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Щоразу, ніби вперше, з хвилюванням і терпким щемом повторюю за Лесею зворушливі 
рядки, написані до людини, яка (без перебільшень!) стала для неї однією з найрідніших по 
духу... А в уяві виринає відоме ще з дитинства фото: тендітна Леся, а поруч з нею (ліворуч) 
— незнайома, тужлива, але така мила й приваблива жінка. Я не знала тоді ще нічого про неї, 
хіба що ім’я. Але пам’ять зберегла незабутнє перше враження: обидві вони видались мені 
чомусь дуже схожими (щось невловимо рідне в їхніх очах, у погляді — тихому й 
глибокому...). Хто вона, ота загадкова Ольга Кобилянська? Яка вона? І тільки згодом 
виповіли мені про це сторінки Лесиного епістолярію. Отож, послухаймо Лесю. 

«Дорога і шановна товаришко!» — писала вона в першому листі своїй незнайомій 
адресатці, витримуючи дружній, та все ж офіційний тон і стиль. От і звертання вибрала 
традиційне. Зрештою, зверталась, як і годиться, коли пишеш до людини вперше в житті. Але 
здається чомусь, що і цей вибір усе-таки не був випадковий. Бо ж не пані, не добродійко, а 
т о в а р и ш к о  писала. А так, як відомо, до зовсім чужої людини в Лесині часи не 
зверталися. Швидше навпаки: тільки до близької, до того ж рівної собі і єдиної по духу, бо 
це, як стверджувала сама Леся, «загальнолюдський звичай звертатися так межи людьми 
однакової зброї» (XII, 248. Тут і далі цитується за виданням: Українка Леся. Зібрання творів: 
У 12-ти т. — К., 1975—1979). А вони ж обидві «воюють пером»! Отже, все цілком 
закономірно. Але звернімо увагу на вибрані епітети (мабуть, також по-своєму значущі, як 
для першого разу). Так, шановна, але ж і дорога водночас: Ольга вже давно цікавилася 
Лесею «яко талан і яко людина» (XI, 10). Цим і пояснюється вибрана форма звертання. 
Надаємо їй особливої ваги, оскільки завдяки звертанням значною мірою створювався образ 
Ольги Кобилянської. Відзначимо, що в подальших листах згадане звертання доповнювалось 
епітетами люба, ніжна, добра, далека. Поява займенника моя в структурі звертання і 
постпозиція прикметника додавала листам теплоти, підкреслювала прихильність авторки 
листів до адресатки, пор.: «моя добра, ніжна і люба товаришко» (XI, 211); «Дорога моя 
товаришко!» (XI, 210) і «Товаришко люба!» (XI, 156). Урочистість усього листа посилювало 
частовживане «панно Ольго» (або «Дорога панно Ольго» (XI, 140). Однак усі вказані 
звертання органічно поєднувались із традиційністю мовного етикету. 

А час минав. Іншим ставав стиль і психологія взаємин обох адресаток. Леся все 
більше відчувала потребу і в зміні стилю листування, бо давно відомі форми не здатні були 
передати глибину її почувань до Ольги. Потрібні були якісь нові, особливі слова, 
нетривіальні вирази, які б змогли хоч на мачину передати ті почуття, що були «на дні її 
серця». І такі слова були знайдені, точніше, створені Лесею. Відвідини «зеленої Буковини» в 
1901 році, незабутні враження від країни її мрії (XI, 216), а головне, гостини в Ольги 
Кобилянської [коли їм було так добре (XI, .232)], — усе це, разом узяте, сприяло, мабуть, 
народженню отого характерного й незвичайного (і що важливо — не знаного досі з жодного 
епістолярію!) звертання «хтось» (з усіма його похідними: хтосічок, когось, комусь тощо). 
Бо ж і з’являється воно вперше в листі від 6 червня 1901 року. Поява неозначеного 
займенника в ролі звертання зумовила своєрідну ланцюгову реакцію: змінюється настрій і 
ритміка листів (порівняно з попередніми, кажучи Лесиними словами, — «контраст 
виразний»), їх семантико-синтаксична структура і композиція, синтаксична будова окремих 
висловлень, зрештою, вся образна система, що в сукупності і становить цілісність та 
неповторність індивідуального стилю листування. 

Як пояснити появу отого несподіваного «хтось», чим мотивувати? Що це — 
умовність? стилістична гра? Можливо, і перше, і друге. Але безсумнівно одне, що стиль, 
вибраний Лесею, імпонував їм обом (про що свідчать і два відомі листи О. Кобилянської до 



Лесі Українки, див. Кобилянська О. Твори в 5-ти т. — К., 1963. — С 601—603, 615—616). 
Цей своєрідний стилістичний прийом прихованості суб’єкта відображає особливу 
психологічну атмосферу спілкування двох письменниць: розуміння з напівслова, з натяку, 
через міміку, жест. (Можливо, в цьому ключ до розгадки «таємниці» стилю листування?). 
Леся не раз наголошувала, що для неї достатньо хоч іноді почути голос «любого хтосічка», 
його «погляд побачити», «лише комусь треба би послухати чийогось любого та лагідного 
слова, голосу поважного і тихо-глибокого, хтось би хотів побути під тим поглядом, що без 
слів промовляє щось таємне і разом таке зрозуміло-рідне», — зізнається вона своїй 
приятельці в одному з листів (XII, 157. Тут і далі підкреслення моє. — С. Б.). Зауважимо: 
погляд, який без слів (!) промовляє щось зрозуміло-рідне. Як глибоко й точно передає ця 
метафора-персоніфікація внутрішній світ авторки листа, її психологічний стан і настрій! 
Погляд, голос, за Лесиним переконанням, здатні замінити «ті слова, що вголос невимовні» (І, 
313), бо це — мова серця, і слова тут безсилі. О, як їй не вистачало, особливо на чужині, 
«навіть мовчання удвох, сам на сам» (ХІ, 293) з милою посестрою, як потрібні були їй її 
«тихі речі» і «лагідні погляди» (XI, 216)! Як вона жалкувала, що листи не спроможні 
передати сердечної теплоти («Ох, яке воно холодне, cet schwars auf uriss! нема тону, нема 
жесту, нема мовчання (XI, 267). Погодьтеся, що такі почуття бувають тоді, коли 
«розкриваються душі», а душу, як відомо, розкривають не кожному (тим більше, що «Душі 
ніхто не бачить, а чує — не кожний», VII, 195). До того ж, це було взаємне почуття. Недарма 
Ольга Кобилянська в листі від 13 квітня 1912 року писала Лесі: «Листа одержала і дуже 
дякую за нього. Хтось так як заговорить до когось, то і радісно робиться і плакати хочеться. 
Якось мов все добре і любе опинюється коло когось» (V, 615). Оте всезагальне і потаємне 
на перший погляд «хтось» було для Лесі, навпаки, найінтимнішим, бо вбирало в себе все 
найсокровенніше, що єднало їхні душі й помисли, своєрідно відтворювало дивовижну 
«грацію почуттів» (XII, 155). Важливе значення в структурі звертань із займенником хтось 
мають і епітети. У Лесі хтось, хтосічок — любий, дорогий (дорогенький, добрий), 
добренький, живенький, чорненький. Вказані лексеми утворюють особливий емоційний 
ряд з організуючим центром хтось (хтосічок). Звернімо увагу, що в ньому — тільки теплі, 
пастельні тони. Він увесь зітканий із позитивно насичених барв. Навіть остання лексема 
чорненький (незважаючи на те, що в тексті листів вона часто функціонує паралельно з 
білий, біленький — хтось) не має традиційних для неї ознак контрасту. Вказані антонімічні 
лексеми, як відомо, уособлюють в одному випадку Ольгу Кобилянську [хтось чорненький], а 
в іншому — Лесю [хтось білий / біленький]. Це, зрештою, один із улюблених Лесиних 
стилістичних прийомів: прийом змістового контрасту, антитези, на якому побудовані майже 
всі її тексти. Але перед нами не звичайне протиставлення за характерними зовнішніми 
ознаками (за кольором волосся). Антитеза білий — чорний, на наш погляд, таїть більш 
глибокий зміст і семантичне навантаження (діє принцип айсберга!). Багаторазове вживання 
цих антонімічних лексем підкреслює, що відмінності між адресатками тільки зовнішні, 
внутрішньо вони єдині. А тому психологічно Лесине «чорненький» завжди сприймається 
тільки як світло, найбільш виразно це відчутно в умовах мікроконтексту, скажімо, «Мій 
любий чорненький хтось!» (XI, 322) або «...а когось чорненького, і дорогенького дуже 
цілує і пасами злегенька гладить...» (XI, 274); «А ще більше, і навіть найбільше хтось хоче не 
про себе говорити, а про когось чорненького...» (XI, 272); «Як же там мій хтосічок, мій 
чорненький живе?» (XI, 349). 

Оригінальності індивідуальній манері листування надають і численні описові 
конструкції, семантичні еквіваленти традиційних початкових формул — звертань, які 
формою нагадують своєрідні посвяти, напр. «До когось дуже любого» (XI, 291); «До когось 
дуже дорогого, що ніколи не сердиться на когось і завжди когось розуміє» (XI, 301). 

Крім звертань, характеристичне значення в листах має і лексика оцінки. Для Лесі 
панна Ольга — «ідеальна товаришка, з тих, що не лізуть силоміць у душу і що не відпихають 
холодом» (XI, 226). Її «хтось має іскру в серці, огонь в душі» (XI, 267), а ще — він «не 
«добродушний», але добрий (nicht gütlich, aber gut)» (XII, 157). До того ж, її «натурі дуже 



властивий ліризм та музикальні настрої», — як стверджувала Леся в статті «Писателі-
русини на Буковині» (VIII, 277—278). От тому для дорогої товаришки «хтось білий радий з 
свого боку неба прихилити» (XII, 157), аби тільки їй було добре, аби її хтосічок не був такий 
бідний. Як вичерпно цей фразеологізм-гіпербола передає Лесину готовність до 
самопожертви в ім’я іншої людини. Леся не може бути щасливою тоді, коли її хтосічкові зле: 
«Якби я тепер була щаслива, то мені було б сором за себе, бо хтось (мій хтось) більше 
вартий сонця, ніж я...» (XI, 347). 

Однак було б несправедливо вважати, що тільки цим виповідала Леся про 
неповторність своєї адресатки, стверджуючи водночас особливе ставлення до неї. Упродовж 
усього листування вона шукала найсердечніші слова, плекала нові поетичні образи-
звертання як українською, так і німецькою мовами (однаково рідною Ользі Кобилянській). 
Вслухаймось хоча б у деякі: «О ти, моя жрице краси й чистоти!» (XII, 110); «Liebe 
Morgenseele!" [люба ранкова душе — XI, 160]; «Liebe, ferne Lotosblume!" [Любий, далекий 
лотосовий квіте! — XI, 205]. Останнє звертання відзначається семантичною глибиною, що 
стає зрозумілим з комунікативної ситуації, в якій воно було створене. Нагадаємо, що це 
звертання з’являється в листі з далекого тривожного Мінська, куди Леся приїхала рятувати 
свого друга С. Мержинського. Саме тому з далини «невідомих просторів» Ольга для Лесі — 
такий же любий, але разом з тим далекий квіт, як і дивний загадковий лотос. Водночас у 
цьому образі віддзеркалюється і давня символіка. До того ж, квітка лотосу, хоч і 
запозичений, але неодмінний традиційний елемент української культури, зокрема, вишивки 
(див.: Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології // Соц. культура. — 1990. — 
№ 6. — С. 33), про що Лесі, мабуть, було відомо. Отже, образ «лотосового квіту» в листі Лесі 
Українки має не тільки традиційний символічний зміст, а набуває й нового звучання. 
Переносне вживання лексеми «лотос» для номінації далекого адресата відтепер у нашій уяві 
асоціюється і з постаттю Ольги Кобилянської. 

Крім згаданих, Леся часто вдається до звертань, виражених субстантивованими 
прикметниками, що надає листам народнопісенного колориту, бо й поява їх, мабуть, 
позначена впливом народної пісні (дарма, що звучать вони німецькою мовою: «Hebe Fanne» 
[люба далека — XI, 194], ,«Sie liebe, liebste!» [люба, найлюбіша — XI, 207]. 

Однак домінує в образній системі звертань до Ольги Кобилянської надзвичайно 
поетичний образ українського фольклору — квіт папороті. Повторюючись у Лесиних листах, 
він зазнає певної еволюції і змін, тобто, метафоричний образ Ольги — квіту папороті 
виникає в листах не одразу, а твориться протягом тривалого часу. Вперше він виринає в 
листі від 26 грудня 1900 року в структурі прощальної формули «Будьте мені здорові, meine 
liebe Wunderblume!" [Мій любий чарівний квіте! — XI, 201]. А далі, в кінці того ж листа 
читаємо: «Мені здається, що цвіт папороті, якби він був, то був би до Вас подібний». Отже, 
спочатку — всього лиш номінація «квіте» і порівняння Ольги Кобилянської з цвітом 
папороті (і все ж зауважмо: поки що — тільки подібність до квіту папороті!). Пізніше Леся 
висловлює переконання в тому, що Ольга неодмінно має знайти той надзвичайний квіт («О, я 
ніколи не забуду, як хтось писав новелу в сі останні дні перед виїздом когось із Чернівець, — 
коли хтось так робить, то хтось багато може і буде могти, і не загине, і зірве собі золоту зірку 
і цвіт папороті з землі і буде знати те, чого багато-багато інших людей не знають» (XI, 264). 
І вже після цього листа Ольга завжди асоціюється для Лесі з чарівним квітом папороті: 
«Головне нещастя в тім, що квітка папороті занадто надзвичайна рослина для всіх взагалі, а 
«ведмедям» вже надто тяжко розуміти такі з’явища» (XI, 266—267; ведмедем Ольга 
Кобилянська і Леся Українка жартівливо називали Осипа Маковея). Але найбільш 
хвилюючий і поетичний цей образ у структурі розгорнутої метафори-перифрази в листі від 1, 
2 січня 1902 року («Цвіт папороті не може зовсім загинути від якоїсь «ведмежої» лапи, так 
тільки на якийсь час прив’яне, а потім знов розцвіте, як прийде та чарівна хвилина, коли дух 
свою силу виявляє серед темної ночі, коли цвіт-пломінь здіймається раптом від землі вгору, 
до неба, в невідомі простори» (XI, 304)). І нарешті, «Мій хтосічку, мій з папороті квіте...» 
(XII, 107) — звертання, яке своєрідно синтезує традиційне й новаторське (так органічно 



переплетені в усій Лесиній творчості). Саме в цьому знайшла найяскравіше вираження 
гармонія почуття, так несподівано забринівши живою водою в лаконічній формулі 
звертання. 

Зрештою, все в тім листуванні було закономірним: і незвичайність стилю, і 
несподіваність форми, і особливість образної системи, і вишуканість архітектоніки листів. І 
це зрозуміло: Ольга Кобилянська не була для Лесі звичайною адресаткою, їх єднали 
«найсвятіші узи» — товариства, які, до того ж, за Лесиним передбаченням, виявились 
«хронічними» (XI, 117). Тому й висвічують дотепер ці незабутні сторінки епістолярію 
невичерпну енергію доброти й тепла, вражають і бентежать наші душі, бо писані вони з 
величезною любов’ю «до когось любого, і дорогого, і славного» (XI, 266), до людини, яка 
була для Лесі загадковим квітом папороті. 
 


