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Аналізуючи тропи, Вольтер колись підкреслював, що порівняння завжди контролюються 
розумом. Дійсно, в художній мові порівняння використовують перш за все як засіб пізнання 
— розкриття ознак описуваних предметів і явищ. Емоційність створеного образу цілком 
залежить від того, наскільки художникові слова вдалося проникнути в суть зображуваного, 
розкрити в ньому нові, несподівані грані. 

М. Бажан, поет глибокого інтелектуально-філософського обдарування, чия поезія 
наскрізь перейнята невситимою «жагою видіння і пізнавання», дуже часто вдається до цього 
художнього засобу. Активний характер думки в його творах, її динамічний, напружений 
розвиток виявляється в постійному шуканні зіставлень. 

Порівняння допомагають поетові розкрити характер зображуваної дії, створити 
«картинний» образ дійсності: передати форму, розмір, запах, внутрішню якість предмета 
тощо. Часто вживається цей троп для створення художнього образу людини, розкриття її 
внутрішнього світу. 

Звичайно розрізняються в порівняннях суб’єкт (те, що порівнюється), ознака і об’єкт (те, 
з чим порівнюється) зіставлення. Об’єктами в порівняннях поезії М. Бажана виступають 
конкретні предмети і явища об’єктивного світу. Найчастіше вживає поет непоширені 
порівняльні звороти, підрядні речення зі сполучниками як, мов, наче, орудний порівняння. 

Творчий почерк поета виробився не одразу. Неоднорідним і суперечливим був стиль 
молодого М. Бажана. З одного боку, зустрічаємо на сторінках ранніх творів глибокі 
народнопоетичні образи: «Осінь чайкою скиглить в повітрі», «Горе туманами лягло», «В 
небі місяць коечетом мчиться». Витримані у фольклорній традиції і форма цих порівнянь 
(орудний відмінок), і лексичне наповнення (чайка, туман, кречет). А з другого боку — 
вигадливо оречевлені абстракції: «Худа печаль і довга туга, Мов потопельник, попливла», «І 
мудрість йшла, як сон і паранойя, Сновида лжива між живих сновид». 

Лише згодом майстер слова надасть образам тієї глибини, зримої пластики, що 
становлять невід’ємну ознаку його стилю. Дар поета «зречевлювати мисль» найбільшою 
мірою проявляється у характері взаємодії конкретної і абстрактної лексики в структурі 
порівнянь. 

Переважна більшість абстрактної лексики в його творах — слова на позначення почуттів 
людини, складників її духовного, емоційного життя. Людина, сприйняття нею дійсності 
відображені через світ предметів, речей живої і неживої природи: «Радість, мов яблуко раннє, 
радо тримаю в долоні я», «Їх мільйони, добрих, сильних рук, В яких, немов дитя кохане 
світу, Лежить надія», «З землі, як сталагміт, зростала мудрість пшава». 

Для підсилення предметності образу абстрактному поняттю приписується якісна ознака, 
що розкривається за допомогою порівняння: «Хай спершу дрібне й крихке [щастя], мов 
кристалики». Об’єктом зіставлення виступає цілком конкретне предметне поняття — дрібні 
й крихкі кристалики. 

Конкретно-чуттєвого зображення поет досягає паралельним вживанням прямого й 
переносного значення дієслова: «Коли наступаєш на спогад, наче ступаєш на міни». 

Гранично зримої пластики художній образ набуває при вживанні абстрактного іменника 
в складі іменникової метафори: «Поволі перебираючи розмотаних спогадів вузлики, Вони 
набрякають, як вени, Блакитні, сухі, склеротичні». Суб’єкт порівняння — слово спогад 
зазнає ніби подвійної конкретизації. Спершу — у складі метафори, де роль метафоризуючого 
компонента викопує іменник вузлики, потім — через поширений об’єкт порівняння вени, 
блакитні, сухі, склеротичні. 

Зовсім іншого художнього переосмислення набуває слово спогад в одному з віршів 
М. Рильського: «Хай спогади линуть за вітром, немов голубі пелюстки». Якщо художній 
образ у Миколи Бажана конкретний, майже фізично відчутний, то М. Рильський 



використанням традиційної поетичної лексики вносить у нього почуттєвий, ліричний 
струмінь. 

Один із дослідників творчості поета зауважує: «Бажан — пластик, уміє «перекладати» 
мову музики на мову зримих образів» (Суровцев Ю. С. Поэзия Миколы Бажана. — М., 1970, 
с. 269). Дійсно, музична лексика дуже часто входить у структуру порівнянь М. Бажана. 
Цікавий образ створив поет у вірші «Симфонія»: 

Симфонія, мов теплий сад, шумить, — 
Не вирвешся з її рясних алей ти! 
Іди по них в любов і сни людей, 
І пізнавай їх візерунки прості, 
І заблукай по присмерку алей 
Ще глибше в ніч розспіваної млості, 
В ній полохливість, і зухвалість в ній, 
І світлість звуків, мов роса на зелі, 
І синя тінь, мов тон віолончелі. 

Художній образ розвивається за певним мікросюжетом. Спершу — зіставлення симфонії 
з садом, яке поглиблюється в наступних рядках. Заблукати по алеях нічного саду — пізнати 
світ музики, втілене в ній життя людей. Останні два рядки — паралельні порівняння. 

Світ музики (світлість звуків, тон віолончелі) відображається в природі, повністю з нею 
зливається; художній образ одержує своє логічне завершення. Так рух думки поета 
перетворюється на динаміку пластичного розвитку образу. 

Динамізм художньо-образної структури виявляється також при зображенні поетом 
конкретної дії. Порівняння, вжиті при дієсловах руху, підсилюють стрімкий, напружений 
характер його протікання. Поет користується переважно загальномовними, закріпленими у 
словнику порівняльними зворотами зі словами блиск, блискавка, гроза, вихор: «І враз, як 
блискавка мала, Об дуб ударила стріла», «Як вихор, пролітай в гармонь, О вогню молодий!». 
Динамізм закладений в самій структурі цих порівнянь. 

Для створення динамічної картини у поета часто виступає слово вибух. Вжите у 
переносному значенні при дієсловах на позначення інтенсивної дії, воно підкреслює її 
раптовий, бурхливий вияв: «Як вибух, метнулися хлопці», «Сонце, як вибух, сяйнуло». 

Використовується це слово для динамічного розгортання сюжету: 
І рухається день, як верств одвічний здвиг, 
І другий день уже чекає черги,  
Бо кожен день — як вибух і як штурм 

або: 
Як залпам, рослинам летіти,  
Щоб рвалися вибухом барви. 

Динаміка дії виражена в початковій порівняльній конструкції: в першому випадку — 
верств одвічний здвиг, у другому — слово залп. Найвищого напруження набуває динамічна 
картина в наступному порівнянні з словом вибух (вибухом). Структура цього порівняння 
позначена більшою експресивністю, конденсованістю, ніж у попередньому випадку. В 
першому — опущене дієслово, в другому — вжито орудний порівняння. 

Слово вибух вживається для передачі внутрішнього стану людини: «В гігантській, наче 
вибух, безнадії Надію я розшукую свою». Органічним поєднанням переносних значень слів 
вибух — «раптовий, бурхливий вияв почуття» і гігантський — «винятковий силою» поет 
передає напружене відчуття людини, динамізуючи його. 

Знаходимо в поезії М. Бажана цікаві образно-індивідуальні порівняння, в основі яких 
лежить метафоризація не суб’єктної частини, як це прийнято в художньому мовленні, а 
об’єкта: «Такий, як та книга, і ніжний, і мужній ти є одночасно», «До нього зір, як лемент 
свій, зведу». Слово, що виражає ознаку порівняння, утворює метафоричне сполучення з 
об’єктом: ніжна і мужня книга, звести лемент. В основі останньої метафори лежить 
фразеологічне словосполучення звести зір. 



Одним із показників прагнення поета до ускладнених поетичних образів є метафоризація 
обох конструктивних частин порівняння: «Чи, може, зрятує нарешті, чи, може, домучить до 
краю Нас віра, глуха, як молитва, безмовна й самотня, як мука?» Ознака порівняння 
утворює індивідуальні, оказіональні словосполучення і з об’єктом, і з суб’єктом порівняння. 

Часто поет, використовуючи цілу низку порівнянь до того самого слова, прагне всебічно 
розкрити предмет, вичерпати образний потенціал як суб’єкта, так і об’єкта зіставлення: «Ти 
їх [людей], мов до рідного дому, впроваджуєш гідно в поему, як під тріумфальну арку, як в 
реквієм слави і дружби». 

Таким чином, у порівняннях М. Бажана відображаються найхарактерніші ознаки його 
стилю — зрима пластика слова, динамізм художньо-образної структури, її ускладненість. 
Все це — незмінний вияв напруженої думки поета, що пізнає незнане, а втілившись у слово, 
дарує читачеві емоції високого інтелектуального наповнення. 
 


