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Пригадуєте, як писав свого листа дідусеві герой відомого чеховського оповідання Ванька 
Жуков? 

Як на свої роки і «освітній рівень» — він розумівся в цій справі: починав з 
традиційного звертання, далі переходив до основного викладу, розповідаючи в деталях своє 
міське житія, мріючи про повернення додому на село, і закінчував знову ж таки традиційно, 
передаючи вітання, «кланяючись» і «залишаючись онуком» Ванькою Жуковим. 

Ми звернулися до цього оповідання, щоб підкреслити специфіку такого роду писаних 
творів, як листи. 

Відомий радянський мовознавець академік Л. В. Щерба вважав, що писемна мова має 
два різновиди — мову художньої літератури і ділову. До стилів ділової мови він відносив 
серед інших також і епістолярний. Слово епістолярний походить від грецького epistolē — 
лист, послання; епістолярний — значить у формі листа, властивий листам. 

Що ж таке лист? Це — писаний текст, призначений для спілкування з кимось на 
відстані, тобто лист — ділове повідомлення про себе, про події з особистого життя, виклад 
якогось прохання, наказу. А міркування, роздуми з приводу побаченого, почутого, думки про 
знайомих, родичів, викладені у листах, роблять їх своєрідними прозовими творами. Лист 
може бути докладний або стислий, написаний гарною, образною мовою або невиразно, сухо: 
усе залежить від майстерності автора і від того, яку мету той ставить перед собою. 

У листуванні між установами й організаціями або установ і організацій з приватними 
особами панує так званий офіціально-документальний різновид епістолярного стилю. Тут 
майстерність полягає в чіткості, логічності, стислості викладу. Діловий лист будується за 
певним трафаретом, вимагає обов’язкового використання певних штампів, не допускає 
образності мови тощо. 

У листуванні приватних осіб переважає форма розмови-діалогу, яку з перервами в 
часі ведуть між собою співбесідники на відстані, або форма монологічної розповіді-опису. В 
обох випадках маємо прозовий твір — чи то діалогічної, чи то монологічної будови, — 
написаний епістолярним стилем. 

У статті «Про листи», яку колись переклав з польської мови на російську відомий 
українській поет і байкар П. Гулак-Артемовський, розповідається, що в числі багатьох 
зразків прекрасного із старовини до наших днів дійшли й зразки листів. Багато збереглося 
листів Ціцерона, які відзначаються чистотою і плавністю викладу, змістовністю, 
лаконічністю вислову. Це дорогоцінні твори красного письменства. 

На думку автора, перекладеного П. Гулаком-Артемовським, писання листів — це 
особливий спосіб викладу думок на письмі, особливий вид красномовства. Найчастіше це 
розповідь, вільна невимушена розмова, і спосіб писання листів перебуває в прямій 
залежності від цього виду мовлення. Найхарактерніша ознака такого способу — простота. 
Це не значить, що листи повинні бути вульгарними, необробленими, — навпаки, вони 
повинні «мати в собі ту натуральну легкість, невимушеність і приємність звичайної розмови, 
зразки якої ми зустрічаємо щодня в кращих співбесідах»1. 

Листи Ціцерона різні своєю тематикою і характером викладу: учені і дружні 
послання, моралізаторські і жартівливі. Неважко помітити, що Ціцерон складав не вчені 
трактати, не творив книги, а писав листи. Тому його думки й висловлювання такі глибокі 
змістом, лаконічні, що ніби вилилися випадково, і завжди пристосовані до поняття тих, кому 
Ціцерон писав. «Одним словом, у них криється така хитрість, що й примітити не можливо, 
чи коштували вони йому якого-небудь зусилля?»2. 

Розмова відсутніх — ось як найстисліше можна визначити сутність листа. Отже, мета 
написання листів — донести думку в звичайній, зрозумілій адресату формі, вживаючи тих 
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2 Гулак-Артемовський П. П. Зазнач. праця, с. 199. 



же виразів, що й в усній розмові. «Писати листи для того тільки, щоб блиснути вітієватістю 
складу, — дуже ненадійний спосіб відзначитися»3. 

Стаття засуджує спроби встановити спеціальні правила написання листів, бо це тільки 
псує справу і робить погану послугу і тому, хто пише, і тому, хто читає листи. Як і мистецтво 
писання віршів, мистецтво писання листів — це дар природи, а не результат справ. Отже, — 
робить висновок автор, — не потрібні і даремні спроби встановити закон, як писати листи. 
Коли й можна в цьому випадку порадити якісь правила, то ті, «щоб не вживати ніяких, але 
живо відчувати і те, що відчувається, виливати на папір без найменшого примусу»4. 

Чим насиченіше подіями життя автора, чим спостережливіший він, чим багатше його 
духовне життя і культурний рівень — тим змістовніші, цікавіші й різноманітніші його листи. 

У стилі листування спостерігається багато специфічних варіацій залежно від теми 
листа і взаємин кореспондентів: родинні, інтимно-товариські чи офіційно-ділові стосунки 
знаходять свій вияв у мовному оформленні послань. 

Початок листа, його традиційний зачин-звертання уже підказує тон і характер 
викладу: «Дорогі тату й мамо», «Друже мій», «Любий синку», «Моє серденько», «Шановний 
товаришу», «Вельмиповажаний Іване Івановичу», «Громадянине Іванчук» — цей перелік 
красномовно промовляє за себе. До родичів і друзів ми тільки жартома можемо звертатися 
«Шановний (вельмиповажаний) товаришу», «Громадянине Іванчук» — і це цілком 
припустиме явище. Але такий жартівливо-фамільярний тон абсолютно неприпустимий у 
листі до малознайомої або офіційної особи. Не можливий він і в листі до когось, хто не 
користується нашою прихильністю.  

Закінчення листа також традиційне, виражене рядом узвичаєних формул, строго 
визначених для приватного чи офіційно-ділового листування: «До побачення», «Будь (те) 
здоров (ві)», «З привітом», «Моє шанування», «Залишаюсь Вашим» і т. под. З метою 
створення жартівливого або насмішкуватого, іронічного відтінку в приватному листуванні 
використовують формули, звичайно вживані в офіційно-ділових стосунках. 

 
* * *  

Великий інтерес і безперечну цінність становлять листи видатних письменників, 
громадських і культурних діячів. Листи — джерело вивчення певного історичного і періоду, 
коли жив той, хто їх писав. У них відображені події тих днів, описане особисте й громадське 
життя, оточення автора, тодішні настрої, погляди і т. ін. Епістолярна спадщина 
письменників, громадських і культурних діячів має вагоме історико-літературне значення. 
Це важливе джерело для вивчення їх життєвого й творчого шляху, їхньої громадсько-
літературної, культурної діяльності. 

Листування українських письменників, громадських і культурних діячів до революції 
було мало відоме читачам, бо майже не друкувалося. І. Франко вмістив у львівському 
журналі «Житє і слово» деякі листи П. Грабовського (1895, т. IV), опублікував книгу 
«Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом» (Чернівці, 1910). Були 
надруковані й інші листи М. Драгоманова, деякі листи І. Франка тощо. Проте переважна 
більшість листування українських авторів була невідома читачеві. 

І не тільки тому, що були живі автори і їхні адресати. Листи не друкувалися і з 
політичних міркувань; адже в них висловлювались передові, революційні погляди, 
піддавалися нещадній критиці основи тогочасного суспільства, звучав заклик до повалення 
існуючого ладу. 

Це листування побачило світ лише в пожовтневий час, коли українському народові 
стали доступні культурні надбання минулого. Журнали «Червоний шлях», «Культура», 
«Життя і революція», «Радянське літературознавство», збірки творів знайомили широкий 
загал з окремими добірками листів І. Франка, Лесі Українки та ін. Особливо багато 
опубліковано матеріалів з епістолярної спадщини минулого століття у повоєнні роки. 
                                                           
3 Там же. 
4 Там же, с. 200. 



Опубліковані листи мають «нормальний» розмір, належну місткість змісту. В 
основному це повні тексти, а не коротенькі записки. Це пояснюється тим, що кореспонденти 
перебували на великій відстані, бачилися досить рідко (або й зовсім не бачилися), перерви 
між зустрічами були тривалі тощо. Кореспонденти обмінювалися думками про все, що їх 
цікавило (прочитаний твір, побачена вистава, побутові новини, родинні та видавничі справи, 
літературна творчість, ідейна боротьба і т. ін.). 

Своєрідністю епістолярного стилю, як уже було сказано, є його невимушеність, 
простота. Листи, як правило, не вимагають такої старанної редакторської правки, як твори, 
призначені для друкування. Тут фіксується справді живе слово, тут немає сковуючих правил 
добору слів і висловів, автор може вживати й такі, що відомі тільки йому з адресатом. Листи 
фіксують потік усного розмовного мовлення. 

Ще в першій чверті XIX ст. листування освічених людей у Росії велося французькою 
мовою. На Україні — переважно російською. Російською мовою писали свої листи Г. Квітка-
Основ’яненко, І. П. Котляревський, П. Гулак-Артемовський та ін. Одним з перших почав 
використовувати в листуванні українську мову Є. Гребінка, а ще більшою мірою її вживав 
Т. Г. Шевченко. Листування кінця XIX — початку XX ст. відобразило високий рівень 
розвитку української літературної мови. 

Дуже цікаві ідейним змістом і мовним оформленням листи Лесі Українки та Івана 
Франка. Вони тематично близькі, насичені літературно-критичними та громадсько-
політичними матеріалами. Це своєрідні прозові твори, що належать перу майстрів. 

Так, уявлення про саму Лесю Українку та її творчість було б неповне, якби ми не 
мали можливості ознайомитися, хоч і частково, з її епістолярією. З листів постає перед нами 
поетеса як жива. Чуєш її схвильований голос, що торкається найзаповітніших струн душі, 
ніжно турбується про здоров’я улюбленого дядька і гнівно засуджує різну «капусту 
головату»; радиться зі щиро поважаним учителем Каменярем — і дає різку одповідь 
всіляким «землячкам». У листах засвідчена різнобічна освіченість поетеси, її широкі запити, 
інтереси, її високий інтелект і благородність натури. В листах розсипані її блискучі 
лаконічні висловлювання з приводу різних явищ і подій як особистого, родинного життя, так 
і громадського, суспільного. Її листи до брата, до сестри Ольги, до матері не можна читати 
без хвилювання — стільки в них ніжної ласки, турботи, приязні. Це щира розмова 
споріднених душ, об’єднаних почуттям чистої любові, взаємоповаги, одвертості. 

Листи Лесі Українки вражають читача багатством змісту. Тематика їх різноманітна, 
коло питань, яких торкається авторка, дуже широке. Тут і особисте життя поетеси, її 
повсякденні справи, клопоти, переїзди, подорожі, хвороба і тут же її громадські й літературні 
інтереси, до певної міри життя родин Косачів, Драгоманових, деякі відомості про життя 
М. Старицького, М. Лисенка, М. Заньковецької, І. Франка, О. Кобилянської, О. Маковея, 
М. Павлика та інших, з ким велося листування, з ким підтримувалися родинні, товариські, 
ділові стосунки або точилася ідейна боротьба. Багато цікавих зауважень з приводу 
прочитаних книг, про різних громадських та культурних діячів, про події суспільного й 
політичного життя на Україні, в Грузії, про боротьбу літературних течій і т. ін. 

Перебування Лесі Українки в різних місцевостях відбиває вживана нею лексика, в 
мову листів вкраплюються окремі місцеві вислови, слівця. Так, з Буковини вона пише: «Від 
маси людей, розмов і вражень, [я] якось «розіритувалась», вийшла з берегів» (V, с. 336)5; 
«Труш навіть у грубці палив і «чайом» мене відогрівав» (V, с. 337); «Прут... в зелених 
берегах в’ється собі по широких «зарінках» (V, с. 338); «Ранком пишу... надворі, як тільки 
нема «хляпавки» (чудовий буковинський термін для дощу)» (V, с. 339). 

У листах до О. Кобилянської (після кількамісячного перебування перед тим на 
гостинній Буковині) Леся Українка використовує специфічну волинську формулу прощання 
«Па!» (V, с. 344). 

Як наслідок занять італійською мовою, відбиток італійського оточення виступають 
італомовні звертання поетеси до сестри Ольги: «Giglio mio» (лілея моя), що їх знаходимо в 
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листах, писаних Із Сан-Ремо (V, с. 427, 438, 446, 465 та ін.), «Giglio carissimo» (найдорожча 
лілея) (V, с. 423) або афоризм «Васі е saluti» («Я здорова і стережусь: Васі е saluti!» — V, 
с. 423). 

В листах чимало німецьких, французьких, польських, російських та ін. слів, цілих 
речень, приказок, крилатих висловів тощо. 

Леся Українка — тонкий співбесідник і свою розмову веде, пристосовуючи до 
розмови адресата, вживаючи його лексику, вислови, чим досягає глибокого 
взаєморозуміння. Так, знаючи, що для О. Кобилянської німецька мова була другою рідною 
мовою, поетеса в листах до неї особливо часто вплітає в розповідь, крім місцевих 
буковинських назв і висловів, німецькі слова і словосполучення: «Dichtung und Wahrheit» (V, 
с. 265); «Його ідеал Ubermansch’a» (V, с. 266); «Чому се так, розкажу Вам при побаченні, — 
es hat seine Grunde» (V, с. 276); «Я, як Вам відомо, Nachtvogel» (V, с. 283). 

На стилі листування відбилася специфіка тематики та взаємини поетеси з 
кореспондентами. Ніжна, любляча дочка; ласкавий друг і вірний товариш — сестра; 
кмітлива, розумна, не за віком розвинена, начитана, здібна учениця; товариш по перу; 
мудрий порадник і дбайливий учитель; чарівна подруга; гнівний і безкомпромісний 
супротивник — такою виступає Леся Українка в своєму листуванні. 

Листи видатних майстрів слова розкривають їхній багатий духовний світ, дають 
естетичну насолоду читачеві. 
 


