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В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  

Засвоєння уроків національної минувшини, відображених в художній 

літературі, лишається актуальним, особливо під час російсько-української 

війни. Стаття присвячена висвітленню мало відомої сторінки з творчості 

Богдана Лепкого, більше відомого за прозою письменника, зокрема 

пенталогією «Мазепа». Його лірика часто знана за віршами раннього 

модернізму, за медитаціями філософічного сенсу. Не часто об’єктом й 

предметом аналітичного осмислення були його віршові твори періоду Першої 

світової війни, коли модерніст довів, що «чиста поезія» може стати 

квінтесенсією життя в його трагічних зламах, коли Російська й Австро-

Угорська імперії разом з Німеччиною спровокували криваву бійню на теренах 

України, не питаючи в неї дозволу, бо не сприймали її суб’єктом історичного 

буття. Українці, перебуваючи у військах зловорожих країн мусили воювати 

одні проти одного. Лірика Б. Лепкого ще раз підтвердила слушність узгодження 

критеріїв Краси і Правди, властивого українському модернізму. На відміну від 

пізніх символістів, поглинутих апокаліпсичними видіннями, відійшовши від 

трансцендентних заглиблень, документалізуючи у віршовій формі злочини 

московських окупантів, він переймався стражданнями українців, створив 

поетичний їх поетичний мартиролог, сподіваннями на утвердження історичної 

справедливості. 
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Український письменник, на відміну від європейського, не мав, на жаль, 

можливості розкошувати в «чистій поезії» (poesi pure). Він був приречений 

виживати разом зі своїм народом, позбавленим права на статус суб’єкта 

історичного поступу. Поділяючи принципи кантівського незацікавленого 

інтересу й засади «аристократизму духа», нова творча ґенерація межі ХІХ — 



ХХ ст. не протиставляла критерії правди і краси, як практикувало народництво 

(народовецтво), а зіставляла ці поняття, що було неактуальним для французів 

чи бельгійців, повернула у смислове поле драматичної гармонії, довела 

всупереч ненастанним перешкодам, що національний варіант модернізму може 

існувати і в немодерній нації, хай він не такий яскравий, як європейський 

літературно-художній напрям [Наталя Шумило; 5, c. С. 107   108 . До таких 

першопрохідців належала «Молода Муза», котру М. Ільницький слушно 

розглядає в контексті європейських модерністських літературних формацій 

[Микола Ільницький; 1, c. 12]. Живучи в Кракові, викладаючи в тамтешній 

гімназії, Б. Лепкий став єднальною ланкою між «Молодою Польщею» й 

«Молодою Музою», а його «Начерк історії української літератури» (1909, 1912) 

відображав новий погляд на письменство як іманентно художнє явище. Автор 

водночас дотримувався традиційних поглядів на літературний процес. Єдність 

категорій краси і правди в його інтерпретації стала своєрідною українською 

ремінісценцією властивого античній добі розуміння краси і користі 

(калокагатії), котрі в тлумаченні Сократа збіжні за змістом, але не тотожні за 

формою. Схожої думки дотримувався Г. Сковорода, стверджуючи її в 

бароковому значенні взаємоперетину протилежних понять: «У нас користь є 

красою, краса ж з користю неподільні» [Григорій Сковорода; 4, c. 98].  

Модерністи, перебуваючи з народницько-реалістичною традицію в 

напруженій ситуації притягування — відштовхування, здійснили критичний 

перегляд аристотелівської поетики, обстоювали критерій платонівського 

мімезису, покладеного в основу модерністського світобачення. Формуючись в 

народницькому оточенні, вони, за спостереженням Соломії Павличко, 

«говорили те саме, що й старі, але іншими словами», іноді були «коли не більші 

— українські патріоти» [Соломія Павличко; 3, c. 160].  Зізнання М. Вороного 

«Мій друже! Я Красу люблю… / Як рідну Україну» вказує на істотну 

своєрідність ідейно-естетичних пошуків його творчого покоління. І це не 

поодинокий приклад. Такі тенденції що продемонстрував Б. Лепкий своєю 

ранньою поетичною лірикою («Стрічки», 1901; «Листки падуть», 1902» 

«Осінь», 1902), а ще більше прозою в різні етапи творчої еволюції. Будучи 



«молодомузівцем», він видав збірки «Для ідеї» (1911), «В соті роковини Тараса 

Шевченка» (1914), «За люд» (1915), водночас у своїх поезіях обстоював 

мистецтво за шкалою вічних цінностей, поринав у натурфілософські медитації, 

іноді з мінорною тональністю («Над рікою», 1905; «З глибин душі», 1905; 

«Поезіє, розрадо одинока», 1908).  

Критерії краси і правди набули особливого драматизму, але без 

взаємозаперечення під час Першої світової війни, котру розв’язали Австро-

Угорська, Німецька, Російська імперії на землях України, не питаючи на те у 

неї згоди, бо не визнавали її суб’єктом історичного буття. Війна з її суворою 

конкретикою на межі життя і смерті призвела концепцію модернізму до кризи, 

зокрема панівного символізму, орієнтованого на трансценденції, недосяжні 

людському розуму й чуттям, наявному в натяках, пізнаванному через інтуїцію.  

Ранні модерністи по-різному реагували на воєнну катастрофу. Г. Чупринка — в 

майбутньому активний учасник антибільшовицького руху, під час нових 

випробувань обстоював християнське положення «не убий» («Війна», «Лист з 

війни», цикл «Війна» тощо), в епатажній поемі «Лицарь-Сам» виправдовував 

дезертирство. Натомість П. Карманський, переживаючи значні ідіостильові 

зміни, в  циклах «Кривавим шляхом» та «Із сучасних поезій» відобразив 

героїчне протистояння січових стрільців «московському ярму». Ще виразніші 

вони у збірці «Al fresko» (1917), названої автором «віршованою прозою». 

Вольовими імперативами характеризувалася переважно пісенна поезія 

легіонерів УСС. Натомість пізні символісти (Д. Загул, В. Кобилянський, Я. 

Савченко, О. Слісаренко та ін.) вбачали в трагічних подіях Першої світової 

війни апокаліпсичні видіння, трактували світ як хаос, апелювали до міфологеми 

всесвітнього потопу, знаходили ознаки Страшного Суду, поділяли уявлення 

про регресивний шлях людства. Таке світосприйняття, називане 

катастрофізмом, було характернішим для західноєвропейських прозаїків 

«втраченого покоління» (Гертруда Стайн, Дж. Дон Пассос, Ф. С. Фіцжеральд, 

Е.-М. Ремарк, Е. Гемінґвей та ін.), погляди яких поділяли й О. Турянський, О. 

Маковей, М. Яцків, К. Поліщук, Катря Гриневичева, С. Васильченко та ін.  



Б. Лепкий сприйняв трагедію України під час Першої світової війни як ще 

один історичний момент випробування нації, який обернувся шансом стати 

повноцінним суб’єктом своєї долі в роки, на жаль, фатально обірваних 

національно-визвольних змагань. Поетові вдалося надрукувати збірку «Доля» 

(1917). Переважна більшість його віршів під різними псевдонімами і 

криптонімами з’являлася переважно на сторінках газети «Шлях» (1919), що 

виходила за редакцією З. Кузелі у таборі Зальцведеля, або в газеті «Нове слово» 

(1920). Автор назвав тогочасні поезії «1914—1920», пізніше ввівши їх до 

першого тому книжки «Писання» (1922). Вони засвідчували творчу еволюцію 

автора від гармонійного світовідчування до візій катастрофізму, пов’язаних з 

трагічними подіями на землях беззахисної Західної України: 

Йдуть, аж земля стугонить, 

Яма могильна — їх слід, 

Збіжжя за ними горить. 

Води стинаються в лід. 

 

Глянув ліс — всох, онімів. 

Місяць зирнув — і поблід… 

З заходу сонця на схід 

Йшла скорбна тисяча літ. 

Нагнітання окситонних рим, ритмічних павз (лейм), еліпсів, які 

розривають дактилічну структуру, через спазматичне мовлення передає ходу 

деструктивних сил, переживання «чорної руїни». Розділ «1914—1920» 

відкривався віршем «Спочинь, серце, на хвилину…», що шокує «великим 

пожарищем» рідної землі, плюндрованої двома ворожими імперіями. 

Катастрофічна ситуація властива й іншим поезіям: «Де ж ви?», «Ой колосися, 

ниво, колосися…» тощо.  

Розкриваючи глибину людського горя, Б. Лепкий апелював до 

фольклорних ремінісценцій, застосовував алюзії на Франків гімн «Не пора, не 

пора, не пора…» («Серпень 1914»), на жовнірські мотиви Ю. Федьковича («Що 

то за грім?»), на біблійні профетизми («Пожовкло листя…»), увиразнював 



зміну семантики, характерної для пізнього символізму, з апокаліпсичними 

червоними кіньми, воронами, хрестами, Голгофою тощо. Основна думка 

тогочасних віршів сфокусована в «немолитовній» молитві «І в мене був свій 

рідний край…»: 

О краю мій! Свята руїно, 

Новітня Троя в попелах! 

Перед тобою гну коліно 

І кличу: Боже в небесах. 

За кров, за муки, за руїну 

Верни, верни нам Україну!   

Критика вбачає паралелі між есхатологічними мотивами Б. Лепкого й К. 

Прешви-Тетмаєра (Я. Поліщук), що справді існували у творах обох поетів в 

період кривавого світового абсурду. Однак йдеться не про компаративний 

рівень такої поезії, а радше про нову фазу символізму, яку розпочали його 

представники і яка була поглиблена другим поколінням символістів. Б. Лепкий 

сприйняв абсурд Першої світової війни не лише як спалах всесвітнього 

божевілля. Достеменну сутність російської ментальності, схильної існувати за 

рахунок впокорення інших, поет розкрив у поемі «Буря», свого часу не 

надрукованої, тому що в ній наведено аналогії між придушенням повстання 

мадярів у 1848 р. та репресіями російських окупантів під час Першої світової 

війни.  

Поет висвітлював резистансний сплеск патріотизму галичан, 

солідаризувався з легіонерами УСС в протистояні північним завойовникам, які 

розстрілювали їх за відданість Україні, що відображено в хронікально-

документальній поемі «Батько і син». Ця ідея ввиразнена в поемі «Останній 

лист Катрусі», де показано катастрофу Львова. Московські «визволителі» або 

нищили частину національно свідомих городян, не схильних «опоганитися 

зрадою», або депортували до сумнозвісного Сибіру. Цикл «Листи Катрусі» в 

епістолярній формі також розкриває засвідчені підгірською вчителькою 

жахливі сторінки російської окупації Галичини та спротиву гуцулів жорстоким 

завойовникам.  



Б. Лепкого обурила цинічна поведінка російських військ, які, демагогічно 

спекулюючи гаслами захисту слов’ян, насправді виявилися окупантами в 

Галичині, викликаючи в українства ненависть до «відвічного ворога-звіра» з 

північних борів («По долині дим і порох»). Поет у багатьох віршових рядках 

склав сумний мартиролог як Галичини, так й України, уподібненої до Трої. Він 

сподівався на її відродження, що акцентовано в поемі «В храмі Св. Юра», 

написаній під враженням арешту московськими «визволителями» 

«первозданного Андрія», тобто митрополита А. Шептицького, іменем якого 

означено ліричний сюжет твору. Владика Андрей, апелюючи до пасіонарної 

семантики, звертається до народу: «Воскресне, встане Україна! / Тільки не 

тратьте, браття віри…»  

Серед низки антимілітарних творів привертає увагу ораторія «Ноктюрн» з 

євангелійною містикою судного дня. В оніричному видінні постає, за 

визначенням автора, «мартирологія українського народу» через монологи 

дванадцяти дітей-сиріт, образи старців, матерів, які втратили дітей, їздців, 

стрільців у лиховісних «чотирикутниках смерті», без набоїв і взуття. За епіграф 

Б. Лепкий обрав фрази зі «Слова про Ігорів похід» та І. Франка («А кров із 

руських ран / Все рине, рине»), що дають ключ прочитання твору, в якому 

досягнуто «висоти у вираженні трагізму народної долі, поєднанні конкретних 

сцен, ситуацій з їх смисловою насиченістю, до філософського узагальнення» [2, 

c. 40].  

Прибічник вишуканої «чистої поезії», Б. Лепкий відобразив актуальні 

моменти національного буття в катастрофічній ситуації не тому, що перейшов 

на лексику громадянської лірики, а тому, що український модернізм, 

обстоюючи свою творчу автономію, завжди міг глибоко, без зайвих декларацій, 

проникнути в суть справи, нікого не повчаючи. То був ліричний щоденник 

сучасника й учасника світової катастрофи та національного відродження. 

Поезія Б. Лепкого відображала передуми венцлярського періоду, коли поет 

співпрацював у СВУ (до 1918), викладав українознавство, працював у 

«Комітеті культурної допомоги полоненим українцям у Німеччині»», в 

«Українській військовій місії» (з 1919). Не дивно, що його творчістю згодом 



зацікавилися радянські «компетентні органи», а деякі поезії, опинившись у 

фондах ЦДАВО України, стали відомі лише наприкінці 90-х років ХХ ст. То 

були переважно патріотичні вірші, наснажені енергією пасіонарного 

відродження: «Ми Господа не кличем в бій…», «До волі з неволі зривайся, 

лети…», «Україно, рідний краю…». Деякі з них мали жанрові ознаки героїчної 

балади («Поставили його на границі…»), стилізації народної пісні («Гаряча 

днина…», «Сії веселі співаночки…», «Фрагмент»). Лейтмотив «архівних» 

віршів сконцентрований на увічненні синів України, загиблих за її волю: 

«Сину, як побачиш на полю…», «Фрагмент».  

Б. Лепкий переважну більшість поезій («Нам снився сон», «Ми єсть 

народ», «Загадка», «Не знаю звідки», «Цить-цить» тощо) підписував 

псевдонімами Крулецький та Нестор Літинський (за назвою села з малої 

батьківщини поета)., Апологет вишуканих символістських натяків та сугестій, 

він свідомо звертався до публіцистичного стилю, резистансного пафосу («Ми 

народились на для руїни», «Хіба ж ми квіт?», «Ми віримо», «Не знаю відки», 

«Ми єсть народ»), неонародницької рефлексії («До народної пісні», 

«Сподівався…», «Коли б не віра…»), повчань («Рада», «Ти не жахайсь!), 

історичної ремінісценції («Цить-цить») тощо. Іноді з’являлися сатиричні 

акценти, як у вірші «Загадка», в якому викривалися справжні наміри Російської 

імперії («Старий цей лис»), яка прагне, «щоб з України не було й сліду». 

Окремішньо сприймаються стилізовані думи «Про козака Голоту» та «Про 

Феська Ґанджу Андибера». В «Думі Повожатого (зложив Повожатий)» 

відображено стихію народного повстання проти віковічної наруги над 

українцями, а піснею старого бандуриста сформульована потреба збройного 

протистояння «трьом хвилям, трьом великим силам», які «з трьох сторін світа 

на нас наступають, / Що одна московська, що друга волоська, // а що третя 

польська».    

Лише в частині творів можна вгадати символіста, який поринає у світову 

гармонію, виповнену таємничими натяками («Бувало, як вітер степами…»), 

мінорним осіннім настроєм («Осінні думки»), філософічними роздумами 

(«Питайсь ріки, чому вона у море…»). Її — «велику мрію», здається, не можуть 



порушити віддалені громи і скажені бурі («Люблю спокій вечірньої години…»).  

Б. Лепкий розбудовує поетичний мікрокосм за аналогією поширеного в 

лексиконі символістів храму («Перед храмом»). Ліричний сюжет позбавлений 

традиційної для раннього символізму гармонії, загадкова драматична інтрига 

спонукає трансцендентного персонажа — без пояснень — минути сакральну 

споруду, бути поза нею: «Ні! ні! Ходімо, брате, далі. / Причому тут  і я, і ти?». 

Досить виразними у деяких віршах були апокаліпсичні потрясіння, характерні 

для пізнього символізму. Проте поет виходив за межі стилю, конкретизуючи 

«диявольський танець гріха і божевілля» профетичними застереженнями: 

«Обмийте совість, мийте з крови руки! / Не чуєте? Вже сиплються каміння, / 

Сини поб’ють батьків, нікчемних, / без сумління!»  («Сон»). Він послідовно 

дотримувався властивого ранньому модернізму принципу єдності критеріїв 

правди і краси.  
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