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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Богдан Лепкий (1872 – 1941) увійшов у мистецький простір вітчизняної 
культури як видатний письменник, історик літератури, перекладач, видавець, 
редактор, художник, педагог та громадський діяч. Причиною витворення такої 
надзвичайно багатогранної особистості був не лише його талант, а й складні умови 
життя в часи суспільної кризи на тлі боротьби за українську державність.   

Життєво-творчий шлях Б. Лепкого досліджували в різних ракурсах І. Бетко, 
Н. Білик, Н. Гавдида, М. Євшан, М. Ільницький, О. Камінчук, В. Качкан, 
М. Климишин, Р. Коритко, З. Кузеля, В. Лагода, В. Лев, О. Нахлік, Є.-Ю. Пеленський, 
В. Погребенник, Ф. Погребенник, М. Рудницький, М. Сивіцький, М. Ткачук та ін.  

На сьогодні добре досліджена біографія митця, є чимало наукових праць, 
присвячених прозовим творам, але досі залишається недостатньо вивченою 
віршована спадщина Б. Лепкого, особливо такий важливий її аспект як поетика 
загалом і віршування зокрема. Саме тому розгляд поетики віршованих творів 
Б. Лепкого є важливим завданням для вітчизняних літературознавців. Цим 
зумовлена актуальність дослідження.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана як складова частина комплексної теми „Актуальні питання українського 
літературного процесу і фольклору” (номер державної реєстрації 0111U003618), 
вивченням якої займається кафедра української літератури Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. Тему дисертації затверджено 
Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
(протокол № 3 від 28 лютого 2013 року).  

Мета дослідження – з’ясувати особливості розвитку поетики Б. Лепкого на 
основі вивчення таких її елементів, як генерика, тропіка, поетичний синтаксис, 
фоніка, версифікація в діахронічному аспекті.  

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:  
– проаналізувати наукову літературу, пов’язану з дослідженням елементів 
поетики віршованих творів Б. Лепкого;  

– з’ясувати міркування автора щодо форми поетичного тексту;  
– дослідити жанрове різноманіття віршованого доробку Б. Лепкого, а також 
функціонування в його текстах тропів, стилістичних фігур, елементів 
фоніки та віршування;   

– простежити еволюцію поетичного почерку митця впродовж його творчого 
життя.  

Об’єкт дослідження – віршовані твори Б. Лепкого.  
Предмет дослідження – поетика віршованих творів Б. Лепкого в аспектах 

генерики, тропової структури, поетичного синтаксису, звукової організації та 
версифікації (метрика, ритміка, строфіка і римування), а також міркування автора 
щодо форми поезії.  

Теоретично-методологічною основою дослідження стали наукові праці 
українських (Б. Бунчука, О. Волковинського, Р. Гром’яка, І. Качуровського, 
Ю. Клим’юка, Г. Клочека, В. Корнійчука, Н. Костенко, З. Лановик, М. Лановик, 
Б. Мельничука, В. Назарця, О. Потебні, А. Ткаченка, О. Червінської, Б. Якубського) 



 2 

та зарубіжних літературознавців (Р. Барта, М. Бахтіна, О. Веселовського, Г.-Ґ. Ґадамера, 
М. Ґаспарова, У. Еко, К. Тарановського, Ю. Тинянова, Б. Томашевського, М. Шапіра, 
Р. Якобсона, Л. Якубинського).  

Методи дослідження зумовлені метою і завданням роботи, об’єктом 
дослідження і мають комплексний характер. Найперше – формальний метод, який 
часто базується на використанні статистики, кількісної обробки матеріалу. Такий 
підхід характерний для дисертації О. Кудряшової ,,Поетика Грицька Чупринки 
(образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) (2007). Подібною є робота 
В. Півторака ,,Поетика віршованих творів Юрія Федьковича” (2009), у якій автор 
провів не лише статистичне обстеження версифікаційних елементів за 
методологією, апробованою М. Ґаспаровим, Н. Костенко, Б. Бунчуком та ін., а й 
використав запропонований Б. Ярхо принцип калькуляції інших складових поетики, 
так зв. „частотний коефіцієнт” (ЧК), котрий визначається як відношення поетичного 
елемента до загальної кількості рядків. У цьому ж річищі О. Романиця виконала 
свою дисертацію ,,Поетика віршованих творів Осипа Маковея” (2013). 
У реферованій праці також використано такий підхід. Для простеження еволюції 
поетики Б. Лепкого застосовано порівняльний метод.   

Наукова новизна дисертації характеризується кількома аспектами:   
1. Уперше комплексно (одночасно на різних рівнях) простежено зміни у 

творчій манері Б. Лепкого в діахронії.  
2. До аналізу залучено низку маловідомих поезій Б. Лепкого, котрі після 

першопублікації у ранніх збірках автора чи у сучасних йому часописах згодом не 
передруковувалися, внаслідок чого залишились поза увагою багатьох дослідників.  

3. Розроблено періодизацію творчості Б. Лепкого. На основі аналізу руху 
поетики його віршованих творів виділено такі періоди: І – 1890 – 1899 рр.; ІІ – 1900 – 
1913 рр.; ІІІ – 1914 – 1941 рр.  

Теоретичне значення дисертації. Основні положення та висновки наукової 
роботи увиразнюють загальну картину поетики віршованих творів Б. Лепкого, 
слугують добрим підґрунтям для подальших досліджень у цьому напрямку.   

Практичне значення результатів роботи. Дисертація містить різноаспектний 
статистичний матеріал, теоретичні узагальнення і висновки, які можна використати 
для викладання курсів та спецкурсів з історії української літератури другої 
половини ХІХ – початку ХХ століть. Отримані дані можуть слугувати плідним 
матеріалом для розробки нових спецкурсів, пов’язаних із літературним процесом на 
західноукраїнських землях чи конкретно з творчістю Б. Лепкого, а також – 
спецкурсів з теорії літератури для студентів ВНЗ, і в підготовці дисертаційних, 
магістерських та дипломних робіт.  

Особистий внесок дисертанта. Виявлення та опис елементів поетики 
віршованих творів Богдана Лепкого виконані дисертантом самостійно. Усі, за 
винятком однієї публікації, одноосібні.  

Апробація основних положень дисертації відбулася у формі виголошення 
доповідей на чотирьох наукових конференціях: ,,Творчість Богдана Лепкого в 
контексті американського і європейського дискурсу” (Тернопіль, 2012); ,,Українська 
мова і сфера сакрального” (Чернівці, 2013); ,,Мова і вірш” (Луцьк, 2013); 
,,Іван Франко та регіональне різноманіття національної літератури” (Чернівці, 2015), 



 3 

а також на Міжнародному науковому симпозіумі ,,Dialogul slaviştilor la începutul 
secolului al XXI–lea” (,,Діалог славістів на початку XXI століття”) (Клуж-Напока 
(Румунія), 2015). Дисертацію обговорено і схвалено на засіданні кафедри 
української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (протокол № 2 від 29 вересня 2015 року).  

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 8 статтях: з них 
7 – у вітчизняних фахових виданнях, 1 – у закордонному.  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів з підрозділами, висновків та списку використаних джерел (211 найменувань). 
Загальний обсяг роботи – 204 сторінки, основний текст викладено на 185 сторінках.  

  
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі охарактеризовано стан вивчення обраної теми, обґрунтовано її 

актуальність, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, обумовлено 
теоретико-методологічну базу, окреслено наукову новизну, теоретичну і практичну 
цінність дисертації, подано інформацію про особистий внесок дисертанта, 
апробацію основних результатів, обсяг і структуру роботи.  

Перший розділ – ,,Літературознавча рецепція поетики віршованих творів 
Богдана Лепкого. Міркування письменника щодо поетики віршованого твору” – 
складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 1.1. ,,Літературознавча рецепція поетики віршованих творів 
Богдана Лепкого” проаналізовано наукові праці, у яких вивчено окремі аспекти 
поетики віршованих творів Б. Лепкого, зокрема дослідження В. Сімовича (,,Богдан 
Лепкий (нарис літературної діяльності за двадцять п’ять літ його письменницької 
праці)”, 1922), Є.-Ю. Пеленського ,,Богдан Лепкий – поет” (1943), М. Климишина 
(,,Лірика Богдана Лепкого: Спроба нової оцінки”, 1948), В. Лева (,,Богдан Лепкий. 
1872 – 1941. Життя і творчість”, 1976), М. Лановик та З. Лановик (,,Ноктюрн” 
Богдана Лепкого в культурноісторичному контексті розвитку жанру”, 2012), 
В. Назарця (,,Жанрові форми адресованої лірики Богдана Лепкого”, 2012), 
В. Погребенника (,,Творча індивідуальність Богдана Лепкого: Лейтмотиви 
негромадянської поезії”, 2012), М. Ткачука (,,Модерністський дискурс лірики та новел 
Богдана Лепкого”, 2005; ,,Міжсуб’єктні модуси лірики Богдана Лепкого”, 2013). 
Принагідні судження щодо поетики віршованих творів Б. Лепкого зафіксовано у 
працях М. Євшана (,,Під прапором мистецтва”, 1910), Б. Якубського (,,Поезія 
критичної доби”, 1930), І. Качуровського (,,Фоніка”, 1984), О. Рисака (,,Проблеми 
синтезу мистецтв в українській літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст.”, 1999), 
О. Камінчук (,,Художній дискурс української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст.”, 
2009), В. Просалової (,,Картина А. Бекліна ,,Острів мертвих” очима поетів”, 2014).   

Перші критики (М. Євшан, В. Сімович, Є.-Ю. Пеленський, Б. Якубський) не 
вбачали великої художньої цінності у формі ранньої поезії митця. Водночас майже 
всі вони звертали увагу на подальшу еволюцію його поетичної вправності, котра 
згодом викристалізувалась до такого рівня, що дає право вважати Б. Лепкого одним 
із кращих поетів своєї доби та й серед представників української літератури загалом. 
Таку думку обстоював й М. Климишин, провівши найбільш детальний аналіз форми 
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творів поета. Сучасні дослідники (І. Качуровський, В. Погребенник, О. Рисак, 
М. Ткачук та ін.) також принагідно звертали увагу на форму віршів Б. Лепкого, 
здебільшого відзначаючи їхню високу мистецьку вартість. Однак переважну 
більшість праць все ж присвячено ідейно-тематичному аналізові його творчості 
у соціо-культурній чи історико-літературній площинах, тоді як аспекти поетики 
висвітлюються лише спорадично або й зовсім залишаються не розглянутими. 
Усім проаналізованим працям бракує діахронічного підходу, який би ґрунтувався на 
статистичному обстеженні поетичного матеріалу. Саме такий підхід дає можливість 
виділити певні етапи в розвитку віршування поета, з’ясувати елементи віршової 
майстерності та новаторства, зрештою, порівняти одержані дані з аналогічним 
матеріалом щодо вивчення віршованого доробку інших авторів-сучасників.  

У підрозділі 1.2. ,,Міркування письменника щодо поетики віршованого 
твору” наведено віршознавчі погляди Б. Лепкого, що важливо для усвідомлення 
теоретичного підґрунтя, на основі якого формувалася і розвивалася поетика його 
віршованих творів. У ,,Заспіві”, яким поет розпочав свою першу збірку ,,Стрічки”, 
є такі рядки: ,,Мені байдужні всі правила, / Всі штучні строфи, ритми, рими, / Всі 
поетичні мотовила, / Покриті пасмами тонкими”. Утім, видається, що процитовані 
рядки не відображали реальних мистецьких поглядів автора. Це радше вияв скромності 
чи деякого побоювання потенційної критики, що властиве поетам-початківцям. Про 
уважність до форми твору свідчать не лише якісні показники його поезії, а й чимало 
висловлювань Б. Лепкого в наукових працях, критичних статтях, епістолярії та, 
зрештою, й у самих віршах. Наприклад, у листі, датованому 23 квітням 1907 р. до 
О. Барвінського, він зауважує щодо публікації свого вірша: „Прошу перед 
випечатанням прочитати його уважно і поправити ласкаво його зовнішню форму. 
Боюся, щоб не було яких похибок”. Згодом письменник і сам утвердився як 
літературний критик та історик літератури. Досліджуючи ліричний доробок якогось 
автора чи конкретний вірш, він поряд з глибоким аналізом змісту часто оцінював і 
використання синтаксичних фігур, металогічних та фонічних засобів увиразнення 
художньої мови, версифікацію та жанрове забарвлення поезії. Не завжди міркування 
дослідника були об’єктивними та все ж цього достатньо, щоб зрозуміти його 
ціннісні орієнтири при написанні власних творів.   

У другому розділі ,,Поетика Богдана Лепкого раннього етапу творчості 
(1890 – 1899 рр.)” проаналізовано чинники, які мали безпосередній вплив на 
формування мистецьких уподобань автора, запропоновано періодизацію поетичної 
творчості Б. Лепкого, а також проведено аналіз віршів означеного періоду щодо 
жанрової природи, тропіки, поетичного синтаксису, фоніки та версифікації.  

Витоки поетики Б. Лепкого насамперед пов’язані з фольклором. З народних 
творів поет запозичив не лише мотиви, багату на порівняння, метафори та епітети 
лексику, а й віршові форми (наприклад, 14-складовий силабічний розмір).  

Значний вплив на формування літературної особистості Б. Лепкого мав його 
батько С. Лепкий, відомий як письменник Марко Мурава. Навіть побіжний аналіз 
його поетичного спадку засвідчує використання таких форм, які простежуються й у 
творчості Б. Лепкого. Зокрема, провідним метром у Марка Мурави є Я 5. 
На строфічному рівні віддавав перевагу катренам, а також вдавався до використання 
канонізованих форм, з-поміж яких домінує сонет.  
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У спогадах, епістолярії та наукових працях Б. Лепкого зафіксовано чимало 
підтверджень, що взірцем письменника для нього був І. Франко. Наслідування 
автора ,,Каменярів” відбувалось на рівні форми поезії. До такого висновку підштовхує 
порівняння вірша Б. Лепкого ,,Час рікою пливе” з Франковим ,,Як почуєш вночі 
край свойого вікна” чи ,,Листками вітер котить” з ,,Веснянії пісні”.  

Безпосередньо впливала на творчість Б. Лепкого участь у мистецькому об’єднанні 
,,Молода Муза”. Окремі вчені запевняють, що модерністські тенденції не знайшли 
відображення у формі його віршів, однак, як стверджується у реферованому 
дослідженні, таке судження видається не досить обґрунтованим. Виявлені у творах 
поета деякі явно не фольклорні форми як, наприклад, гекзаметр, експерименти з 
терцинами та сонетами, засвідчують протилежне.  

Важливу роль у формуванні поетики Б. Лепкого відіграло проживання у 
Польщі. Там він приятелював з місцевими письменниками С. Виспянським, 
В. Орканом, К. Тетмаєром та ін. Вплив цих мистецьких взаємин на творчість 
Б. Лепкого підтверджує статистичне обстеження його віршованого доробку, яке 
виявило чимало форм, характерних для поезії представників ,,Молодої Польщі”. 
Крім того, художні запозичення з польської літератури відбувалися і опосередковано, 
через тексти класиків (А. Міцкевича, М. Конопніцької та ін.), які митець студіював 
та перекладав.  

Українські дослідники розробили низку періодизацій творчості Б. Лепкого, в 
основу яких покладено здебільшого біографічні чинники та тематичні домінанти 
його поезій на різних етапах життя. У дисертації запропоновано інший підхід. 
Проведений аналіз руху поетики віршованих творів Б. Лепкого виявляє наявність 
трьох часових відрізків: І – період поетичного навчання, який охоплює 1890 – 1900 рр.; 
ІІ – період активних пошуків в аспекті форми (він припадає на 1900 – 1913 рр.);  
ІІІ – період усталення і мистецького шліфування уже вироблених віршових форм 
(1914 – 1941 рр.).  

З усіх віршів Б. Лепкого, написаних до 1900 року, вдалося дослідити лише 
32 (871 верс), адже переважна більшість ранніх творів поета не збереглась.  

Майже всі поезії Б. Лепкого означеного періоду належать до одного роду – 
лірики (97 %). Помітною є схильність автора до роздумів над життям, 
самозаглиблення та фіксації своїх вражень, почуттів у віршорядках. Внаслідок цього 
понад 94 % його творів мають ознаки автопсихологічної лірики, натомість рольова 
представлена лише двома віршами. Стільки ж творів є суґестивними, решта – 
медитативна поезія.  

У тематичній площині провідною є інтимна лірика (75 %). Соціальні проблеми 
поет порушив у 16 % поезій. Чимало віршів означеного періоду присвячено опису 
природи, природних явищ (17 %), а урбаністична тема наявна лише в одному творі.   

З погляду емоційного вираження зафіксовано майже однорідну мінорну 
тональність (95 %). Піднесену, мажорну інтонацію відчутно лише у 3-х віршах, 
ідилічну – в 2-х, а драматичну – в 1-му.   

У жанровій палітрі творів домінують думки (30 %) та елегії (22,5 %). 
Малопродуктивними виявились літературна пісня, літературна веснянка, вірш-
ідилія, вірш-монолог. Адресована (вокативна) лірика окресленого періоду 
представлена жанрами присвяти та послання.  
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Наведені у реферованій дисертації результати аналізу металогічних засобів 
доводять, що Б. Лепкий активно використовував у своїх віршах тропи. Найчастіше 
поет звертався до метафори (ЧК – 5,1) та порівняння (3,8). Помітно рідше 
використовував епітети (2,8). Метонімія та гіпербола – найменш продуктивні в 
означений період (0,8 та 1,03 відповідно). Іронічне мовлення Б. Лепкий апробував 
лише один раз.   

Для створення оригінальних форм образного вираження власних думок і 
почувань поет експериментував зі стилістичними фігурами. Основу поетичного 
синтаксису Б. Лепкого становлять повтори. З-поміж них поет найчастіше 
використовував анафору (ЧК – 4,2), епізевксис (4,1), рефрен (4), кондублікацію (3,2), 
полісиндетон (2,1), підхоплення (1,1). Менше прикладів епіфори (0,8). Анадиплозис 
поет застосував лише двічі. Продуктивними в першому періоді творчості Б. Лепкого 
виявились фігури патетики – риторичні вигуки (3,7) та риторичні запитання (2,4). 
Крім того, зафіксовані й такі фігури: плеоназм (1,8), антитеза (1,6), тавтологія (0,67). 
Поліптота та фігури градації (клімакс, антиклімакс) представлені лише по одному 
разові.   

Окрім металогічних та синтаксичних прийомів, Б. Лепкий активно 
використовував й фонічні, зокрема апробував алітерації (-с-, -ж-, -ч-, -ш-, -д-, -т-, -р-), 
асонанси (-а-, -о-, -у-, -і-) та майже всю палітру внутрішніх рим.   

Упродовж першого періоду творчості поет працював у межах двох систем 
віршування: силабічної (6,5 % від усіх творів) та силабо-тонічної (93,5 %), 
експериментував з поліметричними конструкціями та логаедами.  

Провідним силабічним метром є 11-складовик. Інші складочисельні розміри 
зафіксовано лише в логаеді зі схемою 5, 6, 11, 11, 11, 11, 5.  

Більша метрична різноманітність властива силабо-тонічним віршам Б. Лепкого. 
Переважну більшість творів укладено ямбами та хореями (66,7 % та 13,3 % відповідно). 
Трискладові розміри представлено анапестом (13,33 %) та амфібрахієм (3,33 %).  

З-поміж ямбів домінує Я 4 (30 % ямбічних). Менше 5 % рядків містять 
позасхемні наголоси. Кількість повнонаголошених версів становить 50 %. Лише в 
одному вірші засвідчено ,,архаїчний” ритм, у решті творів фіксуємо альтернований. 
П’ятистоповиком укладено 15 % ямбічних поезій. Частка позасхемних наголосів – 
9,8 %, повнонаголошених рядків – 41 %. У двох творах наявний спадний ритм, лише 
у вірші ,,Сонет” ІІ стопа константна (100-відсоткова наголошуваність) та сильніша 
від І та ІІІ стопи. В окреслений період творчості Б. Лепкий звернувся і до Я 6ц. Його 
частка становить 20 % у сегменті ямбічних форм. Для віршів, укладених цим 
метром, характерний симетричний двочленний ритм. Частка повнонаголошених 
версів – 37 %, позасхемних наголосів не зафіксовано. Окрім монорозмірних ямбів, 
поет активно використовував й різностоповики (30 %), зокрема виявлено по одному 
зразку Я 5-6, Я 4242, Я 55552, Я 52552 та двічі вжитий Я 4343. Один вірш укладено 
вільним ямбом.  

Кілька разів молодий поет звернувся до хореїчних розмірів: двічі до Х 4 та 
стільки ж до Х 5. Ритм чотиристоповика – альтернований. Повнонаголошених 
рядків – 40 %. Позасхемних акцентів не зафіксовано. Для п’ятистоповика Б. Лепкого 
також характерний ,,традиційний” (альтернований ритм). Повнонаголошених 
рядків – 12 %. Частка версів з акцентуаційними зрушеннями досить висока – 10 %.  
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Малопродуктивними в ранній поезії Б. Лепкого виявилися трискладові 
розміри. У двох творах поет апробував Ан 3. Майже 30 % рядків містять позасхемні 
наголоси, особливо на І стопі. Також зафіксовано по одному прикладу Ан 223223 та 
Амф 4343. Ритм обох різностоповиків чіткий, позасхемних наголосів нема.   

Одну поезію покласифіковано як силабо-тонічний логаед (наголошені 2, 4 і 
7 склади), створений на основі 8-складовика.   

У творчому доробку Б. Лепкого 90-х років ХІХ ст. репрезентовано як 
строфічні (81 %), так і астрофічні (19 %) вірші. 93 % строфічних творів – монострофічні, 
відповідно частка різнострофічних становить 7 %. Серед монострофічних структур 
першість належить катренам (69 %). Другою за частотністю використання є 
п’ятивіршева форма (19 %). Шестивірш та семивірш зафіксовано лише по одному 
разові. Канонізовані строфи репрезентовані лише двома сонетами на 4 і 5 рим 
(ABBA ABBA CCC DDD та AbAb AbAb CdC dee).  

Б. Лепкий найчастіше послуговувався точними римами. Поетова рима 
здебільшого однограматична, превалюють міждієслівні співзвуччя.  

Третій розділ – ,,Краківський період творчості поета (1900 – 1913 рр.)” – 
присвячено розглядові поетики віршованих творів Б. Лепкого другого етапу 
творчості. Для цього періоду характерна не лише велика кількість написаних поезій, 
а й досить високий рівень їх якісних показників. Загальна кількість віршів, датування 
яких вдалося перевірити, становить 235 (4560 версів). У реферованій праці спостережено 
тяжіння автора до зображення дійсності крізь призму суб’єктивного сприйняття. 
Частка автопсихологічних творів становить 83 %, спорадично свої міркування він 
передає у формі ліричного діалогу (17 %). Медитацію простежено в 98 % віршів. 
Лише для 4 творів властиві ознаки суґестії. Поет використовував експресивні 
(романс, літературна пісня, думка, ноктюрн), вокативні (послання, присвята, 
віршований лист) та репрезентативні (елегія) жанри.   

Відсоткове співвідношення видів емоційної тональності виглядає так: ліризм – 
58, драматизм – 24, епічність – 18. Помітно домінують мінорні тони (89 %).  

Аналіз металогічних засобів засвідчив, що Б. Лепкий активно 
використовував метафори (ЧК – 11,4), порівняння (6,2) та епітети (1,7). Дещо 
рідше він вдавався до іронії (1,4) та гіперболи (1,2). Менш продуктивними 
виявились перифраз (0,13), оксиморон (0,08) та метонімія (0,03). Дисфемізми 
представлені лише 4 зразками.  

З-поміж стилістичних фігур найбільшу схильність автор виявив до анафори 
(ЧК – 7,4), рефрену (6,2), епізевксису (5,2), підхоплення (4,7) та кондублікації (4,4). 
Частотність інших синтаксичних прийомів така: підкріплення (3,9), антитеза (3,3), 
інверсія (3,2), образний паралелізм (2,7), полісиндетон (2,3), тавтологія (1,8), 
асиндетон (1,6), еліпс (1,1), поліптота (0,4), епіфора (0,27), анастрофа (0,18), 
пароніми (0,16), анадиплозис (0,14), клімакс (0,09).  

Художня цінність віршів, датованих 1900 – 1913-ми роками, зростає завдяки 
їхній звуковій організації. Поет використовує алітерації (-т-, -р-, -н-, -ш-), асонанси 
(-а-, -о-, -у-, -и-, -і-) та їх комбінації. Особливу увагу він приділяє внутрішньому 
римуванню. Крім того, фіксуємо чимало прикладів звуконаслідування.   

Статистичне обстеження версифікації Б. Лепкого в аспектах метрики, ритміки, 
строфіки та римування засвідчує різноманітність використання віршових форм.   
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Силабічні розміри характерні лише для 5 % творів. Поет застосував  
10-складовик, 11-складовик та 14-складовик. У трьох творах зафіксовано 
впорядковане чергування рядків різної довжини, то ж їх у дисертації визначено як 
силабічні логаеди.   

95 % віршів цього періоду укладено силабо-тонічними метрами. Левова частка 
належить ямбам та хореям (78 %), помітно меншою є продуктивність трискладових 
розмірів (21 %).   

Серед ямбів найбільшу активність виявили різностоповики (42,2 %). Частка 
Я 5 менша, однак теж досить велика (37,2 %). До чотиристоповика Б. Лепкий 
звернувся у 11 % ямбічних творів.  

Ще 9,5 % поезій укладено Я 3. Хореїчні розміри зафіксовано у 19,8 % усіх 
творів. Домінує Х 4 – 53,4 %. Близькою до цього показника є частка Х рз – 31,4 %. 
Розмір Х 5 характерний для 13,5 % хореїчних поезій. 1,7 % припадає на Х 3.  

Трискладові метри репрезентовано дактилем (1,28 %), амфібрахієм (7,4 %), 
анапестом (10 %). З-поміж різновидів останнього найчастіше Б. Лепкий 
використовував Ан 3 (46,4 %). Частки Ан 2 та Ан рз становлять 25,7 % та 27 % 
відповідно. Співвідношення амфібрахічних розмірів має такий вигляд: Амф 3 – 
46,7 %, Амф 4 – 21 %, Амф рз – 32,1 %. В одному вірші поет використав Д 3.  
Ще два твори укладено дактилічними різностоповиками.  

Також поет явив кілька силабо-тонічних логаедів, одну поліметричну 
конструкцію та один приклад гекзаметра.  

Для більшості поетичних творів Б. Лепкого властива строфічна будова (94 %). 
Лише 4 вірші різнострофічні, решта – монострофічні.  

Автор використовував такі форми: дистих (2,4 %), терцет (1,4 %) катрен 
(61 %), п’ятивірш (11,3 %), шестивірш (5 %), семивірш (2,3 %), восьмивірш (3,2 %), 
десятивірш (1 зразок). Канонізовані строфи представлені терцинами, сонетами та 
секстинами.  

Помітно переважають точні рими (86,43 %), частка неточних – 7,43 %, 
приблизних – 6,14 %. Зафіксовано багато бідних чоловічих рим (10,5 %). 18,42 % 
становлять дієслівні рими, 38,13 % – різнограматичні. Відсоткове співвідношення 
чоловічих, жіночих та дактилічних співзвуч виглядає так: 38,27 – 61,4 – 0,33.  

У четвертому розділі ,,Особливості поетики Богдана Лепкого 1914 – 
1941 років” досліджено 316 віршів (5832 версів) поета, дати створення яких 
коливаються від 1914 року і до кінця творчості письменника.  

В означений період Б. Лепкий не обмежувався лише одним родом літератури. 
Кілька разів він звернувся до драматичних та епічних форм, однак переважна 
більшість віршів все ж належать до лірики. Помітно переважає (75 %) 
автопсихологічна лірика, частка рольової – значно менша (25 %). У протиставленні 
медитативна – суґестивна лірика співвідношення виглядає як 95 % і 5 % відповідно. 
Ліричність та епічність як види емоційної тональності поступаються драматизму 
(51 %). У тематичному аспекті панівне місце належить соціальній проблематиці.  

Жанровий арсенал Б. Лепкого складають думки, літературні пісні, літературні 
веснянки, послання, присвяти, вірші-медитації, елегії. По одному разові поет вдався 
до форми віршованого листа, гімну, вірша алегорії та двічі – до міжродового жанру 
ліро-епічної поеми.   
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Аналіз металогічних засобів засвідчив найбільшу прихильність автора до 
використання метафор (ЧК – 7,7) та порівнянь (5,8). Досить активно він 
послуговувався можливостями іронії (3,2), епітета (3,1) та перифразу (2,5). Інші 
тропи виявились менш продуктивними: сарказм (1,7), дисфемізм (1,6), гіпербола 
(0,8), метонімія (0,37), оксиморон (0,08).  

Різноманітним є поетичний синтаксис. Частотність використання стилістичних 
фігур така: анафора (6,4), епізевксис (6,2), риторичні вигуки (5,9), рефрен (5,07), 
риторичні запитання (4,6), інверсія (4,5), підхоплення (3,8), кондублікація (3,5), 
антитеза (2,8), енжамбеман (2,7), еліпс (2,2), образний паралелізм (2), анадиплозис 
(1,8), полісиндетон (1,76), плеоназм (1,4), анастрофа (1,2), лайкасапрен (0,78), 
поліптота (0,7), асиндетон (0,54), імпрекація (0,12), клімакс (0,06), симплока (0,04), 
антиклімакс (0,02), епіфора (0,009), тавтологія (0,003).  

Поетичну майстерність Б. Лепкий виявив використанням спеціальних 
фонічних прийомів. Його твори густо насичені вмотивованими алітераціями та 
асонансами. З-поміж голосних найчастіше він вдавався до накопичення -і- та -о-, 
рідше – -а-, -е-. Самостійні асонанси на -и- та -у- практично не трапляються, 
здебільшого вони функціонують у поєднанні з іншими голосними чи приголосними. 
Алітерації поет творить головно накопиченням шиплячих (-ш-, -ч-, -щ-). Крім того, 
зафіксовано цікаві комбінації з -р-, -с-, -д-, -л- та ін. Поезії Б. Лепкого містять 
чимало витончених зразків фонопоеї та фономімесису. Ритмомелодику своїх текстів 
поет інтенсивно підсилює внутрішніми римами. Найчастіше перегукуються 
закінчення суміжних або близькорозташованих слів. Звичним явищем стає 
римування піввірша з кінцем того ж рядка.  

Твори означеного періоду витримані в річищі силабічної та силабо-тонічної 
систем віршування.   

У п’яти складочисельних віршах Б. Лепкий використав схему 8686. Ще один 
твір він написав 12-складовиком. Спостережено кілька силабічних логаедів.  

Силабо-тонічні вірші переважно укладено двоскладовими метрами (80 %). 
Превалюють ямби – 53,9 %. З-поміж ямбічних форм найбільш активно поет 
застосовував різнорозмірні структури (40 %). Частки Я 4 та Я 5 майже рівновеликі 
(24 % і 28 % відповідно). Малопродуктивними виявились Я 3 (6 %), Я 6ц (0,6 %), Я в 
(1,8 %). Сегмент хореїв становить 26,1 %. Найчастіше автор використовує Х 4 (80 %). 
Значно рідше – Х 5 (10 %). На третьому місці за кількістю зафіксованих зразків 
перебуває різностоповий хорей (8 %). В одному вірші поет апробував Х 7. Сумарна 
частка трискладових метрів невелика (16,9 %). Чільну позицію утримує анапест – 12 %. 
Амфібрахій (2,92 %) і дактиль (1,95 %) представлені лише у кількох віршах. П’ять 
творів мають форму силабо-тонічного логаеда, три – поліметричної конструкції.  

Лише для 7 % поезій властива астрофічна будова. Серед строфічних домінують 
монострофічні, до нерівнострофічних зараховано 3 % творів. Співвідношення 
використання різних строф має такий вигляд: дистих (13 %), терцет (1,35 %) катрен 
(59,8 %), п’ятивірш (12,8 %), шестивірш (6 %), восьмивірш (2,7 %), дев’ятивірш 
(1 зразок). Тверді строфічні форми репрезентовано лише кількома сонетами.  

Переважна більшість рим – точні (87,9 %). Неточні та приблизні співзвуччя 
становлять 7,3 % та 4,8 % відповідно. Порівняно небагато дієслівних – 14,3 %, 
частка різнограматичних рим – 27,7 %.  
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У Висновках узагальнено результати роботи.   
Б. Лепкий був уважним до форми віршованого твору, свідченням чого 

є наведені в дисертації його численні міркування щодо окремих аспектів поетики.   
Упродовж життя письменник написав понад півтисячі віршів, утім, їх 

кількість щороку поповнюється новими, досі не відомими творами, котрі 
дослідники віднаходять у часописах ХІХ – ХХ ст., рукописах, листах тощо. На 
основі вивчення поетики віршів Б. Лепкого його творчість поділено на три часові 
відрізки. Для отримання конкретних результатів щодо еволюції поетичної 
вправності митця проведено порівняльний аналіз елементів поетики віршованих 
творів виділених періодів.  

Поезія Б. Лепкого майже всуціль витримана в межах одного літературного 
роду – лірики. Лише кілька разів він вдався до написання епічних та драматичних 
віршів. У кожному з періодів творчості домінує автопсихологічна лірика, хоча 
зафіксовано поступове послаблення її позицій на користь рольових інтерпретацій. 
Відсоткові співвідношення мають такий вигляд: І – 94 %, ІІ – 83 %, ІІІ – 75 %. Цю 
тенденцію можна пояснити як пошуком нових форм, так і впливом змісту, зважаючи 
на те, що автор поступово відходив від інтимної та натуралістичної лірики до 
розкриття соціальних проблем (особливо у пізніх творах). Цілком закономірно, 
що не будучи безпосереднім учасником бойових дій, але знаючи про жахіття, що 
супроводжували світові війни, він передавав свої міркування устами ліричних 
героїв. У протиставленні медитативна – суґестивна лірика, автор виявив незмінну 
схильність до медитативних поезій, частка яких у всі періоди творчості не 
опускається нижче 95 %.  

У площині розгляду емоційної тональності віршованих творів Б. Лепкого 
засвідчено поступовий перехід від ліризму до драматизму, епічність стабільно 
залишається на третьому місці. Відсоткові співвідношення впродовж усіх періодів 
виглядають відповідно так: І період: 63 – 22 – 15; ІІ: 58 – 24 – 18; ІІІ: 43 – 51 – 6.  

Генологічна палітра Б. Лепкого представлена такими жанрами: літературна 
пісня, літературна веснянка, романс, ноктюрн, вірш-молитва, вірш-прокляття, вірш-
медитація, поема, послання, віршований лист та присвята. Найбільш продуктивними 
виявилися елегії та думки.  

Художня вартість творів поета суттєво побільшена використанням різних 
металогічних засобів. Улюбленим тропами Б. Лепкого були метафора та порівняння 
у широкому спектрі їх різновидів, а також епітет, щоправда, частотність його 
використання змінювалась.  

У ранніх віршах ЧК епітетів становив 2,8, у другому періоді творчості – 1,7, а 
в останньому – 3,1. Аналіз тропіки поезії засвідчив поступове збільшення іронічного 
мовлення автора. ЧК цього тропа у діахронічному зіставленні виглядає так: І – 0,23; 
ІІ – 1,4; ІІІ – 3,2. Аналогічну тенденцію спостережено і щодо використання 
перифразу та дисфемізмів. Спорадично Б. Лепкий використовував метонімію, 
гіперболу, оксиморон та сарказм.  

Важливу роль у творчості поета відіграють стилістичні фігури. Основу його 
поетичного синтаксису становлять різноманітні повтори, з-поміж яких першість 
належить анафорі. Апогей її використання припадає на ІІ-й період (ЧК – 7,4). 
Натомість у цей час зафіксовано найнижчу активність епізевксису. Це досить 
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показовий момент, бо ж, зважаючи на те, що краківський період означений стрімким 
ростом поетичної вправності Б. Лепкого, закономірним видається бажання автора 
відмовитись від безсистемних повторів на користь більш витончених прийомів. 
Підтвердженням того, що в ІІ-й період творчості поет найактивніше працював над 
синтаксичною організацією своїх віршів є динаміка ЧК ще кількох фігур: рефрен  

(І період – 4; ІІ – 6,2; ІІІ – 5,07), підхоплення (І – 1,1; ІІ – 4,7; ІІІ – 3,8), 
кондублікація (І – 3,2; ІІ – 4,4; ІІІ – 3,5) тощо. Загалом, арсенал стилістичних фігур 
Б. Лепкого досить багатий. У його віршах знайдено також риторичні запитання, 
інверсію, антитезу, еліпс, клімакс, образний паралелізм, анадиплозис, полісиндетон, 
плеоназм, енжамбеман, симплоку, анастрофу, поліптоту, лайкасапрен, асиндетон, 
імпрекацію та ін.  

 Окрім металогічних та синтаксичних прийомів, автор майстерно 
використовував фонічні засоби. Особливу увагу він зосередив на внутрішніх римах, 
звуконаслідуванні, часто користувався асонансами та алітераціями, також 
експериментував з їх комбінаціями. Аналіз фоніки засвідчує плавну і послідовну 
еволюцію поета від найпростіших звукоімітацій у ранній поезії до витончених 
зразків в останній період творчості. Коефіцієнт прозорості мови Б. Лепкого увесь 
час витриманий у межах середньоукраїнського показника, але виявлене певне 
тяжіння до накопичення приголосних, що найбільш вірогідно спричинене впливом 
польської мови.  

У доробку поета є силабічні, силабо-тонічні та тонічні вірші. До тоніки він 
звернувся лише кілька разів у ІІ-му періоді творчості. Частка поезій, укладених 
складочисельними розмірами, завжди невелика і поступово зменшується з кожним 
наступним періодом: І – 6,5 %; ІІ – 5 %; ІІІ – 2,3 %. Б. Лепкий використовував  
10-складовик, 11-складовик, 12-складовик та 14-складовик. Примітно, що в останній 
період – у час найбільшого зацікавлення творчістю Т. Шевченка – поет апробував 
схему 8686. Також зафіксовано декілька силабічних логаедів.  

З-поміж силабо-тонічних розмірів в усі періоди домінують двоскладові 
форми, частка яких стабільно утримується в межах 80 %. Найбільш продуктивними 
є ямбічні структури. Серед них лише в ранній ліриці превалює Я 4, що нетипово для 
регіону, у якому жив автор. О. Любімова у дисертації ,,Українське віршування 80-х – 
90-х років ХІХ століття” стверджує, що, на відміну від творчості східноукраїнських 
поетів, для якої характерне переважання чотиристопових ямбів, у віршах 1890 – 
1899 рр. західноукраїнських авторів серед двоскладовиків панівним є п’ятистоповик 
33 %. Статистичне обстеження поезії Б. Лепкого означеного періоду засвідчило 
зовсім інше співвідношення Я 4 (30 %), Я 5 (15 %). Щодо кількісних показників цих 
метрів у інші періоди творчості поета, то вони відповідають загальній тенденції, яку 
простежила Н. Костенко у праці ,,Українське віршування ХХ століття”. 
Продуктивність різностопових форм виявилась найбільшою у ,,краківських” віршах 
поета (42,2 %), у пізніших творах їх частка не набагато менша (40 %), суттєво за цим 
показником відрізняється рання лірика (30 %). До периферійних ямбічних форм 
постійно належать Я 3, Я 6ц та Я в. Лише у поезії 1900 – 1913 рр. частка Я 3 сягнула 
майже 10 %.  

 Провідним хореїчним розміром є Х 4. Лише в першому періоді творчості 
йому за кількісним показником дорівнює Х 5, далі частка п’ятистоповика різко 



 12 

зменшується: І – 50 %; ІІ – 13,5 %; ІІІ – 10 %. Водночас з’являються різнорозмірні 
форми, котрі відсутні в ранній ліриці. Найбільшу продуктивність Х рз виявив 
у другому періоді (31 %), у цей же час в арсеналі Б. Лепкого з’явилося кілька зразків 
Х 3 (1,7 %). Цей метр не зафіксовано у пізніших творах, натомість є один приклад Х 7.  

Сумарна кількість трискладових розмірів упродовж кожного періоду не 
перевищує 17 %. Чільну позицію утримує анапест: І – 6 %; ІІ – 10 %; ІІІ – 12 %. 
Амфібрахій і дактиль можна назвати екзотичними.  

У всі періоди поетичної творчості Б. Лепкий експериментував з силабо-
тонічними логаедами. Кілька разів використав поліметричні конструкції.   

На строфічному рівні поет віддавав перевагу традиційним чотирирядковим 
структурам з жіночими римами (частка чоловічих та дактилічних співзвуч стабільно 
менша). Найбільшу активність виявила перехресна схема звукових перегуків; 
суміжне та оповите римування традиційно менш продуктивні. Спорадично 
Б. Лепкий експериментував з неповними схемами римування. Творчі пошуки нових 
строфічних форм спричинили поступове зниження частки катренів: І – 69 %; ІІ – 
61 %; ІІІ – 59 %. Найбільш показово це для ,,краківського” періоду творчості поета. 
В означений час автор використовував не лише апробовані раніше 4-, 5-, 6-, 7-вірші, 
а й двовірш, терцет, восьмивірш, десятивірш. У палітрі канонізованих строф 
засвідчено намагання поета урізноманітнити форму сонетів у аспектах римування та 
віршового розміру. Б. Лепкий уперше використовує терцини, секстини та октави. 
Пізніша творчість автора не відзначалась пошуком нових строф (винятком є лише 
дев’ятивірш), навпаки, – він відмовився від деяких (не зафіксовано семивіршів та 
десятивіршів). Також відбувається звуження репертуару твердих строфічних форм, 
які у цей період репрезентовані лише сонетом. Ще одну значну зміну виявлено щодо 
використання дистиха – його частка стрімко зростає: І – 0 %; ІІ − 2,4 %; ІІІ – 13 %.  

До різносторофічних конструкцій Б. Лепкий найактивніше вдавався у ранній 
ліриці (7 %), у другому і третьому періодах їх кількість становить 1,8 % та 3 % 
відповідно. Спадна тенденція характерна і щодо застосування астрофічних форм:  
І – 19 %; ІІ – 6 %; ІІІ – 7 %.  

Еволюція поетичної вправності Б. Лепкого найбільш послідовно простежується 
у римах. З кожним наступним періодом збільшується частка точних співзвуч, водночас 
зменшується кількість неточних та приблизних. Позитивні зміни відбуваються і 
щодо використання дієслівних рим – їх стає щоразу менше у творах поета: І – 33,1 %; 
ІІ – 18,42 %; ІІІ – 14,3 %. Кількісні показники різнограматичних перегуків спершу 
зростають, а потім стрімко спадають: І – 30 %; ІІ – 38 %; ІІІ – 27,7 %.   

Наведені результати є важливим матеріалом для увиразнення наших знань 
щодо форми віршованих творів Б. Лепкого, а також доповнюють уявлення про 
особливості української поезії 1890-х – 1940-х років. Утім для витворення цілісної 
картини необхідно здійснити ще низку наукових досліджень тих аспектів поетики, 
котрі не проаналізовані у реферованій дисертації через обмеженість її розміру. 
Найрелевантнішим видається аналіз маркованої лексики та суб’єктно-об’єктних 
відношень у творах поета. Не втрачає актуальності робота над бібліографією та 
пошуком маловідомих поезій Б. Лепкого.  
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АНОТАЦІЯ 

Пазюк Р. В. Поетика віршованих творів Богдана Лепкого (генерика, 
тропіка, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація). – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. – Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2016.  

У дисертації проаналізовано наукову літературу, пов’язану з дослідженням 
елементів поетики віршованих творів Б. Лепкого, з’ясовано міркування автора щодо 
форми поетичного тексту; визначено чинники, які мали безпосередній вплив на 
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формування його мистецьких уподобань; запропоновано періодизацію поетичної 
творчості Б. Лепкого. У діахронічному аспекті досліджено жанрове різноманіття та 
функціонування у його віршах тропів, стилістичних фігур, елементів фоніки та 
віршування. За допомогою порівняльного методу простежено еволюцію поетичного 
почерку митця впродовж його творчого життя.  

Отримані результати увиразнюють наші знання щодо форми віршованих 
творів Б. Лепкого, а також доповнюють уявлення про особливості української поезії 
1890-х – 1940-х років.  

Ключові слова: Богдан Лепкий, поезія, поетика, троп, фоніка, поетичний 
синтаксис, метрика, ритміка, строфіка, рима.   

  
АННОТАЦИЯ 

Пазюк Р. В. Поэтика стихотворных произведений Богдана Лепкого 
(генерика, тропика, поэтический синтаксис, фоника, версификация). – 
Рукопись.  

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.06 – теория литературы. – Черновицкий национальный 
университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, 2016.   

В диссертации проанализирована научная литература, связанная с исследованием 
элементов поэтики стихотворных произведений Б. Лепкого, также рассмотрены его 
высказывания о форме поэтического текста, что дает возможность понять 
ценностные ориентиры автора при написании стихотворений.  

Наблюдение за движением поэтики Б. Лепкого позволило разделить его 
творчество на три временные отрезки: I –/период поэтического обучения, который 
охватывает 1890 – 1900 гг.; II – период активных поисков формы (он приходится на 
1900 – 1913 гг.); III – период упрочения и художественной шлифовки уже 
выработанных стихотворных форм (1914 – 1941 гг.).  

Для того, чтобы понять, как образовался стиль поэта, определены главные 
факторы, которые оказали прямое влияние на формирование его художественных 
вкусов: 1) заимствования из фольклора; 2) подражание отцу (Марку Мураве) и 
И. Франко; 3) участие в творческой группе ,,Молодая Муза”; 4) проживание в 
Польше и творческие взаимоотношения с местными писателями С. Виспянским, 
В. Орканом, К. Тетмаером и др.; 5) косвенное влияние польской поэзии через тексты 
классиков (А. Мицкевича, М. Конопницкой и др.), которые он исследовал и переводил.  

Поэзия Б. Лепкого почти сплошь выдержана в пределах одного литературного 
рода – лирики. Только несколько раз он обратился к написанию эпических 
и драматических стихотворений. Поэт использовал экспрессивные, вокативние и 
репрезентативные жанры, такие как: литературная песня, литературная веснянка, 
романс, ноктюрн, стихотворение-молитва, стихотворение-проклятие, 
стихотворениемедитация, поэма, послание, посвящение и стихотворное письмо. 
Наиболее продуктивными оказались элегии.  

Художественную стоимость своих произведений поэт существенно обогащал 
использованием различных металогических средств. Любимым тропами Б. Лепкого 
были метафора, сравнение, а также эпитет. Спорадически он использовал иронию, 
перифраз, дисфемизм, метонимию, гиперболу, оксюморон и сарказм.  
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Основу поэтического синтаксиса Б. Лепкого составляют разнообразные 
повторы, среди которых первенство принадлежит анафоре. В его стихах также 
зафиксированы риторические вопросы, инверсию, антитезу, анжамбеман, эллипс, 
образный параллелизм, анадиплозис, многосоюзие, плеоназм, анастрофу, 
лайкасапрен, полиптоту, бессоюзие, импрекацию, климакс и др.  

Автор мастерски использовал фонические средства. Особое внимание он 
сосредоточил на внутренних рифмах, звукоподражании, часто пользовался 
ассонансами и аллитерациями, также экспериментировал с их комбинациями.   

В активе автора – силлабические, силлабо-тонические и тонические стихи, 
правда, к тонике поэт обратился лишь несколько раз во II-м периоде творчества.  

Из силлабических размеров Б. Лепкий использовал 10-сложник, 11-сложник, 
12-сложник, 14-сложник, также апробировал схему 8686. Зафиксировано несколько 
силлабических логаэдов.  

Среди силлабо-тонических размеров во все периоды доминируют 
двухсложные формы, сегмент которых стабильно удерживается в пределах 80 %. 
Наиболее продуктивными являются ямбические структуры. Суммарное количество 
трёхсложных размеров в течение каждого периода не превышает 17 %. Б. Лепкий 
экспериментировал с силлабо-тоническими логаэдами. Несколько раз использовал 
полиметрические конструкции.  

На строфическом уровне преобладают катрены с женскими рифмами.  
Полученные результаты исследования обогащают наши знания о форме 

стихотворных произведений Б. Лепкого, а также дополняют представление об 
особенностях украинской поэзии 1890-х – 1940-х годов.  

Ключевые слова: Богдан Лепкий, поэзия, поэтика, троп, фоника, 
поэтический синтаксис, метрика, ритмика, строфика, рифма.  

  
SUMMARY 

Paziuk R. V. Poetics of Bohdan Lepky’s poems (generics, tropes, poetic syntax, 
phonics, versification). – Manuscript.  

Thesis for a Сandidate Degree in Philology, speciality 10.01.06 – Theory of 
Literature. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2016.  

The thesis focuses on research of poetic elements in Bohdan Lepky’s poems. The 
author’s attention is drawn to B. Lepky’s approach to poetic form; definition of factors 
that directly contributed to the formation of his literary taste; in addition, stages in B. 
Lepky’s poetic writing have been suggested. In terms of diachrony, genre variety and 
functioning of figures of speech, phonics elements and versification have been under 
analysis. Through the comparative method employed, evolution of poetic style of the artist 
in the course of his career has been studied.   

The research outcomes expand the scholarship on Bohdan Lepky’s poems 
versification and supplement the conception of Ukrainian poetry in 1890s – 1940s.   

Keywords: Bohdan Lepky, poetry, poetics, figure of speech, poetic syntax, phonics, 
metrics, rhythmics, strophic structure, rhyme. 


