




“Під осінніми зорями”-1918р.

-“Синя долечить”- 1922р.

-“Крізь бурю і  сніг” – 1925р.

-“Тринадцята весна” – 1926р.

-“Де сходяться дороги” – 1929р.

-“Гомін і відгомін” – 1925р.



1948р. – Академіком АН 

УРСР;

1958 р. – Академіком АН 

СРСР;

1943р. – Головою спілки

письменників україни;

1944 – 1946 р. р. –

Директором інституту

мистецтвознавства, 

фольклору та етнографії





Син Країни Рад: Спогади про Максима Рильського /

Упоряд. Н. А. Підпала, Б.М. Рильський. – К. : Рад.

Письменник, 1982. – 263 с.

У другому збірнику спогадів про класика української

радянської літератури Максима Тадейовича письменники

та діячі культури України і братніх республік, друзі,

товариші розповідають про незабутні дні, години, які вони

провели в товаристві Максима Тадейовича, у спільній

творчій праці з ним.

Рильський М.Т. Народ і краса : Збірник / Упоряд., вступ.

Стаття і приміт. І.О. Ільєнка. – К.: Мистецтво, 1985. – 382 с.

У збірнику вміщено статті та виступи поета-академіка з

питань мистецтвознавства, естетики, традицій і новаторства,

психології творчості і художнього відображення дійсності, а

також вірші, присвячені видатним діячам світової культури.

Вперше публікується ряд відгуків М.Т. Рильського на наукові

праці з питань розвитку соціалістичного реалізму.



Костенко Н. В. 

Максим Рыльский – мастер  украинского классического 

стиха. – К.:  Выща шк. Из-во при Киев. Ун-те, 1988. – 200 с.

В монографии освещен жизненный и творческий путь

классика украинской советской поэзии М. Ф. Рыльского,

определена его роль в развитии восточнославянского

стихосложения как одного из наиболее последовательных

преемников великой культуры классического стиха, раскрыто

своеобразие творческого процесса поэта.

Рильський М.Т.

Лірика / Упоряд. Л.В. Таран. – К.: Дніпро, 1995. –

335 с.

До книжки одного з найвидатніших українських

поетів XX століття Максима Рильського (1895-1964)

увійшли найдосконаліші ліричні витвори з його

багатогранного доробку. Видання вибраної лірики

поета, укладене відповідно до художньо-естетичних, а

не політико-ідеологічних критеріїв, здійснюється в

Україні вперше.



Незабутній Максим Рильський. Спогади / Упоряд. Г.

Донець., М. Нагнибіда. – К.: “Дніпро”, 1968. – 432 с.

Образ одного з найвидатніших поетів радянської епохи

Максима Рильського дорогий кожній радянський людині Але

далеко не всі факти його таланту. Цей збірник і має розповісти

читачеві про Максима Рильського як поета, людину і

громадського діяча. Спогадами про видатного поета діляться

люди, які близько знали його в житті і творчій праці, дружили з

ним чи багато разів зустрічалися на різних форумах, з’їздах, під

час відпочинку, на полюванні чи вдома.

Логвиненко М.С. Правда і характер. – К. : “Радянський

письменник”, 1962. – 409 с.

Книга долітературного процесу. Вона може бути

корисним посібником для студентів і викладачів вузів,

молодих літераторів та широких кіл читачів. Звертаючись

зокрема до творчості М. Рильського П. Тичини, В. Сосюри,

А. Малишка, П. Воронька, і ін., автор приходить до певних

ідейно-естетичних узагальнень художнього досвіду у

зображенні людського характеру в нашій ліриці і

поетичному епосі.поможе читачам глибше осмислити

явища



Рильський Б.М. Мандрівка в молодість батька.

Передмова Л. Новиченка. Післямова Н. Підпалої – К.:

ВАТ “Видавництво”Київська”, 2004. – 144 с.

Ця книга – синівські спогади про батька – славетного

українського поета-класика Максима Рильського, про

рідних та близьких йому людей, які жили в складну й

драматичну епоху 30-60-х років XX століття.




