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Музика — рідна сестра поезії. Музична стихія органічно входить у поетичний образ вірша, у 
його звучання. Тому й не дивно, що для багатьох поетів (та й прозаїків) музикальність 
світосприймання є невід’ємною частиною образного мислення. Таким поетом в українській 
літературі є Микола Бажан, для якого дружня муза стала не просто вкрапленням в образну 
систему, а випробуваним засобом художнього освоєння світу, вираження світоглядних 
ідеалів, оцінок. 

Відтворення музики у поетичному творі — це, перш за все, переклад музичних тем 
засобами слова. Мелодійні звуки нагадують поетові навколишню природу, картинний образ 
якої дозволяє втілити тонку гаму думок та емоцій, ледь вловимі настроєві порухи душі. Ось 
як М. Бажан виражає момент ліричного світовідчуття, коли музичні образи пробуджують 
його поетичну уяву: «Ми входимо вдвох із тобою В напоєний мжичкою музики сад. 
Співзвуччя колишуться, сплівшись, як трави, Мелодія в’ється, як світла тропа, — По ній в 
білосніжні простори уяви Повільно й вгамовано серце вступа» (590)1. 

Поетові враження від вальсу Сібеліуса зливаються з почуттями, які викликають картини 
неба, плеса, затоки: «Прозорість пригашеної світлотіні, Прозорість на небі, на плесі, на серці, 
Прозорість в сумирнім і журнім кружінні Прошептаних скрипками вальсових терцій» (616). 
Під впливом паралелізму вражень, єдності зображального і виражального у поетичному 
вислові відбувається переосмислення «важкого матеріалу», тобто слів термінологічного 
походження, які збагачуються новими емоційно-смисловими відтінками. Створюючи 
конкретний образ природного явища, автор використовує приховані виражальні можливості 
термінів. І тут у нагоді стають звукові та слухові властивості понять музичної сфери, адже у 
житті природа наповнена багатоголоссям, звучним гомоном. Наприклад, гроза нагадує 
поетові урочисті звуки органа: гроз органних гомони вагомі (408). Зближення слів схожої 
звукової форми рухає далі творчу уяву поета, і у віршовому рядку він акцентує звуковий 
повтор г з тим, щоб поглибити чуттєвість зображення. Наче розкотисте відлуння грому 
звучить цей образ у художньому творі. А метафора каденції мелодійного плину Арно 
народжує в уяві читача образ грайливої італійської ріки, течія якої передає примхливі 
мелодійні звуки: «Над мелодійним плином Арно, Вслухаючись в його каденції, Ходив і 
марив я не марно Про тебе, ірисе Флоренції!» (419). Каденція — імпровізаційна вставка у 
музичному творі, що виконується віртуозно, без супроводу. 

Майстерне володіння асоціацією музика — природа дозволяє поетові створити 
символічний образ-пейзаж, сповнений глибокого філософсько-узагальнюючого змісту. Так, у 
творі «Криниця Леонтовича», наче музичний лейтмотив, звучать рядки: «Гармонія степу 
хвиляста, колосся співучі поклони, Хорали могутнього неба, бриньлива ігра вітерця... Хіба 
для них стачить твойого маленького серця митця?.. Рушай же, посівальнику краси, І в світ 
дарунком щедрим понеси І гроз густі баси, і гімни піль зелених, Й пасажі плавних рік, і 
срібну трель роси. Нехай у величавій кантилені Звучать земля, і люди, і часи» (603, 605). 
Наскрізне зіставлення «природа як музика» — хорали неба, гімни піль, трель роси — передає 
авторську думку про те, що звукова стихія рідної природи несе в собі високе поетично-
одухотворююче начало. Збагачена творчою уявою композитора, вона звучить у його творі 
справжнім гімном землі, народу. 

Цікавий образ-пейзаж створив Бажан у вірші «Ніч на Івана Купала (Прослухавши 
симфонію Л. Грабовського)». Весь твір насичено стрімкою динамікою, різноманітними 
звуками природи — саме такі уявлення народжує твір композитора: «Безодня й зойк. Гопак і 
регіт. Безум... Як синій мрець, на фосфоричне пнище Стрибне, і скрикне, й зникне 
Басаврюк... Хай глухо грьопне — відгуки зловісні, Як змії, розповзуться увсебіч... Хай 
розсвіте, Хай світанкове lento Почую я й зрадію, бо збагну Прадавньої замшілої легенди таку 
наївну й мудру таїну» (607). Кінцівка твору — метафора світанкове lento (lento — 
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«повільний темп», буквально — повільний світанок) передає реальну картину спокійного 
ранку у природі після язичницьких фантасмагорій. Але зображальність подібних висловів 
несе в собі потужний заряд авторських думок і емоцій. Тому ця картина відтворює і звучання 
симфонії, і почуття, які вона викликає, і розуміння того життєвого факту, що ліг в основу 
музичного твору. Так вдалий термін допомагає поетові розкрити перед читачем безмежжя 
змістового простору, тонку гаму естетичних почуттів. 

Музичність світосприймання — не тільки відтворення музичної стихії. Ця риса 
поетичного мислення зумовлює підкреслено емоційне сприйняття явищ дійсності 
художником, який мислить і оцінює їх крізь призму музичного почуття. В одному з ранніх 
творів Бажан так відтворює пафос соціалістичного будівництва: «І відгукаються баси 
Тяжких електростанцій... І котяться важкі акорди сил, Широких спин і мускулястих тіл 3 
залізної клавіатури. Над старою землею гримить, як марш нечуваних століть, Будування 
висока музика...» (83-85). Тут автор уже використовує не предметне значення терміна, а 
емоційно-експресивні асоціації, що пов’язуються з поняттями баси, акорди, клавіатура, 
марш, і буденні найменування виробничих процесів набувають високого поетичного 
звучання. Словосполучення будування висока музика у гранично узагальненій формі виражає 
ідею цього твору і звучить у ньому як мажорний заключний акорд. 

Створюючи картину урочистого визвольного параду воїнів-переможців, поет вживає 
такий вислів: «Травневе свято в музиці війни, В розкотистій симфонії гармат Ввійшло в 
село» (285). Музична стихія підносить поетичний образ спогаду, виражає ліричну 
схвильованість при згадуванні минулого: «О музико безповоротних літ, Надій і марень 
тіньові алеї, І снів, і днів бренькливий переліт, І світ любові першої моєї» (Вітчизна. — 1984. 
— №10. — С 10). 

Майстри слова охоче вживають образні вислови з опорним словом музика. Скажімо, 
крилатими стали і згадана вище фразема будування висока музика, і музика трудового 
життя (М. Горький), і музика революції (О. Блок). Вони є своєрідними перифразами для 
позначення явищ дійсності, знаменують найвищий ступінь емоційного образно-
філософського узагальнення авторської думки і тому набувають виразного афористичного 
звучання. 

Музичне мистецтво та архітектуру об’єднує значимість ритму — об’ємних співвідношень 
для архітектури і послідовного звучання у часі для музики. Не випадково музику називають 
розталою архітектурою, а архітектуру — застиглою музикою. Природно, що така 
спорідненість мистецтв відбивається і в поетичній творчості Бажана. Особливо тісні музичні 
асоціації у нього пов’язані зі словом арка. У центрі уваги поета реальна ознака цієї споруди 
— висота, що набуває додаткової позитивної оцінки. Використовуючи цей естетичний 
потенціал слова, поет виражає думку — «музика є найвища цінність у духовному житті 
людини»: «З пісень і гомонів, із променів і лун Над світом ставить світлозвучну арку... Її 
стовпи, на обрії зіперті, Небес вологих сяйне опертя. Світ одмежовують од темряви і смерті І 
знаменують вхід у музику й буття» (605). Зі словом-образом арка в художній уяві поета 
зближуються поняття міст, колони: як центр музично-архітектурного образу, вони; 
створюють уявлення «монументальної емоції», передають момент найвищого духовного 
піднесення у сприйнятті музики: «Гойднувсь з акордів звитий міст... Нестерпних круч 
сягнув фінал» (611), «Скорбота звелась, над висями і суходолами, — колони акордів, 
змуровані; владним Бетховеном» (545). 

Створюючи образ середньовічного собору, поет знаходить ряд містких і виразних 
музичних аналогій: «Звучить колона, як гобоя звук, Звучить собор камінним Dies іrae, мов 
ораторія голодних тіл і рук» (79). 

Справді, виражальні можливості слова безмежні: за його допомогою можна не тільки 
«перекласти» інші види мистецтв, а й у художній формі показати їх органічну спорідненість. 
 


