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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Українська народнопоетична творчість є свідченням національних мовних традицій. Тому 

вивчення мови пісенного фольклору завжди було одним із актуальних напрямів українського 

мовознавства. У цьому зв’язку слід назвати роботи О. М. Бодянського, Я. Ф. Головацького, 

О. О. Потебні, К. Ф. Шульжука, В. А. Чабаненка, О. І. Дея, А. М. Поповського, С. Я. Єрмоленко, 

Н. М. Журавльової, О. В. Слюсаревої, Н. О. Данилюк та ін. Однак у сучасній лінгвістиці поза 

увагою дослідників залишаються народнопоетичні етикетні мовні засоби як стилістичні й 

текстотвірні компоненти, хоч питання мовного етикету перебувають у центрі уваги вчених 

упродовж двох століть (О. О. Потебня, І. І. Коровицький, В. І. Сімович, Я. Ф. Головацький, 

С. Я. Єрмоленко, М. П. Білоус, В. М. Литовченко, О. М. Миронюк, Н. Д. Бабич, С. К. Богдан, 

Н. М. Журавльова, О. М. Мацько, Е. С. Вєтрова, О. М. Мельничук та ін.). Народнопісенний етикет 

– важливий складник загальнонаціональної етикетної системи, яка є своєрідним показником 

мовної культури українського народу.  

Актуальність роботи полягає в необхідності комплексного вивчення етикетної лексики і 

фразеології, уживаних у мові українських народних пісень різних жанрів. Системне дослідження 

народнопоетичних мовноетикетних засобів передбачає формування цілісного уявлення про українську 

національну етикетну систему загалом та фольклорно-пісенну зокрема. Народнопісенні етикетні мовні 

одиниці розглядаються в контексті, який дає змогу з’ясувати засоби їх вираження, етикетну семантику, 

а також їхню здатність впливати на зв’язність, цілісність, експресивність народнопоетичних текстів. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дослідження пов’язане з 

комплексною науковою темою «Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку», що 

розробляється кафедрою української мови Запорізького національного університету. Тема дисертації 

затверджена Науковою координаційною радою «Українська мова» Інституту української мови НАН 

України (протокол № 63 від 13 грудня 2012 року). 

Мета дисертації – з’ясувати структурно-семантичні, стилістичні й текстотвірні параметри 

етикетних лексем та фразеологізмів, уживаних у мові української народної поезії. 

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 

 обґрунтувати наукові засади проблеми функціонування народнопісенної етикетної лексики і 

фразеології; 

 розробити типологію етикетної лексики, вживаної в мові українського пісенного фольклору; 

 виявити закономірності функціонування фразеологічної етикетної системи в народній поезії; 

 з’ясувати стилістичні можливості етикетних мовних одиниць у народнопісенних текстах; 

 дослідити текстотвірну роль етикетних мовних елементів у фольклорно-пісенній поетиці. 

Об’єкт дослідження – мова українських народних пісень різних жанрів. 

Предмет – етикетні слова і фразеологічні звороти та їхні функції в народнопоетичних текстах. 

Джерельною базою роботи є збірники українських народних пісень серії «Усна народна 

творчість», упорядковані О. І. Деєм (колядки та щедрівки, історичні, жартівливі, козацькі, чумацькі 

пісні, календарно-обрядова лірика); серії «Українські народні пісні в записах письменників» (пісні, 

записані Панасом Мирним та І. І. Біликом, О. М. Бодянським та Ф. М. Бодянським, О. Л. Гулаком-

Артемовським, В. М. Гнатюком, М. В. Гоголем, О. Ю. Федьковичем, І. І. Манжурою, І. С. Нечуєм-

Левицьким, П. С. Козланюком, Марком Вовчком та О. В. Марковичем, І. Я. Франком, Явдохою 

Зуїхою); соціально-побутові, родинно-побутові, воєнні, баладні пісні тощо. 

Методи роботи. У дисертації використано такі методи: пряме тлумачення етикетних одиниць, 

аналіз, опис (інвентаризація етикетних лексем і виразів), а також зіставний (порівняння контексту та 

умов уживання синонімічних або подібних мовних засобів для виявлення їхніх спільних та відмінних 

рис), статистичний (для визначення поширеної та маловживаної лексики), структурний (застосований з 

метою встановлення розташування компонентів етикетної формули), функціональний (використаний 

для з’ясування зумовленості етикетної лексики та фразеології жанром пісні), контекстологічний 

(виявлення відтінків значень, зумовлених їхнім оточенням). Ужито прийоми класифікації та 
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систематизації (розрізнення лексико-семантичних груп у межах етикетних одиниць). Для виконання 

окремих завдань залучено прийом етимологічного аналізу. 

Наукова новизна. У дослідженні вперше здійснено комплексний аналіз етикетної лексики та 

фразеології, вживаної в мові української народної пісні. Розглянуто семантику зафіксованих етикетних 

одиниць, описано особливості функціонування та зумовленість їхнього вибору жанровим різновидом 

пісні. З’ясовано стилістичні можливості етикетних мовних засобів, а також їхню роль в організації 

народнопісенних текстів. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що результати дослідження 

народнопоетичних етикетних мовних засобів можуть поглибити й розширити сучасні уявлення про 

їхню роль і місце в загальнонаціональній етикетній системі. Основні положення, фактичний матеріал 

та висновки роботи створюють теоретичне підґрунтя для укладання словника народнопісенної 

етикетної лексики та фразеології. 

Практичне значення. Зібраний фольклорно-пісенний матеріал може бути використаний при 

викладанні курсів стилістики і культури української мови, комунікативної лінгвістики, при читанні 

спецкурсу «Народнопісенний мовний етикет», а також стати основою створення словника 

народнопісенної етикетної лексики й фразеології. 

Апробація дисертації. Результати дослідження доповідалися на ІІ Міжнародній науково-

практичній інтердисциплінарній конференції «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» 

(Рівне, 2013), Всеукраїнській науковій конференції «Запоріжжя в гуманітарному дискурсі» (Запоріжжя, 

2013), VІ Міжнародній науково-методичній конференції «Слов’янські мови: системно-описовий та 

соціокультурний аспекти дослідження» (Брест, 2013), Міжнародній науковій конференції «Україна в 

етнокультурному вимірі століть, присвяченій 175-річчю з дня народження видатного українського 

етнографа Павла Чубинського» (Київ, 2014), засіданнях кафедри української мови Запорізького 

національного університету. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено в 7 одноосібних 

публікаціях автора, із них п’ять наукових статей опубліковано у фахових виданнях України, одна – в 

зарубіжному виданні (Білорусія). Загальний обсяг публікацій – 4 друковані аркуші. 

Обсяг і структура роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, загальних 

висновків, списку використаної літератури (274 позиції) та списку джерел ілюстративного матеріалу 

(24 позиції). Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок, із них основного тексту – 210 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт, 

предмет та методи дослідження, окреслено джерельну базу роботи, з’ясовано наукову новизну, 

встановлено теоретичну і практичну цінність одержаних результатів, подано відомості про апробацію, 

кількість публікацій та структуру роботи. 

У першому розділі «Мова української народної поезії як джерело вивчення етикетних 

одиниць» висвітлено питання, пов’язані з вивченням місця народнопісенної етикетної лексики та 

фразеології як складника загальнонаціонального мовного етикету, подано огляд наукової літератури з 

цього питання, визначено теоретичний апарат дисертації. Мовний етикет є специфічно національним 

мовним явищем. Тексти пісенного фольклору є винятково вдячним матеріалом для вивчення 

національно маркованих етикетних одиниць. У сучасній лінгвістиці використовуються поняття мовний 

етикет, мовленнєвий етикет та спілкувальний етикет. Деякі дослідники розглядають їх як окремі 

мовні явища (Я. К. Радевич-Винницький, І. В. Мартинюк), інші ж мовознавці вважають коректним 

використання єдиного терміна мовний етикет (С. Я. Єрмоленко, О. М. Миронюк). Дискусійним 

залишається питання статусу одиниць мовного етикету. Лінгвісти називають їх по-різному: формули 

мовного етикету (О. М. Миронюк), етикетні формули (С. К. Богдан), формули ввічливості 

(Н. М. Журавльова), формули мовленнєвого етикету (Н. І. Формановська), етикетні дії (В. І. Карасик), 

етикетні вигуки (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, О. М. Мельничук). У дисертації використовуємо 
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терміни етикетна одиниця, етикетна лексема, етикетне словосполучення, етикетний фразеологізм, 

етикетна формула на позначення слів, виразів, що вживаються в різних комунікативних ситуаціях. 

Важливим складником українського загальнонаціонального етикету є народнопісенний, що 

становить систему усталених лексем і виразів, уживаних у мові народної поезії, з традиційно 

закріпленою семантикою, умовами використання та сполучуваністю, які функціонують у різних 

комунікативних ситуаціях. Крім безпосереднього, прямого призначення, етикетні одиниці також 

беруть участь у стилістичному, змістовому та структурному оформленні фольклорно-пісенних текстів. 

У межах народнопоетичного мовного етикету виокремлюються тематичні групи етикетної лексики та 

фразеології, вживані в таких комунікативних ситуаціях: звертання, вітання, прощання, прохання, 

запрошення, вибачення, подяки, поздоровлення, побажання. 

При аналізі стилістичного й текстотвірного потенціалу етикетної лексики та фразеології в мові 

народної поезії слід враховувати стилістичні особливості, принципи текстового оформлення народних 

пісень. Важливою ознакою пісенного фольклору є варіантність, яка виявляється на всіх мовних рівнях. 

Типова риса стилістичного оформлення уснопоетичних творів – використання епітетів (постійних, 

народнопоетичних). На позначення стійкого, зумовленого національною традицією означення, що 

поширює звертання (як правило, виражаючи емоційно-оцінне ставлення мовця до опонента) та 

сполучається з певними опорними лексемами, пропонуємо використовувати  поняття етикетний 

епітет. 

Неабияке значення в стилістичному оформленні народнопоетичних творів відіграють 

метафори, символи, порівняння, прикладки тощо. Предметом спеціального дослідження стали 

символи та метафори, вживані в українських народних піснях. Окремо слід відзначити, що науковці 

по-різному називають метафору, яка виступає замінником власної назви: номінативна метафора 

(Н. Д. Арутюнова), метафоричні слова (А. П. Коваль), метафора-ототожнення (Н. О. Данилюк). У 

дисертації послуговуємося поняттям етикетні метафоричні, метафоризовані або персоніфіковані 

назви. Розглянуто погляди вчених тавтологічні утворення як елемент народнопоетичного мовлення. 

Термін тавтологічні етикетні одиниці розуміємо як традиційно усталені словосполучення, які в мові 

пісенного фольклору існують переважно в готовому вигляді, утворені шляхом повторення того самого 

кореня, основи слова, того самого слова в іншій формі з певною стилістичною та комунікативною 

настановами. 

Специфічною рисою народнопісенних творів, на думку дослідників, є повтори в таких 

найтиповіших різновидах, як парні, часткові, кінцеві, експресивні, синонімічні, дистантні. Повтори 

сприяють створенню ритму, а тому можуть виступати як засіб композиції народнопоетичних творів. 

На основі повторів будуються стилістичні фігури – анафора, епіфора, епанафора та анепіфора, 

пов’язані з певним місцем у фольклорно-пісенному тексті. До особливостей народнопісенного 

мовлення вчені відносять і паралелізм, який виконує не лише стилістичну, а й текстотвірну роль: 

підсилюючи образність, узгоджуючи паралельні частини твору, він сприяє змістовій, композиційній, 

сюжетній оформленості тексту. Синтаксичні конструкції в мові пісенного фольклору підпорядковані 

монологічному чи діалогічному викладу тексту. Типовим синтаксичним компонентом фольклорно-

пісенного тексту, за спостереженнями вчених (К. Ф. Шульжука, В. А. Чабаненка, С. Я. Єрмоленко, 

Н. О. Данилюк), є звертання.  

Визначення терміна текст, з’ясування особливостей та природи народнопісенного тексту 

зумовлено потребою встановлення текстотвірної ролі етикетних одиниць. Важливими рисами 

народнопоетичних текстів вважають традиційність, стандартність, варіантність, поліфонічність та 

зв’язок із мелодією. Дослідження текстотвірного потенціалу етикетних одиниць потребує вивчення 

композиційних принципів побудови фольклорно-пісенного тексту. О. І. Дей пропонує такі моделі 

української народної пісні: пісні з композиційним принципом послідовності, виділення одиничного, 

поляризації. Кожній із розглянутих моделей властива своя система мовних засобів. Текстотвірна роль 

(функція) є здатністю мовної одиниці впливати на текст як цілісне комунікативне утворення, а також 

бути одним із засобів, що сприяють встановленню цілого ряду текстових категорій. Незважаючи на 
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велику кількість робіт, присвячених проблемам мовного оформлення української народної пісні, поза 

увагою науковців залишається етикетна лексика та фразеологія, які беруть участь в організації 

уснопоетичних текстів. 

Другий розділ – «Етикетна лексика та фразеологія як структурний компонент 

фольклорно-пісенних текстів» – присвячено загальній характеристиці етикетних слів і усталених 

виразів, уживаних у мові української народної пісні, виявлено й описано їхню семантику, способи 

вираження та умови функціонування, визначено роль таких одиниць як сегментних лексичних та 

граматичних показників зв’язності тексту. 

У першому підрозділі – «Етикетні одиниці як засіб вираження адресата мовлення» – 

з’ясовується питання про звертання як основний синтаксичний компонент народнопісенного 

мовлення, аналізується лексичний склад, способи реалізації, умови вживання. У досліджуваних 

джерелах зафіксовано вісім основних способів вираження етикетних звертань та виявлено, що для 

мови пісенного фольклору характерним є використання етикетних епітетів. Звертання в народній поезії 

можуть виконувати текстотвірну роль. Вони сприяють мовній організації фольклорно-пісенних текстів 

(підкреслюють специфічність синтаксису), виступають засобом його зв’язності, емотивності, 

модальності та експресивності як основних категорій тексту. Типовими є звертання, виражені 

антропонімами, які вживаються як текстотвірний засіб конкретизації, підпорядкований 

композиційному прийому виокремлення одиничного (О. І. Дей). Власні імена (а частіше їх розмовно-

побутові варіанти) виконують роль етикетних звертань самостійно або в сполученні з епітетами, 

інтимізуючими займенниками, персоніфікованими назвами чи виступають прикладками та сприяють 

мовному оформленню родинно-побутової, календарно-обрядової та жартівливої лірики: Марусенько 

люба, / Пожалій мене… [ПКХ, с. 117]1; Як день, як ніч – палить душу, / Я до тебе прийти мушу. / Хоч 

як не раненько, / Марисю-серденько! [ОФБ, с. 266]. Особливістю історичної та соціально-побутової 

народної поезії є вживання в етикетній ролі прізвищ та прізвиськ: Ой Морозе, Морозенку, да ти 

славний козаче, / За тобою, Морозенку, вся Україна плаче [ОФБ, с. 208]. У мові пісенного фольклору 

етикетну роль часто виконують патроніми (бондаренко, бондарівна, коваленко, ковалівна тощо), а 

також назви жінок за професією чоловіка (майстрова, чумачиха, сотничка), які мають розмовний 

відтінок: Оце ж тобі, ковалівна, / Вечірнєє стояннє… [МВ, с. 293]; Не плач, не плач, чумачихо, та 

молися Богу…[С-П, с. 83]. 

Інформативність та змістовність народнопоетичних творів часто вимагає вживання в етикетній 

ролі назв осіб за родом діяльності чи професією. Серед агентивів, що в мові народної поезії 

функціонують як етикетні звертання, виділяємо чотири функціональні групи: номени побутового 

характеру, військової сфери, суспільно-адміністративні та церковного вжитку. 

До групи ремісничих агентивів належать такі одиниці: лексеми золотар, коваль, бондар; 

пестливо марковані деривати золотарик, золотарчик, коваленько, ковалик. бондарик, бондарчик і 

тавтологічні утворення коваль-ковалик, коваль-коваленько. Зрідка в піснях як етикетні вживаються 

слова гонтар, друтар, дудар, майстер, муляр, ремісник, ткачик, токар, шевчик. Роль етикетних 

звертань названі агентиви виконують самостійно або ж виступають прикладками в етикетних 

формулах: – Золотарику, рідний братику, / Іскуй мені да три перстенька [КЩ, с. 428]; Токаре, 

токарочку, / Відчиняй коморочку! [ВП, с. 265]. 

Назви виконавців обрядових дій як етикетні звертання функціонують у мові весільної, 

календарно-обрядової, рідше – родинно-побутової народної лірики. До таких одиниць належать 

лексеми світилка (світилочка), молодята, невіста, молодий, колядник, міхоноша, свашки, свашечка 

(часто в сполученні з епітетами любий, грешний), дружка, дружок, дружечки, дружбонько: Подивись, 

дружко, в віконце! / Ой чи високо ще сонце? [ВП, с. 190]; …Дайте, дружбо, короваю, / Буду за невістку 

[ВП, с. 283]; Свашечки любі, / Час нам додому [ВП, с. 332]. 

Серед назв виконавців дії на позначення роду діяльності в мові соціально-побутових 

(переважно чумацьких) пісень часто вживаються лексема чумак; стилістично марковані деривати 

                                                           
1Перелік умовних скорочень використаних джерел подано в додатку до дисертації. 
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чумачик, чумаченько; діалектні утворення джуманчик, джумарик, джумачик. Етикетна лексема чумак 

та її словотвірні й діалектні варіанти в мові пісень сполучаються з етикетними епітетами (гожий, 

молодий, славний, удалий), а також прикладками: – Ой ви, чумаченьки, ой ви, козаченьки, ой ви, 

чумаки гожі! / Зробіте сему да чумакові да домовину з рогожі [ЧП, с. 296]; Ой ти, чумаче, молодий 

козаче, / Та йди сіно косити! [ЧП, с. 277]; Ой братчику джумачику, / Що тебе болить? [С-П, с. 116]. 

Жанровим завданням родинно-побутової лірики підпорядковане використання етикетних 

звертань, виражених назвами на позначення осіб за родом діяльності: іменниками мельник (діалектним 

лексичним варіантом млинар), чабан, вівчар (дериватом вівчарик), музика (пестливо маркованим 

утворенням музиченько), музикант: Музиканти мої, / Ви заграйте мені… [Р-П (ІІ), с. 384]. Як етикетні 

в соціально-побутових піснях функціонують застарілі з погляду сучасної української мови лексеми 

корчмар, крамар, крамарка, орендар, шинкарката под. Регулярністю вживання відзначаються 

звертання, виражені лексемою шинкарка та демінутивом шинкарочка в сполученні з етикетними 

епітетами (молода, молоденька), а іноді й прикладкою: – Ти, шинкарко молода, / Сип горілки піввідра 

[ЧП, с. 120]. Агентиви-композити побутового плану теж можуть використовуватися в народних піснях 

у ролі етикетних одиниць. У досліджуваних джерелах зафіксовано лексеми риболовець, риболов. 

Фольклорно-пісенний синонімічний словотвірний ряд до слова риболовець представлений іменником 

риболов, пестливими дериватами рибалонька, рибалочка, риболовнички: – Риболовці, славні хлопці, 

вволіть мою волю… [ЧП, с. 350]. 

У мові соціально-побутових пісень етикетну роль часто виконують і назви осіб, які 

підкреслюють «класову диференціацію» (О. І. Дей): господар, хазяїн – наймит, робітник. Роль 

шанобливо-ввічливого звертання виконує прикладкове утворення пан хазяїн. Як етикетне звертання до 

жінки використовуються лексема хазяйка та пестливо маркований дериват хазяєчка: Гей, гей, дай, 

хазяйко, вечеряти [Н-Л, с. 48]. Лексема господар та пестливо маркований дериват господаренько 

вживаються в мові календарно-обрядової лірики як етикетні та ласкаво-ввічливі, а в соціально-

побутових піснях – лише як увічливізвертання: А за сим словом будь же нам здоров, / Можний 

паноньку, господареньку [КЩ, с. 482]. Функцію етикетних звертань до господині виконують лексеми 

господиня, господиненька (пестл.); діалектні пестливо марковані деривати ґазди ненька та ґаздинечка 

тощо. Фольклорно-пісенний синонімічний словотвірний ряд до етикетної лексеми наймит складають 

суфіксальні утворення наймиток, наймиточок, наймитонько: Чом на тобі, наймиточку, / Сорочка не 

біла? [С-П, с. 264]. 

У мові пісенного фольклору як етикетні звертання вживаються назви церковних осіб: владика, 

дяк, протопоп, паламар, святитель, батюшка, піп: Сватай мене, дячку, / Премудрую швачку, / Що у 

мене поли шиті / Й ложки не помиті [ОФБ, с. 268]. Етикетні слова батюшка, дяк, отець як увічливі 

звертання функціонують у соціально-побутовій та історичній народній поезії. Одиниці цієї лексико-

семантичної групи етикетну роль виконують переважно самостійно, але в жартівливих та родинно-

побутових піснях можуть сполучатися з етикетними епітетами, прикладками. 

Назви військових посад, виконуючи етикетну роль, сприяють композиційній єдності 

історичних та соціально-побутових пісень: капітан, майор, полковник, генерал, цісар, капрал тощо. У 

сполученні з іменником панці слова утворюють шанобливо-ввічливі звертальні формули. Як етикетні в 

соціально-побутових та історичних народних піснях уживаються агентивні назви новобранець, солдат, 

рекрут, прикладкове утворення хлопці-новобранці, діалектизми жовнір, жовняр, пестливо марковані 

деривати новобранчик, жовнярик, жовнярочок, рекрутик, рекруточок: – Десь у тебе, рекруточку, / Та 

й мати не рідна… [РС, с. 84]; – Ой ти, жовніроньку, сивий голубоньку, / Клопочеш мені мою 

головоньку [МВ, с 201]. 

У мові історичних та козацьких народних пісень роль ідентифікувальних звертань виконують 

слова козак, запорожець, народнопоетизм козаченько та його фонетичний діалектний варіант 

козачейко (часто в сполученні з етикетними епітетами, інтимізуючим займенником та прикладкою): 

Чогось мені, козаченьки, / Мед-вино не п’ється…[ІП, с. 248]; Ей, нумо, братця, славні запорожці, / 

Вороні коні сідлати [ІП, с. 583]. Етикетна лексема козак та похідні від неї утворення самостійно або в 
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складі звертальної формули функціонують у мові родинно-побутової, рідше – календарно-обрядової та 

жартівливої лірики: – Не вийду, козаче, не вийду, соболю, / Не буду стояти сей вечір з тобою 

[ПКХ, с. 110]. Як ласкаво-ввічливе звертання до парубка послідовно вживається народнопоетизм 

козаченько: – Не забудь же, козаченьку, мене з собой взяти [ПКХ, с. 157]. Роль етикетних звертань у 

мові історичних та соціально-побутових народних пісень виконують лексеми джура, хлопко, цюра в 

сполученні з епітетом малий: Ох, сідлай, хлопче, / Та сідлай, малий, / Кониченька вороного [ІП, с. 228]. 

Важливим компонентом історичних та соціально-побутових пісень є етикетні звертання, виражені 

назвами козацької старшини: гетьман, гетьманонько, сотник, отаман, кошовий, соцький, десяцький. 

Шанобливого відтінку таким звертанням надають етикетні лексеми пан і батько, а інтимності – 

займенник: – Пусти ж мене, пане, пусти ж, мій гетьмане… [ЖП, с. 563]; Чолом, пане наш, 

гетьмане, чолом, батьку наш! [ІП, с. 233]; Отамане наш, / Не дбаєш за нас… [С-П, с. 245]. 

Серед зафіксованих одиниць слід виокремити номени спорідненості та свояцтва, а також назви 

осіб, пов’язані з обрядом хрещення. У народнопоетичному мовленні назви людей за родинними 

стосунками можуть виконувати номінативну (при звертанні до особи, пов’язаною кровною 

спорідненістю) та мовноетикетну (при апелюванні до сторонньої людини) роль. Уживання одиниць 

зазначеної лексико-семантичної групи у народних піснях зумовлене насамперед їхньою 

інформативністю, оскільки назви спорідненості відбивають погляди українського народу на сім’ю. 

Фольклорно-пісенний синонімічний ряд до етикетної лексеми батько становлять іменники тато, 

папа; застарілі слова батюшка, панотченько; пестливо марковані утворення батечко, батенько, 

татонько, татко, татунечко, татусь, татуненько; діалектизми батейко, неньо, ненько, нянько, 

татичко, отець (уроч.). Самостійно чи в сполученні з іншими етикетними одиницями ці лексеми 

вживаються в прямому значенні: Спасибі тобі, мій батеньку, / За твоє коханнячко! [Н-Л, с. 32]; 

Приїдь, батечку ріднесенький! [КЩ, с. 596]. Якщо ж згадані особові назви використовуються при 

звертанні зятя до тестя, невістки до свекра, то вони стають етикетними: – Спасибі тобі, мій 

татусеньку, / За твою дочку, за паняночку [КЩ, с. 263]. У досліджуваних джерелах фіксуємо 

етикетну формулу чужий + назва батька або матері, яка вживається при звертанні невістки до 

свекрухи й свекра: Ой вийди, вийди, чужий батьку, / Із кімнати на хату… [ВП, с. 375]; На добридень, 

чужа ненько… [ВП, с. 93]. 

Поширеними в народнопісенному мовленні є звертання до матері. Народна творчість засвідчує 

вікову традицію шани й поваги до матері. У мові народних пісень номінативну роль виконують такі 

слова: мати, мама; застаріле паніматка, розмовна лексема мамка, пестливо марковані деривати 

мамонька, мамочка, мамуня, мамуся, матінка, матіночка, матусенька, матуся, ненечка, ненька, неня; 

рідковживане матуня; діалектизми мамця, матка, мамечка, мамичка, мамічка, матьонка, мать, пай-

матка тощо. Ласкаві звертання дітей до рідної матері можуть сполучатися з етикетними епітетами 

(люба, мила, рідненька, старенька), інтимізуючим займенником, прикладками-персоніфікованими 

назвами: Прощай же навіки, / Наша рідна мати! [С-П, с. 190]; – Ой матінко-вишенько, що без тебе 

лишенько, / Ой ненько ж моя, тонка гілко, як без тебе гірко [МГ, с. 54]. Етикетну роль назви на 

позначення матері виконують при звертанні невістки до свекрухи й зятя до тещі, презентуючи 

родинний мовний етикет українців: – На добридень вам, матусю! / Я приїхав по Катрусю! 

[ЖП, с. 324]. При звертанні до батьків у мові народних пісень можуть уживатися лексема батьки; 

асоціативні сполуки батько-мати, отець-матуся; діалектні народнопоетизми отець-мати та отець-

ненька: Благословіть, батьку-мати, / Косу розплітати [Н-Л, с. 30]. 

Фольклорно-пісенний словотвірний синонімічний ряд до етикетної лексеми син складають 

демінутиви синок, синочок, синонько; діалектизми синойко, синчик: Й ой де ночував, / Мій коханий 

сину? [МВ, с. 385]. Звертання до дочки в мові пісенного фольклору може бути виражене словами 

дочка, донька; експресемами доня, доненька, донечка: – Подай, донечко, білу ручечку [КЩ, с. 417]; 

Скажи, скажи, Марусенько-дочко, ⁄ Які в тебе гості бувають? [Р-П (ІІ), с. 63]. Лексеми дитина, діти; 

демінутиви дитя, дитятко, дитиночка, дитинка, дітоньки, дітки, діточки, дитинчатко; 

народнопоетизми дитинонька в ролі номінативних звертань функціонують самостійно або в сполученні 
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з інтимізуючим займенником та етикетними епітетами: – Ой рад би я, дитя моє, / К тобі прибувать… 

[ІМ, с. 85]; Спи, дитятко! Колишу тя…[Р-П (ІІ), с. 8]. 

У народнопісенному мовленні номінативну роль можуть виконувати й терміни спорідненості 

по бокових лініях. Назви сестри представлені таким фольклорно-пісенним синонімічним словотвірним 

рядом: сестра, зменшено-пестливими та пестливими утвореннями сестриця, сеструня, сестричка, 

сестронька. При ласкавому звертанні до сестри в родині частіше використовуються етикетні формули, 

утворені сполученням лексеми сестра (або її словотвірного синоніма) з епітетами та займенником:  

– Сестра ж наша мала, чи привикла сама? [МВ, с. 276]; – Піди, сестронько, коня ми знайди 

[КЩ, с. 264]. Етикетну роль у мові народної поезії можуть виконувати іменник зовиця та прикладкове 

утворення зовиця-сестриця: – Зовиця-сестриця, / Пусти погулять… [ІМ, с. 25]. Часто як родинне 

звертання вживається лексема брат, демінутив братик, діалектний фонетичний варіант братік та 

стилістично марковані одиниці братонько, братичок, братунейко: Братику, не лякайся, / Братику, 

постарайся… [ІМ, с. 89 – 90]; Червоною ниттю – то тобі, братеньку… [КЩ, с. 450]. Роль 

експресивного звертання в мові народної поезії виконує словосполучення дівер / шуринок+ брат (або 

пестливе утворення від нього): – Діверко-братику, / Пусти мене погулять, / Світу повидать 

[ІМ, с. 25]. 

Засобами народнопісенного родинного мовного етикету є й назви спорідненості дядько, тітка, 

дядина, а також діалектизми вуй, вуйна, стрий. У історичних, соціально-побутових, весільних піснях, 

де присутня ситуація прощання, роль етикетних звертань виконують лексеми родина, рід; 

фольклоризм родинонька (діалектний фонетичний варіант родинойка) та демінутиви родонько, 

родочок: Ой прибувай, родинонько, прибувай / У суботу на коровай [ВП, с. 85]; Сходжай ся, 

родинойко, / Чи убога, чи багата [ВП, с. 164]. 

Як етикетні в народнопісенному мовленні функціонують терміни свояцтва. Роль родинних 

звертань до чоловіка в пісенному фольклорі виконують іменник чоловік та застарілі слова: поетизм 

дружина й муж (уроч.). Народнопоетизм жона, його діалектний фонетичний варіант жена та лексема 

жінка в мові народної поезії використовується як звертання до дружини. Згадані назви свояцтва часто 

трапляються в родинно-побутовій та жартівливій народній ліриці в сполученні з іншими емоційно-

оцінними етикетними одиницями: – Чоловіче Миколаю, / Що ти робиш, а я знаю [ОФБ, с. 273]; 

Жінко ж моя молоденька, що будем робити… [С-П, с. 295]; Ой жоно моя, жононько! / Та люби 

мене, серденько [ЖП, с. 327]. Засобами родинного мовного етикету в мові народних пісень виступають 

лексеми свекруха, тесть, теща, зять; пестливо марковані деривати свекорко, тестенько, тестечок, 

зятенько, зятьочок, тещенька, тестінка; діалектний варіант тещейка; демінутив невісточка. 

Фольклорно-пісенний словотвірний синонімічний ряд до етикетної лексеми кум утворюють 

демінутиви кумочок, кумонько тощо; до етикетної лексеми кума – пестливо марковані утворення 

кумця, кумася, кумасенька, кумонька. Вони вживаються в мові жартівливої та родинно-побутової 

лірики як ласкаво-ввічливі звертання: – З тебе, куме, могорич – кума файна [ЖП, с. 693]; – Кумко, 

голубко, сопілко моя, / Хто б тебе відвідав, якби не я? [ЖП, с. 670]. 

Назви спорідненості та свояцтва в мові української народної поезії можуть виконувати етикетну 

роль при звертанні до сторонніх осіб: вони дають певну оцінку, характеристику співрозмовникові, 

створюють атмосферу довіри, тобто сприяють емотивності та експресивності твору. Основним 

критерієм класифікації таких етикетних одиниць виступає вже не ступінь спорідненості, а вік і стать.  

У мові історичних і соціально-побутових пісень етикетна лексема батько, крім свого прямого, може 

набувати і двох етикетних значень: як шанобливе звертання до козацької старшини, отаманів і як 

увічливе звертання до чоловіка похилого віку: – Отамане, батьку наш, / Порадь же ти добре нас 

[ЧП, с. 259]; Продай, дядьку, продай, рідний батьку, / Хоч гречаний снопочок [ЧП, с. 319]. Лексеми 

мати, матінка, матуся, матусенька, неня, ненько в мові народнопоетичних творів мають таку 

етикетну семантику: ласкаве звертання до старшої за віком жінки та ласкаве звертання чоловіка або 

парубка до дружини чи дівчини: Дівчино моя, / Ти ж моя мати, / Дай же мені вечеряти / Хоч серед 

хати [Р-П (І), с. 55]; – Бабусенько-матусенько, / Скажи мені сон [ІМ, с. 175]. Мовноетикетну роль 
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виконують і назви спорідненості на позначення сина. Як ласкаве звертання літньої або дорослої 

людини до молодого за віком чоловіка в мові історичних та календарно-обрядових пісень уживаються 

лексема син та словотвірні синоніми синочок, синок: За сим словом бувай же здоров, / Красний 

синочку чом Михайлічку [КЩ, с. 488]; Не меш, синку, бідувати, будеш славу мати [ІП, с. 434]. 

Етикетними в мові колядок виступають назви спорідненості дитина, дитя разом із епітетом гордий.  

Як ласкаві звертання до сторонньої особи жіночої статі в мові родинно-побутових, весільних, 

календарно-обрядових пісень функціонують лексеми сестра, сестриці, сестрички, сеструньця, 

посеструня. Етикетну роль вони виконують самостійно або в складі звертальних формул: Жіночки, 

сестричечки, / Дайте мені намітки [К-О, с. 239]; Ох ви, сестриці, дружечки мої! [Р-П (ІІ), с. 269].  

Як кваліфікативні звертання використовуються назви спорідненості на позначення брата, така їх 

реалізація показова для мови історичних та соціально-побутових пісень. Етикетну роль вони можуть 

виконувати самостійно або в сполученні з етикетними епітетами (рідний, милий), інтимізуючим 

займенником, прикладкою, вираженою власним іменем, чи виступати прикладкою в складі етикетної 

формули: – Брате, брате, зле чувати, / Хоче цісар воювати [РС, с. 499]; – Нездужаю, рідний брате, 

голови підняти! [ПМ, с. 101]. Як етикетно-дружнє звертання функціонує словосполучення брат  

+ товариш, поширене епітетами: Товаришу вірний, / Ти ж мій брате рідний, / Поховай мене… 

[ІМ, с. 273]. Типовим для історичних та соціально-побутових пісень є вживання звертань 

пане-брате, брати, браття, братці, братця, рідше – братіє, братики: – Ой нащо ж то, пане-брате, 

говорити, / Коли ж мені в Туреччині тяжко жити [РС, с. 359]; – Ох ви, чумаченьки, / Ох ви, 

бурлаченьки, / Ох ви, миле браття, / Накажіте ви отцю-ненці... [МВ, с. 325]. 

Пестливо марковані деривати бабусенька, бабка; діалектизм бабойка в народнопісенному 

мовленні функціонують як етикетно-ввічливі звертання до літньої жінки: – Бабусенько, голубонько, 

відгадай сей сон [МГ, с. 86]. У мові календарно-обрядової лірики як етикетні звертання 

використовуються назви спорідненості дядя, дядько, тітка: Дядю, я тобі заколядую, дай пиріг 

[КЩ, с. 536]; Що ти, тітко, напекла, / Давай сюди, до вікна! [К-О, с. 492]. Етикетна лексема дядько 

вживається як ввічливе звертання до особи чоловічої статі, старшої за віком, у мові соціально-

побутових та весільних народнопоетичних творів: – Ой продай, батьку, ой продай, дядьку, / Мені хоч 

в’язку сіна [ЧП, с. 278]; Ой старосто дядьку, / Дайте нам порядку! [ВП, с. 108]. 

Характерними для уснопоетичних творів є звертання, виражені назвами осіб за статтю. 

Етикетну роль одиниці зазначеної лексико-семантичної групи можуть виконувати самостійно або в 

сполученні з етикетними епітетами, інтимізуючим займенником, прикладками. Народнопісенний 

синонімічний ряд складають етикетні лексеми, які вживаються для привернення уваги осіб жіночої 

статі: іменник дівчина; розмовні лексеми дівка, дівчатко; народнопоетизми дівчинонька, дівонька, 

дівчатонька; зменшено-пестливі та пестливі утворення дівочка, дівча; дівчиночка, дівчаточки; 

діалектизми дівойка, дзевча, дівонця, дівониця, хлопчичко: Ясная зоренько, дівчино серденько, / Говори 

з нами, з колядниками, стихенька [КЩ, с. 406]; Дівка Ганночко, будь здоровая! [КЩ, с. 339];  

– Дівчинонько, пусти на господу [ІМ, с. 230]. Етикетної семантики набувають у народнопісенному 

мовленні іменник молодиця, тавтологічне словосполучення молода молодиця, демінутив молодичка: 

– Молодице молодая, маєш чоловіка, / Кажеш мені приходити, збавиш мені віка [ЖП, с. 527]. 

Народна поезія демонструє широкий ряд етикетних одиниць, які функціонують як звертання до 

осіб чоловічої статі. Іменник хлопець, народнопоетизм молодець, демінутив молодчик виконують 

етикетну роль самостійно або в сполученні з епітетами (ладний, жвавий, гожий, годний, білий, гордий, 

красний), прикладками, вираженими власними іменами чи персоніфікованими назвами: Ой гордий, 

пишний, гречний молодче, / Гречний молодче, Іване-хлопче [КЩ, с. 217]; Хлопче, молодче, з 

чорними очима, / Нащо тобі жінка – камінь за плечима [Р-П (ІІ), с. 236]. Народнопоетизм молодець як 

етикетний засіб притаманний мові календарно-обрядової лірики. У мові історичних та соціально-

побутових пісень широко вживаються звертання до чоловічого товариства, виражені іменником хлопці. 

Як дружньо-ввічливий апелятив він часто сполучається з емоційно-оцінними епітетами браві, вірні, 

жваві, молоді, славні та прикладками: Треба, хлопці, утікати! [ІП, с. 429]; –А ви, хлопці любі, милі, / 
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Хапайте си до сокири [ІП, с. 721]; А ви, хлопці та й молодці, / Поклоніться жінці [ІП, с. 202]. Зрідка 

мовноетикетну роль виконують такі назви осіб за статтю: парубок, парубочок; легінь тощо. Лексеми 

мужик, мужичок, чоловіченьки як етикетні функціонують переважно в жартівливих та соціально-

побутових піснях: – Ой дивіться, чоловіченьки, / Які в мене черевиченьки! [ОФБ, с. 59]. 

Одним із засобів вираження етикетних звертань у народнопісенному мовленні є назви осіб за 

товариськими стосунками. Лексеми друг, товариш, побратим, приятель, пестливо маркований 

дериват дружок, розмовне слово панібрат часто функціонують у мові історичної та соціально-

побутової, зрідка – родинно-побутової народної поезії. Роль дружньо-ввічливого звертання вони 

можуть виконувати самостійно або в сполученні з етикетними епітетами (вірний), інтимізуючим 

займенником, прикладками: – Товаришу мій, не жалуй мене… [ЧП, с. 199]; – Товаришу, рідний 

брате, / Виклич мені друга з хати [ПМ, с. 67]. Офіційно-шанобливого відтінку таке звертання набуває 

тоді, коли ускладнюється етикетною лексемою пан: Я не буду, пане-товаришу, / Тобі сіна продавати 

[С-П, с. 106]. У мові історичних та соціально-побутових пісень широко вживаються етикетні слова 

товариші, товариство, приятелі, тавтологічне словосполучення браття-побратими: – Ой товариші 

мої, рідні брати, / Ввольніть мою волю [ЧП, с. 255]; Прощай, прощай, славне товариство, може, з 

ким сварився [МВ, с. 306]; Та ви, браття-побратими, бувайте здорові [ІП, с. 704]. У мові весільної та 

календарно-обрядової лірики зафіксовано звертання, виражені назвами осіб за товариськими 

стосунками, адресовані дівчатам або жінкам: лексеми подруга, товаришка; пестливо марковані 

деривати подружка, подруженька, подружечка; діалектизм подружина; тавтологічне 

словосполучення дружки-подружки. Зазначені одиниці функціонують як дружньо-ввічливі звертання 

самостійно, зрідка в сполученні з інтимізуючим займенником та прикладками: На добраніч, 

подружечки, / Бо я вже йду… [ВП, с. 317]; – Товаришко, голубонько, / Чи була ж ти на гуляннячку? 

[ПКХ, с. 61]. 

Пестливо марковані звертання в мові народної поезії можуть бути оформлені 

субстантивованими частинами мови. Найчастіше в фольклорно-пісенних текстах трапляються 

звертання, виражені субстантивами милий, чорнобривий та похідними від них утвореннями: Ой 

встань, милий, чорнобривий, встань, серце…[Р-П (ІІ), с. 154]. Етикетну роль у мові народних пісень 

виконують субстантиви коханий, любий, милий, миленький, милесенький, молодий, молоденький, 

чорнобривий, чорнобривенький, чорнявий, хороший тощо. Як етикетні вони можуть вживатися 

самостійно, проте частіше поєднуються з іншими етикетними одиницями: Гуляй, гуляй, моя люба! 

[КЩ, с. 550]; Мій миленький-голубоньку, / Поїдь, поїдь по леноньку [К-О, с. 471]. Субстантиви часто 

використовуються в мові родинно-побутових пісень: Ой милий, милий, чорнобривенький, / Шануй 

же мене, як мак біленький [ЖП, с. 112];  – Ой ти, миламоя, / Чорнобрива моя! / Коло мого ти бока / 

Та не бійся їжака [ЖП, с. 159]. 

У розділі також розглядаються етикетні метафоризовані назви як один із засобів зв’язності 

народнопоетичного тексту. З’ясовано, що особливістю народнопісенних етикетних персоніфікованих 

назв є їх повторюваність, сталість і традиційність. У досліджуваних джерелах зафіксовано близько 175 

етикетних метафоризованих найменувань. Вони, як правило, оформлюють експресивні звертання 

самостійно або в сполученні з етикетними епітетами, інтимізуючим займенником чи виступають 

прикладками в складі звертальної формули. Залежно від статі адресата народнопісенні етикетні 

персоніфіковані назви можуть бути  універсальними (сонце, серце), чоловічими або жіночими 

(відповідно барвінок, голуб – галка, голубка) та конкретно зумовлені означуваним словом (вишня, зірка, 

зозуленька – лише при апелюванні до матері, голубець – до кума тощо). У межах зафіксованих 

етикетних метафоризованих номінацій виокремлено 10 семантичних груп: назви птахів, тварин, риб, 

рослин та явищ навколишньої природи, органів або частин людського тіла, небесних світил, 

абстрактних понять, назви предметів або матеріалів, стану, хвороб, їжі. Частіше в народних піснях як 

етикетні вживаютьсяназви птахів, частин тіла та абстрактних понять. 

Серед персоніфікованих назв птахів роль пестливих звертань до осіб жіночої статі в пісенному 

фольклорі виконують розмовні лексеми соколиха, перепілка, пава, ластівка, голубка; народнопоетизми 
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зозуленька, зозулечка, зозуляточко; пестливо марковані деривати голубонька (діал. голубойка), 

голубочка, перепілонька, зозуля; ластівочка, перепеличенька, пташка, пташечка тощо: Дівчино моя, 

переяславко, / Роззуй, роздягни мене, ластівко! [Р-П (І), с. 518]; Ой дівчино, моя галко, / Сховай мене, 

коли жалко [ІМ, с. 263]; – Голубонька ж моя сива, / Дівчинонька чорнобрива! [ІМ, с. 147]; – Зозуля 

сивенька, ненько ж рідненька, / Та скажи ж мені шлях-дорогу [ІМ, с. 231]. Апелятиви, виражені 

іменниками зозуля (або похідним утвореннями) та ластівочка, часто функціонують як ласкаві 

звертання дітей до матері. Роль експресивних звертань до осіб чоловічої статі в мові народних пісень 

виконують розмовні лексеми голуб, голубчик; зменшено-пестливі та пестливі утворення голубок, 

лебединонька, соловейко, голубонька, голубочок, голубець. Етикетні лексеми голуб, голубка, орел, зозуля 

та похідні від них утворення в мові народної поезії послідовно сполучаються з епітетами сивий 

(сивенький) та народнопоетизмами сизий (сизенький), сизокрилий. Як звертання до синів уживаються 

слова лебедя, лебединонько, соловейко, соколик, соколята: – Ой куди ж ти від’їжджаєш, / 

Сизокрилий орле…[ПКХ, с. 125]; Соколику-сину! Вчини мою волю [С-П, с. 23]; – Тепер мене, сиз 

голубе, хоть куди провади [МВ, с. 405]. 

Розмовна лексема соболь виступає прикладкою при етикетному звертанні козаче: Куди їдеш, 

козаче? / Козаче-соболю [НЛ, с. 238]. Пестливо маркований дериват соболенько, фольклоризм котко 

як етикетні зрідка використовуються в мові пісенного фольклору: Гандзю, котко, не цурайся / Та на 

волю божу здайся [ЖП, с. 534].У народнопісенному мовленні як експресивні звертання до особи 

жіночої статі вживаються пестливо марковані утворення рибця, рибчата, рибка, рибонька, рибчина, 

рибчинонька: Вийди, дівчино, вийди, рибчино, / Поговоримо з тобою [НЛ, с. 261]; – Дівчинонько, / Моє 

серце, рибчинонько! [ЖП, с. 145]. 

Як етикетні в мові народної поезії функціонують назви рослин та явищ навколишнього 

середовища. Роль ласкаво-ввічливого звертання до козака виконують слова барвінок, барвінонько, 

барвіночок, часто в сполученні з прикметником хрещатий. Як народнопісенні звертання до осіб 

жіночої статі вживаються образні лексеми квітка, квіт, цвіт, вишня, калина, гілка; демінутиви 

вишенька, черешенька, квіточка, цвіточок, дібровонька, сироїжечки. Слова квіт, зіллята 

народнопоетизм рожа можуть бути адресовані як чоловікам, так і жінкам. Етикетні персоніфіковані 

назви, як правило, виконують роль прикладки в складі звертальної формули. Звертання, виражені 

іменником квіти, демінутивом квіточки, адресовані дітям, а вишнею називають лише матір. 

Показовим для народнопісенного мовлення є функціонування звертань, виражених 

персоніфікованими назвами на позначення частин тіла. Встановлено, що найуживанішим є етикетне 

слово серце та похідні від нього утворення. Як експресивні звертання в мові народної поезії 

використовуються слово серце (розм.), пестливо марковані утворення серденько, сердечко, серденя, 

серденятко, серденяточко: А чи будеш моя, а чи ні, / Скажи, серце, правду ти мені [ОФБ, с. 176];  

А куди їдеш, моє серденяточко, Степане? [ЖП, с. 367]; Твоє личенько / Білеє, рум’янеє, / Моє 

серденько / Милеє, коханеє [ВП, с. 311]. Персоніфіковані назви є одним із найпоширеніших засобів 

вираження народнопісенних прикладок. 

У мові пісенного фольклору реалізуються як етикетні такі назви небесних світил: зірка, місяць, 

сонце: Ой матінко-зірко, / Як у строку гірко [С-П, с. 284]; – Одченися, моє ясне сонце! [ПКХ, с. 33]; 

Ти, місяцю ясний, / Мій милий, прекрасний, / Який ти вродився / На світі безщасний [ІМ, с. 123]. 

Часто вони виконують роль прикладки в складі звертальної формули. Якщо етикетна лексема сонце є 

універсальною, то вживання іменника зірочка зумовлене статтю адресата.Зіркою в мові народної поезії 

називають переважно матір. 

Серед абстрактних назв як експресивні звертання до дівчини, жінки, матері в народнопісенному 

мовленні функціонують іменники душа, доля, досада, кохання; розмовні лексеми душка, душечка 

(пестл.), ясочка; деривати втішенька, порадонька; народнопоетизм недоленька: Марусю-душко, дай 

ми ягодушку [КЩ, с. 404]; Ой ти, дівчино, да недоленька моя [Р-П (І), с. 356]; Дай нам, ясочко, каші 

грудочку [КЩ, с. 552]. Роль пестливих звертань до парубка, чоловіка виконують слова душка, 

закохання. Зрідка у фольклорно-пісенних текстах як експресивні звертання вживаються 
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метафоризовані назви предметів, матеріалів, станів, хвороб, їжі: лексеми дар, золото; 

народнопоетизми кришталь та сухотонька (пестл.): Через річеньку, через болото / Подай рученьку, 

моє золото! [МС, с. 127]. Звертання, виражені субстантивами й метафоризованими назвами, 

впливають на експресивність та емотивність народнопоетичного твору, оскільки відображають 

почуття персонажів та оцінне ставлення до них. 

Традиційні етикетні лексеми, які здатні виражати ввічливе чи шанобливе ставлення до 

співрозмовника, також виступають засобом зв’язності та експресивності фольклорно-пісенного тексту. 

Зрідка як увічливе звертання в мові народної поезії функціонують застаріла лексема добродій 

(переважно поряд з інтимізуючим займенником) та діалектизм добродзійка. У мові пісенного 

фольклору широко вживається етикетна лексема пан. Роль увічливого звертання іменник пан виконує 

в сполученні з етикетними епітетами милий, любий. Словосполучення поважний (рідше – світлий) наш 

пан функціонує як шанобливо-ввічливе звертання в мові історичних пісень: Ой гетьмане запорізький, 

ой любий Богдане, / Чом ти чорні сукні носиш, поважний наш пане? [ІП, с. 124]. Звертальна модель 

епітет (ґречний, гордий, пишний, красний) +пан характерна для мови календарно-обрядової лірики: 

Гордий та пишний, пане Іване, / Що ж ти ой собі згорда счинаєш [КЩ, с. 144]. В історичних і 

соціально-побутових піснях вживаються застарілі з погляду сучасної української мови 

народнорозмовні за походженням шанобливо-ввічливі звертання пане-братета под.: – Держи, держи, 

пане-брате, держи, бо втече [ЧП, с. 431]. Часто в мові історичних, соціально-побутових та 

календарно-обрядових народних пісень етикетна лексема пан сполучається з прикладками, 

вираженими власними іменами або прізвищами, назвою особи за родом діяльності, званням, 

спорідненістю: – Пане молодче, що потребуєш, / Дамо ти дари, не псуй нам мури [КЩ, с. 212];  

Ой отсе ж тобі, пане кошовий, за вірні твої служби… [ІП, с. 552]. З усної народної мови до 

пісенного фольклору потрапили шанобливо-ввічливі звертання пане господарю, панове-молодці, пане 

отамане, пане товаришу, пане хазяїне тощо: Щедрий вечер, пане господару, / Щасти, боже, твоєму 

товару [КЩ, с. 483]; Ой як же мені, панове-молодці, / Як же мені не журиться! [ІП, с. 507]; – Здоров, 

пане хазяїне! / Чи нема сіна продати? [ЧП, с. 324]. Етикетну роль у народнопоетичному мовленні 

можуть виконувати лексема панич, пестливо марковані деривати паночок, паниченько, панонько. 

Традиційна етикетна лексема пані як у народнорозмовній мові, так і в уснопоетичних творах 

використовується в ролі шанобливо-ввічливого звертання до осіб жіночої статі: – Ой пані вельможна, 

та не буде без дива [МВ, с. 291]. Як шанобливо-ввічлива форма звертання до господині, молодших 

жінок до старших, чоловіків до жінок у мові пісенного фольклору функціонує застарілий іменник 

паніматка. Шанобливо-ввічливим звертанням до батька виступає маркований пестливістю дериват 

панотченько: – Оддай, оддай, пані-матко, свою одиницю [МВ, с. 181];Частуй, частуй, панотченьку, 

/ Тепера мене [Н-Л, с. 22]. Етикетні лексеми панна і панич (або похідні від них утворення), як правило,  

в сполученні з етикетними епітетами ґречний, красний, гордий, хороший властиві мові календарно-

обрядової лірики: Світи, світи, зоре ясна, / Вийди, вийди, панно красна! [КЩ, с. 277]; Зажди, зажди, 

красний паничу, / То я згадаю та ще дві мудріших [КЩ, с. 388]; – Зажди, зажди, красная панночка, / 

Да я загадаю да три загадочки [КЩ, с. 388]. Зрідка як одиниці мовного етикету використовуються 

діалектизм паняйка, демінутив паняночка, розмовна лексема паня. 

Етикетні епітети в мові народних пісень виступають одним із основних засобів художньої 

образності. Відповідні етикетні одиниці поділяються на емоційно-оцінні та ті, що передають увічливе 

ставлення мовців один до одного або вказують на манеру поведінки адресата. До першої групи 

належать епітети гарний, гордий, добрий, дорогий, милий, можний, білий, молодий, коханий, вірний, 

пишний, рідний тощо. Етикетні епітети другої групи представлені прикметниками ґречний, поважний, 

чемний. У мові народної поезії переважають етикетні епітети, що характеризують особу за 

зовнішністю та виражають ставлення мовця до співрозмовника. Серед етикетних епітетів можна 

виокремити народнопоетизми гожий, молодий, красний, чорнобривий (чорнобровий); пестливо 

марковані прикметники красненький, миленький, молоденький, чорнобривенький; префіксальне 

утворення прекрасний; діалектизм файний; застаріле слово можний та кольороназви (білий, світлий, 
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ясний, золотий). Етикетні епітети гожий, ґречний, красний, білий, можний, пишний є особливістю 

календарно-обрядових пісень: А за сим словом в звоночки звоним, / В звоночки звоним, тобі ся клоним, / 

Пишний молодець на ім’я Йванко [К-О, с. 479]; Бувай же здоров, білий молодче, / Білий молодче на 

йм’я Йванку [КЩ, с. 487]. Для мови родинно-побутової лірики типовими є епітети чорнобривий 

(чорнобровий), коханий, любий, милий, рідний. Емоційно-оцінні епітети, нерідко експресивно 

марковані, властиві мові весільної та родинно-побутової поезії: Молоденька Анютка, / Коли росла, 

коли нагулялась? [ВП, с. 126]; – Козаченьку молоденький, / Сватай мене, дівчиноньку! [ПМ, с. 103].  

В історичних та соціально-побутових народних піснях трапляються етикетні епітети славний, добрий, 

вірний, рідний. Більшість наведених етикетних епітетів є універсальними, але при цьому слід 

зауважити, що з назвами осіб чоловічої статі сполучається лише народнопоетизм чорнобривий 

(чорнобривенький); прикметники добрий та гарний виступають означеннями при іменниках козак, 

молодець, чумак тощо. Етикетна семантика того самого епітета може бути відмінною в піснях різних 

жанрів: багатозначність епітетів зумовлена означуваним словом. Порівн.: Підіймайте, добрі хлопці, 

паруса всі вгору…[ІП, с. 648]; – Чоловіче добрий, возьми батіг довгий…[МВ, с. 400]. 

Другий підрозділ – «Етикетні одиниці, вживані в інших комунікативних ситуаціях» – 

присвячений аналізу традиційних лексем і фразеологізмів, які використовуються при прощанні, 

привітанні, вибаченні. Подано класифікацію народнопісенних етикетних одиниць цієї групи, 

висвітлено погляди вчених на особливості таких лексем і традиційних словосполучень, описано їхній 

лексичний склад, етикетну семантику, визначено зумовленість їх функціонування жанром пісні.  

У народнопісенному мовленні відповідні етикетні вирази є спрощеними, невимушеними, часто мають 

розмовний відтінок і можуть бути полісемічними (набувати в різних комунікативних ситуаціях 

відмінного значення), синтетичними. Особливістю народнопоетичних усталених формул є й 

зумовленість жанром пісні. Етикетні одиниці, вживані в комунікативних ситуаціях прощання, 

привітання, запрошення, вибачення і под., виконують не лише інформативну функцію, сприяють 

зв’язності фольклорно-пісенного тексту, але й підкреслюють експресивність твору. 

У розділі здійснено аналіз етикетних одиниць на позначення привітань та прощань, уживаних у 

мові українського пісенного фольклору. З’ясовано, що в народнопоетичних творах часто 

функціонують вітання типу добрий день, добрий вечір, а також їхні розмовні варіанти добридень, 

добривечір; рідше трапляються прийменникова конструкція на добрий день та діалектна формула дзінь 

добрий. Зазначені вітання етикетну роль самостійно виконують зрідка. Як правило, вони 

ускладнюються займенниками та звертаннями, звертальними формулами: – Ой день добрий, молодий 

хазяїн [С-П, с. 105]; На добрий день, ненько моя, / Тепер я у вас [ВП, с. 93]. Роль вітання в піснях може 

виконувати фразеологічний зворот здоров був або його усічений варіант (здоров, здорова, здорові), які в 

народнопісенному мовленні є найуживанішими. Ці вирази послідовно ускладнюються звертаннями:  

– Дівчино кохана, здорова була [ПМ, с. 41]; – Здорова, дівчинонька, / Несуджена дружинонька 

[МГ, с. 17]. Зрідка в мові пісенного фольклору функціонує етикетна лексема здрастуй (здрастуйте) як 

вітання при зустрічі: Здрастуй, парень, чи жонатий? [С-П, с. 185]. Роль увічливого вітання в 

фольклорно-пісенних текстах виконує етикетний фразеологізм помагай Біг (Бог) або його розмовні 

усічені варіанти: Помагай Біг, молодий хазяїн, / Гей, нащо ж ти сіно косиш? [С-П, с. 104]. Зрідка в 

мові народної поезії використовуються вітання, виражені етикетним фразеологізмом чолом тобі (вам) 

(заст.) та питальною етикетною одиницею чи жив-здоров: – Чолом, мила, чорнобрива, / А чолом, 

моя пані [МГ, с. 48]. Для календарно-обрядової лірики характерним є вживання святкових вітальних 

традиційних формул святий вечір або щедрий вечір. Як етикетні вони функціонують переважно 

самостійно, але можуть ускладнюватися особовими займенниками та звертаннями: Щедрий вечір! / 

Ой там виходило та три товариші [КЩ, с. 47]; Сама там була, рожу щипала. / Святий вечер! 

[МВ, с. 127]. 

У мові пісенного фольклору використовуються, окрім етикетної лексеми прощай, побажальні 

прощальні етикетні одиниці будь здоров або бувай здоров, стилістично маркований вираз бувай 

здоровенький, етикетні формули імператив + здоров, імператив + з Богом; фразеологізми щаслива 
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дорога, на добраніч; лексикалізоване утворення добраніч, просторічна лексема щасливо. Показовими 

етикетні формули прощань є для історичних, соціально-побутових, весільних, календарно-обрядових 

пісень. Етикетні фразеологізми та етикетні лексеми на позначення прощань, як правило, 

ускладнюються звертанням чи звертальною формулою: – Прощай, прощай, матусенько, моя рідна 

ненько! [МВ, с. 340]; Бувай, мила, здоровенька, / Іду у рекрути [РС, с. 251]. 

Народнопісенні прохання виражені переважно за допомогою повторюваних дієслів у формі 

наказового способу, при цьому особливого значення набувають контекстуальні умови: – Вернися, 

батеньку, / Вернися, рідненький! [МВ, с. 359]. У досліджуваних джерелах зафіксовані такі етикетні 

одиниці на позначення прохання: фразеологізми скажи (промов) [хоч] слово (словечко) [СУМ (ІІ): 241] 

або його лексичний варіант зорчи словечко; скажи [щиру] правду (правдочку, правдоньку, правдусю); 

фразеологізоване словосполучення дати порядок; етикетні моделі імператив (порадь, позволь, 

дозволь, благослови і под.) + дієслово-бажання; застарілі фразеологізми волити (вволити, чинити) 

волю (воленьку). У мові пісенного фольклору формула прохання може ускладнюватися особовим 

займенником, звертанням, уточненням бажання, вказівкою на інтенсивність здійснення бажаного. 

Перераховані етикетні одиниці диференційовані відповідно до жанру пісні: прохання дати порядок 

характерне для текстів весільної лірики; усталене словосполучення вволити волю часто фіксується в 

соціально-побутовій поезії; імперативи позволь, дозволь, дай знать є особливістю історичних, 

соціально-побутових пісень: Чумаченьку, мій голубе, / Вволи мою волю: / Переночуй, моє серце, / Хоч 

нічку зі мною [С-П, с. 88]. Роль інтенсифікаторів народнопоетичної ввічливості виконують етикетні 

фразеологізми: коли ласка твоя, як буде ласка, чи не ласка, будь ласка; а також усталений вираз будь 

милостивий: – Ой ти, жінко моя, / Ти, голубко моя, / Ой дай мені вечеряти, / Коли ласка твоя 

[МВ, с. 401];– Мати ж моя, мати, будь ти милостива, / Шануй мою милу… [ЮФ, с. 142]. 

У мові народної поезії в комунікативній ситуації вибачення використовуються етикетні 

лексеми вибачати, звиняти (розм.); імператив прости в сполученні з особовим займенником у формі 

знахідного відмінка та народнорозмовні форми вибачення ізмилуйся, не гнівайся: Кури нам ся не 

нанесли, / Вибачайте, хлопці! [ПК, с. 23]; – Прости ж мене, мила, що ти мене била… [ЖП, с. 467]. 

Етикетні одиниці на позначення запрошення притаманні мові весільних, календарно-обрядових та 

родинно-побутових пісень: Пиріжечки в маслі, / Дружечки прекрасні, / Просимо вас! [ВП, с. 268].  

Етикетні мовні формули подяки характерні для весільних, календарно-обрядових та соціально-

побутових народних пісень. У досліджуваних джерелах зафіксовано такі етикетні слова подяки: 

спасибі, дякувати, кланятися (у значенні дякувати); діалектизм дзінькувати. Зазначені етикетні 

одиниці самостійно виконувати роль подяки не здатні, а реалізують цю функцію лише в сполученні з 

особовим займенником, звертаннями та супроводжуються вказівкою на те, за що саме дякують:  

– Дякую тобі, мій Іваночку, / За твою павку, за поклоночку [КЩ, с. 122]; Дзінькую ти, мій 

миленький, що ти убрав шию [ПКХ, с. 50]. 

Поздоровлення та побажання як етикетні одиниці набувають особливого значення в 

календарно-обрядовій та весільній народній ліриці. Роль етикетних поздоровлень виконують формули, 

виражені сполученням дієслів поздоровляти, вітати з прийменником та назвою події; етикетною 

лексемою віншувати (вінчувати) разом із особовим займенником, звертанням та назвою події: 

Вінчуємо! Вінчуємо вас, честная жоно [ЮФ, с. 37]; Ми тебе поважаєм, / Святим різдвом 

поздоровляєм! [МВ, с. 126]. Як побажання в мові народної поезії використовується формула, в якій 

дієслово бути (або інше) у формі наказового способу сполучається з прикметником (здоровий, 

щасливий, веселий і т. д.): Рости ж великий, будь довговічний, / Будь довговічний, людям величний 

[КЩ, с. 488]. Етикетна формула побажання може вводитися за допомогою сполучників підрядності 

аби, щоб: Щоб ви мали стільки дочок, / Як у стелі досок. / Щоб ви мали стільки синків, / Як у лісі 

ясенків [ВП, с. 288]. Серед одиниць на позначення побажань у досліджуваних джерелах слід 

виокремити фразеологізм дай Боже: Дай же Боже, отамане, щоб вік вікував, / Що над нами, 

сіромами, ти намет нап’яв! [С-П, с. 49]. 
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Третій розділ – «Стилістичні можливості й текстотвірний потенціал етикетної лексики та 

фразеології в мові української народної поезії» – присвячено аналізу стилістичних та текстотвірних 

функцій етикетних одиниць в умовах фольклорно-пісенних текстів. У першому підрозділі 

«Стилістична роль етикетних одиниць у мові українських народнихпісень» описано здатність 

етикетних одиниць впливати на стилістичне оформлення пісенного тексту. Емотивну та експресивну 

роль у мові народної поезії виконують етикетні одиниці, виражені демінутивами та префіксальними 

утвореннями, вживаність якиху фольклорно-пісенній мові є набагато вищою, ніж стилістично 

нейтральних слів: Ой мій милий, милесенький, / Голубчик мій сизесенький, / Продай бички невеличкі, 

/ Купи мені черевички [ЖП, с. 436]. Зі стилістичним навантаженням використано етикетні формули, які 

містять прикметники вищого та найвищого ступенів порівняння, повну нестягнену та коротку форми: 

Чом ти плачеш, наймиліша? / Ци тя про ня матка грішат? [РС, с. 49]; – Дівчино моя, роззуй мене на, 

/ Чорнявая, білявая ти голубко моя! [ОФБ, с. 253]. Проаналізований матеріал дає підстави 

стверджувати, що досить часто синонімічний ряд етикетних одиниць може доповнюватися 

діалектизмами, які функціонують у текстах народнопоетичних творів як художньо-виражальні засоби: 

Дівчинойко, моя голубойко, / Скажи ж мені усю правдочку [ПКХ, с. 111]. У межах етикетної лексики 

та фразеології є також застарілі, урочисті, розмовні одиниці, народнопоетизми, які увиразнюють 

пісенне мовлення, підпорядковані його варіантності та експресивності. 

У другому підрозділі «Етикетні мовні одиниці як засіб творення синтаксичних 

стилістичних фігур» з’ясовано роль етикетної лексики та фразеології у створенні синтаксичних 

засобів стилістики й оформленні синтаксичних стилістичних фігур, які впливають на організацію 

народнопісенних текстів. Однією з особливостей народної поезії є інверсія. Вона сприяє увиразненню 

викладу й підвищує емоційну насиченість твору. Постпозитивні епітети у звертаннях та стереотипних 

формулах створюють особливу ритмомелодику: Мамко моя рідненькая, не роби ми того…  

[С-П, с. 168]. Аналогічну роль виконує й розмежування компонентів етикетної формули: Ой пиши, 

дівчино, пиши, серденько, біленькими рученьками… [ЧП, с. 425]. Звертання, виражені власними 

іменами, сприяють в уснопоетичних творах побудові одного з композиційних принципів – виділення 

одиничного. У народнопісенному мовленні до складу етикетних формул часто входять прикладки, які 

уточнюють, конкретизують сказане: Серце-чумаче, голубче, / Чом ти не робиш, як лучче? [ЧП, с. 451]; 

– Постій, постій, серце-дівчино, / Дай коню води [ПКХ, с. 154]. Вибір етикетних одиниць у 

народнопоетичних текстах може бути зумовлений внутрішнім чи зовнішнім римуванням: – Ой ти, 

Михайло, ой ти, Михайло, щось до нас да приїхало… [ОФБ, с. 158]; Козаченьку-любче, / Люби мене 

лучче [ОФБ, с. 246]. Однією з особливостей стилістичного оформлення народнопісенних текстів є 

залучення підсилювальних часток або вигуків до складу етикетних одиниць. Частки та вигуки можуть 

використовуватися як одиничні поряд із етикетним засобом або ж повторюватися, сприяючи 

утворенню полісиндетону: Ой мати, чумак іде, / Ой мати, рибу везе, / Ой мати, судачину – / Буде 

синє під очима [ОФБ, с. 226]. 

У третьому підрозділі – «Стилістична та текстотвірна роль повторів етикетних засобів» –

розглядаються можливості етикетної лексики та фразеології у творенні типових для народних пісень 

синтаксичних стилістичних фігур. З’ясовано, що переважна більшість етикетних одиниць 

підпорядкована принципам композиційної організації фольклорно-пісенного тексту. Етикетні слова й 

вирази в текстах народної поезії сприяють утворенню експресивних повторів, які покликані 

привернути увагу, передати емоції комунікантів, підкреслити динамічність описуваної ситуації: Ой 

милий, милий, чорнобривенький, / Шануй же мене, як мак біленький [ЖП, с. 112]; Ой день добрий, ой 

день добрий / Вам у хаті! [ВП, с. 369]. Засобом створення експресії в мові народної поезії виступають 

ампліфікаційні ряди етикетних одиниць: Вийди, вийди, дівчино, / Порадь, моє серце, рибчино! / Вийди, 

вийди, серденя, / Дівчинонька мила ти моя! [ПК, с. 169]. Ампліфікація звертань наявна в родинно-

побутовій ліриці, зокрема при звертанні парубка до дівчини. У соціально-побутових та історичних 

піснях нагромаджуються звертання, а також етикетні одиниці на позначення прощання та прохання. 

Календарно-обрядова народна поезія насичена ампліфікованими рядами звертань, привітань, прощань, 
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побажань. У весільній ліриці нагромаджуються звертання та побажання. Ампліфікація етикетних 

метафоризованих назв є особливістю жартівливих та ліричних пісень. 

Етикетні апелятиви сприяють оформленню висхідної градації: – Ой Іване, Іваночку, / Сватай 

мене щораночку! [ОФБ, с. 251]; Милий, милий, милинейкий, / Викуп мене з неволейки [КЩ, с. 416]. 

Додаткові змістові та емоційні елементи вводять у народнопісенний текст етикетні одиниці, утворені 

тавтологічним поєднанням лексем. Тавтологічні утворення можуть бути оформлені етикетними 

одиницями – агентивами (мельник-мельниченько, коваль-ковалик), назвами осіб за статтю (молода 

молодиця), формулами прохань (вволити волю). 

Як композиційний прийом у мові народної поезії послідовно вживається паралелізм, 

виконуючи стилістичні та текстотвірні функції. Етикетні одиниці широко використовуютьсяяк засоби 

паралелізму: Ой ти, дубе кучерявий, лист на тобі рясний, / Ти, козаче молоденький, словами 

прекрасний [ПКХ, с. 240]; – Де ти, хмелю, зимував, що не розвивався, / Де ти, сину, ночував, що не 

роззувався? [ОФБ, с. 163]. Етикетні звертання беруть участь у творенні паралелізмів, що функціонують 

у мові соціально-побутових, весільних, родинно-побутових, календарно-обрядових пісень. Прохання-

паралелізми, ускладнені звертаннями до сил природи та до воїнів, показові для мови історичних та 

соціально-побутових пісень. За допомогою згаданого прийому будуються народнопоетичні твори з 

паралельним композиційним принципом. Звертання оформлюють паралелізм у вступній частині 

твору, епілозі або ж утримують розповідну частину, організовану поєднанням двох паралельних 

картин. 

Неабияке значення в стилістичному оформленні народнопісенного тексту відіграють анафори 

та епіфори, анепіфори та епанафори. Зазначені синтаксичні стилістичні фігури здатні утворюватися 

повторюваними непоширеними та поширеними звертаннями, а також виразами на позначення 

прохань, привітань, прощань. Анафоричний повтор етикетних одиниць виконує текстотвірну роль, 

оскільки оформлює діалогічну, рідше – монологічну композицію пісні: – Ой Ганзеню, Ганзеньку! / Та 

скажи мені правдоньку: / Хто у тебе був учера, / Да всі без мене?... – Ой Ганзеню, Ганзеньку!/ Та 

скажи мені правдоньку: / Що ж вони у тебе пили, / Да всі без мене [Дей 1981, с. 265 – 266]. Етикетні 

одиниці досить часто беруть участь у створенні епіфори як архітектонічного засобу, що допомагає 

«організувати текст» і членувати його на закінчені частини (А. П. Коваль): Ой спасибі, товаришко, / 

Що ти лєнту дала, / Отепер я буду знати, / Що товаришка була. / Буду тебе, товаришко, / На весілля 

просити, / Будеш у мене, товаришко, / Коровай місити [ВП, с. 318 – 319]. Повтор етикетних одиниць 

у мові пісенного фольклору сприяє утворенню епанафори або композиційного стику: – Прийди, 

прийди, жвавий хлопче, звечора до мене. / Прийди, прийди, жвавий хлопче, звечора, не пізно / Та й 

посидиш біля мене, заки не завізно [ЖП, с. 540]. Епанафора, утворена повторенням етикетних слів та 

словосполучень, є особливістю епілогів – заключних слів колядників: За сим же словом будь же нам 

здоров, / Ладний молодче а й наш паночку, / Ой наш паночку, ой Іваночку [КЩ, с. 487]. Зрідка повтор 

етикетних одиниць організовує анепіфору, яка характерна для родинно-побутових пісень: Панно, 

пташко моя! / Панно, доле моя! / Не соромся, дай рученьку, / Ходім погуляймо; / Нехай людям лихо 

сниться, / А ми заспіваймо, / А ми заспіваймо, / А ми посідаймо, / Панно, пташко моя, / Панно, доле 

моя! [Р-П (ІІ), с. 363]. 

Етикетні одиниці утворюють приспіви (рефрени), які об’єднують народнопоетичні тексти за 

змістом: Ой під вербою, під зеленою / Приспів: / Добрий вечір! [КЩ, с. 177]; Марусенька по гриби 

ходила, / Марусенька козублю згубила. / Приспів: / Марусенько, люблю тебе, / Марусенько, візьму 

тебе… [ОФБ, с. 253]. Найчастіше етикетні одиниці оформлюють рефрени в календарно-обрядовій, 

рідше – весільній, родинно-побутовій та історичній народній поезії. 

У четвертому підрозділі «Текстотвірний потенціал етикетної лексики та фразеології» 

досліджуються можливості етикетних одиниць як архітектонічного засобу в народній поезії. 

Стилістичні фігури, побудовані за допомогою етикетних одиниць, відіграють важливу роль у 

формуванні композиції твору, тобто сприяють організації народнопісенного тексту. Вагоме значення 

мають етикетні одиниці в оформленні експозиції пісні, оскільки, вживаючись одинично або 
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повторюючись, вони організовують монологічне чи діалогічне мовлення, утримують паралельні 

картини з людського світу та світу природи: Розвивайся, сухий дубе, – / Завтра мороз буде; / Убирайся, 

козаченьку, / Скоро поход буде [С-П, с. 200]; – Дівчино хороша, здорова була, / Та вже ж мене, відай, 

забула… – Ой блудиш, знесудиш, Іване любий, / Тримаю вірне для тебе слюби… [ОФБ, с. 178]. 

Експозиції, побудовані на паралелізмі, повторі звертань, прощань або прохань, є архітектонічною 

рисою історичної та соціально-побутової народної поезії. Етикетні одиниці можуть бути центром 

організації епілогів фольклорно-пісенних текстів. У мові соціально-побутових та історичних народних 

пісень часто трапляються своєрідні кінцівки-прощання: Не плач, мамко, не журися, / Я не дуже 

порубався… Іди, мамко, під яличку, / Укопли мні там ямочку…[С-П, с. 232]. Епілоги в 

народнопісенних творах часто утримуються анафоричними чи епіфоричними етикетними одиницями: 

Прощай, батьку, прощай, мати, / Бо іду я у солдати, / Прощай, серденько Марусе, / Бо Бог знає, чи 

вернуся! [С-П, с. 165]. 

Засоби мовного етикету сприяють організації тексту пісень із послідовним сюжетом. 

Поширеним прийомом є дотримання ієрархічної послідовності звертань від батька й матері до брата та 

сестри, до коханих, від господаря до членів його родини і т. д. Така композиційна особливість 

характерна для мови історичної, соціально-побутової, календарно-обрядової та весільної народної 

поезії: Умер жовняр, умер, єму не дзвонили, / Приїхали два жовняри та му вистрілили. / Не плач, 

тату, не плач, не вдавайся в тугу, / Поховали твого сина у зеленім лугу. / Не плач, мамко, не плач, не 

йди до ворожки … Не плач, брате, не плач, не вдавайся в ліки … Не плач, сестро, не плач гіркими 

сльозами … Не плач, мила, не плач, черлена калино, / Бо вже нема та й не буде того, що-с любила  

[С-П, с. 239]. Ієрархічна послідовність може реалізовуватися і в інший спосіб: на кожному новому етапі 

твору вводиться новий герой, який звертається до тієї самої особи: Батенько виходить, шабельку 

виносить… «Шабелька гостренька, мій син молоденький, / Повернися та з війни, та з чужої 

сторони!»…Матінка виходить, кошулю виносить / Свому сину на війну, на чужую сторону: / 

«Кошуля новенька, мій син молоденький, / Повернися та з війни, та з чужої сторони!» … Братичок 

виходить, коника виводить / Свому брату на війну, на чужую сторону: / «Коник вороненький, мій 

брат молоденький, / Повернися та з війни, та з чужої сторони!»[С-П, с. 201]. 

Етикетні одиниці в народнопоетичних творах, побудованих за композиційним принципом 

послідовності, функціонують як рушійний компонент, який уводить кожен наступний елемент 

сюжетного ланцюжка, тобто сприяють зв’язності художнього тексту: Ой загули сизі голубоньки рано на 

зорі, / Заплакали наші братці, сидя в острозі. / «Ой ви, братці, вірні товариші ви мої! / Поклоніться 

рідному отцеві прямо од мене: / Нехай він воронії коні усі позбува, / Нехай мене з тяжкої неволі – 

некрут визволя!» … Ой загули сизі голубоньки рано на зорі, / Заплакали наші братці, сидя в острозі. / 

«Ой ви, братці, вірні товариші ви мої! / Поклоніться ви матінці рідній прямо од мене; / Нехай вони 

сірі корови усі позбувають, / Нехай мене з тяжкої неволі – некрут визволяють!» … Ой загули сизі 

голубоньки рано на зорі, / Заплакали наші братці, сидя в острозі. / «Ой ви, братці, вірні товариші ви 

мої! / Накажіте жінці рідній прямо од мене… [С-П, с. 176 – 177]. Повтор етикетної формули сприяє 

утворенню синтаксичної стилістичної фігури (як правило, анафори, рідше – епіфори), на якій будується 

початок кожної нової строфи або пісенного тексту загалом: Вийди, дівчино, вийди, дівчино, / Та в гай 

по корови, / Нехай же я та й подивлюся / На ті чорні брови … Вийди, дівчино, вийди, дівчино, / Та в 

гай по телята, / Нехай же я та й подивлюся / На ті бровенята [ПКХ, с. 48]. З помітною регулярністю 

анафоричні повтори етикетних лексем та словосполучень функціонують у мові історичних та 

соціально-побутових народних пісень: – Отамане, батьку наш, / Порадь же ти тепер нас: / Ой що 

будем робити, / Чим воликів кормити? / – Косіть, хлопці, отаву… – Отамане, батьку наш, / Порадь 

же ти тепер нас: / Ой що будеш робити, / Чом воликів кормити? / – А ще, хлопці, не біда, / Єсть у 

полі лобода…– Отамане, батьку наш, / Порадь же ти тепер нас... [ОФБ, с. 223]. 

Народнопісенні тексти умовно поділяються на ті, що мають монологічну, діалогічну та 

розповідну форми викладу. На повторі етикетних одиниць утримуються народнопоетичні тексти з 

монологічною формою викладу: Попід гору високую червоний шнурочок, / Чому, любку, не приходиш, 
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який ти смуточок? / Попід гору високую червоная нитка, / Чому, любку, не приходиш – яка нічка 

видка? / Ой всю нічку у віконці свічечка горіла, / Чому, любку, не приходиш, бо-м сі розболіла? / Чому, 

любку, не приходиш хоч на годиночку, / Звеселити мого серця хоч половиночку? [ПКХ, с. 65]. Етикетні 

одиниці вводять або утримують репліки співрозмовників у народнопоетичних текстах, побудованих у 

формі діалогу: Добривечір, дівчино, куди йдеш, / Скажи мені правдоньку, де живеш? / – Ой я живу, 

козаченьку, край води, / Поставила хатоньку з лободи, / А ще к тому сінчики притешу / З премудрого 

дерева – лопуху. / – Ой одчини, дівчино, одчини, / Сама собі кривдоньки не чини. / – Ой не буду, 

козаченьку, одчинять, / Бо ти будеш ніченьку ночувать. / – Ой не буду, серденько, не буду, / Посиджу я 

трішечки да й піду. / Зійшов, зійшов місяць і зоря: / – Зоставайся, дівчино, ти сама! [ОФБ, с. 250]. 

У висновках узагальнено результати дослідження, з яких найголовнішими є такі: 

1. Український народнопісенний мовний етикет є складником загальнонаціональної етикетної 

системи, відбиває основні норми, традиції, правила мовленнєвої поведінки українців. У його межах 

виокремлюються звертання та етикетні лексеми й фразеологізми, вживані в інших комунікативних 

ситуаціях. Функціонуючи у фольклорно-пісенній мові, етикетні одиниці характеризуються 

варіантністю, експресивністю, наддіалектністю. 

2. Прикметною ознакою народнопісенного мовлення є етикетні звертання. Вони поділяються на 

дві великі групи. До першої належать традиційні етикетні лексичні засоби, що використовуються при 

звертанні до сторонніх осіб: назви спорідненості та свояцтва батько, брат, мати, сестра, син, тітка 

та інші; спеціальні лексеми гонорифічної семантики пан, пані, панна та похідні від них утворення, а 

також форма панове та слово панство; назви за товариськими стосунками добродій (заст.), друг, 

товариш (товаришка). До другої групи вербальних засобів належать слова та фразеологізми, які 

вживаються у фольклорно-пісенному койне в етикетній ролі. Виразниками відповідних звертань у мові 

народної поезії є антропоніми, терміни спорідненості та свояцтва, агентиви, субстантиви, 

метафоризовані назви тощо. 

Етикетна лексика та фразеологія, вживана в народних піснях у ролі звертань, стилістично 

диференційована. У її межах виокремлюються насамперед народнопоетизми: дитинонька, 

дівчинонька, козаченько, молодець та под., асоціативні утворення діалектного походження отець-

мати, отець-ненька. До народнопоетизмів належать слова й усталені вирази, вжиті в переносному 

значенні: зозуленька, кришталь, лебедя, розмова; словосполучення сизий голуб, сизокрила голубонька, 

сизокрилий орел. Народнопоетичними є й етикетні епітети гожий, красний, молодий, чорнобривий. 

Етикетну роль у мові українських народних пісень виконують і лексеми розмовного характеру: дівка, 

дочка, ковалівна, мамка, панібрат, паня, чумачиха тощо. Для вираження шанобливої ввічливості в мові 

української пісні вживаються етикетні звертання-юкстапозити: пане-брате, пане-товаришу, пане-

господарю, пане-молодче тощо. Як етикетні в мові народної поезії функціонують зменшено-пестливі та 

пестливі утворення господаренько, дівчиночка, кумонька, шинкарочка, ковалик, молодичка та ін. 

Оскільки українська народнопісенна мова має наддіалектний характер, у ній в етикетній ролі 

використовуються кращі зразки діалектного мовлення: батейко, ґаздинонька, жовнір. Етикетну 

функцію в мові української народної поезії виконують і застарілі з погляду сучасної української мови 

слова корчмар, шинкар (шинкарка), можний. 

3. У народнопісенній мовній культурі вживаються різноманітні традиційні етикетні лексеми й 

фразеологічні звороти, які використовуються в комунікативних ситуаціях вітання, вибачення, подяки, 

прохання, побажання, поздоровлення, прощання. Вони представлені лексемами просити, прощати, 

спасибі, поздоровляти, добридень (розм.), позволь, здрастуй, віншувати (рідко), дзінькувати (діал.) та 

фразеологізмами добрий вечір, здоров був (розм.), Боже поможи, будь здоров, коли ласка твоя, дай 

Боже, чолом тобі (вам) (заст.), вволити волю (заст.), будьте милостиві (заст.). Прикметною рисою 

народнопісенного мовлення є використання пестливо маркованих етикетних формул: добрий 

вечеронько, бувай здоровенький, вволити воленьку, всю правдоньку (правдочку, правдусю) сказати. 

Характерним є й те, що ці етикетні одиниці, як правило, сполучаються зі звертаннями та звертальними 

формулами. 
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4.  Етикетні одиниці функціонують у різних за жанрами пісенних творах, проте регулярність їх 

уживання неоднакова: звертання-власні особові імена та їх варіанти використовуються в родинно-

побутових, а прізвища – переважно в історичних піснях. Номінації військових звань зафіксовано в 

текстах історичних (козацьких, рекрутських, солдатських) пісень, агентиви – у родинно-побутових та 

соціально-побутових уснопоетичних творах. Назви спорідненості та свояцтва мовноетикетну роль 

частіше виконують в історичних та соціально-побутових піснях, натомість родинно-побутова лірика 

багата на одиниці родинного етикету. Етикетні формули побажань, поздоровлень є ознакою 

календарно-обрядової поезії. Усталені вирази прощань часто функціонують в історичних та соціально-

побутових, запрошень – у весільних, прохань – у чумацьких та весільних піснях. 

5.  Етикетні лексеми й усталені вирази реалізують у народному мовленні свій великий 

стилістичний потенціал. Насамперед це стосується різноманітних типів повторів (синонімічних, 

парних, експресивних), що сприяють створенню народнопісенного ритму, який об’єднує частини 

тексту в поетичне ціле. Повтор є важливим елементом організації народнопісенних текстів, а, отже, 

виконує не лише стилістичну, а й текстотвірну роль. На основі повторів етикетних одиниць будуються 

такі стилістичні фігури: анафора, епіфора, епанафора, анепіфора, тавтологія, плеоназм, рефрен, 

полісиндетон. Компонентом зв’язності пісенного тексту виступають етикетні одиниці, залучені до 

ампліфікаційних, градаційних повторів, синтаксичного паралелізму. У піснях з діалогічною 

композицією на повторі початкової або кінцевої етикетної одиниці часто будується весь текст. 

Анафоричний повтор та епіфора етикетних одиниць сприяють утворенню строфи або приспіву в 

піснях-монологах. Паралелізм риторичного та етикетного звертання у фольклорно-пісенних текстах 

виконує архітектонічну функцію, утримуючи експозицію, епілог та основну частину твору.Часто 

етикетні одиниці розпочинають, завершують народну пісню або ж становлять її певний 

композиційний елемент, тобто виконують текстотвірну функцію. Етикетні лексеми та фразеологізми 

сприяють інформативності (знайомлять з персонажами та подіями твору), зв’язності й цілісності 

(поєднують частини поезії, допомагають в оформленні сюжету) фольклорно-пісенного тексту. 

Етикетні засоби, виражені стилістично маркованими лексемами та виразами, забезпечують такі 

категорії народнопоетичного тексту, як емотивність та експресивність. 

Народнопісенні етикетні лексеми та фразеологізми можуть збагатити сучасну систему 

українського мовного етикету. Фольклорно-пісенні твори дозволяють підтвердити експресивність 

етикетних одиниць, простежити динаміку розвитку етикетної мовної системи. 
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АНОТАЦІЯ 

Гриценко О. В.Текстотвірні та стилістичні функції етикетної лексики і фразеології в мові 

українського пісенного фольклору. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.02.01 –українська мова. –Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню етикетної лексики та фразеології, 

з’ясуванню їх стилістичних можливостей і текстотвірної ролі в мові українських народних пісень. У 

роботі висвітлено основні погляди вчених на специфіку народнопісенного тексту, подано аналіз 

наукової літератури з питань мовного етикету, запропоновано нові терміни на позначення 

народнопісенного мовного етикету, етикетного епітета. 

Визначено склад етикетних лексичних та фразеологічних одиниць, уживаних у мові 

української народної поезії, засоби їх вираження, умови функціонування, етикетну семантику. 

Особливістю народнопоетичних текстів є наявність етикетних синонімічних словотвірних рядів, 

основну частину яких складають народнопоетизми, пестливо марковані деривати, діалектизми, 

розмовні, застарілі, рідковживані, поетичні слова та вирази. Вони беруть активну участь у 

стилістичному оформленні уснопоетичних творів. Народнопісенну етикетну лексику та фразеологію 

диференційовано відповідно до жанрової специфіки твору. З’ясовано стилістичний та текстотвірний 

потенціал відповідних етикетних лексем та фразеологізмів у мові пісенного фольклору. Визначено 

роль етикетних слів та виразівв організації народнопоетичного тексту та структурному оформленні 

народних пісень із композиційними прийомами послідовності, поляризації та виділення одиничного. 

Ключові слова: народнопісенний мовний етикет, етикетна лексика, етикетна фразеологія, 

етикетна одиниця, народнопоетизм, стилістична фігура, текстотвірна роль, фольклорно-пісенний текст. 

АННОТАЦИЯ 

Гриценко О. В. Текстообразующие и стилистические функции этикетной лексики и 

фразеологии в языке украинского песенного фольклора. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.01 – украинский язык. – Запорожский национальный университет. – Запорожье, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию стилистических возможностей и 

текстообразующей роли этикетной лексики и фразеологии, функционирующих в языке 

украинских народных песен. В работе изложены основные взгляды ученых на специфику 

народнопесенного текста, представлен анализ научной литературы по вопросам речевого этикета, 

предложены новые термины для обозначения народнопесенного речевого этикета, этикетного 

эпитета. Установлен состав этикетных лексических и фразеологических единиц, употребляемых в 

языке украинской народной поэзии, описаны средства их выражения, условия функционирования, 

этикетная семантика. Особенностью народных песенных текстов является наличие этикетных 

синонимических словообразовательных рядов, основную часть которых составляют 

народнопоэтические слова и выражения, экспрессивно маркированные дериваты, диалектизмы, 

разговорные, устаревшие, редко употребляемые. Они активно участвуют в стилистическом 

оформлении народной поэзии. Определены стилистические возможности этикетных единиц, роль 

этикетных формул в организации народнопесенного текста, структурном оформлении народных 

песен с композиционным приемом последовательности, поляризации и выделения единичного. 

Исследован стилистический и текстообразующий потенциал этикетных лексем и фразеологизмов 

в фольклорно-песенных произведениях разных жанров. 
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Ключевые слова: народнопесенный речевой этикет, этикетная лексика, этикетная 

фразеология, этикетная единица, стилистическая фигура, текстообразующая роль, народнопесенный 

текст. 

SUMMARY 

Griсenko О. V. Тext-forming and stylistic functions of etiquette lexis and phraseology in language 

of Ukrainian folk songs . – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality – 10.02.01. – Ukrainian language. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

The thesis is dedicated to the analysis of etiquette lexis and phraseology as stylistic and text-forming 

means of folk lyric. The work highlights basic views of different scientists on the peculiarities of folk songs, 

it analyses the scientific literature in the field of language etiquette, suggests new terms to define language 

etiquette and etiquette epithet. 

We consider the structure of etiquette lexical and phraseological units used in folk lyrics, describe 

ways of expressing them, the conditions for their functioning, the peculiarities of their semantics. The 

etiquette units used in folk songs are divided into two groups. The first group includes etiquette lexical 

toolsused to address a third party. The other group includes phraseological units used in folk songs in the 

function of etiquette words. Antroponymy, as well as terms of kinship and in-law relation, nicknames of 

friendly relationship, agentives, substantives, personalized names play part of etiquette address in folk 

songs. Etiquette synonymic units (folklore poetisms, caressingwords, words with the diminutive meaning, 

colloquialisms and archaic words and expressions) are the characteristic feature of folk songs. They are 

characterized by polysemy and interpenetration. Etiquette lexis and phraseology of folk songs varies 

according to genre of the folk poetry. 

Possibilities of etiquette units as means of folk songs’ stylistic composition are defined. In particular 

it is defined that lexical tokens and phraseological units are lexical, phraseological and syntactical means of 

stylistics. Repetition of etiquette units helps form various stylistic tropes (expressive, doubled, tautological, 

gradation repetition, anaphore, еpistrophe, anepiphora, epinaphora, refrens). Repetitions fulfil text-forming 

function as they support the structure of folklore texts. Special attention is given to the role of etiquette 

formulae in organizing the rising action, the main part and the ending of folk songs. Stylistic and text-

forming potential of etiquette lexical and phraseological units in various folk pieces of literature are also 

pointed out, as well as peculiarities of etiquette units in folk songswith monologue and dialogue form of 

presentation. The role of etiquette address and expressions in the structure of folk songs is also defined. 

Keywords: folk-song’s speech etiquette, etiquette vocabulary, phraseology etiquette, etiquette unit 

nationally marked tokens, stylistic figure, teхt-forming role, folk-song text. 
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