
СВІТЛАНА БОГДАН 
«ЩЕ БИ Я ВАС ОБ ОДНІЙ РЕЧІ КРАСНЕНЬКО ПОПРОСИЛА» 

(ЕТИКЕТНІ ФОРМУЛИ ПРОХАННЯ В ЕПІСТОЛЯРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ) 
 
Давно відомо: роль прохача мало кому до вподоби, хоч кожен (і, мабуть, не раз) виконував її. 
Але за будь-яких обставин людина може (і повинна) залишатись ґречною, якщо їй 
відкриваються деякі мовні таємниці, оті чарівні дивовижні ключі, якими відмикаються 
людські серця. Наша мова має цілу систему моделей, які допоможуть у будь-якій ситуації, а 
особливо в скрутній. Варто звернутись хоча б до одного з можливих джерел: народної 
творчості, художньої літератури тощо. А ще — до епістолярію. 

Одразу ж зауважимо: формули прохання належать до частовживаних у епістолярії 
конструкцій, що зумовлено жанром листа і наявністю відповідної комунікативної ситуації. 
Композиційно вони розташовані здебільшого на початку чи в кінці листа, напр.: 
«Високоповажна пані! Будьте ласкаві прислати мені Франка «В поті чола» і які лише є в 
книгарні його ж белетристичні прозаїчні твори на народні теми. Потребую їх якнайскоріше, 
тому буду Вам дуже вдячна, коли звернете ласкаву увагу на мою просьбу» (Цитуємо за 
виданням: Українка Леся. Зібрання творів у 12-ти т. — К., 1975-1979. — Т. ХII. — С. 61. Далі 
вказуватимемо тільки том і сторінку). 

Різноманітність комунікативних ситуацій прохання відповідно спричинили й 
розгалужену систему формул прохання. Ядро цієї системи становлять конструкції з 
ключовими лексемами просьба (прохання), просити: «А от власне моя просьба» (Х, 131); 
«Тепер маю до тебе прохання» (ХI, 26), «Ще прохання» (ХI, 184), «Я Вас маю об одній речі 
просити» (Х, 127), «Ще раз прошу» (ХI, 180). Крім згаданих, можуть уживатися й інші, 
переважно іменні й дієслівні, лексеми, семантика яких містить сему «прохання»: «не 
відмовте, майте добрість (ласку), діло маю, Бога ради, на Бога» тощо. 

Епістолярне прохання часто передається також за допомогою питальних форм, напр.: 
«Чи не були б Ви ласкаві прислати мені Ваше «Зів’яле листя», бо якось аж сором, що я його 
досі не маю» (ХI, 73), «Чи не будете ласкаві розпорядити, аби мені останнє число «Вісника» 
прислали в Буркут — я тут, напевне, до кінця серпня пробуду, хотіла б мати «Вісник», пока 
[поки] тут, бо, може, на Україні трудніше буде зробити» (ХI, 260); у деяких випадках — за 
допомогою наказових речень, імператив яких пом’якшується виразами вчини ласку або 
майте ласку: «Та вже й ти вчини мені ласку, обізвися до мене яким словом, бо ще ж я сього 
року від тебе листа не бачила» (Х, 61), «Ще майте ласку послати в г. Юрьев, в 
университетскую библиотеку, 1 прим. «Думи і мріії..» (ХI, 164). 

В окремих листах уживані також речення: «Якщо не відмовите мені помогти в сій 
справі, то я не знатиму, як і дякувати Вам» (Х, 188), «Зробите мені велику приємність, коли 
відпишете негайно на сі мої питання...» (Х, 164). 

Формула прохання з’являється в епістолярії здебільшого не сама, їй передують 
традиційні етикетні вирази, магічна дія яких давно відома кожному мовцю. Поруч із 
традиційними будь ласка, будь ласкава, будьте ласкаві вживаються й інші, до складу яких 
входять лексеми ласка, ласкавий. Багато з них, якщо й відомі, то все ж, мабуть, обмеженій 
аудиторії наших сучасників, як-от: коли Ваша ласка, з ласки Вашої, майте велику ласку, але 
все ж прошу Вашої ласки, коли хтось ласкав, нехай хтось когось сповістить з ласки своєї, 
на ласку Божу, які в одних випадках функціонують то як самостійна вставна одиниця 
(«напишіть, з ласки Вашої, що робиться з моєю родиною» (ХII, 356), то як частина складної 
коментуючої конструкції («будьте ласкаві передати» (ХI, 157), відповісти (ХI, 163), 
повідомити (ХI, 180). 

Зауважимо, однак, що згадані слова-провідники не є обов’язковими в епістолярному 
тексті. В основному — це особливість початку листа. В кінці знаходимо простіші, не 
ускладнені іншими, «супутніми лексемами» формули прохання, скажімо: «Бувайте здорові, 
милая бабушка! Цілую Вас і, прошу, не забувайте писати нам» (Х, 182) або: «Пишіть до 
мене, прошу Вас» (Х, 139). 



Формула прохання може вводитись у текст і за допомогою інших формул мовного 
етикету, напр. вибачення: «Пробачте, що клопочу Вас своєю справою, та, коли можна, не 
погордуйте стати у пригоді» (ХII, 81), «Тепер маю Вам накинути деякі «орудки», коли 
позволите» (ХI, 201), «Вибачте мені, з ласки своєї, що завдаю Вам сей клопіт, я Вам, може, 
колись чим стану в пригоді» (Х, 327), вдячності: «Якщо не відмовите мені помогти в сій 
справі, то я не знатиму, як і дякувати Вам, але, сподіваюсь, знайду спосіб бути вдячною» (Х‚ 
188). Їй можуть передувати (або вплітатись в одну синтаксичну одиницю) різноманітні 
автокоментуючі вирази: «Починаю одразу з діла, щоб не забути: будь ласка, пришли мені 
мою «гусеницю», сіре плаття і синю шерстяну блузку...» (Х, 386), «Може Ви тепер уже не в 
Москві, а тоді моє прохання (я таки вічно з проханнями! Аж сором!) прийдеться трохи 
невчасно, то вже я його таки напишу» (ХII, 395) і далі: «Але Ви бачите, яка я? Все прошу, а 
сама, здається, ще зроду ніякої послуги Вам не зробила» (ХII, 396). 

Поряд з офіційними, пошанними формами на зразок: «Прошу Вашої ласки наглянути» 
(ХI, 171), «Ще майте ласку послати» (ХI, 164), «Зробите мені велику приємність, коли» (ХI, 
164), «При сій нагоді одважусь потурбувати одним проханням» (ХII, 132), «я якраз повинна 
просити Вас зробити мені ласку велику і помогти мені у деяких справах» (Х, 166), «чи не 
були би-сьте ласкаві відослати цю поему до «Народу» (Х, 87), трапляються й дружні, інтимні 
та фамільярні, головним чином, індивідуалізовані, напр.: «Тепер маленьке прохання від моєї 
сестри» (ХI, 105), «А тепер просьба пріватіссіма» (ХП, 356), «Прошу Вас хорошенько» (Х, 
136) або характерне «Нехай хтось когось сповістить з ласки». Інакше кажучи, формули 
прохання відзначаються стилістичною маркованістю. А тому мовцеві слід бути особливо 
уважним у їх виборі: етикетна формула повинна якнайповніше відповідати конкретній 
комунікативній ситуації прохання. До того ж, вибір завжди залежить і від характеру взаємин 
комунікантів. 

Отже, якщо виникне потреба щось попросити листовно, вдаймося до однієї із 
згаданих формул. Але передусім — пам’ятаймо про такт і ґречність, тоді кожне прохання 
звучатиме гідно й достойно, як-от Лесине до Ольги Франко: «Ще би я Вас об одній речі 
красненько попросила, якщо не буде то для Вас клопотливо: чи не були би ласкаві привезти 
мені «Помарніла наша доля» (сталось якось, що власне сього у мене нема), та ще які там є 
нові видання Вашого чоловіка, а также деякі книжки дядькові, але все то не конче 
старайтеся, хіба як не тяжко для Вас буде» (Х, 90). 
 


