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Wołyński Państwowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki, Łuck — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule rozpatrzono werbalizację konceptu święto w systemie 

zachowania epistolarnego Łesi Ukrainki, jego dyferencjalne cechy komunikatywno- 
pragmatyczne; podstawowa uwaga została skupiona na dominantach strukturalno- 
semantycznych święta: powinszowaniach i prezentach.

VERBALIZATION OF THE CONCEPT SVIATO 
IN EPISTOLARY BEHAVIOUR OF LESYA UKRAINKA

SVITLANA BOGDAN
Volyn’ Lesya Ukrainka National University, Luts’k — Ukraine

ABSRACT. The article focuses on the verbalization of the concept sviato in the system 
of epistolary behaviour of Lesya Ukrainka, its communicative-pragmatic features; the main 
attention has been paid to structural-semantic dominants of the process of celebration: con
gratulations and presents.

Tрадии! йно комушкативна поведшка людини може бути диференцшова- 
на за р1зними функцюнальними ознаками. Одшею i3 вагомих розрглпо- 
вальних ознак поведшки мовщв е протиставлення за дихотолпею свято 

буденъ, що передбачае наявшсть як сгпльних, так i особливих рис. Важливим 
чинником, що формуе специфпсу i ндив1 дуально! святково! поведшки комуш- 
канта, е екстралшгвальний показник: особистшне ставлення мовця до свят 
i процесу святкування.

Свята й святкування як елемент комушкативно! поведшки Jleci Украш
ки не були об’ектом с ne ni ал ь но го дослщження, незважаючи на те, що в роди- 
ш Косачи*, як вщомо, особливу увагу придпяли в1дзначенню як основних рель 
пйних (рокових) свят (Pisdea, Великодня), так i свггських {Нового року, роковин 
Шевченка, dnie народження члешв родины та оруз 'ш). Одним i3 джерел такого 
вивчення правомipHO можуть слугувати еп1столярн1 тексти, завдяки яким мож- 
на окреслити псредуОм ставлення Jleci Украшки до цього компонента людсько! 
життeдiяльнocтi, а також частково реконструювати типову святкову повед1нку 
Bcieï Koea4iBCbKOÏ родини, ïxm x друз1в та и 1ндив1дуальну.

Насамперед зауважимо, що найуживашшою номшащею цього часового 
вщтинку — урочистих днiв людського життя — в е ni стол яри Jleci Украшки 
слугуе лексема свято, менш продуктивна — празник, рщко вживана — святки 
(очевидно, персдушм i3 огляду на вужче лексичне значения). Номшащя свято 
в украшсьшй мои i традищ йно визначае „день або дш, коли урочисто шдзначають



вид ami поди, знаменш дата”1 або „вщзначений звичаем або церквою день 
на честь якш-небудь подй' чи святого”1 2. У листах Jleci Украшки вона вживана 
найчастппе саме в таких значениях, nopißH.: „Дядько був надзвичайно звору- 
шений, читаютi про ювтейну справу Та cnpaeöi не Mis вт не бачити, що иого 
ювтей був чимосъ тшим для нас ycix, шж звичайш ювтеХ з хречними промо- 
вами. Се cnpaeöi було свято  (тут i дал1 вир1знення moï. — С. Б.) ceido.moX себе 
УкратхГ3 (до М. I. Павлика, 23 лютого 1895 р., Соф1я) i „На свята ми додому 
не Хздили, бо ми cooi неробилиpisoeunux вакацт, а вчилисъ, ттъки три дм свят- 
кували. Miù Олег статкуе! ”4 (до М. П. Драгоманова, 17 с!чпя 1894 р., Кшв). Хоч 
спорадично фжсоване використання pieï лексеми в значенн! „важлива, рад1сна, 
приемна под1я, а також день, коли вона сталася”5. Зауважмо, що в Словнику 
Б. Гршченка ця нoмiнaцiя вщсутня, натомють репрезентовано композит свят- 
денъ для найменування святкового дня6. Дем1нутив святонъко вжито лише 
один раз у лисп до Агатангела Кримського: „Нащо думати про катастрофа 
дорогим товарищу? Над уст а  нами вони висятъ, та, на щастя, ми не знаемо, 
коли вони впадутъ. От я запрошую Вас у  гостину, а чи oдмipянo мет сттъки 
життя, щ обя могла „дочекатися того святонька”? ”7 8 (до А. Ю. Кримського, 
27 жовтня 1911 р., Цулуюдзе).

Атрибутивна ознака, похщна вщ свято, репрезентована синошмшними 
лексемами святковий, святочним (словник подае ïï з ремаркою pidKOs) i святеч- 
H uù. Процесуальна д1я передана лексемами святкування й святкувати. Лексе
ма святки узвичаено означае „святкову пору вщ Пздва до Водохрепцв (у право- 
славних)” або „святков1 дш (перев. великодш)”9.

Словник Б. Гршченка подае слово празник як повнощнне найменуван
ня святково! днини та фгксус пох1дпу зменшувальну номшацйо празничок10 11, 
хоч одинадцятитомний Словник укратськоХ моей квал1фпсуе цю лексему 
якрозмовний вар1ант до свята та застарте найменування „дня чи дшв, певним 
чином в1дзначуваних звичаем або церквою”11. Вщповщно, Bei noxi. ini деривата 
празниковии, празничний, празниково, празнично, празникування, празникувати, 
празнувати означено як розмовт  CKßi валенти словотв1рного ряду в1д свято12. 
Законо\прно припустити, що на кгнець XIX — поч. XX ст. ui лексеми, навпаки, 
пос1дали центральну, а не перифер1йну позиц1ю в лексичнш парадигм! нашо! 
мови та шдивщуальнш мовн1й практиц1. що й пояснюе гармон1йне функц1ону- 
вання обох rani в найменувань в ешетолярб' Лесл Украшки.

Спостережено однак, що Леся Украшка використовувала лексеми праз
ник, празникування здебшьшого в листах до 6a6yci (напр.: „Поздравляю Вас 
з празником, бажаю Вам здоров 'я i всъого найкращого, щоб нам з Вами зное

1 Словникукратсъког моей, в 11 тт., Кшв 1978, т. 9, с. 104.
2 Там само, с. 105.
3 Леся Украшка, Згбр. meopie, у 12 тт., Кшв 1975-1979, т. 10, с. 282.
4 Там само, с. 203.
5 Там само, т. 9, с. 105.
6 Словарь укратсъкоХ мови, в 4 тт., упоряд. з додатк. власн. матер. Б. 1 р1нченко, Кшв 1996, 

т. 4, с. 111.
7 Л еся Украшка, Зазн. джерело, т. 12, с. 372.
8 Словникукратсъког мови, в 11 тт., Кшв 1978, т. 9, с. 105.
9 Там само, с. 104.
10 Словарь у  к рай te ь ко ï моей, в 4 тт., упоряд. з додатк. власн. матер. Б. I р1нчснко, Кшв 1996, 

т. 3, с. 401.
11 Словникукратськог мови, в 11 тт., Кшв 1976, т. 7, с. 512.
12 Там само, с. 512.
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провести л т о  так, як сей piK, — весело та щасливо ”13 14 (до G. I. Драгоманово!, 
3 ачня 1894 р., Кшв), спорадично — до М. П. Драгоманова, матер i й сестри 
Ольги, тобто це передуем ознака ïï ранньо! ешстолярно! повед1нки. I навпа- 
ки, лексеми свято, святкування позначен! унi версальнi стю функцюнування 
й не диференцшоваш типом адресата.

Насамперед зауважмо, що для Jleci Укра!нки свято (свята) — празник 
(,празники) (рщше пор1вняно з попередшми лексемами) значною nipopo слугу- 
ють певною часовою межею й точкою вщлшу: подй' в Косач (вськш родин! вщ- 
буваються в трьох основних вюпрах (вщповщно до узвичаеного часового вщ- 
л1ку украшщв, збереженого частково й дотепер) — до свята (перед святами) / 
перед празником, на свята /  -ах (святами) / на празник, теля свят (по святах) 
(до peni, саме завдяки таюй ешетолярнш шформацп дослщникам удалося дату- 
ватичимало Лесиних лис ив), напр.: „В Одесу я теля свят еже не noïdy, axiôa  
або на Великденъ, або як вертатиму додому в anpmi чи в мац ergo вистава не 
про мене писана,П4 (до О. П. Косач (сестри), 18 щчня 1898 р., Ялта); Плат- 
тя мет еже готово, я еже його й набгвала раз w зо два, дуже добре вийито. 
Оксанине ще не готово, але до свят пошиетъея. Казала модистка, що на гро- 
uii зачекае до свят”15 (до О. П. Косач, 29 грудня 1898 р., Кш'в); „Ще й писали 
ми modi мало святами. Мет ти, запевне, сього за зле не вгзъмет, бо се навтъ  
краще було, що я  не писала, може, й тепер ще слю би помовчати, бо, либонъ, 
з листа неврастетя скаче — правда?”16 (до О. П. Косач (сестри), 26, 27 квгтня 
1900 р., Кшв); „Але я перед святами саме вибиралася з Киева — додому npuï- 
хали ми в середит страсного тижня, — а на свята ще не ввшшла насттъки 
в колт життя, щоб засгсти за писания л u ćmie ”17 18 (до А. С. Макарово!', 14 трав- 
ня 1894 р., Колодяжне).

KpiM узвичаеного л1тературного Bapianra на свято, Леся Украшка вжива- 
ла також пж рковий про свято ( „Я буваю чаетше тыъки у  дядини та ще 
у  Стар[ицъких]  (там тепер 3\на — скулъпторка, дуже вона Meni подобалась), 
а в iHUiux так „про свято ”п (до О. П. Косач (сестри) 28 листопада 1899 р., 
Кшв), що аюлшзований, до речь в мовленш пол!щуюв дотепер.

Традищйне сприйняття свята, празника, очевидно, актуал1зуе передушм 
первинне значения цих лексем: „час, вшъний ввд робота, безд!яльний”19. 
3 шшого боку, — асощативно вербал1зуе щлу низку лексико-семантичних ознак, 
сшввщнесених i3 ними: гоепп, гостювання, гостити, розваги, подарунки, при- 
втання, виконання певних обряд\в i обрядодт. 1накше кажучи, будь-яке свят
кування передбачае реал1защю р1зних елемепнв етикетного дискурсу й етикет- 
но! поведшки. До найуживашших i потенцшно передбачуваних законо\прно 
належать pi3Hi форми прив1тань, про що йтиметься дал i.

Сприйняття Лесею Украшкою свят значною м!рою корельовано з типо- 
Л011чним для украшсько! ментальност!, щоправда, з виразним переважанням 
нейтральних, а почасти навЛь негативних емощй, про що с Bi д чать неоднора
зов! коментар! в листах до р!зних адресат! в. Святковий пер i од завжди викликае 
прогнозоваш традищйш ешетолярн! контекста, неодм!нний компонент яких —

13 Леся Укра1нка, Зазн. джерело, т. 10, с. 198.
14 Леся Украшка, Зазн. джерело, т. 11, с. 10.
15 Там само, с. 82.
16 Там само, с. 179.
17 Там само, т. 10, с. 235-236.
18 Там само, т. 11, с. 150.
19 Етимологншш! словникукртнсъког моей, в 7 тт., Кшв 2004, т. 4, с. 554.
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стереотипт лексеми й словосполучения: вештання гостей {„Як ти пишет, 
що за гостями на святах deepi не зачинялисъ, то навряд, щоб i дома вам 
щирий eidnomiHOK був. Та еже з сього шхто не винен, не виганяти ж людей20 
(до О. П. Косач (сестри), 25 Лчня 1904 р., Töüiici), ei3umu {„На перший день, 
як завжди, цтий хаос ei3umie i всякого вештання ”2' (до О. П. Косач (сестри), 
26, 27 квггня 1900 р., Кшв)), шарварок {„Папа просить пробачення, що за збо- 
рами в дорогу, а р а н т  за святечним шарварком не написав moôi, може, напи- 
ше десь 13 Черкас22 (до О. П. Косач (сестри), 26, 27 кв1тня 1900 р., Кшв)), нудь- 
га, метушня, клопоти {власне святковг й передсвятковг) {„Hami старий тим 
часом вшздили: спочатку гзОив у  Колодяжне папа, a dani, на страсному тиж- 
Hi, мама, отже, мет прийшлось i передсвятковий клотт взяти на себе, прав
да, остаттх два dni мет трохи помогала Оксана, але я не xomina богато 
ïï пом oui, бо вона ще modi не оправилась як cnid по свот cnaôocmi. Ходила 
я i на базар, пекла мазурки, шила, прибирала, глядта Дори, приймала навт ь  
гостей при всьому том: пргиздив Френкель i Серг[т] Кост[янтинович], a KpiM 
того, заходили ргзнг чоловти, выгнан i жтками з дому на страсному тижт 

„ за ненадобностью ”. Межи вам  тим 1'зда на Крещатик, вставания вночг доДори 
i т. i. не лишали й хвилини втьного часу ”23 (до О. П. Косач (сестри), 26, 27 квгг- 
ня 1900 р., Кшв)), багато роботы {„На свята якосъ чудно час з 'тЮив — не то 
щоб було мет весело, а иторталасъ i метушиласъ нимало, то ялинку дт ям  
убирала, то жuвi картины вряджала, i так воно здавалосъ, що роботи бага
то було”24 (до Л. М. Драгоманово!', 22 шчня 1893 р., Колодяжне), прийом гос
тей, спткування {„Р!здвяними святками дуже сильно болто, бо я таки тро
хи засиджувалася з добрыми людьми то за балачками, то за якою-небудъ грою 
зтчев ’я ”25 (до О. П. Косач (сестри), 31 шчня, 1 лютого 1910 р., Хельван). Це все 
нерщко не просто втомлювало, а й виснажувало Лесю Украшку: „Думала еже 
на свята взятисъ до писания лисппв i у  nim, „но не тут-то было”; еже в пер
шу великодню тч мусила я сама себе одливати водою, бо Оксана i Дора спали, 
а бтъш итого дома не було (мама ще не пршхала була, а папа i Микосъ по церк
вах ходили) ”26 (до О. П. Косач (сестри), 26, 27 к в т ы  1900 р., Кшв).

Симптоматичний також для розумшня сприйняття Лесею Украшкою про- 
цесу святкування загалом штекстовий фрагмент — ïï переклад пророчих книг: 

„Що для мене ся без.йч dapie? /  Доситъ в и попалили ягнят, баратв, Мет кров 
юз, телят еже немила. /  Ви до мене не йдтъ, хто eid вас вимагае сього? /  
Не приходите eu бтъше до двору мого, Бридю пахоир ваш: й кадила! /  Ваших 
свят, i субот, i великого дня не терплю! Святкування, nocmie, приз ни Kie 
не люблю, Ненавидишь душа моя тогоГ  Icaiï I, с. 2-3, 11-1827 (до М. П. Дра- 
гоманова, 27 жовтня 1892 р., Колодяжне). 1мов1рно, що цей контекст наведе
но невипадково: змютово вш Mir бути суголосним ïï власним поглядам. Тим 
паче, що шдстави саме для таких припущень цшком реальт: Леся Украшка 
не сприймала передушм абсолютизацш i гшертрофувань, зокрема тривалих 
багатоденних святкувань, а також культивування певних обрядав: „Ще злить

20 Леся Украшка, Зазн. джерело,т. 12, с. 101-102.
21 Там само, т. 11, с. 176.
22 Там само, с. 179.
23 Леся Украшка, Зазн. джерело,т. 11, с. 176.
24 Там само, т. 10, с. 145.
25 Там само, т. 12, с. 300.
26 Там само, т. 11, с. 176.
27 Там само, т. 10, с. 141.
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мене сей культ празникування, все одно як культ втчання у  людей, що тби- 
то не (ирять в те, во Ы'я чогоустановлен! i свята, i обряди”28 (до О. П. Косач 
(сестри), 29 грудня 1902 р., Сан-Ремо).

Незрозумш й чужз для не! були також почасти материнсью швелювання 
особистясних бажань д1тей щодо святкувань: „Оксана згадуе в лиспи до мене, 
що ти противится ciù ïï поОоро.жч до Киева, але що вона „не може не ïxa- 
ти ” (kurz und gut! (коротко i ясно (шм.), що хоппла, правда, остатисъ на пер- 
uii От свят в Запруддi ради ялинки для запрудських öimeü, але мама (вона 
ж була в Запруддi) „обидиласъ” за таким залир, отже, „не варт сваритисъ 
i3-3a пустяюв”, i Оксана еже noïde празникувати в Kute. „Icmopin нас учить, 
що вона тчого не учить!.. ” Зное mi само „обиди”, залпсть нормального eiOno- 
шення до здоров 'я i волг ceoeï дитиниГ29 (до О. П. Косач (сестри), 29 грудня 
1902 р., Сан-Ремо).

Прикрим моментом святкового побуту, за неодноразовим зЬнанням Jleci 
Украшки, були також непередбачуваш rpomoBi витрати — розтрати (в и слово- 
вжитку), що спонукали до спецЦлчних ешстолярних з в т в  батькам: „Спаси- 
6i mooi за гроий i за те, що не лает нас за святочну розтрату, хоч я знаю, 
що mooi се му сил о бути дуже неприятно. Ти просит написати наш „ бюджет ”, 
то ось вт як виходитъ” (дал i в лис Ti подано детальну фшансову шформащю 
видатшв на свято)”30 (до П. А. Косача, середина сзчня 1894 р., Кшв).

Позитивним пунктом святкувань для Jleci Украшки, поза сумшвом, мож- 
на вважати можлившть вщвщувати театри („Святками я co6i трохи балу ва
лясь, ходила з „своши дШъми” — Шлею та Тосею (син тъопи Cami в гостях 
у  нас тепер) — в театр тощо”31 32 (до О. П. Косач, 17 сячня 1894 р., Кшв); 
„на свята ми тиши кшъка раз в театр”22 (до О. П. Косач (матер!), 19 щчня 
1894 р., Кшв); „В театр, в оперу на „Демона”, „Фауста”, „Свг[ешя] Оне- 
гт а” i „Паяци ” uauii ходили святами чотири рази, deiui зо мною, а овгчг 
з Мишею, OKpiM того, по Новому рощ були ми ще на „Плодах просвещения”, 
та Тося з Шлею i з товарищами ходили на „Рюолетто”33 (до О. П. Косач, 
23 щчня 1894 р., Кшв) й концерта („На празники я шкуди не ходила, бо пце 
слаба, а тепер позавчора ранком справляли Шевченков! роковини, то я ходи
ла, Миша i Шля, i лт та.м читали стихи. Давшше я ходила на два концерти; 
на перший ходили: я, мама i Миша, а на другий ттъки я i мама”34 (до С. I. Дра- 
гомановоц 11 березня 1883 р., Кшв).

Неодмшний i тплком умотивований компонент егпстолярних текс'пв Jleci 
Украшки — опис святкових традищй шших народ1в, зокрема палш щв („Свят
тут менше, ш ж у нас, але зате, напр[иклад], позавчора ш з того Hi з сього ecix 
розпустили з 10 г[одини]рано, через те що „съогодш гонки””35 (до I. П. Косач, 
15 березня 1902 р., Сан-Ремо); „Перед св[ятим] вечоро.ы вдень грала музика 
в саду лисъкому, а в церквах були вряджеш вертепи з (Нячалш — теракотовими 
фюуралш: Madonna, San Giuseppe, — pas tori etc. (Мадонна, святий Йосиф, пас- 
mupi i т. п. (тал.)), eci дуже талъяшзоваш, а збоку i в azzieze (позаду (франц.))

28 Там само, т. 11, с. 376.
29 Там само, с. 375-376.
30 Леся Украшка, Зазн. джерело,т. 10, с. 199.
31 Там само, с. 202.
32 Там само, с. 204.
33 Там само, с. 206.
34 Там само, с. 13.
35 Там само, т. 11, с. 333.
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сцеш еже й просто талъянсът типи Oie чат з мандолтами i т. i. Я  бачила 
те вдень приготоване для eenipnboï eidnpaeu (ттъки Gesu bambino (маленько
го Icyca (тал.)) ще не було), a eeenepi не бачила, було холодно i дощ накрапав, 
так що не можна було виходити мет. Цший вечгр по вулицях поили оркестри 
всяко! музыки, витинали дуже весел! марш! i слонялись перед бтъшими вш ам и  
для серенад”36 37 (до О. П. Косач (матерi), 28 трудна 1901 р., Сан-Ремо). У листах 
знаходимо деталью фнксацн кулшарних Р1здвяних традицш. Найдужче iï вра- 
зила зокрема „квпкова" р1здвяна традишя ггалшщв: „Оце ж тут еже и ргзО- 
во минуло... От якай тут святий веч ip i коляди. Замютъ купи був якийсь осо- 
бливий пудинг (либонъ, теж обрядовий), обложений букетами фиалок. Друго
го дня (1-й день Розова) квт ок було у  нас сила! Bei fournisseurs (постачальни- 
ки (франц.)) понаносили квт ок при ceoïx продуктах. Тут же все присилаютъ 
з базару сам! продавщ, а кухарка ттъки ходить вибирати, так ото и прислали 
м ’ясо з трояндами, молоко з гелютропом i т. д. Навтъ хлопецъ-впник, що слу
жить у  Садовських, npm ic свот господиш величезного букета per buone feste 
Natalizie (на добре ргзОвяие свято (тал.)), а кухарка прибори за столом квт - 
ками убрала. Кажутъ, таке саме мае бути й на Новий рт. К вт ок тут взага- 
л/ не жалуютъ, бо на ïx тут „не голодш”. Навтъ на бульварах ткому не боро- 
нятъ зривати рож i, сктъки хто хоче, бо з тих рож  тут живоплоти роблятъ 
i вони цвтутъ цший p in ”31 (до О. П. Косач (матер1), 28 трудна 1901 р., Сан- 
Ремо). Шд впливом ще! традицп вона надюлала „пуделко живих квт ок'’ рщ- 
ним (батькам, cecTpi Ольз1 й Рад i) з 1тали: ,,Я вам ус im (родит) посилаю завтра 
поздоровлення повороте на талъянсъкий лад: пуделечко живих квток. Як при- 
несутъ noeienmy, то не гайтесъ отримати з пошти, щоб квт ки не пов ’яли, 
а скорйи, що принесутъ посилку одразу додому, бо то посилаетъся експресом, 
на правах „заказного лист ”38 (до П. А. Косача i О. П. Косач (матер1), 7 с1чня 
1903 р., Сан-Ремо). Але вся ця екзотика не могла зам i нити ш свято в родинному 
Koni (потреба в якому актив гзувалася з роками, перебуваючи найчаепше в свя
та поза родиною), про що вона з зачаеною Омплщитно актуалпованою) тугою 
повщомляе ма\п на завершения грунтовного опису цих традицш: ,,Як то там 
у  вас Pisdeo буде? Либонъ, з сшгом-морозом i без квток. А все ж волта 
б я бути на Рпдво в КиевГ39 40 (до О. П. Косач (матера, 28 трудна 1901 р., Сан- 
Ремо). I це, зауважмо, незважаючи на неодноразов i згшання про втомливють 
свят. Як шхто шший i3 родини, Леся Украшка знала ni ну святкового родинно- 
го мшрокосмосу, вдаючись до своерщного прийому л л  оти в одному з лист1в 
до сестри Ольги,: „... я трохи знаю, що то таке — свята на чужим або мiж  
чужими людьми’49 (до О. П. Косач (сестри), 26, 27 квлня 1900 р., Кшв).

У лисп до сестри Ольги 13 березня 1900 року з Тарту вона описуе осо- 
бливосп Дня покути в лютеран: „ Съогобн! велике лютеранське свято Bussetag 
i в цepквi лютер[ансъкш] буде великий релтозний концерт на оргаш з акомпа- 
нементом оркестру, гратимуть Баха, Генделя i т. i., я  такого не чула ще i вза- 
eemi дуже люблю орган, отже, хочетъея послухати”41.

Защкавлешсть спецификою зимових святкувань у Болгарп заев i д чу е лист 
до Михаила Драгоманова вщ 5 ачня 1890 року з Колодяжного: „ Однак codi еже

36 Там само, с. 299.
37 Там само, с. 299.
38 Леся Украшка, Зазн. джерело, т. 12, с. 9.
39 Там само, т. 11, с. 299.
40 Там само, с. 179.
41 Там само, с. 169.
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мет npocmopiKyeamu — задля святого вечора варто б еже й перу тлъгу даты. 
Хочу ттъки де про що Вас запитати: чи стваютъ у  Болгарп колядки i чи похо
жи вони на укратсът? Як там люди обходятъ Pisdeo? ”42.

Особливо незатишно почувалася вона в святков1 дш на чужиш. Варто 
лишень нагадати рядки и листа з Ялти до сестри Ольги в Рездвяш дш 1908 року: 
„Пробач, що у  мене прокинувся доситъ ггркий i зовам уже не празниковий тон, 
але я не почуваю тякого свята i не можу вмовити себе, що воно е — wo?.. ”43 
(до О. П. Косач (сестри), 7 Ычня 1908 р., Ялта).

Перебуваючи в розлущ з родиною, розраду в свята приносили також листи 
й, що щлком закожишрно, позитивна шформащя в них, nopißH.: „Напиши мет, 
мамочко моя, лаггдтший лист — я бачу, що ти ще сердится на мене, — а то 
мет свята будутъ втрое cyMiiiuii, коли я не матиму доброго слова в id тебе ”44 
(до О. П. Косач, 30 грудня 1893 р., Киёв). Власне тому вона неодноразово спону- 
кала брапв i сестер до активного спшкування: „Прошу писати мет на свята 
i других до того заохочувать, бо хоч я i не дуже буду скучать, „ тем не менее, 
однако же, все-таки... ”45 (до О. П. Косач (сестри), 27 грудня 1897 р., Ялта).

Нер1дко, однак, свято додавало !й лише втоми й ап arii ( „Я лтувалась ц т  
свята i сливе шчого не робила, чогосъ було а пат in найшла, може, через дощ 
невсипущий, що еже з тижденъ лле. Тепер зное status quo вернувся, i я  еже 
бтъш не писатиму одного листа по два dni ”46 47 (до М. I. Павлика, 19 квгтня 1895 
р., Соф1я); „Люби мог! Все збираюся написати довгого листа i все мяк не зберу- 
ся, почасти через всяш ôpiôni околочностi, а бтъше через лтощi (треба б було 
хоч сим eidcenmuyeamu Великденъ41 (до родили Косачш, 12 травня 1907р., Ялта) 
й вносило певну аритмно в робочий темп („...на свята i зовсш шчого не мож
но було робити, спочатку катастрофа з папою (вивихнув було coôi руку и два 
тижш пробув у  пов ’язцг), а потгм вгзити безконечш, пршзд Muuii i т. п. выби
ли мене з коли; насилу прийшло життя в нормалъний стан, як тут зное Люди- 
не вестля, мамине нездоров ’я, походи на Хрещатик зное перекинули все догори 
дном”48 (до Л. М. Драгоманово!, 10 лютого 1896 р., Кшв). Очевидно, саме через 
pi причини з шщ1ативи Лес i Украшки шод| вносилися корективи в nepeöir свят- 
кування: „Съого року я теж мало свят бачила, бо ми з знайомою „з принци
п у ” скоротили ad minimum всю празникову процедуру, а наш! знай ом i теж 
„з принципу” не бюали до нас з празниковими в1зитами. I  вийшло прекрасно”49 
(до О. П. Косач (сестри), 22 к в т ы  1904 р., T6ûiici). Прагненням позбутися 
небажаного емощйного стану ’скуки’ й ’нудоти’, оргашчно поеднаних, на ïï 
переконання”, 3i святом був мотивований зокрема й „проект” подорож1 на Р1зд- 
вяш свята 1898 року в Одесу до приятельки Маргарита Комарове)!. Саме в лис
тах цього передсвяткового перюду, зокрема до матер! 25, 26 грудня з Ялти, вона 
висловлюе свое ставлення до свят загалом: „ Iloïxamu, скажу правду, я  хотта 
б — перспектива страшенноï нудоти в Ялт1 на свята лякае не ттъки мене, але 
навтъ Moïx немногих знайомих за мене, гм, бачиш ти, „ вчуже ” сумно. Та все це 
зал ежить вк) погоди, вгд стану здоров ’я i т. п. причин. Я  не придаю великого

42 Там само, т. 10, с. 46.
43 Там само, т. 12, с. 222.
44 Там само, т. 10, с. 197.
45 Там само, с. 419.
46 Там само, с. 298.
47 Леся Украшка, Зазн. джерело, т. 12, с. 209.
48 Там само, т. 10, с. 335-336.
49 Там само, т. 12, с. 105.
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значения „святам”, але давно шмтгила, що nid час них бувае ще скучшше, 
тж в будт (себто коли вшгалЧ не нудно), бо роботи стаеменше, а вид людей 
в празниковому настрой наводить не то сум, не то заздроиц. Bpeiumi, невва- 
жаючи на се, .тоже, it тут прийдетъся просвяткуваппГ50 (до О. П. Косач (мате- 
pi), 25, 26 трудна 1897 р., Ялта). Щоправда, через день, пишучи листа cecTpi 
Ользр Леся Украшка визнала такий емоцшний стан „хвильовим”, а його сло- 
весне потрактування — „м алодуш ием „Щ одо moi „перспективы страшен- 
hoï нудоти на свята i пролет api am chkoï самотиш”, про яку я писала мала 
в остатнъому лиспи, то все це я, „по здравому размышлению” на doeemai 
вважаю за малодушие, про яке i згадувати сором, i прошу дивитисъ на нъого, 
як на хвилъовий настрт, не вартий се pit о то i у  ваги ”50 51 (до О. П. Косач (сестри), 
27 трудна 1897 р., Ялта). Бшыне того, вона вважала, що ввд само!' людини знач- 
ною iviipoK) мае залежати ïï настрш: „ Скучати чи не скучати се в великш м\р\ 
зал ежить eid вол i само! людини, i коли вона дуже дае cooi в сьому волю, то, зна
чить, сама й винна, коли Ш погано ”.

Водночас Леся Украшка не заперечувала, що позитивный вектор свята 
визначаеться також певними социальными передумовами. Серед найбажашших 
вона здебшыного називала пршзд у rocri когось i3 родини, якщо доводилося 
зустр1чати свято поза рщною оселею. Варто липтень згадати гостювання сестер 
на Великдень 1898 року („Мщно, мщно цтую тебе. Cnacuôi i mo6i, i nani, що 
ради мене пустили з дому на свята moïx życie ... ”52 (до О. П. Косач (матер1), 
11 квНня 1898 р., Ялта); „Ще раз дякую mo6i i nani, що пустили życie до мене, 
а то не було б мет свято святом”53 (до О. П. Косач (матер1), 22 квтгая 1898 р., 
Ялта), а також очжування маминого прш'зду на Ргздво в Ялту 1998 року). Вод
ночас варто зауважити, що такт бажаш для не! в1зити вона за жодних умов 
не холла приймати як „жертву” родини в i\i’a ïï благополучия: „Я боюсь, що 
мама через те хоче стшити з вшздом до мене, щоб утримати мене eid ceï 
прикрой для neï noдopoжi, але скажи ш, що втримувать мене не треба, я сама 
не noïdy Звичайно, я була б несказанно рада побачити маму на свята, але ж  
я не хочу i не маю права вимагати жертв, отже, не раджу ш ïxamb через 
mi caMi причини, через яю сама не noïdy в Одесу ”54 (до О. П. Косач (сестри), 
27 грудня 1897 р., Ялта).

Очевидно, через особливу вимоглившть до себе Леся Украшка неодноразо
во акцентувала увагу в листах до родини на брак поздоровного таланту й вщ- 
повщного стилю: „Одкриток же тим часом ткому не послала, бо не зюралась 
вибрати i купити якихосъ порядных pauiuie ceocï простуди, а це еже завтра 
выйду на Mierno, то куплю. Прошу Микося i Дору вибачити мен i за негреч- 
шетъ. Та то eido.mo, що я i школы не тямила „поздоровного ” стилю, а сей pin 
i надто... ”55 (до О. П. Косач (сестри), 25 щчня 1904 р., T6ûiici). Мабуть, саме 
таю пресупозитивш передумови формували очевидну аскетичшсть i лакошч- 
шеть ïï побажалышх текелв, напр.: „... а тим часом з Новым роком, бо вш уже 
тут есть”56 (до сестри Ольги, 2 шчня 1902 року, Сан-Ремо). Не менш важли- 
вим чинником можна вважати також той факт, що вона не в1рила, за ïï згшанням,

50 Там само, т. 10, с. 415.
51 Там само, с. 418.
52 Там само, т. 11, с. 40.
53 Там само, с. 44.
54 Леся Украшка, Зазн. джерело, т. 10, с. 418.
55 Там само, т. 12, с. 101.
56 Там само, т. 11, с. 305.
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у силу побажань, передуши новор1чних: очевидно, з огляду на потенцшш зву
ков! асощаци рш  — року (тобто, фатуму) („Дорогий пане товарищу, коли Ви 
дозволяете так себе назвати, то я з охотою готова. Слова „ з Новим роком ” 
по якшсъ давши, привинти асощаци id ей наводятъ на мене смуток... Тому 
я прошу у  Вас дозволу не казати ïx тепер Вам, — не тим, що я не хочу Вас 
поздоровити, а тим, що не даеться мет той стиль, та й... не дуже я eipm 
в силу новор1чних бажань  ”57 (до I. Я. Франка, 13, 14 шчня 1903 р., Сан-Ремо). 
Ще бгныпою м!рою вона упереджено ставилася до побажальних шив, якщо вони 
стосувалися не! само!: „Поздоровляю тебе i Muxcmie з святками i Новим роком, 
чей же, той новий буде для вас милостивший в к) старого. А от для мене, видно, 
eciроки однаков/,..”58 59 (до О. П. Косач (сестри), 10 шчня 1908 р., Ялта).

Приемний виняток i3 несприйняття побажального дискурсу, адресовано- 
го ш, Леся Украшка, як сввдчать листи, робила лише для сестри Ольги (.Але  
modi, Лтеенъко, cnacuoi за поздоровлення i бажання, ти ж „Mascotte ” (manic- 
ман, амулет (франц.)), i meoï слова, певне, не гинуть марно в „кним долГЮЪ9 
(до О. П. Косач (сестри), 25 шчня 1904 р., Tömici)) й родини Драгоманових 
( „Пишу обом разом, бо я тепер на писания не бистра, та й листи ваий при
шили мало не в один час. Cnacuôi за поздоровлення i eci люб1 слова, може 
бути, факти покажуть, що вони не даремш”60 (до Л. М. Драгоманово! 
та Л. М. Драгоманово1-Шишманово1', 25 лютого 1899 р., Берлш).

Хоч для шших вона намагалася систематично надсилати cbatkobï вИання. 
I навНь шод1 ображалася через незнания про вщзначення ювше1в дорогих ïï 
серию людей i неможливють привНати ïx вчасно: „Шкода мет, мамочко, що 
я не знала, на коли був назначений ювтей Миколи Вталтовича  (Лисенка. — 
С. Б.), все ж таки хоч телеграму прислала б! Уже ж коли якасъ пат Грушець- 
ка од ceoeï ттъки oduoï особи одважиласъ урочистий npueim послати, то 
i я  могла б ей) себе голос подати на всеукратсъкому святИ А то ж тут i бтъ- 
ше укратщв е — К вт ка з охотою siôpae би ïx nidnucu, можна було б i якусъ 
адресу зладити. Я  навтъ, здаетъся, питала якосъ у  тебе, коли той ювтей буде, 
та хоч би й не питала, то все ж комтет, де були приязш i pidui люди, мю 
би про мене згадати... Та що еже тепер! Передай Миколi Вталтовичу хоч 
тепер мт затзнений npueim i скажи, що я дуже жалую про те, що не могла 
Hi своею особою, Hi хоч ou nidnucoM взяти yuacmi в йог о свяпп ”61 (до О. П. Косач 
(M a rep i), 18 шчня 1904 р., T6ûiici). I мабуть, як шхто т тттий вона вмша тппити- 
ся пошануванням р1зних урочистих дат у ж итп ïï друз1в, родшйв, а особливо 
якщо таю заходи мали р1вень, достойний постаЛ ювшянта. Варто процитува- 
ти лишень ïï \пркування щодо ювшейних заходов h  нагоди в1дзначення юв1лею 
Михайла Драгоманова: „3 нemepneлuвicmю чекаю другог половши ,,Н[ароду]”, 
де будутъ наий адреси. Дядъко був надзвичайно зворушений, читаючи про loei- 
лейну справу. Та cnpaedi не млг ein не бачити, що його ювтей був чимосъ тшим 
для нас ycix, тж звичайш ювтег' з тречними промовами. Ce cnpaedi було свя
то ceidoMOÏ себе Украти. Шкода ттъки, що завчасу не cnoeicmimu европей- 
съких вчених, товаршшв дядька, ïx npueimu були б приемт для дядька i корисш 
для справи. Тут е i моя вина, що не догадалась та не дорадила кому ели), - 
ну, що еже — мудрий лях по uiKodi ”62 (до М. I. Павлика, 23 лютого 1895 р., Соф1я).

57 Там само, т. 12, с. 11-12.
58 Там само, с. 222.
59 Там само, с. 101-102.
60 Там само, с. 94.
61 Леся Украшка, Зазн. джерело, т. 12, с. 97.
62 Там само, т. 10, с. 281-282.

Вербал1зац1Я концепту свято
в етстолярнш поведшщ Jleci Укратки  31



32
У д т  народження та i\ieiiHH член i в Коса1пвсько1 та Драгоматвсько! родин 

Леся Украшка надсилала здебшыного дуже лакошчш вЛання на зразок: „Люба 
Л  глея, я не поздоровила тебе з теттами, бо pism  стгш календаряi збили з тол
ку. Прийми се поздоровлення”63 (до О. П. Косач (сестри), 11 червня 1902 р., Ката
нья). Створюеться враження, що така нейтральна тональшсть привггань моти- 
вована все тим же знев1р’ям щодо можливосп ïx здшснення, а почасти й пере- 
сторогами мимoxiть сказати щось не до ладу i не навмисне зашкодити адресато- 
в1 {„Милая Л'шея! /Поздоровляю тебе з тво'широковинами, а бажання ти еже 
сама co6i придумает, бо я „заздрих” боюся”  (до О. П. Косач (сестри), 6 черв
ня 1900 р,. Гадяч), nopißH. також: „Тебе мщно-мщно цтую, а серйозно бажати 
чого-небудь боюсь ”64 (до О. П. Косач (сестри), 18 Лчня 1898 р., Ялта). Почасти, 
вдаючись до узагальнених i стереотипних побажань, Леся Украшка навггь спо- 
нукала адресат! в наповнити побажальний контекст самим: „Любi moï мамочко 
i Лыя. /  Пишу вам обом разом, думаючи, що ви еже обидеi в Гадячi. Miù лист 
мусить прийти якраз на eami iM e m m u , отже, вкут з ним приймтъ moï поздо
ровлення i бажання всъого найкращого, а яке воно, власне, оте „найкраще”, 
се еже eiddaio на вашу волю”65 (до О. П. Косач (матер1) i О. П. Косач (сестри), 
18 липня 1897 р., Ялти) (11 липня (ст. ст.) за церковним календарем день пам’яп  
KHÏBCbKOÏ княгиш Ольги).

Вщсутшсть в1ри в здшснення побажань, очевидно, стала одшею з пере- 
думов того, що вона нерщко забувала про дати народжень та 1менин pi дних
1 вДала ïx вже о тел я  (nopißH.: „Нехай Рада не сердиться, що я и не поздоро
вила з гменинами, я  скажу вже просто: „Ах, матушечки, и позабыла!” Все 
одно я ïï i так поздоровляю, без 'тентГ66 (до Л. М. Драгоманово'ьШишманово!',
2 жовтня 1896 р., Колодяжне) (з днем пам’яЛ Ар1адни, що вщзначаеться 1 жовт- 
ня); „Ттъки що отримала вашого листа — таки на перший день свят! Виба- 
чай, папа, що я тебе на iMemmu не поздоровила, се через те, що тут якось не 
можна пам ’ятати завжди, яке число старого стилю приходиться на [да]ний 
день, та ще за 5 дшв наперед. Так все одно я тебе тепер поздоровляю mpimi 
i з гменинами, i з PiodeoM, та вже й з Новим роком, що тут уже на цтий тиж- 
денъ постаршав”67 68 (до О. П. Косач (Marepi) i П. А. Косача, 7 тчня 1903 р., 
Сан-Ремо). Вщ суттсть впань родит й друзям Леся Украшка мотивувала i под i 
об’ективними передумовами: зокрема незнаниям знаходження адресат!в: „Коли 
ж Ви чи хто з наших за щось на мене розсердилисъ, то все-таки не сердьтесъ аж 
до мовчання — адже можна i таке почуття виражати словами, хоч би 
й не дуже лаг 'Юними. Прошу краще лаятисъ, шж мовчати, хоча не почуваю 
за собою много лайки глОного. Хгба що не поздоровила Лтю й маму 11/VII, але 
ж я навтъ не знала, куди ш  обом писати. От i перегнала зное на початок 
л и с т а ! (до М. В. Кривинюка, 6 серпня 1910 р., ТелавД.

Симптоматичний для характеристики тако!' поведшково!' риси в!ддале- 
ний ретроспективний коментар само! адресантки в лист! до матер! 3 с !чня 
1910 року з Хельвана: „От сьогодш 21/X I I — день 1менин папи... Як часто 
я забувала сей день при життг папи, а тепер з яким тяжким жалем я згада- 
ла його!.. Cnpaedi, чомуя так байдужа до всяких свят modi, коли вони могли б

63 Там само, т. 11, с. 360.
64 Там само, с. 10.
65 Там само, с. 374.
66 Там само, с. 356.
67 Леся Украшка, Зазн. джерело, т. 12, с. 9.
68 Там само, с. 315-316.
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даты якусъ радктъ, i чомуя все святкую ïx тугою?.. ”69 (до О. П. Косач (мате- 
pi), 3 Лчня 1910 р., Хельван).

Про власне благоволя — день народження (Леся Украшка називае цей день 
iMemma.Mii й днем роковин, а в дитячому лисп, пишучи про день народження 
сестри Ольги, називае його рождение) вона згадуе кшька раз. Перший раз — 
i3 заувагою про те, що рщш забули (!) про нього ( „Милая Шлея! /  Спасибя за 
поздоровлення. Я  съого року ceoï гменини дуже тихо справляла, краще сказа- 
ти, шяк. Bei про них забули, окр 'т дядини i Ради; вони мет подарували порт
рет Гейне, се було très a propos (дуже до peui (фр.)) ”70 (до О. П. Косач (сестри), 
10, 13 квггая 1900 р., Кшв), шшого разу — з нагоди свого 31-р1ччя („Чудный 
се лист, правда? Се, може, того, що съогодш „урочистий” день moïx роко
вин. Съогодт я сктчила 31 р  'т. Сей день завжди якосъ неприемний, бомимово- 
.77 оглядаюсъ назад, „на путь минулу” i... зрештою, не вартрозводитись на сю 
тему, бо все одно не поможе ”1] 72 73 (до О. Ю. Кобилянсьюн, 26 лютого 1902 р. Сан- 
Ремо) i втрете — описуючи cboï вщчуття щодо „поважног’ дата — 42-oï р1чни- 
uj, що попри все не навшвало на не!' виразно песимютичного настрою („Мен i 
дуже мило було одержати привтання в к) тебе i в к) Левенятка, i се мен i nid- 
солодило трохи враження eid moïx 42-х роковин, що ccmi по coôi не могли бути 
дуже приемними, бо се еже цифра така, що показуе не до Петра, а до РгзОва. 
Ну, та шчого, коли минув час петр'гвчаних тсенъ, то ще, як дастъ б гг, поколяду- 
емо трохи людям, поки сила”12 75 (до Г. М. Комаровой 3 березня 1913 р. Хельван).

Найчастотшпн вггання з нагоди Рпдва й Нового року нерщко обмежували- 
ся в листах стереотипними вНаннями „ Святий eeuip” i побажанням „ Святкуй- 
те 3Öopoei ” (,JPy, бувай здорова, люба мамочко! Тут у  нас уже потовгконню 
колядуютъ, тож можна еже сказати: „ Святий веч ip, добрый веч1р ”. BciM, 
хто з тобою тепер, мое вт ання73 (до О. П. Косач (матера, 2 шчня 1912 р., 
Цулуюдзс); „До речг, либонь, уже час казати: святий вечгр! Святкуйте здоро- 
вг i мене згадайте ”1А (до О. П. Косач (сестри), 27 грудня 1912 р., Хельван)”) або 
„3 Новым роком” („ Не знаю, коли сей лист до тебе diùde (боюся, що Д[митро] 
1в[анович] на свята eui'xae i лист лежатиме), але еже, певне, по HoeiM рощ, 
отже, „3 Новым роком !”15 (до О. П. Косач (сестри), 5 егчня 1911 р., Kyraï- 
ci). Найчаспше в новор1чиих штаннях Леся Украинка вдавалася до побажань 
щастя, послуговуючись узвичаеним виразом з Новим роком, з новим щастям: 
„3 Новим роком, з новим щастям! /  Люба Лш чко i Панове громадо, бажаю 
вам yci.M щастя i вдачг на кожтй дорозг... Коли сей лист застане папу ще 
в Kueei, то передай йому мое поздоровлення з Новим роком ... ”76 (до О. П. Косач 
(сестри), 18 Лчня 1898 р., Ялта).

ВНаючи з Великодшми святами, Леся Украшка здебшыного послугувала- 
ся нейтральними впалъиими фразами поздоровляю з (роковым днем) Велико- 
днем i поздоровляю з роковым днем Великоднем („Р. S. Поздоровляю з Вели- 
коднем тебе, папу, Микося, Зорю i Дору. Чи не було б ласкаве молоде панство 
написати до мене по слову хоч для рокового дня — великодня? /  Мое вт ання

69 Там само, с. 297.
70 Там само, т. 11, с. 173.
71 Там само, с. 324.
72 Там само, т. 12, с. 439.
73 Там само, т. 12, с. 381.
74 Там само, с. 424.
75 Там само, с. 329.
76 Леся Украшка, Зазн. джерело, т. 11, с. 9.
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теж вам, хто мене згадас11 (до О. П. Косач (матерi), 11 квггня 1898 р., Ялта); 

„Поздоровляю тебе i палу i все товариство з роковым днем Великоднем!’т 
(до О. П. Косач (матеру), 11 кштня 1898 р., Ялта) i стереотипним виразом Хрис
тос воскрес!

Емоцшно й експресивно окреслений статус мають побажання, адресова- 
Hi приятелькам Катериш ГолоЕ та Ольз1 Кобилянсысш i3 виразною opicmanicio 
на мовноповедшков1 м одел i гуцул i в. nopißH.: „ Сердечно здоровлю. Аби-сьте 
завжди тдекакували”19 (до К. Голоти, 19 ачня 1902 р., Сан-Ремо) i „Як же 
маетъея мш хтосъ, мш хтоачок любий? Хтосъ не eipumo, що хтоЯчок еже 
„школи не буде здоров, як горйиок”, — ni, хтос'шок буде, буде! От якби хтосъ 
до когосъ Mis npuïxamu на Кавказ, то бы хтосъ когосъ напевне выкорував, хтосъ 
бы M is !  А може, хтосъ пргйде?... ”77 78 79 80 (до О. Ю. Кобилянськог, 27 серпня 1904 р., 
Зелений Гай).

Спостережено, що найчастпне Леся Украшка вживала як елемент побажаль- 
них вираз1в лексему щастя вщповщно до узвичаених украшських поведшко- 
вих моделей: як окрему опорну лексему ( „3 Новым роком, з новым щастям! 
Затзненыы прывт, але ж ею moso ein не меныье гцыргш... ”81 (до О. Ю. Коби- 
лянсьюн, 30 ачня, 3 лютого 1900 р., Кшв); „Ттъкы гцо одержала листа meoso 
eiô 14-so. Поздоровляю Дору ню i новоео шва spa, щыро бажаю щастя i eipio 
в сповнення eboso бажання — воны добрана пара/”82 (до О. П. Косач (матер1), 
2, 3 травня 1912 р., Kyraïci)), так i в поеднанш з iншими, здеб1льшого з лек
семою здоров’я  (nopißH.: „3 Новым роком! / Мылая бабушка, поздоровляю Вас 
[з р'гзовянымы /  святамы i з наступаючым Новым [роком. Бажаю] Вам щастя, 
здоров ’я i всъозо найкращозо ”83 (до С. I. Драгоманово!', початок ачня 1890 р., 
Колодяжне); „Щастя ы здоров’я Вам ”84 (до Н. К. Кибальчич, червень -  липень 
1908 р., Свнато])1я). Характеристично, що Леся Укра1нка в листл до Михайла 
Павлика в ачш  1892 року нзнавалася, що сама не дуже виразно окреслюе для 
себе значенневий ви\пр цього поняття („ P. S. У нас кажутъ: „3 Новым роком, 
з новым щастям!” Але що таке щастя? Для мене ся 1дея не cmoïmb ясно 
перед очима”85) i, зрештою, вона й не Bip ила, очевидно, в його реальшеть, 
nopißH.: „Любыы дядъку! /  Поздоровляю Вас i eeix нашых з Новым роком, ска
зала б з новым щастям, та я щосъ не eipio в щастя, отже, бажаю здоров ’я 
та трошкы бтъше спокою ipaдoщiв”86 (до М. П. Драгоманова, 17 ачня 1894 р., 
Кшв). Пщгрунтя таких \пркування дозволяе декодувати коментар i3 побажан
ня Осипши Маковею напередодш Piздвa 1894 року: „А тепер поздоровляю Вас 
з блызъкымы святками i бажаю Вам щастя, здоров’я та оптим'пму (з ным 
i само щастя мусытъ прыйты) ”87 (до О. I. Маковея, 24 грудня 1893 р., Кшв). 
А отже, лопчною передумовою щастя Леся Украшка вважала здоров’я та опти- 
мгзм i розглядала ïx як взаемопов’язаш складов!.

77 Там само, с. 40.
78 Там само, с. 42.
79 Там само, с. 315.
80 Там само, т. 12, с. 110.
81 Там само, т. 11, с. 159.
82 Там само, т. 12, с. 392.
83 Там само, т. 10, с. 46.
84 Там само, т. 12, с. 249.
85 Там само, т. 10, с. 300.
86 Там само, с. 201.
87 Там само, с. 189.
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Iiicyii, не встигаючи пр ив i тати Bcix дорогих ïï серцю людей 3i свитами, вона, 
вибачаючись, зауважувала, що для не!’ i будень не е перешкодою для побажань, 
головне — „сила”, тобто реалгзащя ïï побажань: ,Дле я перед святами саме 
вибиралася з Киева — додому пршхали ми в cepedmi страсного тижня, — а на 
свята ще не ввтшла насттъки в кол\ю життя, щоб заасти за писания лис- 
mie. Так я Вас i з Великоднем не поздоровила, але все одно я i без свята завжди 
бажаю Вам всъого найкращого, якби ж тшьки m o ïбажання моли яку-небудъ 
силу!”88 (до А. С. Макаровой 14 травня 1894 р., Колодяжне).

Лексема гаразд як одна з опорних у семантичнш структур! побажань bï дтво- 
рюе також типову поведшкову украшську модель: „Бажаю Вам сили, здоров ’я 
i ecix гаразд'ш ”89 (до Ф. М. Колесси, 18 березня 1913 р., Хельван). Паралельно 
Леся Украшка актуал1зуе арха!'чний семантичний Bapianr цього ж виразу здо
рова ю вам  гараздом: „Оксаночку, хоч тзно, „здоровлю у cîm гораздом ” i раду
юсь, що ïï дта з консерваторшею та й здоров 'ям добрГ90 (до родили KocanÏB, 
13 кытня 1909 р., Телав1) (до речг лапки засввдчують штекстовий характер цьо
го вАання i дають можливють припустити, що саме цей вираз належав до мов- 
ноповедшкового в и nipy родинного сшлкування Kocaniß). Ц1 вирази, хоч i вщ- 
творюють традищйну поведшку укра1нщв, однак не фжсоваш лексикограф in- 
ним и джерелами украшсьмн мови в цш функцп. незважаючи на те, що одне 
3Ï значень узвичаено подаеться як синошм до щастя i благополучия або добра, 
щастя й благополучия. В етикетшй функцн фшсовано лише вираз маите- 
ся гаразд, що узуально „уживаеться як побажання бути здоровим i щасливим, 
жити у добр1 та злагода, хай буде все добре”91.

Народно-розмовним колоритом позначений стереотипний побажаль- 
ний вираз здоров’я в хату: „Коли б там Вам швидше здоров’я в хату Г 92 
(до Н. К. Кибальчич, 27 березня 1911 р., Хельван).

KpiM згаданих, в побажальних виразах репрезентована також опорна 
лексема добро („Дякуемо обое за поздоровлення i бажаемо всякого добра ”93 
(до Ф. М. Колесси, 9 с!чня 1909 р., Töüiici)),

Вагомим елементом побажально! повед1нки адресантки можна вважати 
також посззйну актуал!зац1ю ’побажання’ в узвичаених eni столяр них прощан
иях будь /-те здоров /-a, -i (-здоровенък /-a, -i) ( „Будь здорова, любая, i Миха- 
люнъо нехай там одужуе швидше”94 95 (до О. П. Косач сестри), 16 травня 1911 р., 
Кшв); „Будьте мет з д о р о в е н ь к Г (до О. Ю. Кобилянськоц 9 червня 1911 р., 
Севастополь); „Ну, i будьте 3dopoei, дорогий товаришу ”96 97 (до А. Ю. Кримсько- 
го, 6 червня 1012 р., Kyraïci).

1нод1 таю стереотипы вирази зазнають структурно-семантичних трансфор- 
мацш за рахунокускладнення повсякденного прощально-побажального дискур
су додатковими лексемами ( „Будьте здоровг i музам милГ91 (до Ф. П. Петру- 
ненка, липень 1911 р., KyTaïci).

88 Там само, с. 235-236.
89 Там само, т. 12, с. 449.
90 Там само, с. 278.
91 ФразеологШчnitft словникукрсинськсн мови, у 2 кн., Кшв 1993, кн. 1, с. 460.
92 Леся Украшка, Зазн. джерело, т. 12, с. 343.
93 Там само, с. 268.
94 Там само, с. 350.
95 Там само, с. 351.
96 Там само, с. 397.
97 Там само, с. 357.
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Менш продуктивш в привНальних формулах лексеми повшшувати, втшу- 

вати, вшшування, повтшування фпссоваш в листах до 1вана Франка, Михай- 
ла Павлика, Ольги Кобилянсько!' та сестри Ольги. Лексеми цього дериватив
ного ряду, як ввдомо, привнесен! в нашу мовноповедшкову традищю з серед- 
ньоверхньо! i i мецько! мови через посередництво польсько! й узвичаено вживаш 
як onopHi у ßiтальних контекстах98 99. Пор1вняно з шшими лексемами цього 
ж синошм1чного ряду, ш ш дними вщ TBipHOÏ основи в im-, ui опорш лексеми 
надають конототивних вщгшюв, особливо! урочистосН висловлень i пщкресле- 
hoï шанобливосН до адресата, nopißH.: „Хоч трошки завчасне, але еже при ай  

„оказп” повтшую Вас з юбтеем, шкода ттъки, що не можу тепер eiönoeiöno- 
го стилю добрати, бо дуже стшуся. Була б я  рада, коли б могла сама прибути 
на Ваше свято, може, modi щире стискання руки замшило б слова. Та що там 
стиль! Ви знаете, що я щиро поважаю Вас i Ваш талан, а знаючи тяжку долю 
укратсъкого поета, „рада б неба прихилити ”, аби та доля полтшала. Щасти 
Вам боже на кождш д о р о з И (до I. Я. Франка, 21 жовтня 1898 р., Кшв). Зау- 
важмо, що i в цьому вИашп Леся Украшка акцентуе увагу на брак „ eidnoeiduo- 
го (поздоровного. — С. Б.) стилю ”, а головне, що, на iï переконання, невербаль
на комушкащя (один-единийжест!) здатна передати значно нови i т е  семантику.

Про неодмшний атрибут свят — подарунки — Леся Украшка згадуе 
неодноразово в листах до pi s них адресат! в, здебшыпого до родини. Це зокре- 
ма дарунки на Р1здво чи на день народження в1д 6a6yci, Драгоманових, бать- 
юв, на ювшей i3 нагоди л1тературно1 д1яльност1 Михайла Драгоманова. Пред
мет дарування, залежно в1д особи того, кому дарували, р1зний: дИям — узви
чаено шрашки, книги, одяг (напр.: „Вчора були Тамариш имени ни, i папа 
ïù подарив повозочку з лопаткою i вилками, котрими вона дуже втшаетъся”100 
(до G. I. Драгоманово!, 14 травня 1884 р., Колодяжне); „Позавчора було JImi 
рождение, i я  ш подарила краски, а мама комод для кукол ”101 (до G. I. Драгома- 
hoboï, 9 червня 1884 р., Колодяжне) тощо.

Особливу увагу придшяла Леся Украшка дарункам для плем1нник1в, про 
що свщчить зокрема один i3 ïï лист!в до сестри Ольги: „Muxaлъoвi посилаю поя
сок ширшенький, а вужченький — маленъкт Оксаночцг i ïù же три брелочки -  
vie, santé, forsę (життя, здоров 'я, сила (франц.). — Рее).), — я давно хтта 
ïx послати, та боялась, що в лиспи пропадуть. Tu ж, певне, будет бачити обох 
Оксан, то поцтуй ïx за мене, i нехай маленька носить moï „ талгемаии ” або 
почепитъ налюлю  ”102 (до О. П. Косач (сестри), 2 (1,27 жовтня 1911 р., Цулукщзе).

Незвичним для сучасних подарункових традицш може видатися бмльш ni ж 
скромний, як на сучасне сприйняття, Лесин дарунок на 1менини мам i й cecTpi 
Ользг „Люба Олесю! /  Поздоровляю тебе i мамочку-голубочку з именинами, 
бажаю вам щастя, дол! i слави no ceù i по той 6 iK  кордону. Не погордуйте 
прийняти eid мене в подарунок коробочку з Лрничками, роздтться ними, 
як самi знаете, на щосъ бтъшого мет codi спромогтися. Шкода, що я не могла 
ïx купити до вшзду Mumi, то може б вони cmpiui пршхали, як тепер по сих про- 
клятих кримсъких поштах. Отже, вибачте, що мое поздоровлення i cipmmi 
приидутъ, може, через тижденъ теля iMeuuu, але зате, може, воно цгкавпие 
вииде. Пишучи той лист, що послала з Мишею, я так була заетшена i зажу-

98 КтимоАогшний словник украгнсъког мови, в 7 тт., Кшв 1982, т. 1, с. 401.
99 Леся Украшка. Зазн. джерело, т. 11, с. 74.
100 Там само, т. 10, с. 15.
101 Там само, с. 16.
102 Там само, т. 12, с. 390.
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репа, що навтъ поздоровити вас забулася,— ви, знаючи тее, мет вибачите ”103 
(до О. П. Косач (сестри), 23 липня 1891 р., €впатор1я).

Отже, л исто вн i текста Jleci Украшки мютять щлий спектр найменувань 
концепту свято й засвщчують iï особливе ставлення до свят i святкувань, моти- 
воване р1зними ocooHCi i сними та екстрал1нгвальними чинниками, що позна- 
чилися зокрема й на лакошчнос п побажально-прив1талышх контекст1в, opieH- 
тованих в основному на традицй' святкового поведшкового дискурсу укра1нц1в, 
мовна репрезентац1я якого представлена значною Mi рою стереотипними ети- 
кетними виразами, частково — гхшми трансформац1ями. Факультативно Леся 
Укра1нка вдавалася до 1ндив1д\гально увиразненого мовного вияву побажань 
i прив1тань, що сташстично увиразнюють ïï en i столярил' поведанку.
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103 Там само, т. 10, с. 97.


