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Осенi, її кольорам i чарiвнiй красi присвячено
тисячi сторiнок. До цiєї теми зверталося чи-

мало поетiв рiзних лiтератур й iсторичних епох.
В українськiй ХХ ст. це, безперечно, Б.Лепкий, у
лiрицi якого людське життя осмислюється через об-
рази природи, а перiоди життя спiввiдносяться iз
природними циклами, символiчне значення яких
усталене: весна – молодiсть, зима – старiсть.

Ще в юнацькi роки Б.Лепкий звертався до обра-
зу осiнньої природи як символу меланхолiйної
мрiйливостi. «Листки падуть» та «Осiнь» – так по-
ет назвав двi свої збiрки, що найповнiше розкрива-
ють духовне обличчя його героя. М.Ільницький за-
значає, що «це не просто осiнь i не просто осiннiй
настрiй, а радше спроба, прагнення через призму
осенi подивитись на весну, через призму навiть пе-
редбачуваної старостi – на молодiсть» [4; 18].

Образ осенi є центральним у поетичнiй системi
Б.Лепкого. На думку дослiдницi Л.Голомб, «осiнь у
свiтовiдчуваннi поета – це передусiм символ швид-
коплинностi часу, а отже й невблаганної, неминучої
смертi, яка кладе свої долонi “на все, що лиш дiйде
до лiт”» [3; 268].

Вiдштовхуючись вiд погляду нiмецького компо-
зитора Р.ВаAнера на синтез мистецтв i визначальну
роль музики у свiтобудовi, Б.Лепкий у своїй вiзiї
свiту особливу увагу надавав музицi, тому тему
осенi вiн не тiльки озвучив (на рiвнi фонетичних
подiбностей, евфонiї, звуконаслiдувань), а й вiд-
крив «таємний сенс свiту в його творчому, музично-
му сприйняттi» [8; 66].

У поезiї «Бачиш?» автор використав стилiстич-
ний прийом алiтерацiї – повтор звукiв «ш» та «с»,
що чергується з асонансом – «i», «е», завдяки чому
досягнуто iнтонацiйної виразностi вiрша, емоцiйної
глибини його змiсту. 

Шелест опалого листя асоцiюється зi смертель-
ним сумом, смертю, образ вiтру – символ руйнiвної
сили (в народних вiруваннях вiн також ототож-
нюється з демонiчною iстотою). Сповiльнений
ритм поетичного тексту створює враження циклiч-
ностi часу i невiдворотностi кiнця.

Мотив спогадiв є одним iз провiдних у твор-
чостi Б.Лепкого. У вiршi «Минуло лiто» лiричний

герой спостерiгає картину згасання лiта, завми-
рання природи:

Спокiй довкола. Лиш плуги
Всю землю крають, крають,
Зiв’ялi трави i квiтки
Пiд скибами ховають [6; 40].

Лiто символiзує зенiт життя, пору зрiлостi.
Оскiльки воно минуло, то й життя пiдходить до за-
вершення. Час нiчого не залишає, окрiм спогадiв:

Отак i молодiсть моя
В лiтах, як в скибах, гине,
Лиш спомини лишаються,
Як пасма павутини [6; 61, 62].

На думку Л.Голомб, структура вiрша «Коли в
садi» «характерна для Лепкого: це погляд у минуле,
спомин про “тiї первоцвiти” весни й любовi про
“кождiсеньке слово, що з серця вийшло”…» [3; 226]: 

І хоч цвiло i пахло так чудово,
І хоч коханням, як росою, сяло, – 
Ми попри нього перейшли байдужно,
Тодi згадаєм i буде нам тужно [6; 68].

Цей же мотив поет розробляє у вiршi «Весна до
нас рiк-рiчно повертає…» з циклу «Над рiкою»
[3; 266]. У центрi цього твору – алогiчнiсть по-
ведiнки людини, яка вiдмовляється вiд щастя, але
згодом палко його бажає.

У поезiї Б.Лепкого «Спогад», що позначена фа-
талiзмом, звучить мотив самотностi закоханих. За
спостереженням М.Кодака, «загадкова модель твору
зреалiзована прийомом т. зв. спацiацiї: у мовчазному
доланнi простору подорожнi осягали час» [5; 23].
Закоханi перемiстилися в майбутнє, але їхнi лихi пе-
редчуття справдилися:

І зрозумiли, що крiзь поле сiре,
Крiзь непрогляднi безконечнi мряки
В незнану путь прийдесь нам мовчки йти [6; 67].

Поезiя «Гостина» також має мiстичне забарвлен-
ня. Як вважає Л.Голомб, «опис загадкового приходу
давньої товаришки – “нудьги” являє собою симво-
лiчне зображення певного повторюваного психо-
логiчного стану. “Таємний, добре знаний звук / Не-
зримих рук” – це нагадування про неминуче,
невiдворотне, незбагненне, що чатує над життям
кожного й змушує замислюватися над сенсом зем-
ного iснування» [3; 269].
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У циклi переважає почуття самотностi людини в
свiтi. Зокрема воно знайшло своє втiлення у при-
кiнцевому вiршi «Finale». Картина пiзньої осенi
увиразнює самотнiсть душi, її приреченiсть:

Йде в пiзню осiнь. Снiг паде
І в сирiй грязi тає.
Нi тут нi там, нiде, нiде,
Нiхто, нiщо її не жде,
Нiхто її не знає [6; 73].

Улюбленими образами поета-символiста є
зiв’ялi квiти та листя, що падає. Цi образи символi-
зують минущiсть людського життя. Наприклад, у
поезiї «Вiдчинилися небеснi шлюзи»: 

Жде листок останнiй i з тривоги 
Безнастанно на вiтцi тремтить…
Ах, невже i ти, листочку вбогий,
Й ти також бажаєш вiчно жить? [6; 60].

Листок – це також символ збереженої пам’ятi,
минулого:

Листки падуть; падуть зiв’ялi, зжовклi
І з шелестом кладуться пiд ногами.
Якiсь пiснi, давно-давно замовклi,
Мов привиди снуються над полями [6; 69].

Похоронний дзвiн – один iз ключових образiв,
який нагадує про неспинний потiк часу i в поєд-
наннi з iншими образами передає наростання сум-
ного настрою, що сягає найвищої точки:

Сухi вiнки, блiдi свiчки
І похороннi нути;
Цвинтарний дзвiн – життю проклiн – 
Забути! Ах, забути! [6; 71].

Одним iз часто повторюваних компонентiв пей-
зажу є вiтер. Цей образ динамiчний. Часто саме
вiтер викликає в читача сум, печаль, розпач:

Лиш вiтер виє пiд вiкном
Сумний псалом [6; 63].

Вершиною осiннiх мелодiй Б.Лепкого є славетнi
«Журавлi». За жанром це пiсня (строфiчна будова,
виразна ритмiзацiя, музичнiсть, простi синтаксичнi
конструкцiї). У творi порушується тема емiграцiї.
Написаний вiн у Краковi, тому мiстi, звiдкiля емiг-
рантам з Галичини стелився шлях у чужi краї.
М.Ільницький висловив слушну думку про те, що
«такими журавлями бачили себе галичани, що поки-
дали батькiвщину в неяснiй надiї на кращу долю за
океаном i “стрiльцi сiчовiї”, що йшли боронити рiдну
землю вiд ворогiв, i кожна людина, проводжаючи
ключi журавлинi у вирiй, так само прощається – з
весною i лiтом, з молодiстю, саме з життям…» [4; 18].
Сам хiд iсторiї надав вiршевi Б.Лепкого такого сенсу.
У поезiї з трьох строф вiдтворено цiлу гаму почуттiв
i настроїв: сум, тривога, страждання, трагiзм i безви-
хiдь. За спостереженням Л.Голомб, «календар життя
людини в лiрицi Лепкого двоплановий: з одного бо-
ку, узагальнений, продиктований вiчними законами
природи, що справджуються на кожнiй живiй iстотi,
з другого – суб’єктивний, iндивiдуальний, зумовле-
ний неповторнiстю конкретної особистостi лiрично-
го “я”. З цього погляду Лепкий воiстину був поетом
осенi. Виявивши увагу до всiх етапiв життєвого цик-
лу людини, якi вiдтворив за допомогою прийомiв
психологiзацiї та символiзацiї пейзажних зарисовок,

митець обрав осiнь як точку вiдлiку життєвих цiнно-
стей, як спосiб осмислення явищ з певної вiд-
станi…» [3; 272, 273].

У своїх вiршах автор пiдвiв нас до думки про злит-
тя такого явища природи, як осiнь, iз життям людини,
а також до того, що краса, золото i багрянець осенi –
це свiдчення завершення календарного циклу. Таким
чином поет виявляє переконання, що й людський час
скiнченний. Нема вороття назад, але прийдешнє при-
несе нову красу, нове розумiння, новi думки.

У поезiях згаданого поетичного циклу перева-
жає туга, сум, безнадiя, самотнiсть. Саме цими на-
строями пояснюється й символiчний ритм творiв.
У Б.Лепкого «мiнорна тональнiсть дещо пом’якше-
на лiричною фiлософiчнiстю» [7; 201]. Настрiй його
творiв справдi органiчно спiвзвучний осенi з харак-
терними для неї градацiями станiв – вiд тихого
смутку до глибокої, важкої туги з передчуттям
смертi.

У росiйськiй лiтературi поетом осенi, якого ще
називають поетом «осенней грусти увядания», був
І.Бунiн.

Т.Волкова зазначає, що «Богдан Лепкий й Іван
Бунiн дивують подiбнiстю естетичних уподобань,
якi вiдобразилися в їхнiй лiрицi» [2; 104]. Дослiдни-
ця вважає, що спiльнiсть їхнього художнього, по-
етичного свiтосприйняття простежується в особли-
вому iнтересi до елегiйних, «осiннiх» мотивiв (особ-
ливо в лiрицi до початку Першої свiтової вiйни) [2;
105]. З цим не можна не погодитися. Здається, такi
збiги пов’язанi з подiбнiстю життєвого i творчого
шляху обох поетiв, що жили в одну iсторичну добу. 

Б.Лепкий стверджував, що цикл «Осiнь» створе-
но переважно в 1901 р. у Краковi, тодi ж І.Бунiн ви-
дав свiй збiрник вiршiв «Листопад», за який у
1903 р. йому присудили Пушкiнську премiю.

1920 р. росiйський поет назавжди покинув свою
батькiвщину. Не минула емiгрантська доля й Б.Леп-
кого. Але у творчостi обох вiдчувається зв’язок iз
батькiвщиною i водночас туга за нею. Знаменитий
вiрш «Журавлi» українського поета, де йдеться про
прощання з рiдною землею, весною, молодiстю, жит-
тям, тематично й настроєво близький до поезiї І.Бу-
нiна «В степу» (з присвятою Н.Д.Телешову), хоча, на
нашу думку, Б.Лепкому вдалося краще передати по-
чуття безвиходi й трагiзм людського буття взагалi.

Провiднi мотиви поезiї І.Бунiна – лiсова тиша,
осiннiй вiтер i сумний крик птахiв, що вiдлiтають у
вирiй:

Вчера в степи я слышал отдаленный
Крик журавлей [1; 15]. 

Спостерiгаючи за вiдльотом птахiв, лiричний
суб’єкт росiйського поета сповiдається в любовi до
своєї вiтчизни, незважаючи на її убогiсть:

Здесь грустно. Ждем мы сумрачной поры…
Но я люблю кочующие птицы,
Родные степи. Бедные селенья – 
Моя отчизна… [1; 16].

Мотив скiнченностi людського iснування у
вiршi І.Бунiна протиставляється мотиву вiчностi
природи, де панує безконечне оновлення.
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Лiричний герой І.Бунiна, як i Б.Лепкого, усвi-
домлює «грустную участь свою», тому шукає розра-
ди у споминах:

Мне вспоминаеться былое счастье,
Былые дни… Но мне не жаль былого:
Я не грущу, как прежде, о былом, –
Оно живет в моем безмолвном сердце… [1; 17].

Природа наснажує душу лiричного героя i є тим
джерелом, що допомагає йому стати мудрiшим. Так
до нього прийшло усвiдомлення того, що у свiтi не-
має нiчого випадкового, в усьому є своя краса, на-
вiть в печальнiй красi осенi.

У поезiї І.Бунiна «Листя падає в садку» є два ча-
совi пласти i вiдповiдно два рiзнi погляди на завми-
рання природи. Мiсце дiї одне й те саме – старий
сад. Молодий лiричний герой, що прогулюється по
ньому, сповнений життя i мрiй, прагне все пiзнати:

Я люблю, я молод, молод:
Что мне этот шум алей
И осенний мрак и холод? [1; 36].

Однак згодом лiричний герой І.Бунiна гостро
вiдчуває свою самотнiсть. Її увиразнює маленька
деталь: листя кружляє парами. У цьому творi осiнь
протиставляється веснi, веселiсть – печалi, мо-
лодiсть – старостi.

Зворушливi ноти втраченої молодостi й любовi
завжди вчуваються там, де оживають у серцi спогади.
Це характерно для обох поетiв. У Б.Лепкого цi ноти
звучать у поезiях «Минуло лiто», «Спогад», «Коли в
садi». В росiйського поета – у вiршах «Таємниче шу-
мить лiсова тиша» й «Осипаються айстри в садах»:

Вспомни летние ночи 
И подумай, что годы идут,
Что с весной, как минует ненастье
Нам они не вернут
Обманувшего счастья … [1; 10].

Осiнь для І.Бунiна – це також i «свiтла прощаль-
на пора» («Затишшя»), яка приносить умиротво-
рення, спокiй:

И все кругом светло, все веет тишиною,
В природе и в душе – молчанье и покой [1; 7]. 

У лiрицi росiйського поета центральними є об-
рази рiдного дому, села, батькiвщини. Пейзажi в
нього надзвичайно точнi, всi деталi пiдпорядкову-
ються принципу логiчного розвитку, тодi як в укра-
їнського поета пейзаж нiби розчиняється в нюансах i
носить сугестивний характер.

У поезiї «І снилося менi, що осiнньої днини»
лiричний герой І.Бунiна увi снi бачить свiй дiм, у
якому давним-давно нiхто не живе:

…Заброшен, забыт,
Навеки забыт он, родимый наш дом! [1; 24].

Поему І.Бунiна «Листопад» присвячено осiннiй
тематицi. У нiй яскраво виражений росiйський ко-
лорит. Автор порiвняв осiннiй лiс iз рiзноколiрним
теремом. Картини природи вражають багатством
барв i вiдтiнкiв:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной [1; 41].

У творах раннього перiоду i в Б.Лепкого, i в
І.Бунiна часто трапляються образи пожовклого
листя, зiв’ялих квiтiв, вiтру. Повторюваним є образ
тишi, що майже завжди поєднується з образом iмли,
яка оповила землю, закрила сонце. Наприклад, у
Б.Лепкого читаємо:

Так тихо довкола, так пусто, так сумно,
За хмарами сонце дрiмає.
Осiннiй день наче поклався у трумно,
А вiтер похорон справляє [1; 70].

В І.Бунiна знаходимо подiбнi «осiннi» образи:
Тишь на деревне. В часовне лампада
Меркнет устало горя.
В трепетний сумрак озябшего сада
Льется со степи волнами прохлада… [1; 7].

Порiвняльно-зiставний аналiз творiв обох по-
етiв дає пiдстави говорити про безперечну
подiбнiсть їхнього художнього свiтосприймання,
наявнiсть образно-стильових аналогiй, що знайш-
ло своє яскраве вираження в «осiннiх» мотивах.
Б.Лепкий та І.Бунiн у своїй лiрицi фiлософськи ос-
мислюють циклiчнiсть у природi. Прихiд осенi
невiдворотний, осiнь у природi нерозривно пов’я-
зана з думками про швидкоплиннiсть людського
iснування. Одначе в обох митцiв звучить вiра в збе-
реження духовного начала. Для поетiв осiнь – це
час осмислення минулого, час споминiв, якi
зроджують печаль i смуток. Лiрика Б.Лепкого по-
значена бiльшим трагiзмом, нiж поезiї І.Бунiна.
Можливо, це зумовлено не в останню чергу особ-
ливостями українського нацiонального розвитку,
поразкою українських змагань за власну дер-
жавнiсть i духовну незалежнiсть.
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