьозя і я вже тоді непогано знали
французьку мову). Питаючи цілком серйозно: «А що з цього приводу гадаєш ти,
Юлю?», «Що гадаєте ви, Богдане і Зьозю?». Багатьма роками пізніше, видаючи
в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР французькі переклади
Рильського і аналізуючи професійно, як полоністка, переклади Рильського з
польської літератури, зокрема, поезії Юліана Тувіма – одного з провідних авторів моїх літературознавчих статей і монографій, я звертала увагу: і в самих
текстах, і в примітках до них – конкретні сліди «дискусій», навіть тих «зауважень», які робили тоді Богдан, я і Зьозя.
Ще згадую. Колись увечері, будучи в гостях уже в нас удома, – у Києві,
на вул. Михайла Коцюбинського, майже поряд з Будинком літераторів, де він
жив, – Максим Тадейович раптом покликав мене, тоді ще студентку, до себе і
сказав із усмішкою: «Хочеш, Юлю, я тебе швидко й добре навчу перекладати
вірші? От – поки мама й тато зайняті розмовою з Катериною Миколаївною. Ти
які мови знаєш? Які добре, які посередньо, які погано?» Я сказала, що добре
знаю російську й українську, досить добре французьку й польську, посередньо – англійську і поганувато – німецьку й чеську, тобто читати і дещо розуміти
можу, а ось говорити (на відміну від польської, французької і навіть англійської)
не можу зовсім. «Це не має значення, – зазначив Максим Тадейович. – Голов
не, що ти відчуваєш ритмомелодику цих мов, орієнтуєшся в лексиці, а відповідно, і в літературі, зокрема в поезії. Ти пишеш непогані оригінальні вірші та
досить вдумливо аналізуєш переклади, а цього достатньо для вміння перекладати. Отже, ніколи не прагни перекладати точно (щодо лексики, щодо ритмічного рядка – це все одно неможливо). Ніколи не читай праць з теорії віршування,
взагалі щонайменше з теорії літератури (це – не математика, і знання таблиці
множення нічого тобі не дасть у твоїй творчій роботі). Ніколи не берись перекладати те, що тобі персонально не подобається, хоч би як його хтось вихваляв!
Ніколи не перекладай на замовлення, за гонорар, хоч би як він був тобі потрібний! Прочитай оригінал; нехай він увійде до твоєї душі, і ти захочеш його перекласти, просто відчуватимеш необхідність – творчу – його перекласти рідною
мовою, для рідного тобі читача, але, відчуваючи його обов’язковий іноземний
контекст, який навіть у романтиків (польських, французьких, навіть німецьких
і чеських) не буде тим самим, хоч і з однієї доби. Враховуй і смаки сучасного
тобі читача, якщо навіть і йдеться про творчість письменника давнього. І уважно стеж за лексикою (щонайменша похибка в лексиці, і твір романтичний стане
сатиричним, пародією на оригінал, а твір сатиричний – перетвориться на щось
романтичне й ліричне). Отже, Юлю, дерзай!».
А ось ще один спогад про Максима Тадейовича в Уфі в нашій славно
звісній кімнаті. Удома були тільки ми з батьком. Він хворів і лежав на своєму
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ліжкові, а я в протилежному кутку робила на маленькому столику уроки (була
тоді ученицею 4-го класу). Так от, до нас завітав Рильський з Михайлом
Стельмахом, тоді ще нікому не відомим військовиком. Максим Тадейович привів його до нас з тим, щоб мій батько (як знавець літератури, зокрема поезії,
чию думку Рильський дуже поважав) послухав вірші Стельмаха. Стельмах почав читати, мій батько був у захваті й одразу ж пророкував йому «велике
літературне майбутнє».
А ось інший випадок, який, на мій погляд, дуже виразно характеризує і
громадянську, і життєву позицію Рильського. У 1959 році велика літературнонаукова делегація (на чолі з Рильським) поїхала до Кременця і до Тернополя
святкувати ювілей Юліуша Словацького – не лише видатного польського письменника, а й людини, що була розумом і серцем пов’язана з Україною. Згідно
з програмою тодішніх урочистостей, наша делегація (де було й чимало жінок,
скажімо, і член-кореспондент АН УРСР Ніна Євгенівна Крутікова, і викладачка університету Станіслава Йосипівна Левінська, і співробітниця Інституту
мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР Вікторія Арсенівна
Юзвенко, а також і я) була запрошена до відвідування Почаївської лаври в
тій місцевості. Там був тоді чоловічий монастир. Коли наша делегація прибула туди (звичайно, тільки пішки), ченці вийшли нам назустріч, але не зважали
жодним чином на нас, натомість зверталися дуже ввічливо, навіть «уклінно»
тільки до Максима Тадейовича, демонструючи виняткові знання в галузі його
оригінальної поезії (навіть найновіших і найповніших видань) і перекладів.
Саме його запросили вони попрацювати в бібліотеці Почаївської лаври, яка
славилася своїм унікальним книжковим зібранням, а потім – повечеряти разом
з ними (вони продемонстрували крізь відчинені двері розкішної трапезної ряди
столів, вкритих сліпучо білими скатертинами, із порцеляновим посудом найвищої якості). Максим Тадейович спокійно і ввічливо подякував їм за увагу до
його творчості, підписав навіть одну зі збірок, що вже була в руках ченців;
подякував за можливість попрацювати в бібліотеці, але мусив відмовитися від
цього, бо не мав часу як голова делегації; від вечері в їхній трапезній також
відмовився, оскільки він не може піти туди сам-один, залишивши за дверима
інших чоловіків із цієї делегації, а тим більше численних жінок.
Хочеться ще згадати знаменний епізод з літературної діяльності Рильського, про який, мабуть, розповісти «професійно» не може вже ніхто, бо цих людей,
на жаль, тепер немає на світі. Маю на увазі його доповідь на ІV Міжнародному
з’їзді славістів у Москві 1958 року «Художній переклад з однієї слов’янської
мови на іншу». З доповідями, співдоповідями й повідомленнями виступали найавторитетніші науковці зі слов’янських країн та Західної Європи й США і навіть
з Австралії. Україна мала тут блискучий «дебют», хоча б у доповіді академіка
О. І. Білецького «Українська література серед інших слов’янських літератур».
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Блискучою була і щодо змісту, і щодо проголошення індивідуальна доповідь
М. Т. Рильського про художній переклад з однієї слов’янської мови на іншу.
Тут він максимально використав власний багаторічний досвід перекладача (залучаючи і свої переклади з французької літератури). Доповідь Рильського була
цікава (вона залишається такою і в наш час, хоча тепер є безліч серйозних
праць у галузі перекладознавства, а тоді це була дивина), вона становила і
становить інтерес не лише своїм фактичним матеріалом, а й викладом провідних принципів сучасної української теорії перекладу: щодо перекладів «максимально точних», тобто таких, що відповідають оригіналові, наскільки це можливо
у поетичному творі; щодо перекладів «свідомо творчих»; щодо «доповнень» і
«свідомих втрат»; щодо «компенсації образу» (перенесення певного образу чи
висловлення з одного місця тексту в інше); передачі приказок і прислів’їв, афористичних висловлювань, відомих у літературі; окремих «свідомих збоїв» ритмомелодики; передачі архаїзмів і, навпаки, неологізмів тощо. Наводив Рильський
і цікаві приклади – абсолютно виправдані щодо «зміни образності», скажімо,
коли французькою мовою йдеться конкретно про дощ (а він жіночого роду –
la pluiе), а українською мовою «дощ» чоловічого роду, отже, треба змінювати
в перекладі весь «поетичний антураж». Пізніше М. Т. Рильський брав участь
і в колективній доповіді, головним чином фольклористичного спрямування, на
V Міжнародному з’їзді славістів 1963 року.
Що можемо сказати про таку філологічно освічену та творчо обдаровану
людину, як Максим Рильський, у контексті поняття «славіст»? Мабуть, слід
вести мову про його літературні доповіді й нариси про письменників, його «наукові нотатки» (скажімо, про етнографію), посада голови Українського комітету
славістів (1961 і 1964). Для славістів-полоністів не втрачає своєї актуальності
«нарис-портрет» «Адам Міцкевич» М. Рильського, де є чимало цікавих міркувань про прямий зв’язок біографії та художньої творчості великого польського
«вєща», зокрема про значення його балад, бо «саме вони, балади, були тим
грізним знаряддям, яким озброювався романтик Міцкевич проти класицизму,
якому в часи ранньої своєї молодості віддав короткочасну данину» 1.
Сьогодні несправедливо залишають поза увагою на численних ювілейних
промовах і навіть доповідях, зокрема й на Міжнародних з’їздах славістів, дуже
змістовний нарис М. Рильського «Наш Гоголь», де йдеться переважно про
Гоголя-сатирика та гумориста.
Слід згадати про М. Рильського і як про філолога-мовника. Тут процитує
мо двох академіків – О. Білецького та Л. Булаховського, котрі по-різному, але
виразно висловились із цього приводу. О. Білецький у статті «Творчість Максима
Рильського» писав так: «На стінах – полиці з улюбленими книжками, а серед них
на видноті стоять словники, з яких безперервно здобуваються самоцвіти і золото
1

Рильський М. Адам Міцкевич. Рильський М. Твори : у 3 т. Київ, 1955. Т. 3. С. 307.
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народної мови. У книзі “Троянди й виноград” є вірш-заповіт досвідченого майстра. Не можна втриматися, щоб не процитувати цей вірш: “Не бійтесь заглядати
у словник: Це пишний яр, а не сумне провалля; Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля”» 2. Л. Булаховський, досліджуючи багатогранну майстерність М. Рильського як славіста-філолога, зазначає: «Дохідливість поезії Рильського не меншою мірою відзначається й тим, що майже в кожній
з них є своєрідно загострені тропи й фігури, які спалахують художньою думкою,
тропи й фігури, які, можливо, легко могли б бути підведені під певні рубрики
теорії словесності, але своєї дієвості поетичної набули в художніх контекстах як
справжні винаходи великого майстра. <...> Він довів (як поет з усією переконливістю факту), що українська мова має все потрібне для повного художнього
висловлення як ідей, образів, емоцій, що органічно зросли на українському рідному ґрунті, так і всього, що зросло на ґрунтах чужих: від культур Сходу до холодної витонченості французького класицизму ХVII-го століття. Тому така цінна
й та робота, якій віддає себе Рильський як працьовитий і вдумливий філолог –
виконувана ним робота члена Редколегії “Російсько-українського словника”» 3.
Додамо також, що М. Рильський добре виконував свої обов’язки як
директор, із неабиякою увагою він ставився до робіт працівників свого Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії, приділяючи окрему увагу
не лише фольклору, а й етнографії (збереглися його друковані праці); брав
безпосередню участь у колективній доповіді на V Міжнародному з’їзді славістів 1963 року. Отже, не виникає сумнівів, що спогади, критичні нотатки,
літературознавчі та мовознавчі розвідки про М. Рильського завжди є подією
в культурному житті.
Можна ще багато цікавого розповідати про Рильського як вимогливого й
водночас демократичного директора Інституту мистецтвознавства, фольклору
та етнографії АН УРСР або про його діяльність на посаді голови Українського
комітету славістів з 1961 року і аж до його смерті. Коли я тепер відвідую музей Рильського в Голосієві, я іноді (правда, переважно лише подумки) вношу
певні корективи до того, що там говориться і фіксується (на підставі документів), бо документація паперова не завжди дає вичерпні й абсолютно правильні
відповіді при характеристиці видатних людей. З другого боку, саме там «випливають» у мене в думках призабуті вже спогади і бажання їх опублікувати,
поповнити й узагальнити.

Білецький О. Творчість Максима Рильського. Білецький О. Зібрання праць : у 5 т.
Київ, 1966. Т. 3. С. 203.
3
Булаховський Л. А. Максим Рильський – поет-патріот. Булаховський Л. А. Вибрані
праці: у 5 т. Київ, 1977. Т. 2. С. 596, 600.
2
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У далекому 1959 році по закінченні аспірантури Київської консерваторії,
мені пощастило посісти вакантне місце молодшого наукового співробітника
відділу музикознавства в ІМФЕ АН України. Очолював його М. Т. Рильський. В Інституті промайнуло 55 років моєї наукової праці, та найтепліше
згадую перше п’ятиріччя.
Так склалося, що в перші тижні роботи, коли я ще не встигла роззнайомитись із співробітниками, мене спіткала загроза втрати давнього житла.
Хто про це сказав Максиму Тадейовичу – не знаю. Але він зумів розв’язати
фатальний вузол бюрократичної пастки. Це був справжній дарунок долі, на
який ще не було підстав! Але мій рятівник наполягав на «анонімності» свого
вчинку, тож я про все дізналася значно пізніше. Я так і не посміла порушити
його заборону, та в серці лишилася безмежна вдячність.
Робота у відділі була цікавою і корисною контактами з досвідченими й
знаними музикологами. Оскільки генеральною лінією досліджень було визначено сучасну радянську музику, моїм плановим завданням стало рецензування
творів самодіяльних композиторів і поза тим – доопрацювання тексту моєї
дисертації.
Мушу визнати, що свого часу і мій науковий керівник (професор Пилип
Омелянович Козицький) вважав дуже ризикованим обрання темою дисертації життя і творчість Кирила Григоровича Стеценка. Справді, велика частина
вокальних творів композитора була під забороною (через авторів віршів), не
підлягала розголошенню наявність духовних композицій, засуджувалася його
діяльність як священика і громадського діяча. Коли 1962 року я подарувала
Максиму Тадейовичу видрукувану монографію про К. Стеценка, він дуже
здивувався. Щиро привітав мене, потиснув руку, задумливо мовив: «Талановитий митець, і така трагічна доля…». Та одразу: «А коли захист?». – «Та, на
жаль, гальмує переклад тексту на російську, «опирається» і матеріал», складно висвітлювати суспільні колізії УНР. У відповідь на мої аргументи Максим
Тадейович побажав успіху і додав: «Не баріться!»
Наступного року повелось, як у казці: книжку з об’єктивними оцінками
суспільно-культурних обставин тієї доби пропустила цензура, дисертацію схвалили опоненти, затвердив ВАК. У цьому вбачаю вплив гуманістичної позиції
Максима Тадейовича. Усе це відбулося, на моє глибоке переконання, під його
омофором. Це незабаром знайшло підтвердження. Невдовзі, коли Максим
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Тадейович відійшов у вічність, Інститут стали обвівати холодні вітри. Я відчула
це вже після другого видання книжки про К. Стеценка (1973). До Інституту надійшов цензурний запит відповідного відділу ЦК: які підстави мала авторка
для окреслення процесів так званого культурного будівництва 1917–1920-х
років, якого апріорі (на їхній погляд) не могло бути? Довелося писати докладну й аргументовану «Пояснювальну записку», посилаючись на архівні джерела
та опубліковані праці.
У 1960 році в новому корпусі Академії наук на вул. М. Грушевського,
де розташувались Інститути літератури, мовознавства, історії та наш ІМФЕ,
було засновано народний академічний хор (це був час захоплення хоровим
мистецтвом). Основу співацького контингенту склали науковці згаданих інститутів, здебільшого – ентузіасти хорового співу, мрійники-романтики, покоління, у майбутньому означене терміном «шістдесятники». Очолив хор фаховий
диригент Валентин Мальцев. Серед молодих науковців-гуманітаріїв хоровий
акапельний спів став дуже популярним. Хоча небагато з них знали нотне письмо, усе надолужував ентузіазм. Мальцев мав хороший вишкіл, пильнував постановку голосів, пропонував гарний репертуар, де спочатку переважали майстерні опрацювання народних пісень М. Леонтовича, К. Стеценка, М. Лисенка.
З часом усталився постійний склад хористів, зросла виконавська культура,
хор зазвучав. Перед якимось прилюдним виступом на генеральну репетицію
завітав Рильський. У напівзатемненій залі розташувалася група «поважних»
осіб, які мали оцінити наш рівень. Максим Тадейович сидів ближче до центру.
Оглянувши хор, він приязно усміхнувся, мабуть, відчув нашу напруженість.
Я вперше бачила його з висоти подіуму. Піднесене до співаків бліде
обличчя, трохи розкидане волосся відкрило високий лоб. Лише кілька секунд
зосередженого очікування, поки зазвучав спів. А далі – повне занурення
в музику, часом у глибинне, внутрішнє, рідше – увага до якихось хорових
ефектів чи тембральних змін. Мальцев захоплювався тембральною ретушшю.
У партії альтів були розкішні голоси Михайлини Коцюбинської і Тані Назарової. Мій слабенький голос пасував тембрально, утворювалося багате звучання, особливо в піснях «жіночої долі». Дивовижно цікаво було спостерігати,
як Максим Тадейович чудово орієнтувався в партитурі хорового звучання.
Музика його цілковито підкоряла і заворожувала. Суголосно образності «номерів» змінювався його душевний настрій. Обличчя суворішало, стискалися
кутики вуст – за звучання героїчних козацьких і жалобних мелодій; розчуленість, співчуття до незглибимої щирості жіночих сповідей і драм, пом’якшення
виразу обличчя – за пісень про жіночу долю; ледь підняті брови, примружено
веселі очі, задерикувата усмішка – у відповідь на жартівливо-танцювальні
мотиви. Доти я не знала, що музична образність може так впливати на чутливу
людину. Дивовижно змінився вираз обличчя: розширились очі, вирізнилися ви-
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лиці, розбіглися зморшки. Він ніби помолодшав, але над усім панувала його
щира мінлива усмішка. Очевидно, у нашій програмі звучали твори з часів
його молодості, передусім шедеври Леонтовича. Можливо, саме це зумовило
таку виняткову відкритість його емоцій. Рильському, безперечно, подобався
наш спів, імпонувало перевтілення, прояв артистизму хористів, і він радів,
підбадьорював нас. А ми відповідали граничним натхненням. Згодом Мальцев
сказав, що ми божественно співали, краще, ніж на концерті.
Популярний цикл статей «Вечірні розмови» М. Рильського, періодично друкованих у газеті «Вечірній Київ», призвичаїв киян до філігранних за
стилем роздумів, есеїв, екскурсів, розвідок, спогадів, завжди перейнятих довірливо-душевною інтонацією. Разючим контрастом для читачів стала гостра
полемічна відповідь М. Рильського К. Паустовському на його безцеремонну
статтю, де йшлося про «неадекватність» пишного палацового приміщення музею, присвяченого лише одному Шевченкові. Зустрівши наступного дня Максима Тадейовича в Інституті, я звернулася до нього зі словами подяки за гідну
одповідь К. Паустовському, захист національної честі та високу громадянську
позицію. Сумно усміхнувшись, Максим Тадейович коротко відповів: «Позиція
позицією, але на тому я втрачаю давніх друзів».
Згадуючи минуле, споглядаючи вже з пенсійної відстані продуктивні здобутки рідного Інституту, шанобливо усвідомлюю його масштабне перевтілення
в провідну інституцію розвитку важливих галузей українського мистецтвознавства й культурології. Як знак генетично-спадкової доброчесності сприймається
надання Інститутові імені Максима Рильського як благословення на щасливу
будучину.
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кандидат філологічних наук, професор, культуролог

Світоч мудрості, таланту й доброти
(присвячується світлій пам’яті
мого вчителя Максима Рильського)

Є душі прекрасні, є душі святі,
Є душі прозорі, як дні золоті,
Вони не вмирають, вони, як зірки,
І сяють над нами, і світять віки.

Олександр Олесь
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1958 рік знаменний у моїй біографії завдяки двом непересічним подіям.
Мені за рекомендацією Чернівецького державного університету (нині імені
Юрія Федьковича) пощастило вступити до аспірантури єдиного в Україні багатопрофільного науково-дослідного центру вивчення української народної
культури – Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії
наук УРСР, який створив 1944 року і очолював поет-академік Максим Рильський. І того ж таки року – стати учасником унікального фольклорно-етнографічного ансамблю «Веснянка», який щойно народився в стінах Київського
державного університету імені Тараса Шевченка. До цього вищого навчального закладу я завжди ставився з великим пошануванням. Тож не дивно, що
почувався надзвичайно щасливим, коли доля якимось чином поєднувала мене
з ним. Це було й тоді, коли певний час викладав там українську мову й літературу студентам-вечірникам чи слухачам підготовчих курсів, і тоді, коли читав філологам-україністам лекції про великого реформатора сербської мови,
всесвітньовідомого фольклориста, етнографа й громадського діяча Вука Караджича, і тоді, коли 1963 року керував студентською фольклорною експедицією по Закарпаттю, і тоді, коли брав участь в університетських наукових
конференціях та літературно-мистецьких вечорах як науковець, а надто – як
артист-аматор «Веснянки».
Максим Рильський очолював комісію моїх вступних і кандидатських іспитів. На вступних іспитах я дуже хвилювався, і на питання про українські
історичні пісні, я до них залічив, здається мені, «Інтернаціонал», який із французької мови переклав Микола Вороний. Максим Тадейович запитав: «Подумайте, чи то українська народна пісня?» І я таки подумав, що ні. Вона має
автора і виконується тільки на сцені або на урочистостях, коли співає на них
багато присутніх людей. Мені поставили оцінку «відмінно».
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Працювати під керівництвом М. Рильського була насолода. Він був для
нас як добрий батько в сім’ї. Приємно вражала нас його доброта, людяність.
Він був зразком для нас у праці, дисципліні, гуманному ставленні до людей,
правдивості, любові до України та її природи. Я ніколи не бачив його сердитим. Правда й у тому, що він був принциповий і гнівався, коли було щось не
так, як треба. Мені розказували, що коли його певний час не було через важку хворобу, і його замінював Олексій Дей, що був тоді завідувачем відділу
фольклору і парторгом ІМФЕ АН УРСР та мав намір розігнати інститут, який
так важко створювався, то після розмови з М. Рильським, який повернувся на
роботу, О. Дей вийшов з його кабінету з почервонілим обличчям.
Я не раз слухав його виступи на захисті дисертацій як першого опонента чи керівника, і завжди доброзичливого і правдивого, а також його лекції.
Пригадується, як він виступав у російському театрі імені Лесі Українки, що в
Києві, на відзначенні 50-річчя її відходу у вічність. Зала була переповнена.
Доповідь блискуча. М. Рильський був прекрасним оратором.
І ще пригадую, як 1965 року під час відзначення в Житомирі 30-річчя
від дня народження прозаїка Євгена Концевича з Києва приїхав до нього цілий десант – Іван, Леоніда (Льоля), Надійка Світличні, В’ячеслав Чорновіл,
Ірина Жиленко, Євген Сверстюк, Алла Горська, Галина Севрук, Галина Возна, Вікторія Цимбал, автор цих рядків, Микола Плахотнюк, Борис Мамайсур
та інші. Між Іваном Світличним та Борисом Мамайсуром виникла суперечка
про М. Рильського. Б. Мамайсур засуджував його за те, що хвалив Сталіна,
а І. Світличний М. Рильського боронив. Казав, що коли б не хвалив його,
то був би знищений. Про те казав мені й син Дмитра Ревуцького, що йому
говорив стрий Левко Ревуцький, брат його батька. Коли б не написали пісню
про Сталіна, то їх були б або на каторгу відправили, або розстріляли, адже
один тільки Матвєєв з пістолета розстріляв 111 свідомих українців. Згадав
він, і як Й. Сталін у розмові з М. Хрущовим, коли він був першим секретарем ЦК України, заговорив про М. Рильського. Сталін сказав, що його треба
покарати, на що Микита Хрущов відповів: «Йосифе Віссаріоновичу, як його
ви можете карати, коли він вас прославив на весь світ?». І так він урятував
М. Рильському та Л. Ревуцькому життя.
М. Рильський не одному допоміг матеріально, зокрема, збудував хату
в Романівці бідному селянинові без однієї ноги – Денису Ісаковичу Каленюку, який свого часу врятував життя Рильському, коли той був на озері на
полюванні. Денис Ісакович поплив човном, щоб врятувати Рильського, коли
той потрапив у тенета заростей «водяної кропивки» і мало не загинув там.
Про цю подію згадує і племінниця М. Рильського Марія Рильська-Мартинюк:
«Так він врятував дядька Максима від видимої смерті. Після цього дружба
цих двох різних людей стала ще міцнішою. До самої смерті Дениса Ісакови-
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ча дядько Максим допомагав йому в усьому і всім, ніколи не забував його.
І завжди Денис Ісакович був у нашій сім’ї частим і бажаним гостем» 1. Дійсно,
саме Рильський йому хату побудував, і не йому одному він допомагав, був
чуйним до всіх, хто звертався з проханням. А коли сама Рильська-Мартинюк
захворіла, то Рильський вночі привіз лікаря, який в останню хвилину надав
медичну допомогу і цим врятував їй життя. Рильська-Мартинюк згадувала також, як після революції 1917 року в Романівці відкрили школу, а вчителями
було призначено її батька і Максима Рильського. Останній був викладачем
української мови та історії стародавніх віків. Марія високо оцінила викладацький хист М. Рильського, про чиї уроки з історії вона згадувала навіть через
40 років. Відзначила вона також його організаторські здібності при підготовці
культурних заходів у школі, а також керівництво гуртком шкільної художньої
самодіяльності. У діяльності клубу, де збиралася сільська молодь і готувала
вистави, Рильський теж брав участь, зокрема і як акомпаніатор на піаніно 2.
Про надзвичайну працьовитість Максима Рильського, мудрого, талановитого, закоханого у багату культуру нашого народу, його мистецтво, мову,
людинолюба, блискучого перекладача, науковця і вчителя, автора витонченої
лірики, стисло, але влучно й поетично сказав його товариш по перу, майстер
художнього слова Олесь Гончар у своїй ювілейній статті «Щедрий серцем»,
написаній 1960 року. Ось його слова:
«”Життєлюб” – часто говорять, коли йдеться про Рильського, і це справді
так, про це найкраще свідчить сама його земна, життєлюбна поезія. Але для
повноти, як то кажуть, образу слід би, характеризуючи нашого славного поета,
частіше ще й додавати: … і працелюб. Великий працелюб.
Наша сучасність знає, думаю, небагато поетів, що приходили до сивих
своїх ювілеїв з таким, як у Рильського, розмаїтим трудовим набутком. Його
люблять усі музи. І він їм відповідає взаємністю. Томи поезій, перекладів, досліджень… гори переробленої протягом десятиліть роботи. Справді щедра серцем мусить бути людина, щоб стільки зробити, і зробити з такою любов’ю!» 3.
Це справді по-стефаниківськи написав Олесь Гончар, тут велика думка,
а словам тісно.
Олесь Гончар розвиває свою думку:
«Для Максима Тадейовича, здається, нема роботи затяжної чи неприємної. Якщо справа вимагає, за все він береться – береться з усмішкою. Сьогодні він з лопатою чи із садівницьким ножем у своїм поетичнім саду, завтра його
постать – уже на золотій перекладацькій ниві. Чуйний до краси, до музики,
Незабутній Максим Рильський. Київ : Дніпро, 1968. С. 20–21.
Там само. С. 22–23.
3
Гончар О. Письменницькі роздуми: літературно-критичні статті. Київ : Дніпро, 1980.
С. 154.
1
2
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до пісні, він, як рідко хто, вміє розшукати дзвінкі джерела народної творчості
і почуває себе щасливим, відкриваючи їх чистоту й принаду для всіх. Якщо
треба, поет прочитає товстенний том дисертації, напише передмову до збірки
юного колеги, відгукнеться в газеті на новий кінофільм. І ми знаємо, звідки
ця жадоба до праці: від уболівання за розвиток рідної культури, від бажання
принести якнайбільшу користь народові» 4.
Наголосивши на науковій і перекладацькій діяльності Рильського, на
його різносторонності та працелюбстві, Олесь Гончар далі пряде свою думку,
акцентуючи увагу на постаті Рильського як учителя й коваля молодих поетичних талантів, залюбленого в рідний край письменника:
«Коли трапляється зустріти в житті молодого служителя муз, світ якого
нерідко звужується до розмірів більярдного стола, бачити такого собі “чистого
лірика”, що не вміє написати статтю або нарис і що, скажімо, роботу в газеті
вважає надто буденною для себе, хочеться сказати такому:
– Глянь на Рильського, повчись у старого. Йому наша література мусила
б писати за день про три трудодні» 5.
Автор статті мовить:
«Мудрого й веселого поета люблять товариші по літературі, люди, що
спілкуються з ним по роботі чи по мисливству, але здається іноді, що нашого
поета мусили б любити і птиці в гаях Полісся, і риба в мальовничих річках
<...>, і дерева в лузі… Друг природи! Про Рильського це таки можна сказати з цілковитим правом. Добрий натурою, він, проте, знаходить різке й гостре
слово, коли треба картати недбальців, що часом з легкістю здіймають руку на
природу рідного краю. У таких виступах Рильського ми чуємо голос поетагосподаря, справжнього громадянина, що живе не тільки сьогоденням, а думає
і про день завтрашній» 6.
І нарешті Олесь Гончар висловив думку про високу майстерність Рильського, пошанування його: «Поет високої культури, широких обріїв, поет, що
виходить на простори світові, – таким ми бачимо Рильського сьогодні. Блискучий перекладач. Неперевершений майстер пейзажної лірики. Учений. Все це
так, і це чудесно. Але вершини його ми знаємо де: там, де голос поета-патріота
ставав голосом самого народу, коли він у найтяжчі для нас роки стрясав душі
мільйонів <...> людей “Словом про рідну матір”:
Благословен мечів ясних
Огонь, отчизни охорона,
Іржання коней бойових,
Там само. С. 154–155.
Гончар О. Письменницькі роздуми: літературно-критичні статті. Київ : Дніпро, 1980.
С. 155.
6
Там само. С. 155.
4
5
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Нова лірика напоєна соками життя. “Троянди і виноград”, як і низка
поезій з книги “Далекі небосхили”, ці повні сонця і глибоких філософських
роздумів сьогочасні поетичні шедеври визначного майстра могли б збагатити
найбагатшу з літератур. Щирість почуттів, юність серця на диво гармонійно
зливаються з мудрістю зрілої людини-гуманіста, що хвилюється долею свого
народу і всього людства…
Мільйони друзів має поезія Рильського, мільйони шанувальників має
його багаторічна праця на ниві рідної культури» 7.
На таких людях, як М. Рильський, тримається світ Правди, Миру, Любові,
Добра і Краси.

7

Гончар О. Письменницькі роздуми: літературно-критичні статті... С. 155–156.
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Рильський
у спогадах земляків

IM

FE

Уперше я почув прізвище Рильський, коли був школяриком початкових
класів у рідному селі Слободище, що в Бердичівському районі на Житомирщині. І почув його не від учительки в школі, а у своїй хаті – від батьків і сусідів.
Бо поезію Рильського вивчали в старших класах, а не в початкових, де опановували «Буквар», «Читанку», арифметику, географію, малювання і співи.
Я із сестричкою Настунею роблю за столом уроки. Рипнули двері, до нас
завітала сусідка Зося Гуртківська й одразу до матері: «Маріє, ходять чутки,
що в Андрушівку приїхав з Києва Максим Рильський. Як депутат Верховної
Ради СРСР, буде приймати своїх виборців і вислуховувати їхні скарги, а в
Москві розкаже про наші біди, може, самому Сталіну. Треба негайно їхати та
все розказати тому Рильському, щоб допоміг приборкати наших злодіїв, які
трудодні нам записують, а на них ніц не дають, ані зернини: готують другий
тридцять третій рік!». Мама: «Куди їхати? Чим їхати? Як наймемо воза, перестрінуть за селом, повернуть назад, а то й покалічать або повбивають. Треба
іти пішки, і то тихенько. Збирай молодиць, пишімо заяву, що твориться в нашому колгоспі “Червона нива” – і до Рильського на прийом!». Нам, дітям – Пет
ру, Олі, Настуні й мені, – мама наказує ні пари з уст, що в похід до депутата
Верховної Ради Максима Рильського йде гурт сільських бабів і молодиць з
оскарженням беззаконь, що їх творять колгосп і сільрада під покровом бердичівського районного начальства. Мужиків вирішено не брати. Та й де їх узяти,
коли більшість загинула на війні, а лишилися тільки старі діди й підлітки, які
в цю делегацію «до Рильського» включати не годиться.
Ці походеньки селян «до Рильського», коли він приїздив на Житомирщину до своїх виборців (і не тільки в Житомир, а й у містечка й села Південної
Житомирщини – Попільню, Ружин, Чуднів, Червоне, Андрушівку, Бердичів,
Вчорайше, Троянів, – не оминаючи, звичайно, і свого рідного села Романівки)
мали позитивні наслідки: Рильський як депутат, письменник з добрим люблячим серцем, не залишав поза увагою жодної скарги, жодного плачу гноблених
владою селян; і, як розповідали ті жінки, що поверталися після зустрічі з ним,
сам Максим Тадейович не раз пускав сльозу, співчуваючи горю деяких своїх
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виборців. Була ще одна причина, чому ходаками «до Рильського» були переважно жінки, і то не тільки з нашого села Слободище, а й із сусідніх – Швайківки, Райків, Скраглівки, Гришківців, П’ятки й інших.
Навіть ініціаторами-ходаками до поета-депутата за допомогою часто в
нашому селі та в інших селах Житомирщини були якраз представники польських або змішаних українсько-польських родин. Вони якось дізнавалися, коли
Максим Тадейович приїздив у той чи інший район Житомирщини для зустрічі
з виборцями. Це бувало тоді, коли він мав їхати в Москву на чергову сeсiю
Верховної Ради СРСР. Або коли наближалися нові вибори; а депутатом Рильський був аж 5 разів – з другої по шосту каденцію, тобто в усі повоєнні
роки (!). Незважаючи на велику обтяженість іншою роботою (директор Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УPСP; голова правління
Спілки письменників України; академік АН УРСР і академік АН СРСР),
Рильський дуже пильно, не шкодуючи сил, ставився до своїх депутатських
обов’язків як довголітній член всесоюзного парламенту. Його любили житомирці, тому й обирали знову і знову! Пам’ятаю зі свого дитинства: навіть старі
й часто неписьменні люди нашого села, які у своєму житті не прочитали жодного вірша Рильського, з якоюсь побожністю вимовляли його прізвище, що тому
він допоміг, того визволив від скрути, іншому посприяв дістати ліки від тяжкої
хвороби. Польські родини села навіть називали його апостолом, або «свєнти
Максім», часто вважаючи його за поляка по батькові Тадеєві, але й шанували
його матір-українку Меланку Федорівну Чуприну. Тoж і ходаками «до Рильського» за поміччю й порадою були як українці, так і поляки.
Таким був Рильський мого дитинства – чого вартувало одне його прізвище – треба було тільки до нього піти та розказати про наші біди. І лиш у
старших класах школи та в університеті я осягнув Рильського як талановитого
поета, мудрого філософа в поезії, промовах, наукових працях. Ще в школі я
полюбив його вірші зі збірки «Слово про рідну матір», написані в роки війни.
Вірші ці входили до програми історії української літератури, а вчителька Лідія
Харченко казала нам, учням, що в особі своєї матері Рильський вбачав усю
Україну, яка тяжко постраждала в часи війни. А вже будучи студентом факультету журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка, я «проходив», як тоді казали, повоєнну творчість Рильського, глибше
занурюючись в образний лад і красу мови його збірок «Троянди й виноград»
та «Голосіївська осінь».
Після закінчення навчання на факультеті журналістики Київського університету я сім років (1960–1967) працював журналістом у редакції респуб
ліканської молодіжної газети «Молодь України», наклад якої тоді сягав ледь
не одного мільйона примірників. Очолюючи один з відділів у редакції, я за
дорученням тогочасних редакторів газети Івана Семенця, потім Олега Ситни-

187

www.etnolog.org.ua

IM

FE

ка, а частіше – зі своєї власної ініціативи, брав інтерв’ю у відомих персон
у галузі літератури, мистецтва, науки: поета Павла Тичини, прозаїка Петра
Панча, мистця Василя Касіяна, народних артистів Наталії Ужвій, Володимира
Добровольського та ін. Найчастіше звертався до Павла Тичини, який був безвідмовним, коли треба написати святкове привітання, а то й дати «ювілейного
вірша». Я бував у нього на бесідах чи то в його київському помешканні на вулиці Терещенківській (тоді – Рєпіна), чи на дачі в Кончі-Заспі (яку він ділив
навпіл із Сидором Ковпаком). Найбільше запам’яталася зустріч із Тичиною в
Кончі-Заспі 9 липня 1966 року 1.
Пам’ятаючи, яким магічним у моєму селі було прізвище Рильського, коли
я був школяриком, я, уже будучи дорослим чоловіком, журналістом, мав намір зустрітися з Максимом Тадейовичем, розказати йому про той магізм серед
селян, а потім попросити дати матеріал для газети – на його вибір. На жаль,
деякі спроби «вийти на Рильського» були для мене невдалі. Не вдалося діяти
й через Спілку письменників, через Академію наук, а в його приватний дім у
Голосієві не пускала охорона, навіть коли показував редакційне посвідчення,
пояснював, хто я і чому прагну зустрічі з Рильським. Аж ось улітку 1963 року
в Україні стали готуватися до дещо сумної ювілейної дати: 50‑річчя з дня
смерті Лесі Українки (1 серпня 1913 року в грузинському Сурамі). 1 серпня
1963 року мав відбутися урочистий вечір пам’яті поетки – у театрі, що носить її ім’я, – театрі імені Лесі Українки; а головну доповідь мав виголосити
Максим Рильський. Редактор дав мені доручення зустрітися з Рильським, розпитати про основні тези його промови і написати про це для «Молоді України».
Я розповів редакторові про те, як тяжко дістатися до Рильського мені,
журналістові. А він підказав мені найпростіше рішення: «Підстережи його в
тому інституті, яким він керує, при вулиці Кірова, 4 (тепер – вулиця Михайла
Грушевського). Він там буває якщо не щодня, то 2–3 рази на тиждень». Я так
і зробив. Але... Коли я відрекомендувався, він поспішав на вчену раду, сказав
зачекати. Чекаю кілька годин. Виходить. Біля дверей – уже його водій, кличе
сідати в авто, бо кудись треба негайно їхати. Поспішаючи, Максим Тадейович каже мені: «Приходьте 1 серпня в театр Лесі Українки. Після урочистої
частини – я весь у Вашому розпорядженні. Бо “Молодь України” я читаю і
люблю». Сказав і пішов з водієм до машини, та ще й у супроводі докторів,
кандидатів наук, молодших та старших наукових співробітників, які щось йому
по дорозі розказували, вочевидь, дуже наукове; а він, здається, нічого не
сприймав, бо дуже поспішав. Окрилений обіцянкою, я чекав 1 серпня; дістав
запрошення до театру (місце в партері «для преси»), щоб не проґавити, коли
Степовик Д. Зустрічі з Павлом Тичиною: до 100‑річчя з дня народження. Сучасність.
Мюнхен, 1991. Чис. 2. С. 18–28.
1
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Рильський закінчить свій виступ і, може, не чекаючи концертної частини, знову
кудись податися.
Його доповідь про Лесю Українку була цікава й мудра. Він наголосив
на двох найважливіших моментах її вдачі і долі: доброї, лагідної жіночності
і незламної сили волі як патріотки і майстрині слова. Наскрізною тезою його
доповіді про Лесю Українку була оцінка поетки Іваном Франком у його знаменитих, майже афористичних словах про те, що з часу Шевченкового «Поховайте, та вставайте» українська література не чула такого сильного поетичного
слова, як із уст цієї слабосилої хворої дівчини. Рильський доповнив цю думку
Франка окремими цитатами з творчості Лесі Українки і дав їм свої коментарі.
Наприкінці доповіді прочитав свій щойно написаний сонет пам’яті Лесі Українки. Перед концертом ми разом з іншими журналістами пішли за куліси, щоб не
проґавити Рильського, бо він, як було очевидно, не мав наміру залишатися на
концерті. Максим Тадейович був налаштований поговорити зі мною наодинці,
як ми про це й домовлялися, коли я бачився з ним в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Нашій розмові трохи заважали колеги з редакцій інших газет, що чекали своєї черги порозмовляти з Рильським. Той казав,
що Леся Українка була і є його навчателькою (саме таке слово він ужив) щодо
багатства форм строфіки в поезії, яку він вживав не лише у своїх віршax, але
і в перекладах лібрето західних композиторів для Київського оперного театру,
бо тоді опери Верді, Россіні, Бізе, Пуччіні, Вагнера, Монюшка виконувалися
українською мовою; а треба було дотримуватися еквіритмічності. І для нього,
казав Рильський, прикладом була Лариса Косач – вона ж Леся Українка.
Ми б ще й далі розмовляли за кулісами, але в залі театру здійнявся
якийсь галас, що заважав перебігу концерту. Це молоді шістдесятники з гальорки викрикували вимогу, аби дали слово для виступу дисидентці Тетяні
Цимбал. У залі лунало: «Цим-бал! Цим-бал! Цим-бал»; люди повертали обличчя до гальорки, звідки доносилися ці вигуки, заглушаючи звучання хору,
що виконував твір композитора Аркадія Філіпенка. Тетяні Цимбал виступити
так і не дали; але я був щасливий, що після стількох спроб мені вдалося детально поговорити з Рильським; повідомити, що я його земляк із Житомирщини,
що в селах області його й досі шанують та люблять, а також вивідати в знаного
поета й громадського діяча те, що мене найбільше цікавило. З іншими журналістами, зважаючи на інцидент із Цимбал у театрі, Рильський уже поспілкуватися не зміг і поїхав додому.
Хоча Рильському було тоді 68 років, але він мав вигляд не так старшого, як стомленого. Я знав його біографію; знав, як багато переслідувань
від влади він зазнав у різні періоди свого життя. Я вже в ті роки мав намір
вступати до аспірантури ІМФЕ, але розмовляти про це з Рильським не наважувався. Востаннє я зустрівся з ним узимку 1964 року... Спускаюся сходами
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з четвертого поверху академічної будівлі на тогочасній вулиці Кірова, аж
раптом до вестибюлю заходить Рильський – у довгому кожусі, теплій шапці,
рукавицях. Прямує до ліфта; я з ним привітався. Він упізнав мене одразу і
без нагадувань з мого боку. «За яким добром приходив у мій інститут?» – запитує. Відповідаю, що хочу попрощатися з журналістикою та ставати на стежку науки. «То дуже добре, – каже Рильський. – На фольклор, етнографію?»
«Ні, – кажу, – на мистецтвознавство, на образотворче мистецтво». «І це гарна,
просто чудова професія. З Богом, тобі, юначе!» Це були останні слова, які я
почув від Рильського. Це було своєрідне благословення від апостола української літератури. Того самого (1964) року, гарячого 24 липня, на свято рівноапостольної київської княгині Ольги, Максим Рильський на 70‑му році земного
життя відійшов у вічність.
Невдовзі іменем Рильського було названо Інститут мистецтвознавства,
фольклору та етнографії, директором якого він був з 1944 року і до смерті – повних 20 років. Лише через три роки, восени 1967 року, я вступив
до стаціонарної аспірантури з образотворчого мистецтва в ІМФЕ АН УРСР.
Три роки підготовки під керівництвом Юрія Турченка і Василя Касіяна, захист 1970 року кандидатської дисертації; у наступні роки й десятиліття –
трьох докторських дисертацій (в Україні й Німеччині); написав і видав понад
50 книг... Дуже непрості, але, я переконаний, найщасливіші роки мого наукового життя проминули в ІМФЕ. Їх уже чимало – 53! Тож дедалі частіше приходять на думку напутні благословенні для мене слова Максима Рильського:
«З Богом, тобі, юначе!»
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Дмитро Чередниченко
поет, прозаїк, перекладач

Рильський.
Уроки долі
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За часів студентського життя я мав щасливу нагоду брати участь в антропологічній експедиції Василя Дмитровича Дяченка. Я проїхав із цією експедицією всю Україну, також Молдавію, Білорусію... Де зупинялися для роботи,
мені треба було обстежуваних фотографувати. Багато плівок назбиралося.
Тепер їх маю проявити. Це я робив у фотолабораторії нинішнього Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології. У кабінеті Олександра
Сланка. Часто бачив і директора Інституту. Академіка Максима Тадейовича
Рильського. Бувало й до нас він завітає, поцікавиться, як іде робота з експедиційними матеріалами. Заходив і начальник експедиції Василь Дмитрович
Дяченко.
Перед цим була й дивна оказія. З дороги ми повернулися 13 вересня
(це 1956 рік). Приходжу у свій педінститут, а мені кажуть: «Вам гуртожитка
немає».
А де ж мені жити? Ще цілий рік буде навчання.
Похвалився Сланку, а він – до Максима Тадейовича. І згодом виносить
листа Максима Тадейовича до директора педінституту Марії Максимівни Підтиченко. Мовляв, ваш студент дуже добре працював у нашій великій експедиції. Прошу залагодити його побутову проблему.
Усе влаштувалося того ж дня.
А тут нас, студентів четвертого курсу, повезли в село Тулинці ламати кукурудзяні качани й носити їх мішками до колгоспної комори…
Красиве село. І люди гарні. Приємні. А в центрі села на дивовижному зеленому пагорбі – храм. Величний, красивий, пишається в буйній зелені. Після
роботи ми вечорами ходили сюди відпочити й помилуватися краєвидами.
Люди нас, студентів, чемно приймали, щось радили, співчували, ділилися
своїми думками. Журилися, що зноситимуть храм. Про це всі люди балакали.
Як можна зарадити такому лихові?
Після качанів повезли нас нарешті додому. Я повертаюсь до своєї
обов’язкової роботи – проявляти плівки з великої експедиції. Розповідаю, що
в такому-то селі хочуть знести величний храм. Занепокоївся і Максим Тадейович, академік наш. Розпитав, з’ясував, десь проконсультувався...
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І незабаром сповіщає мені, що храм не будуть уже руйнувати. Можна
про це повідомити й людям того села. Слава Богу! І Максимові Тадейовичу,
мудрому добротворцю!
Із Максимом Тадейовичем я згодом не раз зустрічався, коли поринув у
журналістику, в літературу. Маю й кілька світлин із його постаттю.
Одного часу очолював раду з питання літературної премії імені Максима
Рильського.
І завжди шаную нашого генія, люблю його поезію.

28.05.1994
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Галина Рубай

співробітниця архіву рукописних фондів
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

Таких людей,
як Максим Тадейович,
я більше не зустрічала *
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Сорок років я незмінно працювала в Інституті мистецтвознавства, фольк
лору та етнографії, у рукописних фондах, майже двадцять із них – поруч із
Максимом Тадейовичем Рильським. А познайомилася я з ним тоді, коли інститутські працівники повернулися з евакуації (спочатку були в Уфі, а згодом і
в Москві). Там Інститутом керував Микола Олексійович Грінченко, 1942‑го
він помер – і призначили Максима Тадейовича, він і очолив Інститут народної
творчості і мистецтв…
Познайомилися ми з М. Рильським тоді, коли я долучилася до роботи з
упорядкування книг та матеріалів, що їх перевезли з Москви до Києва після
повернення Інституту з евакуації.
Три дні ці матеріали пролежали у вестибюлі, а ще ж були інститутські рукописи у підвалі публічної бібліотеки і на горищі. З нами ще працювала тоді
Ліждвой Марія Петрівна 1. Ми з М. Родіною чергували біля цих матеріалів,
покинути ж не можна!
* Спогади записала й прокоментувала Тетяна Шевчук.
Рубай Галина Терентіївна (дівоче прізвище Дзеря) народилася 22.ХI.1925 в с. Шапіївка
Сквирського р‑ну Київської обл. Працювала в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії з 15 червня 1946 до 15 червня 1986 року, упродовж 1992–2016 років – у Літературно-меморіальному музеї Максима Рильського (Київ), де завідувала музейними фондами
(див.: Пазяк Н. М. Рід Рильських в історії України. Літературознавчі студії. Зб. наук. праць.
Київ : Київський університет, 2012, вип. 34, с. 187). Авторка статей про відомих фольк
лористів і етнографів середини ХХ ст., співупорядниця книжки «Тадей Рильський. В житті
ніколи неправді не служив» (Київ, 2013), що видана Київським літературно-меморіальним
музеєм Максима Рильського та Благодійним фондом «Троянди й виноград» імені М. Рильського. В Архівних наукових фондах рукописів і фонозаписів ІМФЕ зберігаються записи
Г. Т. Рубай, здійснені у фольклорно-етнографічних експедиціях до Вінницької, Хмельницької, Тернопільської областей.
1
Ліждвой Марія Петрівна (1900 р. н) – фольклористка, молодший науковий співробітник відділу словесного фольклору (з 1945), упорядниця й авторка передмови до збірника
«Українські радянські прислів’я та приказки» (Київ, 1951).].
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А на третій день туди навідався Максим Тадейович Рильський – так ми з
ним і познайомилися. Він бідкався, що у нас немає приміщення 2, а тоді його
приятель Олекса Короїд, що працював в Інституті економіки, виділив нам одну
кімнату. А потім полонені німці надбудували два поверхи в академічному
будинку на вулиці Леніна 3, – там нам дали дві кімнати – одну для фондів,
а другу – для Кабінету єврейського фольклору, яким керував Мойсей Береговський 4. Одну кімнату виділили і в приміщенні, де зараз Інститут філології
університету імені Т. Шевченка, це вже Білодід 5 посприяв. Як зараз його
бачу: ходив у хромових чоботях, у галіфе. А в Максима Тадейовича одяг був
звичайний… Вже після того, як побудували нинішній інститутський будинок 6,
нам дали там шість кімнат. А ще ж була велика бібліотека!
У майстерні на Видубичах замовили спеціальні шафи для фондів. З Максимом Тадейовичем тоді ми часто бачилися, бо його кабінет був поруч із фондами. До інституту часто надходили листи від збирачів з усієї України, я писала відповіді на ці листи, а Максим Тадейович їх підписував. Листи друкувала
моя подруга, друкарка Надія із сім’ї розкуркулених.
Пригадую, як у році 1953 чи 1956 ми готували інститутську стінну газету
(тоді в інституті шість відділів було). І мене колеги попросили, щоб я звернулася до Максима Тадейовича з проханням – написати вірш до цієї стіннівки.
Заходжу в кабінет, а в нього стіл паперами завалений. Кажу: «Газета готова,
хочуть, щоб і Ви щось про Новий рік написали». – «У мене завал, – відповідає Максим Тадейович, – і докторські, і кандидатські, і статті…» [Кажу йому:]
«Думаю, що Ви нам не відмовите». І пішла.
Згідно з протоколом № 6 засідання Президії Академії наук УРСР від 10 березня
1944 року (Москва), де йшлося про розподіл приміщень у Києві, постановили: всі заклади
Відділу суспільних наук одержують приміщення по вул. Чудновського № 2 та по Бульвару Шевченка № 14, 3-й поверх (Історія Національної Академії наук України. 1941–1945.
Київ, 2007, Ч. 2. Додатки. С. 123).
3
Можливо, йдеться про згадуваний будинок, де зараз конференц-зал НАН України <...>.
М. Рильський теж проживав на вулиці Леніна. Це «Роліт», письменницький будинок, споруджений 1934 року, у якому мешкало близько 130 українських літераторів. Максим Рильський проживав у помешканні № 70.
4
Береговський Мойсей Якович (28.ХII.1892, с. Термахівка Київської губ. – 12.VIII.1961,
м. Київ) – фольклорист, дослідник єврейського фольклору. У 1936–1949 роках – завідувач
фольклорного відділення Кабінету єврейської культури АН УРСР.
5
Білодід Іван Костьович (29.VIII.1906, Успенка, сучасна Кіровоградська обл. – 21.IХ.1981,
Київ) – український радянський мовознавець. З 1946 року – співробітник Інституту мово
знавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. У подальшому – академік АН УРСР (з 1957), міністр освіти УРСР (1957–1962), директор Інституту мовознавства (1961–1981).
6
Будинок на вул. Грушевського, 4, де й зараз розташований ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України.
2
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М. Рильський у його садку
(АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-4, од. зб. 179, арк. 2)
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Лист М. Рильського на захист М. Плісецького
(АНФРФ ІМФЕ, ф. 58, од. зб. 5, арк. 1)
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Через деякий час знов заходжу
до Максима Тадейовича. «Галино Терентіївно, – каже він, – Ви мені ніколи не відмовляєте, і я Вам не відмовлю». І показав написаний вірш – цей
твір ми й помістили в газету (я потім
її заховала у фондах):
Новорічне
Колективу співробітників нашого
інституту

FE

Нехай цвітуть у колективі
В Новому році дні щасливі,
Нехай наука і життя
Тут повне матимуть злиття.
Етнографам і фольклористам,
Мистецтвознавцям теж усім
Бажаю праць з глибоким змістом
І з добрим викладом іскристим.
Це Рильський написав Максим 7.

Фотокопія вірша М. Рильського
«Новорічне»
(АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-9, од. зб. 703, арк. 1)
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До людей він сердечно ставився.
Коли у Ліждвой Марії Петрівни стався інфаркт, і її лікарі заборонили транспортувати, Максим Тадейович надав свій кабінет і вона там перебувала, поки
не видужала, а сам перемістився в іншу кімнату.
Максим Тадейович привітно всіх зустрічав, добре знав, хто над чим працює. Активність співробітників була тоді надзвичайна! Особливо тепло ставився до фронтовиків – вони потрапили з однієї атмосфери в іншу, їм важко було
пристосуватися до іншого життя. В експедиції почали їздити – фонографи для
записів, а згодом і магнітофон удосконалював завідувач лабораторії звукозапису Барановський Полікарп Павлович 8. Однією з перших експедицій (їх
ще називали екскурсіями) був виїзд у Путивль (у 1952 чи 1953 р.), слідами
Ковпака, партизанськими стежками. Ткаченко Федір Дмитрович 9 і Ященко
Збереглася лише фотокопія цього віршованого привітання в ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України (АНФРФ ІМФЕ, ф. 14–9, од. зб. 703, арк. 1).
8
Барановський Полікарп Павлович (15.IV.1897, Немирів Подільської губ. – 27.II.1963,
Київ) – український музичний акустик, інженер-винахідник, музикознавець.
9
Ткаченко Федір Дмитрович (1913), молодший науковий співробітник відділу рукописних
фондів ІМФЕ (1947–1950).
7
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Леопольд Іванович 10 тоді їздили, були у лісі, де ще зберігалися землянки,
у яких переховувалися партизани.
Особлива дружба пов’язувала Максима Тадейовича і Михайла Стельма11
ха . Стельмах був несміливий, і коли хотів потрапити до Рильського, то звертався до мене: «Я не знаю, як з ним розмовляти, мені незручно!». – «Як з усіма, –
радила я, – як з друзями, звичайнісінькою мовою». Тоді Стельмах залишив свої
твори, а я передала їх Максиму Тадейовичу. Згодом Стельмах приїхав ще раз.
Рильський був дуже зайнятий, але твори переглянув і запросив Стельмаха зайти. Довго-довго вони розмовляли. Стельмах вийшов такий радий, схвильований:
«Він мене так підбадьорив – де в нього й бралися такі слова!» Відтоді вони
були нерозлучні. Стельмах називав Рильського рідним батьком, а його дружину,
Катерину Миколаївну, рідною матір’ю. Це була особлива дружба.
Було таке, що Максима Тадейовича викликав до себе хтось із працівників
ЦК КП(б)У на розмову. А в Максима Тадейовича був секретар – вірменин
Ваган Олександрович Вартанян. Він не заходив, а чекав на Рильського біля
дверей кабінету. Ось виходить Максим Тадейович – блідий, на себе не схожий…
У космополітизмі його звинувачували. І Плісецькому Марку Мойсейови12
чу таке закидали (вони разом з Максимом Тадейовичем в Уфі були).
Бувало, приходжу в інститут і бачу, що біля кабінета Максима Тадейовича стоїть черга – то до нього приходили люди як до депутата. І він детально
всіх розпитував, яка в кого була справа. А це ж після війни було, люди бідували. Бувало, що Максим Тадейович зі своєї кишені віддавав останні гроші,
щоб допомогти тим, хто цього дуже потребував.
Таких людей, як Максим Тадейович, я більше не зустрічала… Він завжди
був уважним до людей. Коли я перший раз заміж вийшла, то він виділив путівку в будинок відпочинку, а в один із днів народження я одержала від нього
сервіз – величезний! Максим Тадейович ніколи не сердився на співробітників,
а коли хтось у чомусь завинив – запрошував до себе на розмову. Таким мені
й запам’ятався Рильський.
Ященко Леопольд Іванович (2.VI.1928, Київ – 2.IV.2016, Київ) – музикознавець, фольк
лорист, диригент, композитор. У 1957 році закінчив аспірантуру Інституту мистецтвознавства,
фольклору та етнографії АН УРСР, 1961 року захистив кандидатську дисертацію «Українське народне багатоголосся».
11
Стельмах Михайло Панасович (24.V.1912, Дяківці (тепер Літинського р‑ну Вінницької
обл.) – 27.IХ.1983, Київ) – український письменник, фольклорист. На запрошення М. Т. Рильського з 1945 по 1954 роки працював науковим співробітником Інституту мистецтвознавства,
фольклору та етнографії АН УРСР.
12
Плісецький Марко Мойсейович (14.I.1909, Чернігів – 2.IV.1990, Київ) – фольклорист,
літературознавець. З 1940 року – кандидат філологічних наук, з 1962 року – доктор історичних наук. У 1940-х роках був старшим науковим співробітником Інституту мистецтво
знавства, фольклору та етнографії АН УРСР.
10
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Усі, хто знав цю прекрасну людину, можуть підтвердити, що навіть сама
її присутність створювала ауру добра і світла. Улітку 1957 року за рекомендацією Костя Григоровича Гуслистого мене прийняли на тимчасову посаду
молодшого наукового співробітника у відділ етнографії. Тоді Інститут мистец
твознавства, фольклору та етнографії містився на верхньому поверсі будинку
Академії наук, на розі Володимирської і Леніна. У половині кімнат уздовж
коридору розмістився Інститут органічної хімії, ще в половині – ми.
В одну таку невелику кімнату і привів мене Кость Григорович. У передпокої сиділа секретар Інституту, всемогутня Олександра Георгіївна Маркіянова, у другій кімнаті – директор Інституту Максим Рильський. Узяти перший
«бар’єр» було досить важко – Маркіянова була жінкою надзвичайно рішучою
і енергійно охороняла спокій директора. Кость Григорович довго пояснював їй,
хто я, і лише після цього ми ввійшли до кабінету. Ніколи не забуду тієї першої
зустрічі. Коли ми зайшли, Максим Тадейович вийшов із-за столу, уважно на
мене глянув і простягнув свою м’яку інтелігентну руку. Відтак дружньо усміхнувся і побажав успіхів. Мені тоді здалося, що М. Рильський і не запам’ятав
мене. На мій подив, надалі він завжди і чомусь першим вітався зі мною. Він
не так уже й часто бував в Інституті, але кожна його поява ставала справжнім
святом для всіх. Академік вражав своїм розумом, полонив теплим гумором.
Максим Тадейович відіграв вирішальну роль у становленні й розвитку
Інституту, який згодом назвали його ім’ям. Хочу згадати найцікавіші зустрічі
із цією великою людиною.
Десь наприкінці 1950-х років ми підготували до друку історико-етнографічну монографію «Українці». Її макет одразу ж зазнав шквалу нищівної критики. Критикувати, як відомо, завжди легше, особливо за умов ідеологічного
тиску, адже жодна тодішня республіка колишнього Союзу, насамперед Росія,
не спромоглася на таке видання. Росіяни ще й не починали готувати монографію про свій народ! А в той час, за аналогією з Османською імперією, жодна
будівля не могла бути вищою за турецьку мечеть. Як ми, наприклад, не могли
збудувати стотисячний стадіон, аж поки не з’явився такий стадіон у Лужниках.
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І ось ми на черговому обговоренні макета «Українці» – цього разу у
відділі науки ЦК КПУ. Одне із зауважень тодішнього завідувача цього відділу Юрія Юрійовича Кондуфора (знав би він, що через півтора десятиліття я
буду його заступником на істфаці КДУ!) стосувалося мене: чому на карті показані ураїнці за межами УРСР? Я звівся і сказав, що державні кордони не
збігаються з етнічними і що будь-який народ переходить до іншого не одразу,
а приблизно так, як, скажімо, лісова зона – у степову. Мене рішуче підтримав
Максим Тадейович та інші. Але резюме Ю. Кондуфора було беззаперечним:
«Ми самі знаємо, що і як треба показувати». Отже, М. Рильський і тоді не
був усесильним і, як наслідок, монографія «Українці» так і не вийшла у світ.
Усі, хто знав Максима Тадейовича, не забудуть його теплого гумору.
Якось в інституті відбувалося обговорення п’єси Леоніда Предславича про
сучасне сільське весілля. П’єса оспівувала добробут і розквіт села і була
написана в дусі найгірших надбань соціалістичного реалізму. Тож критичних
зауважень не бракувало. Заступник редактора журналу «Народна творчість
та етнографія» Павло Павлій, зокрема, сказав, що у цій п’єсі чомусь забагато
цілуються, на що Максим Тадейович зауважив: «Мабуть, автор пішов за принципом: усіх не перецілуєш, хоча до того треба прагнути».
Ювілей Тараса Шевченка, конференц-зала Академії наук України. Наша
працівниця Шура Кувеньова читає уривок з «Катерини». Після вечора її вітають, кажуть, що вона добре прочитала місце, яке стосувалося зради москаля.
Вона в якомусь надзвичайно емоційному запалі повертається до М. Рильського й енергійно жестикулює: «Максиме Тадейовичу! Це ж така подія! Це ж така
зрада!», а він їй: «Спокійніше, ви так жестикулюєте, що люди подумають, ніби
ви до мене маєте якісь претензії».
На початку 1960-х років, уже в новому приміщенні на Грушевського, 4,
тривають вибори до партбюро. Як завжди, коли приходив Максим Тадейович,
була вщерть заповнена його приймальня, кімната секретаря і навіть коридор.
Коли настала черга висувати кандидатури, один із членів нашого колективу
несамовито закричав, що він пропонує кандидатуру Максима Рильського, на
що той зауважив: «Хто там з таким пафосом надривається? Можна подумати,
що тут, крім Максима, є ще якийсь інший Рильський».
У 1961 році на вченій раді інституту виступає відома болгарська дослідниця музичного фольклору проф. Райна Комарова-Кукудова. Її чудовий
виступ у музичному супроводі було вислухано з величезною увагою. Але наприкінці вона перепросила за погану російську мову, на що Максим Тадейович відповів: «Дай Бог, щоб наші співробітники так погано знали болгарську,
як Ви російську».
Максим Тадейович дуже любив Польщу, часто її відвідував. У 1962 році
його нагородили найвищою польською відзнакою. На честь цієї події з поздо-
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ровленнями на вчену раду прийшло дуже багато людей. Усі захоплювалися
почесним орденом, говорили, який він гарний, як личить М. Рильському. Дехто
намагався навіть його помацати. Це тривало досить довго. Коли всі вгамувалися, Максим Тадейович усім щиро подякував, зауваживши, що орден він
залишив удома, а це лише знак, яким його нагородила польська асоціація
мисливців.
На жаль, роки спливають надто швидко. Колектив інституту майже пов
ністю змінився. Давно вже немає його засновника і директора. Але й тепер,
як і сорок років тому, мені інколи здається, що в довгому коридорі інституту
раптом з’явиться незабутня постать Максима Тадейовича – і всі замруть у пориві щирої любові й поваги.
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Як багато ще не сказано людям, які коштовні скарби не встиг передати
їхній щедрий наставник – Максим Тадейович Рильський! Його співрозмовниками були тисячі й тисячі людей, яких він любив і які платили йому такою самою щирою і світлою любов’ю. Коли зі сторінок «Вечірнього Києва» звучала
бесіда Рильського, здавалося, ніби після трудового дня зібралася у присмерку
велика родина і слухає неквапливі слова старого, мудрого батька.
Хто мав щастя чути, як говорив Максим Тадейович, виступаючи перед тисячною аудиторією чи перед порівняно невеликим гуртом людей, той пам’ятає,
що він майже ніколи не підвищував голос, був обережний щодо жестикуляції,
а говорив так, наче ділився з найближчими друзями своїми роздумами, своєю
радістю чи бідою. І кожне його слово западало в душу, закарбовувалося
назавжди.
Отак і у «Вечірніх розмовах» 1 – їхні сердечність і невимушеність справді створюють цілковиту ілюзію живоплинної імпровізованої бесіди, зігрітої
м’яким, ласкавим, як проміння призахідного сонця, гумором, тією незлобивою,
але влучною іронією, що іноді вчувається тільки в натякові, короткому штрихові, ніби оповідач, ледь усміхаючись, каже: «Розумному досить».
Ці бесіди стосувалися найрізноманітніших питань сучасності й минулого:
тут були і дорогі його серцю спогади про рідне село і розумних, талановитих односельців; подорожні нотатки, літературні портрети друзів-письменників,
композиторів, акторів; відповіді на численні листи, роздуми про мистецтво, побут і культуру народу.
Максим Тадейович блискуче володів умінням навіть про найскладніші
речі говорити просто, але ніколи не спрощено. Навпаки, «Вечірні розмови»,
хоч і розраховані на людей з різним рівнем знань і культури, вражають своєю
глибиною. Якої б теми не стосувалася «Розмова», вона завжди містила якесь
широке узагальнення, висновок, виношену й вивірену думку митця і вченого.

Усі «Вечірні розмови» М. Т. Рильського, опубліковані в 1960–1963 роках на сторінках
газети «Вечірній Київ», були видані під цією самою назвою окремою книжкою (Київ : Держлітвидав України, 1964).
1
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Ясні естетичні позиції, колосальна ерудиція давали йому змогу висловлювати важливі, часто новаторські судження з питань літературознавства, фольк
лористики, образотворчого й театрального мистецтва, музики, історії, етнографії й багатьох інших галузей гуманітарних наук; ці судження будили творчу
думку, рухали науку вперед.
При всій жанровій різноманітності й багатотемності «Вечірніх розмов»
вони мають спільне спрямування: «Народ і краса» – так назвав автор лише
одну зі своїх бесід, але так, власне, могла б називатися майже кожна з них,
тому що возвеличення краси і сили народного генія, який творить невмирущі
духовні й матеріальні цінності, є лейтмотивом усієї книжки.
М. Рильський закликає пильно вивчати творчу діяльність трудового народу, бо саме вона «була і буде надалі міцним, запліднюючим ферментом у
мистецтві, в літературі». Народна творчість дає багатющий матеріал для того,
щоб уявити, побачити минуле народу в конкретних емоційних картинах, щоб
довідатися про думки і прагнення народу. «Хто не знає свого минулого, той не
гідний свого майбутнього», – любив повторювати Максим Тадейович. Знання
про минуле озброює людину, допомагає їй правильно оцінювати сучасне і прозирати в майбутнє.
Обстоюючи думку про необхідність глибше вивчати і щедріше користуватися мистецьким багатством, нагромадженим народом у минулому, Рильський наголошував на діалектичному зв’язку сучасного і минулого мистецтва:
«Справжнє мистецтво завжди оглядається назад, але дивиться воно незмінно вперед… А попереду – повне прекрасної складності нове життя, і ловити
паростки цього нового життя, міцно держачи в руках зброю, викувану століттями, – найвище завдання і найпочесніший обов’язок митця».
Такою мистецькою зброєю, яка допомагає письменникові оволодіти вершинами поетичної майстерності, є, на думку М. Рильського, глибоке засвоєння
і творче осмислення фольклору. Народну пісню, казку, легенду він називав
живою водою для книжної поезії, без якої немислимі були б найкращі зразки
класичної літератури. «Пророчий початок Шевченкового “Кавказу” міг виникнути тільки тому, що Шевченко знав міф про титана Прометея. Цей міф,
до якого стільки разів зверталася світова література від Есхіла до Гете, від
Міцкевича до Лесі Українки, – цей міф у Шевченка набрав цілковито свого,
шевченківського характеру… Але ж міф цей і сам по собі був величезним зльотом людської мислі – і саме тому Шевченко обрав його за знаряддя».
У народу вчилися Пушкін і Горький, кращі твори наших сучасних письменників також нерозривно пов’язані з фольклором; з пісенного джерела випливає «Тихий Дон» Шолохова, найчистіші барви народної поезії ввібрали в
себе романи Стельмаха, Яновського, Гончара. «Таких прикладів дуже багато,
їх не убгаєш не тільки в “Вечірню розмову”, а й у товсту книгу, – зазначає
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Максим Рильський. – А проте, треба писати і товсті книги – про народну творчість, про народне розуміння краси».
Поет, закоханий у красу і мудру простоту народної пісні, раз у раз привертає до них увагу своїх сучасників. Він радить відновити виконання в мистецьких колективах традиційних щедрівок і колядок, які, на його переконання,
будили здорове естетичне почуття.
Україна дзвенить безліччю прекрасних пісень, їх – море, і не слід його
зводити до вузенького, хай і гарного струмка. «Самі цикли козацьких, гайдамацьких, чумацьких, заробітчанських, рекрутських пісень – минаю вже пісні
про кохання, про родинне життя, про громадські справи – являють собою таке
ідейне, тематичне, мелодійне, словесне багатство, що аж дух захоплює!» І як же
гірко нарікав Максим Тадейович на те, що так недбало, не по-хазяйськи обходяться з пісенними покладами «воїни музичної зброї» – композитори, співаки,
лектори й автори радіо- і телепередач – якраз ті, кому належало б робити все
для пропаганди народного мистецтва. І своїм «братам по перу» – письменникам автор «Вечірніх розмов» ставить на карб неувагу до народної поезії.
Адже існувала в нас до війни фольклорна секція при Спілці письменників, яка
тепер чомусь розпливлась у тумані, каже він і наполегливо радить поновити її
діяльність. Усі працівники культурного фронту мають об’єднати свої зусилля
в боротьбі з несмаком, зі збідненим розумінням народності й національності
в мистецтві, щоб остаточно зникли з наших підмостків оті неправдоподібні
вульгарні вбрання співачок деяких ансамблів, щоб не виступали фігуристи в
«червоних штанях оксамитних, які дуже пасували Семену Палієві, але зовсім
не годяться для балету на льоду».
Одверто глузуючи з тих, хто й досі ще продовжує, за гострим висловом
Саксаганського, «дражнити хохла», Максим Тадейович знову і знову нагадує,
що національність і народність, скажімо, одягу полягає зовсім не в тому, щоб
одягти, наприклад, Миколу Платоновича Бажана в кармазиновий жупан і широкі, як Чорне море, шаровари чи кептар, або чумарку, а в тому, щоб тактовно
й доречно використовувати кращі народні традиції. «Розгорнімо недавно виданий у Києві альбом із серії “Українське народне мистецтво” – альбом, присвячений убранню, заглянемо в розділ “Моделі сучасного вбрання за українськими народними мотивами”. Їй-богу. Є там чого повчитися нашим модницям
та й модникам».
Непримиримо ставився поет до виконання співаками псевдонародних, заяложених творів, які вже давно набили оскому, до тих пісень, «яким далеко, як
до неба, до справжнього фольклору, – на чолі їх стоїть славнозвісна “Гандзя”».
У розмові «Дивлюсь на афішу та й думку гадаю» М. Рильський звертається до артистів, насамперед до численних своїх друзів з проханням виступати
зі строго продуманими програмами, зокрема програмами, складеними з народ-

204

www.etnolog.org.ua

IM

FE

них пісень, щоб у концертах на повну силу звучали знамениті лисенківські обробки народних пісень; щоб були повернуті до життя напівзабуті праці Кирила
Стеценка, Філарета Колесси, Олександра Кошиця, Леонтовича, Степового, Демуцького, Вахнянина і Нижанківського.
Роздумуючи над найскладнішими проблемами фольклористики й літературознавства, М. Рильський вважав, що дійти до плідних практичних висновків
можна лише обмінюючись думками, дискутуючи, залучаючи до обговорення
цих проблем якнайширше коло людей, зацікавлених у розвиткові науки, мистецтва і культури. Тому він виносить на сторінки газети свої міркування з приводу аспектів, вивчених ще недостатньо.
Таким складним питанням є питання народності й національного мистецтва.
Для його прояснення М. Рильський спирається на висловлювання Пушкіна,
Гоголя, Шевченка, розвиваючи їхні думки, він наголошує, що національність і
народність мистецтва не можна зводити лише до зовнішніх фольклорно-етнографічних ознак, бо національність і народність насамперед є виявом характеру народу, тих його особливостей, що вироблялися протягом століть історичного
процесу та залежать від суспільно-економічного розвитку, а також певною
мірою і від географічних умов. Ці риси в жодному разі не слід розглядати
як «одвічні і довічні, ніби вони – щось закам’яніло-непорушне. Вони розвиваються, як і все на світі. Розвиваються за своїми законами, якими нікому не
вільно нехтувати».
Одночасно М. Рильський застерігав від механічного перенесення законів
та особливостей одних явищ людської діяльності на інші, наприклад, проблем
економічного і політичного життя народів на проблеми розвитку поезії чи музики і міжнародний обмін культурними цінностями. Разом з тим, він закликав
завжди мати на оці постійний взаємозв’язок, взаємовплив і взаємозумовленість усіх аспектів історичного процесу.
Питання про національний характер фольклору й літератури М. Рильський завжди пов’язував із питанням про їхнє соціальне звучання і наголошував на тому, що передову, світлу частину нації становлять люди праці, трудящі,
і саме їм «дано нині розвивати свою культуру на всю потужність, перед ними –
створення нового світу… Наше мистецтво національне, але не можна, щоб воно
ставало вузько національним, обмежено національним».
У «Вечірніх розмовах» розглянуто також проблеми відображення у фольк
лорі народного світогляду, етики, естетики й моралі. Вказуючи на величезне
виховне значення фольклору, М. Рильський зауважив, що однією з основних
тем міфів і казок усіх віків і всіх народів, усіх великих світових художніх
творів є тема дружби й вірності, яка протиставляється темі ворожнечі й зради.
Уміле використання мудрих народних казок, легенд, прислів’їв дає в руки
педагогів «ключі від найдорожчого скарбу» – від серця й розуму дітей. Але
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тут абсолютно неприпустиме вільне поводження з матеріалом. Непоправної
шкоди розвиткові дитячого мислення, виробленню естетичного смаку завдають
ті, хто замість чистого золота народної мудрості, підносить дітям свої ремісницькі підробки.
«Правда, завжди правда» – під таким девізом жив М. Рильський, не
терплячи жодного фальшу ні в житті, ні в мистецтві. «Усякий фальш, неправдивість, нещирість, нечесність ми повинні нещадно картати і карати, де б ми їх
не побачили» – наголошував він.
М. Рильський був прекрасним знавцем слов’янського (і не тільки слов’ян
ського) фольклору; він багато зробив у справі популяризації найкращих зразків поетичної творчості слов’янських народів. Чимале місце серед них належить
перекладам із сербського героїчного епосу, якими Максим Рильський гаряче
захоплювався. З глибокою пошаною ставився поет до В. Караджича – осново
положника сербської літературної мови, невтомного збирача скарбів народної
творчості.
Максим Рильський адресував свої роздуми сучасникам, землякам, друзям. «Я бачу їх перед собою, – говорив він, – я чую гарячі потиски їхніх долонь. Я розмовляю з ними, як із рідними».
Ми теж чуємо живий голос Рильського, перечитуючи його «Вечірні
розмови».
Щирі й глибокі його роздуми про народ і його духовне багатство, підхоп
лені великим загоном українських діячів культури й науки, звучать сьогодні
на повну силу, бо питання, порушені поетом-мислителем, мають велику теоретичну й громадсько-політичну вагу.
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Творчий доробок Максима Рильського, разом з посмертною збіркою «Іск
ри вогню великого» (1965), містить понад вісімдесят опублікованих книг лірики, поем, вибраних творів, перекладів. Ще за життя поета було надруковано
десятитомне, а згодом, у 1980-х роках, здійснено академічне видання двадцятитомного зібрання творів М. Рильського, яке засвідчило багатогранність його
таланту як мистця, так і спостережливого критика, публіциста, глибокого аналітика-інтелектуала, широко обізнаного зі світовими досягненнями культури.
«Коли йдеться про особу Максима Рильського, – як дуже влучно зазначив у Передньому слові до книги “Рильський і музика” М. Гордійчук, – в уяві
й споминах вимальовується не тільки постать видатного майстра поетичного
слова і талановитого вченого-філолога, а й образ великої Людини – гуманної,
ерудованої, справжнього енциклопедиста як щодо вияву різнобічних здібностей, так і щодо обсягу знань, розмаїтості життєвих, суспільно громадських і
духовних інтересів» 1. Він глибоко розумівся на театрі й кіно, образотворчому
мистецтві й архітектурі, безпомилково розбирався в їх специфіці та проблематиці, в особливостях образної сфери і внутрішньої суті різних видів мистецтв.
І все ж таки пісня і музика завжди були для М. Рильського найулюбленішим
зацікавленням.
Багатогранна й довголітня творча діяльність Максима Тадейовича Рильського – сподвижника кращих представників української національної композиторської школи XX ст. – визначилась на художньо-естетичних принципах
Миколи Лисенка, творчість якого була не лише високим художнім здобутком,
але й стала джерелом і стимулом дальшого розвитку композиторських пошуків мистців наступних поколінь, які привели до нинішніх досягнень сучасного
музичного мистецтва. Саме Лисенкові належить створення національного стилю в музиці, що базується на органічному злитті фольклору з професійною
творчістю, зокрема запис, художня обробка та публікація українських народних пісень, введення в композиторську практику української поезії, озвучення
Гордійчук М. Переднє слово. Боровик М., Булат Т., Шеффер Т. Рильський і музика.
Київ, 1969. С. 5.
1
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«Кобзаря» Т. Шевченка, творів літератури, які розкривають духовний світ і
ментальність нашого народу.
М. Рильський сповідував ті самі ідеали, що й М. Лисенко, який мав безпосередній вплив на формування його художнього світогляду, на чому неодноразово наголошував поет у своїх спогадах про композитора. Природна обдарованість Максима Тадейовича, закоханість змалку в народні пісні й обізнаність з
різними жанрами фольклору та їх носіями, ґрунтовна музична освіта (як відомо,
він навчався гри на фортепіано в М. Лисенка), – усе це стало підґрунтям глибокого вивчення та розуміння природи музичного мистецтва, плідної співпраці
з багатьма композиторами й виконавцями, яка тривала впродовж усього його
життя. Недаремно він свого часу казав: «Мабуть, я родився швидше музикантом, аніж поетом, тільки потім сталося так, що слово заступило музику» 2.
Для нас, співробітників ІМФЕ НАН України, які мали щастя працювати
під його керівництвом, бачити й слухати його виступи на престижних наукових
конференціях, вчених радах чи просто спілкуватися в щоденній науковій праці
цього закладу, він був не тільки видатним ерудитом, інтелектуалом – «метром»
у різних сферах духовної культури, але й взірцем вихованості, справжньої
інтелігентності, шляхетності та благородства. Він був доброзичливим, цікавим
і дотепним співрозмовником; скромним, дещо стриманим і, попри все, безпосереднім і щирим у поведінці.
У людському житті є моменти, які ніколи не забуваються. Так, назавжди
мені запам’яталася перша зустріч з Максимом Тадейовичем, яка відбулась у
Львові 1952 року. Тепер усвідомлюю, що вона стала для мене символічною і
наклала відбиток на всю мою творчу діяльність. Я тоді була студенткою першого курсу консерваторії. Культурна громадськість міста урочисто відзначала
ювілей основоположника української музики М. Лисенка.
І ось на урочистому відкритті ювілею на сцені вщерть переповненого слухачами залу Львівської філармонії з’явився Максим Тадейович. Усі присутні,
затамувавши подих, слухали натхненні слова прославленого поета про величну постать нашого Бояна, пристрасного музиканта і громадянина й водночас
дуже симпатичної та привабливої людини в повсякденному житті, яку він знав
особисто з раннього дитинства. Будучи гімназистом, М. Рильський мешкав у
його оселі в Києві, що згодом стала меморіальним музеєм ім. М. В. Лисенка, не раз був свідком, коли елегантний сивоголовий майстер звуків творив
і записував на папері свої музичні твори або ж, готуючись до концертних
виступів, перегравав на інструменті свою програму. Тоді зачарований юнак
довго (щоб не заважати господареві) простоював під дверима, вслухався в
Лисенко М. Клаптики споминів. Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Київ, 1986.
Т. 15. С. 294.
2
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звучання натхненної музики. Не дивно, що любов до неї поет проніс крізь усе
своє життя. З його слів і окремих штрихів, що змальовували індивідуальність
мистця, кожний присутній міг собі створити живий образ композитора, відчути
атмосферу, у якій жив і творив автор безсмертної опери «Тарас Бульба», музики до Кобзаря, незліченних обробок українських народних пісень, романсів,
фортепіанних творів, кантат і наукових розвідок.
М. Рильський згадував, як він тоді у Києві, мешкаючи в гостинному домі
М. Лисенка, поступово прилучався до музики, опановував мистецтво гри на
фортепіано, розказував (як відомо, він прекрасно володів інструментом і чудово імпровізував), що Микола Лисенко був близьким другом його батька, до
якого не раз приїздив у с. Романівка й там записав чимало народних пісень.
Батько поета співав у студентському хорі, організованому композитором, і їздив з ним у мандрівки по Україні. Більше того, своїм ім’ям Максим Тадейович
теж завдячує Миколі Лисенкові, про що він написав у спогадах: «У березні
1895 року вернувся звідкілясь мій батько в свою київську квартиру разом з
кількома приятелями, серед яких був Микола Віталійович Лисенко. Їх зустріли
новиною, що в Меланії Федорівни (так звали мою матір) знайшлось дитя.
– Син чи дочка? – спитали прибулі.
– Син.
І тоді всі тихесенько заспівали: “Максим козак Залізняк…” Так і названо
мене іменем гайдамацького ватага. І ніби на все моє життя кинув тоді відсвіт
лицар української пісні, безпосередній вплив якого на формування мого художнього світогляду вважаю я безперечним» 3.
Слухаючи хвилюючу розповідь Максима Тадейовича в ті далекі студентські роки у Львові, коли я вперше побачила його на власні очі, я і гадки
не мала, що згодом мої шляхи в науці і творчості не раз будуть з ним перетинатись, а точніше – усі важливі події в моєму житті так чи інакше будуть
пов’язані з його іменем.
Почну з того, що мій перший хоровий твір для дітей (жанр, який згодом
зайняв чільне місце в моїй творчості) був написаний на слова М. Рильського
і виконаний по телебаченню хором хлопчиків Львівської спеціальної музичної
школи-десятирічки ім. М. Лисенка, де я працювала викладачем музично-
теоретичних дисциплін. Це була «Травнева пісня», віршована першооснова
якої сповнена весняного настрою, любові до краси рідної природи і благородної людської праці на землі, що тісно пов’язані між собою і становлять
життєдайну основу людського буття. Прем’єра моєї пісні на телебаченні теж
була першою в моєму житті. Вона відбулася в травні 1959 року, а вже в
Лисенко М. Клаптики споминів. Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Київ, 1986.
Т. 15. С. 294.
3
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грудні я стала аспіранткою Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, очолюваного М. Рильським, а моїм науковим керівником
і наставником по композиції став близький друг Максима Тадейовича Левко
Миколайович Ревуцький, який теж у юні роки вчився гри на фортепіано в Миколи Лисенка й також відчував його вплив на напрямок своєї творчості, чому
сприяло безпосередньо особисте спілкування між ними.
Отже, приїзд до Києва, передусім вступ до аспірантури, став вузловим
моментом у моєму житті. Максим Тадейович особисто приймав у мене вступні
іспити до аспірантури. Він цікавився рівнем моїх знань, планами на майбутнє,
радив обрати для себе центральну тему, де б я могла внести своє розуміння
потреби в її розробці. Він позитивно оцінив мої відповіді, повірив у мої творчі
можливості й фактично благословив на новий шлях, чим я дуже пишаюсь і за
що дуже йому вдячна. Також хочу відзначити, що наше спілкування велось у
формі доброзичливої розмови, яку я запам’ятала назавжди.
У своїй композиторській творчості я не раз зверталася до поезії М. Рильського. Вона надихала мене художньою довершеністю, яскравою образністю і
тонким ліризмом, романтичною окриленістю й вагомістю змісту. Серед творів,
які я написала на його слова, – названа вище «Травнева пісня», «Пісня про
ялинку», «За мир у всьому світі» для дитячого хору в супроводі фортепіано,
а також романси «Вербова гілка», «Схиляюсь перед величчю твоєю», «Вийся,
жайворонку, вийся». «Схиляюсь перед величчю твоєю» виник як своєрідний
символ єдності Києва і Львова під час підготовки програми мого ювілейного
авторського концерту, що мав відбутись у стінах рідної Львівської консерваторії, куди мені дуже хотілося привезти музичне вітання з Києва. Я обрала вірш
М. Рильського, який захопив епічною образністю поетичного висловлювання, піднесено гімнічним тоном у возвеличенні міста-красеня, свідка багатьох
доленосних для України історичних подій, щирим і глибоким патріотизмом:
Схиляюсь перед величчю твоєю,
3олотоглавий лицарю століть,
Твоєї слави відгомін стоїть
Над щедрою вкраїнською землею.
Не треба, красеню, тобі віків єлею,
Ним гордості людської не залить.
Минають дні, шикуються літа,
А над тобою молодість вита.

Романс було створено з нагоди святкування 1500-річчя Києва. У тому ж
(1982) році його вперше виконав у Львові соліст Львівського театру опери і
балету, заслужений артист України В. Ігнатенко.
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У своїй музикознавчій роботі я також зверталась до поетичного доробку
Максима Тадейовича. Насамперед це стосується аналізу вокальної музики
написаної на його слова, зокрема романсів Л. Ревуцького, Б. Лятошинського,
М. Вериківського, Ю. Рожавської, Л. Дичко, а також пісень для дитячих хорів,
які я розглядала під кутом зору адекватності художніх образів у поетичному й
музичному втіленні, єдності музики і слова, відповідності добору засобів музичної виразності при розкритті поетичного змісту. Результати тих досліджень
опубліковано в моїх монографіях «Український радянський романс» (1970),
«Гармонія солоспіву» (1979), Історія української музики (ІV т.) та низці статей.
Надзвичайно цікаво було працювати над розшифруванням унікальних
записів на магнітофонній стрічці блискучих музичних імпровізацій М. Рильського на фортепіано, які зберігаються у фондах ІМФЕ НАН України. Вони
засвідчують ще один бік багатогранного таланту поета – неабияке музичне
обдаровання і його хист до вільної імпровізації, прекрасне володіння інструментом. Здійснювала я цю захоплюючу роботу у час святкування 90-річчя
від дня народження Максима Тадейовича. Тоді ж у журналі «Музика» (1985,
№ 3, с. 17) була надрукована моя розшифровка однієї з імпровізацій пое
та, що слугувала музичним тлом до його вірша «Пушкіну», а також стаття
про цю сторінку самовираження мистця «Володар творчої миті», опублікована
у співавторстві з К. Луганською, співробітницею відділу фольклору ІМФЕ
ім. М. Рильського АН УРСР (Музика, 1985, № 3, с. 29–30).
У березні 1995 року в Києві відбулася міжнародна наукова конференція
«М. Рильський і світова культура з погляду сучасності», присвячена сторічному ювілею поета. Готуючи доповідь «М. Рильський – подвижник української
національної композиторської школи» про роль М. Рильського в розвитку
української національної композиторської школи, я знову звернулась до розшифрування його імпровізацій на фортепіано. Тим разом це було самостійне
імпровізування М. Рильського за інструментом, яке виявило його музичні вподобання і, так би мовити, «багаж знань» і репертуар піаніста, на основі якого
він здобував музичну освіту і який йому був близький по духу.
Присутні на вечорі-пам’яті поета, що відбувся 1965 року в день народження М. Рильського в тодішньому Жовтневому палаці Києва, потім ще
довго згадували зворушливо-проникливе й водночас експресивне виконання
І. Козловським пісні «Ой у полі криниченька», яку він заспівав без супроводу.
І співав він її з великим душевним трепетом і сумом, голосом передаючи глибокий біль з приводу втрати свого друга-ровесника і побратима по мистецтву
та життєвих позиціях.
Значення М. Рильського для музичної культури України важко переоцінити. Музика була для нього невід’ємною часткою його художньої свідомості
та творчого буття. Глибока й самобутня поезія Максима Тадейовича, наскрізь
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пронизана музичними образами, постійно надихала мистців багатьох поколінь на
створення музичних композицій різних жанрів. Тому питання взаємозв’язку поезії
і музики у творчості М. Рильського і причетність поета до розвитку української
музичної культури тривалий час привертає увагу багатьох мистецтвознавців.
Зокрема, співробітники відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Рильського
НАН УРСР, як вище згадувалось, написали дослідження про роль музики в
житті і творчості поета та видали їх окремою книгою «Рильський і музика»
(Київ, 1969). Серед її авторів – М. Гордійчук (Переднє слово), Т. Шеффер
(«Музичні образи в поезії»), Т. Булат («Про музику і музикантів»), М. Боровик («Поезія в музиці»), а також А. Касперт (Нотографія і бібліографія).
Я вдячна долі за те, що мені пощастило пізнати цього дивовижного майстра слова, прилучитися до глибини його поезій, відчути радість творчості під
час музичної інтерпретації його чудових віршів.
Мені доводилося працювати в 1984 році в міському архіві Уфи. Я бачила башкирські газети (видані російською мовою), повністю присвячені Лисенку
з нагоди його 100-річного ювілею. Статті належали нашим мистцям і письменникам, зокрема П. Козицькому, М. Вериківському, М. Рильському, які в
час Другої світової війни перебували там в евакуації. Цікаво, що працівник
архіву добре пам’ятав М. Рильського. Він згадував його з великою повагою
й розповів, де знайти будинок, у якому тоді містилася Спілка письменників
України на чолі з Максимом Рильським. Я знайшла цей будинок, за розміром
невеликий, але досить ошатний, на якому була навіть пам’ятна дошка, що засвідчувала цей факт.
Незважаючи на глибоку пошану багатьох людей і вселюдне визнання
великого внеску М. Рильського в культуру народу, у час тоталітарної системи
та ідеологічного тиску на громадян СРСР не обійшлося без гострої критики
його прогресивної різнобічної діяльності. У моєму архіві зберігається газета
«Літературна Україна» від 30 березня 1989 року, у якій надруковано статтю Івана Ільєнка «За сценарієм Кагановича». У ній розкрито жахливі факти
шельмування Максима Тадейовича, якого звинувачували в буржуазному націоналізмі, зв’язках з українським декадентством тощо. Основним приводом
для необґрунтованих звинувачень проти М. Рильського й нападок на нього
послужив той факт, що в його вірші «Мати» («Слово про рідну матір»), у якому оспівано радянську Україну, не було згадано Сталіна. Каганович почав
зображати М. Рильського як українського буржуазного націоналіста, що не
переборов у собі впливів українських буржуазно-націоналістичних літературних організацій, до яких колись входив. Мовиться про його довголітнє перебування в літературній організації неокласиків.
Це було цілеспрямоване цькування, знищення людської гідності та великих творчих здобутків нашого видатного поета, від якого вимагали «каяття пе-
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ред народом» за вигадані злочини, написання публічних самокритичних зізнань.
Йому закидали, що в його поезіях ігнорувався показ нової соціалістичної суті
радянської України. «Особливого засудження вимагають твори М. Рильського – поема “Мандрівка в молодість”, “Київ у історії України”, його передмова
до першого тому своїх творів та багато інших». На угоду Кагановичу про нього
писали, що «людина скочується в те націоналістичне болото, звідки їй вже привітно киває бородатою своєю головою сам Михайло Грушевський». А це ж у ті
часи вважалось беззаперечним криміналом. Також у газеті «Радянська Украї
на» за 13–14 червня М. Бажан виступив зі статтею «Проти націоналістичних
перекручень в сучасній науці» про історію України: «...і у формі поетичних
творів, і у формі доповідей чи статей на історичні теми М. Рильський викладає
націоналістичні концепції, викладає їх послідовно і систематично», – зазначається там. У згаданій статті І. Ільєнка наводиться багато критичних виступів
слухняних слабодухів-«викривальників» «злочинів» М. Рильського.
Болісно про це читати, тим більше, що критиками були його ж побратими
по перу, численні члени Спілки письменників України. Скажімо, М. Бажана,
тодішнього заступника голови ради міністрів УРСР, тричі викликав до себе
Каганович, вимагав посилити й загострити свій виступ проти М. Рильського,
а також Ю. Яновського. І він, урешті, це зробив, а Ю. Яновський невдовзі
після нищівної критики помер.
Не вдаюся до переліку ганебних виступів багатьох запопадливих виконавців волі Кагановича. Проте безжалісні цькування Максима Тадейовича не
могли не вплинути на стан його здоров’я, хоча тримався він мужньо й у невтомній праці намагався подолати свою трагедію і відчай. Бо його таки змусили написати своє каяття «Про націоналістичні помилки в моїй літературній роботі»,
і це мав бути тільки початок самокритики, що була опублікована в «Літературній газеті» 11 грудня 1947 року. Якось під час письменницького пленуму
1949 року, спрямованого на боротьбу з космополітизмом, критикували одного
літератора, котрий войовничо виступав проти М. Рильського. Поетові натякали розквитатися з ним, на що той роздратовано відповів: «А чим би я тоді
відрізнявся від нього?» Це був ще один переконливий прояв благородства.
Повертаючись до подій 1942 року, варто згадати, що тоді було написано багато цікавих мистецьких творів, про що зауважував М. Рильський як очільник
Спілки письменників України в Уфі.
Поезія М. Рильського захоплювала й надихала на творчість багатьох
композиторів. У кожному із жанрів, пов’язаних зі словом (хори, солоспіви,
камерно-вокальні ансамблі, кантати і ораторії, музика для дітей і юнацтва),
можна назвати цілу низку творів, які саме завдяки його високій поезії зайняли
гідне місце не тільки в загальному доробку тих чи інших талановитих мистців
України, але й, безумовно, усієї музичної культури нашого народу.
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Глибокого філософського змісту, роздумів про сенс людського життя
сповнений романс Л. Ревуцького на вірші М. Рильського «Проса покошено». У тісній співпраці поета М. Рильського та композитора Л. Ревуцького
був створений також блискучий «Монолог Тараса Бульби», що за характером
музики наближається до масштабних речитативно-аріозних номерів оперного
плану. І якщо цей твір присвячений героїчному минулому нашого народу і
відтворює події давньої історії України, то «Дума про матір-Україну» М. Вериківського, написана 1942 року (також виникла у співпраці з М. Рильським),
стосується воєнного лихоліття Другої світової війни.
М. Рильський як лібретист був причетний до створення опер і музичних комедій, які ввійшли до золотого фонду українського оперного мистецтва
(«Украдене щастя» Ю. Мейтуса, «Щорс» Б. Лятошинського, муз. комедія
«Хвесько Андибер» В. Золотарьова). На вірші М. Рильського було написано
досить багато романсів композиторами різних поколінь.
Усе сказане вище й несказане свідчить про неабияке значення М. Рильського для всієї музичної культури України. Тож глибоко й неодмінно шануймо
титанічну різнобічну плідну працю справжнього Велета Духу, шляхетної людини, яким був незабутній Максим Тадейович. Сповнений благородних помислів
і вчинків, він своїм безсмертям стократ відплатив кривдникам, а його любов
до людей і бажання захистити їх залишиться назавжди в серцях справжніх поціновувачів його таланту й не менших людських чеснот.
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Аксіоматично: Максим Тадейович Рильський належить до першого, «репрезентативного» ряду постатей не лише української національної літератури,
але й культури в цілому. Творчість поета, дивом зацілілого в українські криваві 1930‑ті, змушеного майже все життя балансувати в рамках дуже вузького
коридору дозволеного, і наділеного вмінням навіть за таких умов створювати
тексти непроминущої вартості, досі привертає увагу дослідників, спонукаючи
їх до нових прочитань 1. А для багатьох поколінь посполитих читачів поет досі
лишається автором тонкої лірики, мудрих епічних полотен і неперевершеної
есеїстки на найрізноманітніші теми.
Так само загальновідомо: Максим Тадейович Рильський є одним з корифеїв українського художнього перекладу. Його інтерпретації «Пана Тадеуша»
А. Міцкевича, «Євгенія Онєгіна» О. Пушкіна, французької драматургії та
лірики XVII–XIX ст. по праву вважають конгеніальними.
Значно менше літературознавці, навіть ті, хто спеціально досліджував
творчість поета, знають про те, що понад чверть, а, може, й понад третину його
перекладів (коли говорити про друковані аркуші текстів) зроблено для музичного театру. Перу Максима Рильського належать близько 20 перекладів
(чи редакцій перекладів) лібрето таких класичних опер, як, зокрема, «Травіа
та», «Кармен», «Корневільські дзвони», «Севільський цирульник», «Євгеній
Онєгін», «Винова краля», «Іоланта», «Мазепа», «Царева наречена», «Руслан
і Людмила», «Іван Сусанін» (під такою ідеологічно прийнятною назвою ішла
за радянських часів опера Михайла Глинки «Життя за царя»). Робив ці переклади й редакції Максим Тадейович і з фахового обов’язку: упродовж 1934–
1950 років (з перервою на роки війни) він офіційно виконував обов’язки
завідувача літературної частини (завліта) Київської опери. Для театру оперети було перекладено лібрето «Вільного вітру», «Летючої миші», «Маріци»,
«Принцеси цирку», «Циганської любові». Звісно, не міг тоді оминути поет і
Див. напр. Агеєва В. Максим Рильський на тлі епохи. Київ, 2012. 392 с; Максим Рильський. Серія: Митці на прицілі / авт.-упоряд. : В. Панченко, В. Колесник. Харків : Фоліо,
2019. 379 с.
1
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роботи над творами «радянського репертуару»: він переклав лібрето сучасних
російських опер «Піднята цілина», «Тихий Дон», «Перша весна».
На жаль, жоден із цих перекладів не потрапив до академічного 20‑томника Максима Рильського, що вийшов у видавництві «Наукова думка» в
1983–1990 роках 2. Тільки лібрето «Травіати» й «Кармен» було надруковано
на початку 2000‑х у буклетах-програмках Національної опери України імені
Тараса Шевченка (НОУ), але в дуже спотвореному непродуманим редагуванням і не адаптованому для співу вигляді (якби хтось надумав знову виконати
ці опери українською мовою, згадані видання допомогли б йому мало). Реш
та перекладів збереглися (якщо збереглися) тільки в машинописах і рукописах (часто в неповному, фрагментарному вигляді) у бібліотеці НОУ, у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України
(ЦДАМЛМ України – № 573 у списку фондів державних установ, творчих
спілок і громадських організацій), Літературно-меморіального музею Максима
Рильського, де їх ніхто донедавна й не думав системно досліджувати.
Лише в останні роки автор цих рядків буквально «реконструював» і оприлюднив шість оперних перекладів Максима Рильського (у більшості випадків це було
б неможливо без діяльної допомоги провідного науковця київського літературномеморіального музею поета, кандидата філософських наук Ольги Смольницької).
У друкованому вигляді з’явилися переклади «Євгенія Онєгіна» 3, «Кармен» 4,
«Травіати» 5 та «Руслана і Людмили» 6. Ще два лібрето – «Винової кралі»
та «Мазепи» – було розміщено на електронному ресурсі «Світова музична
М. Рильському тут пощастило значно менше, аніж П. Тичині, чий академічний 20-томник
виходив у «Науковій думці» паралельно. До шостого тому (Тичина П. Зібрання творів у
дванадцяти томах. Переклади. Київ : Наукова думка, 1985. Т. 6. 704 с.) включено дбайливо
прокоментовані з різними текстологічними варіантами переклади «Князя Ігоря» Бородіна,
музичної комедії Акопа Пароняна «Східний дантист» та «Лоенгріна» Вагнера, а на додачу
ще й незакінчені фрагменти та уривки, як-от текст передсмертної арії Каварадоссі, що його
виконував у Харкові на початку 1930‑х визначний український тенор Михайло Микиша.
Лишається тільки пошкодувати, що через невідомі причини (можливо, просто через значно
більший обсяг аналогічних текстів) того ж не було зроблено і для 20-томника Максима Рильського – адже на той час зберігалося ще значно більше матеріалів, а головне – були живі
люди, здатні ці матеріали прокоментувати.
3
Рильський М. Лібрето опери «Євгеній Онєгін» / український переклад ; реконструкція
тексту і літературна редакція, адаптована до клавіру, М. Стріхи. Київ : К. І.С. , 2017. 144 с.
4
Смольницька О., Стріха М. Максим Рильський і його переклад «Кармен» Бізе. Всесвіт.
2018. Чис. 3–4. С. 277–280.
5
Верді Дж. Травіата / лібрето Ф. М. Піаве ; український переклад М. Рильського ;
адаптована до клавіру літературна редакція М. Стріхи. Просценіум. Театрознавчий журнал.
2017. Чис. 1–3 (47–49). С. 186–205. Супровідна стаття: Стріха М. Необхідна передмова.
З приводу історії українського перекладу «Травіати». Просценіум. Театрознавчий журнал.
2017. Чис. 1–3 (47–49). С. 180–185.
6
Смольницька О., Стріха М. Максим Рильський як перекладач лібрето «Руслана і Людмили». Київ. 2017. Чис. 9–10. С. 135–141.
2
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класика – українською!» 7. Там-таки було розміщено за підписом Максима
Рильського й широко виконуваний донедавна нашими театрами переклад «Севільського цирульника», але подальші пошуки дали можливість встановити, що
в цьому разі йдеться лише про виконану поетом редакцію перекладу Олекси
Варавви. Про причини того, чому Максим Рильський в цьому та інших випадках змушений був ставити підпис під перекладами репресованих поетів та
поетів-емігрантів, ітиметься далі.
Варто згадати про ще один «оперний» епізод з поетової біографії, – цього разу вже виразного громадсько-політичного звучання. У 1939 році Максим Рильський надіслав відчайдушно сміливого листа тодішньому керівникові
України Микиті Хрущову з протестом проти планів часткового переведення
Київської опери на російську мову 8. У ньому він відверто порівнював ініціа
торів таких планів з київськими «чорносотенцями» початку ХХ ст. Піхном і
Савенком, захищаючи себе натомість партійними резолюціями і наголошуючи:
газета «Известия» щойно назвала великим досягненням «ленінської національної політики» виконання того ж «Євгенія Онєгіна» у Фрунзе (тепер Бішкек) по-киргизьки.
Виступав Максим Рильський в обороні україномовності театру і в пізніші
роки – зокрема, у статті «Співак і слово» із циклу «Вечірні розмови», уперше
надрукованій у газеті «Вечірній Київ» 12 січня 1963 року. На цю статтю не
забарилася реакція; якийсь «пильний читач» О. Чорнооченко 9 написав до редакції: «Винні поети, що переклали лібрето російських опер на українську мову.
Для чого це зроблено? Хіба українські слухачі не знають російської мови?» На
закид Чорнооченка поет відповів листом від 2 лютого того ж року. У ньому він
(знову-таки, дотримуючись прийнятної на той час аргументації) наголошував:
винні не поети, утворення державних українських оперних театрів залежало
від рішень комуністичної партії та радянського уряду. Але наприкінці листа
Рильський таки не стримався, і в нього буквально вирвалося: «Ви несхвально
пишете про “нав’язування українського слова в перекладах загальновизнаних творів”. Ох, краще не вживати б тут слова “нав’язування”. Португалець чи
француз ніколи не скажуть, що йому “нав’язують” його рідну мову!» 10.
Вживав Максим Рильський і заходів в обороні україномовного статусу
Київської музкомедії. У датованому 2 лютого 1963 року листі до Василя Лобка – активіста тодішнього неформального молодіжного руху на захист украДив.: https://musicinukrainian.wordpress.com/biblio/import_opera/.
Рильський М. Зібрання творів у 20 томах. Київ : Наукова думка, 1988. Т. 19. Автобіографічні матеріали. Записні книжки. Листи (1907–1956). С. 178–180.
9
Невідомо, чи був цей О. Чорнооченко агентом КДБ, що писав під «псевдо», чи звичайним київським російськомовним міщанином із претензіями на «культурність», якого неабияк
дратувала українська мова в улюблених російських операх.
10
Рильський М. Зібрання творів у 20 томах. Київ : Наукова думка, 1988. Т. 18. Публіцистика 1953–1964. С. 618.
7
8
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їнської мови – поет повідомляє: «Русифікацію Київської музкомедії, оскільки
мені відомо, припинено» 11.
Отже, через позицію Максима Рильського та інших провідних діячів
української культури Київська опера залишалася цілковито україномовною
аж до кінця 1970‑х (щоправда, цілковита русифікація Музкомедії відбулася
ще на початку того ж десятиліття). Остаточно українську мову було вигнано з
оперної сцени у виставах іноземного репертуару вже після здобуття Україною
незалежності. Схоже, сьогодні для керівників майже всіх наших оперних теат
рів питання про українські переклади взагалі втратило будь-яку практичну
цікавість. Цим, очевидно, і зумовлена (принаймні почасти) відсутність як пуб
лікацій текстів самих перекладів, так і досліджень на окреслену тему.
Справді, про Рильського – оперного перекладача написано вкрай мало.
У розлогій вступній статті до академічного 20-томника пера Степана Крижанівського про цю іпостась поета не згадано взагалі. Перед появою супровідних статей до вже згадуваних вище публікацій реконструйованих перекладів
М. Рильського маємо лише принагідні згадування в різних текстах, як-от,
коротку згадку в монографії Михайла Стефановича (режисера і певний час
художнього керівника Київської опери), виданій до 100‑річчя театру: «З того
часу [сезон 1934/35 років. – М. С. ] Київський оперний театр на довгі роки
зв’язав себе з чудовим поетом України, який з великою любов’ю та увагою
ставився до кожної вистави театру, до кожної роботи його окремих артистів.
Суворо й ревно захищаючи чистоту мови й вимови, Максим Тадейович Рильський надав неоціненної допомоги театру, віддаючи багато часу перекладам
цілого ряду оперних текстів (“Іван Сусанін”, “Царева наречена”, “Євгеній Онєгін” та багато інших), редагуючи переклади інших авторів, беручи активну
участь у всіх постановках “Запорожця за Дунаєм”, “Наталки Полтавки”, “Утоп
леної” М. Лисенка та в здійсненні всіх редакцій “Тараса Бульби”» 12.
Майже немає згадок про роботу Рильського над перекладами оперних
лібрето в книзі, де, здавалося б, такі згадки конче б мали бути 13. Лише в ното
графії і бібліографії до цієї книги маємо певний фактологічний матеріал до
окресленої теми – на жаль, неповний і фрагментарний.
Насправді ж, історія роботи Максима Рильського – оперного перекладача і завліта Київської опери – була сповнена великого драматизму і, безу
мовно, варта окремого дослідження. А створені ним тоді тексти – дбайливої
реставрації та опублікування.
Рильський М. Зібрання творів у 20 томах. Київ : Наукова думка, 1990. Т. 20. Листи
(1957–1964). С. 387.
12
Стефанович М. Київський державний театр опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка.
Історичний нарис. Київ : Мистецтво, 1968. С. 120.
13
Ідеться про видану наприкінці 1960‑х колективну монографію «Рильський і музика» (див.:
Боровик М., Булат Т., Шеффер Т. Рильський і музика. Київ : Наукова думка, 1969. С. 282).
11
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Вікторія Юзвенко

кандидат філологічних наук, фольклорист

Людина, вихователь *
Хто чує себе лиш, хто тільки для себе співа, –
Не ввійде в майбутнє, не прийме його і сучасне.
Неси до людей всі думки, почуття і слова –
І серце твоє не згорить, не замовкне, не згасне.
М. Рильський
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Як учений широкого діапазону, М. Т. Рильський працював у багатьох
ділянках філологічної, історичної, мистецтвознавчої науки; філософсько-теоретичним осмисленням явищ духовної і матеріальної культури українського
народу він збагачував <...> науку і підносив її престиж на світовій арені...
Разом з тим М. Т. Рильський був організатором наукової роботи і розумів, яке велике значення для її розвитку має підготовка кадрів науковців.
І цій великій благородній справі віддавав він чималу частину свого кипучого
єства. Хто був учнем М. Т. Рильського, хто знав його у цій справді подвижницькій праці, той ніколи не забуде, як іскрилась його талановита вдача борця
за людину і людське.
Понад двадцять років М. Т. Рильський очолював науковий колектив
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР і всі роки
приділяв найпильнішу увагу вихованню висококваліфікованих фахівців у галузі цих і суміжних наук <...>.
Невтомна праця М. Т. Рильського у підготовці й вихованні наукових
кадрів особливо яскраво виявилась у науковому керівництві дисертантами та
в його виступах офіційним опонентом по захисту кандидатських і докторських
дисертацій. До цих доручень він ставився з особливою серйозністю, надавав
їм першорядного значення. Не шкодуючи ні сил, ні здоров’я, не рахуючись із
часом, М. Т. Рильський звалював на себе непосильну ношу; він при всій своїй
надзвичайній завантаженості завжди керував підготовкою бодай однієї дисер
тації і щорічно виступав опонентом по кількох докторських і кандидатських
дисертаціях.

* Фрагменти зі статті, опублікованої в журналі «Народна творчість та етнографія»
(1966 р. № 2).
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Як науковий керівник, М. Т. Рильський не любив щоденної, дріб’язкової
опіки над дисертантом. Сама творча особистість М. Т. Рильського як наукового керівника, його авторитет уже були організуючим началом роботи аспіранта
чи наукового працівника і зобов’язували їх замислюватися глибше над обраною темою, викликали бажання бачити ширше предмет свого дослідження,
працювати серйозно, сумлінно, аби виправдати звання учня М. Т. Рильського.
Цьому також сприяли консультації і бесіди М. Т. Рильського із спеціальних
питань фольклористики, етнографії, літературознавства, які мали характер викладів всебічно, класично освіченого вченого й озброювали знаннями. Його
поради надихали на творчу працю, додавали сил.
Аспірантські роботи, дисертації М. Т. Рильський читав надзвичайно уважно. Його посторінкові зауваження на полях рукопису, а частіше – на окремих
аркушах паперу з вказівкою на сторінку і абзац інколи «перевертали» статтю,
реферат, дисертацію «з голови на ноги», наштовхували на нові думки, допов
нювали роботу, а то й висували ряд нових проблем, розробка яких згодом
виливалась в окремі самостійні дослідження...
<...> Мені пощастило, працюючи останні чотири роки життя М. Т. Рильського вченим секретарем інституту, який він очолював, спостерігати, як Максим Тадейович – надзвичайно працьовита, вимоглива до себе людина – лише
з властивою для нього скромністю, добротою й чуйністю ставився до своїх
дисертантів. Він ніколи не затримував відзиви, готував їх вчасно, переживав,
коли не все в дисертаціях і з оформленням їх до захисту було гаразд.
<...> В опонентських виступах М. Т. Рильського яскраво виявилась широка ерудиція вченого в галузі літературознавства, мовознавства, фольклористики, мистецтвознавства й етнографії. Винятково важливі теоретичні думки,
що розширюють обрії науки, висловив М. Т. Рильський у цих своєрідних
наукових розвідках.
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У свідомості поляків видатний український поет Maксим Рильський <...>
дещо перебільшено асоціюється не стільки з його величезними власними творчими досягненнями, як з перекладами польських поетів, особливо творів Адама Miцкевича 1. Про однобічність такого погляду не варто дискутувати, але
слід пам’ятати про це, насамперед розглядаючи зв’язки Максима Рильського з
Польщею як з біографічної точки зору, так і з творчої, щоб не впасти в надмірний полоноцентризм, який у даному разі навіть міг би здаватися виправданим.
Тому, відмежовуючись від полоноцентризму, потрібно відразу зазначити, що при розгляді, навіть у загальних рисах, проблеми «Максим Рильський
і Польща», це питання є одним із ключових у науковій літературі про життя і
творчість цього універсального митця – поета, дослідника літератури й фольк
лору, перекладача і теоретика перекладу, а також громадського діяча. Проб
лема, названа в заголовку, однак є (і це я підкреслю відразу) лише частиною ширшого питання: «Максим Рильський і слов’янські літератури», яку вже
успішно висвітлювали 2.
Очевидно, що поезія М. Рильськогo, виростаючи, як майже кожна творчість,
передусім із рідної землі, коріниться глибоко не лише в загальнослов’янському,
але і в європейському контексті. Це стало результатом того, що творчість Максима Рильського, яка активно засвідчувала свою присутність понад півстоліття
(перша збірка лірики «На білих островах» з’явилася в 1910 р., коли авторові
було лише 15 років, а остання, видана за життя, поетична книжка «Зимові
записи» вийшла 1964 р.), була прикладом умілого поєднання багатьох елементів, підпорядкованих оригінальному талантові автора і головній меті творення
самобутньої й неповторної рідної української поезії. Такий підхід, реалізований послідовно протягом усього життя, утвердив творчість М. Рильського в
українській літературі як винятково ціннісну й багату.
* Фрагменти статті Ф. Неуважного «Максим Рильський і Польща», опублікованої в щорічнику «Слов’янський світ» (Київ, 2011, вип. 9, с. 78–91).
1
Grossbart Z. Maksyma Rylskiego droga do arcyprzekładu «Pana Tadeusza». Z dziejów
stosunków literackich polsko-ukraińskich. Wrocław, 1974. S. 239–270 ; Pollak S. Neoklasyk
szlachetny. Twórczość. 1966. N 11. S. 115–117 ; Ларіонова О. М. Рильський – перекладач
«Пана Тадеуша» А. Міцкевича. Праці Одеського державного університету. Серія філологічних наук. Рік ХСІІ. Т. 160. Вип. 5. С. 156.
2
Вервес Г. Максим Рильський в колі слов’янських поетів. Київ, 1972.
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Для всіх дослідників життя і творчості Максима Рильськогo не підлягає
сумніву факт, що поміж слов’янських літератур, крім рідної, спочатку митець
ознайомився з польською літературою, і саме їй присвятив найбільше уваги як
в оригінальній і перекладній творчості, так і в критичній діяльності.
На таке раннє й активне зацікавлення молодого Рильського польською
літературою і культурою мала вплив родинна традиція. Поет походив із давнього українського, але сполонізованого роду. Батько поета, Тадей Рильський
(1841–1902), після закінчення Київського університету почав реалізовувати
ідеали Київської громади, до якої належав. Унаслідок цього в 1860 році відмовився від усіх дворянських привілеїв. У своєму маєтку організував школу
для сільських дітей, де сам учителював, а в 1881 році одружився з дівчиною
із с. Романівка. Удома Рильські спілкувалися і українською, і польською мовами. Звідси, поряд з досконалим знанням рідної мови (а це нечасто траплялося в родинах української шляхти), розпочинається знайомство з польською
культурою і літературою.
Одним з важливих аспектів питання «Максим Рильський і Польща» є
власне біографічний, родинний, який ще недостатньо розроблений, оскільки не
написано про життя Тадея Рильського – eтнографa, соціолога, автора робіт,
присвячених Коліївщині, національному українському світоглядові. Немаєбіографії цього хлопомана, який разом із братом вирішив власним життям сплатити
борг польської шляхти перед українським народом 3. Усупереч нелюбові багатьох сучасних дослідників до надмірного біографізування, цей аспект (біо
графічний) є вкрай важливим і актуальним.
Наступний широкий і важливий аспект зазначеної в заголовку проблеми
становлять творчі зв’язки і контакти M. Рильськогo з польською літературою і
культурою. Це питання можна поділити на такі складові: переклади М. Рильським польської літератури українською мовою, наукові й критичні праці поета
про літературу, культуру польських письменників; польські теми й сюжети у
власній творчості М. Рильського, з чого може випливати проблема присутності
польської літератури чи окремих її представників в естетичній свідомості й
поезії митця; резонанс творчості M. Рильськогo в Польщі – переклади його
творів, а також нариси й статті про дослідника, відгуки польських поетів про
діяльність М. Рильського, його публіцистичні виступи в польській пресі та особисті контакти з Польщею й поляками.
Кожному дослідникові творчості M. Рильського зразу впадає в око, що
він надавав величезної ваги поетичному перекладу, трактуючи його нарівні з
власними творами. Характерно, що в тому самому (1929) році, коли М. Рильський приступив до перекладу «Пана Тадеуша» українською мовою, він одно3

Герцен А. Собрание сочинений : в 30 т. Москва, 1958. T. 15. С. 238
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часно розпочав перекладацьку роботу над «Мідним вершником» Олександра
Пушкіна. Тоді ж почав готувати переклади до антології західноєвропейської
літератури. Поет від початку своєї творчості усвідомлює вагомість і значущість перекладацької роботи, яка допомагає зводити мости між літературами,
що здійснювали раніше в українській літературі Пантелеймон Куліш, Іван
Франко, Леся Українка, а також сучасники М. Рильського – Микола Зеров,
Павло Филипович та Михайло Драй-Хмара.
Уже тоді Максим Рильський розумів необхідність уведення до вітчизняної культури відомих творів світових літературних творів, щоб прокласти
українській літературі дорогу за межі письменства регіонального, яке навіть
деякими мислителями (M. Koстомаров) трактувалося виключно як «література
для домашнього ужитку». На схилі літ поет писав: «Коли я думаю про велич
Пушкіна, Шевченка, Міцкевича, Байрона, Гейне, Гюго, Петефі, коли я звертаю зір далі в глибину віків і виникають передо мною живі – так, живі! – постаті Гете, Шекспіра, Данте, давніх грецьких трагіків, то я відчуваю гордість,
що я людина, що я ходжу по тій землі, по якій ходили ці велетні, готуючи для
нас незліченні багатства нашої культури» 4.
Тому знаменним також є факт, що у засвоєних українською культурою
багатствах таке важливе місце займає творчість Адама Міцкевича в чудових
перекладах Максима Рильського та його оригінальній критичній інтерпретації.
Це й сприяло тому, що Максим Рильський був визнаний одним із найвидатніших знавців творчості Міцкевича в Україні, Росії та Білорусі.
Починаючи з 1923 року, М. Рильський майже в кожній збірці своїх оригінальних віршів, які вивищують його в українській літературі ХХ ст., звертається до А. Міцкевича, згадує про нього, цитує або присвячує йому твір чи
присвяту на зразок тієї, яка перед віршем «Човен»: «Пам’яті найбільшого
епічного поета нових часів – Адама Міцкевича» 5.
Робота над перекладом «Пана Тадеуша» тривала кілька десятків років.
Уривки з’явилися в 1925 році 6, а перший варіант усієї поеми – у 1927 році.
У 1949 році Максим Рильський видав удруге новий, поправлений варіант
перекладу шедевра А. Міцкевича, за що отримав офіційну Державну нагороду III ступеня і здобув визнання критики 7.
У 1955 році в Києві видано двотомне зібрання творів А. Міцкевича
українською мовою. У цьому виданні було вміщено 31 сонет поета, 5 балад,
Рильський М. Статті про літературу. Київ, 1980. С. 80–81.
Рильський М. Крізь бурю й сніг. Київ, 1925. С. 26.
6
Життя і революція. 1925. № 3. С. 70–71.
7
Вервес Г. Визначне досягнення мистецтва перекладу. Літературна газета. 1950. 26 січня ; Гудзий Г. Поэма великого польского поэта в переводе Максима Рыльского. Славяне.
1950. № 4. C. 55–56.
4
5
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поема «Кондрад Валленрод», вірші «Пам’ятник Петру Великому», «До друзів‑москалів», а також «Пан Тадеуш», що становить другий том видання. Тоді
з’явилася й стаття «Про поезію Адама Міцкевича», видана в 1956 році в
Москві російською мовою. Також двотомне видання А. Міцкевича російською
мовою, створене 1955 року, вийшло у світ за редакторством та зі вступним словом Максима Рильського. Український поет редагував ще п’ятитомне
зібрання творів Адама Міцкевича російською мовою, яке було видано в
1948–1954 роках. Вісімнадцять разів M. Рильський був редактором творів
польського поета, які з’являлися українською та російською мовами, дбаючи
про те, щоб переклади художніх творів автора «Пана Тадеуша» максимально
точно віддзеркалювали мову оригіналу, його зміст і стилістичні властивості,
відповідно до принципів, проголошуваних у його теоретичних працях 8 і в пере
кладацькій діяльності.
У зв’язку із цим постає нагальна потреба в розгляді не лише перекладацької майстерності Максима Рильськогo в пересадженні ним поезії А. Міцкевича
на український ґрунт, незважаючи на те, що існує кілька праць, присвячених
цьому питанню  9. Варто також поглянути на М. Рильськогo як на дослідника
польського поета, оцінити його критичний і літературознавчий доробок у цій
царині. Тим більше, що вивчення поетів, над творами яких він працював, стало
постійним процесом, що супроводжував роботу М. Рильського – перекладача й
поета.
Існує ще один аспект досліджень творчості Максима Рильського в контексті його перекладацьких зусиль над засвоєнням українською культурою
творів А. Міцкевича. Причому він є надзвичайно важливим і складним: це
вплив перекладацької діяльності на власну поетичну майстерність і естетичне
бачення світу М. Рильським. Чудовий знавець творчості поета Олександр
Білецький констатував: «Праця над перекладом “Пана Тадеуша” була для
Максима Рильського прекрасною школою поетичної майстерності, у якій він
змушений був стати і мовознавцем, і знавцем історії літератури» 10.
<...> У зв’язку з виданням поетичної збірки Ю. Tувіма українською
мовою, до якої Рильський включив 24 переклади віршів і великий фрагмент
поеми «Польські квіти», постає питання про розширення полоністичних зацікавлень поета, про мотиви звернення уваги на Л. Стафa, В. Броневськогo та
власне Ю. Тувіма. Це питання, якщо пам’ятати про слова М. Рильського в розмові з автором цієї статті, є принциповим. Адже М. Рильський, поряд з віршами
Рильський М. Художній переклад з одної слов’янської мови на другу. Доповідь на
V з’їзді славістів. Москва, 1958.
9
Вервес Г. Визначне досягнення мистецтва перекладу ; Павлюк М. Майстерність перекладача. Дніпро. 1956. № 11. С. 108–115.
10
Білецький О. Від давнини до сучасності. Київ, 1960. С. 73.
8
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В. Броневського, переклав його поему «Паризька комуна», усвідомлюючи, що
вже існувало три переклади названого твору 11. Тому було б варто зіставити й
обговорити наявні переклади поеми В. Броневського у світлі власних рішень
і перекладацьких пропозицій М. Рильського.
Визначаючи й класифікуючи теми та проблеми, що входять у межі питання, порушеного в заголовку нашої статті, нагадуємо, що М. Рильський був
ученим і літературним критиком. Слід пам’ятати й те, що він є автором численних статей і досліджень, у яких ідеться не тільки про польську літературу, але
й про нашу культуру, історію, живопис, музику, фольклор і навіть архітектуру.
Напевно, найцікавішим дослідницьким полем у проблемі «Рильський і
Польща» є відображення польської проблематики – безпосередньо чи опосередковано – в оригінальній творчості Максима Рильськогo. Тому польські
теми й мотиви, а також посилання в оригінальній поезії автора «Мандрівки у
молодість» було реалізовано двояко: у віршах про польських письменників і
митців, а також як своєрідні посилання на польських письменників, перефразування їхніх висловлювань чи цитування їхніх творів, або вплетення в тканину
власного вірша асоціацій і алюзій щодо польських справ. Постає питання: чи
варто розглядати мотиви й теми як данину польським сентиментам поета, як
вираз сильного зацікавлення нашою культурою, чи, може, як пошук моделі
власної творчості?
<...> Окрему галузь полоністики М. Рильського становлять вірші, присвячені Польщі. З них постає своєрідне поетичне бачення сучасної поетові
Польщі, яку М. Рильський відвідав уперше в 1945 році, а пізніше бував там
неодноразово. Наслідком поїздки до Польщі був цикл із семи віршів, опублікованих у 1950 році під назвою «У молодій Польщі». Це свого роду записна
книжка, ліричний нотатник, який є немовби поетичним щоденником, у якому
поет нотував передусім свої художні враження й культурно-політичні рефлексії, викликані поїздками до Варшави, Кракова, Вроцлава й Закопаного.
Цей цикл був пізніше збагачений віршами «До Польщі», «Tатри» у збірці
«Сад біля моря» (1955), «На концерті “Мазовша”» у збірці «Троянди й виноград» (1957), «Польщі» у збірці «Далекі горизонти» (1959), «Скінчився день,
ми сиділи в Гданську» у збірці «Голосіївська осінь» (1959). Варто звернути
увагу, що цей останній збірник був написаний переважно в Польщі. Про це
свідчить місце і дата написання.
<...> Завершуючи цей скорочений перелік різних аспектів проблеми
«Максим Рильський і Польща», слід звернути увагу на той досить вагомий
факт, що незадовго до смерті (24 липня 1964 р.) через помічника М. Рильський звернувся до Польщі з нагоди 20-річного ювілею з такими словами при11

Владислав Броневський в Українській РСР. Бібліографічний покажчик. Львів, 1971.
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вітання: «Стародавній і милий серцю краю, що подарував світові безсмертну
душу Міцкевича і геніальну музику Шопенa! Я поділяю з тобою радість у дні
ювілею твоєї молодості, Польщо! Двадцять літ! Це мить на годиннику історії.
Та як багато пройдено, як багато зроблено на цій новій, славній путі, Польщо!
Я з радістю причалив би на свята до твоїх до болю в душі знайомих берегів.
Та шкода, що недуга прикувала мене до Голосієва. Хай же від берегів рідного Дніпра донесуться до берегів милої Вісли щирі слова привіту і душевні побажання твого вірного друга, Польщо! Добра тобі, добра тобі і благоденства!
Сто раз, по “сто лят!!!” – такий мій святковий тост на твоїх іменинах. Я серцем
з тобою, дорога Польщо!» 12.
Такими словами закінчив свої «труди і дні» поет, який, продовжуючи
традиції українсько-польської дружби Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки,
зробив для наших літератур більше за попередників і освітлив дорогу таким,
як Микола Бажан, Дмитро Павличко, Ліна Костенко, Іван Драч, Роман Лубківський, котрі йшли і далі йдуть нею. І тому <...> варто згадати про поета не
тільки «незлим тихим словом», але також активним продовженням його «теслярської роботи» – зведення моста дружби між Польщею й Україною.

IM

Переклад з польської Лесі Халюк

12

Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Київ, 1983.Т. 2; Т. 4; 1988. Т. 18. C. 419.
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Творчі і дружні взаємини
Максима Рильського
та братів Дмитра й Левка Ревуцьких
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Для молодих науковців Інституту кінця 1960‑х – початку 1970‑х років,
до грона яких належить й авторка цих рядків, ім’я Максима Тадейовича Рильського було овіяне легендарним флером величі видатного поета, прекрасного
перекладача світової лірики та визнаного вченого-славіста і культуролога.
Водночас це поєднувалося з відчуттям його присутності в Інституті в усьому –
у розмовах колег старшого віку, зокрема й відділу музикознавства, згадках
про ведення ним вчених рад з мудрими, а часом і дотепними коментарями,
у застиглій «пам’яті» стін, вікон, клавіш старого піаніно з демпфером, великого прямокутного столу з різьбленими кульками по периметру, що зберегли
дотик рук поета, абриси його постаті та кинутий крізь скло погляд світлих очей
на задвірки Жовтневого палацу, куди його не з доброї волі водили на допити.
Особливо запали в думки розповіді М. Гордійчука, В. Юзвенко, Т. Шеффер,
М. Загайкевич, Б. Фільц, Р. Пилипчука. А от тодішній головний редактор журналу «Народна творчість та етнографія» (далі – «НТЕ») Іван Маркович Власенко, який багато років був у дружніх стосунках з Максимом Тадейовичем,
з тільки йому зрозумілих причин вирішив запропонувати мені розкривати теми,
що були безпосередньо в колі зацікавлень самого Рильського, але передчасна
смерть обірвала їх розробку. То ж так і вийшло: за виробничими планами я
займалася питаннями української пісенної творчості, а поза тим – розвідками
у новому на той час напрямку «ревуцькознавство». Саме Іван Маркович допомагав зняти тавро мовчання з імені Дмитра Ревуцького – вчителя словесності
М. Рильського, надрукував у журналі «НТЕ» стенограми проведеної вченим-фольклористом конференції кобзарів і лірників 1939 року, перекази про
Іржавецьку чудотворну ікону, праці з перекладу світової музичної класики
українською, сторінки спогадів про композитора-класика Левка Ревуцького –
близького багатолітнього друга поета. У 1970‑х роках мої спроби працювати
над матеріалами про Ревуцьких підтримав і скерував М. Гордійчук, коли
готувалося відзначення 100‑річчя від дня народження Л. Ревуцького – ком-
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позитора, музичного педагога, Героя Соціалістичної Праці, першого академіка
в царині музики та від 1957 року і до кінця життя члена вченої ради Інституту.
Тож цілком природно, що авторку статті вельми цікавить така специфічна
тема, як зародження та динаміка взаємин унікальних творчих особистостей,
якими були три велети національної культури – Максим Рильський і Дмитро та
Левко Ревуцькі, що змогли зберегти дружбу, повагу й довіру один до одного,
попри всі перипетії складного часу тоталітарної доби, лицемірним, хоча й прихованим, девізом якої було – «Поділяй і володарюй!».
Взаємини творчих особистостей – завжди унікальна сторінка людського буття. Особливо, коли кожен із них має окремішню вікову нішу: Максим
Рильський (1895–1964), Левко Ревуцький (1889–1977), Дмитро Ревуцький
(1881–1941). За нормами соціології різниця у 5 років розводить людей у різні
вікові групи, різні покоління і не сприяє їх зближенню. Тут розбіжність аж у
14 років. Однак інтелектуальні та духовні риси особистостей завжди вносили
свої корективи у будь-які схеми. Зрештою, так і сталося.
Знайомство названої трійці відбулося на початку ХХ ст., коли майбутній
поет навчався у гімназії Володимира Науменка, знаній своїм проукраїнським
спрямуванням (розміщувалася на вул. Велика Підвальна, тепер – вул. Яро
славів Вал). Спершу життя звело Максима Рильського з Дмитром Ревуцьким.
Восени 1909 року, завдяки сприянню композитора Миколи Лисенка,
В. Науменко запросив Д. Ревуцького викладати у своїй гімназії. Молодий
педагог словесності з радістю повернувся із Ревеля (тепер – Таллінн) до Киє
ва. Попередні три роки вчителювання у Ревелі не полишили гарних спогадів
(іншого вибору не було – після закінчення університету йому за «хохломанські погляди» заборонили викладати в Україні). Дмитро Миколайович швидко
здобув авторитет серед колег і гімназистів 1. Коло його учнів щороку попов
нювалося, до нього згодом долучився і юний М. Рильський.
Поет згадував, як восени 1912 року на урок словесності у 5‑й клас
гімназії прийшов новий вчитель – Дмитро Миколайович Ревуцький: «Як умів
цей чоловік жвавити свої “уроки” – то розмовою про тенівські лекції з мистец
твознавства, то читанням якогось вірша, зовсім не визначеного в програмі,
але пов’язаного з темою лекції» 2. Про нього ж писав Максим Тадейович:
«Справжнім святом бувало, коли “Мікєша” збирав нас (іноді кілька старших
класів разом) у гімназичній залі, сідав до піаніно і, сам собі акомпануючи, виСеред численних учнів Д. Ревуцького були й у майбутньому видатні діячі науки та культури: два академіки – літературознавець Михайло Павлович Алексєєв і поет Максим Тадейович Рильський, визнаний зоолог, професор Київського університету Сергій Михайлович
Крашенінніков (залишив спогади про Д. Ревуцького у архіві УВАН у Нью-Йорку, помер у
Філадельфії 1987 р.).
2
Рильський М. Про викладання літератури. Рад. освіта. 1945. 23 берез.
1
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конував російські і українські пісні та думи. Треба пам’ятати, що за тих часів
самі слова Україна, українська мова, українська література були під забороною, що за саме тільки вживання української мови деякі вірнопіддані директори гімназій та покірні їм педагогічні ради виключали іноді учнів з гімназій.
Отже, те, що Дмитро Миколайович знайомив нас з українськими думами, було
на тодішні часи неабиякою сміливістю» 3.
Ці рядки напише вже літня мудра людина, а от Максим-гімназист, юний
фрондер з Романівки, своєму однокласнику Мишку Алєксєєву надішле таку
епіграму на вчителя:
«Повесив грозные усы,
Глаза вперивши в потолок,
Микеша смотрит на часы:
“Ах, у меня сейчас урок!”
“Сей способ изгонять друзей
Хорош!” – нам скажет стар и мал…
Но если б он запел – ей, ей,
Еще б скорей ты убежал!

IM

Вот и эпиграмма – достоинств художественных не имеет, зато а) написана
без помарок и b) полна искреннего чувства… А все-таки он миляга, Дмитрий
Николаевич, и я рад бы был, если б нам удалось устроить с ним вечер ложно
классицизма» 4. Вчитель лише посміхався у вуса на такі епіграми, колекціонував карикатури на себе, що під час занять малювали його бешкетливі вихованці, а у перервах іноді й сам розповідав їм добродушні анекдоти...
Жарти – жартами, а псевдокласицизм, який розквітнув в Україні на початку ХХ ст. під назвою неокласицизм, був «коником» Дмитра Миколайовича – темою його «недооціненого» університетського диплома. У фондах Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського можна знайти таку скромненьку
книжечку: «К истории ложного классицизма в России (по урокам Ревуцкого
составил ученик Карпенко) в гимназии Науменко» (Київ, 1911. 14 с.).
Більшість учнів Дмитра Миколайовича зберегли образ свого незабутнього вчителя на все життя, як і М. Рильський. І хоча у наукових статтях зазвичай
не прийнято цитувати значні фрагменти поетичних творів, все ж дозволю собі
навести рядки з поеми «Мандрівки у молодість», написані Максимом Тадейовичем, ймовірно, у воєнному 1942 році в уфимській евакуації (після звістки
про загибель вчителя). Принагідно зазначимо, що поема була надрукована
лише у 1961 році, однак без коментаря про головного героя твору:
3
4

Рильський М. Учитель словесності. Вечірній Київ. 1964, 1 лют.
Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Київ, 1988. Т. 19. С. 133–134.
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Раз – рекреація кінчилась гомінка,
І знову клас обняв бешкетну нашу зграю, –
Хтось крикнув: «Хлопці! Йде словесник наш новий!» –
«Ну? Лисий?» – «У пенсне?» – «Старий чи молодий?»
Був справді у пенсне і трошки лисуватий
Дмитро Миколович. Спокійно увійшов,
«Курган» Толстого нам одразу взявсь читати
І владним голосом усіх нас поборов.
Хто з друзів ще живий – пригадуєш ти, брате,
Яку між пустунів пошану і любов
Зумів найти Дмитро, що потім з ним дружив я…
Недавно смерть йому закралась в узголів’я.

FE

Тоді ж я юним був, а він – ще молодим,
І навіть лисинка здавалась молодою.
Було, оточимо його рядком живим,
І він співає нам безкрайньою чергою
І думи, і пісні, й билини… Навіть тим,

IM

Хто школу всю вважав нудотою пустою,
Щось прокидалося у серці і в очах,
Аж любо глянути було на бідолах!

«Билину про Вольгу так сказував Рябінін,
Цю думу Шут співав, а цю от – Вересай…»
А це ж було тоді, завважить я повинен,
Як чорносотенських було до біса зграй
У нашому краю, і сам тому причинен
Останній був монарх – злостивий Миколай,
Як з українського хто не знущався слова,
То вже в крамольності підозра і готова.
Слова «Роняет лес багряный свой убор»
Ти в серце заронив, мій незабутній Дмитре,
Як радість, як життя… Артист, а не актор,
Не шкодував ти фарб розкішної палітри,
І навіть гультяїв змовкав бездумний хор,
Коли ти ясував закон метафор хитрий
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Талант завжди чутливий до таланту. Дмитро Миколайович, без сумніву,
одразу розпізнав літературне обдарування гімназиста Рильського, почав його
запрошувати на вечірки до свого салону 6, де збирався «квіт» музично-теат
рального світу українського Києва, діячі української громади, шанувальники мистецтва – актори, композитори, художники, співаки, лікарі, люди науки.
Зрозуміло, ці товариські зібрання справляли значне враження на юного поета,
формували його світогляд. Там же й зародилася дружба М. Рильського з молодшим братом вчителя – композитором Левком Ревуцьким, яка тривала все
їхнє життя.
«Я був гімназист, – згадує Максим Тадейович, – Левко – студент. До
Дмитра Миколайовича в гості непереможно вабила мене атмосфера справжнього, хорошого мистецтва – слова, пісні, музики, – якою була напоєна завжди
його домівка. Ентузіаст, глибокий знавець і цікавий інтерпретатор пісні, Дмит
ро Миколайович виконував нам на вечірках у себе і українські та російські
пісні, думи, билини, і зразки західноєвропейської вокальної творчості, і речі
Чайковського, Глінки, Мусоргського, Даргомижського, Бетховена, Шуберта,
Лисенка.
А до рояля іноді після довгих умовлянь брата й гостей сідав скромний
світлоокий, спокійно-вдумливий студент Левко Ревуцький. Він акомпанував
братові й співакам – гостям, акомпанував прекрасно, але в очах його ніби
щось говорило, що поза виконуваною музикою він чує музику глибоко в собі
самому. Печать якогось притаєного від сторонніх поглядів натхнення лежала
на ньому… Вона просвічувала ясніше в ті хвилини, коли Левко виконував часом щось із своїх молодечих творів» 7.
Заохочував Дмитро Миколайович своїх гімназіальних учнів також до театральних постановок, у яких і сам охоче брав участь (нагадаю, що то була
чоловіча гімназія, і всі ролі – у тому числі й жіночі – грали хлопчики, що іноді
створювало кумедні ситуації). Ставили комедії «Недоросток» Фонвізіна, «Тяжба» Гоголя, монументальну трагедію «Сід» Корнеля, «Сірано де Бержерака»
Ростана (французькою). Елемент театралізації Д. Ревуцький вводив і на уроках, під час вивчення того чи іншого твору, як було з маленькими трагедіями
О. Пушкіна, де у «Скупому лицарі» він грав роль Герцога.
Рильський М. Твори. Київ, 1961. Т. 3. С. 64–66.
До 1918 року родина Д. Ревуцького жила за адресою Михайлівський провулок, 30 (за
старою забудовою, у роки Другої світової війни будинок був зруйнований), з 1918 року –
на вул. І. Франка (колишня – Нестерівська), 17‑б, кв. 24 (у флігелі, останній 5‑й поверх,
будинок зберігся).
7
Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Київ, 1986. Т. 15. С. 302.
5
6
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Наступний етап зближення молодого поета з тепер вже колишнім вчителем припадає на 1920‑ті роки, добу знаменного в українській історії Відродження національної самосвідомості (наприкінці ХХ ст. це відродження, відповідно до сумнозвісних реалій, назвуть «розстріляним»). Одним з імпульсів до
об’єднання тогочасної творчої інтелігенції стало вбивство на Поділлі видатного
українського композитора Миколи Леонтовича 23 січня 1921 року. Усі, хто
одразу відгукнувся на цю трагічну звістку, на чолі з визнаним композитором
Кирилом Стеценком згуртувалися у Комітет пам’яті М. Д. Леонтовича, що потім розрісся у знаменне для національної культури Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича (проіснувало з лютого 1921 по лютий 1928 р.).
Це були кращі люди київської громади – професори та педагоги Музичнодраматичного інституту ім. М. Лисенка – Д. Ревуцький, М. Вериківський,
П. Козицький, Б. Яворський, Г. Верьовка, Б. Лятошинський, диригент Н. Городовенко, письменник і бандурист Г. Хоткевич, історик культури С. Єфремов, поети П. Тичина та В. Поліщук, театральний реформатор Л. Курбас
та ін. (загалом спочатку було 50 осіб). Дмитро Миколайович організував при
Товаристві «перекладацький цех», до праці у якому залучив ряд талановитих поетів – М. Зерова, Бориса Тена (М. Хомичевського), О. Драй-Хмару,
О. Бурґгарта (Юрія Клена) і, зрозуміло, М. Рильського. Писав і сам (більше
300 перекладів). Випусками-листівками (копійчаними) у серії «Пісня» вийшли в українських перекладах фольклорні зразки народів Західної Європи –
Франції, Іспанії, Норвегії, Німеччини, а також і солоспіви Л. ван Бетховена,
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса, Е. Гріга. Вийшли друком переклади
Д. Ревуцького з Г. Гейне (німецьку мову Дмитро Миколайович знав досконало!) – «Два гренадери», «Ві сні я тяжко плакав», «Двійник», «Її портрет», «Не
сержусь я» та інші. Низку перекладів з німецької виконав і М. Рильський –
«Коваль» Й. Брамса, «Солдат» Р. Шумана, «Лірник» Ф. Шуберта, знаменитий
«Байбак» («Сурок») Л. ван Бетховена та інші, з позначкою «Музична редакція перекладів Д. Ревуцького» 8. Така діяльність стала втіленням у життя
заповітної ідеї Д. Ревуцького зі створення національної – як україномовної –
культури. Це була справа великої ваги – у контексті загальноєвропейської
культури українська декларувалась як невід’ємна складова.
У тих же 1920‑х роках Д. Ревуцький видав три випуски збірки українських народних пісень «Золоті ключі» (1926–1929 рр., по 125 пісень у кожній) з коментарями академічного рівня, що й донині вважаються яскравою
пам’яткою національної фольклористики. Учений-музиколог Микола Грінченко
писав: «Це величезний скарб народної музичної творчості, що його упорядковано складачем і упорядковано з певним знанням справи і великою любов’ю
8

Український текст до чужоземних пісень. Музика. 1925. № 9/10. С. 376.
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до неї, до кожної пісні упорядник подав примітки, пояснення, що іноді становлять значну цінність так з боку історичного, як і музично-етнографічного.
Нові пісні, або нові варіанти до старих пісень… все це знайшло собі місце в
збірках Ревуцького» 9. Поетичну назву – «Золоті ключі» – запропонував
М. Рильський, якого під час вичитування пісенних текстів перед поданням до
видавництва буквально зачарували рядки народного шедевра «Ой глибокий
колодязю – золотії ключі…».
Випуском в українських перекладах пісень, романсів, хорових творів
(ораторій Г.‑Ф. Генделя, Й. Гайдна, «Реквієму» В.‑А. Моцарта) робота не
обмежилася. Наступним завданням було створення україномовної опери – річ
нечувана! Адже у минулому світло рампи Оперного театру побачили лише два
твори, які прозвучали українською – «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського та «Різдвяна ніч» М. Лисенка. Однак ця справа активізувалася
вже в 1930‑х роках і вона не пов’язана з діяльністю Товариства ім. М. Д. Леонтовича, яке ліквідували за «неактуальністю». Натомість, було висунуто гасло
«українізації» культурного життя, яке, у свою чергу, позитивно вплинуло на
формування репертуарної політики Оперного театру України.
Це була високо гуманістична ідея – зробити вершинні твори академічної
музики зрозумілими для широкої й водночас культурно малоосвіченої аудиторії, розкрити двері оперних театрів для найширших верств населення – селян, робітників, і через українське слово зробити зрозумілими їм шедеври
мистецтва. Для світової практики це була ненова справа (цього прагнули і
М. Глінка, і Б. Сметана, і Р. Ваґнер), але для України, якій за царату увесь
час прищеплювали відчуття етнічної меншовартості, то був суттєвий принцип
демократичного й культурного самовизначення. (У 90‑х роках ХХ ст. культурна політика українських оперних театрів – зокрема столичного – відійшла
від принципів демократичного спрямування постановок і стала на позиції виконавства опер за мовним оригіналом. Це зрозуміло, коли у залі сидять слухачі-поліглоти, та, на жаль, передумовою того стала орієнтація на зарубіжні
гастролі трупи).
Особливо інтенсивною у творенні україномовної опери була робота у
двох столицях: у Харкові перекладами займалися Микола Вороний та Олекса
Варавва, а у Києві – Марія Черняхівська-Старицька, Дмитро Ревуцький та
Максим Рильський, який у 1930‑х роках завідував літературною частиною
Київської опери. Думається, саме Максим Тадейович переймався тим, щоби
його колишній вчитель словесності, а тепер вже й вірний старший за віком
друг Д. Ревуцький мав замовлення на переклади оперних лібрето, адже після
процесів СВУ 1932 року того звільнили з роботи у Музично-драматичному
9

[Грінченко М.] Бібліографія. Музика. 1927. № 1. С. 77

233

www.etnolog.org.ua

IM

FE

інституті, і вчений мусив жити з випадкових заробітків. Дмитру Миколайовичу
належать переклади українською мовою опер «Фауст» Ш. Ґуно (й нині співають цей текст), «Викрадення з сералю» В.‑А. Моцарта, «Пророк» Дж. Мейєрбера, «Паяци» Р. Леонкавалло, «Продана наречена» Б. Сметани, «Тригрошова опера» К. Вайля, російських «Руслан і Людмила» М. Глінки, «Алєко»
С. Рахманінова (загалом до півтора десятка). Сам же М. Рильський здійснив
переклад оперних лібрето «Євгенія Онєгіна» П. Чайковського, «Травіати»
Дж. Верді, «Севільського цирульника» Дж. Россіні, «Кармен» Ж. Бізе та інших, зробив нову редакцію лібрето опери «Запорожець за Дунаєм» С. ГулакаАртемовського 10.
Співпраця М. Рильського і Д. Ревуцького з творчою групою Київського
оперного театру мала і свій приємний бік – зав’язалися прекрасні дружні стосунки з корифеями української опери – Михайлом Донцем, Марією ДонецьТессейр, Марією Литвиненко-Вольгемут, Іваном Паторжинським, Оксаною
Петрусенко, диригентом Володимиром Дранишниковим та багатьма іншими.
Зворушливо спостерігати, як зв’язуються творчі долі вже відомих діячів
культури Д. Ревуцького та М. Рильського у 1930‑х роках, як пишається вчитель досягненнями свого колишнього учня. Навіть у найтяжчі роки Голодомору
Дмитро Миколайович написав листа до свого доброго друга, російського етнографа В. Пасхалова, де просить прислати хоча б трохи олії «проквасити душу
малоросіянина» й допомогти – бо голодує – з харчами; і тут же приписує:
«Чи отримали ви Лесю Українку і Пушкіна (“Мідний вершник”)? Яке у вас
враження від перекладу Рильського?» 11. У 1936 році, коли Київська опера
почала роботу над новою постановкою «Запорожця...», а М. Рильський засів
за літературну обробку тексту лібрето, Дмитро Миколайович захопився дослідженням біографії співака і видав монографію «С. С. Гулак-Артемовський і
його комічна опера “Запорожець за Дунаєм”» (Київ, 1936 р.).
Новим поколінням українців це важко уявити, але за кожен крок уперед
митцям тієї доби доводилося «посипати голову попелом» і писати своєрідні
індульгенції-панегірики «мудрому вождю всіх народів» (за чим пильно слідкували «компетентні» органи Комітету державної безпеки). Так, 1935 року,
викликавши до себе поета М. Рильського, вони «порадили» написати пісню
про Сталіна. У разі відмови дорога одна – ГУЛаг. Максим Тадейович одразу пішов до найближчого друга Льва Ревуцького, а вже разом – до Дмитра
Миколайовича. Свідком розмови був Валеріян Ревуцький: «Батько тоді поДетальніше про це йдеться в дослідженні доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Премії ім. М. Рильського, літературознавця й перекладача М. Стріхи «Максим
Рильський – перекладач оперних лібрето (літературний, мистецький, націєтворчий виміри»
(Київ, 2020).
11
Кузик В. Знімаємо тавро мовчання. Музика. 1991. № 2. С. 20
10
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радив їм написати її [пісню. – В. К.], щоб зберегти собі життя для передання
творчої естафети української культури майбутньому поколінню» 12. Не маючи
власного натхнення для створення такого «шедевра», композитор і поет вирішили «відштовхнутися» від добре знаних їм зразків козацьких пісень, над
виданням яких вони разом з Д. Ревуцьким працювали ще в 1926–1927 роках.
Це було своєрідним проявом езопової мови – «вербального маскування», до
якого вдався М. Рильський. Проте в цьому випадку вербальне маскування
поета було підхоплено музично-фольклорним маскуванням, здійсненим другом-композитором Левком Ревуцьким (зокрема, з використанням фольклорних
джерел) 13. Так, образно-художні аналогії виникали з давньою козацькою «Ой
з‑за гір, з-за гір вилітав сокіл…». Зрозуміло, «сокіл» – то замало, краще –
«сизокрил орел летить»… І хор треба було укласти у стилі народного багатоголосся, з типовим зачином-заспівом, кадансами, де так самобутньо вияскравлюються характерні «паралельні квінти», які, мабуть, не напише жоден інший
композитор, окрім українського (бо вони заборонені класичною гармонією) 14.
На щастя, пісня «Із‑за гір та з-за високих» вийшла вдалою, знайшла широкий
розголос і сподобалась особисто Сталіну. То стало порятунком для всіх трьох,
адже вони добре знали – на них покладено тавро «націоналістів», а це, як
бомба з годинниковим запалом 15.
Як не парадоксально, але від страшних репресій 1930‑х їх уберіг Микола
Лисенко. А точніше – М. Лисенко та ще один великий українець – Микола
Гоголь. На радянському олімпі було вирішено урочисто відзначити 130‑річчя від дня народження уславленого письменника. Готуватися почали заздалегідь, планувалося реалізувати вагомі задуми в галузі літератури, театру,
кіно, музики. В Україні вирішили підготувати нову редакцію Лисенкової історико-героїчної опери «Тарас Бульба». Влада була свідома, що таку працю
можуть виконати тільки найбільш видатні майстри своєї справи, яких варто
об’єднати у «творчі бригади», як це, зрештою, властиво саме соціалістичному
Ревуцький В. Спогади про батька. Музика. 1993. № 6. С. 22
Вербальне маскування, до якого в часи тоталітаризму вдавався у своїх поезіях М. Рильський, вивчав мистецтвознавець І. Юдкін-Ріпун (Yudkin-Ripun I. Abstraction of Daily Life as
the Basis of the Textual integration: The Experience of Ivan Kocherha. Студії мистецтвознавчі.
2017. Ч. 2. C. 18).
14
Дійсно, КДБ справедливо заслуговувало назву «компетентних» органів. Його аналітики
одразу зрозуміли «звідки ноги ростуть» і надіслали розпорядження по всіх бібліотеках ліквідувати другий випуск «Козацьких пісень» (1927) під редакцією Д. Ревуцького, де під № 7
надрукована пісня «Ой з‑за гір, з‑за гір» у обробці Л. Ревуцького.
15
У справі Радіокомітету 1937 року є Постанова: «Арнаутов та Білокопитов блокувалися
з націоналістами Ревуцькими, Косенком та ін., проводячи з ними націоналістично-фашистську лінію в музичному мистецтві України» (Центральний архів Міністерства державної безпеки СРСР. 38028 ФП. Сл. с. № 123/721.).
12
13
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суспільству… У січні 1936 року замовлення на нову редакцію опери отримали
М. Рильський (літературне лібрето), Л. Ревуцький (музичний матеріал), за наполяганням Левка Миколайовича, оркестровку музичного тексту повинен був
здійснити одноосібно Б. Лятошинський 16. Д. Ревуцький надавав історичні
консультації, готував розгорнутий буклет.
Головне завдання Л. Ревуцького, як музичного редактора, лежало у
двох площинах: 1) «відчистити» оригінальний текст М. Лисенка; 2) дописати
ряд музичних сцен та номерів, відповідно до нової героїко-драматичної концепції (за М. Гоголем). Так додалися до опери сцена у гетьмана Остряниці та
фінал – спалення Тараса, розгорнута арія Тараса та аріозо Остапа, кілька
танців й народних пісень, взятих з обробок Лисенка. Неймовірною удачею стала новонаписана 1935 року увертюра – епіко-героїчне симфонічне полотно на
рівні справжніх шедеврів, що й нині є своєрідним «музичним титулом» України
у світі.
М. Рильському довелося виконати ретельну редакцію тексту лібрето
М. Старицького, з врахуванням ідеологічних позицій радянського часу, створити нові тексти для нововведених сцен та номерів і при тому не порушити
стильового відчуття історичної доби Козаччини.
Прем’єра нової редакції опери «Тарас Бульба» відбулася 27 квітня
1937 року. Диригував В. Дранишников, Тарас – І. Паторжинський, Настя –
М. Литвиненко-Вольгемут. Опера викликала як схвальні відгуки, так і різку
критику. Розпочалася робота над другою редакцією, де відмовилися від сцени
спалення Тараса і акцентували героїчну лінію. Прем’єрою другої редакції
«Тараса...» диригував молодий Натан Рахлін. Однак праця на цьому не закінчилася. Гостро була відчутна потреба посилити героїку, що призвело до
введення у фінал опери козацької пісні «Засвистали козаченьки» («Засвіт
встали козаченьки»). Третя редакція була завершена у 1955 році, саме вона
вважається найбільш вдалою і відповідною втіленню задуму героїко-епічної
народної драми.
На жаль, творчі й життєві плани багатьох людей зруйнувала Друга світова війна та наступ нацистських військ на тодішній СРСР. М. Рильський був
евакуйований до Уфи, Л. Ревуцький ще далі – у Ташкент, а Д. Ревуцький,
у якого перед війною стався інсульт, був у час наступу на Київ лежачим (тобто
«нетранспортабельним») і не зміг полишити місто. 29 грудня 1941 року вченого, який сидів за письмовим столом у своєму кабінеті й опрацьовував рукописи М. Лисенка, було вбито рукою засланого «ліквідатора» з КДБ (34 удари
молотком по голові).
В архіві Б. Лятошинського зберігся текст договору, де зазначено термін завершення
праці над новою редакцією «Тараса Бульби» – 1 жовтня 1936 року (Лятошинський Б. Епі
столярна спадщина. Київ, 2002. Т. 1. C. 596].
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По війні ім’я Д. Ревуцького зникло з культурного обрію – жодної згадки
у пресі, ніяких посилань на його роботи, а самі книжки вилучили з бібліотек
або віднесли у закриті фонди. Подиву гідна боротьба М. Рильського за честь і
гідність свого вчителя. Поета не зупинив сумний досвід Дон Кіхота, і він своєю
єдиною, але могутньою зброєю – словом – став на захист громадянського достоїнства видатного українського вченого. Перший прорив – публікація блискучої статті «Учитель словесності» у газеті «Вечірній Київ» у 1964 році 17. Ця
стаття була надрукована не тільки у столиці України, але й у журналі «Огонек» – не забуваймо, що тоді це був рупор Президії КПРС. Одному Богу
відомо, як далася Максимові Тадейовичу та публікація! Добився він, нехай
скороченого, але перевидання збірки «Золоті ключі», що здійснив видатний
український музикознавець Микола Гордійчук.
До останніх днів свого життя М. Рильський дружив з Л. Ревуцьким. Їм і
на схилі літ було про що поговорити. Могли пригадати тих, хто ще в далеких
1920‑х починав разом з ними стрімкий злет, але кому підрубали крила й задули свічку життя. Скільки друзів репресовано, скільки загинуло на сибірських лісоповалах… Максим Тадейович бачив, як тяжко переживав вбивство
та сплюндроване ім’я брата його друг Левко, як у нього згасло натхнення
творити. Однак поет 1956 року все-таки спонукнув композитора на створення
масштабної «Оди пісні». Дійсна причина написання була відома їм двом та,
можливо, вузькому ґрону втаємничених, тим, хто пам’ятав, що 1956 року виповнювалося 45 років Музичному товариству ім. М. Д. Леонтовича, а також
75 років від дня народження Д. Ревуцького 18. На честь видатних діячів
української культури, братів по духу й по мислі, яким на своїх плечах довелося нести стражденного хреста української культури доби національного
Відродження, й народився хор-поема, де у зосереджено-трагічному пролозі
оркестру проростає наспів очікуваної радості, якою пройнятий фінал:

Гей, браття, ми йдемо
І нас ніхто не спинить,
Немає вороття,
Вперед наш юний шлях.
І наші імена у забутті не згинуть.
Ми живемо в піснях!
За ініціативою М. Рильського, який від 1942 року був директором Інституту
мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН, композитора Л. Ревуцького
Рильський М. Учитель словесності...
Щоправда, у видавництві вдалися до вже згадуваних езопових хитрощів – написали
присвяту В. Леніну.
17
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запросили до складу вченої ради Інституту 19, він керував аспірантською роботою музикознавця й композитора Богдани Фільц, консультував науковців
відділу музикознавства під час розробки багатьох актуальних тем з української культури. У 1957 році композитор першим серед представників музичного мистецтва був удостоєний високого наукового звання академіка.
Вірна, більш ніж піввікова, дружба поета і композитора полишилася нащадкам оспіваною в чудових римах кількох віршів М. Рильського, з‑поміж
яких найбільш емоційно вражаючим та філософськи глибоким став сонет до
70‑річчя Л. Ревуцького (1959):
В колиску дар пісень тобі поклала доля
У серце налила добра і чистоти,
І дорогі скарби несеш обачно ти,
Як чашу, як свічу у радісне роздолля.
Широкі обрії, не видно краю поля,
Де нам доводиться, працюючи, іти.
Ти ореш, сієш, жнеш для ясної мети,
Тебе окрилює народу мудра воля.
Ти учень Лисенка, ти України син,
Але зрідні тобі і мужній Бородін,
І глиб Чайковського, і світлий сум Шопена,
А скільки юнаків ти вирядив у путь!
Як радує тебе, що навкруги ростуть
Твої соратники, як памолодь зелена! 20.

Авторці статті пощасливило розпочати роботу в Інституті ім. М. Т. Рильського в далекому 1969 році, коли членом вченої ради Інституту був академік Л. Ревуцький. Саме його
голос став вирішальним для моєї майбутньої наукової кар’єри (про що тільки 2004 р. розповів мені академік Р. Пилипчук, який у 1960‑х роках був вченим секретарем Інституту).
Дослідження творчих і дружніх взаємин таких титанів національної культури, як Максим
Рильський та Дмитро і Левко Ревуцькі є правдивою насолодою для душі й ума в цю непрос
ту добу становлення національного й духовного самоусвідомлення українства.
20
Рильський М. Твори. Київ, 1961. Т. 3.
19
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