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Поетична творчість не посідає провідного місця в літературному доробку М. Стельмаха, 
однак вона певною мірою визначає його мистецьке обличчя, стиль, засоби метафорики. У 
поезії М. Стельмаха переважає глибоко емоційна, індивідуалізована громадянська лірика, в 
якій домінує коло улюблених поетом образів, численних асоціацій зі сфери селянського 
побуту й праці. Цей образно-лексичний контекст знаходимо майже в усіх його поетичних 
творах незалежно від їхнього тематичного спрямування. Разом з тим і громадянська, і 
філософська, і пейзажно-інтимна лірика М. Стельмаха за своїм лексичним складом включає 
елементи різних шарів літературної мови, в тому числі й термінологію, що є показовим для 
сучасного поетичного слова. 

Розглянемо конкретні терміни з галузі музики (сурми, сурмити), астрономії (сузір’я), хімії 
(атом) і простежимо входження їх у поетику віршів М. Стельмаха як засобу її 
метафоризації. 

Музичний термін сурми (сурмити) дуже часто зустрічається в поезії М. Стельмаха. У 
його пейзажній та інтимній ліриці переважають радісні настрої весняної природи: «А дощ у 
сурми весняні вплітав, як стрічку, блискавицю»1 (159) або невеселі осінні тони: «І сумно 
йому в сурми б’ють журавлі, й вдовою зітхає вода у загаті» (132). Найчастіше фігурує 
оптимістична узагальнююча метафора — образ урочистих сурм, які голосно повідомляють 
світові про переможну силу родючої природи і творчої праці: «І в сурми б’є зелене жито, у 
сурми б’є...» (100); «І колоссям сурмить моя сила, і зерном наливається світ» (105). 
Змальовуючи образ комуніста-борця як втілення загартованості й стійкості, автор подає його 
на тлі сонячних і грозових барв, де «під променем сонця і сурмами грому... образ натхненний 
над світом устав» (18). 

Термін астрономічного походження — сузір’я — М. Стельмах вживає не лише в 
пейзажній та інтимній ліриці («рум’яні безтарки по травах росистих пливуть, як сузір’я, із 
саду в гаї» (ПО); «в принишклих вербах дихають сузір’я (131)), а й в поезіях ширшого 
громадянського звучання. 

Слово сузір’я, як і слова сонце, місяць тощо, вживалося здавна в поезії романтичного 
стилю. Часте використання М. Стельмахом цього образу в узагальненому або, навпаки, 
індивідуалізовано-ліричному плані свідчить про широкі метафоричні функції термінології в 
сучасному поетичному слові. Так, слово сузір’я є центральним у патетичному вірші М. 
Стельмаха з циклу «Тобою, мій краю, живу!»: «Щоб, пісню співаючи, йшла на поріг 3 
живою дитиною радісна мати, Щоб землі , співали в сузір’ї доріг, І вимелось горе із кожної 
хати» (95). Піднесеність і масштабність цього поняття, його романтична ліричність 
дозволяють поету передати трагічні почуття бійця, який після тяжких випробувань 
повертається до рідного села, обпаленого війною; «А мені б вийти в рідне сузір’я доріг, Де 
чорніє, мов рана, розбитий поріг, Де вогнем приморожена квітне калина...» (81). Поняття 
земних доріг і високих сузір’їв, тяжких блукань і натхненних мрій автор поєднує з 
романтичним злетом вірша. 

У поезії М. Стельмаха термін сузір’я не випадково подається в контексті улюбленої 
образності поета, в якій переважають мотиви природи й селянського побуту: «І приходять 
сини, як дуби, на подвір’я, Густо січені зморшками трудних доріг, І їм щастям вклоняються 
рідні сузір’я, І хліб-сіллю вклоняється рідний поріг» (90). 

Громадянська лірика М. Стельмаха торкається й широкої міжнародної проблематики, 
зокрема проблем війни і миру, боротьби з реакцією. У лексичному складі патетико-
викривальних віршів зустрічається поняття атом як символ смертоносної зброї: «Над світом 
атом тягне тінню, І смерть б’є жалом воскресіння, Вповзає в перса матерів» (6). Поетичні 
рядки «Життя визначають не газ і не атом, А сила твоїх ясновидих ідей, Дванадцята б’є над 
здичавілим катом, А ясний світанок іде до людей» (18) можуть ілюструвати перехід 
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наукового терміна до сфери суспільно-політичної лексики, а звідти — до арсеналу засобів 
художності поетичного твору. 

Так, термін, виконуючи важливі метафоричні функції, природно вживається в поетичне 
слово. 
 


