Біографія
Народився 14 листопада 1912 року в
селищі Обухів, біля Києва в багатодітній родині.
Він був наймолодшою, одинадцятою дитиною в
сім’ї. Ідеалом людини для Малишка була матір.
Вона була розумною, доброю, мала надзвичайну
пам’ять, знала багато пісень.
Батько
мріяв, щоб Андрій став
агрономом. А коли дізнався, що він захопився
віршуванням, то відшмагав сина. Конфлікт
закінчився втечою Малишка до Києва у 15 років.
Найвідоміший його твір «Пісня про
рушник» було покладено на музику Платоном
Майбородою. Він став настільки популярний, що
твір було перекладено на 35 мов світу.
Закінчив літературний факультет в
Київському інституті народної освіти. Ним
опікувався Максим Рильський, який вбачав у
хлопцеві великий літературний талант. Вони
разом читали вірші, разом виступали на заводах і
фабриках, разом виїздили на полювання і
рибалку.
За все своє життя поет видав 40 збірок. Та
Малишко мав не лише письменницький талант.
Він гарно співав, грав на гармошці.
Олександр Довженко вгадав пісенний дар
Андрія і доручив ще молодому поетові написати
пісню для фільму «Щорс» (1939). З того часу
добрі стосунки їх міцніли. Автор текстів пісень
до фільмів: «Макар Нечай» (1940), «Богдан
Хмельницький» (1941), «Щедре літо» (1950),
«Долина синіх скель» (1956), «Лілея», «Таврія»,
«Чорноморочка»,
«Літа
молодії»
(1958),
«Абітурієнтка» (1973).

У співавторстві з П. Майбородою
був написаний цикл пісень про Київ
(«Пісня про Київ», «Київські зорі»,
«Київський вальс»), 1956 р.
Ночі солов'їні, ночі весняні,
Доли подніпровські наснились мені.
Приспів:
Знову цвітуть каштани,
Хвиля дніпровська б'є.
Молодість мила, - ти щастя моє.

Поєднання задушевних інтонацій,
загальнолюдської теми материнської
любові, традиційного народнопоетичного
мотиву чекання сина поет відтворив у
«Пісні про рушник» (вперше прозвучала
у фільмі «Літа молодії», 1958 р.).
Рідна мати моя, ти ночей не доспала,
Ти водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку
Ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далеку
Ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя,
на долю дала.

Чи не найпродуктивніший етап у
творчості поета починається із середини 50-х pp.
ХХ ст. До поетичних збірок увійшли поезії, що
згодом стали піснями.
Лавреат
Сталінських премій за збірку
«Лірика» й поему «Прометей» (1947) та збірку
«За синім морем» (1951). Шевченківську премію
Малишко
отримав
за
збірку
«Далекі
орбіти» (1964). Лавреат Державної премії СРСР
за збірку «Дорога під яворами» (1969).
Андрій Малишко є автором сценаріїв до
кінофільмів «Квітуча Україна» (1961) та «Ми з
України» (1962).
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На слова А. Малишка написано
понад
сто
пісень
композиторами
О. Білашем, Платоном та Георгієм
Майбородами, Л. Ревуцьким та іншими.
Це передусім «Пісня про рушник»,
«Вчителько моя», «Ми підем, де трави
похилі», «Київський вальс», «Стежина»,
«Цвітуть осінні тихі небеса», які стали
народними й принесли
авторам
заслужену славу.

«Бiлi каштани» (1956)
Білі каштани, світлі вогні,
Де б не бував я любі мені.
Київські ночі, зустрічі в саду
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В серці, куди не піду.

Чудові пісні на вірші Андрія
Малишка написав композитор-пісняр
Олександр Білаш. Серед них варто відзначити ліричну пісню «Стежина», 1970.
Чому, сказати, й сам не знаю,
Живе у серці стільки літ
Ота стежина в нашім краю,
Одним одна біля воріт.
Де ти, моя стежино,
Де ти, моя єдина?
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