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присвячено праці: В. Святовця (1981), С. Богдан (1998), 

В. Савчук (2009), О. Красовської (2010), А. Ільків (2016) та ін. 
Електронна „Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки” 

зазначає: „Листування серед інших видів творчості займає 

осібне місце в спадщині Лесі Українки. Через листування Леся 
Українка підтримувала зв’язки не тільки з рідними , знайомими, 

друзями, а з цілим літературним і мистецьким світом. В окремі 

дні вона писала до десяти листів, незважаючи на це, як сама 

зазначала, залишалася «в довгу» у своїх кореспондентів. Кожен 
лист доносить до нас думки, почуття, настрої, які велика поетеса 

переживала в конкретний момент. Усі вони глибокі, щирі, 

безпосередні” [1]. Таке зауваження, звичайно ж, спрямовує наш 
аналіз листів письменниці на виявлення в них 

прагмалінгвального (конотативного) компонента, який, як ми 

вже зауважували в попередніх статтях: „…виявляє себе в 

обов’язкових етикетних формулах: звертаннях, проханнях, 
побажаннях, прощаннях тощо” [2, с. 99]. Отже, метою цього 

дослідження є аналіз формул прощань та побажань у листах 

Лесі Українки в прагмалінгвальному (конотативному) аспекті. 
Завдання полягає в описі конотацій, властивих цим етикетним 

формулам. 

Формули-прохання та побажання найбільш емоційно та 
експресивно наповнені. А отже, вони якнайвиразніше можуть 

бути насичені різноманітними позитивними конотаціями. Для 

епістолярію Лесі Українки характерними є формули-прохання 

з етикетною вставною конструкцією будьте ласкаві, зі 
структурними варіантами: з препозицією ключової конструкції 

+ дієслово у формі наказового способу другої особи множини: 

„Єсть у мене до Вас прохання (як завжди – взискую!: будьте 
ласкаві, збирайте під час виборів усякі газети, відозви, 

брошурки, памфлети і т. і…” [1] і постпозицією цієї етикетної 

конструкції: „Пришліть, будьте ласкаві, французький переклад” 
[3, т. 10, с. 365]. Подібні формули, на нашу думку, актуалізують 

конотації етикетної ввічливості, шанобливості, поваги до 

адресата; причому вживання такої конструкції в постпозиції 

начебто приглушує початкові „неприємні” конотації, які 
зазвичай викликають дієслова зі значенням наказовості. 

Властивими для епістолярію письменниці є формули прохання 
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майте ласку, зробите ласку з тим же конотативним значенням: 

„Ще майте ласку послати в г. Юрьев, в университетскую 
библиотеку, 1 прим. «Думи і мрії»” [3, т. 11, с. 164]; „Зробите 

мені ласку, передавши йому мого листа…” [3, т. 12, с. 51]. 

В епістолярію поетеси також наявні формули-прохання 
у вигляді дієслівного присудка, вираженого препозитивними 

дієсловами так званого спонукального способу, та додатка-

інфінітива, який перебуває в постпозиції: „Чи не міг би любий 

хтось виїхати напроти когось днів на два…” [3, т. 11, с. 364]. 
Такі формули-прохання створюють імпліцитні конотації 

наказовості й разом з тим гумористичні конотації за рахунок 

уживання оказіонального звертання – любий хтось. 
Характерними, хоч і нечасто вживаними в листах Лесі 

Українки, є формули-прохання дуже прошу, дуже прошу Вас 

Позитивне конотативне значення актуалізує тут прислівник 

дуже, що підсилює конотації ввічливості, шанобливості: „Дуже 
прошу, перешліть мого листа п. Кобилянській…” [3, т. 11, 

с. 197]; „Напишіть мені се, дуже прошу Вас” [3, т. 12, с. 107]. 

Формули-побажання в епістолярію Лесі Українки 
найчастіше входять у структуру такої важливої листовної 

формули, як прощання. Найхарактернішими є конструкції: 

бувайте здорові, бувай здорова і будь здоровенька, аби була 
здорова: „Тим часом бувайте здорові. Стискаю вашу руку, мій 

товаришу!” [1]; „Бувайте здорові! Щиро вітаю Вас” [Там само]; 

„А тепер – бувайте здорові!” [Там само]; „Ну, бувай здорова! ” 

[Там само]. „Мамочка дорогая, бережись і будь здоровенька. Все 
буде гаразд, аби ти була здорова” [Там само]. Етикетні конотації 

ввічливості, турботливості тут, звичайно, утворено завдяки 

вживанню традиційно позитивно конотованого прикметника 
здоровий (-а). До того ж конотації щирості та люб’язності також 

можуть підсилюватися завдяки поєднанню побажання бувайте 

здорові з традиційною народною паремією: „Бувайте здорові, 
дай боже, щоб усе було гоже” [Там само] тощо.   

Отже, формули-прохання та побажання є одними 

з визначальних чинників виявлення прагмалінгвального 

(конотативного) компонента в епістолярному тексті. Саме 
структура епістолярних формул та їхня граматична розмаїтість 

і семантична насиченість створюють й актуалізують позитивні 
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конотації в листах найвідомішої й найзнаковішої письменниці 

в українському мистецтві слова. 
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