
ОЛЕНА КРАСОВСЬКА 
САМОНАЗИВАННЯ ТА ФОРМИ ЗВЕРТАНЬ У ЛИСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
Листи Лесі Українки є цінним джерелом для вивчення її біографії, творчості, літературно-
естетичних і політичних поглядів. Епістолярна спадщина письменниці — понад 750 листів, 
адресованих рідні, українським літераторам (І. Франкові, М. Павлику, О. Кобилянській, 
В. Стефанику, О. Маковею, А. Кримському, М. Коцюбинському), російським письменникам 
та критикам (В. Поссе, Є. Чирикову), громадським діячам (Г. Хоткевичу, О. Луцькому, 
М. Аркасові). Адресатами були також різноманітні організації та установи (Рада 
Українського наукового товариства у Києві, етнографічна комісія та бібліотека Наукового 
товариства ім. Шевченка у Львові, Київське губернське жандармське управління та ін.). 

Перші листи письменниці писані ще у п’ятирічному віці. Вони не мають форм 
звертання і підписані «Леся». Ця форма самоназивання згодом доповниться словами «Ваша», 
«Твоя», «Ваша внучка» і вживатиметься у листах до родичів: «Бувай здорова, моя люба, 
дорога мамочко! Усіх пуциків поцілуй за мене. Твоя Леся» (до матері, 31.08.1891); «Цілую 
вас всіх мої всі любі. Знайомим кланяюсь. Ваша Леся» (до родини Косачів, 7.01.1904). Іноді, 
у час загострення хвороби, настрій у Лесі погіршується, що відчутно позначається на 
стилістичному забарвленні вживаних нею форм самоназивання: «Не лінуйся, мій брате, хоч 
ти, а то вже хто його зна, що й буде. Бувай здоров! Твоя безталанна сестра Леся» (до 
М. Косача, листопад 1889). Листи до критиків, літераторів, однодумців мали іншу форму та 
інший зміст, ніж листи до рідних. Поетеса підписує їх іноді криптонімами «Л.К.», «Л. У.» 
«L» «Л», «Л. Укр.»: «Тим часом не ворогуйте на мене — коли я роблю часом зле, то таки 
більше собі, ніж іншим, та принаймні до самодовольних не належу. До побачення! Привіт 
вашій мамі. Л. К.» (до М. Павлика, 17.04.1903); «Бувайте здорові. Треба мені ще до інших 
листів та роботи братись, бо саме тепер маюся ліпше, то не слід би гаяти часу... Л. У.» (до 
М. Павлика, 6.03.1903); «Будьте здорові. Л. Укр.» (до І.Франка, 22.08.1903). 

Короткі форми самоназивань, очевидно, є наслідком впливу ділового, робочого 
настрою. Іноді вони вживаються із займенниками та іменниками, тим самим виявляють 
прихильне ставлення до адресата: «Не гнівайтесь на мене — не з добра мовчала. Привіт 
Вашому чоловікові. Ваша Л. К.» (до Н. Кибальчич, 16.04.1909); «Ну, годі, не можна Вам 
стільки дряпанини читати... Будьте здорові. Ваша товаришка Л. К.» (до А. Кримського, 
27.10.1911); «Так пришлете «посвяту», товаришу? До побачення! Ваша приятелька Л. К.» (до 
Г. Хоткевича, 9.03.1907). 

Під час полеміки між І. Франком та Лесею Українкою на початку 1897 p., з приводу 
статті І. Франка «З кінцем року», поетеса підписує свого листа не зовсім звично: «З 
правдивим поважанням Я. С. Ж». Цей криптонім стоїть і під деякими творами. За однією 
версією, він розшифровувався як «Наша спілка жіноча», за іншою — «Наша славна 
жирондиста». 

У листі до О. Барвінського, де йдеться про громадські справи (13.03.1894), відповідно 
підпис «Літературна громадка». 

Частотними в епістолярії письменниці є самоназивання типу «Л. Українка». «Л. Косач», 
«Л. Квітка», «Лариса Квітка (Леся Українка)», «Л. Косач-Квітка (В літературі Леся 
Українка)». Ці форми супроводжуються етикетними формулами «поважаюча Вас», «з 
пошаною», «з великою пошаною», «Ваша товаришка», «з правдивою пошаною», «з 
глибокою і щирою повагою», «щиро прихильна до Вас», «з поважанням», «з правдивою і 
глибокою пошаною», «з глибоким поважанням», «з найглибшим поважанням», «з правдивим 
поважанням» та ін. 

Особливої уваги заслуговують листи Лесі Українки до О. Кобилянської, зокрема зміна 
лексичного і стилістичного оформлення самоназивань у процесі розвитку і зміцнення їх 
товаришування. Якщо перші листи підписані «Ваша щира товаришка Леся», «Леся 
Українка», то подальші мають специфічну займенниково-неозначену форму «хтось»: «Ні, ні, 
хтось тільки зробить паси дуже-дуже ніжно і не буде вже нічого казати, а хтось і так буде 



знати чиїсь думки. Хтось» (15.08.1901); або «Але хтось уже до когось хоче, таки туди, на 
Буковину, дуже хоче, — хтось когось любить... Хтось» (12.03.1903). 

Приватно-ділове листування Лесі Українки у використанні звертальних виразів не 
виходить за межі традицій офіційного спілкування. Найчастіше письменниця, адресуючи 
листи однодумцям, літераторам, товаришам послуговується такими звертальними 
конструкціями, як «Вельмишановний добродію», «Високоповажний пане», «Вельмиповажний 
пане», «Шановний добродію», «Високоповажний добродію», «Вельмишановна добродійко» 
та ін.: «Високоповажний добродію! Дякую про сповіщення про мою посилку...» (до 
Ф.Колесси, 9.01.1909); «Вельмишановна пані товаришко! Не зову Вас на ймення — 
«отчество», бо, правду кажучи, «отчества» Вашого якось я не знаю, та й не дуже люблю сей 
чуженародний звичай величання. Може, не поремствуєте, що називаю Вас товаришкою, бо 
се ж загальнолюдський звичай зватися так межи людьми однакової «зброї», а ми ж обидві 
«воюємо пером» (до Н.Кибальчич, червень-липень 1908). 

Зауважимо, що Леся Українка була надзвичайно толерантною до думок та переконань 
інших людей. У листах простежується її уміння слухати (читати), а також відповідати на 
листи: «Любий дядьку! Оце, не чекаючи Вашого листа, пишу сама Та вже ж нам не подоба 
рахуватись листами, наче ті великі пани візитами...» (до М.Драгоманова, 2.01.1892). 

Цікаво, що поряд з офіційними звертаннями товариш, пане товаришу, шановний 
використана й емоційно-оцінна лексика: дорогий, любий, милий: «Ітак, товаришу милий, 
«мир миром», хоч ми й не сварились (принаймні се на мою думку так)...» (до Г.Хоткевича, 
9.03.1907); «Дорогий пане товаришу, коли Ви дозволяєте так себе назвати, то я з охотою 
готова» (до І.Франка, 13.01.1903).  

В епістолярній спадщині письменниці зафіксовано як прості, так і поширені звертання. 
Перші найчастіше вживаються із здрібніло-пестливими суфіксами і називають адресата на 
ім’я: Лільчику, Лілічко, Радочко, Галюнько, Лілеєнько, Ліцику та ін.: «Лілеєнько!   Приїхали   
ми   в Гелуан ще позавчора...» (до О. Косач, 1.12.1909). У ролі простих звертань вживаються 
також субстантивовані лексеми, як-от: золотесенька, дорога (-ая), золота (-ая): «Будь 
здорова, золотесенька» (До О. Косач, 18.10.1911). 

Часто такі звертання «нанизуються»: «Бувай здорова! Цілую тебе міцно, моя Лілія, 
Джілія, Леліточка!» (до О. Косач, 28.04.1898); «Лілеєнько, любая, золотая, напиши мені хоч 
слово!» (до О. Косач, 21.12.1912). 

Звертання письменниці до рідних людей мають особливий стилістичний колорит, 
використовує авторка різноманітні народно-поетичні та художні засоби. Серед таких 
конструкцій традиційні звертання серце моє, моя золотая, голубочко, ластівочко, а також 
прикладкові мамочко-серденько, мамочко-ластівочко: «Мамочко, серце моє, постарайся 
чим-небудь розбивати собі настрій» (до матері, 19.11.1903); «Цілую тебе, мамочко, 
голубочко, ластівочко!» (до матері, 18.07.1889). 

Окремі звертання та звертальні конструкції є виразно оказіональними: «Ну, будьте 
здорові, мої любі - дві...» (до матері і О. Косач, 19.03.1902); «Міцно тебе цілую, ти, моє мале-
велике» (до О. Косач, 21.10.1899); «Цілую тебе, моя бідненька дитина, серед зграї гризущих 
цуців» (до О. Косач, 20.10.1904); «Бувай здорова, душа звезды моей» (до О. Косач, 
11.09.1897); «Бувайте здорові, мої «тюсіні золотесенькі» (до О. Косач, 9.04.1911). 

Листи до сестри Ольги, що була найближчою подругою та соратником, приваблюють 
різнобарв’ям у доборі звертальних слів. Тут основна форма — це називання за іменем: 
Лільчику, Лілея моя, Лілечко та інші. Вона може вживати їх у середньому та чоловічому роді 
замість жіночого: «Лілейнеє моє, будь здорове, і веселе, і щасливе, і «легкомислене...» 
(9.06.1901); «Міцно цілую тебе, моє Ліленятко» (30.11.1901); «Любий, дорогий Ліцику» 
(11.09.1897); «Ну, Лільчику, бувай здоров» (19.11.1903). Іноді звертання до сестри має 
парафрастичний характер: «Цілую тебе, «моя славна дівчинко...» (29.01, 1.02.1899); «Не 
журись, дитино моя, все гаразд буде...» (1.08.1894); «Бувай здорова, моя лілейно-рожевая...» 
(22.04.1904). 

Крім питомо українських, Леся Українка послуговується також формами іншомовних 



звертань, запозиченими з різних європейських мов. Серед них трапляються німецькі: «Liebe 
Morgemeele (люба ранкова душе)», «Liebe Ferne (люба далека)», «meine Hebe wunderblume 
(мій любий чарівний квіте)», «Liebe, feme Lotosblume (любий, далекий лотосовий квіте)»; 
французькі: «Cher petit Radis (моя маленька Радо)», «Cher boule fixe (дорогий непорушний 
колобок)»; італійські: «Міо Giglio d’oro (моя золота лілеє)», «Giglio bellissimo 
(найпрекрасніша лілея)», «тіа rosa odorata (моя запашна трояндо)»; латинські: «о carissima 
саrа (дорога моя)». 

Форми звертань та самоназивання дають можливість перейнятися почуваннями Лесі 
Українки. Листи доносять до нас її думки, сподівання, засвідчують широке коло її людських 
і літературних стосунків. 
 


