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ВСТУП 

 

Українська народнопоетична творчість – це засіб передачі закам’янілих у віках традицій 

нації. У процесі становлення народна лірика змінювала свою функцію в суспільстві: з’явившись, 

як вияв «вибуху емоцій» (І. Я. Франко), розвиваючись, як засіб масової інформації 

(Н. О. Данилюк), вона набувала суто естетичної ролі. Вагу матеріалу, збереженого в усній 

народній творчості, важко переоцінити, оскільки в ній знайшли своє відображення всі сфери 

суспільного життя українців. Тому вивчення мови пісенного фольклору завжди було одним із 

актуальних напрямів українського мовознавства. 

Велике наукове значення мають праці, присвячені всебічному вивченню мови пісенного 

фольклору. 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, С. Я. Єрмоленко, А. М. Поповського, 

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 
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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 систематизації (розрізнення лексико-семантичних 
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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 й результати дисертації викладено в 7 статтях, із них 5 

опубліковано у фахових виданнях України, 1 стаття надрукована за кордоном (Білорусія). Обсяг 

публікацій – 4 друковані аркуші. 

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

списку використаної літератури (274 позиції) та списку джерел ілюстративного матеріалу (24). 

Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок, із них основного тексту – 210 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. МОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПОЕЗІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО 

ВИВЧЕННЯ ЕТИКЕТНИХ ОДИНИЦЬ 

 

1.1. Мовний етикет, основні поняття та проблеми 

 

Народнопісенна етикетна лексика і фразеологія – складна та розгалужена система, що 

входить до складу ширшого поняття загальнонаціонального мовного етикету. О. М. Миронюк 

слушно зауважує, що «мовний етикет – це своєрідне культурне обличчя кожної нації, тому 

дослідження його проблем не може залишатися поза увагою науковців» [172, с. 4]. У сучасній 

лінгвістиці є певна плутанина в термінах. Остаточно не визначені такі поняття як мовний 

етикет, мовленнєвий етикет, спілкувальний етикет. У всіх цих термінах є спільна лексема 

етикет. Вона походить із французької мови й поясняється як «церемоніал» або «етикетка» та 

означає «правила поведінки людей» [206, с. 32]. Більшість українських мовознавців оперує 

термінами мовний та мовленнєвий етикет. У російському мовознавстві є визначення речевой 

этикет. О. М. Миронюк зазначає: «Сам етикет деякі дослідники зараховують до вторинних 

моделювальних систем, котрі надбудовуються над первинною моделювальною системою – 

мовою. Однак, виходячи з факту, що такий універсальний засіб, як мова, є основою 

комунікаційних систем будь-якого виду, будемо вважати етикет окремою цілісною системою, 

всі вербальні засоби – мовним етикетом, а паралінгвальні явища – підсистемою етикету» 

[172, с. 103]. Н. І. Скобочкіна також дотримується цієї думки, але вживає термін не мовний, а 

мовленнєвий етикет [223, с 69]. 

Натомість Я. К. Радевич-Винницький розрізняє мовний етикет, мовленнєвий етикет і 

спілкувальний (комунікативний) етикет. Мовний етикет – це «сукупність словесних форм 

ввічливості, прийнятих у певному колі людей, у певному суспільстві, у певній країні». 

Мовленнєвий етикет – це «застосування мовного етикету в конкретних актах спілкування» 

[206, с 33; с.34]. Цю думку підтримує І. В. Мартинюк: «Мовленнєвий етикет становить собою 

застосування мовного етикету в конкретних актах спілкування» [161, с. 116]. Я. К. Радевич-

Винницький додає, «якщо немає пізнавальної чи операціональної потреби розрізняти явища 

мовного і мовленнєвого етикету, їх можна розглядати як єдиний феномен – лінгвоетикет» 

[206, с. 35]. А спілкувальний або комунікативний етикет вбирає в себе і лінгвоетикет, і 
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невербальний комунікативний етикет, тобто як вербальні одиниці етикету, так і паралінгвістичні 

засоби. На неправомірність розрізняти мову й мовлення вказує С. Я. Єрмоленко в «Довіднику з 

культури мовлення» і зауважує, що лексема мовленнєвий є лише калькою до російської речевой 

[85, с. 10]. Цю думку підтримує О. М. Миронюк [170, с. 3]. 

За енциклопедією («Українська мова»), мовний етикет – «усталені мовні звороти, типові 

формули, які використовуються у певних ситуаціях спілкування і відповідають національним 

культурним традиціям суспільства або окремого соціуму» [УМЕ, с. 362]. О. М. Миронюк за 

основу терміна «мовний етикет» бере тлумачення, запропоноване Н. І. Формановською: 

«система стійких формул спілкування, рекомендованих суспільством для встановлення 

мовленнєвого контакту співрозмовників, підтримання спілкування у вибраній тональності 

відповідно до їх соціальних ролей і рольових позицій відносно один одного в офіційних і 

неофіційних обставинах». Далі дослідниця робить висновок, що мовний етикет становить 

«функціонально-семантичне поле ввічливо-доброзичливих одиниць мовного спілкування в 

різних етикетних ситуаціях» [170, с. 3]. Таке визначення підтримують С. Я. Єрмоленко, 

С. П. Бибик [86, с. 94], І. Мартинюк [161, с. 116]. Л. В. Михайлова пояснює мовний етикет так: 

«Це розгалужена мовна мікросистема ситуативно обумовлених, тематично поєднаних, 

комунікативно спрямованих одиниць, взаємопоєднаних і взаємозалежних у межах діалогічної 

єдності в момент реального функціонування в мовленні» [173, с. 457]. В. М. Литовченко вважає, 

що мовленнєвий етикет – це «правила мовленнєвої поведінки, закріплені у системі стійких 

висловів, прийнятих даним колективом носіїв мови на певному етапі розвитку суспільства в 

особливих ситуаціях спілкування» [157, с. 175]. Ґрунтовне визначення поняття «мовленнєвий 

етикет» запропоноване О. О. Селівановою в «Лінгвістичній енциклопедії»: «Соціально, 

культурно й етнічно зумовлені стереотипні правила мовленнєвої поведінки, відображені в 

певних висловленнях і сполуках, паравербальних засобах, передбачених комунікативною 

стратегією ввічливості у прийнятих суспільством ситуаціях встановлення, підтримання й 

завершення контакту комунікантів відповідно до їхніх соціальних і позиційних ролей і 

відношень в офіційній і неофіційній сферах спілкування» [216, с. 433]. 

І. А. Морякіна визначення мовного етикету, подане Н. І. Формановською, вважає 

недостатнім, оскільки «одиниці мовного етикету мають здатність інтегративності, тобто можуть 

бути конструктивними елементами одиниць вищого рівня. Відповідно, позиція окремих слів і 
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стійких словосполучень у висловлюванні, а останніх – у дискурсі може бути показником знання 

або незнання мовного етикету» [176, с. 107]. Д. З. Гоциридзе трактує мовний етикет як «усталену 

в мові й мовленні систему стійких висловів, що застосовуються в ситуаціях встановлення та 

підтримки контакту», «сукупність словесних форм тактовності, ввічливості», «витворені 

суспільством правила мовної поведінки, обов’язкові для членів суспільства, взагалі – всі норми 

наших взаємостосунків, поведінки, національно специфічні, стійко закріплені в мовних 

формулах, але одночасно історично змінні» [52, с. 179]. У дисертації послуговуємося терміном 

мовний етикет, який входить до ширшої системи спілкувального (комунікативного) етикету як 

складника загального етикету. Окремо пропонуємо виділити народнопісенний мовний етикет, 

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

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

комунікативних ситуаціях (для встановлення, продовження та завершення спілкування). 

Н. І. Формановська зазначає, що мовний етикет тісно пов’язаний з категорією 

ввічливості. О. М. Миронюк пояснює ввічливість як «шанобливе ставлення один до одного, 

дотримання почуття такту, коректності, міри», «мистецтво виражати зовнішніми знаками ту 

внутрішню повагу, яку ми відчуваємо до співрозмовника». На її думку, ввічливість – один із 

найважливіших принципів спілкування. [172, с. 8]. Увічливість у загальному вигляді – «вияв 

поважного ставлення до інших» [246, с. 67]. Довгий час у лінгвістичній літературі з’ясовувалося 

питання ототожнення категорії ввічливості та мовного етикету. Н. І. Формановська зауважує, що 

мовний етикет та ввічливість лише взаємодіють між собою [246, с. 67]. Н. М. Журавльова в 

монографії «Поетика української епістолярної ввічливості ХІХ – початку ХХ ст.» називає 

мовний етикет одним із засобів вираження ввічливості [118, с. 38 – 39]. На думку М. П. Фабіан, 

тактовність та ввічливість є принципами етикету [241, с. 55]. 

О. М. Миронюк виокремлює такі функції мовного етикету: контактну, регулятивну, 

апелятивну; конотативну (або функцію ввічливості), імперативну (функцію впливу), емотивну та 

символічну [172, с. 11 – 12]. Етикетні мовні одиниці не можуть виконувати інформативної 

функції: ці засоби не вносять у повідомлення нічого нового. У мовознавстві виділяють тематичні 

групи засобів мовного етикету. Основним критерієм є вербальні дії, які «учені називають 

«ритуалами статусу» або «міжособистісними ритуалами»» [172, с. 8 – 9]. Серед них: 

1) звертання, привернення уваги, 2) привітання, 3) запрошення, 4) знайомство, 5) прохання, 
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порада, пропозиція, 6) згода та відмова на прохання, пропозицію, 7) згода та відмова з думкою 

співрозмовника, 8) вибачення, 9) скорбота, жалоба, 10) заспокоєння, співчуття, 11) комплімент, 

12) заперечення, не підтримання, 13) поздоровлення, побажання, 14) подяка і 15) прощання 

[173, с. 449 – 450]. О. М. Мельничук виокремлює 10 семантико-функціональних різновидів 

етикетних висловлень: привітання, подяки, вибачення, люб’язності, прощання, запрошення, 

побажання, благословення, віншування, прихильності [166, с. 9 – 10]. В. М. Скаб розрізняє лише 

8 тематичних груп одиниць у межах українського мовленнєвого етикету: етикетні одиниці, 

якими виражається вітання; формули зі значенням прощання; вислови вибачення; мовленнєві 

одиниці, що супроводжують прохання; формули подяки; конструкції побажальної модальності; 

формули привітань з певної нагоди, свята; типізовані фрази ритуалу знайомства 

[цит. за 157, с. 177]. Кожна з наведених груп у своєму арсеналі має певну кількість синонімічних 

одиниць мовного етикету. У межах народнопісенного мовного етикету можна виділити такі 

тематичні групи: звертання (привернення уваги), привітання, прощання, запрошення, прохання, 

побажання, вибачення, комплімент, поздоровлення, подяка. 

Етикетні слова і вирази дослідники називають по-різному. Поширеним у лінгвістиці є 

термін формула мовного етикету, тобто «стійкий, компактний, постійно відтворюваний у 

конкретній етикетній ситуації, історично сформований мовний вислів» [172, с. 16] або слова, 

«фразеологізовані речення, готові до вжитку стандартизовані мовні конструкції» [223, с. 69]. Це 

питання залишається дискусійним. Е. С. Вєтрова, вивчаючи статус формул увічливості, зазначає: 

«Дослідники кваліфікують їх по-різному: неповні речення (О. М. Пєшковський, 

О. О. Шахматов), вигукові речення (О. М. Гвоздєв), неподільні речення (К. М. Галкіна-

Федорчук), перформативні речення (Л. Пісарек, О. В. Падучева), слова-речення (П. С. Дудик), 

експресиви (В. В. Богданов, А. Вежбицька, Р. В. Шиленко), ритуальні мовленнєві акти 

(О. М. Вольф), конвенційно-етикетні формули (Г. О. Золотова), формули мовленнєвого етикету 

(Н. І. Формановська), етикетні дії (В. І. Карасик), неінформативні мовленнєві акти (В. Г. Гак), 

комунікати (І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська)». Такі науковці, як 

В. В. Виноградов, А. П. Грищенко, І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська вважають їх етикетними 

вигуками [35, с. 10]. Цю думку підтримує й О. М. Мельничук [166, с. 3]. О. М. Миронюк, 

досліджуючи історію українського мовного етикету, наводить такі терміни на позначення 

стереотипів ввічливості: стилістичні формули, стилістичні трафарети, стійкі формули, 
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стереотипні формули, стилістичні шаблони, традиційні формули, формули мовного етикету. 

Дослідниця також уводить поняття гоноратив – «лексико-граматичний або лексичний засіб 

вираження ввічливості» [170, с. 4]. О. М. Мельничук до переліку понять додає ще конструкції 

мовленнєвого етикету, інтерактивні одиниці мовного етикету, етикетні висловлення і вважає 

найбільш придатним з названих той термін, який відображає синтаксичну природу етикетних 

конструкцій, назву – етикетне висловлення [166, с. 6]. Термін етикетні формули введений у 

науковий обіг С. К. Богдан [23]. Поняттям формули ввічливості послуговується 

Н. М. Журавльова [118]. 

Уважаємо правомірним використовувати терміни етикетна одиниця (лексема, 

словосполучення та фразеологізм, формула) на позначення слів та усталених виразів, що 

вживаються в різних комунікативних ситуаціях як етикетні. Синонімічним до зазначених 

термінів є поняття стереотипна формула. Значення, з яким мовна одиниця може виконувати 

етикетну функцію (виступати засобом мовного етикету), називаємо етикетною семантикою. У 

лексикографічних працях спеціальної ремарки на позначення етикетності немає. Етикетна 

семантика часто пояснюється описово: «Уживається як ввічливе звертання…» або под. Етикетна 

функція слів та словосполучень зумовлена мовною практикою суспільства, оскільки «мовний 

етикет – категорія соціолінгвістична. Суспільні умови міжособистісних відносин були тим 

визначальним чинником, що сприяв наданню етикетних функцій певним граматичним та 

лексичним елементам» [170, с. 2]. З точки зору функціонування в межах діалогічної єдності 

науковці виділяють чотири види груп одиниць мовного етикету: самостійні, межуючі, 

комбіновані та супроводжувальні [173, с. 453 – 454]. 

Більшість лінгвістів погоджується з тим, що мовний етикет є специфічно національним 

явищем. На користь цієї думки наведемо твердження Л. П. Ступіна та К. С. Ігнатьєва, які 

вважають, що мовний етикет – «сукупність типових висловлювань, закріплених національно-

культурними і мовними традиціями в даному мовному колективі для використання в 

конкретних соціально-комунікативних ситуаціях» [цит. за 157, с. 175]. Д. З. Гоциридзе 

підкреслює, що «становлячи елемент національної культури, мовний етикет відрізняється 

яскравою національною специфікою … Мовний етикет – явище універсальне, але в той самий 

час кожен народ створив свою, національно специфічну систему правил мовної поведінки. … 

Етикетні формули, що витворюються в різних лінгвокультурних спільнотах, відображають 
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історичний шлях розвитку кожного конкретного народу. … Взагалі, мовний етикет кожного 

конкретного народу – це вияв культурного коду нації, засвоєння якого є необхідною умовою 

вдалої міжкультурної комунікації» [52, с. 179 – 181]. Недаремно В. М. Литовченко виокремлює 

«український мовленнєвий етикет» і пояснює його як «характерні для українського етносу 

правила мовленнєвої поведінки, що реалізуються в системі стійких формул» [157, с. 177]. 

 

1.2. Особливості фольклорної мови і специфіка народнопісенних текстів 

 

Фольклорні тексти широко демонструють національний характер етикетних мовних 

засобів. Саме в народних пісенних творах відбиті найкращі народні традиції, не винятком є й 

етикет (як поведінковий, так і спілкувальний). Цю думку підтверджують функції 

народнопоетичної мови, серед яких виділяють: культуроносну, функцію національної 

ідентифікації, функцію моралі («оскільки в мові народної словесності відбито комплекс 

морально-етичних складників, морально-психологічного укладу життя і певні моральні 

настанови»), соціокультурну та соціорегламентувальну («функція утвердження і пропаганди 

канонів традиції») [69, с. 106]. Цікавими є слова С. К. Бірюкової та Б. Б. Дякієвої: «Звичаї, до яких 

залучаються етикетні правила, мовний етикет є найбільш давніми формами зберігання і передачі 

суспільно-історичного досвіду суспільства» [20, с. 118]. Тієї самої думки дотримується 

Д. О. Походжук: «Усна народна словесність споконвіку віддзеркалювала морально-етичні 

традиційні норми взаємин між людьми… Словесно-обрядова поезія нашого етноетикету – це 

величезний етнокультурний скарб, яким можна гордитися перед світом» [201, с. 10 – 12]. 

Відображення етноетики в народній творчості зацікавили Я. І. Гарасим, «адже загальнолюдська 

культура існує лише як загальнозначущий аспект національних (чи етнічних) культур». 

Дослідник зазначає, що «в українській уснопоетичній традиції особливої естетичної ваги надано 

тим явищам з етичної сфери індивіда чи громади, які пройшли через своєрідну моральну 

сакралізацію й устабільнилися в духовному світі етносу» [44, с. 1, с. 21]. Цікаві судження 

висловлює Н. Г. Мельник, переконуючи, що «пісенний фольклор містить у собі неоціненний 

матеріал для вивчення традиційних етико-естетичних засад українського народу, а також 

відображає еволюцію ідеалів, яка відбулася в процесі історичного розвитку нації» [165, с. 1 – 2]. 

Вона посилається на працю В. Є. Гусєва «Естетика фольклору», де вчений виділяє термін 
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естетика фольклору й розуміє під ним «естетику колективної творчості». Н. Г. Мельник 

стверджує: «Пісенний фольклор соціально-побутової тематики ілюструє психічні реакції, 

стереотипи поведінки, почуття, які переживає людина..» [165, с. 10]. 

Твердження О. В. Пуніної про те, що «найвиразніше питання мовленнєвого етикету 

розкрите на матеріалі розмовного мовлення, фольклорно-пісенного, дипломатичного, 

художнього» [204, с. 62] не є виправданим. Окрім дослідження К. Ф. Шульжука, в якому описані 

народнопісенні звертання, та праць із лінгвофольклористики (С. Я. Єрмоленко, В. А. Чабаненка, 

А. М. Поповського, Н. М. Журавльової, Н. О. Данилюк), де принагідно згадуються етикетні 

лексеми чи фразеологізми, комплексної роботи, присвяченої вивченню народнопісенного 

мовного етикету, на сьогодні немає. 

Мова народних ліричних торів є джерелом збагачення літературної мови й являє собою 

різнобарвне, багатогранне полотно. У сучасному мовознавстві виділилась окрема наука 

лінгвофольклористика (термін увів О. Т. Хроленко), завдання якої полягають у визначенні 

«місця і функції мовної структури в структурі фольклорного твору, використання лінгвістичних і 

фольклористичних методів дослідження» [274, с. 2]. 

Вивченню мови російської народної лірики присвячена робота С. Г. Лазутіна «Про 

фольклористичний аспект у вивченні мови народної поезії». Учений зауважує, що «мова 

народної поезії є предметом вивчення лінгвістики і фольклористики», а далі уточнює, що 

завдання лінгвістів – «визначення специфіки національної мови, розкриття закономірностей її 

історичного розвитку», а фольклористів – аналіз «багатства стилістичних прийомів у їх ідейно-

естетичних функціях». Специфіка мови будь-якого фольклорного твору «обумовлюється 

специфікою його ідейно-тематичного змісту» та жанровими особливостями [151, с. 122]. 

Філологи звернули увагу, що фольклор має безпосереднє відображення в 

загальнонаціональній мовній системі. Учені порушували питання стосовно природи мови 

фольклору. «Статус мови усної поезії у межах загальнонародної мови досі не визначений, хоча 

фольклорний компонент органічно входить до стилістичної системи української літературної 

мови, найбільше взаємодіючи з діалектами й текстами художнього стилю», – зазначає 

Н. О. Данилюк [71, с. 87]. С. Я. Єрмоленко вважає мову «численних фольклорних збірників» не 

тільки як «зафіксовану мить давньої поетичної творчості, а й живий компонент сучасної 

української літературної мови» [87, с. 4]. У своїй праці «Фольклор і літературна мова», 
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дослідниця, аналізуючи мову усної народної творчості, визначає її як функціональний різновид 

художнього стилю [87, с. 4]. Цю думку підтримує мовознавець Н. О. Данилюк. Уснопоетичним 

стилем мову фольклору називають В. І. Кодухов, З. К. Тарланов, С. Є Нікітіна. 

В. М. Русанівський та Є. Бартмінський уживають термін художній народний стиль або 

поетичний народний стиль, який виникає з «потреби співу, ритму, естетичного самовираження 

носіїв» [цит. за  71, с. 92]. 

Цікавою є думка російського вченого І. А. Оссовецького про взаємодію літературної мови 

з мовою фольклору. Учений приходить до висновку: «Мова фольклору тісно пов’язана з 

літературною мовою, тому що обидві вони мають своєю базою загальнонародну мову і 

впливають одна на одну». Він також зауважує, що мова фольклору є більш традиційною, тому 

зберігає в собі все те, що вже вийшло з ужитку в розмовній мові. Відповідно застаріла лексика 

продовжує жити в фольклорі, проте «функція» її «уже не тільки комунікативна, але й 

комунікативно-експресивна» [187, с. 98, с. 100]. 

Дослідженням мови слов’янського пісенного фольклору займався О. М. Бодянський. 

Учений у роботі «Про народну поезію слов’янських племен» зауважує, що в народних піснях 

«мова рідна зберігається в усій своїй чистоті, непідробленості, свіжості, силі, красі, багатстві» і 

загалом «пісні слов’ян відрізняються надзвичайною простотою викладу, поєднаною з 

самостійністю виконання, простотою засобів і повнотою дій, … досконалістю обробки» 

[26, с. 24, с. 148]. На велику роль народної мови вказував і В. В. Виноградов: «Квінтесенцією 

народної мови є словесно-поетична творчість народу, фольклор. Усна народна словесність – 

кристалізація семантики народної мови. Тому народна поезія нерідко розглядається як 

відтворення основних тенденцій системи народної мови, основних початків народного духу» 

[37, с. 98]. 

Л. І. Мацько зазначає: «З усіх фольклорних жанрів для української літературної мови чи 

не найплодотворнішим був і залишається народнопісенний. … Народна пісня живила і ще довго 

живитиме нашу душу і нашу мову, бо в жодному іншому жанрі людина не є такою близькою до 

природи, як у народній пісні, де все живе, діє, рухається, сумує, ніде людина не є такою щирою, 

висповідальною, як у пісенному слові» [163, с. 137]. Мову думового епосу вивчали 

М. О. Максимович, Ф. М. Колесса, П. Г. Житецький, П. Д. Мартинович, М. Ф. Сумцов, 

І. Я. Франко, П. Г. Богатирьов, В. М. Гацак, А. П. Євгеньєва, С. Я. Єрмоленко, 
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В. М. Жирмунський, Г. І. Мальцев, І. О. Оссовецький, Б. М. Путилов, О. Т. Хроленко, 

К. В. Чистов, Л. К. Рак, О. Д. Назарук, Т. П. Беценко та ін.. Історичні пісні досліджували О. І. Дей, 

Г. А. Нудьга, С. Й. Грица, Н. С. Шумада, І. Я. Павленко, Т. І. Колотило, Л. М. Снігірьова. 

Козацькі пісні стали об’єктом дослідження О. М. Гончаренка, чумацькі – І. Я. Рудченка, 

М. З. Кушпи, В. С. Широкової. Ліричні пісні цікавили таких учених: О. М. Бодянського, 

О. О. Потебню, І. Я. Франка, Ф. М. Колессу, С. Г. Лазутіна. Весільні пісні описані в дослідженнях 

М. І. Костомарова, П. О. Куліша, Я. Ф. Головацького, О. О. Потебні, М. Ф. Сумцова, 

Б. Д. Грінченка, В. Ю. Охрімовича, М. М. Шубравської, К. В. Чистова, С. В. Маховської, 

В. В. Гуляновської, Н. В. Хібеби, Н. Стащенко та А. Сторожук, О. В. Слюсаревої, колискові – 

О. В. Марчун та А. Н. Мартинової. Календарно-обрядові пісні, зокрема колядки, стали об’єктом 

дослідження М. І. Костомарова, П. О. Куліша, І. С. Нечуя-Левицького, О. О. Потебні, 

М. І. Коробки, О. М. Веселовського, І. Я. Франка. Зазначені вчені характерною особливістю цих 

пісень вважають те, що фантастичне видається за реальне і пояснюється наявністю віри в магію 

слова. 

Лексичний склад української народної пісні, граматичну будову та виразові засоби 

вивчали О. О. Потебня, В. С. Ващенко, С. Я. Єрмоленко, К. Ф. Шульжук, В. А. Чабаненко, 

А. П. Коваль, А. М. Поповський, Н. О. Данилюк. Стилістично марковані іменникові форми в 

мові українського фольклору описала Н. М. Журавльова. Народнопісенні звертання стали 

об’єктом дослідження К. Ф. Шульжука. Питаннями словотвору іменників, синонімів, складних 

слів в мові пісенного фольклору займалися С. Я. Єрмоленко, П. Є Мишуренко, Р. Г. Волощук, 

Г. М. Сагач, Л. М. Стовбур. На формульність мови народної лірики вказували Ф. М. Колесса, 

О. Т. Хроленко, М. М. Москаленко, Т. П. Беценко. Особливості психологізму українських 

народних пісень розкриті в роботі В. О. Білик. Основні способи ідентифікації жінок у 

фольклорно-пісенному антропоніміконі знайшли відображення в праці Н. С. Колесник. 

Г. В. Микитів присвятила своє дослідження аналізу епітетів у чумацьких піснях. Епітетика 

весільних пісень описана в роботі О. В. Слюсаревої. Мову календарно-обрядової лірики вивчала 

Г. В. Сокіл. 

Усі мовні засоби, що функціонують в усній народній творчості, С. Я. Єрмоленко називає 

мовно-фольклорною системою. Вона вводить термін народнопісенний словник, визначаючи його 

як «назви усталених атрибутів пейзажу, родинних стосунків, психічних станів людини. 
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Семантичний обсяг загальновживаних слів, що входять до лексичної системи народнопоетичної 

мови, відрізняється від значення цих слів у стилістично нейтральному літературному мовленні» 

[87, с. 48]. І. С. Климас розрізняє поняття лексика фольклору (тобто словниковий склад 

фольклору) та фольклорна лексика (тобто лексичні одиниці, що увиразнюють твір) [124]. 

Н. О. Данилюк до поняття фольклорна лексика наводить синонім народнопоетична лексика, а 

термін мова української народної пісні розуміє як «самобутню художньо-естетичну систему 

національної мови, що має особливі ознаки фонетико-евфонічної, морфолого-словотвірної, 

синтаксичної, лексико-семантичної організації» [69, с. 132]. За аналогією пропонуємо ввести 

поняття народнопісенний мовний етикет, оскільки, крім безпосереднього, прямого призначення 

встановлення, продовження, завершення комунікативного акту, мовноетикетні засоби беруть 

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

семантика, нормативність етикетних одиниць у народнопоетичному дискурсі дещо відмінна від 

літературного вживання. 

При аналізі стилістичного й текстотвірного потенціалу етикетної лексики та фразеології в 

мові народної поезії слід враховувати стилістичні особливості, принципи текстового 

оформлення народних пісень. М. В. Гоголь писав: «Поезія в піснях невловима, чарівна, 

граціозна, як музика», а музика в малоросійських піснях «злилася з життям – звуки її такі живі, 

що, здається, не звучать, а говорять – говорять словами, промовляють, і кожне слово цієї яскравої 

мови проймає душу. Зойки її іноді такі схожі на крик серця, що воно враз і раптом здригається, 

немовби доторкнулось до нього гостре залізо» [47]. 

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

рівнях: «Те, що потенційно закладено в народнорозмовному мовленні, – багатство словотвірних, 

морфологічних, синтаксичних варіантів, рухливість семантики слів-синонімів і співвідносних з 

ними фразеологізмів, – цілеспрямовано використовується творцями народної пісні» [87, с. 67]. 

О. О. Потебня зазначав: «Пісня протягом свого життя … є не одним твором, а рядом варіантів, 

кінці якого можуть бути до невпізнанності далекі один від одного, а проміжні ступені непомітно 

зливаються між собою» [цит. за 77, с. 23 – 24]. Варіантність народнопоетичної мови 

проявляється на всіх її рівнях. На фонетичному – чергування, використання діалектного 

мовлення, на словотвірному – наявність різних префіксальних та суфіксальних утворень 
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(особливо зменшено-пестливих), на лексичному – фіксація вузьколокальних слів, розширення 

семантичного поля лексеми, на синтаксичному – повтори одиниць тощо. 

Однією з характерних стилістичних особливостей фольклорно-пісенного твору є 

функціонування зменшено-пестливих утворень. Вони стали предметом дослідження 

М. І. Костомарова, О. О. Потебні, О. М. Веселовського, С. Я. Єрмоленко, Н. М. Журавльової. 

В. А. Чабаненко вважав демінутиви засобами створення емоційного колориту та експресивного 

тону в українських народних піснях [257, с. 68]. С. Я. Єрмоленко наявність різних словотвірних 

варіантів лексеми в народнопоетичному творі називає стилістичним прийомом «підкреслення 

динамізму словесних образів» [87, с. 61]. Вона зазначає: «Здрібніло-пестливі форми – типова 

ознака народнопісенних звертань до дівчини, хлопця, матері, батька, до всього, що оточувало 

людину і в чому вона хотіла бачити тільки добре й ніжне ставлення…» [87, с. 55]. Дослідниця 

називає лексеми з суфіксами емоційної оцінки «характерною ознакою народнопісенного 

словника» [87, с. 53 – 54]. В. І Сімович писав: «Цікаве й дуже характеристичне явище для 

української мови – се здрібнілі та пестливі слова» [221, с. 115]. Цієї думки дотримується й 

Н. О. Данилюк. Вона наголошує, що «словотвірна структура зменшено-пестливих форм 

узгоджується з ритмікою, мелодією пісні, сприяючи її звуковому оформленню» [69, с.140]. 

Підсумовуючи, Н. О. Данилюк підкреслює велику роль оцінних форм у мові фольклору, 

оскільки вони мають «велике емоційне навантаження, що часто перевищує понятійну 

інформацію слова» [69, с. 141]. 

Варіантність на лексичному рівні зумовлена наявністю діалектних слів. Вагоме місце в 

лексичній системі пісенного фольклору посідають синоніми. С. Я. Єрмоленко подає термін 

фольклорний синонімічний ряд, що означає «взаємозамінні слова, словоформи, які функціонують 

у часово-просторових варіантах фольклорного твору» [87, с. 17]. Фольклорний синонімічний 

ряд, на думку філологів, поширюється за рахунок діалектних лексем, архаїчних слів («які з 

погляду стилістичної виразності відзначаються більшою експресивністю» [87, с. 20]), 

розширення семантики, наявністю різних словотвірних утворень. Семантичне варіювання 

С. Я. Єрмоленко пояснює так: «Це і стилістична фігура в тексті однієї пісні, і функціонування 

співвідносних видозмінених висловів у варіантах пісень або в різних піснях» [87, с. 76]. 

Стосовно розширення значення лексеми в народнопоетичному творі, варто враховувати 

природу семантики уснопоетичного слова, яка «зумовлена тим, що воно є елементом усталених 
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словесних комплексів (парадигм), які формують фольклорну модель світу. У семантичній 

структурі слова послаблена предметно-логічна визначеність денотата й максимально 

збільшений конотативний шар, до якого належать оцінні, емоційні, культурологічні й інші 

елементи» [69, с. 185]. Н. О. Данилюк називає такі «семантико-синтаксичні ознаки уснопісенної 

лексики»: епітети, порівняння, метафори, символи, художні паралелізми, фразеологія [69, с. 166]. 

На думку багатьох лінгвістів, синоніми в народнопоетичній мові функціонують у 

повторах. О. І. Дей вважає, що «синоніміка у пісенності є одним із шляхів для розгортання 

повторів, стаючи в них вузловими та опорними точками змісту, який саме відрізняється й 

акцентується повторами» [77, с. 216]. На основі синонімії будуються такі стилістичні фігури: 

повтори, градація, гіпербола, ампліфікація. Вони сприяють увиразненню експресивного 

оформлення твору, акцентують, затримують увагу читача на чомусь особливому. 

Типова риса стилістичного оформлення народних поетичних творів – вживання епітетів 

(постійний епітет, народнопоетичний епітет), як правило, емоційно-оцінних: «Особливе місце в 

ліричних піснях посідають епітети. Разом з іншими художніми засобами вони сприяють 

творенню художнього образу, підкреслюють найважливішу й найістотнішу прикмету явища чи 

героя, увиразнюють їх оцінку, надають ліричній пісні поетичності» [56, с. 159]. Серед цієї 

системи народнопісенних означень виділяються постійні епітети. О. М. Веселовський і 

В. І. Єрьоміна розрізняють тавтологічні епітети, пояснювальні, серед яких виокремлюються 

епітети-метафори та синкретичні епітети [92, с. 60]. Н. О. Данилюк пропонує послуговуватися 

терміном народнопісенний епітет, під яким розуміє «слово (рідше сукупність слів), що виступає 

означенням опорної лексеми, називаючи найбільш показові елементи змісту, характеризується 

узагальненістю семантики, тісним поєднанням із означуваним, постійністю, повторюваністю, 

відтворюваністю у процесі мовлення, деякими специфічними способами граматичного 

оформлення» [69, с. 202]. Дослідниця підкреслює, що «образні означення» стають ще більше 

стилістично вагомими, якщо мають пестливо-зменшені суфікси, використані у певній формі 

ступенів порівняння, входять до складних утворень або функціонують у повній нестягненій чи 

короткій формі [69, с. 145 – 146]. 

Ф. І. Буслаєв вказує на такі риси мови народних творів як «сталість, незмінність висловів», 

«точність і простота», наявність «постійних епітетів». Учений вислови з постійними епітетами 

ототожнює з типами грецьких богів, «які, одного разу створившись, ніколи не змінювались, бо 
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грек не знаходив вже іншого кращого і «приличнейшего» образу для втілення Юнони та Зевса» 

[цит. за 274, с. 121 – 123]. У роботі «Із записок з теорії словесності» О. О. Потебня розглядає 

означення взагалі і наголошує, що епітет, «зменшуючи обсяг і збільшуючи зміст поняття, 

наближає це поняття до конкретності» [200, с. 211]. О. І. Дей постійні епітети вважає засобом 

виділення одиничного й наділяє їх функцією підсилення, додаткового підкреслення, 

акцентування. На думку науковця, постійний епітет виступає «виразником оціночної 

(ідеологічної) точки зору» [77, с. 213, с. 214]. Стилістична завантаженість постійних епітетів 

підвищується в конструкціях з повторами, тавтологічних висловах та субстантивації [77, с. 215]. 

С. Я. Єрмоленко виокремлює такі функції постійних епітетів: орнаментальну (прикрашальну) та 

емоційно-оцінну [87, с. 77]. Дослідниця уточнює: «Зіставлення в тому самому пісенному тексті 

різних епітетів при одному означуваному увиразнює поетизацію реальних, нейтральних понять, 

які завдяки контрасту з переносними ознаками піднімаються до вищого узагальнення, до 

символічного змісту» [87, с. 85]. С. Г. Лазутін зауважує, що епітети в різних піснях не є 

однаковими. Епітети, використані в історичній ліриці, не загальні, не шаблонні: вони повинні 

«надати образу більш визначену і життєво достовірну історичну, соціальну, побутову або 

географічну характеристику». Натомість у ліричних піснях, які відрізняються яскравим 

жанровим багатством, епітети мають побутовий характер і виконують функцію «не лише 

описово-зображальну, але одночасно і емоційно-виразну» [153, с. 130]. С. Я. Єрмоленко вказує 

на «розмежування постійних епітетів за жанрами пісень: той самий епітет у різних пісенних 

жанрах відзначається характерною сполучуваністю» [87, с. 79]. Епітетику весільно-обрядових 

пісень детально вивчала О. В. Слюсарева [225]. 

Епітети широко вживаються у складі етикетних одиниць. 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. Серед етикетних епітетів 

трапляються постійні означення, тавтологічні, епітети-ознаки. 

Неабияке значення в стилістичному оформленні народнопоетичних творів відіграють 

метафори, символи, порівняння, прикладки тощо. Символіка народної лірики є дуже багатою, 

широкою. В. І. Єрьоміна зауважує: «Символ ліричної пісні – це символ психологічний, тому він 

ніколи не може бути розшифрованим» [92, с. 134]. Оскільки пісні тяжіють до лаконічності, 
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стислості (при цьому намагаючись максимально розкрити світ героїв), то вживання й 

функціонування такої кількості традиційних символів є необхідною їх умовою. О. І. Дей вказує 

на те, що «виняткове значення в поглибленні ідейно-поетичного звучання образу в піснях з 

психологічними паралелізмами має народнопісенна символіка» [77, с. 103]. С. В. Маховська, 

аналізуючи весільні пісні, робить висновок, що «символіка весільної пісні – універсальна форма 

розкриття людського буття у весільній драмі та поза нею, своєрідне утворення, яке діалектично 

поєднує одиничне (індивідуальне) і абстрактне (загальне), матеріальне й ідеальне» [164, с. 12]. 

Символіку української народної лірики досліджували Н. І. Кобринська, Н. О. Данилюк. 

В. І. Єрьоміна вказує на взаємозв’язок між символом та метафорою. За її 

спостереженнями, символ довго формується та функціонує в сталому постійному вигляді, чітко 

обмежений поетичною системою. Натомість метафора в народній поезії народжується миттєво, 

так само, як і помирає, вона мінлива і є естетичною категорією [92, с. 134]. Н. О. Данилюк 

вважає, що метафора народної пісні – «це цілісна мовна одиниця, що виникає внаслідок 

взаємодії зіставлюваних слів-понять, одне з яких може бути виражене імпліцитно». До основних 

рис фольклорної пісенної метафори дослідниця зараховує «постійність словникового складу, 

повторюваність, відтворюваність у процесі мовлення, усталені синтаксичні способи вираження» 

[69, с. 213]. У комунікативному акті (зокрема, у народнопоетичних діалогах) зафіксовані 

метафори при звертаннях. У такому випадку вони виступають прикладками, функціонуючи в 

пісенному фольклорі як «фразеологізми, в яких іменникове означення конденсує ширший 

конкретно-чуттєвий образ, часто побудований на порівнянні, зіставленні, ототожненні» 

[87, с. 85]. О. О. Потебня вважає прикладкові конструкції без підрядного сполучника повним 

порівнянням. Н. О. Данилюк наділяє народнопоетичні прикладкові словосполучення 

текстотвірною функцією, оскільки вони виступають виразними структурами «художнього 

синтаксису пісні, у яких виявляються такі його риси, як прагнення до економності, стислості 

вислову» [69, с. 171]. 

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, тобто традиційні 

слова, вжиті в непрямому значенні (на основі подібності, аналогії), які в певному контексті 
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(комунікативній ситуації) можуть функціонувати в ролі експресивного звертання самостійно або 

виконувати роль прикладки. 

Метафора близька до порівняння. В. І. Єрьоміна доводить, посилаючись на слова 

О. М. Веселовського, що порівняння «більш розвинене обставинно», тому і є менш поширеним 

у народній ліриці, ніж метафора. Побутують різні думки щодо взаємозалежності цих двох 

тропів. Одні вчені стверджують, що порівняння «історично випереджає» метафору. Більшість 

дослідників дотримується протилежної думки і вважає, що «образне порівняння – це 

синтаксично розвинена метафора» [92, с. 102 – 103]. О. О. Потебня звернув увагу на те, що 

«загальна граматична форма розвинених порівнянь в … піснях є безсполучниковість», яку 

назвав «свідомим поетичним прийомом». Ефект такого прийому вчений вбачав у тому, «що 

образ у використанні уявляється не спогадом, а наявним враженням» [200, с. 277]. О. І. Дей 

вважає порівняння джерелом гіперболи, паралелізму та літоти, підкреслюючи його 

словотворчий потенціал. Автор зазначає, що порівняння (сюди ж філолог зараховує й 

прикладкові конструкції з метафоричними назвами) «в українських піснях» «несе в собі часто-

густо й елементи гіперболи», оскільки має на меті «посилювати образ одного предмета за 

рахунок іншого». Традиційні порівняння, на думку О. І. Дея, поліпшують запам’ятовування, – 

утримують цілісність пісенного тексту [77, с. 217]. Н. О. Данилюк пропонує послуговуватися 

терміном народнопоетичні порівняння, що являють собою «цілісні синтаксичні одиниці, які 

виникають унаслідок семантичної взаємодії зіставлюваних слів-понять і характеризуються 

постійністю лексичного складу, повторюваністю, відтворюваністю, деякими типовими 

способами граматичного оформлення» [69, с. 208]. В етикетних ситуаціях порівняння (з 

підрядним сполучником), на відміну від метафори, в народнопоетичних творах функціонує 

значно рідше. 

Згадуючи прикладкові словосполучення, варто додати, що типовими для мови народних 

пісень є подвійні назви, за термінологією О. О. Потебні, «опредмечення образу, перетворення 

символу в обставину» [цит. за 274, с. 23]. На відміну від прикладок, в яких підкреслене 

атрибутивне значення, такі одиниці не виражають певну ознаку, а виступають складеною 

назвою одного поняття. На позначення назв батько-мати, хлопці-дівчата науковці пропонують 

використовувати такі терміни: типові фольклорні формули або біноми, парні зближення 

сумарного характеру [87, с. 65 – 66, с. 72], типові копулятивні вислови [69, с. 174], асоціативні 
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назви [240, с. 137]. С. Я. Єрмоленко вважає, що творення складних слів є однією з «виразних 

стильових ознак фольклорної мови». Окрім уже перерахованих прикладкових словосполучень 

та парних зближень сумарного характеру, дослідниця називає такі варіанти народнопоетичних 

складних слів: слова-повтори, синонімічні зближення. С. Я. Єрмоленко розрізняє «типові 

фольклорні формули» і «пісенні оказіоналізми, в основі яких здебільшого лежить семантика 

зіставлення, порівняння, а з погляду структурного вони мотивуються підрядним 

словосполученням» [87, с. 65]. 

В. А. Воскресенський однією з найтиповіших ознак народної мови називає тавтологію. 

Він виділяє три типи тавтології: незмінний повтор слова, словосполучення, речення; повтор 

кореня слова, повтор частини речення; поєднання подібних (синонімічних) слів 

[цит. за 274, с. 18]. О. О. Потебня тавтологічні конструкції називає «стилістичними 

скам’янілостями». С. Я. Єрмоленко зазначає, що коренеслівна тавтологія є специфічною 

ознакою пісенного тексту: «Пісня ніби тчеться, переходячи від слова до слова, підхоплює 

спільне й розвиває, формально видозмінюючи його» [87, с. 69]. Дослідниця вказує на стиле- та 

текстотвірні можливості тавтології, пояснюючи, що тавтологічні сполуки впливають на ритміко-

інтонаційну будову вірша, на мелодійність», а «повтор спільнокореневих слів сприяє 

експресивності художнього мовлення, підкресленню його високого звучання порівняно з 

нейтральним розмовним мовленням» [87,  88]. О. І. Дей виділяє тавтологічну синонімію, яка, 

«акцентуючи на певній якості чи дії, водночас є елементом епічності викладу» [77, с. 216]. 

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 (О. О. Потебні, 

А. Л. Метлинського, С. Г. Лазутіна, В. І. Єрьоміної, В. А. Чабаненка, О. І. Дея, С. Я. Єрмоленко, 

Н. М. Журавльової), 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. С. М. Шафранов, аналізуючи народну 

російську поетичну мову, зауважує, що найголовнішою її особливістю є пісенні повтори, це 

«одна з суттєвих її форм». Ця проблема висвітлена у його роботі «Про будову народно-
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російської пісенної мови, що розглядається у зв’язку з наспівами». Дослідник стверджує, що, 

«виникнувши заради задоволення стилістичної потреби мови, саме для підтримки її 

«зрозумілості», форма повтору отримала потім більш загальне застосування, в якості фігури 

підсилення мови». Повтори, на його думку, «затримують увагу слухача, не допускають його 

ковзати думкою по змісту пісні, а змушують взяти в ньому участь, вдивитися в кожен пісенний 

образ, продумати кожну думку співця» [266, с. 202 – 204]. 

У сучасній науці виділяють повтори прості та композиційні. Простим вважають той 

повтор, який увиразнює мову пісні і не має структурно-організуючого значення. Серед простих 

повторів розрізняють звукові, словесні та фразові. Розмежовують також контактні (що сприяють 

наростанню експресивності) та дискантні (що зупиняють увагу читача або слухача на 

сказаному). Усі названі види простих повторів мають місце в мові народнопісенних творів.  

Композиційними ж є ті повтори, що безпосередньо сприяють оформленню будови, 

організації тексту пісні. Дослідники звернули увагу на те, що композиційний повтор є важливим 

композиційним фактором змістового значення народної поезії. На текстотвірні та стилістичні 

можливості композиційних повторів вказує О. І. Дей: «Композиційні повтори із заміною тільки 

одного елемента рухають зміст, створюють і посилюють драматизм зображення. 

Нагромадження однорідних елементів завжди веде до емоційної напруженості, бо розвиває 

сюжетні ситуації з періодичним рівномірним гальмуванням» [77, с. 150]. На вагомість повторів у 

мові народних пісень вказує Н. О. Данилюк, називаючи їх унікальним явищем у 

народнопоетичній стилістиці, «яке стосується одиниць усіх мовних рівнів» [69, с. 177]. Багато 

хто з учених наявність повторів у текстах пісенного фольклору пояснює тісним зв’язком тексту й 

мелодії та семантико-стилістичними причинами [8, с. 63]. А. М. Новікова у праці «Про 

строфічну композицію традиційних ліричних пісень» зауважує: «Пісні можуть мати різні типи 

строф, але всі вони об’єднуються однією загальною ознакою, яка полягає в тому, що всередині 

строфи є повтор тих чи інших рядків. Цей повтор рядків, поряд з найрізноманітнішими 

повторами слів, і є особливістю строфіки, характерної для народної лірики» [183, с. 389 – 390]. 

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

анепіфора, пов’язані з певним місцем у фольклорно-пісенному тексті. В. І. Єрьоміна зауважує, 

що наскрізна анафора, синонімічний повтор, прийом підхоплення, повтор синтаксичної 

конструкції, ритмічний паралелізм, зовнішній і внутрішній приспіви та ін. – «все це повтори 
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музично-ритмічні, тісно пов’язані з мелодійними повторами ліричної пісні» [92, с. 165]. 

Н. О. Данилюк наголошує, що анафора «може лежати в основі ритміко-синтаксичної структури 

строфи, кількох строф або цілої пісні. Однакові початки співвідносних рядків організовують 

мовлення, посилюють зміст повторюваних одиниць, створюють емоційно наснажені контексти» 

[69, с. 178]. Часто анафора пов’язана ще з однією фігурою – паралелізмом [56, с. 159]. У текстах 

народної поезії частою вживається стилістична фігура рефрен. А. П. Коваль зазначає, що «у 

народній пісні рефрен, як правило, незмінний» [129, с. 311]. Завданням рефренів є з’єднувальна 

роль частин пісенного тексту, виділення важливого в змісті, увиразнення мовлення [69, с. 178]. 

Отже, до найтиповіших народнопоетичних повторів належать парні та експресивні, 

тавтологічні повтори, анафори, епіфори, рефрени, поширеними є і контактні, і дистантні 

повтори. Повтори сприяють стилістичному оформленню твору (підвищуючи його 

експресивність, увиразнюючи мовлення) та текстотвірному забезпеченню (будують, 

розкривають зміст пісенного тексту). Крім того, повтори «формують семантичну структуру 

пісенної строфи» [87, с. 87]. Проте для контактних повторів домінуючою буде експресивна роль, 

для дистантних повторів – структурна. 

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. Варто 

розрізняти ритмічний та психологічний, тематичний паралелізм, який не пояснюється хоризмом 

та амебейністю виконання пісні [92, с. 168], «є стилістичною формою мови і до ритму… немає 

ніякого відношення» [274, с. 17 – 18]. У поетичному паралелізмі, «в основі якого лежить 

психологічний паралелізм», «нежива природа оживлювалася, ототожнювалася з живою, 

людське життя зіставлялося з явищами природи. Картина природи, яка завжди в пісні подається 

першою, мала символічний зміст і виконувала функцію своєрідного емоційного вступу» 

[56, с. 157]. С. Г. Лазутін вважав, що паралелізм є композиційним прийомом і «являє собою 

сюжетну експозицію» [153, с. 130], а його широке застосування в пісні – «специфікою її змісту, 

наявністю в ній, з одного боку, образів символічних, з світу природи і, з іншого – образів 

реальних, людських» [152, с. 385]. Ґрунтовне дослідження народнопоетичних паралелізмів як 

художнього прийому здійснено в роботі О. М. Веселовського «Психологічний паралелізм та 

його форми у відображеннях поетичного стилю». Учений зауважує: «У паралелізмі має місце не 
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ототожнення і не порівняння природного світу з людським, а зіставлення за ознакою дії, руху» 

[34, с. 365]. Дослідник називає такі види психологічного паралелізму: найпростіший двочленний 

паралелізм, паралелізм формальний, багаточленний паралелізм, одночленний та заперечний 

паралелізм. Одночленний паралелізм, на думку О. М. Веселовського, є поетичною метафорою, 

де «перенесені деякі образи і відношення прихованого члена паралелі» [34, с. 366 – 372]. 

С. Я. Єрмоленко вважає паралелізм однією з «найвиразніших ознак стилістики 

народнопісенної мови», оскільки «він охоплює різноманітні лексичні, граматичні, композиційні, 

пісенно-ритмічні явища, спроектовані на будову рядків, строф народної пісні». Узагальнюючи, 

лінгвіст наголошує, що паралелізм є композиційною та семантико-синтаксичною організацією 

пісенного тексту, пропонує послуговуватися поняттям народнопісенні паралелізми 

[87, с. 112, с. 121]. Н. О. Данилюк називає такі типи паралелізмів: композиційні, словесно-

образні, синтаксичні, ритмічні, лексичні, морфологічні, звукові [69, с. 218]. Найбільш 

поширеними й стилістично виразними, на думку багатьох мовознавців (О. О. Потебні, 

О. М. Веселовського, Є. Б. Артеменка, С. Я. Єрмоленко, А. П. Коваль), є семантико-

синтаксичний паралелізм. 

Отже, в мові народних пісень паралелізм виконує текстотвірну роль: оформлюючи 

зачини-експозиції пісень або узгоджуючи паралельні частини твору зі світу природи та світу 

людини, він сприяє змістовій, композиційній, сюжетній основі твору. На паралелізмі може 

будуватися як окрема строфа, так і вся пісня взагалі. Цей художній прийом «виконує в народній 

пісні зображально-художню функцію, передаючи рельєфно-картинно, в рухомих, як кадри 

фільму, картинах глибинну семантику символів» [87, с. 121 – 122] і введений у пісенне полотно 

«тільки для того, щоб сильніше висловити почуття душі» [77, с. 109]. 

Синтаксичні конструкції в мові пісенного фольклору підпорядковані монологічному чи 

діалогічному викладу тексту. С. Я. Єрмоленко зазначає: «Художньо-зображальна функція 

синтаксичних конструкцій народнопісенної мови насамперед пов’язана із відтворенням 

колориту діалогічного мовлення, причому діалогізація пісенного тексту помітна і в тих випадках, 

коли останній має форму ліричного монологу» [87, с. 96]. Тому типовим синтаксичним 

компонентом фольклорно-пісенного тексту, за спостереженнями вчених (К. Ф. Шульжука, 

В. А. Чабаненка, С. Я. Єрмоленко, Н. О. Данилюк), є звертання. Залежно від жанру, теми, 

композиції пісні змінюється й тип звертання. Наприклад, характерними є звертання до людей у 
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піснях, побудованих за принципом діалогу. Репліки ж не можна вважати рівноцінними. Перша з 

них буде допоміжною, спрямувальною, друга – відтворює безпосередній зміст, розкриває сюжет 

пісні. У піснях-монологах, як правило, використовуються звертання до неживих істот, це так 

звані риторичні звертання. А. М. Мартинова, аналізуючи колискові російські пісні, зауважує, що 

звертання в них завжди спрямоване до конкретних персонажів. Дослідниця посилається на слова 

О. І. Єфімова, який виділяє дві групи звертань: «Звертання стилістично нейтральні і звертання 

оцінно-харакитеристичні, які володіють яскравою образністю» [цит. за 160, с. 62]. Звертання, 

вживані в мові уснопоетичних творів, описані в роботі К. Ф. Шульжука «Звертання в 

українських народних піснях» [270]. Учений вважав, що «звертання виступають одним з 

найбільш яскравих стилістично-граматичних компонентів народних пісень» [270, с. 4]. Філолог 

описав усі можливі звертання, які використовуються в мові народної поезії, проаналізував 

лексико-граматичні засоби вираження, визначив стилістичну роль таких одиниць та особливості 

зв’язку звертання з реченням, до складу якого воно входить. К. Ф. Шульжук вважав, що 

характерною, «найбільш загальною» функцією звертання є конкретизація об’єкта. Досліджуючи 

засоби вираження звертань у народній поезії, автор з’ясував, що «в піснях відсутні іншомовні 

слова-звертання» [270, с. 7]. Науковець відзначив, що «в народних піснях вокатив зрідка виконує 

роль підмета…. Це явище вчені пояснюють причинами фонетичного та стилістичного порядку» 

[270, с. 8]. Лінгвіст виділив непоширені та поширені народнопісенні звертання. К. Ф. Шульжук 

до непоширених звертань зараховує й тавтологічні повтори типу калина-малина. Натомість такі 

одиниці як дівчина-сирота вчений розглядає як поширені прикладками звертання, причому 

вони «виступають засобом художньо-образної характеристики» [270, с. 9]. Не оминув 

мовознавець і звертання, поширені особовими займенниками ти, ви: «Хоч особовий займенник 

у цих конструкціях, як правило, ненаголошений, але семантика його в багатьох випадках 

зберігається». Автор звертає увагу на стилістичне навантаження займенників ти, ви в складі 

апелятивів, оскільки вони «посилюють емоційне звучання звертання» [270, с. 9]. У другому 

розділі дисертації К. Ф. Шульжук розглядає стилістичні функції звертань. Дослідник зауважує, 

що «емоційність звертання проявляється переважно шляхом ототожнення його з первинним, 

нейтральним в емоційному відношенні словом, що позначає це поняття» [270, с. 13]. 

С. Я. Єрмоленко підкреслює експресивність народнопоетичних звертань: «Серед 

характерних народнопоетичних звертань помічаємо градаційні форми високого експресивного 
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змісту, які будуються на несподіваних асоціаціях, на проникненні у внутрішню форму самої 

поетичної номінації» [87, с. 55]. Н. О. Данилюк розглядає народнопоетичні звертання в 

монографії «Поетичне слово в українській народній пісні» та статті «Семантико-стилістичні 

особливості народнопісенних звертань» [69, 75]. Дослідниця приділяє увагу як власне 

звертанням, так і риторичним й уточнює, що «в народній пісні переважає перший різновид. У 

ліричних піснях вокативи найчастіше стосуються дівчини та хлопця і створюють враження 

безпосередньої розмови». Вона також зауважує, що, «як правило, звертання до хлопця і дівчини 

в народній пісні виступають позитивно оцінними, набагато рідше – виявляють негативну 

оцінність, закладену в семантику апелятивів». Н. О. Данилюк аналізує лексичні засоби, за 

допомогою яких можна оформити звертання, торкається питання способів і засобів поширення 

звертань, визначає їхні стилістичні особливості. Дослідниця розглядає також особливості 

вживання в ролі звертань назв спорідненості та іменників пан і пані [75, с. 33 – 35]. 

Отже, до «синтаксичних показників народнопоетичного слова» насамперед належать 

функціонування прикладок, звертань, різноманітних повторів, паралелізму [69, с. 166]. 

С. Я. Єрмоленко звертає увагу на два процеси, що взаємодіють у синтаксисі народних пісень: «З 

одного боку, розгортання синтаксичних конструкцій» (представлене повторами, паралелізмами, 

ампліфікацією), а «з другого – стиснення, ущільнення змісту ритмічно організованої пісенної 

строфи як наслідок еліптичної будови простих і складних речень» [87, с. 98]. 

Зв’язки лексики й синтаксису уснопоетичного твору обумовлюють семантичну цілісність 

пісенної строфи, саме в них «розкривається внутрішня форма слів, підтримується їх символічне 

значення, наявне в усталених народнопоетичних порівняннях, метафорах…» [87, с. 125]. 

Н. О. Данилюк пише, що «для народнопісенного мовлення показове використання одиниць усіх 

рівнів зі стилістичною метою». Стилістичні фігури в мові народної пісні «посилюють емоційний 

вплив усного слова, засвідчують високий ступінь його «опрацьованості» [69, с. 238]. 

До найуживаніших народнопісенних словотвірних засобів стилістики належать пестливо 

марковані деривати та демінутиви; до лексичних – епітети, метафори, порівняння; до 

синтаксичних – градація, гіпербола, повтори (ампліфікація, парні повтори, тавтологічні повтори, 

градаційні повтори, анафори, епіфори, полісиндетон), паралелізм. 

Визначення терміна текст, з’ясування особливостей та природи народнопісенного 

тексту зумовлено потребою встановлення текстотвірної ролі етикетних одиниць. Єдиного 
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погляду на природу та риси тексту в сучасній лінгвістиці немає. А. В. Кощова текст розуміє як 

«спосіб збереження та передачі інформації, одиницю комунікації, продукт певного виду 

діяльності, відображення психічного життя індивіда, зрештою як форму існування культури або 

семіосферу» [140, с. 120]. Т. М. Ніколаєва тлумачить текст як «послідовність вербальних знаків», 

для якої характерні зовнішня зв’язність, внутрішня осмисленість, можливість сприйняття, 

комунікативність [180, с. 507]. А. П. Коваль подає такі дефініції терміна текст: «реально 

висловлене… речення або сукупність речень…, що можуть, зокрема служити матеріалом для 

спостереження фактів даної мови», «уся сума… актів мовлення, створених колективом носіїв 

цієї мови», «текст – водночас і процес вирішення екстралінгвістичних завдань мовними 

засобами, і продукт цього вирішення» та «текст – це об’єднана смисловим зв’язком 

послідовність одиниць мовлення» [129, с. 333]. О. О. Селіванова в «Лінгвістичній енциклопедії» 

визначає текст як «цілісну семіотичну форму лінгвопсихоментальної діяльності мовця, 

концептуально та структурно інтегрована, що служить прагматичним посередником комунікації 

й діалогічно вбудована до семіотичного універсуму культури» [216, с. 715]. Дослідниця 

перераховує такі текстові категорії: семантичні (інформативність, глибина, пресупозиція, 

прагматика) та структурні (інтеграція, зчеплення, ретроспекція, проспекція) [216, с. 719 – 720]. 

А. П. Загнітко виокремлює основні категорії тексту: цілісність, зв’язність (формальна – когезія і 

змістова – когерентність), нерозривна єдність (виявлена в проспекції і ретроспекції), ідея 

(концепт), модальність, інформативність [120, с. 25]. Питаннями вивчення особливостей 

фольклорно-пісенного тексту цікавилися О. О. Потебня, І. Огієнко, І. Я. Франко, О. Т. Хроленко, 

О. І. Дей, Є. Б. Артеменко, І. С. Климас, С. Я. Єрмоленко та ін.  

Н. О. Данилюк присвятила вивченню народнопоетичних текстів окремий розділ свого 

дослідження «Специфіка народнопісенного тексту» [69, с. 223 – 234]. Дослідниця називає такі 

загальні властивості народнопісенного тексту: традиційність, стандартність, варіативність. До 

них Н. О. Данилюк додає поліфонічність, чим зумовлена наявність «вертикального контексту» – 

тобто «семантико-функціональна категорія художнього твору, що акумулює в своїй структурі 

екстратекстову інформацію – культурологічну» [69, с. 234, с. 232]. Ще однією рисою пісенного 

тексту – це його зв’язок з мелодією (слова в народній поезії підпорядковані ритмомелодиці). 

Помітним також є варіативне функціонування тексту пісні (про що вже говорили). Третя 
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особливість текстів народної лірики – прагнення до швидкого запам’ятовування, а тому – 

простота в оформленні. 

Категорії зв’язності в народній поезії властиві три основні риси: багатоплановість, 

використання специфічних засобів зв’язку поряд із загальномовними, переважання 

«вертикальних способів зв’язку предикативних одиниць і більших частин тексту над 

горизонтальним». Є. Б. Артеменко до особливих вертикальних способів-моделей відносить 

семантико-синтаксичний паралелізм та повтори. Зовнішня зв’язність народнопоетичного тексту 

зумовлює специфічну структуру пісенного тексту. У ньому зафіксовані стандартні зачини (або 

заспіви), що «є своєрідним способом розгортання думки в тексті, ширше відбитої в основній 

частині»; заключні одиниці, приспіви-рефрени, за допомогою яких «творці виділяють важливі у 

змістовому плані елементи, посилюють їхню експресивність, полегшують запам’ятовування» 

[цит. за 69, с. 229; с. 226; с. 227]. Як правило, пісні будуються за певними традиційними 

моделями. О. І. Дей зауважує: «Будова народної пісні підлягає естетичним законам, які 

співвідносять художній образ чи зображення з реальною дійсністю так, щоб сприйняття цього 

зображення кожним представником колективу перебувало у відповідності» [77, с. 46]. 

Визначення цілісності і зв’язності народнопоетичного твору зумовлено його 

композицією, оскільки вона є основною закономірністю «внутрішньої будови кожного 

конкретного зображення твору, зв’язку всіх його складників в художній цілості» [77, с. 45]. 

О. І. Дей детально проаналізував можливі композиційні моделі українських народних пісень. 

Перша – композиційний принцип послідовності, як прямої так і зворотної. У піснях з такою 

композицією наявні однорядні члени речення, куплетно-синтаксична анафора, паралелізм. 

Повтори дослідник вважає засобом, характерним для ланцюжкової композиції. З огляду на 

вживання етикетних лексем та фразем у текстах народної поезії цікавими є пісні з послідовною 

композицією різного типу, оскільки переважна їх частина має діалогічну структуру, а отже 

складається з питань і відповідей. Другий композиційний принцип народнопоетичного твору – 

виділення одиничного, якому підпорядковуються такі стилістичні засоби як синоніми, 

порівняння (в широкому значенні), постійні епітети, гіперболи, плеоназми, тавтологія, 

ампліфікація і т. д. Третя модель – пісні з принципом поляризації, яка часто побудована на основі 

зіставлення (антитези). 
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Отже, композиційні принципи, засоби обумовлюють наявність певних мовних одиниць, 

але їх вживання зумовлене будовою пісні. Повтори, наприклад, поширені в усіх типах народних 

пісень, виконують не тільки ідейно-художню функцію, а й полегшують збереження пісні в 

пам’яті, дають «простір для імпровізації» [77, с. 145]. Окрім уже зазначених стилістичних фігур 

(ампліфікації, анафори, епіфори), побудованих на повторах, додамо анадиплозис та епаналепсис. 

Анадиплозис – «стилістична фігура поетичного синтаксису, побудована на «підхопленні» слів, 

якими закінчується попередній рядок, на початку наступного». Епаналепсис – «інтонаційно-

звукова та лексико-композиційна фігура», яка «полягає в повторенні в наступних рядках лексем 

попереднього рядка з певними видозмінами форми» [69, с. 228]. 

Змістова зв’язність тексту відображена в сюжеті твору. Сюжетність народнопоетичних 

творів цікавила багатьох науковців. С. Г. Лазутін торкається цього питання і зауважує, що 

«народна лірика більш сюжетна, ніж лірика літературна» [152, с. 383]. Він поділяє думку 

Г. М. Поспєлова, який висуває такі вимоги до твору, що претендував би на звання народної пісні: 

«Сюжет, що розкриває конфліктні дії персонажів, повинен бути нерозвиненим», відповідно твір 

повинен бути коротким; художня мова «повинна бути емоційно-експресивною»; образи повинні 

мати «у своїй предметності непряме, символічне значення» [цит. за 152, с. 381]. О. І. Дей 

погоджується з думкою В. І. Чичерова, що «народна пісня, за вкрай рідкісними винятками, 

сюжетна; це зумовлює її композиційні і поетичні особливості і неначе зближує її з епічними 

повіствуваннями» [цит. за 77, с. 58]. Пісенний сюжет дослідник розуміє як «розкриття певного 

положення героя, уже відомого своїм характером, у зіткненні чи взаємодії з іншими героями… в 

своєрідних життєвих обставинах» [77, с. 53]. Учений зазначає, що «наявність у пісенності 

типізованих образів героїв з наперед обумовленою життєвим досвідом морально-

психологічною, соціальною або й історичною домінантою характеру веде до полегшеної 

сюжетності пісенних творів» [77, с. 53]. Текстотвірною роллю (функцією) вважаємо здатністю 

мовної одиниці впливати на текст як цілісне комунікативне утворення, а також бути одним із 

засобів, що сприяють встановленню цілого ряду текстових категорій.  

Аналіз етикетних народнопісенних засобів повинен починатися з вивчення особливостей 

семантики та визначення умов функціонування таких одиниць. Варто звернути увагу на їх 

стилістичний та текстотвірний потенціал. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

У сучасному мовознавстві є багато робіт, присвячених вивченню мови української 

народної пісні. Лінгвофольклористи досліджували мову фольклору як однієї із форм існування 

загальнонародної мови. Науковці широко аналізували стилістичні ознаки народнопоетичних 

творів: зокрема уживання та роль епітетів, порівнянь, метафор, звертань, повторів, паралелізмів в 

оформленні народної пісні. Вивчені особливості та специфіка будови фольклорно-пісенних 

текстів, звернена увагу на їхні композиційні принципи.  

На сьогодні здійснене дослідження історії українського мовного етикету в ситуації 

звертання, визначений статус мовноетикетних одиниць, охарактеризовано особливості власне 

українського мовного етикету. Лінгвісти зазначають, що мовний етикет є специфічно 

національним явищем. Відтак тексти пісенного фольклору – винятково вдячний матеріал для 

вивчення етикетних одиниць. Проте на сьогодні немає роботи, в якій би був здійснений 

комплексний аналіз етикетної лексики та фразеології, вживаної в мові уснопоетичних творів. 

Важливим складником українського загальнонаціонального етикету є народнопісенний, що 

становить систему усталених лексем і виразів, що функціонують 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 

народнопісенного мовного етикету виокремлюються тематичні групи етикетної лексики та 

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

запрошення, вибачення, подяки, поздоровлення, побажання. Установлено, що в мові 

уснопоетичних творів з помітною регулярністю використовуються звертання. У дисертації 

послуговуємося термінами етикетна одиниця, етикетна лексема, етикетне словосполучення, 

етикетний фразеологізм, етикетна формула на позначення слів, виразів, що вживаються в 

різних комунікативних ситуаціях. 

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

рівнях. Типова риса стилістичного оформлення уснопоетичних творів – використання епітетів. 

На позначення стійкого, зумовленого національною традицією означення, що поширює 
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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, тавтологічні утворення тощо. У дисертації 

послуговуємося поняттям етикетні метафоричні, метафоризовані або персоніфіковані назви. 

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

мові пісенного фольклору існують переважно в готовому вигляді, 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. Особливістю 

народнопісенної мови виступає й 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 

структурним синтаксичним компонентом фольклорно-пісенного тексту 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. 

Текстотвірна роль (функція) виявляється в здатності мовної одиниці впливати на текст як 

цілісне комунікативне утворення, а також бути одним із засобів, що сприяють встановленню 

цілого ряду текстових категорій. Незважаючи на 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. 

Основні положення розділу відображені в таких публікаціях: [61, 62, 63]. 
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РОЗДІЛ 2. ЕТИКЕТНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ  

ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ФОЛЬКЛОРНО-ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ 

 

2. 1. Етикетні одиниці як засіб вираження адресата мовлення 

 

Мовний етикет є національно специфічним мовним явищем. Він створювався і 

вдосконалювався віками. Щоб зрозуміти, які мовні засоби наші пращури використовували для 

виявлення поваги, треба не залишати осторонь насамперед народнопоетичну творчість. 

Фольклор увібрав у себе все найкраще, що траплялося впродовж розвитку нації: такі твори 

віддзеркалюють не тільки найяскравіші сторінки з його історії, а й розкривають різні злободенні, 

побутові сторінки з народного життя. Тексти пісенного фольклору є винятково вдячним 

матеріалом для вивчення національно маркованих етикетних одиниць. Кожна з пісень володіє 

певним арсеналом мовноетикетних засобів. Н. О. Данилюк зауважує, що «аналіз словника 

народної пісні дає підстави стверджувати існування в більшості лексем складної семантичної 

структури, оскільки до основних значень слів тут, як правило, долучається великий 

конотативний шар», тобто «емоційні, оцінні, експресивні, стилістичні та національно-культурні 

елементи значення, що виникають у художній системі народної словесності внаслідок відбиття 

етнічної ментальності» [69, с. 180 – 181]. Функціонування етикетних слів та виразів часто 

зумовлені змістом пісні. Визначення набору мовноетикетних засобів дасть можливість 

встановити не тільки їхню роль у змістовому оформленні пісенного тексту, але й стилістичні 

можливості. 

С. К. Богдан зазначає: «Звертання, як відомо, є найуживанішими елементами мовного 

етикету українців» [23, с. 40]. Етикетні звертання та звертальні формули – характерна ознака 

синтаксису українського пісенного фольклору. У сучасному мовознавстві звертання 

розглядаються як «інтонаційно виділений компонент речення, що називає істоти або 

персоніфіковані предмети, до яких адресовано мовлення» [239, с. 200]. «Ним часто визначається 

ставлення мовця до співрозмовника чи якоїсь іншої особи, що про неї йде мова, воно може 

виражати ласку, докір, зневагу… Різні його форми та умови їх вживання створюють відтінки 

певної урочистості, ліричності, інтимності, голубливості і под.» [234, с. 381]. Ми розглядаємо 

власне звертання, тобто такі, якими послуговуються мовці при звертанні один до одного. 
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Науковці звертають увагу, що власне звертання використовуються насамперед у нехудожніх 

текстах та розмовно-побутовому мовленні: «вони можуть мати стилістичне забарвлення 

офіційності або передавати відтінки піднесеного, урочистого мовлення залежно від 

контекстуального оточення і від семантики слів, що виступають у ролі звертання» [234, с. 382]. 

Наведена думка підтверджує розмовно-побутовий характер фольклорно-пісенного мовлення і 

доводить, що етикетні звертання виступають специфічною ознакою мовного оформлення 

уснопоетичних творів. 

І. Ю. Шкіцька звертає увагу на комунікативну поліфункціональність звертань, оскільки 

«за допомогою звертань мовець може встановлювати, підтримувати та завершувати контакт із 

співрозмовником, привертати й переключати його увагу, а також давати оцінну характеристику, 

полегшувати спілкування в майбутньому тощо» [268, с. 59]. На сьогодні лінгвісти, які вивчають 

питання мовного етикету, розрізняють ідентифікувальні (нейтральні) та кваліфікувальні або 

кваліфікативні (оцінні) звертання [35, 268]. Звертання-кваліфікативні назви досліджували 

М. С. Скаб [222], Е. С. Вєтрова [35], І. Ю. Шкіцька [268], Н. М. Журавльова [118]. До 

кваліфікативних номінацій відносять субстантивовані прикметники, метафоризовані назви, які 

часто вживаються в ролі звертання, особливо в мові народної поезії. Народнопоетичні звертання 

описані в роботах К. Ф. Шульжука [270 – 273], А. П. Коваль [129], С. Я. Єрмоленко [87], 

М. С. Скаба [222], Н. М. Журавльової [106, 107, 108, 112], Н. О. Данилюк [69]. О. І. Дей зазначав, 

що звертання в тексті українських народних пісень, як правило, подаються за певною ієрархією. 

Наприклад, спочатку подається звертання до батька (як голови родини), потім до матері, сестри, 

брата і т. д. У весільних піснях перше місце посідає звертання до молодого та молодої, а далі – до 

інших гостей обряду. У колядках початковим буде звертання до господаря, потім – до господині, 

а далі – до інших членів родини. Дослідник називає це явище композиційним принципом 

ступенювання [77, с. 140]. Тому 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. На сьогодні ще й досі ґрунтовно не описані 

звертання, що функціонують у мові пісенного фольклору. Оскільки літературна мова 

безпосередньо спирається на мову фольклору, то, на наш погляд, вивчення етикетних одиниць, 

уживаних у мові українських народнопісенних творів, є актуальним на сьогодні. 
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2. 1. 1. Звертання, виражені антропонімами 

Дотримання правил культури мови – запорука вдалої, результативної розмови. Саме при 

бажанні досягти мети учасники комунікативної ситуації використовують найкращі засоби 

мовного етикету. Правильне й уміло підібране звертання до співрозмовника не тільки дасть 

можливість встановити комунікативний контакт, а й створить теплу атмосферу спілкування. 

В арсеналі сучасної літературної мови наявна велика кількість лексем, за допомогою яких 

можна привернути увагу іншої людини. Зокрема, назвати адресата на ім’я, на прізвище, 

прізвисько. О. І. Дей вживання звертань, виражених антропонімами, вважає засобом 

конкретизації, підпорядкованим композиційному прийому виокремлення одиничного 

[77, с. 184]. Крім того, пісні зі звертанням-іменем передбачають його легку заміну в потрібній 

ситуації, що зумовлене формульністю тексту. У мові української народної поезії 

використовуються переважно апелятиви, виражені власними особовими іменами. Серед них 

трапляються стилістично нейтральні: – Марусю, Марусю, жаль ми за тобою, / Не один я вечір 

простояв з тобою [ПКХ, с. 172]; Ой ходімо, Ганно, / Товарові даймо / Зеленої лободи / Да й 

поженеш до води [ОФБ, с. 247]; – Сватай мене ти, Семене, або ти, Василю,.. [ПКХ, с. 201]. 

Наявні в піснях стилістично марковані власні імена, серед яких на увагу заслуговують розмовно-

побутові лексеми: – Ой як будеш та, Марфочко, / Покірненька, / Буде твоя рученька / Та 

біленька [ВП, с. 27]; – Оце тобі, Марусенько, цар-зілля, / Щоб не робила без мене весілля 

[ОФБ, с. 198]; – Ой вийди, вийди, Лексієчку, бо уже я тут, тут [ОФБ, с. 63]; Вітер віє горою, / 

стій, Петрусю, зо мною! [ОФБ, с. 266]. 

Апелятиви-імена, як правило, наявні в родинно-побутових, весільних, календарно-

обрядових та жартівливих народнопоетичних творах. Зрідка вони можуть виконувати функцію 

етикетного звертання самостійно. Уживаючись одинично, власні імена виконують 

ідентифікувальну та конкретизуючу функції. Частіше використовуються звертальні формули, в 

яких власні імена виступають прикладкою або поширюються етикетними епітетами, 

інтимізуючим займенником чи етикетними персоніфікованими назвами. Наприклад: – Ой 

дівчино Галю, не роби жалю [ПКХ, с. 182]; Бувай здоровий, красний Івасю,… [ІП, с. 95]; Єсть у 

тебе, доненько Марусю, служечка, / Старшая дружечка [ВП, с. 43]; Зорчи словечко, 

господинечко, / Господинечко чом Марунечко! [КЩ, с. 115]; Ти, Василю молоденький, не 

хочеш робити, / Лишень ходиш до Ганнусі мід-горівку пити! [78, с. 216]; – Ой брате, брате, 
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брате Василю, / Коли приїдеш до нас в гостину? [78, с. 173]; Як день, як ніч – палить душу, / Я 

до тебе прийти мушу. / Хоч як не раненько, / Марисю-серденько! [ОФБ, с.266]. 

Як увічливе звертання функціонує етикетна формула власне ім’я + пані: (Не журися, 

Марусенько-пані), / Ой є в мене три коні на стані [ОФБ, с. 198]. В історичних піснях власне ім’я 

при етикетній лексемі пан виконує роль прикладки, вказуючи або на повагу між комунікантами, 

або ж навпаки – на їх відстороненість, небажання спілкуватися. Порівняйте: Ой що це ти, пане 

Гнате, лізеш в такі муки, / Що ти хочеш пана Саву взяти в свої руки? [ІП, с. 483 – 484]; Оце ж 

тобі, пане Саво, / Сукні-одамашки, / Що ти нажив, вражий сину, / З козацької ласки! 

[ІП, с. 468]. 

Апелятиви-прізвища та звертання-прізвиська ширше вживаються в історичних та 

рекрутських піснях. Етикетну роль власні назви-прізвища можуть виконувати самостійно: 

Хочуть тебе, Перебийносе, та ляшеньки вбити [ІП, с. 191]; Не пий, Хмельницький, дуже той 

Жовтої Води [ІП, с. 181]; Давно уже ти, Потоцький, / З козаками воюєш [ІП, с. 184]; Ой будеш 

ти, Сербиненко, із синами вмісті жити… [ОФБ, с. 227]; Ой Морозе, Морозенку, да ти славний 

козаче, / За тобою, Морозенку, вся Україна плаче [ОФБ, с. 208]. Звертання-прізвище може 

ускладнюватися етикетним епітетом: Ой чом же ж ти, старий Чалий, в раду не вступаєш,.. 

[ІП, с. 468]; Ой ти, Байдо та славнесенький! / Будь мені лицар та вірнесенький [РУДПІ, с. 79]. 

Зрідка звертання, виражені прізвищем, зафіксовані і в родинно-побутовій ліриці: – Ой чого ж 

ти, Буйнистрівна, смутная ідеш, / (і) на своїй головоньці вінка не несеш [ОФБ, с. 194]. 

Зрідка етикетну роль у мові народної поезії виконують назви сина чи дочки, утворені від 

батьківського найменування (його особового імені, прізвища чи прізвиська, назви за професією), 

або номінації жінки за професією чи родом діяльності чоловіка. Природу, структуру, семантику 

таких одиниць досліджував П. П. Чучка [264]. У мові пісенного фольклору часто вживаються 

такі патроніми: бондарівна, золотаренко, ковалівна, попович, попівна і под. Вони виконують 

номінативну роль, тим самим ідентифікують людину серед оточення. Частина зафіксованих 

лексем у народнопоетичних збірках є власними, інша ж – загальними назвами. Зрозуміло, що 

твірними або початковими були загальні іменники. Зарахування їх до лексико-семантичної 

групи патронімів не викликає сумнівів, оскільки всі вони мають певний словотвірний афікс, 

характерний для цього класу лексем, вказівку в семантиці на рід діяльності. Роль етикетних 
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звертань у мові народної лірики можуть виконувати такі андроніми: майстрова, сотничиха, 

цісарина, чумачиха. 

Як звертання до сина бондаря функціонує іменник Бондаренко: Бондаренко, Бондаренко, 

/ Хлопець молоденький! / Послухай ти мене – / Переходь до мене! [ІП, с. 526]. Частіше 

трапляються звертання до дочки бондаря [224 (І), с. 216] – бондарівни. Етикетну роль лексема 

бондарівна виконує самостійно або в сполученні з прикладкою: Тікай, тікай, бондарівно, бо 

смерть тобі буде [МВ, с. 289]; Тікай, Галю Бондарівна, лихо тобі буде! [ІП, с. 407]; Бондарівно, 

моя донько, / Пропав я з тобою! [НЛ, с. 104]. Відзначимо, що лексема бондарівна в ролі 

етикетного засобу в мові пісень функціонує то як загальна, то як власна назва. Як етикетна 

одиниця в мові уснопоетичних творів вживається пестливо маркований дериват Бондарочка: 

«Чекай, чекай, Бондарочко, ми від пана гості!» [ІП, с. 402]. Лексема Бондарівна разом з 

етикетним епітетом молодая утворюють звертальну формулу, яка свідчить про прихильне 

ставлення до дівчини: Молодая Бондарівно, Жаль же мені тебе [ІП, с. 410]; Молодая 

Бондарівно, / О яка ж ти гожа! [ІП, с. 395]. Таким апелятивом послуговуються пан 

Каньовський, козак, москалик, які її кохали. 

Тексти народнопоетичних творів засвідчують використання патроніма Золотаренко в 

етикетній ситуації прохання: – Золотаренку! Ти мій братку! / Зроби мені стрічку на 

головочку… [ПМ, с. 26]. У пісні золоторенко є продовжувачем батьківської справи. Роль 

етикетного звертання в піснях може виконувати іменник коваленко, тобто син коваля 

[224 (ІV), с. 201]: Ковалю, коваленку, / Ни сиди в беріжійку, / Укуй ми соки ройку… [ВП, с. 362]; 

Вийди, Грицю, на вулицю / І ти, коваленку, / Заграй мені в свистілочку / Стиха-помаленьку  

[К-О, с. 95]. Як етикетна вживається й розмовна лексема ковалівна [224 (ІV), с. 202]: Оце ж тобі, 

ковалівна, / Вечірнєє стояннє, / Потайнеє розмовляннє, / Опівночне обніманнє [МВ, с. 293]. В 

останньому прикладі чітко відчувається співчуття, з яким народ звертається до дочки коваля. 

Поповичем називають сина попа: – Ти, Поповичу, не бари мене, / Бо у мене ненька не 

рідненька [ІМ,  с.49]. Звертальна ввічлива формула, в якій дериват паниченко сполучається з 

прикладкою поповиченько, поєднує в проханні дівчини повагу, любов і сором’язливість: – Ой 

паниченьку, / Поповиченьку, / Ой возьми мене, та з кораблика [КЩ, с. 381]. Етикетну роль 

може виконувати лексема короленко: – Ой можеш ти, короленку, і сам одгадать / Біжи, біжи, 

короленку, да й не жалуй коня, / Вже твоєї Марусеньки на світі нема [ОФБ, с. 203 – 204]. 
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У народнопоетичному мовленні назви жінок за родом діяльності чи професією чоловіка 

як етикетні вживаються зрідка. Звертання до дружини майстра виражене за допомогою 

діалектної лексеми майстрова [224 (ІV), с. 600]: Ой ти, майстрово, / Маєш гроші много…  

[Р-П (І), с. 275]. До дружини чумака та цісаря звертаються відповідно – чумачихо та цісарино. 

Названі одиниці не зафіксовані «Словником української мови», проте можемо говорити про їх 

розмовний характер: Не плач, не плач, чумачихо, та молися Богу, / Випроваджу вози й воли, сам 

вернусь додому! [С-П, с. 83]; – Волів би я, цісарино, косою тягнути, / Та як на тій на войночці 

жовніриком бути [РС, с. 442]. Функцію звертання до жінки попа, переважно в мові жартівливих 

пісень, виконує у піснях лексема попадя, тобто дружина попа [224 (VII), с. 181]. Владика 

відповідає жінці попа, яка просить його дозволити поголити бороду свого чоловіка: – Не могу я, 

попаде, того учинити, / Бо так каждий довжин з нас бороду носити! [ЖП, с. 429]. 

Етикетним у мові народної лірики є іменник сотничка та словосполучення пані 

сотничка. У тлумачному словнику етикетна лексема сотничка має позначку розм., що свідчить 

про побутування її у звичайних невимушених життєвих ситуаціях: Не плач, сотничко, не плач, 

сотничко, / Не заходи в тугу [ІП, с. 513]. Звісно, що формула пані сотничка за своєю природою 

досить непроста, оскільки перший компонент пані вказує на офіційність, а другий – має відтінок 

розмовності: Ой заржій, заржій, сив улан-коню, в круту гору йдучи, / Ой заплачеш, пані 

сотничка, снідання готуючи [ІП, с. 511]. 

Самостійно власні назви в мові народної творчості виконують роль ідентифікувальних 

звертань. Переважна більшість етикетних звертань, оформлених за допомогою власних назв, є 

експресивними: трапляються пестливо марковані власні імена або звертальні формули, в яких 

вони сполучаються з етикетними епітетами, інтимізуючими займенниками, іншими етикетними 

засобами. У ролі етикетних одиниць у мові пісенного фольклору використовуються також 

андроніми та патроніми. Назви осіб жіночої статі за родом діяльності чи професією чоловіка як 

етикетні представлені в пісенному фольклорі тільки загальними назвами (попадя, чумачиха). 

 

2. 1. 2. Апелятиви, виражені назвами осіб за родом діяльності чи професією  

Приклади, взяті з мови народної лірики, підтверджують можливість уживання назв осіб за 

родом діяльності чи професією в ролі звертань, тобто їх здатність виступати засобами мовного 

етикету. Назви осіб за родом діяльності чи професією як лексико-семантична група стали 
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об’єктом досліджень І. К. Білодіда [233, 234], Л. В. Туровської [237], І. В. Шматко [269], 

Ю. Е. Абрамян [1]. Питання історії і творення назв осіб за родом діяльності цікавили 

І. І. Ковалика [128], Я. В. Закревську [121], С. П. Семенюк [218], М. П. Брус [21]. Діалектні 

особливості одиниць зазначеної лексико-семантичної групи розглядаються в роботі Н. В. Хібеби 

[253]. У дослідженнях А. А. Силки [220], С. С. Риженко [207], Я. В. Пузиренко [203] знаходимо 

загальний аналіз номенів осіб за родом діяльності. М. П. Годована уклала «Словник-довідник 

назв осіб за видом діяльності» [49]. Н. М. Журавльова аналізує назви осіб за родом діяльності як 

етикетні одиниці, які служать засобом вираження ввічливості в епістолярію ХІХ – початку 

ХХ ст. [118]. Проте на сьогодні немає робіт, у яких би розглядалися назви осіб за родом 

діяльності як етикетні в мові української народної поезії. 

У лінгвістиці на позначення аналізованої групи слів існує декілька дефініцій, серед них 

слід назвати такі: назви осіб за характером виконуваної дії, назви осіб за родом діяльності чи 

професією, назви осіб за видом діяльності, агентиви. У роботі послуговуємося термінами назви 

виконавців дії, назви осіб за родом діяльності або агентиви, що в енциклопедії «Українська 

мова» мають таке визначення: «Одна з категорій назв діячів на означення осіб за родом 

діяльності, фахом, заняттям», «напівпредикативні імена, оскільки в їхньому значенні наявна сема 

’той, хто виконує дію’» [239, с. 391 – 392]. Беремо до уваги всі можливі назви виконавців дії, 

назви осіб за родом діяльності чи професією, заняттям незалежно від тривалості виконуваної дії, 

важливості (чи це основний спосіб заробітку, чи це хобі), волевиявлення діяча. 

Інформативність та змістовність народнопоетичних творів часто вимагає вживання в 

етикетній ролі назв осіб за родом діяльності чи професією. Усі назви виконавців дії, вживані в 

мові пісенного фольклору, за твірною основою можна поділити на ті, що співвідносяться з дією 

(лік-ар, перевоз-ник, ков-аль); об’єктом, на який спрямована дія (вівч-ар, гонт-ар, злот-ник); 

назви посад, звань (виборний, війт, голова,); спеціальні назви осіб за родом діяльності (бондар, 

майстер, ремісник, чумак, бурлак). 

Серед агентивів, що в мові народної поезії функціонують як етикетні звертання, 

виділяються чотири функціональні групи: 1) номени побутового характеру: ремісничі (бондар, 

гонтар, золотар, коваль, кравець, токар); обрядові (бояри, дружка, колядник); спеціальні 

(бурлак, чумак) та господарські: а) назви, в значенні яких дія спрямована на об’єкт (вівчар, 

млинар, шинкар); б) ті, в яких акцент робиться на дію (гребчики, жнець, ловець, мельник); в) ті, 
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що утворені слово- або основоскладанням, у семантиці яких є вказівка і на предмет дії, і на саму 

дію (риболовець, хлібороб); г) назви господаря – найманого робітника (ґазда, господар, слуга, 

хазяйка, челядин) і т. д.; 2) військової сфери: козацькі: назви представників старшини (гетьман, 

десяцький, кошовий, осавула, отаман, старшина) та номінації рядових козаків (джура, 

запорожець, козак); армійські: назви представників командного складу (воєвода, генерал, 

капітан, капрал) і рядових солдат (жовнір, рекрут, новобранець) тощо; 3) суспільно-

адміністративні: посади, звання (виборний, війт, голова, губернатор, економ, секретар, сенатор, 

староста, король, монарх, цар і под.);  4) церковного вжитку: батюшка, владика, дяк, отець, 

паламар, піп, святитель. 

Зрозуміло, що вживання кожної з наведених лексем як етикетних зумовлене тематикою 

поезії. Так пояснюється наявність звертань-агентивів військової тематики переважно в 

солдатських, рекрутських, історичних піснях. Апелятиви обрядові назви є характерною ознакою 

календарно-обрядової, весільної лірики. Як етикетна лексема чумак функціонує насамперед у 

чумацьких уснопоетичних творах. Зупинимося на тих одиницях, які є найбільш поширеними, 

яскравими в мові пісенного фольклору.  

 

2. 1. 2. 1. Етикетні агентиви в мові народнопоетичних творів. До групи ремісничих 

назв осіб за родом діяльності зараховуємо такі одиниці: золотар (представлена в текстах пісень 

утвореннями золотарик, золотарчик, золотник, злотник), коваль (окрім пестливо маркованих 

дериватів, у ролі звертань функціонують і тавтологічні утворення типу ковалю-ковалику та 

ковалю-коваленку), бондар (бондарику, бондарчик). Зрідка як етикетні вживаються лексеми 

гонтар, друтар, дудар, колісник, кравець, майстер, муляр, ремісник, ткач, токар, швець. На 

відміну від групи господарських назв осіб за родом діяльності чи професією, у названих 

лексемах в основі значення лежить поняття «ремісник», тобто ’особа, яка володіє певним 

ремеслом і виготовляє на продаж та на замовлення вироби ручним кустарним способом, 

користуючись власними засобами виробництва’ [224 (VIII), с. 502]. Звертання до особи за 

допомогою агентивів назв ремісників властиве родинно-побутовим, жартівливим, соціально-

побутовим, весільним пісням. 

З помітною регулярністю вживаються в колядках звертання, виражені агентивом 

золотар, тобто ’ювелір’ [224 (ІІІ), с. 680]. Пестливо марковані деривати золотарик та 
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золотарчик, виконуючи етикетну роль, сполучаються з назвою спорідненості братик:  

– Золотарику, рідний братику, / Іскуй мені да три перстенька [КЩ, с. 428]; – Май-біг, помай-

біг, золотарчику! / Окуй ти мені пав’яний вінець [ЮФ, с. 46 – 47]. Зрідка трапляється 

синонімічний словотвірний варіант золотник або його неповноголосна форма злотник поряд з 

лексемою ремісник: О ремісничку та й золотнику, / Позолоти ми срібну голочку… 

[КЩ, с. 431]; – Ти, злотничку-ремісничку, / Іскуй мені злотий пояс [КЩ, с. 426]. 

До коваля часто звертаються за допомогою стилістично нейтральної лексеми коваль: 

Прийди, прийди, ковалю, / Вареничків наварю. / Як прийшов, не застав, / В макітерку посвистав 

[ОФБ, с. 267]. Натомість деривати типу коваленько, ковалик (з яких тільки остання фіксується 

тлумачним словником) відображають прихильне ставлення мовця до опонента: Ой куйте, 

куйте, а ви, коваленьки, / Вам нічого не прибуде, / Ой як мені бог поможе, / То я вийду межи 

люде! [ІП, с. 518]. Можемо припустити, що в календарно-обрядових та весільних піснях іменник 

коваль, ускладнюючи прохання викувати вінок, перстень, є контекстуальним синонімом до слів 

золотар, ювелір. 

Етикетна лексема бондар, яка означає ’майстер, ремісник, що виробляє діжки, бодні, 

дерев’яні відра і т. ін.’ [224 (І), с. 216], у звертаннях може мати нормативне закінчення –ю або 

використовуватися з діалектною флексією –е: Ой бондарю, бондарю, / Не бий мене долонею, / 

Побий мене дубчиком, / Назову тебе голубчиком [МГ, с. 146]; Ой бондаре, бондаре, чого я в тебе 

попрошу… [Р-П (І), с. 196]. У пісенних текстах зафіксоване також уживання пестливих утворень 

типу бондарчик та бондарик у ролі експресивних звертань: Чи чуєш ти, бондарчику, що я тебе 

прошу… [МВ, с. 380] або – Бондарику, бондарику, / Набий мені коновочку [ІМ, с. 268]. 

Як пестливо марковані звертання в мові народної лірики зрідка використовуються 

етикетні формули агентиви + епітет / прикладка: – Тілько б ти хотів, / Кілько в мене волів, / 

Шевчику молоденький [МВ, с. 271]; Ой ткачику-голубчику, / Я не потонила – / Сім повісем, дві 

куделі / На ’дне моток спріла [ЖП, с. 409]; Братіку ремісничку, / Сядь собі на кріслечку, / Не 

продавай сестри за півзолотого, / Проси червоного [ВП, с. 241]; Кравчику невеличкий, / Поший 

мені черевички [Р-П (І), с. 24]. Трапляються поодинокі випадки вживання етикетних лексем 

муляр, майстер, друтар, дудар (дударик), гонтар, діалектизму колодій [224 (IV), с. 228]: 

Муруйте, муляри, білу Маковицю… [Р-П (ІІ), с. 471]; Ой ти, майстре, / П’єш мед та горівку, / А 

вже твоя майстрова / Давно пішла на вандрівку! [Р-П (І), с. 275], Я од пана, пан до пані: што ту 
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робіш, друтару? [ЖП, с. 223]; Чоловіче мій, дударю, / Та як пас же ти отару, / І отару пасеш, / І 

в дуду ревеш [ІМ, с. 286]; Ой сину мій, дударику, / Ти ж, було, селом ідеш, / Ти, було, в дуду граєш 

[МГ, с. 146]; Прийди, гонтарю, хоть буду бита [КЩ, с. 607]; – Ходи, ходи, колодію, зо мнов 

ночувати [ЖП, с. 565].  

Іншою підгрупою агентивів побутового характеру є назви виконавців обрядових дії. 

Найбільш широко такі лексеми в ролі етикетних одиниць уживаються у весільній, календарно-

обрядовій, рідше – в побутовій ліриці: молодята, невіста, молодий, колядник, міхоноша. 

Наприклад: Тарілочки не ціновані, / Молодята не ціловані, / Тарілочки, поцінуйтеся, / Молодята, 

поцілуйтеся [ВП, с. 244]; Люби мене, люби, / Парадна невісто [Р-П (І), с. 159 – 160]; Вой біг, 

помагай біг, гречна невісто [КЩ, с. 470]; Не журися, наш молодий, – / В молодої скорців много 

– / Вона вкриє коня твого (2) [ВП, с. 222]. 

Етикетне звертання до сватів може бути оформлене за допомогою лексем свашки, 

свашечка, сванечка, часто ускладнене етикетними епітетами любий, грешний: Покотю я 

коновочку / По жовтім пісочку, / Дякую вам, грешні свашки, / За цю співаночку [ВП, с. 364 –

 365]; Ластівки з стріхи / Трусять солому, / Свашечки любі, / Час нам додому [ВП, с. 331 – 332]. 

До тих, хто ’виконує обряд тримання меча й свічки на весіллі’ [224 (ІХ), с. 88], звертаються 

світилка, світилочка або більш офіційно світилочка пані: Ой ви, світилки, не сидіть, / беріть 

торбинки та й ідіть [ВП, с. 264]; Світилочко пані, / Вечеряй із нами [ВП, с. 294]. 

Як етикетні в мові народної лірики функціонують лексеми дружки, дружок, дружба і 

под. Наявність одних не впливає на загальне стилістичне оформлення твору, а сприяє його 

зв’язності, наприклад, використання етикетних одиниць дружка, дружок, дружки, дружба: 

Подивись, дружко, в віконце! / Ой чи високо ще сонце? [ВП, с. 190]; Чи бачиш ти, дружку, / Що 

бояри коровай крадуть [МВ, с. 153]; Ой летіла зозуленька / Та й сіла на ліску, / Дайте, дружбо, 

короваю, / Буду за невістку [ВП, с. 283]. Інші, особливо похідні пестливі утворення або складні 

звертальні формули, до складу яких входять емоційно-оцінні епітети, інтимізуючі займенники, – 

увиразнюють пісенне мовлення. Звертання, виражені стилістично маркованими лексемами 

дружечки, дружбоньки, підкреслюють прохання мовця: Рядочком, дружечки, ступайте, / 

Зеленого винограду не ламайте… [МВ, с. 143]; Дрібно, дружбонько, дрібно, / Щоб було усім 

рівно [ВП, с. 283]. 
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Усвідомлюючи значну роль дружок на весіллі, до них відповідно й ставилися, а відтак 

зрозумілим є їх голублення. У народнопоетичному мовленні з’являється нанизування 

однорідних звертань, у складі яких часто трапляється прикладка, виражена лексемою, ужитою в 

переносному значенні: Ой ви, дружечки, ви наші голубочки! / Ой тим ми до вас нерано 

приїхали, / Що нашого князя ласкавий панотченько [Н-Л, с. 27]; Дружбоньку, дружбоньку, / 

Сивий голубоньку, / Ой дай же нам хоч одную / Коровайную шишечку [ВП, с. 285]. Іменник 

дружки може сполучатися зі словами або словосполученнями оцінної семантики: Ой ви, 

дружки-подружки, / Да позичте подушки, / Ще й позичте ви рядна, / Бо я у батька одна 

[МВ, с. 92 – 393]. 

Типовим для мови весільної поезії є вживання як етикетної лексеми староста: Да не 

шапка на їй, ковпачок, / Готуй, староста, шостачок [ВП, с. 238]; Ой не куй, старосте, 

золотого ножа, / А підкуй, старосте, вороного коня [ВП, с. 217]. Зі стилістичним 

навантаженням використаний діалектизм старостойко: Ни гадай ся, старостойко, / Недалеко 

поїдеме, / Спочивати будеме [ВП, с. 342]. Звертальна формула старосто-дядьку підкреслює 

важливість цього учасника весілля, акцентує увагу на його спорідненості з іншими учасниками 

обряду: Ой старосто дядьку, / Дайте нам порядку! [ВП, с. 108]. 

Лексема боярин у тлумачному словнику має позначки етн. та заст.. У мові народної 

поезії іменник боярин етикетну роль виконує в нормативній та діалектній формі називного 

відмінка однини та множини: Боярине, іди сядь коло мене, / Боярине, обійми мене, / Боярине, 

поцілуй мене… [ВП, с. 240]; Їжте, бояри, капусту, / А на моркву вибачайте [ВП, с. 253 – 254];  

– Поволі, бояре, дружку, ведіте, / Панні сорочку не подеріте [МВ, с. 155]. Діалектизм буярин у 

мові пісенного фольклору вживається як художньо-виражальний засіб і може виконувати роль 

етикетного звертання у формі кличного відмінка однини або називного відмінка множини: Ви, 

буяри, чужостранці, / Не беріть по повній ложці, / А беріть по половинці, / Щоб хватило всій 

родинці [ВП, с. 261]; Ой буярине! / Іди сядь коло мене! / Буярине, обійми мене! / Буярине, поцілуй 

мене! [ВП, с. 296]. Більше навантаження має експресивні звертання боярочки, молоденькі 

боярочки, оскільки вказують на лагідне ставлення до них: Не смутіться ви, боярочки, / Що 

короткії подарочки [ІМ, с. 89]; Черевички новенькі, / Вечеряйте, боярочки молоденькі 

[ВП, с. 140]. 
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Королем, королевичем, королівною часто називають молодих людей колядники, яким 

адресують свою пісню. О. І. Дей зауважував, що в колядках все служить для «помноження 

поваги, сили, краси, багатства звеличуваного героя» [77, с. 160]. Етикетну роль названі іменники 

виконують самостійно або сполучаються з іншими етикетними одиницями: – Королю, 

поклонися низенько, / Королю, поцілуюсь хорошенько [МВ, с. 71]; – Злічний паничу королевичу, 

/ Скажу я тобі іще дивніше [КЩ, с. 384]; – Ой здорова, дівко, дівко-королівно! [КЩ, с. 284]. 

Зрідка як етикетні функціонують у народних піснях такі назви виконавців обрядових дії: 

княгиня (у значенні наречена), коровайниця (реалізована пестливо маркованим утворенням 

коровайночки або представлена у складі звертальної формули). Наприклад: – Чого ж ти плачеш, 

чого жалуєш, / Молодая княгиня? [Н-Л, с. 21]; Ой а що ж мені, коровайночки, по вас, / Як я не 

маю рідного батенька до вас [ВП, с. 374]; Піче наша, піче, / Спечи коровай різче, / Цілуйтесь, 

милуйтесь, / Хорошії коровайниці! [ВП, с. 112]; Коровайниці-голубочки, / Ви тісто покрали / 

Та в пазухи поховали. / А як стало в хаті тісно, / Посходило в пазухах тісто [ВП, с. 108]. У 

весільній ліриці як ласкаве звертання використовується демінутив кухарочка в сполученні з 

народнопоетичними епітетами: Ой кухарочко красна, (2) / Чого капуста красна? / Бо ти ї не 

вмивала, (2) / З парубками-сь гуляла. / Ой кухарочка біла, (2) / Де-сь солонину діла? [ВП, с. 257]. 

Зміна етикетного епітета в таких сполуках зумовлена версифікацією. Лексеми приданочка, 

початуха не ввійшли до реєстру тлумачного словника. Як звертання вони функціонують у мові 

весільної поезії: Приступи, приданочко, до мене, / Є в тебе свічечка, є в мене [ВП, с. 234]; 

Заськи, початухо, заськи, / Сидиш без запаски [ВП, с. 264]. 

У календарно-обрядовій ліриці наявні етикетні одиниці колядник (стилістично маркована 

лексема колядниченько) та міхоноша. Етикетну роль вони виконують самостійно або у 

сполученні з іншими етикетними засобами: – Чого й у тебе вуста солодкі? / – То від медику, мій 

коляднику. / – Чого в тебе, газдинько, чорні оченька? / – То від ноченьки, колядниченьку 

[КЩ, с. 604]; А ти, міхонош, подми козі в ніс [КЩ, с. 551]. 

У чумацьких піснях етикетну роль часто виконує лексема чумак: – Постій, чумак, 

постривай: / Шляху в людей розпитай [ЧП, с. 402]; Гуляй, гуляй, чумаче! / Твоя жінка дома 

плаче [ЧП, с. 361]; – Всім вам так, чумаки, буде, як будете гуляти, / Того не забуде Бог і люди, – 

перестаньте гуляти! [ЧП, с. 377]. Як художній засіб функціонує звертання, виражене 

діалектизмом джумак: Скажу тепер, мій джумаче, / Жінка в дому з дітьми плаче [ЧП, с. 363]. 
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На прихильне ставлення до чумака вказують стилістично марковані деривати чумачик та 

чумаченько: – Гой, братчику-чумачику, я ж сему не рад! [ЧП, с. 218]. Експресема чумаченько 

частіше, ніж його словотвірний синонім чумачик, функціонує як етикетне звертання: – Ой 

перестань, чумаченьку, на пужално похилятися, / Нехай же я перестану слізоньками 

умиватися [ОФБ, с. 221]; – Ой ви, купці-молодці, ви, приятелі мої, / Ви постойте, чумаченьки, 

аж до завтрашнього дня [ЧП, с. 181]. Фольклорний словотвірний синонімічний ряд до іменника 

чумак доповнюють діалектні деривати джуманчик, джумарик, джумачик. При назвах 

спорідненості вони можуть виконувати роль прикладки: Ой братчику джумачику, / Що тебе 

болить? [С-П, с. 116]; – Братчику ж мій, джуманчику, я ж сему не рад! [ЧП, с. 191]. Так 

звертаються переважно люди, які мають з головним героєм кровну спорідненість. 

Лексеми чумак, чумаченько, сполучаючись із етикетними епітетами гожий, молодий, 

славний, удалий (серед яких найбільш поширеним є епітет молодий), утворюють ввічливе 

звертання: – Ой ви, чумаченьки молодії, / Де ви миленького заподіли? [ЧП, с. 310]; Ой 

поспішайся, молодий чумаче, / Зимувати до Лугу [С-П, с. 113]; Привертайте, славні 

чумаченьки, / А зимувати до Лугу! [С-П, с. 113]. На місці епітета молодий вживається і його 

пестливо маркований варіант молоденький: Чумаченьку молоденький, / Ввольни ж мою волю – / 

Переночуй, козаченьку, / Хоч нічку зо мною! [ЧП, с. 426]. На симпатію до чумаків указують 

етикетні епітети славний та преславний:– Ой годі ж тобі, славний чумаченьку, / Та годі тобі 

спати [ІМ, с. 242]; – Ой вибирайтесь, преславні чумаки, з темного лугу [ЧП, с. 306]. Етикетна 

лексема чумак також у мові пісень сполучається з емоційно-оцінними етикетними епітетами 

гожий, вдалий: – Ой ви, чумаченьки, ой ви, козаченьки, ой ви, чумаки гожі! / Зробіте сему да 

чумакові да домовину з рогожі [ЧП, с. 296]; – Ой запрягайте, вдалі чумаченьки, / Ей, йа 

ночувати до Лугу [ЧП, с. 294]. 

Етикетна лексема чумак (чумаки), сполучаючись із непоширеними (козак, бурлак) та 

поширеними (браття мої, добрі молодці) прикладками, утворює дружні звертання: Гей, чумаче, 

чумаче-бурлаче, / Та чого ж ти зажурився, / Та чого ж ти зажурився, гей! [С-П, с. 123]; Ой ти, 

чумаче, молодий козаче, / Та йди сіно косити! [ЧП, с. 277]; Ой ви, чумаки, ви, браття мої, / Як 

будете воли попасати, попасіть мої [ЧП, с. 227]; – Ви, чумаки, ви, добрі молодці, / Та 

вставайте, вози мажте [ЧП, с. 171]. На важку чумацьку долю вказує звертання батька, 
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виражене тавтологічним словосполученням чужий чужинець, використана батьком чумака: –

 Гой, синку ж мій, чумаченьку, чужий чужинець! [ЧП, с. 218]. 

Жанровим завданням родинно-побутових та соціально-побутових пісень підпорядковане 

використання етикетних звертань, виражених назвами на позначення осіб за родом діяльності. 

Слова цієї лексико-семантичної групи мають значення ’займається’ або ’той, хто…’ і вказівку 

на дію або предмет, на який спрямована ця дія. Першу групу господарських агентивів складають 

лексеми, у значенні яких акцент зміщений на об’єкт дії. До неї належать такі етикетні лексеми: 

мельник та її діалектний лексичний варіант млинар, чабан та його синонім вівчар (дериват 

вівчарик). Зазначені одиниці в мові української народної поезії можуть виконувати етикетну роль 

самостійно або у складі етикетних формул: Млинарю, млинарю, зроблю я ти шкоду, / Вийду на 

ярочок, загачу ти воду [ЖП, с. 135]; Ой вівчарю молоденький, / Вівчарю, вівчарю, / Кажуть 

люди, що тя люблю, / Та я й ся не таю [Р-П (І), с. 177]; – Гой чабани, чабани, / Скажіть моїй 

дівчині, / Нехай мене не любить, / Марне літа не губить [ЮФ, с. 139 – 140]. 

У мові пісенного фольклору як етикетні функціонують синонімічні лексеми музика та 

музикант переважно в множині: – Грайте, музики, / Грайте, музики, різненько, / Щоб нашій 

Тетянці / Веселенько! [ІМ, с. 68]; Музиканти мої, / Ви заграйте мені, / Бо я, бідна сирота, / 

Веселого живота [Р-П (ІІ), с. 384]. Пестливо марковане утворення музиченько виконує роль 

ласкавого звертання: Ой заграй мі, музиченьку, / Дрібними пальцями, / Та як зорі зазоріють, / 

Піду за вівцями [ПК, с. 47]. 

Як етикетні в мові народних пісень уживаються такі застарілі з погляду сучасної мови 

агентиви на позначення ’власника шинку або продавця у ньому’ [224 (ХІ), с. 453]: корчмар, 

крамар, крамарка, орендар, орендарка, шинкар, шинкарка. Лексеми шинкар та шинкарка 

[224 (ХІ), с. 453], корчмар у словнику мають позначку заст. [224 (ХІ), с. 303]. У чумацьких та 

козацьких піснях етикетну роль виконує агентив шинкарка, а звертання до чоловіка-шинкаря, 

виражені іменником шинкар, трапляються зрідка. Часто як етикетні функціонують іменники 

шинкарка, шинкарочка, що, сполучаючись з етикетним епітетом молода (молодая) або 

молоденька, оформлюють ласкаво-пестливу звертальну формулу: – Ти, шинкарко молода, / Сип 

горілки піввідра [ЧП, с. 120]; – Шинкарочка молодая, насип меду, ще й горілки, / Ще й закуску на 

тарілку! [ЧП, с. 119]; – Шинкарочко молоденька, / Покинь жида-халамейка… [КЩ, с. 550]. З 

помітною регулярністю в мові соціально-побутових пісень уживаються звертання шинкарко, 
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шинкарочко, ускладнені прикладкою, вираженою власним особовим жіночим іменем або 

персоніфікованою назвою тощо: – Гей, гей! Ой шинкарочко Настусю, / Давай вина-меду 

нап’юся, та гей же! [ЧП, с. 352]; Ой гей! Да шинкарочко Марусю, / Да скажи мені правдусю, да 

гей! [МВ, с. 274]; – Шинкарочка, сива утко, / Сип горілку, давай хутко! [ЧП, с. 110]; – Дівча-

шинкарча, ходи ти з нами, / Ходи ти з нами, з волошинами [КЩ, с. 474]. 

Лексеми крамар, крамарка, корчмар, функціонуючи як етикетні, сполучаються з 

пестливо маркованими словотвірними синонімами, сприяючи створенню градації: – Ой 

крамарко, крамарочко, / Якого ти роду? [МВ, с. 300]; Крамар, крамарочку, / Відчини 

коморочку [ВП, с. 139]; – Ой корчмаре, корчмареньку! Гей! / Де-сь посіяв пшениченьку?  

[Н-Л, с. 38]. Агентив орендар у «Словнику української мови» подається як історизм 

[224 (V), с. 743]. До орендаря або орендарки звертаються переважно з проханням дати горілки, 

що свідчить про побутовий характер розмови, а тому тут наявні діалектні варіанти кличного 

відмінка з м’яким [р'] та твердим [р] кінцевим основи, початковим [о] або діалектним 

русифікованим варіантом на [а]: Ой дай мені, орендарю, горілки хоть кварту! [С-П, с. 138];  

– Арендару, [гей ти], Юдко! / Дай горівки на бірг хутко [ЧП, с. 363]. 

До другої групи побутових господарських агентивів зараховуємо слова, у яких акцент 

робиться на виконувану дію. В уснопоетичному мовленні як етикетні функціонують лексеми 

возниця та оратар (не зафіксовані «Словником української мови»), гребець (пестливо 

маркований дериват гребчики) та ловець: Кучерявий возниця, / Поганяй коні швидше… 

[МВ, с. 136]; Помагай біг, оратарю! / Сій пшеничку на всю цару! [ЮФ, с. 50 – 51]; Гребіть, 

гребіть, гребчики, гребіть, вигрібайте… [С-П, с. 281]; Ой ви, хлопці, ви, ловці, / Розудалі 

молодці! / Візьміть мою невдашечку – / Не знадобилась мені! [Р-П (ІІ), с. 59]. Етикетна лексема 

перевізник у мові пісенного фольклору представлена словотвірними синонімами перевозець, 

перевозчик, перевозчичок, перевозничок, перевізничок: – Перевозчик, ти, молодчик, перевези 

через воду… [МВ с. 258]; – Перевізнички, перевезіть до роду [МВ, с. 264] тощо. Як етикетні в 

народнопоетичному мовленні виступають агентиви писар і писарчук. Етикетна лексема писар у 

тлумачному словнику має позначку заст. [224 (VI), с. 360]. Дериват писарчук має помітку розм. 

[224 (VI), с. 361]: – Олексію Поповичу, / Славний лицарю, писарю, / Ти святе письмо тричі на 

день читаєш / І всіх нас, козаків, на все добре научаєш [ІМ, с. 207]; – Мої милі писарчуки, / Не 

пишіть ми на паперах… [КЩ, с. 312]. Звертання погоничу вживається тільки з етикетним 
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епітетом молодий: – Погоничу молодий, / Гони воли до води, – / І волики напоїш, / Й з дівчиною 

постоїш [МВ, с. 388]. Етикетну роль можуть виконувати слова прачка, пряха: – Ой нате вам, 

прачки, / Мої білі ручки, / Тобі, щука-риба, / Моє біле тіло [ІМ, с. 176]; Да пряди, пряди, моя 

пряха, / Да пряди, не лінись [Р-П, с. 150]. 

У пісенному фольклорі як етикетні використовуються тавтологічні словосполучення 

мельник мельниченько та сторож стороженько, які сприяють підвищеній експресивності 

народнопоетичного мовлення: – Ой мельнику, мельниченьку, (3) / Спетлюй мені пшениченьку 

[ЖП, с. 181]; – Стороже, стороженьку, / Полонку прорубати, / Гаївку сполоскати [К-О, с. 88]. 

Уживання лексем косар та косарик у ролі звертання залежить від тематики твору. Слово косарі 

фіксуємо в косарських та гребовицьких піснях: Ой нуте, косарі, / Що нерано почали [К-

О, с. 289]. Демінутив косарик, який часто супроводжується емоційно-оцінними епітетами, 

функціонує переважно в календарно-обрядовій ліриці: – Ви косарики, ви коханії, / Викосіть ви 

мені шовкову траву, / Та найдіть мій золот перстень [КЩ, с. 447]. Звертання женчики, зрідка – 

женці, використовуються в мові жниварських народнопоетичних творів: Ой жніте, женчики, 

обжинайтеся / І на чорную хмару озирайтеся [РУДПІ, с. 70]; Ідіть, женці, на тую долину, / На 

ту пшениченьку на озиму [ІП, с. 79]. Іменники купець та купчик зрідка вживаються як етикетні в 

історичних та чумацьких піснях. Вони, як правило, повторюються та поєднуються з 

поширеними оцінними прикладками: Ой ти, купчик, ти, купець, / Ти хороший молодець, / Ти 

по світу проїжджав, / Чи Платова не видав? [ІП, с. 666]. 

Іншою підгрупою господарських агентивів побутового характеру є композити, оскільки 

кожен із словотвірних компонентів містить вказівку й на дію, й на предмет, на який спрямована 

дія. Серед таких фіксуємо лексеми риболовець (виступає словотвірним синонімом до іменника 

риболов) [224 (VIII), с. 529] та шмаровоз [224 (ХІ), с. 498], які мають розмовний характер; 

пестливо марковані утворення куховарочка, хліборобонько та пивоварочок: – Топи, топи, 

куховарочко, / А ти сядь, моя галочко [ОФБ, с. 271]; Чоловіченьку-хліборобоньку, / Я тебе 

поцілую в борідоньку [ЖП, с. 504]; – Пивоварочку, ти ж мій батечку, / Чому ти мені пивця не 

вариш? [МГ, с. 148]. Звертання шмаровозе (самостійно або у складі етикетної формули) сприяє 

зв’язності жартівливих пісень: – Ой мій любий шмаровозе, той раз вибачай ти, / Перший раз єм 

запросила дячейка до хати [ЖП, с. 567]. 
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Фольклорно-пісенний синонімічний словотвірний ряд до композита риболовець 

представлений утворенням риболов та пестливо маркованими дериватами рибалонька, 

рибалочка, риболовнички. Етикетну роль зазначені лексеми виконують самостійно або в 

сполученні з іншими етикетними одиницями: – Ой дам я вам, рибалочки, по півзолотого, / Да 

витягніть Василинку да хоч неживою… [ОФБ, с. 196]; – Вой біг, помагай, три риболове, / Три 

риболове, панські синове, / Ци сте не найшли пав’яний вінчик? [КЩ, с. 358]; – Риболовці, славні 

хлопці, вволіть мою волю: / Закидайте тонкий невід по синьому морю… [ЧП, с. 350];  

– Рибалоньки молодії, вчиніть мою волю… [ЧП, с. 347]. Зрідка звертання до рибалок 

ускладнюється етикетним епітетом молоді (як правило, в повній нестягненій формі) або 

уточнюється компліментами-прикладками прекрасні на вроду, удалі молодці, славні хлопці: – Ви, 

рибалочки молодії, / Закиньте мені шовковий невод, / Шовковий невод да в тихий Дунай, / 

Поймайте мені перловий вінок [МВ, с. 128]; Ой ви, риболовці / Та прекрасні на вроду, / Візьміть 

мене в човник, / Перевезіть через воду [Р-П (ІІ), с. 97]; – Риболовці, славні хлопці, вчиніть мою 

волю… [ЧП, с. 349]; – Ой ви, хлопці-риболовці, закидайте сіті… [ЧП, с. 345]. 

Серед назв осіб за родом діяльності та професією наявна паралель господар, хазяїн – 

наймит, робітник, що підпорядкована композиційному принципу поляризації. О. І. Дей 

зауважує, що «класова диференціація в селі спричиняє появу полярних образів господаря і 

наймита, господаревого сина і наймита» [77, с. 236]. Думка називати зазначені лексеми 

агентивами є суперечливою і, можливо, правильніше вважати їх словами, що означають осіб за 

соціальним статусом та майновим станом. Проте, оскільки вони безпосередньо мають вказівку 

на рід діяльності, бо протиставляються один одному власне за цією семантичною категорією, це 

дає право зарахувати їх до агентивів. 

Роль увічливого звертання в мові насамперед соціально-побутових пісень виконує 

прикладкове утворення пан хазяїн: – Ой поторгуємось, пане-хазяїну, / А що будеш за зиму 

брати? [МВ, с. 327]; – Ой чи добре ж так буде, пане хазяїне, / Як ми будем умісті орати? 

[ЧП, с. 332]. Типовими для народнопоетичного мовлення є звертання до хазяїна, поширені 

препозиційним етикетним епітетом молодий: – Ой як будеш, молодий хазяїн, / Мене зиму 

зимувати, / То ти захочеш, молодий хазяїн, / Сиві воли взяти [ЧП, с. 329]. До жінки-хазяйки 

звертаються за допомогою лексеми хазяйка та пестливо маркованих дериватів хазяюшка, 
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хазяєчка: – Дай, хазяйко, вечеряти. / Гей, гей, дай, хазяйко, вечеряти [Н-Л, с. 48]; Позволь, 

позволь, та хазяюшка, / Хоч на лавочці сісти… [ІП, с. 742]. 

Звертання до господаря виступають показником зв’язності в календарно-обрядових 

(колядках) та соціально-побутових (наймитських, заробітчанських) піснях. Лексема господар у 

мові календарно-обрядової лірики як етикетна може функціонувати самостійно: Хоч гордуй, 

господарю, а хоч не гордуй, / За вінчики червінчики наготуй [К-О, с. 405]; Ой весело, господару, 

весело, / Що ми віночок несемо [К-О, с. 399]. Приязне ставлення колядників до господаря 

виявляється в етикетних епітетах та інтимізуючих займенниках, ужитих у складі звертальної 

формули: За сим словом в дзвоночки дзвоним, / В дзвоночки дзвоним, тобі ся клоним, / Тобі ся 

клоним, славний господар, / Славний господар, на ім’я Йванко [К-О, с. 477 – 478]; Ой вийди, 

вийди, наш господарю, / Ой вийди, ой вийди, світлий пане наш [ІП, с. 700]. Колядники 

послуговуються також пестливо маркованим дериватом господаренько: А за сим словом будь же 

нам здоров, / Можний паноньку, господареньку [КЩ, с. 482]. Іншого плану звертання до 

господарів наявні в соціально-побутовій поезії: вони є насамперед стилістично нейтральними. 

Наприклад: Продай, продай, господару, сивого коня / Та заплати женчикам за жнива. / Продай, 

продай, господине, усі бирки / Та заплати женчикам за обжинки [К-О, с. 404 – 405].  

Етикетна лексема господиня, діалектизми госпося та господинейка функціонують у 

соціально-побутових піснях: Молодії господині, а що ж вам по мені, / Ой я козак молоденький, а 

ви господині? [Р-П (ІІ), с. 326]; Чом в тебе, госпосю, уста солодкі? [Р-П (ІІ), с. 323]; 

Господинейко наша, / Ци готова каша, / Ци готові пироги, / Бо вже в полі облоги [К-О, с. 299]. 

Експресивні звертання госпося, господинейко вказують на приязне ставлення до неї. Як етикетні 

звертання до господині в мові народнопоетичних творів, особливо соціально-побутових, 

функціонують діалектні пестливо марковані деривати газдиненька, газдинечка: Вийди, вийди, 

газдиненько, / Бо-сь вже сирота! [С-П, с. 117]; – Ой не вийду, газдинечко, лихе серце маю, / 

Лиши мене у гробочку, най тут спочиваю [ЧП, с. 220]. 

Фольклорний синонімічний словотвірний ряд до етикетної лексеми наймит складають 

деривати наймитку (найпоширеніше), наймитцю, наймиточку та наймитоньку: Чого ж в тебе, 

наймит, роботи немає? [ІП, с. 785]; Оце тобі, а ти, мій наймитку, / Вечеря з обідом! 

[ІП, с. 748]; Ой запрягай ти, наймитцю, / Та сірії воли… [ІП, с. 742]; Чом на тобі, наймиточку, 
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/ Сорочка не біла? [С-П, с. 264]; Ой на ж тобі, наймитоньку, вечеру з обідом, / Як ся ще тим не 

поживиш, то доїж си хлібом! [С-П, с. 259]. 

Іменник слуги в мові пісенного фольклору виконує етикетну роль, сполучаючись із 

епітетами вірний, дорогий, милий, молодий: – Ой слуги мої, котрі вірнії, / Коні сідлайте, зброї 

збирайте [КЩ, с. 201]; Слуги мої молодії, / Запрягайте коні воронії [ІП, с. 91]. На прихильне, 

приязне ставлення до слуг вказують інтимізуючий займенник, пестливі деривати, етикетні 

епітети: Ой служничко вірнесенька, подай мі дитину, / Будеш мати в мене ласку, поки не загину 

[ІП, с. 492]; – Слуги ж мої, слуги, слуги вірненькії, / Дайте ж мені знати, як буде пан їхати 

[МВ, с. 291] і под. Як етикетні в народнопоетичному мовленні вживаються лексеми челядь, 

челядина та челядниця: Хапай, хапай, челяднице, малую дитину… [ІП, с. 470]; – Подай мені, 

челядино, малую дитину, / Будем жить, як бог поможе, я ще не загину [МВ, с. 368]; Уставай, 

челядь молодая! [Р-П (ІІ), с. 69]. Функцію етикетних звертань можуть виконувати пестливо 

марковані деривати челядочка, челядонька, челядинонька: – Ой до коня, челядочка, до коня  

[К-О, с. 245]; Ой вставайте, челядонька, / Засвітіте свічу, / Нехай же я подивлюся / Милому у 

вічі [Р-П (І), с. 169]; Ой ти, доню, челядиноньку, / Бери, доню, всю родиноньку [ВП, с. 65]. 

Неабияку роль у забезпеченні зв’язності уснопоетичного твору, насамперед соціально-

побутових пісень, виконують звертання, виражені суспільно-адміністративними агентивами 

бригадир, виборний, голова, губернатор та под.: Нате ж вам, соцький, і вам, виборний, / Коника 

вороного, / Тільки ж не беріть у неволеньку / Бурлака молодого! [С-П,  с.183 – 184]; Ой пусти 

мене, губернаторе, / З неволеньки додому: / Ой заскучала, з личенька спала / Дівчина за мною!  

[С-П, с.184]. Використання пошанної множини підкреслює поважне ставлення до посадових 

осіб. Модальності та експресивності соціально-побутових та історичних пісень підпорядковане 

функціонування звертальних формул пан + назва посади чи звання: Чи я тобі, пане війте, 

переворав межу, / Же на мене накладаєш цісарську одежу [РС, с. 82]; – Пани ж мої, секретарі, 

/ Ввольніть мою волю, / Возьміть мого чоловіка / З рідною кумою [ІМ, с. 158]. 

У пісенному фольклорі наявні звертання до правителів. Часто етикетну роль виконують 

слова цар, цариця у сполученні з прикладкою, вираженою власним іменем: Ти, царице 

Катерино, / Що ти наробила? [НЛ, с. 85]; – Пусти, царю, погуляти, / Ті пташечки постріляти 

[ПМ, с. 110]. Крім того, етикетна лексема цар поєднується з епітетами найясніший, праведний, 

превеликий: Здоров, царю, найясніший царю, / Превеликий царю! [ІП, с. 320]; Здрастуй, 
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здрастуй, цар возлюблений, / Та Семен Палій – зміна:… [ІП, с. 324]; Не журися, білий цар, / 

Наберемо військо крепкого запасу [ІП, с. 664]. Як етикетна в мові народнопоетичних творів 

функціонує лексема монарх: Зроби право, наш монархо, / Бо будем ся бити [ІП, с. 714]. Назви на 

позначення правителів типові для історичних народнопоетичних творів. 

Четверту групу зафіксованих агентивів складають назви церковних осіб. У мові пісенного 

фольклору етикетну роль виконують лексеми батюшка, владика, дяк, піп, паламар, святитель. 

Наприклад: – Прошу тебе, святителю, змилуйся над нами! / Най не ходять наші попи з тими 

бородами! [ЖП, с. 429]; Добрий вечір, паламарю, приймай ночувати… [ІП, с. 710]. 

Синонімічний ряд до етикетного слова піп [224 (І), с. 112] поповнюється розмовною лексемою 

батюшка та церковнослов’янізмом владика. Функціонуючи як звертання, вони вказують на 

повагу народу до церковнослужителів: Ой чи єсть час нам, батюшко, / До церкви ходити?  

[С-П, с. 138]; Ой та як же, пан-владико, до церкви ходити, / А що гонять у підворок снопів 

молотити [ІП, с. 365]. Ужите в жартівливій пісні звертання батюшко набуває значення 

компліменту, оскільки жінка попа намагається хоч якось виправдатися: Ти думаєш, батюшко, 

що я в кума гуляла, / Як ти вінчав, як ти вінчав, то я взаду стояла [ЖП, с. 554]. Стилістично 

нейтральним є звертання, виражене розмовною лексемою піп [224 (VI), с. 538]: Не йди, попе, ти 

до церкви служить, / Десь твоя попаденька забіжить [ЖП, с. 552]. Експресивне звертання 

попинько характерне лише для мови жартівливої лірики: – Устань, устань, попиньку, я на тебе 

подивлюсь, / Як здумаю, сама собі засміюсь [МВ, с. 390]. Як етикетна функціонує також лексема 

протопоп: – Чи не можна, протопопе, того учинити, / Щоб зо мною без бороди, в люди ж 

причепити [ЖП, с. 432]. Для мови жартівливих пісень показовим є вживання етикетного слова 

дяк та пестливо маркованого деривата дячок, окрім вже названих протопоп, піп, святитель: 

Сватай мене, дячку, / Премудрую швачку, / Що у мене поли шиті / Й ложки не помиті 

[ОФБ, с. 268]. Рядки Жінку раз, жінку раз, а дяка три рази; / – Оце тобі, пане дяче, за всі твої 

рази [ЖП, с. 570] засвідчують використання демінутива дячок у жартівливому контексті: 

комічність самої ситуації, бо чоловік дізнався про зраду жінки з дяком, але його побожність 

вимагає вживання ввічливої формули пане дяче, хоч емоції та дії різко протиставлені його 

мовленню. Іншого відтінку набувають слова обдуреної дівчини. У них відчувається душевний 

розпач, розчарування, що виражається повтором звертань до дяка: Проспавшися, дяк почне 

співати, / А дівчинонька почне плакати: / – Ой дяче, дяче білого лиця, / Подобно з мене юж 
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молодиця [ЖП, с. 253]. У звертанні-залицянні дівчини до дяка використовуються 

метафоризовані назви, демінутиви, повтори, – відчувається прохання й сором, благання і страх 

мовця: – Годі, дячку молоденький, а брів малювати, / Прийди, серце, до Марусі нічку ночувати 

[ЖП, с. 566]. Зрідка, переважно в соціально-побутовій або історичній поезії, лексеми батюшка, 

дяк, отець функціонують як пошанні звертання: Ой як же нам, отче-дяче, / У церков ходити? / 

Загадують щонеділі / В клуню молотити [ІП, с. 723]. Служителі православної церкви (дяк, піп та 

інші) в народних жартівливих піснях постають перед читачем в образі далеко нечесної людини, 

яка приховується за маскою добросовісності й порядності. У такому випадку звертання 

сприяють не лише зв’язності, а й експресивності та модальності уснопоетичного твору. 

Назви військових посад, виконуючи етикетну роль, сприяють композиційній єдності 

історичних та соціально-побутових (насамперед рекрутських та солдатських) пісень Серед назв 

військових посад, уживаних у народнопоетичних творах у ролі етикетних звертань, можемо 

виділити дві групи: перша – назви керівних посад, друга – назви рядових солдат. Лексема цісар 

(чісар, цєсар) етикетну роль може виконувати самостійно або в сполученні з прикладкою, 

вираженою власним іменем: Чісарю, чісарю, / На што нас вербуєш? [С-П, с. 226]; Ти, цісарю 

Франц Йосифе, ти наш господине, / Пускай же нас в наші краї, до нашої родини [ІП, с. 662] 

тощо. Роль ласкавого звертання виконує експресивно маркований дериват цісарик: – А на тобі, 

цісарику, казаночок срібний… [ЮФ, с. 115]. Як увічливе звертання вживається формула пан + 

капрал (капрал, капраль): Позволь, позволь, пане капрал, / На мед вино йти [ІП, с. 171]і под.. У 

мові соціально-побутової поезії як етикетні функціонують і пестливо марковані деривати 

капларик, капларік, капларичок: Ой капралю, капраліку, / Ой я твою душу! [РП, с. 334]; А куди 

ти, капларичку, / Лиш тулько не в душу? [С-П, с. 214]. 

У ролі етикетних звертань використовуються агентиви, які є назвами вищих військових 

звань: капітан, майор, полковник, капрал, генерал. Етикетну роль вони виконують самостійно 

або в сполученні з гоноративом пан: Ой вернім сі, капітане, – став Іван казати. [ІП, с. 448]; Ой 

пане капітане, я в цім не думаю, / Підголити не підголю, бо бритви не маю [ІП, с. 446]; 

Уступімо ми, майоре, запасу в нас немає [ІП, с. 346]; Да пане майоре, що будем робити? 

[ІП, с. 346]; – Ой пусти мене, пан полковник, / На круту гору проходиться… [МВ, с. 341]; Ой не 

дай нас, генерале, / Тяжко зобиджати, / Свою долю сирітськую / Гірко проклинати [ІП, с. 672]. 

Звертання прийомщику, як правило, ускладнюється прикладкою, вираженою експресемами 
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голубчик або молодчик: Прийомщику та голубчику, / Ставляй сина в станочок [С-П, с. 193];  

– Ой ти, прийомщик, ти, молодчик, / Постав сина в станочок… [ІМ, с. 265]. 

Етикетну роль у мові уснопоетичних творів виконують агентиви-назви рядових солдат: 

Ой як крикне на солдати: «Солдати, до стройку!» [ІП, с. 545]; – Ох, ви, солдати, ви, ріднії 

браття, ох, ви й молодці, / Ой накажіте ви моєму батеньку прибути ко мні [МВ, с. 342]. Як 

етикетно-дружнє звертання вживаються слова новобранець та прикладкове утворення хлопці-

новобранці: Та й вийдіть ви, новобранці, / Перед нові брами! [С-П, с. 163]; – Ви чорнії орленята, 

/ Та й несіться вгору, / А ви, хлопці-новобранці, / Верніться додому [РС, с. 228]. Іменник 

новобранці або пестливо маркований дериват новобранчики, виконуючи етикетну роль, можуть 

сполучатися з емоційно-оцінним епітетом: Молодиє новобранці, верніться додому [РС, с. 231]; 

Молоденькі новобранчики, / Верніться додому [РС, с. 226]. 

Синонімом до етикетного слова солдат виступає в народних піснях діалектизм жовнір та 

його фонетичний варіант жовняр. Як етикетні зазначені лексеми можуть уживатися самостійно 

або в сполученні з інтимізуючим займенником чи етикетним епітетом: – Жовніри мої, збуйна 

убрані, / Ой будем бити, мури ломити [КЩ, с. 225]; Годі, жовняр, годі спати, / Бо йдуть турки 

рабувати [ІП, с. 149]; – Люби, люби, молод жовняр, але не зрадливо [РС, с. 404]. Як етикетно-

ласкаві звертання функціонують у мові пісенного фольклору пестливо марковані утворення 

жовнярик, жовнярочок, жовняренько (жовніронько, жовняронько, жомняронько): Винесіть 

’го, жовняреньки, відси та сей час! [ІП, с. 170]; – Ой верни сі, жовняреньку, мамусі вмирає 

[РС с. 267]; – Ой ти, жовніроньку, сивий голубоньку, / Клопочеш мені мою головоньку 

[МВ, с. 201]; Чом на тобі, жомняроньку (2), сорочка не біла? [РС, с. 354]; Не хилися, яворочку, 

бо ще-сь зелененький, / Не журися, жовнярочку, бо ще-сь молоденький [ЮФ, с. 123]; 

Пам’ятайте, жовнярики, спати не лягайте… [ІП, с. 660]. 

Етикетно спроможними є історизми рекрут, некрут, зафіксовані переважно в мові 

соціально-побутових рекрутських пісень: – Скидай, рекрут, сорочку [РС, с. 102]; Ой прийшли ми 

в Коломию, лиш би нам там бути, –- / Ударили в тарабани: рушайте, некрути! [ЮФ, с. 115]. 

Функцію етикетно-ласкавих звертань виконують пестливо марковані деривати рекрутик та 

рекруточок, які не зафіксовані тлумачним словником: Ой не плачте, рекрутики, туди вам 

дорога, / Камінячком викладена аж до Сегедова [РС, с. 249]; – Десь у тебе, рекруточку, / Та й 

мати не рідна, / А що в тебе, рекруточку, / Сорочка не біла? [РС, с. 84]. 
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Отже, етикетну функцію в мові українських народнопоетичних творів виконують різні 

одиниці лексико-семантичної групи назв виконавців дії, серед яких можемо виділити історизми, 

застарілі лексеми, діалектизми, марковані пестливістю суфіксальні утворення. Уживаючись як 

засоби мовного етикету, агентивні назви сприяють зв’язності, модальності та експресивності 

фольклорно-пісенного тексту. 

 

2. 1. 2. 2. Етикетні звертання в козацькому товаристві. Як етикетні одиниці в мові 

пісенного фольклору можуть функціонувати агентиви військової тематики. Синтаксичною 

ознакою мови козацьких та історичних пісень є звертання, виражені козацькими назвами звань 

та посад: гетьман, козак, кошовий, отаман, соцький і под. У сучасній українській мові такі слова 

є історизмами, а в мові пісень вони відтворюють реалії зображуваного. 

Народна поезія засвідчує широке вживання полісемічної етикетної лексеми козак. У 

родинно-побутових, календарно-обрядових, частині соціально-побутових пісень вона 

використовується в етикетному значенні – ’парубок, хлопець’ і має розмовний характер. В 

історичних, козацьких та соціально-побутових піснях слово козак вживається у своєму прямому 

значенні: ’На Україні в ХV – ХVІІІ ст. – вільна людина з кріпосних селян або міської бідноти, що 

втекла на південні землі України й брала участь у визвольній боротьбі проти татаро-

турецьких і польських загарбників; нащадок такої людини’ [224 (ІV), с. 209 – 210]. 

Етикетна лексема козак може бути використана лише як структурний компонент 

народнопісенного тексту – без певного стилістичного навантаження: Склич, козаче, склич 

дружину, / Гайда, Палій, в Ляхівщину! [ІП, с. 301]; – Спи, козак, не пробуджайся, / За головку не 

хватайся, (2) / На учення убирайся! [ОФБ, с. 232]. Як засіб експресивності фольклорно-пісенного 

тексту функціонує агентив козак у сполученні з етикетними епітетами, прикладками. Іменник 

козак поєднується з прикладкою-власною назвою, що сприяє формуванню композиційного 

принципу виділення одиничного: Подивись ти, козаче Супруне, / Та на свою Україну [ІП, с. 355]. 

Етикетна одиниця козак разом з емоційно-оцінними епітетами молодий, славний, що передають 

повагу, любов, прихильне ставлення до захисника країни, утворює звертальну формулу: – Не 

журися, молодий козаче, великой журбою… [ІМ, с. 229]; – Прощай, прощай, та Морозенку, ти, 

найславний козаче, / Ой за тобою, та Морозенку, та вся Україна плаче [МВ, с. 366]. Роль 

етикетно-ввічливого звертання в мові народної пісні виконує лексема козак, ускладнена 
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прикладками: – Ей козаче, друже добрий, прошу, добре дбайте, / Де ти мого сина Йвася 

Коновченка-вдовиченка догониш… [МВ, с. 354]; – Гей, козаки, панове-молодці, / Я святе письмо 

тричі на день читаю / І всіх вас на все добре научаю… [ІМ, с. 207 – 208]. 

Пестливо маркований дериват козаченько, що в тлумачному словнику має позначку нар.-

поет. [224 (ІV), с. 210], вживається самостійно або в сполученні з прикладками чи етикетними 

епітетами. Такі одиниці оформлюють ласкаві або дружні звертання: Чогось мені, козаченьки, / 

Мед-вино не п’ється, / А десь мій син Морозенко / З татарвою б’ється [ІП, с. 248];  

– Дівчинонько, пусти на господу. / – Козаченько, боюсь поговору [ІМ, с. 230]; – Козаченьку мій, / 

Одчиняй же двір [ОФБ, с. 57]. Іменник козаченько може сполучатися з емоційно-оцінним 

епітетом молоденький: Молоденький козаченько, чом не женишся? [МВ, с. 312]. У мові 

пісенного фольклору наявний також діалектний фонетичний варіант козачейки: – Годі, годі, 

козачейки, з вами воювати, / Йдіть до міста Сатанова жидів рабовати! [ІП, с. 464]. 

У власне етикетній ролі лексема козак та суфіксальні утворення до неї реалізуються в мові 

родинно-побутової, рідше – календарно-обрядової та жартівливої лірики. Як ласкаво-ввічливі 

звертання дівчини до парубка вони вживаються самостійно або поряд з етикетними епітетами 

або прикладками-персоніфікованими назвами: – Не забудь же, козаченьку, мене з собой взяти 

[ПКХ, с. 157]; – Топчи, топчи, молодий козаче, / Я ще й другу простружу [ПКХ, с. 52]; – Ой як 

же мені, серце козаче, / З тобою мандрувати… [ПКХ, с. 153]; – Не вийду, козаче, не вийду, 

соболю, / Не буду стояти сей вечір з тобою [ПКХ, с. 110]. 

Етикетна лексема чорноморець функціонує в мові історичних пісень як синонім до слова 

козак: Ой піднімайте, та чорноморці, / Паруса угору… [ІП, с. 646]. Іменник чорноморці 

сполучається з етикетним епітетом славний: Підіть, славні чорноморці, / Дунаєм водою, / 

Одберете весь запас турецький, / І лодки з ордою [ІП, с. 646]. Подекуди лексема чорноморець 

виступає прикладкою до іменника козак, оформлюючи родо-видові відношення між цими 

поняттями: Не тікайте, козаки-чорноморці, / Не велю вас у рекрути брати [ІП, с. 544]. 

У мові пісенного фольклору як етикетне використовується слово запорожець, яке 

подається в «Словнику української мови» як історизм [224 (ІІІ), с. 274]. Наприклад: А здорові, 

запорожці, / Прошу вас сідати… [ІП, с. 479]. Як правило, запорожці постають перед читачами 

славними та молодими. Компоненти етикетного словосполучення славний запорожець часто в 

мові пісень стоять поряд: Ой не жалуйте ви, славні запорожці, / Й на московських генералів, / 
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Ох, жалкуйте ви, славні запорожці, / Й та на своїх вражих панів [ІП, с. 565]; Ой нуте, хлопці, / 

Славнії запорожці, / З коней та по долу! [ІП, с. 522]. Етикетний же епітет молоді в повній 

нестягненій формі вживається окремо від означуваного слова запорожці й займає лише 

постпозицію, що сприяє утворенню інверсії: – Ой ви, запорожці, ой ви, молодії! / Повдавались 

один в одного, як браття ріднії [ІП, с. 566]. Фіксуємо звертання запорожці, ускладнені 

прикладками, вираженими етикетними лексемами браття, молодці, хлопці: От вам, браття 

запорожці, / Грошей по коробці, / Та не ведіть ви мене, Бардака, / В Конотоп в колодці 

[ІП, с. 538]; Ой ви, хлопці, хлопці-запорожці, / А не ходіть ви битим шляхом, / А не вганяйтесь у 

Польщу за ляхом [ІП, с. 296]; Гей, молодці-запорожці, татарва лякає! / Не дрімайте, 

товариші, бо в руки злапає [ІП, с. 268 – 269]. У такому контексті етикетна лексема запорожці 

набуває значення ’хоробра завзята людина, захисник’. 

Шанобливого відтінку надає звертанню запорожці прикладка панове: Ой панове 

запорожці, хіба ж то вам слава, / Що в кайдани да забитий лежить у вас Сава? [ІП, с. 483]. 

Етикетне звертання запорожці часто ускладнюється прикладками: Запорожці, ой ви, славні 

хлопці, / Будьте й тепер, як були, молодці… [ІП, с. 297]; Не журіться, запорожці, друзі 

молоденькі! [ІП, с. 269]; Ой ви, запорожці, ви, добрі молодці, не бійтесь нічого, / Дам я землю 

по-прежньому, по Самар-границю [ІП, с. 575]; Ей, нумо, братця, славні запорожці, / Вороні 

коні сідлати [ІП, с. 583]. 

Широко представлені в пісенному фольклорі звертання до малого хлопка, джури, цюри, 

хлопа. До лексеми хлоп у тлумачному словнику наводиться дефініція ’селянин, мужик взагалі 

або кріпак’ [224 (ХІ), с. 83], до джури – ’зброєносець у козацькій старшині’ [224 (ІІ), с. 263], 

хлопак і цюра подаються як діалектні й означають відповідно ’хлопець’ [224 (ХІ), с. 84]. Якщо 

лексема цюра в ролі звертання функціонує не тільки в історичній та соціально-побутовій, а й у 

календарно-обрядовій поезії, то інші названі лексеми вживаються переважно в історичних та 

соціально-побутових піснях: Ой цурю, цурю, ти вірний слуго! [КЩ, с. 216]; Ой сідлай, джуро, 

сідлай, малий, коня вороного [ІП, с. 193]. Як правило, етикетні іменники джура, хлопко, цюра та 

їхні фонетичні варіанти сполучаються з постпозитивним епітетом малий (або його пестливо 

маркованими утвореннями). Компоненти таких етикетних формул переважно функціонують 

окремо один від одного, сприяючи утворенню інверсії: Та не гаразд, джуро, та не гаразд, 

малий, козацьку славу пакувати [ІП, с. 193 – 194]; Ох, сідлай, хлопче, / Та сідлай, малий, / 
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Кониченька вороного [ІП, с. 228], але Ой ти, хлопчику малесенький, / Да подай лучок да 

тугесенький, / Ще й три стрілочки! [ІП, с. 120]; – Ой цюро ж мій молодесенький! / Та чи будеш 

мені вірнесенький? [РУДПІ, с. 79]. В останніх наведених прикладах використання пестливо 

маркованих дериватів малесенький, молодесенький зумовлене зовнішньою римою строфи. Роль 

звертання до зброєносця в текстах пісень виконують діалектизми жура, журах, чура, хлоп, цюра: 

– Сідлай, журо, коня вороного, а под мене гнідого старого [МВ, с. 362]; Та сідлай, журах, та 

сідлай, малий, / Коня вороного, / А під себе, та малий хлопче, / Та коня буланого [ІП, с. 222]; Ой, 

сідлай же, чуро малий, коня вороного, / А під себе, чуро малий, гнідого старого! [ІП, с. 229]. 

Старшина як загальний образ керівників наявний в історичних козацьких та соціально-

побутових піснях. До них звертаються козаки, їхні батьки, інші представники, вживаючи 

етикетну лексему старшина: Іде мати ридає, / Всю старшину збирає: / – Ой старшина моя 

мила, / Випускайте мого сина [ІП, с. 596]. 

Іменник гетьман роль етикетної одиниці виконує в сполученні з прикладкою, вираженою 

власною назвою (іменем або прізвищем): Утікаймо скорій, гетьмане Мазепо, з Полтавського 

[ІП, с. 326]. Словосполучення пан гетьман у мові пісенного фольклору функціонує як пошанне 

звертання: Ой пане гетьмане, були в бусурмана: / Багацько в чортяки всякого надбано! 

[ІП, с. 66]. Звертання мій / наш гетьмане підкреслюють близькість стосунків між 

співрозмовниками, а наявність гонорифічної лексеми пан виражає повагу до старшого за 

званням: – Пусти ж мене, пане, пусти ж, мій гетьмане, / Буду Бога молить, доки тебе стане 

[ЖП, с. 563]. Розірвання звертальної формули пане мій гетьмане автоматично зміщує логічний 

наголос із першого слова на інтимізуючий займенник, акцентуючи на прихильності до 

козацького ватажка. Як шанобливо-ввічливе звертання в мові історичних пісень функціонує 

етикетна формула, в якій агентив гетьман сполучається з назвою спорідненості батько: Чолом, 

пане наш, гетьмане, чолом, батьку наш! / А вже нашого товариства багацько не маш! 

[ІП, с. 233]. Серед етикетних епітетів, які сполучаються зі звертанням гетьмане, можна назвати 

любий, запорізький, славний. Усі вони є характеристиками, якими наділяє народ ватажка Богдана 

Хмельницького: Ой Богдане, батьку Хмелю, / Славний наш гетьмане! / Встала наша Україна 

/ На вражого пана [ІП, с. 240]; Ой Богдане, Богдане, запорізький гетьмане, / Да чому ж в 

чорнім ходиш да в чорнім оксамиті? [ІП, с. 124] та под.. Пестливо маркований дериват 
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гетьманоньку присутній у проханнях козаків: Пусти ж мене, гетьманоньку, з Самари додому! 

/ Ой боже мій, розігрався коник підо мною! [С-П, с. 51]. 

Популярним героєм історичних, соціально-побутових пісень є отаман. Слово отаман у 

тлумачному словнику має позначку заст., функціонуючи в пісенному фольклорі, відображає 

історичну добу: Заверни си, отамане, – лихо меш гостити [ІП, с. 443]; Отамане не журіться, / 

Та на стрільців подивіться [ВОП, с. 15]. Стилістично нейтральними є звертанням до отамана в 

рядках: Глянь, отамане, / Вже світ настає, / Ой уже ж наше / Та товариство / Коней сідлає! 

[ІП, с. 457]; Та благослови, отамане, Саву звоювати… [ІП, с. 471]. Як дружнє звертання 

вживається словосполучення наш отаман: Отамане наш, / Не дбаєш за нас; / Бо, бач, наше 

товариство, / Як розгардіяш? [С-П, с. 245]. Зрідка використовується діалектний фонетичний 

варіант атаман, який, можливо, зумовлений впливом російської мови: – Атамане, атамане, 

атамане, атамане, батьку мій, / Возьми мої воли, вози, гей, гей, гей, / Да й ступай домой… 

[МВ, с. 320]. Роль шанобливо-ввічливого звертання в мові історичних пісень виконує 

прикладкове утворення пан отаман: Ой ти, пане-отамане, / Лягай спати, не думай… 

[ІП, с. 286]. Функціонування звертання пане отамане характерне й для соціально-побутових, 

зокрема чумацьких пісень: Ой звиніте, пане отамане, / Не сподіялися [С-П, с. 44]. Залучення до 

складу звертання інтимізуючих займенників мій, наш свідчить про прихильне, приязне 

ставлення до чумацького ватажка, а перехід від однини до пошанної множини – про повагу 

підлеглих та про дотримання субординації: Отамане мій, жалуєш мене, / Возьми ж мої воли й 

вози – поховай мене [МВ, с. 322]; Вибачайте, отамане, я – Олекса Довбуш! [ІП, с. 436]. 

Шанобливе забарвлення має звертання батьку отамане, що виступає показником 

зв’язності текстів історичних пісень: Та встань, батьку отамане, кличуть тебе люде, / Ой як 

станеш ти на башти – москаля не буде! [ІП, с. 559]. Компоненти прикладкового утворення 

батько отаман можуть стояти поряд, зрідка – окремо один від одного, як наслідок, – 

акцентується увага на лексемі батько, використаній по відношенню до чужої людини. 

Порівняйте: Ой ти, батьку, ой ти, отамане! / Скажи мені за ті переправки [ІП, с. 293]; Ой 

батьку наш отамане, що маєш робити? / Без коней ми, наче орли, що в степу підбиті 

[ІП, с. 269]. Роль етикетного епітета при лексемі отаман виконує прикметник славний, вживання 

якого зумовлене реальними життєвими подіями. Це не безпідставні компліменти, а дійсне 
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відбиття рис справжнього ватажка козацького війська: – Батьку, славний отамане! / Що маєш 

робити? / Без коня ти що такеє? – / Як орел підбитий! [ІП, с. 269]. 

Субстантивований прикметник кошовий, тобто ’вождь, отаман козаків на Запорізькій 

Січі’ [224 (ІV), с. 317], сполучаючись із словом пан, становить ввічливе, поважне звертання, яке 

широко використовують козаки в розмові з ватажком: Прибудь, прибудь, пан кошовий, / А через 

чотири часа, / Сам ти побачиш, подивишся, / Що несила наша [ІП, с. 348]. Етикетна лексема 

кошовий зрідка ускладнюється прикладкою, вираженою прізвищем: Ой прибудь, прибудь, 

кошовий Харку, / Та до моєї господи в гості! [ІП, с. 649]. Як шанобливо-ввічливе звертання 

вживається словосполучення батьку кошовий: Стережися, батьку кошовий, / Щоб не було 

зради [ІП, с. 576]. У ролі етикетних одиниць у мові насамперед історичних пісень функціонують 

лексеми сотник і соцький, десяцький. Історизм соцький виступає в ролі звертання самостійно, є 

стилістично нейтральним: Чекай, соцький, най стану, / Най шапку іздійму, / Родині ся відклоню 

[ІП, с. 599]. Натомість лексема сотник у мові народної поезії самостійно в етикетній ролі майже 

не використовується, але часто сполучається з власною назвою або іменником пан. Наведені 

звертання відображають загальноприйняті норми поведінки й дружні, довірливі, чесні стосунки 

між рядовими козаками та керівником: Годі, годі, сотнику Гонта, у степу стояти… 

[ІП, с. 520]; Ой чого ти, пане сотнику, чого зажурився? [ІП, с. 511], але Ой нема тут, сотнику, 

/ Ой нема тут ладу [ВОП, с. 5]. Як етикетна зрідка вживається лексема десяцький: Ой ти, 

соцький, / Ой ти, соцький, ще й десяцький, / Давай коні воронії [С-П, с. 185]. 

Паралельно в мові пісенного фольклору функціонує етикетний агентив осавула та його 

діалектний фонетичний варіант осаул. Отаман, прагнучи врятувати своїх товаришів, допомогти 

їм, звертається: Ой ти, соцький, осавула, / Сідлай коні вороні / Та поїдем доганяти / Славні 

хлопці молоді! [ІП, с. 286]. З метою вблагати осавула селяни звертаються до нього осавуле ти 

наш – інтимізуючий займенник, який у більшості випадків свідчить про прихильне ставлення 

мовця до адресата, у наведеному прикладі вжитий формально: Осавуле ти наш! / Ой не гони на 

панщину рано нас, / Бо як будеш на панщину рано гнать, / То ми підем за границю зароблять 

[ІП, с. 363]. Підбадьорююче звучить у поетичних рядках звертання осаули молоденькії: О нуте 

ж ви, осаули молоденькії, / Ой збирайте ви худобу запорожець кую… [ІП, с. 573]. 

Отже, етикетні козацькі агентиви є показником змістового оформлення історичних та 

соціально-побутових уснопоетичних творів. Вони відбивають мовний етикет січового 
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товариства: козак, запорожець, гетьман, отаман та под. Названі етикетні одиниці різні за своїм 

значенням, структурою, способом вираження, стилістичним забарвленням (запорожець – іст., 

козаченько – нар.-поет., осавул – діал. тощо). Функціонуючи самостійно або в складі певних 

стилістичних фігур, етикетні назви виконавців дії прикрашають мову творів, сприяють передачі 

ввічливого та шанобливо-ввічливого ставлення до адресата мовлення, свідчать про дотримання 

субординації. 

 

2. 1. 3. Назви спорідненості та свояцтва як етикетні звертання 

Етикетну роль у мові народнопоетичних творів часто виконують номінації спорідненості 

та свояцтва. Лексико-семантичну групу назв спорідненості та свояцтва в українській мові 

дослідив А. А. Бурячок [28]. У дисертації дотримуємося визначення назв спорідненості і 

свояцтва, запропонованого Л. Б. Ніколаєвою: «Під терміном спорідненості розуміємо лексичну 

одиницю, основним значенням якої є позначення особи за спорідненістю, нейтральну за своїм 

стилістичним та емоційним забарвленням» [181, с. 3]. 

Функціонуванням назв спорідненості і свояцтва як етикетних засобів цікавилися 

С. К. Богдан [23], І. Я. Нестеренко [178]; історичний розвиток таких лінгвоетикетних одиниць 

описаний у монографії О. М. Миронюк [172]. Н. М. Журавльова та Е. С. Вєтрова розглядають 

етикетні можливості назв спорідненості та свояцтва в епістолярному стилі ХІХ – початку ХХ ст. 

[114, 118], [36]. Назви спорідненості та свояцтва також вивчали О. В. Кровицька [142], 

Л. Б. Ніколаєва [181]. Словотворчі можливості цих лексем проаналізувала О. Д. Микитин [167], 

етнолінгвістичний аспект термінів спорідненості описали О. М. Семеног [217] та 

Д. І. Добрусинець [84]. На давність етикетних можливостей досліджуваної лексико-семантичної 

групи звернула увагу О. М. Миронюк: «Найдавніші звертання виражали передусім поняття 

кровної спорідненості…» [172, с. 71]. Підтримує цю думку й Н. М. Журавльова: «Одним із 

лексичних засобів вираження мовної ввічливості ще в період існування Київської Русі, тобто в 

ХІ – ХІІІ ст., були назви людей за родинними стосунками» [118, с. 48]. На думку Е. С. Вєтрової, 

«звертання, виражені назвами спорідненості і свояцтва… тісно пов’язані з народнопісенними 

традиціями» [36, с. 122]. Тому не є безпідставним твердження про те, що народні пісні повсякчас 

служили джерелом збагачення літературної мови [87, с. 11]. 
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У монографії «Назви спорідненості і свояцтва в українській мові» А. А. Бурячок розрізняє 

терміни спорідненості (серед них – поняття спорідненості по прямій лінії та по бокових лініях) й 

терміни свояцтва, що виражають відношення у трьох напрямках: між чоловіком – дружиною – 

батьками обох сторін [28]. Типовим для народнопоетичного мовлення є функціонування в 

етикетній ролі назв спорідненості та свояцтва. Вони поділяються на три групи. Перша – номени 

спорідненості по прямій лінії – батько, мати, син, дочка, діти, батьки; дід, баба; по бокових 

лініях – брат, сестра, дядько, тітка, рід і под.. Друга – номени свояцтва, тобто назви, що 

виражають стосунки між чоловіком і дружиною та її (його) родичами, – чоловік, теща, тесть, 

зять; дружина, невістка, свекруха, свекор; назви, що виражають стосунки між батьками 

одружених, між зятями та між невістками, – сват, сваха тощо. Третя – назви осіб, що виникли 

після обряду хрещення (кум, кума). 

Поділяючи думки О. М. Миронюк [172, с. 71] та Е. С. Вєтрової [36, с. 121], вважаємо, що 

назви спорідненості, вживаючись у ролі етикетних звертань, можуть виконувати в 

народнопоетичних творах дві функції: номінативну (по відношенню до людей, дійсно 

пов’язаних кровним або шлюбним зв’язком) та мовноетикетну (по відношенню до сторонніх 

осіб). 

 

2. 1. 3. 1. Родинний мовний етикет. Уживання в етикетній ролі назв спорідненості та 

свояцтва у народних піснях зумовлене насамперед їхньою інформативністю, оскільки одиниці 

зазначеної лексико-семантичної групи відбивають погляди українського народу на сім’ю, 

презентують родинний мовний етикет, знання якого є особливо важливим для сучасних мовців. 

Уживання номенів спорідненості при звертанні до сторонньої людини сприяє створенню 

потрібної атмосфери спілкування. У такому разі терміни спорідненості та свояцтва виконують 

мовноетикетну роль. Проте ступінь вияву абстрактності, етикетності може бути різним. 

Наприклад, неоднаковими будуть етикетні звертання мати або батько, адресовані сторонній 

старшій особі жіночої або чоловічої статі та чоловіковим або жінчиним матері чи батьку. 

Відповідно називання тещі та свекрухи матір’ю є засобом родинного мовного етикету й 

виступатиме ідентифікувальним, а не кваліфікативним звертанням. 

До голови родини діти звертаються за допомогою експресивно маркованих утворень 

батечко, батенько, батейко (діал.): – Іди, батейку, найди вінойко! [КЩ, с. 414]; Дорожися, 
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батенько, дорожися, сімсот червонців запроси, – / За білиї калачі оддаси [ВП, с. 325] і т. д.. 

Фольклорно-пісенний синонімічний ряд до етикетної лексеми батько становлять такі слова та 

пестливо марковані деривати: батюшка, неньо, ненько, нянько, отець, панотченько, папа, 

тато, татонько, татко, татунечко, таточко, татунь, татусь, татуненько та под.. 

Наприклад: – Ой тату, не бий мами, / Не бий мами кулаками, / Не роби нас сиротами… 

[ОФБ, с. 273]; – Ой татусю, татусю, де ти подів матусю… [ОФБ, с. 200]; Це, батюшка, не 

купець, / Це сам Платон молодець [ІП, с. 669]; Розлуко моя, / Мій неньку, з тобою! [ВП, с. 44] і 

под. У ролі етикетного звертання також використовуються в мові народної поезії синоніми-

діалектизми батейко, неньо, нянько, татичко (характерні для закарпатського говору), отець, 

папа (функціонують у північному та південно-східному наріччях), бацюхно (зафіксоване у 

поліських говірках): – Чекай, батейку, зілля наломлю, / Зілля наломлю, додому піду [КЩ, с. 396]; 

– Завий ми, няньку, мій мизирничок [КЩ, с. 267]; – Я, татичку, не пуду, / Я войовац не буду 

[РС, с. 559]; Ой вернися, мій бацюхно, / Бо ти мене не догониш, / Оно коника утомиш [ІП, с. 81]. 

Назви на позначення голови сім’ї як етикетні можуть уживатися в пісенному фольклорі 

самостійно або сполучатися з етикетними епітетами (рідний, любий, милий і под.) та 

інтимізуючими займенниками: – Більо ж моя білесенька, / Приїдь, батечку ріднесенький! 

[КЩ, с. 596]; Тату любий, тату милий, / Навіки пропала! [ІП, с. 396]; Спасибі тобі, мій 

батеньку, / За твоє коханнячко! [Н-Л, с. 32]. Усі названі одиниці пов’язані основною семою – 

’чоловік стосовно до своїх дітей’ [224 (І), с. 113] і в мові уснопоетичних творів 

використовуються як художньо-виражальні засоби, що підкреслюють українське традиційне 

поважне ставлення дітей до батьків. Батьком називає парубок батька дівчини, зять – тестя, 

невістка – свекра. У такому разі говоримо про мовноетикетну функцію назв спорідненості на 

позначення голови родини, оскільки звертання адресоване не кровно спорідненій людині. 

Наприклад: – Спасибі тобі, мій татусеньку, / За твою дочку, за паняночку [КЩ, с. 263]; 

Оборони, свекорко, оборони, / Оборони, батенько, оборони! [МВ, с. 116]. Часто невістка до 

свекра звертається за допомогою етикетної формули чужий батько (батенько), в якій 

використаний художній прийом оксюморон: Ой вийди, вийди, чужий батьку, / Із кімнати на 

хату / Та й подивися, чужий батьку, / Як сирітонька плаче [ВП, с. 375]. 

Звертання до матері є дуже поширеними в пісенному фольклорі. Народна творчість 

засвідчує вікову традицію поваги до матері, підкреслену вживанням пошанної множини: Ой 
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столе, столе, розлуко моя, / Та й мені, мамко, з вами [ВП, с. 180]; Тож-то милий, тож-то 

любий / Дивітеся, ненько! [ПКХ, с. 146]. Увагу найріднішої людини привертають сини й дочки 

за допомогою таких слів: мати, мама, мамка, мамонька, мамочка, мамуня, мамуся, мамця, 

матінка, матіночка, матка, матуня, матусенька, матуся, матушка, ненечка, ненька, неня, 

паніматка. Поряд із названими лексемами, у ролі етикетних звертань у мові народної поезії 

функціонують також діалектизми ма, мамечка, мамичка, мамічка, мамуненька, мамусенька, 

мамусь, мамцьо, мамчо, матійка, матінонька, матіночка, матохна, мать, матьонка, 

матюнка, пай-матка, які не ввійшли до реєстру «Словника української мови». Цілком 

правомірною є думка С. К. Богдан, що таку велику кількість абсолютних та контекстуальних 

синонімів «творили наші пращури століттями, щоб виповісти безмір любові і вдячності до 

найдорожчої людини в світі, до Матері» [23, с. 122]. Зрозумілим є те, що всі вони відмінні за 

стилістичним навантаженням, більше того, вони різняться умовами вживання, частотністю, 

територіальною поширеністю тощо. Але «слово мама навіть без спеціальних суфіксів, здатних 

надавати пестливості, випромінює тепло і любов» [23, с. 126]. 

Номінації на позначення матері етикетну роль можуть виконувати самостійно або 

сполучатися з епітетами (любая, мила, рідна або рідненькая, стара або старенькая), 

інтимізуючим займенником, прикладками: – Скажу тобі, мамо, правду, / Як я буду в світі 

жить… [ОФБ, с. 267]; Да подай, матко, ключі / Да випусти росу – / Дівоцькую красу  

[К-О, с. 111]; Мати моя, мила мати! / Скидай з себе тії лати [ІП, с. 89]; Прощай же навіки, / 

Наша рідна мати! [С-П, с. 190]; Ой не вернуся, рідна матуся, / Поїду на Вкраїну [ІП, с. 360]; Не 

лай мене, матусенько, грізними словами… [ОФБ, с. 208]; Ой на тобі, матінко, п’ятака, / Тільки 

пусти мене, серденько, до дяка [ОФБ, с. 268]; За що мене, моя нене, / З моїм милим розлучено? 

[ЮФ, с. 81]; Вийди, ненечко, з хати, / Невісточку вітати! [ВП, с. 181]. Роль ласкавих звертань 

до матері виконують прикладкові утворення: – Ой матінко-лелечко, болить моє сердечко, / 

Болить серце і душа, що не любить Ванюша [МВ, с. 191]; – Ой матінко-вишенько, що без тебе 

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

Матір’ю називають невістки свекрух, зяті – тещ, так величають парубки матерів своїх 

дівчат – все це родинний етикет. Дефініцію ’звертання до матері чоловіка або жінки’ 

[224 (ІV), с. 615], мають етикетні лексеми мама, мамуня, матінка, матуся, ненька, паніматка. 

Невістка говорить до матері чоловіка: Тобі, мати, не журиться, / Тобі, мати, веселиться 
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[ВП, с. 349]. Частіше в етикетній ролі виступають словосполучення чужа мати, чужа ненька. 

Завдяки використаному прийому оксиморону в пісні підкреслюються складні стосунки між 

невісткою та свекрухою: Не знущайся, чужа мати, / Надо мною та сиротою… [МВ, с. 241]; На 

добридень, чужа ненько, / На добридень усім, / Не була б я у вашій хаті, / Якби не ваш син 

[ВП, с. 93]. Як етикетне функціонує прикладкове словосполучення свекруха-матінка: Свекрухо-

матінко, пусти й на улицю! [Р-П (ІІ), с. 58]. Парубок, звертаючись із проханням випустити 

дочку погуляти, віддати заміж за нього, називає матір дівчини матусенькою, матусею:  

– Добривечір, матусенько, дай води напиться, / Пусти дочку на вулицю – хоча подивиться 

[МВ, с. 171 – 172]; – На добридень вам, матусю! / Я приїхав по Катрусю! [ЖП, с. 324]. Перехід 

при звертанні від однини до пошанної множини свідчить про повагу, яку виражає хлопець до 

матері дівчини. Зять звертається до тещі, як правило, за допомогою пестливо маркованих 

утворень, інколи ускладнених інтимізуючим займенником моя: Моя тестінко, моя матінко, / 

Ізмилуйся, не гнівайся… [МВ, с. 75]; Ти, тещейко, матінко моя, / Що ж ти ми подаруєш? 

[ВП, с. 326]. Зрідка зять називає тещу, вживаючи описовий термін спорідненості жінчина 

матінка: – Тещейко, / Жінчина матінко, / Прошу ж я тебе / На честь для себе! [ЖП, с. 636]. 

Як етикетна лексикалізована форма множини батьки, найбільш популярна для сучасних 

мовців, у народнопоетичному мовленні використовується зовсім обмежено: Та вже, батьки, 

ваших / Орли доглядають [ІП, с. 344]. У мові пісенного фольклору широко вживаються 

асоціативні сполуки типу батько-мати, отець-мати, отець-матуся, отець-ненька: 

Благословіть, батьку-мати, / Косу розплітати [Н-Л, с. 30]; – Прощай, прощай, отець-мати 

моя! / Чи я в тебе не дитина була [МВ, с. 338]; Прибудь, прибудь, отець-ненько, / Хоць тепер к 

мені [ВП, с. 373]. Як зауважує А. А. Бурячок, такі утворення характерні для розмовної мови 

ХІХ ст., «своїм лексичним змістом вони стоять на межі між лексикалізованою формою батьки і 

прямим значенням кожного компонента словосполучення» [28, с. 152]. Словосполучення отець-

мати та отець-ненька у «Словнику української мови» мають позначки рідко, діал., нар.-поет. 

[224 (V), с. 804]. 

Фольклорно-пісенний словотвірний синонімічний ряд до етикетної лексеми син із 

значенням ’особа чоловічої статі стосовно своїх батьків’ [224 (ІХ), с. 178] складають утворення 

синок, демінутиви синочок [224 (ІХ), с. 186], синонько [224 (ІХ), с. 186], діалектні деривати 

синойко (характерний для південно-західного наріччя), синчик. Як ласкаві звертання зазначені 
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утворення функціонують самостійно або в сполученні з інтимізуючими займенниками, 

етикетними епітетами (вродливий, красивий, молодий, єдиний, коханий, любий, милий): Треба, 

сину, людей збирати, / Треба, сину, миленьку ховати [МГ, с. 88]; Рада-м ти, синку, бо-с моя 

дитинка, / А невісточка – чужа чужинка [КЩ, с. 304]; – Іди, синочку, не забавляйся, / За рочок, 

за два домів вертайся [КЩ, с. 304]; – Час вже, синоньку, йти додомоньку [КЩ, с. 160]; Нема 

тобі коли, синойку, / По гулянійку йти [ВП, с. 164]; Чи є такий козак на Вкраїні, / Як ти в мене, 

мій сину вродливий! [МВ, с. 304]; Й ой де ночував, / Мій коханий сину? [МВ, с. 385]; Ой сину 

мій молоденький, / Я тя не пізнала [ІП, с. 108]; – Не женися, любий синку, / Будеш мудрий 

хлопець [ЖП, с. 214]; Ой синчику, мій одинчику, / Коли в гостоньки прийдеш? [ІМ, с. 265]. 

Звертальна формула, до складу якої входить іменник син (або його пестливо маркована форма), 

власне ім’я (рідше прізвище, прізвисько) та етикетний епітет чи інтимізуючий займенник, 

«вирізняє одержувача відповіді з кола інших осіб», «інтимізує, увиразнює зміст звертання» 

[36, с. 122]: – Ой сину мій, Василю, / Як я тебе родила, / Цілу нічку сходила [РС, с. 200]; – Сине 

мій Івасю Коновченко-вдовиченко! / Коли б ти сего слова не промовляв! [МВ, с. 352]. 

Етикетне звертання до ’особи жіночої статі стосовно до своїх батьків’ [224 (ІІ), с. 400] в 

мові уснопоетичних творів може бути виражене лексемою дочка, пестливо маркованим 

утворенням доня [224 (ІІ), с. 368], демінутивами донька [224 (ІІ), с. 368], доненька [224 (ІІ), с. 367], 

донечка [224 (ІІ), с. 367]. Наприклад: – Не раз, не два, моя дочко, / Я заплачу, / Поки тебе в своїй 

хаті / Я побачу [Н-Л, с. 22]; За то я, доню, била, / Щоби-сь хлопців не любила [ЖП, с. 66];  

– Подай, донечко, білу ручечку [КЩ, с. 417]. Етикетну роль синонімічні словотвірні утворення до 

слова дочка можуть виконувати самостійно або сполучатися з інтимізуючими займенниками, 

етикетними емоційно-оцінними епітетами (кохана, рідненька уродлива, чорнобрива і т. д.): – Ой 

як мені, донько, прибувати, / Єсть у тебе зла личина в хаті [МГ, с. 96]; Доню ж моя кохана! / 

Розумна та пчілка: / Чому ж тебе не кусала, / Як ти була дівка? [Р-П (ІІ), с. 95]; Доню ж моя 

рідненькая, / Уже ж ті віддала! [ІП, с. 403]; Ой ти, доню чорнобрива, / Ой ти, доню уродлива, / 

Моя, доню, жаль мені за тобою [ЖП, с. 294]; Ой доненька моя, доленька твоя, – / Не вгадаєш ні 

ти, ні я [ВП, с. 218]. Як при звертанні до синів, так і до дочок батьки часто вживають звертальну 

формулу, у якій поєднується іменник дочка (чи синоніми до нього), інтимізуючий займенник або 

етикетний епітет, власна назва. Відбувається, таким чином, певна конкретизація адресата 



67 
 

мовлення: Ганюсю моя, / Донечко моя, / Яка ти мені мила [ВП, с. 120]; – Мариню-доню, ходи 

додому! [КЩ, с. 397]. 

У мові народної поезії при звертанні до синів та дочок використовуються такі назви 

спорідненості: слова дитина, діти, демінутиви дитя, дитятко (вжитий у випадках, коли мати 

залишає дитину), дитиночка, дитинка, дітоньки, дітки, діточки, дитинчатко, діточки, 

народнопоетизм дитинонька. У ролі етикетних ідентифікувальних звертань вони функціонують 

самостійно або разом з іншими етикетними одиницями: Ой ну, коте, котино, засни, мала 

дитино [Р-П (ІІ), с. 15]; Ой діти мої манесенькі, / Що з вами робити? [ІП, с. 643]; – Ой рад би я, 

дитя моє, / К тобі прибувать, / Склепилися карі очі, / Устоньки мої [ІМ, с. 85]; Спи, дитятко! 

Колишу тя, / Як ми заснеш, одійду тя… [Р-П (ІІ), с. 8]; Мальована колисочка, – / Засни, мала 

дитиночка! [Р-П (ІІ), с.  3 – 4]; Десь ти, моя дитинонько, / Три літа лежала, / Ой що твоя з 

рожі квітка / На воді зів’яла? [НЛ, с. 293 – 294]; Люлю, люлю, дитинчатко, / По матері 

онучатко [ІП, с. 91]; – Дітоньки мої, горенько мені з вами, / Ой що не маю хазяїна меж вами 

[МГ, с. 65]. Словосполучення чуже дитя в мові народної лірики виконує роль етикетного 

звертання до невістки (поряд з чужий батько, чужа мати): – Не прогнівайся, чужеє дитя, / Що 

забули вечері оставить [ІМ, с. 94]. 

Отже, етикетні назви спорідненості на позначення батьків та дітей у мові пісенного 

фольклору представлені рядом синонімічних словотвірних утворень. Серед них розрізняємо 

стилістично нейтральні (мати, батько) та стилістично марковані лексеми. До стилістично 

маркованих належать демінутиви (матінка, синочок), діалектизми (батейко), народнопоетизми 

(дитинонька). 

У народнопісенному мовленні номінативну роль можуть виконувати й терміни 

спорідненості по бокових лініях. Лексема сестра, що означає ’кожна з дочок стосовно до інших 

дітей того ж батька або матері’ [224 (ІХ), с. 151], у фольклорно-пісенних творах часто 

виступає засобом привернення уваги сестри. Пестливо марковані деривати сестриця, сеструня, 

демінутиви сестричка, сестронька підкреслюють любов між дітьми в традиційній українській 

родині, вказують на їхнє правильне виховання. Якщо лексема сестра, функціонуючи 

самостійно, виконує роль увічливого звертання, то похідні експресивно марковані утворення та 

формули (етикетний епітет + інтимізуючий займенник + номен на позначення сестри) 

вживаються як ласкаві апелятиви. Наприклад: – Вставай, сестро, як я встаю, / Роби, сестро, як 
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я роблю [ІМ, с. 161]; – Оце ж тобі, сестриця, дорога, / Їдь же ти до свекра здорова [МВ, с. 156]; 

Я тебе, моя сестричко, / Не можу забути [ІП, с. 774]; – Піди, сестронько, коня ми знайди 

[КЩ, с. 264]; Ой ти, сестро моя рідна, / Поколиш мені дитя, бо я бідна! [Р-П (І), с. 493]; Сестро 

моя дорогая, / Не йди заміж молодая [ВП, с. 154]. Етикетно-ввічливі звертання, виражені 

іменником сестра (або словотвірним синонімом) у сполученні з власним іменем, виступають 

композиційним засобом виділення одиничного: – Зофійко-сестро, перевези мні! [КЩ, с. 395]; 

Оттепера, сестро Присько, / Пішли наші женихи в військо, / Зосталися свинопаси, / То й то 

будуть женихи наші [ОФБ, с. 162]. Функцію етикетної одиниці в мові народної поезії виконує 

іменник зовиця: – Ой ходи до мене, да зовице, на ніч! [МВ, с. 107]. Проте в ситуаціях звертання до 

чоловікової сестри ширше вживається етикетний апелятив сестрице. Етикетну роль виконує 

прикладкове утворення зовиця-сестриця: – Зовиця-сестриця, / Пусти погулять, / Світу 

повидать! [ІМ, с. 25]; – Ходи, зовице, да ходи, сестрице, до мене на ніч [МВ, с. 108]. Розірвання 

звертальної формули сприяє зміщенню логічного наголосу на терміні спорідненості, який 

підкреслює почуття того, хто говорить. За допомогою таких мовних засобів забезпечується 

експресивність фольклорно-пісенного твору. 

Показником народнопоетичного мовлення є вживання ідентифікувального звертання, 

вираженого словами на позначення брата. Лексема брат реалізує номінативну функцію, якщо 

називає ’кожного із синів по відношенню до інших дітей того ж батька або матері’ 

[224 (І), с. 227]. Як етикетно-ввічливе звертання лексема брат використовується досить 

обмежено, значно частіше функціонують його словотвірні синоніми (братик, братики або 

діалектний фонетичний варіант братік), які свідчать про теплі стосунки в родині та виступають 

засобом експресії народнопісенного тексту. Наприклад: Братику, не лякайся, / Братику, 

постарайся, / Не продавай сестри / За півзолотого [ІМ, с. 89 – 90]. Крім того, у мові народної 

лірики роль ласкавих родинних звертань можуть виконувати ще й такі стилістично марковані 

одиниці: братонько, братенько, братичок, братунейко та ін., яких тлумачний словник не 

фіксує: – Братоньку, дитя, час додому іти [КЩ, с. 269]; Червоною ниттю – то тобі, 

братеньку… [КЩ, с. 450]. Як ласкаве звертання в мові народної поезії функціонує 

словосполучення дівер / шурин + брат (або його словотвірний синонім). Звертаючись до 

чоловікового брата, молодиця говорить: – Діверко-братику, / Пусти мене погулять, / Світу 

повидать [ІМ, с. 25]. 
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Отже, терміни спорідненості на позначення братів та сестер широко використовуються в 

уснопоетичних творах. Більшість одиниць з названої лексико-семантичної групи набувають 

стилістичного забарвлення і стають яскравими прикладами передачі почуттів співрозмовників. 

При звертанні один до одного брати та сестри використовують відповідно іменники сестра та 

брат. Часто замість названих лексем уживаються зменшено-пестливі утворення типу братик, 

сестриця та под. Наявні в мові пісень вузьколокальні слова братік, братойко. 

Серед назв спорідненості по бокових лініях як етикетні функціонують іменники дядько, 

тітка, дядина та діалектні лексеми вуй, вуйна, стрий, та под. Слова дядько, дядина та тітка 

вживаються переважно при апелюванні до сторонньої, чужої людини. Діалектизми вуй, вуйна, 

стрий використовуються при зверненні до осіб, пов’язаних кровною спорідненістю: Гей, 

вставай, дядьку, і ти, дядино! / Підемо у світ на оглядини [КЩ, с. 627]; Не садіть, дядьку, 

жінки коло віконця, / Коло віконця, коло дірочки, / Бо вкрадуть дядину замість дівочки 

[КЩ, с. 107]; – Ой вуєчку-джуманчику, коли тя будем видати? [ЧП, с. 220]. 

В історичних, соціально-побутових, весільних піснях, де присутнє прощання, фіксуємо 

часто звертання до родини. Як правило, до родичів звертаються, вживаючи лексему родина, 

демінутив родинонька, діалектний фонетичний варіант родинойка: Прибувай, родино, на 

корогай, / А в неділю погуляй! [ВП, с. 85]; Ой прибувай, родинонько, прибувай / У суботу на 

коровай [ВП, с. 85]; Сходжай ся, родинойко, / Чи убога, чи багата [ВП, с. 164]. Фольклорно-

пісенний синонімічний словотвірний ряд до етикетного іменника родина утворюють лексема рід 

та демінутиви родонько, родочок: Ой до мене, мій роде, / До мене, / Не будеш мати сорому / За 

мене [ВП, с. 355]; – Ой родоньку, пора додомоньку, / А й у мене дитина малая, / А ще к тому 

свекруха лихая… [МГ, с. 60]. Часто такі етикетні одиниці поширюються інтимізуючим 

займенником, який вказує на почуття любові між родичами: Не журися, мій родоньку, бо не 

боса я йду [МГ, с. 136]. Зрідка до родичів персонажі народних пісень звертаються за допомогою 

іменника родич: Ви, родичі, не цурайтеся! [ВП, с. 189]; Ах, родиче, чом плачете? [РП, с. 59]. 

У ролі етикетних звертань у народнопоетичних творах можуть використовуватися 

терміни свояцтва. Виконуючи номінативну роль, вони є засобами традиційного українського 

родинного етикету. Як кваліфікативні етикетні одиниці назви свояцтва сприяють встановленню 

кращого контакту між співрозмовниками – сторонніми людьми, свідчать про їхні щирі, дружні 

стосунки. Серед апелятивів-номенів свояцтва, наявних у пісенному фольклорі, виділяємо ті, що 
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виникли внаслідок шлюбу (чоловік, дружина), та ті, що пов’язані з християнським обрядом 

хрещення дитини (кум, кума). Звертання, виражені назвами свояцтва, виступають структурним 

компонентом насамперед родинно-побутової лірики. 

До етикетних лексем першої групи, тобто номінацій свояцтва, що виникають внаслідок 

шлюбу, належать такі: чоловік, муж, дружина, жінка, а також зять, невістка, теща, тесть, 

свекруха, свекор і под. Вони часто вживаються при звертанні один до одного членів сім’ї. 

Приклади, які б свідчили про використання таких одиниць у мовноетикетній ролі, – поодинокі. 

Роль родинних звертань до чоловіка в мові народної лірики функціонують лексеми муж (у 

тлумачному словнику має позначки заст. та уроч. [224 (ІV), с. 820]), чоловік, дружина. 

Наприклад: – Що й у тебе, ти мій муж, шовковая борода… [МГ, с. 137]; – Гей, мужу ж мій, 

мужу, вчини ж волю мою… [ЖП, с. 467]; – Чоловіче, чоловіче, буду тя просити… [ЖП, с. 402]; 

Тяжко та важко без тебе, дружино [Р-П (І), с. 369]. Щоб висловити почуття любові та 

ніжності до свого чоловіка, дружина вживає звертальні формули, виражені експресемами разом 

з інтимізуючим займенником, етикетними епітетами, прикладками: Чоловіче мій, може б я 

робила, / Наробив веретін, дак немає мотовила [ЖП, с. 405]; Ах ти, милий муже, / не бий мене 

дуже [МГ, с. 143]; Ти, мій мужу, ти, кришталю, / Стирчить фартух від крохмалю 

[ЖП, с. 469]; Чоловіченьку, моя вишенько, / Як ти дома сидиш – мені лишенько! [ПМ, с. 173]. 

Такі етикетні одиниці характерні для мови жартівливих пісень – тут звертання 

використовуються з певною настановою на гумор. Звертальні формули, утворені сполученням 

назви чоловіка з власним іменем сприяють оформленню композиційного прийому виділення 

одиничного: – Чоловіче Миколаю, / Що ти робиш, а я знаю [ОФБ, с. 273]. 

До дружини чоловіки звертаються, вживаючи лексеми жінка, дружина; демінутив 

жіночка, народнопоетизм жона та його діалектний фонетичний варіант жена: Ой жінко моя 

мила, / Не поглядай скрива… [Р-П (ІІ), с. 197]; – Ой ти, жінко моя, / Ти, голубко моя, / Ой дай 

мені вечеряти, / Коли ласка твоя [МВ, с. 401]; – Люба та мила, дружино моя! / А тепер мені 

довічня! [ПМ, с. 31]; Гей, відсунься ти від нього, жіночка миленька, / Нехай уб’ю я оттого 

вража титаренка! [ІП, с. 124]; – Моя мила жоно, не чини ж ти того, / Дай же мені їсти, єсли 

маєш чого [ЖП, с. 446]; Плавле качка по Тисині, / Жено моя, не лай же мі [Р-П (ІІ), с. 457]. Часто 

звертання до жінки ускладнюються інтимізуючим займенником, емоційно-оцінним епітетом або 

персоніфікованою назвою, які підкреслюють експресивність народнопоетичного мовлення. 
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Зі шлюбом у кожного з молодого подружжя з’являються нові родичі. Іменники свекор, 

тесть, свекруха, теща в уснопоетичних творах виконують номінативну роль. Зокрема, жінка до 

батька чоловіка звертається свекорко, свекорцю, до свекрухи – свекрухо: – Не журися, мій 

свекорко, / Я телята напою / І корівки подою [К-О, с. 375]; Встань, свекорцю, встань, / Бити мя 

не дай …Ой встань, свекрухо, встань, / Бити мя не дай [Р-П (ІІ), с. 73]. Як ласкаві звертання до 

тещі в мові народної лірики функціонують слово теща, дериват тещенька та його діалектний 

варіант тещейка. Етикетну роль вони можуть виконувати самостійно або в сполученні з 

метафоризованою назвою голубонька: – Одчиніть, одчиніть, тещо, сіни, / Хай води нап’юся 

[ПКХ, с. 52]; Ой ти, тещо моя, / Ти голубонька моя, / Да прошу я тебе, / Да ходім до мене 

[ВП, с. 371]; – Прошу тебе, тещенько, до себе в гості… [ЖП, с. 641]; – Прийди ж ти, 

тещейко, / Не обороняйся, / Я ж бо для тебе приготовався! [ЖП, с. 637]. Батька дружини 

чоловік називає тестеньком або тестечком: Здрастуй, здрастуй ти, тестеньку, / Ще й на 

добрий день! [Р-П (ІІ), с. 105]; – Добрий вечір, тестечку, дай свою ручку… [ЧП, с. 457]. 

За традиційним родинним мовним етикетом до невістки чи зятя батьки звертаються як до 

дочки й сина, тим самим вказуючи на входження дівчини або парубка після одруження в нову 

родину: Та ходи, ходи, мій синочку, / Сватай мою дитиночку! [Р-П (1), с. 463]; Прийшла в 

світлоньку – свекруха била: / – Нащо ж ти, доню, відра побила? [К-О, с. 263]. Як етикетна в мові 

народної лірики функціонує лексема зять та пестливо марковані деривати зятенько, зятьочок: 

Хоч лай, зятеньку, хоч не лай, / А що належить, то те дай [ВП, с. 139]; Ой зятю, зятьочку, / Та 

шануй мою дочку! [ВП, с. 330]. Зрідка звертання до зятя поширене емоційно-оцінними 

етикетними епітетами коханий, милий, хороший: Зятю мій коханий, / Ти ж мені не поганий… 

[ВП, с. 238]; – Гой стій, погоди, наш милий зятю, / Бо у нас сестра барзо маленька 

[КЩ, с. 226]. Як етикетне звертання вживається словосполучення чужий зять: – Здоров, здоров, 

чужий зятю, вже ж ти да не наш, / Жена твоя Марусенька сина родила… [ОФБ, с. 203]. В 

арсеналі народнопісенної лексики знаходимо етикетну одиницю, що дозволяє звернутися жінці 

до усіх своїх зятів – це застаріла форма називного відмінка множини зятьове: – А ци дома-сте, 

зятьове мої? / Зятьове, зятьове ж мої, / Тих дев’ять зятів, зятьове! [КЩ, с. 80]. 

Звертання невістко та невісточко в мові пісенного фольклору неоднозначні: в одних 

випадках – ласкаві, а в інших – зневажливі. Невісткою дружину сина або брата називає мати 

(рідше – батько) та брати (рідше – сестри). Лексема невістка та демінутив невісточка етикетну 
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роль виконують самостійно або в сполученні з етикетними епітетами: – Ой невістко молодая, / 

Де ти брата заподіла? [ОФБ, с. 194]; До нас, невістко, до нас, / А в нас усе гаразд, / Сама діжа 

хліб пече, / А в хату вода тече [ВП, с. 341]; Дай, невісточко, води пити, / Сама будеш ложки 

мити [ВП, с. 307]. Зрідка в мові народної поезії як ідентифікувальне звертання функціонує 

субстантивований прикметник братова: Ой братова, братова, братова, / Пожич мені батога, 

батога [ВОП, с. 12]. 

Третя група термінів спорідненості та свояцтва, що в мові народних пісень виконують 

етикетну роль, – номінації, які виникли внаслідок християнського обряду хрещення дитини: 

лексеми кум, кума і демінутиви, утворені від них. Терміни на позначення кумів номінативну 

функцію виконують у мові жартівливої та родинно-побутової лірики. Фольклорно-пісенний 

синонімічний словотвірний ряд до етикетної лексеми кум утворюють демінутиви кумочок, 

кумонько. Етикетну роль вони виконують самостійно або сполучаються з іншими етикетними 

словами: – З тебе, куме, могорич – кума файна [ЖП, с. 693]; Кумочку, кумочку, ей, красну жену 

мате… [ЖП, с. 377]; Роди, роди, буркуноньку, / Ходи, ходи, мій кумоньку! [Р-П (ІІ), с. 403]; 

Лярум, лярум, любцю-кумцю, та же ми з тобою / Любилися, кохалися, як риба з водою 

[ЖП, с. 679]; – Ой куме мій, куме, / Премиленький дуже! [ЖП, с. 681]. Синонімічні словотвірні 

зв’язки в мові пісенного фольклору мають етикетні одиниці кума, кумка, кумця, кумася, 

кумасенька, кумонька: – Добривечір, кумо моя, / В городі свиня твоя. / – Нехай, кумко, ночує, / 

Вона морковці чує [ОФБ, с. 292]; – Кумко, голубко, сопілко моя, / Хто б тебе відвідав, якби не я? 

[ЖП, с. 670]; –Кумця моя, любцю моя, / Хто ж би тобі так виорав, / Якби не я? [ЖП, с. 676]; 

Садом, садом, кумасенька, / А я за тобою, / Постоїм же, поговорим, / Кумасю, з тобою 

[ЖП, с. 679] тощо. Наявність поряд з назвами кумів емоційно-оцінних епітетів, інтимізуючих 

займенників, метафоризованих назв вказує на приязні стосунки між комунікантами й виступає 

засобом експресії. 

Отже, у мові пісенного фольклору етикетну номінативну роль часто виконують назви 

спорідненості та свояцтва. Ця лексико-семантична група представлена різними одиницями. 

Серед них виокремлюються стилістично нейтральні (батько, брат), пестливо марковані 

деривати (сестриця, сеструня), демінутиви (матінка, родинонька), народнопоетизми (жона, 

дитинонька), діалектні лексеми (вуй, стрий) та фонетичні варіанти (родинойка). Уживання 

стилістично маркованих одиниць на позначення термінів спорідненості та свояцтва, сполучення 
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їх з емоційно-оцінними епітетами, інтимізуючими займенниками та прикладками свідчить про 

експресивність народнопоетичного мовлення. Назви за родинними стосунками виступають 

структурним компонентом насамперед родинно-побутової, жартівливої та весільної лірики. 

 

2. 1. 3. 2. Мовноетикетна роль назв спорідненості та свояцтва. Назви спорідненості та 

свояцтва, адресовані сторонній людині, «… називають адресата для надання йому певної оцінки, 

характеристики, виражають ставлення до нього з боку автора послання, тобто виконують ще й 

емоційно-оцінну функцію… Тим самим створюється атмосфера довіри, близькості, глибокого 

розуміння» [36, с. 122]. У цьому підрозділі звернемо увагу на кваліфікативні звертання, виражені 

одиницями зазначеної лексико-семантичної групи, при класифікації яких основним критерієм 

виступає вже не ступінь спорідненості, а вік та стать співрозмовника. 

Зокрема, лексема батько у «Словнику української мови» має таке етикетне значення: 

’Шанобливе називання козацької старшини, отаманів тощо’ та ’увічливе звертання до чоловіка 

похилого віку’ [224 (І), с. 113]. Перше з наведених етикетних значень іменника батько 

реалізується переважно в історичних та соціально-побутових піснях. Як етикетне звертання до 

отамана, рідше до гетьмана та кошового, в мові історичних уснопоетичних творів функціонує 

лексема батько: Постій, батьку, не журися! [ІП, с. 509]; Чолом, пане наш, гетьмане, чолом, 

батьку наш! [ІП, с. 233]; – Отамане, батьку наш, / Порадь же ти добре нас [ЧП, с. 259]. 

Етикетне слово батько сполучається з епітетом козацький: Гей, Максиме, полковнику, ти, 

батьку козацький, / Гей, не втече із Уманя навіть і дух лядський [ІП, с. 515] Зрідка в козацькому 

товаристві вживався демінутив батенько при звертанні до старшини, що свідчило про щирі 

стосунки між запорожцями: Наші діди і прадіди / Того не зазнали, / Що я і ти, мій батеньку, / 

Тепер дочекали [ІП, с. 384]. Шанобливо-ввічлива звертальна формула батько + ім’я (прізвисько) 

отамана або гетьмана виступає засобом композиційного принципу виділення одиничного: Ой 

Богдане, батьку Хмелю, / Славний наш гетьмане! [ІП, с. 240]. Розірвання етикетного 

словосполучення робить емоційно насиченішим іменник батько: Ой устань, Харку, устань, 

батьку, / Просять же нас люде [ІП, с. 563]. Як увічливе звертання джури до свого пана 

функціонує лексема батько в соціально-побутових піснях: – Вже ж ти, батьку, помираєш, – / 

Кому добро уручаєш? [С-П, с. 57]. Лексема батько, сполучаючись з емоційно-оцінними 

епітетами та інтимізуючим займенником мій, виконує роль увічливого звертання до чумацького 
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ватажка й виступає компонентом зв’язності в мові чумацьких пісень: – Ой отамане, рідний 

батьку мій! / Бери воли, бери й вози, поховай мене! [ЧП, с. 197]. У чумацьких уснопоетичних 

творах рідним батьком чумак називає господаря: – Продай, дядьку, продай, рідний батьку, / Хоч 

сіна в’язку [ЧП, с. 319]. 

У «Словнику української мови» етикетну семантику мають лише такі назви на 

позначення матері: мамуня (’перен. фам. Ласкаве звертання до жінки – дружини’ 

[224 (IV), с. 616]), матуся, матусенька (’Ввічливе звертання до старшої віком жінки’ 

[224 (ІV), с. 653]), мама (’Звертання до матері чоловіка або жінки’ [224 (ІV), с. 615]), ненька 

(’Ласкаве звертання до жінки, переважно старої’ [224 (V), с. 616]). У народнопоетичних творах 

мовноетикетну роль виконують лексеми мати, матусенька, неня, ненько: – Бабусенько-

матусенько, / Скажи мені сон [ІМ, с. 175]; – Ой там, хазяйко, чумацько ненько, де луги шуміли 

[ЧП, с. 297]. У народних піснях наявні звертання сусідів, дружечок, чумаків та ін. або автора до 

жінки-матері, тобто назва матері виконує мовноетикетну роль: Не плач, не плач, стара нене, не 

вдавайся в ліки! [С-П, с. 234]. звертальні формули, утворені з етикетної лексеми мати (або 

синоніма) та прикладки, вираженої власною назвою, мають ефект конкретизації та 

відображають повагу до матері: Не плач, мати Оврамихо, / Не вдаряйся в ворожки, – / 

Поховали сина Овраменка / В степу край дорожки [С-П, с. 56]. Такі звертання забезпечують 

композиційну єдність історичних та соціально-побутових пісень. Звертання пан мати газдине 

вживається в календарно-обрядовій ліриці: Чи дома, дома, пан мати газдине, / До тебе! 

[КЩ, с. 83]. Найбільшу кількість звертань з етикетною лексемою мати, адресованих цариці, 

фіксуємо в історичних піснях, що свідчить про експресивність народнопоетичного мовлення: Ти, 

цариця, наша мати, / Змилуйся над нами… [ІП, с. 574]. У пісні матір’ю може називати парубок 

дівчину: Сідай, Галю, моя неню! / Поїдемо в нашу землю [Р-П (І), с. 480]; Дівчино моя, / Ти ж 

моя мати, / Дай же мені вечеряти / Хоч серед хати [Р-П (І), с. 55]. 

Мовноетикетну функцію виконує й лексема син, означаючи ’ласкаве звертання літньої 

або дорослої людини до молодого за віком чоловіка, юнака, хлопчика’ [224 (ІХ), с. 179]. Подібне 

етикетне значення мають у «Словнику української мови» слова синок, синочок і синонько. 

Наведені лексеми етикетну семантику реалізують у колядках, де виступають засобом експресії:  

– Дай мні, сину, батога / Да научу ляшуга [КЩ, с. 518]; За сим словом бувай же здоров, / 

Красний синочку чом Михайлічку [КЩ, с. 488]. Етикетний епітет красний та прикладка 
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Михайлічок підкреслюють урочистість святкової розмови. Як ласкаве звертання в мові 

історичних пісень уживається етикетний дериват синок. Віщун пророчить Довбушу: Не меш, 

синку, бідувати, будеш славу мати [ІП, с. 434]. У рекрутських та солдатських піснях звертання 

синку використовує старший жовнір, апелюючи до хлопця-новобранця: Сказав мені старший 

жовнір: – Шкода ж тебе, синку! [ЮФ, с. 163]. Називаючи солдата синком, санітари прагнуть 

хоч якось замінити любов далекої від парубка матері у важку для нього хвилину: Прийшли до 

мні санітарці / Ногу завивати: / – Що ти будеш, милий синку, / Без ноги ділати? [РС, с. 449]. 

Фразеологізм батьків (отецький) син означає ’син порядних батьків; спадкоємець 

батька’ [224 (ІХ), с. 178]. Звертання до парубка, виражене таким стійким словосполученням, 

фіксуємо у звертанні дівчат до своїх обранців: Ти, Михайлу, батьків сину, / Заручив косу, / 

Дівочу красу [ІМ, с. 45]; Ой козаче, ти, отецький сину, / Ой же ти казав: / «Повік не покину!» 

[Р-П (І), с. 307]. Можливо, за аналогією до словосполучення батьків сину утворені звертальні 

формули типу багацький сину, вдовин сину, воєводський сину, козацький сину, які вказують на 

соціальний статус парубка або його походження: Не дивуй сі, багацький сину, за що бідний п’є! 

[ІП, с. 171]; Гой козаче, козацький ти сину, / Вшак ти мовив, що мня не покинеш? [ЮФ, с. 77]. 

Мовноетикетну роль виконує термін спорідненості на позначення дочки в тому випадку, 

коли до дівчини звертається людина, не пов’язана з нею кровною спорідненістю. У словнику 

лексема дочка має таке етикетне значення: ’Ласкаве звертання літньої людини до молодої жінки 

або дівчини’ [224 (ІІ), с. 400]. Так може звертатися чоловік або жінка старшого віку до дівчини, 

молодиці, жінки, виражаючи при цьому повагу, прихильне ставлення. У народнопоетичних 

текстах такі слова вживаються обмежено. Фольклорно-пісенним творам властиві 

словосполучення типу хазяйські дочки та отецькі або батьківські дочки, що вказують на 

порядність і вихованість дівчини, її вміння вести господарство: Кленові листочки, / Ви, дружки, 

– хазяйські дочки [ВП, с. 266]; Ой виходьте на улицю, / Отецькії дочки! [К-О, с. 100]. 

Лексема дитина, демінутиви, утворені від неї, форми множини в уснопоетичних творах 

виконують мовноетикетну роль при звертанні до людини, молодшої від мовця за віком, не 

пов’язаної кровною спорідненістю з ним. Такі одиниці поряд з етикетним епітетом гордий є 

структурним компонентом календарно-обрядової лірики, зокрема колядок, де вказують на 

повагу колядників до молодих людей: Ой ти, пане Іване, гордеє дитя, / Да згорда зайшов в 

королівський двір… [КЩ, с. 142]; – Витай нам, витай, гордоє дитя, / Гордоє дитя на йм’я 
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[ЮФ, с. 52]. Як увічливо-ласкаве звертання в мові історичних та козацьких пісень функціонує 

іменник діти, похідні від нього утворення та слова-синоніми: Дітки ж мої, січові козаченьки, / 

Гей, ви сідлайте ж коні вороненькі [ІП, с. 271]. 

Мовноетикетна роль номена сестра представлена в тому разі, коли він використовується 

як ’ласкаве звертання до сторонньої особи жіночої статі (переважно однакового віку з тим, 

хто звертається)’ або як назва жінки, ’яку єднають з ким-небудь спільні інтереси, прагнення, 

спільне становище і т. ін.’ [224 (ІХ), с. 150]. З такими етикетними значеннями лексема сестра 

вживається у весільній поезії. Сестрами називають наречені своїх дружечок: Ох ви, сестриці, 

дружечки мої! / Заспівайте пісеньки, ой хоть однії! [Р-П (ІІ), с. 269]. Етикетна формула, 

утворена з терміна спорідненості сестра, інтимізуючого займенника та власного імені, виступає 

засобом виділення одиничного – молодої з ряду інших дівчат: Прощай, прощай, Дунечка, 

сестра наша, / Ми не твої подруженьки – ти не наша [ВП, с. 330]. Як дружнє звертання до 

сторонньої людини в мові народної лірики зрідка функціонують слова сестричечки, посестра, 

посеструня: Жіночки, сестричечки, / Дайте мені намітки [К-О, с. 239]; Ой посестро, 

посеструню, єден голосочок, / Підем сіно громадити в вишневий садочок [К-О, с. 299]. 

Фольклорно-пісенний синонімічний словотвірний ряд до етикетної лексеми сестра 

продовжують експресивно марковані деривати сеструньця, сестричечка, посеструня, які не 

ввійшли до реєстру «Словника української мови»: Дівочки, сестричечки, / Дайте мені сорочки 

[К-О, с. 239]; Ой сеструньцю-голубонько, / Поїдь, поїдь по ленонько [К-О, с. 471] і под. 

Як кваліфікативні звертання використовуються назви спорідненості на позначення брата, 

така їх реалізація показова для мови історичних та соціально-побутових пісень. Причому 

кількісний показник підтверджує, що як кваліфікативне звертання іменник брат вживається 

частіше, ніж номінативне. У «Словнику української мови» наведена така етикетна семантика 

лексеми брат: ’Фамільярне або дружнє звертання до сторонньої особи чоловічої статі’ 

[224 (І), с. 227]. О. М. Миронюк зауважує, що завдяки звертанню брат до сторонньої людини 

«досягається ефект довіри, близькості, глибшого розуміння» [172, с. 73 – 79]. У такому значенні в 

народнопоетичному мовленні реалізується номен брат та синонімічні етикетні деривати до 

нього: – Брате, брате, зле чувати, / Хоче цісар воювати [РС, с. 499]; – Рибалочки, голубчики, 

ви братики, ви мої, / Прижиніте ви човничок ік берегу, ік мені [ОФБ, с. 200]. Як етикетна в мові 
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чумацьких пісень вживається діалектна лексема братчик у сполученні з прикладкою, 

вираженою іменником джуманчик: Ой братчику джумачику, / Що тебе болить? [С-П, с. 116].  

Функціонування термінів спорідненості на позначення брата як етикетних сприяє 

зв’язності та експресивності історичних та соціально-побутових уснопоетичних творів, оскільки 

такі мовні одиниці впливають на зміст (розкривають сюжет пісні), виражають почуття 

персонажів. Часто поряд з іменником брат або похідними від нього утвореннями фіксуємо 

емоційно-оцінні етикетні епітети милий, рідний, що підкреслюють прихильне ставлення 

товаришів один до одного: – І вже, милий брате, годі гарцювати [МВ, с. 284]; – Нездужаю, 

рідний брате, по світу ходити! [ПМ, с. 101]. Роль етикетної одиниці в історичних та соціально-

побутових піснях виконує іменник брат у сполученні з прикладкою-власною назвою, що є 

засобом композиційного прийому виділення одиничного. Компоненти звертальної формули 

брат + власне ім’я можуть стояти поряд або бути розірваними. Уживання інверсії акцентує 

увагу читача саме на терміні спорідненості і сприяє експресивності народнопоетичного 

мовлення: Ой як можеш, брате Гнате, з Савою пограться, / Буде тобі, брате Гнате, у віщо й 

убраться [ІП, с. 488]; Тікай, Гнате, тікай, брате, / Та попід рученьками [ІП, с. 499]. Дівчата до 

золотаря також звертаються, використовуючи назву спорідненості брат, як правило, у ситуаціях 

прохання: – Золотарику, мій рідний братику! / Іскуй каблучку на праву ручку [КЩ, с. 423]. 

Часто в пісенному фольклорі функціонує ввічливе звертання пане-брате, що вживається 

переважно в чоловічому товаристві. За тлумачним словником зазначена мовна одиниця – це 

застаріла ’формула звертання до чоловіка, вживана в усній народній мові’ [224 (VI), с. 41]. В 

уснопоетичних творах звертання пане-брате представлене формою однини в кличному 

відмінку та формою називного відмінка множини: – Ой нащо ж то, пане-брате, говорити, / 

Коли ж мені в Туреччині тяжко жити [РС, с. 359]; Чого ж мені, пани-братці, до ради ходити, 

/ Що хочете мого Саву навіки згубити [ІП, с. 468]. Форми пане-брате та панібрате свідчать про 

варіатність фольклорно-пісенних текстів: Як не озму, пане брате, в сусіда дівчину, / Запалю му 

сіно, хату, піду в Волощину [ЮФ, с. 163]; Посербали гусляночки, запалили люльки, / Здало би сі, 

панібрате, заграти «Гуцулки» [ЖП, с. 236]. 

Нерідко в народнопоетичному мовленні в етикетно-дружньому звертанні іменник брат 

виконує роль прикладки при слові товариш: – Скажи мені, брате, вірний товаришу, / Що в 

тебе болить? [ЧП, с. 223]; – Ой товариші мої, рідні брати, / Ввольніть мою волю: / Передайте 



78 
 

а сім пар волів / Аж у Польщу додому [ЧП, с. 255]; – Ой ти, товаришу, / Ой ти, рідний брате, / 

Прощай, бо я вмру [МВ, с. 325]. Прикладкове утворення товариш-брат як дружнє звертання 

може ускладнюватися емоційно-оцінними епітетами, при чому іменник брат систематично 

сполучається з прикметником рідний, а товариш – вірний: Товаришу вірний, / Ти ж мій брате 

рідний, / Поховай мене… [ІМ, с. 273]; але – Ти товариш, ти мій вірний брате, / Увольни мою 

волю… [ЧП, с. 245]. Зрідка до етикетної лексеми браття додається епітет милий: – Ой ви, 

товариші, ви, милії браття, / Товариші мої, (2) / Да не кидайте мене, молодого, / У чужій 

стороні (2) [ЧП, с. 305]. Інтимізуючий займенник мій у складі звертальної формули свідчить про 

теплі стосунки між товаришами і підкреслює експресивність мовлення. 

Звертання до групи людей, переважно однодумців, пов’язаних спільною ідеєю або 

справою, друзів, у мові пісенного фольклору часто виражені етикетними лексемами брати, 

браття, братці, братця, рідше братія, братики. Серед названих етикетних одиниць помітною 

регулярністю відрізняється слово браття. Збірний іменник браття у тлумачному словнику має 

позначку заст. і таку семантику: ’Товариство, братія’ [224 (І), с. 231]. Етикетну роль він 

виконує самостійно або разом з інтимізуючим займенником чи етикетним епітетом, які вказують 

на прихильне ставлення того, хто звертається, до співрозмовника: Колишіте мене, браття, 

високо, / Щоб було видати далеко [К-О, с. 329]; Ось слухайте, милі браття, / Щось із нами 

буде! [С-П, с. 47]. Зрідка при звертанні до козаків етикетна лексема браття сполучається з 

прикладкою запорожці: От вам, браття запорожці, / Грошей по коробці, / Та не ведіть ви 

мене, Бардака, / В Конотоп в колодці [ІП, с. 538]. Слово браття в етикетно-дружньому 

звертанні може виступати прикладкою й при пестливо маркованих дериватах чумаченьки, 

бурлаченьки: Ой ви, товариші, ви, милії браття, / Товариші мої, / Да не кидайте мене, 

молодого, / У чужій стороні [С-П, с. 111]; – Ох ви, чумаченьки, / Ох ви, бурлаченьки, / Ох ви, 

миле браття, / Накажіте ви отцю-ненці / І ще рідненькому брату [МВ, с. 325]. 

Діалектні фонетичні варіанти браттє та братя, виконуючи в мові народної поезії 

етикетну роль, підкреслюють пафосність розмови: Ходім, браттє, в вишневий садок, / Вирубаєм 

калинових палочок… [С-П, с. 173]. Зрідка фіксуємо порівняльний зворот як ріднії браття: Ви, 

сусіди, як ріднії братя, / Дайте раду, котре дівча взяти? [ЮФ, с. 91]. Етикетна лексема браття 

в деяких піснях може мати форми однини, тобто використовуватися в середньому чи в жіночому 

роді: Та не позволю, миле браття, / І руки ізняти, / То одна кров християнська, / Грішно 
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проливати [ІП, с. 557]; А куди ж ми, моя браття, / Будемо тікати, / Славу свою козацькую / Під 

ноги топтати? [ІП, с. 229]. Інший варіант дружнього, приязного звертання до групи людей – 

братці або братця – у піснях вони функціонують паралельно: Ой сідлайте, братці, / Коні 

воронії… [С-П, с. 57]; Треба, братця, підкопаться до дівчини в хижу! [ОФБ, с. 250]. Лексеми 

братці та братця можуть виступати в ролі звертання самостійно або сполучатися з іншими 

етикетними словами: Козаченьки, рідні братці, / Молоденькії! / Сідлайте ж ви кониченьки / 

Вороненькії [ІП, с. 334]; – Уже ж мені, милі братця, горілка не п’ється… [ОФБ, с. 209]. 

Зрідка при звертанні до товариства використовується термін спорідненості брати: Ой як 

би узятись нам, / Рідненькії брати, / Вражих панів за кордон / Та й повиганяти! [ІП, с. 792]; 

Чумаки мої, ви брати мої, / Як будете волів парувати, попаруйте й мої… [ЧП, с. 229]. Зрідка 

вживаються в мові пісень іменників братики, братія (розм.) та діалектизму братіки в етикетній 

ролі: Не дивуйте мені, милі братіки, що я жалібно плачу [ІП, с. 542]; Ой чого ви всі, милая 

братіє, безутішная, / Що кріпким сном без запасу спать положилися [ІП, с. 350]. У такому разі 

етикетні одиниці сприяють стилістичному увиразненню твору. Етикетна лексема браття та 

синоніми до неї в мові пісенного фольклору сполучаються з емоційно-оцінними епітетами милий 

(премилий), молодий (молоденький), щонаймондріший та ін.: Ой устаньмо ж, та милії браття, 

устаньмо, погадаймо [ІП, с. 217]; Гей ви, чумаки, молодеє браття, / Ой ви, люде пригожі, / Ой 

побудуйте мені, молодому, / Домовину з рогожі [ЧП, с. 280]. Зрідка як звертання до групи осіб 

чоловічої статі в мові народних пісень уживається пестливо маркований дериват браточки: 

Тільки ж не беріть у неволеньку, браточки мої, серце! [С-П, с. 184]. 

Мовноетикетну роль у мові пісенного фольклору можуть виконувати назви спорідненості 

другого ступеня. Як етикетно-ввічливі звертання в мові народнопоетичних творів функціонують 

пестливо марковані деривати бабусенька [224 (І), с. 77] (поряд із прикладкою голубонька), бабка 

[224 (І), с. 76], діалектизм бабойка: – Бабусенько, голубонько, відгадай сей сон [МГ, с. 86]; Чим 

ти, бабко, та й пізнала, / Що онуком його звала? [ІП, с. 89]; – Було тобі, бабойко, / Змолоду 

робити, / Щоб було на старость / В чім ходити! [ЖП, с. 636]. Роль звертань у мові календарно-

обрядової лірики виконують іменник баба й стилістично маркований дериват бабуся: – Коляда, 

коляда, дай, бабо, пирога [КЩ, с. 625]; Коляди-дин, я, бабусю, один [КЩ, с. 527]. Колядники 

вживають термін спорідненості в такій ситуації з метою створення родинної, теплої атмосфери. 

Іменник дід в мові пісенного фольклору використовується як шанобливо-ввічливе звертання до 
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чоловіка поважного віку: Помогай Бог, діду! / Відай – живий з легенями від тебе не піду! 

[ІП, с. 436]; Здоров, діду Семен! [КЩ, с. 553]. 

Серед назв спорідненості по бокових лініях у ролі етикетних звертань функціонують 

іменники дядько, тітка та похідні синонімічні деривати від них, а також діалектні лексеми вуй, 

вуйна, стрий та под. У календарно-обрядовій ліриці лексеми дядько та тітка виконують 

мовноетикетну роль, оскільки використовуються ’при звертанні до старшого за віком чоловіка’ 

[224 (ІІ), с. 450] або жінки [224 (Х), с. 150], які не мають кровної спорідненості зі 

співрозмовником. Колядники завдяки таким шанобливим звертанням намагаються викликати 

прихильність до себе, а відповідно й отримати святкову винагороду: Ой дядьку, дядьку! / Бог 

тебе кличе, / Щось має дати [К-О, с. 486]; Дядю, я тобі заколядую, дай пиріг [КЩ, с. 536];  

– Давай, дядичку, срібла, злота! [КЩ, с. 265]. Етикетна лексема дядько часто вживається в 

текстах весільних пісень у сполученні з прикладкою староста, рідше – дружба: Ой старосто 

дядьку, / Дайте нам порядку! [ВП, с. 108]; Дружбоньку, дядьку, / Гляди нам порядку [ВП, с. 270]. 

Структурним компонентом чумацьких уснопоетичних творів є експресивна звертальна формула 

дядьку батьку: – Ой продай, батьку, ой продай, дядьку, / Мені хоч в’язку сіна [ЧП, с. 278]. 

Мовноетикетну роль іменник тітка може виконувати переважно в мові календарно-обрядової 

лірики: Що ти, тітко, напекла, / Давай сюди, до вікна! [К-О, с. 492]. Звертання, як правило, 

розташовуються у такий спосіб: до дядька, тітки, їхніх дітей, що підпорядковане 

композиційному прийому послідовності. 

У мові календарно-обрядової та історичної поезії слова кум, кума та їхні експресивно 

марковані утворення виконують мовноетикетну роль – вживаються як дружньо-ввічливі 

звертання до приятелів, мають відтінок застарілості. Наприклад: Прийшли ми, кумо, колядувати 

до тебе, / Ой кажуть люде – хороші сини у тебе [КЩ, с. 118]; Нумо, куме, нумо, отамане, / 

Нумо, нумо, коні сідлати [ІП, с. 585]; Ой судома, пане куме, / Судома, судома! [ІП, с. 367]. 

Отже, при звертанні до сторонньої людини мовноетикетну роль у мові пісень виконують 

терміни спорідненості та свояцтва. Як етикетно-дружні звертання в мові пісенного фольклору 

використовуються такі слова: батько, брат, рідше сестра, мати, дядько, тітка, баба, дід та 

похідні від них утворення. Такі етикетні звертання є різними за своєю семантикою та 

стилістичним забарвленням. Вони сприяють не тільки приверненню уваги співрозмовника, а й 
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вказують на ставлення мовця до них. У фольклорно-пісенному тексті вони забезпечують 

композиційну єдність, а також сприяють його експресивності.  

 

2. 1. 4. Етикетні назви осіб за статтю  

Серед способів оформлення етикетних звертань важливе місце посідають іменники на 

позначення осіб чоловічої та жіночої статі: дівчина, жінка, молодиця, хлопець, парубок і т. д. Як 

правило, такого плану звертання є побутовими й адресовані незнайомій людині. Трапляються 

випадки використання зазначених етикетних одиниць у розмові близьких людей: між 

закоханими, шлюбною парою, друзями та ін. У досліджуваних джерелах зафіксовано приблизно 

850 випадків уживання назв осіб за статтю як етикетних. Зокрема, народнопісенний 

синонімічний ряд складають такі етикетні лексеми, які вживаються для привернення уваги особи 

жіночої статі: дзевча, дівиця, дівка, діва, дівойка, дівониця, дівонька, дівонця, дівочка, дівча, 

дівчата, дівчатко, дівчатонько, дівчаточко, дівчина, дівчинойка, дівчинонька, дівчиночка, 

жінка, жіночка, молодиця, молодичка, фраїрочка, хлопчичка та ін. Як етикетні звертання до 

чоловіків функціонують у мові уснопоетичних творів: кавалер, кавалеренько, легіник, легінь, 

ледіник, милодан, молодець, молодчик, мужик, мужичок, парень, парубок, парубоньок, 

парубочок, фраїр, хлопець, хлопко, хлопча, хлопці, хлопчик, хлопчина, хлоп’я, чоловіченько, юнак 

та под. Більшість із наведених слів є стилістично маркованими. Часто вживаються в етикетній 

ролі лексеми дівчина, дівчинонька, хлопці, молодці. Така багатобарвність етикетних лексем дає 

широкі можливості для мовця вибрати й застосувати найбільш оптимальний варіант 

оформлення звертання. 

Етикетне значення лексеми дівчина не зафіксовано в «Словнику української мови» 

[224 (ІІ), с. 298], проте тексти народнопоетичних творів широко відображають таку її реалізацію: 

Оставайся, дівчино, здорова, здорова! [МВ, с. 57]; Почекай, дівчино, до зимніх м’ясниць 

[КЩ, с. 575]. Етикетну функцію в мові народної поезії лексема дівчина може виконувати 

самостійно, але широко вживається поряд з інтимізуючими займенниками та емоційно-

оцінними епітетами, утворюючи інтимно-ласкаві звертальні формули моя дівчино, молода 

(люба, кохана тощо) дівчино. Наприклад: Ти, дівчино моя люба, / Твоя краса – моя згуба! 

[ПКХ, с. 173]; Дівчино кохана, здорова була, / Чи ще ж ти мене та й не забула? [ПМ, с. 41]; 

Молода дівчина, вечеряй із нами [ВП, с. 291]. Такі звертання підкреслюють експресивність 
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народнопоетичного мовлення, оскільки вони безпосередньо вказують на почуття, які відчуває 

мовець до співрозмовника і кваліфікують комунікативну ситуацію як таку, що можлива між 

близькими або малознайомими, але не байдужими один до одного людьми. Етикетні формули 

дівчина + колористичний епітет виступають структурним компонентом колядок, де виконують 

роль компліменту: Зелене вино, красна дівчино, ти моя! [КЩ, с. 513]. У мові календарно-

обрядової лірики зафіксоване використання ласкавого звертання дівчина пишна, яке вказує на 

неприступність дівчини та на повагу комунікантів один до одного: Вой біг, помагай біг, дівчино 

пишна [КЩ, с. 433]. У весільних і рекрутських піснях словосполучення молода дівчина 

вживається як етикетне звертання до незнайомої особи жіночої статі: Чого, дівчино, чого, 

молода, / Така смутна стала? [ВП, с. 191]. Зрідка етикетний іменник дівчина сполучається з 

фразеологізованим словосполученням славного роду, що вказує на її вихованість, порядність і 

виконує роль компліменту: Ой ти, дівчино, славного роду, / Возьми фартушок, ходім до саду  

[Р-П (І), с. 348]. 

Іменник дівчина сполучається з прикладками-власними іменами, що сприяє виділенню з 

ряду одиничного: Ти, дівчино Галю, / Ходім у садочок… [Р-П (І), с. 152]; Здорова, здорова, 

дівчино Наталко! [Р-П (І), с. 371]. Часто в мові пісенного фольклору поряд з етикетним 

іменником дівчина фіксуємо прикладки, виражені такими персоніфікованими назвами: калина, 

переяславка, рибчина, серденько, серденятко, серце, утка і под. Наприклад: Ясная зоренько, 

дівчино серденько, / Говори з нами, з колядниками, стихенька [КЩ, с. 406]; – Ой як будеш, 

дівчино, будеш, серденько, рушники давати, / Пиши листи на білій бумазі та давай мені знати! 

[ЧП, с. 425]. 

У текстах народнопоетичних творів як етикетна лексема дівка функціонує самостійно або 

у складі етикетних формул: Ти ж мене, дівко, любиш, / Я ж тебе сподобав, / Сядь же ти біля 

мене / І ніжечки підібгай [ОФБ, с. 256]; Вже нам, дівки, не до вас, / Беруть у солдати нас  

[С-П, с. 171]. Лексема дівка, виконуючи роль звертання, використовується насамперед в 

календарно-обрядовій (у колядках), рідше – родинно-побутовій (весільній, жартівливій і т. д.) 

ліриці. Іменник дівка сполучається з прикладкою, вираженою власним іменем: Дівко Ганночко, 

рости швиденько, / Свататиме тебе сам короленко [КЩ, с. 437]. Етикетну роль лексема дівка 

може виконувати в сполученні з емоційно-оцінними епітетами, які вказують на красу дівчини 

(біла, красна, чорноброва): А не плач, не тужи, / Дівко чорноброва! [Р-П (І), с. 386]; Біла дівко, не 
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журися! [Р-П (ІІ), с. 308]. Поряд з етикетною лексемою дівка фіксуємо прикладки: – Дівко 

чорнобрівко! / Хоч я тобі серпа зломлю, / Хоч я тебе за себе возьму [МВ, с. 115]; – Ой ви, дівки-

красавиці, / Тепер же нам не до вас [РС, с. 538]. 

Пестливо маркована лексема дівчинонька в «Словнику української мови» має позначку 

нар.-поет. [224 (ІІ), с. 298]. Етикетного значення в словниковій статті не зафіксовано, хоча твори 

пісенного фольклору підтверджують широке вживання іменника дівчинонька в ролі інтимно-

ласкавого звертання до особи жіночої статі переважно в побутовому спілкуванні: – Дівчинонько, 

пусти на господу [ІМ, с. 230]; Молодая дівчинонька, / Чого з лиця спала? [ІП, с. 382]. Іменник 

дівчинонька роль етикетної одиниці може виконувати самостійно: – Чи не будеш, дівчинонько, 

за мною тужити… [РС, с. 267]; Не хвастайся, дівчинонько, / Та й добрим намистом 

[ПКХ, с. 44]. Часто лексема дівчинонька функціонує в складі звертальних формул. Зокрема, вона 

сполучається з етикетними епітетами: – Дівчинонько / Ти вірненька! / Спитай матір / Ти 

стихенька [ПМ, с. 41]; Будь здорова, сусідонько, / Люба, мила дівчинонько [НЛ, с. 202]. 

Інтимізуючий займенник моя свідчить про теплі стосунки між комунікантами: Ой зійди, зійди 

ти, зіронько та вечірняя, / Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная! [Н-Л, с. 42]. Часто 

етикетна лексема дівчинонька сполучається з прикладками: Дівчинонько-порадонько, / 

Сподобав я твоє личко, / Твоє личко – як ти сама, / На бумазі написана [Р-П (І), с. 519]; 

Дівчинонько, / Моє серце, рибчинонько! / Ой дай мені хоть блинчика, / Куплю тобі гостинчика 

[ЖП, с. 145]. 

Народнопоетизм дівонька [224 (ІІ), с. 297] у мові пісенного фольклору виконує етикетну 

роль разом з іншими етикетними одиницями: Вечірняя зіронько, / Ти, Ганнусю дівонька, / Всі 

двори обходила, / Слізоньки не вронила [ВП, с. 125]; Молода дівонько, / Чого смутна, невесела? 

[ВП, с. 37]; Дівонько-душенько, миленька ми будеш [ІП, с. 76]. Форма множини дівоньки як 

етикетна побутує в календарно-обрядовій ліриці: Ой до нас, до нас, всі дівоньки, / Бо у нас гарні 

парубоньки [К-О, с. 100]. Зауважимо, що іменник дівонька в текстах пісенного фольклору 

переважно виступає звертанням матері до дочки. 

У народних піснях роль етикетної одиниці може виконувати діалектизм дівойка у складі 

звертальних формул: Моя люба дівойко, / Чи вірно-сь шлюб брала? [ВП, с. 185]. Як етикетні 

звертання в мові народної поезії функціонують демінутиви дівочка та дівча: Чи не будеш, 

дівочко, / Жалкувати, / Як вийдемо на вулицю / Всі гуляти? [ВП, с. 121]; Час вам, дівочки, до 
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дому, до дому [МВ, с. 117]; Ой здайся, дівча, на підмову, / То виведу із гаю додому [МВ, с. 227]. 

Лексеми дівочка та дівча етикетну роль можуть виконувати самостійно або в сполученні з 

епітетами та прикладками: Гой відсунься, дівча любе, / Та відсунься від нелюба [ЮФ, с. 82]; Ой 

ти, дівочка, ой ти, красная! / Ти коли зросла, коли виросла? [К-О, с. 238]. Звертання дівочко 

досить часто поєднується з іменником-власною назвою, що сприяє конкретизації, виділенню 

одиничного: Ой чого, Марушко, чого, дівочко, / Чого батенька покидаєш? [ВП, с. 122]; Слухай, 

Марусю, / Слухай, дівочко, / Кличе тебе батечко [ВП, с. 314]. 

Як ласкаве звертання до осіб жіночої статі в мові народної лірики вживається форма 

множини дівчата: Ой виходьте, дівчата, / Ой виносьте в правій руці солов’ята [ПМ, с. 19];  

– Дівчата-голубочки, / Збирайтесь до купочки… [МГ, с. 135]. У фольклорно-пісенних текстах 

натрапляємо на поодинокі випадки вживання в ролі звертань іменника діва, пестливо 

маркованих дериватів дівчиночка та дівчаточки, народнопоетизма дівчатонька, розмовної 

лексеми дівчатко, діалектизмів дзевча, дівонця, дівониця, хлопчичко, що, як правило, 

увиразнюють стилістичне оформлення твору. Наприклад: Глянь же на поріг, діво, / Несуть твоє 

діло [ВП, с. 272]; Красна дівонице, пуймил би я тебе [ІП, с. 76]; Не журіться, дівчатонька, бо 

ще є військові, / Вони ліпше обіймають як Стрільці Січові [ВОП, с. 9]; Дівчаточка, голубочки, / 

Приголубте мене [ПМ, с. 169]; Не любіте, дівчаточки, дворового лежня [ОФБ, с. 63] і под. 

Етикетної семантики набуває в народнопісенному мовленні іменник молодиця: Не 

журися, молодице, / Чорні брови, біле лице [МВ, с. 230]; – Ой рад би я, молодице, до тебе 

ходити, / Та боюся чоловіка, щоб не вмалив віка [ЖП, с. 541]. Значно частіше використовується 

як етикетний засіб тавтологічне словосполучення молода (молодая) молодиця або молоді 

(молодії) молодиці: – Молодице молодая, маєш чоловіка, / Кажеш мені приходити, збавиш мені 

віка [ЖП, с. 527]; Молодії молодиці, не ходіте на вулицю, / Станьте ви у ряд, як в долині мак!  

[К-О, с. 45]. Етикетну роль у мові уснопоетичних творів виконує демінутив молодичка: Ой 

холодна та криниця, лиш би воду пити, / Хотів би тя, молодичко, щиро полюбити [ІП, с. 442]. 

Народна поезія демонструє широкий синонімічний ряд етикетних одиниць, які 

функціонують як звертання до осіб чоловічої статі. Етикетну роль у мові пісень виконує іменник 

хлопець: Сідлай, хлопче, ти гнідого, / А сам сідай на другого [МВ, с. 391]. Типовою для 

народнопоетичного мовлення є етикетна модель хлопець + епітет (ладний, жвавий, гожий, 

годний тощо): – Прийди, прийди, ладний хлопче, з вечора до мене! [ЖП, с. 525]; – Утікай же, 
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гарний хлопче, / Іде батько, бити схоче [ЖП, с. 224]; Топчи, топчи, жвавий хлопче, я ще 

ширший прополю… [ЮФ, с. 71]. Звертальна формула славний хлопець насамперед функціонує в 

історичних піснях Славний хлопець, молодець, / Гей, славний хлопець, молодець [ІП, с. 599]. 

Звертання хлопче може ускладнюватися прикладкою молодець: Хлопче, молодче, з чорними 

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

Значно ширше в історичних та соціально-побутових (насамперед рекрутських, 

чумацьких) піснях роль етикетного звертання виконує іменник хлопець у формі називного 

відмінка множини, який у тлумачному словнику має таке значення: ’Уживається як назва 

чоловіків (здебільшого при звертанні)’ [224 (ХІ), с. 84]. Лексема хлопці може функціонувати як 

дружнє звертання самостійно: – Випрягайте, хлопці, воли да й лягайте спать [ЧП, с. 103]; 

Треба, хлопці, утікати! [ІП, с. 429]. Значно частіше функціонує етикетна модель хлопці + 

емоційно-оцінний епітет (браві, вірні, жваві, молоді, молоденькі, славні, преславні і под.): – А як 

же мені, молодії хлопці, / Та веселому ходити [ЧП, с. 176]; Становіться, браві хлопці, / Та всі в 

одну лаву [РС, с. 319]; А ви, хлопці любі, милі, / Хапайте си до сокири [ІП, с. 721] і т. д. Подекуди 

звертання, виражене іменником хлопці, може ускладнюватися прикладкою або виконувати роль 

прикладки: Ой ви, хлопці-риболовці, / закидайте сіть [Р-П (ІІ), с. 321]; – Риболовці-хлопці, удалі 

молодці, / Закиньте ви сітку через бистру річку [ЧП, с. 343]; Славні хлопці-перевозці, 

перевезіть мене на той бік Дунаю [ІП, с. 133]. Зауважимо, що поширеними в мові народної 

поезії є парні повтори, у яких лексема хлопці сполучається з народнопоетизмом молодці. 

Компоненти звертальної формули хлопці-молодці можуть бути розташовані поряд або окремо:  

– Ой уже ж, мої хлопці-молодці, гей, та пора їх випрягати [ЧП, с. 306]; Ой ви, хлопці, ви, 

молодці! [ІП, с. 432]; А ви, хлопці та й молодці, / Поклоніться жінці [ІП, с. 202]. 

У народних піснях звертання до особи чоловічої статі часто виражене іменником 

молодець, хоч у тлумачному словнику етикетного значення ця лексема не має: Ой ти, молодець, 

та чого не весел… [ІМ, с. 137]; Ой гордий, пишний, гречний молодче, / Гречний молодче, 

Іване-хлопче [КЩ, с. 217]. Зазначимо, що структурним компонентом календарно-обрядової 

лірики виступає етикетна модель молодче + етикетний епітет (гожий, білий, гордий, красний і 

под.). Наприклад: Гречний молодче, / Гречний молодче чом Івасеньку [К-О, с. 478];– Бодай 

здоровий, білий молодче! [КЩ, с. 244]. З помітною регулярністю в мові колядок етикетний 

іменник молодець сполучається з прикладкою-власним іменем, що сприяє виділенню 
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одиничного: – Молодець Андрійку, хто тебе навчив, / Хто тебе навчив у скрипочку грати? 

[КЩ, с. 148]; Будь же здоров, молодець Павлусь! [К-О, с. 451]. 

Як етикетне в народнопоетичному мовленні функціонує слово молодці. Роль звертання 

воно може виконувати самостійно: – З гаю, молодці, з гаю, / Чорні брови я маю! [К-О, с. 131]. 

Етикетні формули, виражені словосполученням добрі молодці та прикладковими утвореннями 

хлопці (браття, запорожці) молодці, сприяють зв’язності текстів історичних та соціально-

побутових пісень: Ой прощайте, добрі молодці, / Бо я й сам тут загину [ІП, с. 629]; – Ви 

збирайтесь, все добрі молодці, ви збирайтесь, не дрімайте [ЧП, с. 182]; Ой ви, хлопці, ви, 

молодці, / Ходім, браття, разом в гості [ІП, с. 425]. 

Зрідка в народних піснях уживається звертання, виражене експресемою молодчик:  

– Ночуй, ночуй, удалий молодчик, / Ночуй сюю нічку [ПКХ, с. 109]; Ти, молодчик, висипайсь, / За 

головоньку не хапайсь! [С-П, с. 180]. Лексема молодчик може виконувати роль прикладки:  

– Перевозчик, ти, молодчик, перевези через воду [МВ, с. 258]; Хлопчики-молодчики, / Підіте у 

садочок [ВП, с. 114]. Поодинокими в народнопоетичному мовленні є приклади використання як 

етикетних стилістично нейтральної лексеми парубок, пестливо маркованого деривата парубочок, 

застарілого слова милодан; діалектизмів легіник (вживається переважно в жартівливих піснях), 

ледіник, легінь. Наприклад: Парубче славний, дай ми червоний [КЩ, с. 610]; – Ой ти кохай, 

парубочку, тільки не зрадь мене! [ПКХ, с. 173]; Чи ж ще тебе, легінику, ще біда не навчила? 

[ЮФ, с. 161]; Ой іди-но, легіню, тепер додомоньку… [С-П, с. 169]; – Прийди, прийди, милодан! 

[ЖП, с. 144]. Для привернення уваги декількох чоловіків, товариства вживаються форми 

множини легіники, легіні, парубочки, парубоньки: Тепер, годні легіники, бувайте здорові! 

[ІП, с. 708]; Ну, легіні, збирайтеся, підем погуляти! [ІП, с. 443]; Шуру-буру, парубочки, із хати, / 

Нехай ляжуть паняночки спати [ОФБ, с. 62]; До нас, до нас, всі парубоньки, / Бо у нас гарні 

дівоньки [К-О, с. 100]. 

Іменник мужик у формі називного відмінка множини та діалектний демінутив мужичок, 

які в тлумачному словнику мають позначки заст., розм. [224 (ІV), с. 821], етикетну роль 

виконують переважно в жартівливих та соціально-побутових піснях: Ой у полі бурячок, зеленая 

гичка, / Сватай мене, мужичок, бо я одиничка [ЖП, с. 423]; А вже ж ваша, мужики, панщина 

пропала! [С-П, с. 158]. Роль ласкавого звертання до чоловіків виконує пестливо маркований 

дериват чоловіченьки: – Ой дивіться, чоловіченьки, / Які в мене черевиченьки! [ОФБ, с. 59]. 
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Отже, етикетні назви осіб жіночої та чоловічої статі широко вживаються в мові пісенного 

фольклору. До ідентифікувальних звертань належать стилістично нейтральні лексеми хлопець, 

дівчина та ін., які використовуються в уснопоетичних творах самостійно. Роль кваліфікативних 

звертань виконують пестливо марковані деривати (дівчиночка, молодчик, парубочок), 

демінутиви (дівочка, дівча), народнопоетизми (дівчинонька, дівонька, дівчатонька), діалектизми 

(дівойка, дзевча, дівониця, легіник), застарілі лексеми (мужик, мужичок) та етикетні звертальні 

моделі, в яких номени осіб за статтю сполучаються з інтимізуючим займенником, етикетними 

епітетами, прикладками. Функціонуючи як етикетні, одиниці зазначеної лексико-семантичної 

групи виступають показником народнопоетичного мовлення: вони сприяють композиційній 

єдності та експресивності фольклорно-пісенного тексту. 

 

2.1.5. Назви осіб за товариськими стосунками в ролі етикетних звертань 

Різні життєві обставини вимагають від мовців вибору таких етикетних засобів, які були б 

найбільш вдалими та влучними. На прихильне ставлення до співрозмовника вказують 

звертання, виражені назвами осіб за товариськими стосунками, тобто лексемами «з яскраво 

вираженим емотивним значенням, сфера використання яких обмежується ситуативним 

параметром «дружня тональність спілкування» [35, с. 8]. Ця група кількісно невелика: друг, 

панібрат, побратим, товариш та под. Наведені слова можуть вживатися в прямому значенні 

або ж виконувати мовноетикетну функцію. Звертання, виражені назвами осіб за товариськими 

стосунками, можуть бути використані людьми, поєднаними спільною проблемою, справою, 

дружбою. Величання незнайомих людей такими етикетними одиницями надає мовленню 

відтінку довір’я, відданості, виступає засобом експресії. Звертання-назви осіб за товариськими 

стосунками на позначення чоловіків (друг, побратим, товариш) фіксуємо переважно в 

історичних, рекрутських, солдатських піснях. Назви осіб жіночої статі (подруга, товаришка) 

наявні у весільній ліриці. В інших піснях такі одиниці присутні, проте в обмеженій кількості. 

Етикетна лексема друг вживається переважно ’при ввічливому, поблажливому або 

іронічному звертанні’ [224 (ІІ), с. 422]. У народнопоетичному мовленні етикетний іменник друг 

виконує роль звертання самостійно або в сполученні з етикетними епітетами чи інтимізуючим 

займенником: Ой одчиняй, друже, / Бо йду п’яна дуже! [Р-П (ІІ), с. 150]; Ой ти, друже мій, / 

Пожалій мене [ІП, с. 822]; Здоров, здоров, вірний друже! [Р-П (І), с. 405]; Помагай Біг, милий 
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друже! [КЩ, с. 579]. Звертальні формули набувають більшого стилістичного навантаження, 

оскільки вказують на характеристику співрозмовника або ставлення до нього. Композиційному 

прийому виділення одиничного підпорядковане етикетне звертання друже, ускладнене 

прикладкою, вираженою власною назвою (іменем, прізвиськом): Ой Іванку, мій друже вірний, / 

Та не сідай же вперед мене [ВП, с. 249]; Ой покликни пана Яна, / Друже мій, Нечаю! [ІП, с. 237]. 

Зрідка звертання, адресоване приятелеві, оформлюється за допомогою пестливо 

маркованого деривата дружок: Соколоньку ясний, / Дружок прекрасний! / Гордуєш ти мною, / 

Як вітер горою [Р-П (ІІ), с. 298]; – А ти, Йваня-дружок, / Підніми сапожок [ІМ, с. 297]. У 

наведених прикладах етикетна лексема дружок сполучається з поширеними та непоширеними 

прикладками. 

Аналізуючи етикетну лексему товариш, варто згадати слова О. М. Миронюк про те, що 

«історія українських засобів ввічливості, особливо слів-гоноративів, свідчить про значну 

залежність функціонування їх від суспільно-політичних умов» [170, с. 18]. Етикетна лексема 

товариш (давнє запозичення тюркського походження [193, с. 136]) є полісемічною 

[224 (Х), с. 161]. У фольклорно-пісенних текстах іменник товариш широко функціонує як 

дружньо-етикетне звертання: Ой пара нас, товаришу, та пара, та пара: / А хоть тобі, а хоть 

мені від дівчини фара! [ЮФ, с. 162]; Гой, відай, мій товаришу, дівчина проклинає! [ПКХ, с. 189]. 

Дружня звертальна формула товаришу мій типова для мови чумацьких пісень:  

– Товаришу мій, поховай мене, / Бери мої воли, вози та згадай мене [ЧП, с. 202]. Етикетна 

лексема товариш часто сполучається з поширеною прикладкою рідний брате: – Товаришу, 

рідний брате, / Виклич мені друга з хати [ПМ, с. 67]; – Ти, товаришу, рідний брате, / Да 

накажи ж ти моїй жоні [МВ, с. 313 – 314]. Етикетно-експресивна звертальна формула брате, 

вірний товаришу сприяє композиційній єдності чумацьких пісень: – Нащо мені, брате, вірний 

товаришу, / Воли, вози брать? (2) / Скажи мені, брате, вірний товаришу, / Де тебе ховать? 

(2) [ЧП, с. 223]. 

Як етикетне в мові народної поезії вживається прикладкове утворення пан товариш: Я не 

буду, пане-товаришу, / Тобі сіна продавати [С-П, с. 106]. Офіційного відтінку набуває 

звертання товаришу в сполученні з назвою військової посади або звання. У такій ситуації воно 

може свідчити про щирі стосунки в товаристві (отамане-товаришу) або бути просто 

елементарним засобом увічливості: – Товаришу голова, дайте мені справку [ЖП, с. 580]; 
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Отамане-товаришу, чини мою волю [Р-П (ІІ), с. 173]. У текстах народних пісень як етикетне 

функціонує діалектизм товаришок: Гой не бий коня, мій товаришку, не меться потикати 

[ЮФ, с. 83]. У мові пісенного фольклору наявні поодинокі приклади використання в ролі 

дружніх звертань до чоловіків етикетних лексем побратим, приятель, панібрат (розм.): Єден 

каже: – Побратиме! [РС, с. 114]; Ти, Василю Палагнюку, / Приятелю рідний! [НЛ, с. 162]. 

При звертанні до чоловічого товариства в народній поезії вживаються етикетні слова 

товариші та товариство. Такі приклади фіксуємо здебільшого в соціально-побутових 

(історичних, чумацьких, рекрутських) піснях. Самостійно іменник товариші роль звертання 

виконує лише в історичних народнопоетичних творах: Не дрімайте, товариші, бо в руки злапає 

[ІП, с. 269]; Не бійтеся, товариші, будем добре жити [ІП, с. 445]. Лексема товариш разом з 

етикетним епітетом або інтимізуючим займенником як звертальна формула функціонує в 

чумацьких піснях: – Вірні ж товариші, пожалійте мене… [ЧП, с. 200]; – Ой тепер же я, мої 

товариші, / Та пропащий із вами! [ЧП, с. 381]. Етикетна лексема товариші в сполученні з 

прикладкою браття (братці) утворює дружньо-ввічливе звертання: – Ой ви, братця-

товариші, ви, братця мої, / Не кидайте тепер мене в чужій стороні [ЧП, с. 300]; – Ой 

товариші мої, рідні брати, / Ввольніть мою волю [ЧП, с. 255]. Лексема товариство в 

«Словнику української мови» має таку етикетну семантику: ’Уживається як звертання в знач.: 

товариші’ [224 (Х), с. 159]. Етикетна звертальна формула іменник товариство + епітет 

славний, вірний (чи інтимізуючий займенник наш) виступає структурним компонентом 

історичних та чумацьких народних пісень: Прощай, прощай, славне товариство, може, з ким 

сварився [МВ, с. 306]; Ой що ж ми будем, наше товариство, що ж тепер будем робити 

[ІП, с. 628]. 

Як увічливі звертання до осіб чоловічої статі в мові уснопоетичних творів (насамперед 

історичних) використовуються лексеми друзі, побратими, приятелі: Та ви, браття-

побратими, бувайте здорові [ІП, с. 704]; Ой прощайте, ви, усі приятелі, / Вже нам з вами 

розпрощаться [ІП, с. 585]. Слова приятелі та побратими можуть виконувати роль прикладки 

при етикетному звертанні: – Ой ви, купці-молодці, ви, приятелі мої, / Ви постойте, 

чумаченьки, аж до завтрашнього дня [ЧП, с. 181]. 

Показником мовного оформлення весільної та календарно-обрядової лірики виступають 

звертання, виражені такими назвами осіб за товариськими стосунками: подруга (та похідні від 
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неї утворення подруженька, подружечка, подружка), товаришка. Як етикетне в 

народнопоетичних творах виступає пестливо маркований дериват подруженька 

[224 (VI), с. 758]: Ой жаль же нам, подруженько, за тебе, / Що ти збирала до себе [ВП, с. 318]. 

Значно частіше трапляються дружньо-ввічливі звертання подруженьки, адресовані кільком 

особам жіночої статі: Ой ходила, подруженьки, з гір на поділ, / Тим я його полюбила, що судився 

мій [ВП, с. 374]; – Беріть, беріть, подруженьки, / Поділітеся, / Та за моє дівування / Не дерітеся 

[ІМ, с. 90]. Відтінку довіри надає звертанню інтимізуючий займенник: Ой прощайте, мої 

подруженьки, тепер я не ваша [МГ, с. 35]. Як бачимо, звертання мої подруженьки вживається в 

комунікативній ситуації прощання, підкреслює розпач, жаль дівчини, прощання з дівуванням, а 

тому виступає засобом експресії. 

Пестливо марковані деривати подружка, подружечка в мові пісенного фольклору 

демонструють свої етикетні можливості. Дружнє звертання подружечко характерне для мови 

календарно-обрядової лірики: – Не журися, подружечко, / Рута зелененька, / Сей покине, другий 

буде, / Ще ж ти молоденька [К-О, с. 188]. Етикетний дериват подружечки сприяє зв’язності 

текстів весільних пісень: На добраніч, подружечки, / Бо я вже йду, / Вже до вас я на вечірки не 

прийду [ВП, с. 317]. Зрідка в народнопоетичному мовленні роль етикетного засобу виконують 

лексема подруга, діалектне утворення подружина, пестливо маркований дериват подружки: Чи 

я ж тобі не казала, подруго моя [ВП, с. 159]; Ой жаль же нам, подружино, та на тебе, / Ой що 

ти нас запросила та до себе [Н-Л, с. 32]. Як ласкаво-дружнє звертання функціонує іменник 

подружки разом з інтимізуючим займенником: А у мене, подружки мої, / І рід, як рід… 

[ВП, с. 31]. У мові народної лірики трапляється тавтологічна етикетна одиниця дружки-

подружки: Ой ви, дружки-подружки, / Та позичте подушки [МВ, с. 392]. 

Іменник товаришка етикетної семантики в «Словнику української мови» не має 

[224 (Х), с. 162], хоча в мові весільних пісень він виступає як дружньо-ввічливе звертання: Чи я 

тобі, товаришко, / Не казала, / Чи я твому серденькові / Не прияла [ВП, с. 160]; Бувайте 

здорові, / Мої товаришки [ВП, с. 320]. Часто звертання товаришко ускладнюється прикладкою, 

вираженою власним іменем дівчини або персоніфікованою назвою: – Товаришко, голубонько, / 

Чи була ж ти на гуляннячку? [ПКХ, с. 61]; Ганнусенько-товаришко, / Нині порадьмося 

[ПК, с. 27]. 
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Отже, назви осіб за товариськими стосунками в уснопоетичних творах широко 

вживаються в етикетній ролі. Серед них виокремлюються традиційні етикетні лексеми (друг, 

товариш) та ті, що функціонують як етикетні (подруга, дружок, подружечки). Більшість із них 

може бути виражена як формами однини (при апелюванні до конкретної людини), так і 

формами множини (при звертанні до кількох осіб) – товаришка, товаришки, товариш, 

товариші. Серед назв осіб за товариськими стосунками в мові пісенного фольклору як етикетні 

вживаються стилістично нейтральні (друг, подруга, товариш), розмовні (дружок, панібрат), 

діалектні (подружина) лексеми, пестливо марковані деривати (подруженька, подружечка, 

дружок) тощо. Функціонування звертань, виражених одиницями зазначеної лексико-

семантичної групи, зумовлене жанровими особливостями пісень: жіночі назви виступають 

показником зв’язності весільної лірики, номени на позначення осіб чоловічої статі – соціально-

побутових та історичних пісень.  

 

2. 1. 6. Субстантиви як етикетні звертання 

Роль кваліфікативних звертань можуть виконувати субстантивовані частини мови. Вони 

сприяють підвищенню емоційності твору, вказують на ставлення комунікантів один до одного, 

свідчать про їх почуття. Такі етикетні одиниці безпосередньо впливають на експресивність 

народнопоетичного мовлення. А. П. Коваль підкреслює: «Субстантивовані прикметники, які 

зберігають прозорість внутрішньої форми і емоційність у своєму лексичному значенні, дуже 

часто вживаються у ролі звертань, даючи змогу висловлювати найрізноманітніші почуття» 

[129, с. 177]. Серед зафіксованих звертань-субстантивованих назв у народнопоетичній мові 

переважають прикметники. Найчастіше в фольклорно-пісенних текстах трапляються звертання, 

виражені субстантивами милий, чорнобривий та похідними від них утвореннями. 

Субстантивований прикметник милий не має етикетної семантики у «Словнику 

української мови» [224 (ІV), с. 702 – 703]. Н. М. Журавльова зазначає, що фразеологізовані 

словосполучення мій милий та моя мила, вживаючись в епістолярному дискурсі ХІХ – 

початку  ХХ ст., виконують роль дружньо-ввічливого або ласкавого родинного звертання 

[118, с. 211]. У текстах народних пісень субстантив мила етикетну роль може виконувати 

самостійно: Будеш, мила, банувати, / Що немає друга… [ПК, с. 80]; Гди-бим я мав орловії крила, 

/ Літав би-м до тебе, мила [ПКХ, с. 111]. Етикетна лексема мила часто сполучається з 
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інтимізуючим займенником: – Добривечір, моя мила, чи чуєш, / З ким ти, моя мила, ночуєш? 

[МВ, с. 249]; Ой рад би я, моя мила, до тебе ходити [Р-П (І), с. 321]. Звертання мила може бути 

виражений повною нестягненою формою милая: – Не журися, милая, / Кунія шубочка зшита 

буде, / Ми з тобою жити будем [МВ, с. 165]; Рад же б я, милая моя, та до тебе прилинути… 

[Р-П (І), с. 334]. Іменник мила разом з етикетними епітетами люба, сердечна, чорнобрива 

організовує звертальну формулу, компоненти якої можуть бути розташовані поряд або вжиті 

окремо: Мні дорога рівна, тобі поперечна, / Бувай здорова, моя мила сердечна [Р-П (І), с. 282]; 

Да здрастуй, здрастуй, мила, / Здрастуй, чорнобрива! [Р-П (І), с. 500]; Моя мила чорнобрива, 

будь же ти ласкава, / Може б, нам ся стара ненька хоч на літо здала [Р-П (ІІ), с. 74]. Як 

етикетні в мові народної лірики функціонують словосполучення мила-хорошая та мила-

чорноброва: – Ой спи, мила-хорошая, / Пішла заміж молодая, / Не виспалася! [НЛ, с. 288]; Ой 

ти, мила-чорноброва, / Поїдемо в ліс по дрова [ЖП, с. 444]. 

Типовим для народнопоетичного мовлення є ласкаво-ніжне звертання, виражене 

пестливо маркованим утворенням миленька: – Будь, миленька, здорова! [С-П, с. 211]. Більшої 

ліричності надає висловлюванню нестягнена прикметникова форма в ролі звертання миленькая: 

Ой відсунься, миленькая, / Бо уб'ю тебе з башенькою! [ІП, с. 126]. Уживання експресеми 

миленька в наступному прикладі зумовлене вимогами внутрішньої ритмомелодики: – Приїдь, 

приїдь, миленька, доріженька гладенька [МВ, с. 243]. Поширеним у ліричних піснях є 

зекпресивне звертання моя миленька: Прийшов до неї миленький єї: / – Подай рученьку, моя 

миленька [КЩ, с. 419].  

Субстантивований прикметник люба функціонує в ролі ласкавого звертання, 

адресованого дівчині, дружині, рідше – доньці, як правило, в родинно-побутовій та жартівливій 

ліриці: Моя люба, моя цяця! / Хіба можна нам розстаться [ЖП, с. 309]; – Тпр-р-ру, стій, моя 

люба, / Прив'яжу тебе до дуба! [Р-П (ІІ), с. 399]. Н. М. Журавльова вважає субстантив любий 

«ядерною етикетною субстантивованою лексемою», яка використовується в епістолярному 

дискурсі ХІХ – поч. ХХ ст. [118, с. 210]. Прикметник кохана функціонує як приязне звертання в 

жартівливих піснях: Ой так, моя мила, коханая, чорнобрива, / Я з тобою жить не буду, повік 

тебе не забуду [МВ, с. 186]. 

Структурним компонентом родинно-побутової лірики є ласкаво-ніжне звертання милий: 

Зелений ліс, буковина (2) / Скажи, милий, що я винна? [ПКХ, с. 177]; – Сиди, милий, у кутку, / 
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Поки штани одітку! / Сидів милий, поки знидів – / Чорт й штани видів [ОФБ, с. 277]. 

Н. М. Журавльова вважає етикетне фразеологізоване словосполучення мій милий «ласкаво-

приязним звертанням до любих і коханих людей» [118, с. 211]. Субстантив милий у мові 

народної лірики може виконувати етикетну роль самостійно або у складі звертальних формул 

разом з інтимізуючим займенником мій, емоційно-оцінними епітетами (чорнобривий, рідше – 

коханий, прекрасний тощо): Та вернися, милий, додому, / Та плачуть діти за тобою [ЧП, с. 76]; 

Де ж ти, милий чорнобривий, де ти, озовися, / Я без тебе тут горюю, прийди подивися! 

[ПКХ, с. 145]; На кого ня лиша ж, (2) / Мій милий коханий [РС, с. 497]. Етикетний субстантив 

милий може сполучатися з прикладкою-персоніфікованою назвою: – Соколе мій ясний і мій 

милий прекрасний, / Який ти уродився у світі безщасний! [МГ, с. 40]; – Подай, милий, подай, 

орле, та хоч правую руку [ЧП, с. 238]; – Милий, голуб сизий, / Пусти погулять… [ІМ, с. 26]. Такі 

етикетні одиниці виступають засобом експресії в народнопоетичних текстах. 

«Як пестливо-ніжне звертання до коханої людини» [118, с. 210] в мові пісенного 

фольклору часто вживається пестливо маркований дериват миленький: – Вернись, миленький, 

додому, / Вернись, голубе, додому… [ОФБ, с. 221]; Підожди, миленький, розкажу: / Я твоїй 

матусі не вгоджу [Р-П (ІІ), с. 33]. Інтимізуючий займенник мій у складі звертальної формули 

свідчить про близькі стосунки між співрозмовниками: Ой ліз їжак, ліз / Та й до воріт приліз. / 

 – Стережися, мій миленький, / Бо їжак тебе з’їсть [ЖП, с. 159]; – Ой у саду вишні, / Чому не 

черешні, / Любиш мене, мій миленький, / Чому не береш ні? [ПКХ, с. 147]. Субстантив 

миленький сполучається також з експресемою ріднесенький і утворює ласкаве звертання до 

коханої людини: – Більо ж моя білесенька, / Приїдь, миленький ріднесенький! [КЩ, с. 597]. 

Роль ласкавого звертання в мові пісенного фольклору виконує субстантив миленький разом із 

прикладками-персоніфікованими назвами (порадонька, голубонько, сокіл тощо): Ой миленький-

порадонько, / Порадь мені головоньку… [КЩ, с. 417]; Куди їдеш, мій миленький, чи в чистоє 

поле, / Кому ж мене уручаєш, мій ясний соколе? [МГ, с. 41]. Діалектними варіантами до 

етикетних лексем миленька та миленький у народній ліриці виступають утворення милейка та 

милейкий: – Ой йди, милейка, час додомойку! [КЩ, с. 395]; Прийшов до неї милейко: / – Ой 

отворися, милейка! / – Ой отворюся, милейкий, / Бо ся не бою вітройку [КЩ, с. 392]. 

Зрідка роль ласкаво-ніжних звертань у мові пісень виконують експресивно марковані 

субстантиви милесенька та милесенький: Ой мій милий, милесенький, / Голубоньку 
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сивесенький! / Продай воли чабанії, / Купи боти червонії [ЖП, с. 435]; Ой скажи мені, моя 

милесенька, / Чи по правді живеш? [Р-П (ІІ), с. 80 – 81]. Як етикетні звертання в мові 

уснопоетичних творів зрідка використовуються діалектизми милесейкий та милинейкий: – Де ти 

їдеш, мій милесейкий? [ЖП, с. 366]; Милий, милий, милинейкий, / Викуп мене з неволейки 

[КЩ, с. 416]. 

Субстантивований прикметник молодий у «Словнику української мови» має таке 

значення: ’Наречені або молоде подружжя’ й позначку розм. [224 (ІV), с. 786]. Уживання 

ласкавих звертань до нареченої та нареченого, молодої дружини, парубка, виражених 

субстантивами молодий та молода,сприяє зв’язності весільної лірики: Не плач, молода, по косі, / 

Не лучче косі в лантусі [ВП, с. 278]; Угадай, молодий, що в нашім короваю? [ВП, с. 103]. 

Етикетні субстантиви молодий та молода вживаються в жартівливих піснях, де об’єктом 

зображення є нерівний шлюб: Скажи ж тепер, молода, яка в мене борода, / Сів, сів, думав, 

думав, яка в мене борода? [МГ, с. 137]. Пестливо маркований субстантив молоденький у мові 

народної лірики функціонує лише як дружньо-ввічливе звертання до нареченої: Не плач, не плач, 

молоденька, / Бо не маєш чого, / Бо ти знаєш, що то нема / Села дівочого [ПК, с. 34]. 

Народнопісенні твори демонструють функціонування субстантивів чорнобривий і 

чорнобрива як ’дружньо-ласкавих звертань до парубка або дівчини’. Лексеми чорнобрива та 

чорнобривий у ролі апелятивів можуть вживатися самостійно або сполучатися з інтимізуючим 

займенником мій, утворюючи ласкаве звертання: Ой ти, мила, чорнобрива, пий сама, / Коли-с 

мені живота не дала! [Р-П (ІІ), с. 154]; Чорнобривий мій, чом до мене не прийшов?  

[Р-П (І), с. 122]. Часто використовуються звертальні формули, в яких поєднуються два 

субстантивовані прикметники. У такому випадку перший компонент вважаємо етикетним 

субстантивом, а другий, тобто той, що займає постпозицію, – етикетним епітетом: – Ой мій 

милий чорнобривий, скажуть старі люди, / Туга зима буде, а хто ж її в тую пору обпирати 

буде. / – Моя мила чорнобрива, будь же ти ласкава, / Тая єдна рубашина, то випереш сама!  

[Р-П (ІІ), с. 74]. Але в таких прикладах: Ой так, моя мила, / Хорошая, чорнобрива, / Хоть з 

тобою жить не буду, / Повік тебе не забуду [МВ, с. 186]; – Ой мій милий, / Чорнобривий, / 

Продай боти червонії, / Да купи воли чабанії [ЖП, с. 440], – визначаємо виділені одиниці як різні 

звертання, виражені етикетними субстантивами, що сприяють експресивності 

народнопоетичного мовлення. Фольклорно-пісенним синонімом до етикетного субстантива 
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чорнобрива є фонетичний варіант чорноброва, який сполучається з інтимізуючим займенником 

моя: Гуляй, гуляй, моя чорноброва, / Поки моя головка здорова [ЧП, с. 459]. 

Щоб звернутися до парубка, дівчата та молодиці вживають лексеми чорнобров, чорнобрив 

або чорнобрів: – Чом, чом, чорнобров, / Чом до мене не прийшов? [МГ, с. 128]; Ой ти брів, 

чорнобрів, / Чом до мене не забрів? [МГ, с. 125] (відчутним є накопичення приголосного звука 

[р], який сприяє утворенню алітерації, що підкреслює незадоволення дівчини). Як ласкаве 

звертання до осіб чоловічої статі в мові пісенного фольклору використовується пестливо 

маркований субстантив чорнобривенький: Ой милий, милий, чорнобривенький, / Шануй же 

мене, як мак біленький [ЖП, с. 112]; – Чом, чом, миленький, / Чорнобривенький, / Чом ти в 

мене не буваєш? [К-О, с. 188]. 

Роль дружньо-ласкавого звертання в мові народної лірики виконує субстантив чорнявий, 

представлений повною нестягненою формою жіночого роду чорнявая та чоловічого роду 

чорнявий: Не плач, не плач, чорнявая, бо я у дорозі, / Поб’ють мене твої сльози на тім перевозі 

[ІМ, с. 244]; Ти, чорнявий, ти, хороший, / Скинь чоботи, прийди босий [Р-П (І), с. 128]. 

Зауважимо, що за кількісним показником переважають звертання, виражені за допомогою 

субстантива чорнявая. Зрідка в уснопоетичних творах як етикетні функціонують такі 

субстантиви: біла, чорна, руда, гарна, гожий, заручена: – Ти, чорна, подай човна, / А ти, руда, 

ходи сюда, / А ти, біла, постій там, / Я до тебе прийду сам [МГ, с. 127]; Що-м ти, гарна, 

зробила, / Що-сь ся в воді втопила! [Р-П (ІІ), с. 65]; Ой боже ж боже, / Мій милий, гожий, / Що 

се я наробила? [ВП, с. 380]; – Ой де ти си забавила, моя заручена? [К-О, с. 300]. У значенні 

‘близький, милий серцю’ [224 (ІІ), с. 379] вживається субстантивований прикметник дорогий: Ой 

не встану, дорога, бо болить голова [МГ, с. 92]. Протяжність вислову підкреслена повною 

нестягненою формою дорогая: Сяду, мила, дорогая, / Сяду, моя любко! [Р-П (І), с. 164]. 

Функцію звертань виконує субстантив вельможная: Бодай же ти, вельможная, цього не 

діждала, / Що ти мого сина із світу зігнала! [ІМ, с. 193]. Чемне звертання зрідка оформлюється 

присвійним займенником наші у значенні іменника: Посуньтеся, наші, / Од столу до полу, / 

Нехай сяде Іванко / З своєю литвою [ВП, с. 259]. Ласкаво-інтимне звертання може бути 

вираженим словосполученням моя – не чужая, етикетним субстантивом наймиліша або його 

діалектним варіантом наймилейша, розмовною лексемою полюбовна: Ой де ж ти була, моя – не 

чужая? [Р-П (ІІ), с. 357]; Чом ти плачеш, наймиліша? / Ци тя про ня матка грішат? 
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[РС, с. 49]; Повідж же мені, моя наймилейша, на кого ж ти чекала? [РС, с. 553]; Ой бувай 

здорова, / Да моя полюбовна. / Ой бувай здорова, / Да моя полюбовна… [Р-П (І), с. 317]. 

Субстантивований прикметник хорошая в ролі звертання функціонує лише в повній 

нестягненій формі: Да вже й не валися, / Чепурная, хорошая, / На мене дивися! [Р-П (ІІ), с. 151]. 

У тлумачному словнику прикметник хороший має таку етикетну семантику: ’Уживається в 

звертанні (перев. зі словом мій, моя і т. ін.); дорогий, любий’ [224 (ХІ), с. 129]. У мові народної 

поезії етикетна лексема хороший використовується дівчатами, молодицями як ласкаве звертання 

до парубка: Прийди, прийди, мій хороший, / Скинь чоботи, прийди босий… [ПМ, с. 168]. Дівчата 

в родинно-побутовій ліриці величають парубка прехорошим: – Прийди, прийди, прехороший, / 

Скинь чоботи, прийди босий… [ЖП, с. 149]. 

Субстантивовані прикметники стара та старий побутують як звертання лише між 

людьми, пов’язаними сімейними стосунками. Вони виступають структурним компонентом 

родинно-побутових та жартівливих уснопоетичних творів. Старою та старим називають один 

одного дружина та чоловік: – Ану злазь-но, стара, з печі / Да берись за діло, / Да віддамо дівку 

заміж, щоб не засмерділа [ЖП, с. 653]. Старим називають молодиці своїх старих чоловіків: Ой 

не ходи, старий, / Коло моїх та ворітечок! [НЛ, с. 346]. У наступному уривку звертання, 

виражене інтимізуючим займенником мій та пестливим утворенням старенький, використане в 

ситуації прохання, є безпосереднім засобом впливу на співрозмовника з метою досягти 

бажаного: – Пусти ж мене, мій старенький, / Як до батонька [Р-П (ІІ), с. 452]. 

Отже, етикетні субстантивовані прикметники як кваліфікативні етикетні звертання 

нерідко функціонують у мові українських ліричних пісень. Як правило, це звертання, що 

адресують один одному особи різних статей. Серед зафіксованих субстантивів у ролі звертань у 

мові пісень найбільш широко вживаються лексеми мила – милий, молода – молодий, 

чорнобривая – чорнобривий. Як етикетні звертання використовуються пестливо марковані 

деривати: миленька – миленький, милесенька – милесенький, молоденька – молоденький. 

Фольклорно-пісенний словотвірний синонімічний ряд етикетних субстантивів доповнюють 

діалектні варіанти (милейкий, милесейкий), розмовні лексеми (полюбовна). Субстантивовані 

прикметники як етикетні одиниці функціонують самостійно або разом з інтимізуючими 

займенниками чи етикетними епітетами. Виконуючи етикетну роль, субстантиви підкреслюють 

експресивність народнопоетичного мовлення. 
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2. 1. 7. Звертання, виражені персоніфікованими назвами 

Одним із основних чинників створення дружньої, теплої, щирої атмосфери під час 

розмови є засіб називання співрозмовника. Імена, прізвища, прізвиська, агентиви, назви 

спорідненості в деяких випадках не спроможні передати повноту почуттів, яку відчувають один 

до одного комуніканти. У цьому разі мають місце метафоричні, персоніфіковані, кваліфікативні 

найменування людей. Їх використання можливе лише в побутовому мовленні й зовсім не 

припустиме в діловому спілкуванні. Народна ж пісня відображає різні життєві сторінки народу, а 

тому є цінним джерелом для вивчення такої етикетної лексики. Персоніфіковані найменування 

людей як засіб мовного етикету розглядали А. П. Коваль [129], С. Я. Єрмоленко [87], 

Н. О. Данилюк [69], Е. С. Вєтрова [35] та інші дослідники. 

Залежно від мовних функцій лінгвісти розрізняють номінативну, образну та когнітивну 

метафору. Образна метафора – це та, «яка утворюється внаслідок переходу дескриптивного 

значення в предикативне і спричиняє розвиток фігуральних значень і синонімічних засобів мови, 

апелює до інтуїції і надає можливість творчої інтерпретації» [50, с. 243 – 244]. Метафори 

поділяються на антропоморфічні та зооморфічні. Зазначені групи лексики входять до 

кваліфікативних назв, тобто «якісних й оцінних найменувань осіб, пов’язаних з емоційним 

ставленням до них з боку» того, хто говорить. Серед персоніфікованих найменувань, що 

вживаються в ролі етикетних одиниць, Е. С. Вєтрова виділяє: назви птахів, назви небесних 

світил, назви органів людського тіла, назви рослин; абстрактні назви, релігійні поняття [35, с. 9]. 

У розділі ми приділимо увагу опису та дослідженню народнопісенних етикетних 

персоніфікованих найменувань. 

Антропоцентрична метафора широко вживається в художніх творах у ролі етикетних 

одиниць, оскільки «використовується не для номінації як такої, а для експресивної 

характеристики людини, і функціонує з певною стилістичною настановою» [191, с. 22]. Але 

оскільки ми говоримо про етикетні засоби, то метафоричні назви зі зниженою інтонацією, 

негативною оцінкою (ведмідь, чорт, лисиця) опускаємо. У мові української народної лірики 

метафоричні назви етикетну роль можуть виконувати самостійно або у сполученні з іншими 

номінаціями людей. Визначення конструкцій персоніфікована назва + інша номінація особи не є 

одностайним: одні лінгвісти називають їх прикладками, інші – метафорами, порівняннями. 

Розглядаючи звертання в народнопоетичних творах, Н. О. Данилюк зауважує, якщо «зіставні 
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компоненти присутні, однак немає формальних засобів порівняння, але спостерігаємо своєрідне 

уточнення опорного слова-поняття, то це свідчить про перехід порівняння в метафору, який ще 

не завершено». Тому вислови типу дівчино, сіра утко, дівчата-голубочки дослідниця вважає 

«синкретичними метафорично-порівняльно-епітетними образами», а якщо метафорична назва 

вжита самостійно – заступає безпосередню назву особи, то їх Н. О. Данилюк розглядає як 

«метафори з художньо-атрибутивним змістом» [69, с. 38]. У підрозділі ми звернемо увагу на 

метафорично-порівняльно-епітетні образи та на власне метафори-номінації. 

Особливістю народнопісенних етикетних персоніфікованих назв є їх повторюваність, 

сталість і традиційність. Вони забезпечують насамперед експресивність фольклорно-пісенного 

текстку і сприяють його композиційній єдності. У досліджуваних джерелах зафіксовано близько 

175 етикетних метафоричних назв, які виконують роль етикетних ласкаво-ніжних звертань. 

Більшість із них є похідними суфіксальними експресивно маркованими утвореннями. 

Зрозумілим є те, що їх використовують у розмові лише люди, пов’язані дружніми стосунками. 

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: 1) назви птахів: воробець, вутка, 

галка, голуб, горличка, жайворончик, зозуля, ластівка, лебединонько, лебедя, орел, пава, 

перепілка, пташечка, сокіл, соловейко; 2) назви тварин: котко, соболь; 3) назви риби: рибка; 

4) назви рослин, навколишньої природи: барвінок, виноград, вишня, волошечка, гілка, 

дібровонька, зерно, зілля, калина, квіт, квіти, кукурудзочка, кусточок, лиман, луг, нагідочка, 

насіннячко, погодонька, рожа, ружа, рута, рутяночка, сироїжечка, фіялка, цвіт, черешенька, 

ягода; 5) назви органів, частин людського тіла: борода, голова, серце, уста; 6) назви небесних 

світил: зірка, зоря, місяць, сонце; 7) абстрактні назви: втішенька, доля, досада, душа, закохання, 

зрада, кохання, надьожа, невіра, недоленька, порадонька, потіха, радость, розлука, розмова, 

світ, сила, слава, утіха, честь; 8) назви предметів, матеріалів: дар, золото, кришечка, кришталь, 

сопілка, цяця; 9) назви хвороб: сухотонька; 10) назви їжі: медочок. Частіше в народних піснях як 

етикетні вживаються назви птахів, частин тіла та абстрактних понять.  
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Слово галочка, вжите в переносному значенні, у тлумачному словнику має таку етикетну 

семантику: ’Пестливе звертання до жінки’ [224 (ІІ), с. 21]. Таке етикетне значення експресема 

галочка реалізує в народних піснях. Парубок звертається до коханої: Серденько, галочко, / Я в 

тобі кохався [Р-П (І), с. 197]. У народній ліриці роль ласкавого звертання виконує іменник галка: 

Ой дівчино, моя галко, / Сховай мене, коли жалко [ІМ, с. 263]. 

Як ласкаве звертання до коханої людини в мові пісенного фольклору функціонують 

персоніфіковані назви голуб (при апелюванні до чоловіка) та голубка (при звертанні до жінки). 

Лексема голуб у словнику має позначку розм. і таке етикетне значення: ’Пестливе називання 

чоловіка’ [224 (ІІ), с. 118]. У ролі звертання слово голуб, як правило, сполучається з іншими 

етикетними одиницями: Чумаченьку, мій голубе, вволи мою волю… [ЧП, с. 88]; Милий, голуб 

сизий, / Пусти погулять [ІМ, с. 26]. Етикетна лексема голуб у сполученні з інтимізуючим 

займенником виконує функції прикладки: Прощай, сину, мій голубе, не думай додому!  

[С-П, с. 191]. Іменник голуб часто сполучається з епітетом сивий, сизий, які нерідко є стилістично 

маркованими, а епітет сизий вважається народнопоетизмом: Як немає бурячка, мій милий, 

миленький, / Як немає бурячка, голубе сивенький [ЖП, с. 597]; – Тепер мене, сиз голубе, хоть 

куди провади [МВ, с. 405]; Ой немає борщу, мій милий, миленький, / Бо немає буряка, голубе 

сизенький [ЖП, с. 598]. 

Пестливо марковані деривати голубонько, голубочок разом з інтимізуючим займенником 

або епітетом у пісенному фольклорі виконують роль етикетних звертань: Ой ти, жовніроньку, 

сивий голубоньку, / Клопочеш мені мою головоньку [МВ, с. 201]; – Ой їдь, синочку, мій 

голубочку… [КЩ, с. 200]; Кури, кури да люлечку, / Ти мій сививй голубочку [ОФБ, с. 64]. Як 

етикетне звертання вживається діалектний словотвірний варіант голубойко: – Ой синочку, 

голубойку, / Куди ідеш? [КЩ, с. 277]. Демінутив голубок, який у тлумачному словнику має 

позначку розм. [224 (І), с. 119], широко використовується як прикладка при звертанні до чумака: 

Ой ти, чумаче-голубче, чом ти не робиш, як лучче? [ЧП, с. 423], але Лом’ю калину, кладу на 

купку, / Я тя кохаю, ти, мій голубку [ПКХ, с. 112]. Як дружнє звертання в мові народної лірики 

функціонує дериват голубець у сполученні з назвою спорідненості: – Ти, кумцю-голубцю, ой 

будь же ти ласкав, / Пусти мої каченята через сіни на став [ЖП, с. 665]. В уснопоетичних 

творах ласкаве звертання голубчику вживається лише в етикетній ситуації прохання до сторонніх 
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людей, не пов’язаних тривалими стосунками: Ти, прийомщику, ти, голубчику, прийми сина-

сокола [РС, с. 132]; Матросчики, голубчики, везіть мене до броду… [Р-П (І) с. 488]. 

В арсеналі народнопісенної лексики є пестливо марковані деривати голубка, голубонька, 

голубочка, що використовуються при звертанні до близької, коханої та до малознайомої особи 

жіночої статі. Як правило, звертання голубко, голубонько, голубочко в піснях адресовані коханій 

дівчині, дружині, матері, свекрусі; рідше – вдівоньці, сусідоньці, подрузі. У мові пісень зазначені 

одиниці виконують етикетну роль самостійно чи виступають прикладками у складі звертальних 

формул: – Бабусенько, голубонько, відгадай сей сон [МГ, с. 86]; Сусідочки, голубочки! / Дайте 

солі два дрібочки [С-П, с. 85]; – Ой вернися, мила, голубонька сива, / Будеш, мила, ти до любові 

[МГ, с. 91]. Зауважимо, що лексема голубочка частіше використовується при звертанні до 

сторонньої людини. Часто етикетні утворення голубка, голубонька, голубочка сполучаються з 

інтимізуючими займенниками та епітетами сива (сивенька), сиза (сизенька), рідше – мила, рідна, 

вірна, переважно в повній нестягненій формі: Гей, ти, молоденька, голубка сивенька, / Обсадися 

ти садом [Р-П (І), с. 261 – 262]; Буду тобі вірним другом, / Вірная голубко! [Р-П (І), с. 164] тощо. 

У народній поезії етикетноспроможним виявився й діалектизм голубойка, який у тексті має 

стилістичне навантаження: Дівчинойко, моя голубойко, / Клопочеш ти мою головочку  

[Р-П (ІІ), с. 446]. Батьки своїх дітей з любов’ю й ласкою називають голуб’ятами: Ой діточки 

мої, не пускайте її, / Голуб’ята мої, завертайте її [МГ, с. 66]. Голуб’ятами іменують дівчат і 

парубки: А дівчата-голуб’ята, / Дайте шкірку хліба [ІМ, с. 29]. 

Як увічливо-ласкаве звертання до матері в мові народної лірики вживаються лексема 

зозуля та народнопоетизм зозуленька: – Зозуля сивенька, ненько ж рідненька, / Та скажи ж 

мені шлях-дорогу [ІМ, с. 231]; – Да ненько моя, ненько, ой зозуленько, / Да порятуй же діточок 

ой маленьких [ЧП, с. 147]. Звісно, експресема зозуленька має більше емоційне забарвлення 

порівняно зі стилістично нейтральною лексемою зозуля. Іменник зозулечка у весільній пісні 

виконує роль етикетного звертання до молодої: Ти, Оленочко, сива зозулечко, / Забирай же ся з 

нами [ВП, с. 343]. Етикетне персоніфіковане утворення зозуляточко фіксуємо в народній поезії 

при звертанні дівчини до парубка: А куди їдеш, моє серденяточко, Степане? … Моє 

серденяточко, Степане, / Моє зозуляточко кохане [ЖП, с. 367]. 

Лексема ластівка в «Словнику української мови» має таку етикетну семантику: ’Ласкава 

назва дівчини або жінки’ [224 (ІV), с. 452]. У мові народної лірики етикетна метафорична назва 
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ластівка та її діалектний фонетичний варіант ластовка вживаються переважно як прикладка 

при звертанні до дівчини: Дівчино моя, переяславко, / Роззуй, роздягни мене, ластівко!  

[Р-П (І), с. 518]; –Дівчино моя, переяславко, / Поцілуй же мене, моя ластовко! [МВ, с. 378]. 

Віддаленість компонентів звертальної формули сприяє виділенню другої частини ластівка (моя 

ластівка) та підкреслює експресивність народнопоетичного мовлення. Етикетну роль у мові 

пісенного фольклору виконує іменник ластів’ята: Ей, дівчата-ластів’ята, / Та що ж я вас 

прошу… [К-О, с. 288]. Слово ластів’ята в тлумачному словнику має позначку розм. і таке 

етикетне значення: ’Ласкаве звертання до дитини  або дівчини’ [224 (ІV), с. 452]. Демінутив 

ластівочка вживається в народній поезії як прикладка до етикетної лексеми матіночка: За кого, 

мамцю, / За кого, любцю, / За кого, матіночко, / За кого, ластівочко? [НЛ, с. 352]. 

Батьки іменують сина лебедям та лебединоньком: Ой синоньку-лебединоньку, / Бери, 

синоньку, всю родиноньку [ВП, с. 216]; – Чи не лучче ж, лебедя моє, по вулиці гуляти, / А чим 

тобі, лебедя моє, у неволі сидіти? [Р-П (ІІ), с. 177]. Народнопоетизм лебедя та пестливо 

марковане утворення лебединонько, як правило, або сполучаються з інтимізуючим займенником, 

або виконують роль прикладки. 

Персоніфікована назва орел в уснопоетичних творах часто сполучається з 

народнопоетизмом сизокрилий (рідше сизий, сизенький) або іншими етикетними епітетами чи 

виконує роль прикладки в звертальній формулі: – Подай, сину, подай, орле, хоть правую руку! 

[ЧП, с. 237]; – Подай, милий, подай, орле, та хоч правую руку [ЧП, с. 238]; – Ой куди ж ти 

від’їжджаєш, / Сизокрилий орле, / А хто ж мене, молодую, / Сей вечір пригорне? [ПКХ, с. 125]. 

Як етикетні в народнопоетичному мовленні функціонують прикладки орлиця та орличенько при 

звертаннях до дівчини, сестри, матері: – Дівчинонько-орличенько, / Перепеличенько, / 

Обмінився голосочок / Ще й біле личенько [К-О, с. 193]; Орлице-сестрице, ой де ж мої дітки?  

[Р-П (ІІ), с. 252]; Ой орлице-мати! Де ж нам тебе взяти? [С-П, с. 149]. 

У пісенному фольклорі розмовна лексема пава [224 (VI), с. 7] функціонує як ’пестливе 

звертання до дочки, матері’: Дочки ж мої, пави, / Горе мені з вами [Р-П (ІІ), с. 104]; Ой 

матінко-пава, / Тепер я пропала, / Що ви мене туди дали, / Де я не бувала [С-П, с. 284]. 

Роль експресивного звертання до дівчини в мові народної лірики можуть виконувати 

розмовне слово перепілка, іменник перепелиця, пестливо марковані деривати перепеличенька, 

перепілонька та діалектні фонетичні варіанти перепелонька, перепелочка. Часто зазначені 
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етикетні одиниці виступають прикладками: Сестро ж моя, перепілко, (2) / Коли ж в тебе 

діток стільки! [Р-П (ІІ), с. 203]; Чого, сестрице-перепелице, слізками умиваєшся?  

[Р-П (ІІ), с. 29]; Перепелонька, бідна вдовонька, / Бідна вдовонька, чом Павлінонька / Віншуємо 

ж тя річними святи [К-О, с. 442]. 

Лексеми пташка та пташечка в мові пісенного фольклору функціонують при 

’пестливому звертанні до дитини, дівчини, жінки’ [224 (VIII), с. 380]: Ой діти мої, діти, 

маленькії пташки! [Р-П (ІІ), с. 28]; – Панно, пташко моя! / Панно, доле моя! / Не соромся, дай 

рученьку, / Ходім погуляймо… [Р-П (ІІ), с. 363]. Як пестливе звертання в уснопоетичних творах 

уживається пестливо маркований дериват птичка, який в тлумачному словнику має позначку 

розм. [224 (VІІІ), с. 381]: Гандзя моя, Гандзя любка, / Гандзя милая голубка, / Гандзя рибка, 

Гандзя птичка, / Гандзя цяця-молодичка [ЖП, с. 533]. 

Розмовна лексема сокіл, пестливо марковані утворення соколик, соколочок, соколята, 

народнопоетизм соколонько, діалектний фонетичний варіант соколойко становлять 

народнопісенний синонімічний словотвірний ряд етикетних одиниць. У словнику лексема сокіл 

має позначку розм. і таке етикетне значення: ’Ласкаве називання юнака чи чоловіка (перев. при 

звертанні)’ [224 (ІХ), с. 438]. Зауважимо, що етикетні слова-прикладки соколик, соколочок та 

соколята вживаються при етикетному звертанні матері до сина або синів: Соколику-сину! Вчини 

мою волю [С-П, с. 23]; – Чого, синоньку, сивий соколочку, / Сам сидиш у садочку? [Н-Л, с. 27]; 

Сини ж мої, соколята, / Де вас шукати? [С-П, с. 190]. Лексеми сокіл, соколонько 

використовуються як звертання до парубка, чоловіка, брата, взагалі чоловічого товариства: Ой, 

братіку, соколоньку, / Прийми мене на зимоньку [НЛ, с. 330]; Ох ви, соколи, товариші мої, / Ви 

високо літали… [Р-П (І), с. 310]. Як ласкаве звертання в мові пісенного фольклору функціонує 

фразеологізм ясний (ясненький) сокіл, який у тлумачному словнику має позначку поет. і таку 

етикетну семантику: ’Ласкаве, привітне, приязне звертання до чоловіка’ [224 (ХІ), с. 655]. 

Наприклад: – Ти, сокіл мій ясний, / Мій милий, прекрасний, / Гордуєш ти мною [ІМ, с. 130]; 

Соколе ясний, паничу красний, Миколко! [КЩ, с. 183]. Іменник сокіл та похідні чи синонімічні 

лексеми до нього у складі звертальної формули сполучаються з інтимізуючим займенником мій 

або епітетами милий, сивий тощо: Прийди до ня вечір, / Мій милий соколе! [ЖП, с. 188]; Сивий 

соколоньку, прекрасний, / Ох який же ти в світі нещасний! [Р-П (І), с. 380]. Як ’ласкаве 

називання жінки (перев. при звертанні)’ [224 (ІХ), с. 440] використовуються в мові пісень 
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іменник сокілка та розмовна лексема соколиха: – Кумко, голубко, сокілка моя, / Хто б тебе 

відвідав, якби не я? [ІМ, с. 288]; «Соколоньку-синку, чини мою волю…». / «Соколихо-мати, коня 

не продати, / Мому коню вороному треба сінця дати» [ІП, с. 67]. 

Етикетна персоніфікована назва соловейко в народнопісенних творах уживається лише 

матір’ю або сестрою при звертанні до сина чи брата: – Та сини ж мої, сини, сини соловейки, / 

Завертайте літа, літа молоденькі [МГ, с. 66]; – Сини ж мої, сини-соловейки! / Ой тим же вас 

не женила, що ви молоденькі! [МВ, с. 341]. Лексеми утка, ютка, утінка та діалектний варіант 

вутка використовуються при звертанні дітей до матері або парубка до дівчини. Відповідно: Ой, 

матінко-утко, / Увивайся хутко [ВП, с. 82]; Вставай, матінко, вставай, утінко, / Щось у 

нашім саду та на винограду [Р-П (ІІ), с. 50] та – Дівчинонько, сіра вутко, чи сватати хутко? 

[ПМ, с. 35]; Ой ти, дівчино, ти, дівчино-утко, / Вступай же, вступай й у той човен хутко  

[Р-П (І), с. 522]. Етикетні слова утка та утінка можуть стояти як поряд з означуваним словом, 

так і бути віддаленими від нього. Прикладку утка, утінка часто поширює епітет сіра:  

– Шинкарочка, сива утко, / Сип горілку, давай хутко! [ЧП, с. 110]. 

Назв тварин, які б використовувалися в пісенному фольклорі як етикетні мовні засоби, 

набагато менше. Фольклоризм котко [224 (ІV), с. 310] вказує на прихильне ставлення парубка 

до дівчини: Гандзю, котко, не цурайся / Та на волю божу здайся [ЖП, с. 534]. Лексема соболь у 

тлумачному словнику має позначку розм. і таку етикетну семантику: ’Ласкаве називання 

чоловіка (перев. при звертанні)’ [224 (ІХ), с. 433]. У мові народної лірики іменник соболь як 

етикетна одиниця не функціонує самостійно, а часто виступає прикладкою до лексеми козак: Не 

вийду, козаче, не вийду, соболю [Р-П (І), с. 49]; Куди їдеш, козаче? / Козаче-соболю [НЛ, с. 238]. 

Словотвірним синонімом до етикетного слова соболь виступає пестливо марковане утворення 

соболенько: Ой виведи, мій соболеньку, / З сього бору! [ІМ, с. 105]. 

Одиниці лексико-семантичної групи на позначення риб у ролі етикетних засобів 

використовуються в мові уснопоетичних творів зрідка. Як етикетні вживаються дериват рибка 

[224 (VIII), с. 528], пестливо марковані утворення рибонька [224 (VIII), с. 538], рибчина 

[224 (VIII), с. 530], рибчинонька [224 (VIII), с. 530] та лексеми рибця, рибчата. Усі названі слова 

входять до складу одного народнопісенного синонімічного словотвірного ряду й функціонують 

як ’пестливі звертання до дівчини, жінки’ [224 (VIII), с. 538]. Наприклад: Ой у лузі, серденько, 
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калина, / Ой у лузі, рибонько, калина [Р-П (І), с. 29]; Ой та вийди, файна рибко, / Стань коло 

путика [РС, с. 257]; Вийди, дівчино, вийди, рибчино, / Поговоримо з тобою [НЛ, с. 261]. 

Засобом експресії в народнопоетичному мовленні виступають звертання та звертальні 

формули, до складу яких входять назви рослин та явищ навколишнього середовища, ужиті в 

переносному значенні. Етикетноспроможними в фольклорно-пісенних текстах виявилися слова 

барвінок, барвінонько, барвіночок: Ой ти, козаче, хрещатий барвінку, / Послухай, серденько, 

мого світонька [Р-П (І), с. 306]; Вийду, козаченько, мій барвіночку [К-О, с. 265]; Козаченько-

барвінонько, сватай в неділеньку [К-О, с. 162]. З наведених рядків видно, що синонімічні 

звертання барвінку, барвінонько, барвіночку функціонують часто в сполученні з епітетом 

хрещатий. 

Вишнею величають молоді люди своїх матерів: Ой матінко вишня, / Десь я в тебе лишня 

[Р-П (ІІ), с. 255]. Як ласкаве звертання до чоловіка або до дівчини в мові пісенного фольклору 

вживається демінутив вишенька: Чоловіченьку, моя вишенько… [ПМ, с. 173]; Ой дівчино, моя 

вишенько! / Тебе дома нема, мені лишенько! [Р-П (І), с. 460]. Парубки при звертанні до дівчат 

часто використовують як прикладку етикетну персоніфіковану назву калина: Ой ти, дівчино – 

червона калина [НЛ, с. 165]. У народній ліриці здатність виступати етикетним засобом 

демонструє слово квіт: Мамко моя, мамко, мій ружовий квіте [РС, с. 446]. Маловживаними є 

етикетні персоніфіковані назви квіти та квіточки, що функціонують як експресивне звертання 

до дітей: – Сини мої, квіти мої, що робити з вами? [МВ, с. 340]; Ой діточки, діточки, лазуреві 

квіточки [Р-П (ІІ), с. 59]. Іменник квітка, демінутив квіточка використовуються в пісенному 

фольклорі як ласкаве звертання до дівчини, дочки, матері, жінки: Квітка моя золота, рясна! / 

Донечко моя люба та мила [ВП, с. 300]; Ой ти ж, моя бабусенько, рожевий квіточок! 

[ПМ, с. 167]. Народнопоетичним є звертання роже: Кумасю-кумасю, ти повная роже 

[ЖП, с. 665]; Устань, милий, устань, червоная роже [МВ, с. 256]. Іменник рожа етикетну роль 

виконує самостійно або в сполученні з прикметником повна, рідше – червона. У мові народної 

поезії вживається в етикетній ролі й пестливо маркований дериват роженька: Доню моя, 

роженько! / Як ти підеш в таночок, / Не становись край туми… [К-О, с. 98]. Звертання до 

батьків у народнопоетичному мовленні можуть посилюватися експресемою цвіт. Як звертання 

функціонує словосполучення рожевий (калиновий) цвіт: Ой ненько моя, мій рожевий цвіте, / 

Мій окрашений світе [ПМ, с. 29]. У жартівливих піснях демінутив цвіточок виконує роль 
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звертання до дружини або коханої дівчини: Ти ж моя люба, мила, дорогий цвіточок! 

[ЖП, с. 622]. 

Зрідка як етикетні в народнопоетичних творах функціонують такі назви рослин та явищ 

навколишнього середовища: виноград, волошечка, гілка, дібровонька, зерно, зілля, ягода. Крім 

зазначених, засобами експресії в фольклорно-пісенних текстах виступають ще й звертання, 

представлені народнопоетизмом рута [224 (VIII), с. 913], демінутивами черешенька, 

сироїжечки, кукурудзочка, діалектним фонетичним варіантом ягодочка Наприклад: Дівчата 

мої, сироїжечки [Р-П (ІІ), с. 445]; Зіллє моє паханоє, / Дитя ж моє коханоє [ВП, с. 122]; 

Світилочко-кукурудзочко, / Подивися у віконечко, / Чи високо в небі сонечко? [ВП, с. 270]; Ой 

матінко, черешенько, / Води мене хорошенько [ЖП, с. 210]; Винная, винная ти ягодочка, ой 

Галю [КЩ, с. 422]. 

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. Етикетна персоніфікована назва серце в 

«Словнику української мови» має позначку розм. і таку дефініцію: ’Ласкаве звертання до кого-

небудь’ [224 (ІХ), с. 148]. У народнопоетичних творах слово серце роль звертання може 

виконувати самостійно: Соломкою шам, шам, / Прийди, серце, сам, сам… [ОФБ, с. 252]; А чи 

будеш моя, а чи ні, / Скажи, серце, правду ти мені [ОФБ, с. 176]. Проте переважають звертальні 

формули, в яких лексема серце виконує роль прикладки: Вийди, Марисю, серце моє, / Поллєм 

зілля майовоє / Та поберемось, серце моє! [К-О, с. 328]; Серце-дівчино, / Покидаю навіки 

[ПКХ, с. 187]. Як інтимно-ласкаве звертання функціонує формула серце + інтимізуючий 

займенник: А ти, серце, ходи, / Таки вірно люби, / Серце моє! [ЖП, с. 154]; Козаченьку, моє 

серце, любитися годі [Р-П (І), с. 241]. Етикетне слово серце сполучається з етикетними епітетами 

(насамперед – коханий, любий, милий): Чом не ходиш, не говориш, / Моє миле серце? [Н-Л, с. 39]; 

Чом до мене не говориш, / Моє любе серце? [ПКХ, с. 232]; Очі чорні, як терночок, / Брови рівні, 

як шнурочок, / Личко біле, рум’янеє, / Серце моє коханеє! [Р-П (І), с. 391]. 

При звертанні до коханої людини в народній ліриці часто використовується демінутив 

серденько [224 (ІХ), с. 129]. Етикетна лексема серденько виконує роль звертання самостійно чи в 

сполученні з іншими етикетними одиницями: Подивися, серденько, який я моторний! 

[ОФБ, с. 247]; Твоє личенько / Білеє, рум’янеє, / Моє серденько / Милеє, коханеє [ВП, с. 311]. 
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Іменник серденько може виступати прикладкою у складі звертальної формули: Козаче, 

серденько, не ходи удень [Р-П (І), с. 141]; Спасибі, дівчино, за добре слово,… / Так будеш, 

серденько, повік ти моя [ПМ, с. 42]. Синонімічним до етикетної лексеми серденько виступає 

діалектизм сердейко: Матюнко-сердейко, щось ся ми стало [Р-П (ІІ), с. 449]. Як ласкаві 

звертання до коханої, дорогої людини в мові пісенного фольклору використовуються 

демінутиви сердечко та серденя, а також пестливо марковані деривати серденятко, 

серденяточко: Вийду, козаче, моє сердечко… [К-О, с. 265]; Люблю тебе, дівчино, / Моє 

сердечко [ПКХ, с. 13]; Тупну я обома, / Повернися, серденя! [ОФБ, с. 251]; Обійми ж ти мене, / 

Моє серденятко… [Р-П (І), с. 148]. 

Структурним компонентом жартівливих пісень виступають етикетні персоніфіковані 

назви борода та уста: Ой дідусю, дідусю, сивая борода [ЖП, с. 614]; Діду мій, світе мій, 

шовковая борода, золотії вуста [Р-П (ІІ), с. 143].  

У мові уснопоетичних творів реалізуються як етикетні й назви небесних світил. Лексему 

зірочка «Словник української мови» подає як ’пестливе звертання до людини’ [224 (ІІІ), с. 578]. 

У народній ліриці лексема зірка самостійно не виконує етикетну роль. Прикладка зірка часто 

сполучається з назвою спорідненості на позначення матері, оформлюючи ласкаве звертання: Ой 

матінко-зірко, / Як у строку гірко… [С-П, с. 284]. У ролі ласкавого звертання може вживатися й 

лексема луна: Моя луна багатая, пресвітлеє сонце!... Моя красовита, моя сановита, / Моя 

слава вельможная і честь іменита! [Р-П (І), с. 43] Як пестливе звертання до парубка, коханого 

в народнопоетичному мовленні використовується метафоризована назва місяць: Ти, місяцю 

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

лексико-семантичної групи назв небесних світил у ролі етикетної одиниці функціонує лексема 

сонце: – Одченися, моє ясне сонце! [ПКХ, с. 33]; – Ой прийди, прилини ти, яснеє сонце, / То я 

тебе пущу та через віконце [Р-П (І), с. 205 – 206]. 

Досить часто в ролі етикетних одиниць уживаються абстрактні назви. Як пестливе 

звертання до особи жіночої статі використовується іменник душа, самостійно або в складі 

звертальної формули: Будь здорова, душа моя, пора од’їжджати… [ОФБ, с. 183]; Ти, кума, ти, 

душа, кругом, кума, хороша! [ЖП, с. 674]. Експресема душечка в мові пісенного фольклору 

’уживається при пестливому звертанні до жінок’ [224 (ІІ), с. 447]. Пестливо марковані 

деривати душенька та душечка функціонують як прикладки в етикетно-ласкавих звертаннях: 
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Сідлай, матінко, сідлай, душенько, / Бо я поїду на Вкраїноньку [КЩ, с. 256]; Говорушечко, / 

Моя душечко! / Ой ти кози пасла, / Дай же мені масла [ОФБ, с. 284]. Іменник душка має в 

словнику таку етикетну семантику: ’Уживається при пестливому звертанні до кого-небудь’ 

[224 (ІІ), с. 448]: Марусю-душко, дай ми ягодушку [КЩ, с. 404]; Галинко моя, щебетушко, / 

Скажи мені правдоньку, моя душко [ЖП, с. 545]. У народних піснях за допомогою етикетної 

лексеми душка привертається увага коханої, дівчини. Зрідка звертання душка адресований 

парубкові: Ой треба ж нам та колисочки, ой ти душка мой [ЖП, с. 262]. Приклади свідчать, 

що лексеми душа, душечка, душка як етикетні одиниці можуть функціонувати самостійно або в 

складі звертальної формули в ролі прикладки поряд з інтимізуючим займенником мій або наш. 

Іменник ясочка у тлумачному словнику має позначку розм. і таку етикетну семантику: 

’Ласкава назва дівчини або жінки’ [224 (ХІ), с. 658]. З таким значенням етикетна 

персоніфікована назва ясочка функціонує в народнопоетичних творах, але її вживання досить 

обмежене: Дай нам, ясочко, каші грудочку [КЩ, с. 552]. Як пестливі звертання до дівчини в мові 

народної лірики використовуються ще й такі образні назви: втішенька, доля, досада, кохання, 

народнопоетизм недоленька [224 (V), с. 293], потіха та ін.. Наприклад: Сідай, сідай, кохання 

моє, / Бо чекає підвода твоя… [ВП, с. 334]; Ой ти, дівчино, да недоленька моя [Р-П (І), с. 356]; 

Моя – не чужая, / Вийди ж вийди, дівчинонько, / Потіхо ти моя! [ПКХ, с. 54] тощо. Названі 

лексеми самостійно не виконують етикетну роль, а виступають прикладками у складі 

звертальних формул. 

Персоніфікована назва закохання в народнопоетичному мовленні вживається як пестливе 

звертання до парубка, чоловіка: Ой вернися, серце-закохання, / Щось ті маю казати! [ПК, с. 49]. 

Функцію експресивного звертання до особи жіночої статі виконує пестливо маркований іменник 

порадонька [224 (VII), с. 245]: Мати ж моя рідная, / Порадонька вірная! [Р-П (ІІ), с. 172]. 

Зрідка у фольклорно-пісенних текстах як експресивні звертання вживаються такі 

метафоризовані назви предметів, матеріалів, хвороб, їжі: дар, золото (злото), кришечка, 

кришталь, сопілка, цяця; сухотонька; медочок. Наприклад: Здоров, царю, найясніший царю, / 

Превеликий дару! [ПМ, с. 112]; Кумко, голубко, сопілко моя [ЖП, с. 670]; – Дівчинонько, 

сухотонько ти моя, / Кажуть люде, що не будеш ти моя [ПКХ, с. 151]. З прикладів видно, що 

зазначені одиниці виступають етикетними прикладками і сприяють експресивності 

народнопоетичного мовлення. Слово золото в тлумачному словнику має таку дефініцію: 



108 
 

’Ласкаве звертання до кого-небудь’ [224 (ІІІ), с. 682]. У народній ліриці лексема золото 

сполучається з інтимізуючим займенником і вживається як ласкаве звертання до коханої, 

дівчини: Через річеньку, через болото / Подай рученьку, моє золото! [МС, с. 127]. 

Народнопоетизм кришталь у пісенному фольклорі виконує роль ’пестливого звертання до 

коханої, дорогої людини’ [224 (ІV), с. 355]: Ой вийди, вийди, серденько Галю! / Серденько-

рибонько, дорогий кришталю! [ПМ, с. 46]. 

Отже, персоніфіковані назви в мові пісенного фольклору виконують етикетну роль 

самостійно, сполучаються з етикетними епітетами або інтимізуючим займенником, виступають 

прикладками у складі звертальної формули. До них належать стилістично нейтральні лексеми 

(барвінок, вишня, голова, борода) та стилістично марковані. Серед стилістично маркованих 

виділяються розмовні слова (голуб, голубчик, ластів’ята, пава, перепілка), народнопоетизми 

(кришталь, соколонька, рута, недоленька), діалектизми (голубойко, вутка, ластовка, 

перепелочка, сердейко), фольклоризми (котко), демінутиви (вишенька, голубок, перепеличенька, 

серденько) та пестливо марковані деривати (голубка, голубонька, голубочка, лебединонько, 

перепілонька, соколик). Звертання, виражені субстантивами й метафоризованими назвами, 

впливають на експресивність та емотивність народнопоетичного твору, оскільки відображають 

почуття персонажів та оцінне ставлення до них. 

 

2. 1. 8.  Традиційні етикетні лексеми  

В українській мові є традиційні слова-звертання, за допомогою яких можна привернути 

увагу людини. А. П. Коваль зазначає, що в ролі власне звертань найчастіше виступають 

«увічливі, звертальні слова, пов’язані з соціальним устроєм суспільства, його традиціями і 

звичаями» [129, с. 251]. Серед них дослідниця виділяє слова пане, громадо. Ці лексеми є 

відносно стилістично нейтральними, «вони своїм постійним лексичним складом і усталеним 

місцем нагадують кліше» [129, с. 254]. 

До етикетних одиниць, які здатні виражати ввічливе чи шанобливе ставлення до 

співрозмовника, оформлювати відповідні звертальні одиниці, ми зараховуємо іменники пан, 

панич, пані, панна, добродій, добродійка. Первинне лексичне значення зазначених етикетних 

лексем відсутнє при вживанні їх у ролі етикетного засобу. Вони не називають самостійно 

конкретної особи, а лише виступають дружнім, ввічливим чи шанобливим звертанням. Про це 
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свідчать слова Е. С. Вєтрової: «Специфічною ознакою цих форм [пане, добродію, пане – 

усталених в українському суспільстві номінацій] є те, що вони не містять щонайменшої вказівки 

на соціальну диференціацію комунікантів, а служать для вияву поваги, шанобливого ставлення 

до адресата» [35, с. 7]. Такі одиниці досліджували О. М. Миронюк, С. К. Богдан, 

Н. М. Журавльова, Е. С. Вєтрова. Побіжно, як засіб вираження звертання, аналізують їх стилісти 

української мови: І. К. Білодід, В. А. Чабаненко, А. П. Коваль та ін. 

У тлумачному словнику лексема добродій має позначку заст. і таку етикетну семантику: 

’Форма ввічливого звертання до такого чоловіка’ [224 (ІІ), с. 324]. У мові народної лірики слово 

добродій, вживається зрідка, як правило, у складі етикетно-ввічливих звертальних формул у 

сполученні з інтимізуючим займенником, іменником пан або назвою особи за професією: – Ой 

пусти мене, да мій добродію, / Хоч на годину додому… [ОФБ, с. 176]; – Ой пане наш, добродію, 

пожди нам хоч трохи! [С-П, с. 140]. Як увічливе звертання до особи жіночої статі в мові 

пісенного фольклору зрідка використовується діалектна лексема добродзійка: – Ой не можна, 

добродзійко, того учинити: / Як дознається владика, буде мене бити [ЖП, с. 432]. 

О. М. Миронюк зазначає, що етикетна лексема пан з’являється в українській мові з 

XIV ст., замінивши давній варіант господин, і називає його історичним гоноративом [170, с. 13]. 

Більшість дослідників вважає, що іменник пан є полонізмом, поширеним переважно на Західній 

Україні (І. К. Білодід, С. Я. Єрмоленко, О. М. Миронюк, Н. М. Журавльова). У «Словнику 

української мови» слово пан має таке етикетне значення: ’У сучасній дійсності – ввічлива форма 

згадування або звертання, звичайно до офіційного представника чи громадянина іншої держави 

/ Звичайно зі словом-прикладкою – шаноблива форма звертання до чоловіка в усній народній 

мові’ [224 (VI), с. 41]. В епістолярію ХІХ – початку ХХ ст. «етикетна лексема пан 

використовувалась як увічливе звертання до осіб чоловічої статі» [118, с. 144]. 

У мові пісенного фольклору широко вживається етикетна лексема пан. В історичній, 

календарно-обрядовій та родинно-побутовій поезії етикетна лексема пан функціонує самостійно: 

Ой ти, пане, лягай спати / І ні на що не вважай [ІП, с. 287]; Чом ти мене, пане, / Не любиш?  

[Р-П (ІІ), с. 411]; Червонії одвірки, / Давай, пане, горівки [К-О, с. 404]. Відтінку інтимності 

надають звертанню пане займенники мій або наш: Пусти ж мене, мій пане, до дому, / 

Затужила дівчина за мною! [ЮФ, с. 125]; Ой наш пане, наш, / Обжиночки в нас! [К-О, с. 390]. 

Роль кваліфікативного звертання в мові уснопоетичних творів виконує іменник пан у сполученні 
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з емоційно-оцінними епітетами гордий, ґречний, красний, світлий, любий, милий. Як ласкаве 

звертання функціонує етикетна формула епітет милий / любий + пан: Тяжко та важко без 

тебе, мій милий пане [Р-П (І), с. 369]. Словосполучення поважний наш пан в історичних піснях 

виконує роль шанобливо-ввічливого звертання при апелюванні до гетьмана: Ой гетьмане 

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

Етикетна формула пан + епітет світлий (рідше – гордий) топова для історичних пісень. 

Етикетні формули ґречний, гордий, пишний + пан виступають структурним компонентом 

календарно-обрядової лірики. Як правило, вони вживаються в привітаннях та прощаннях 

колядників: Ци ж ти дома, ґречний пане, / Ґречний пане, пане Петре? [К-О, с. 418]; Гордий 

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

Етикетна лексема пан у пісенному фольклорі виконує функцію звертання в сполученні з 

прикладками, вираженими номенами осіб за родинними стосунками, за статтю та суспільним 

становищем, власними назвами (іменами, прізвищами, прізвиськами), назвами посад або чинів, 

військових звань. У народнопоетичному мовному етикеті поширеним є прикладкове утворення 

пане-брате. У тлумачному словнику воно має позначку заст. і таку етикетну семантику: 

’Формула звертання до чоловіка, вживана в усній народній мові’ [224 (VІ), с. 41]. В епістолярію 

ХІХ – ХХ ст. етикетна одиниця пане-брате функціонувала «як фамільярно-поштиве звертання 

до друзів, приятелів» [118, с. 212]. Зауважимо, що словосполучення пане-брате складається з 

лексем, які втратили своє первинне значення (не позначають ні суспільного становища, ні 

кровної спорідненості), тому в мові уснопоетичних творів сприймається як усталене ввічливе 

звертання до особи чоловічої статі, яка перебуває з мовцем у дружніх стосунках. У ситуації 

звертання до малознайомої людини словосполучення пане-брате набуває більш абстрактного 

етикетного значення, що використовується з метою викликати прихильність у співрозмовника. 

Уживання етикетної одиниці пане-брате сприяє композиційній єдності історичних та 

соціально-побутових пісень: Ой [со]дома, пане-брате, [со]дома, [со]дома, / Нема хліба ні снопа 

ні в полі, ні дома… [ІП, с. 366]; – Держи, держи, пане-брате, держи, бо втече [ЧП, с. 431]. 

Словосполучення пане-браття та пани-братці в народній поезії функціонують як чемне 

звертання до чоловічого товариства: Ой тепер ми, пане-браття, / Навіки пропали [ІМ, с. 218]; 

Тепер же ми, пани-братці, / Навіки пропали [С-П, с. 142]. 
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Лексема панотченько в «Словнику української мови» має позначки заст., пестл. і таку 

етикетну семантику: ’Увічлива форма звертання до старших поважних чоловіків’ 

[224 (VI), с. 48 – 49]. У мові пісенного фольклору іменник панотченько переважно виконує роль 

ласкаво-ввічливого звертання доньки до батька: – Устань, устань, пан-отченько, годі тобі 

спать [МВ, с. 146]; Частуй, частуй, панотченьку, / Тепера мене [Н-Л, с. 22]. Етикетна лексема 

пан, окрім назв спорідненості брат, отець, може сполучатися з прикладками кум, дядечко, 

оформлюючи дружнє чи ввічливе звертання: Ой судома, пане куме, / Судома, судома! 

[ІП, с. 367]; – Добривечір, пане дядечку, до тебе! [КЩ, с. 183]. Інтонація відстороненості 

відчувається у звертанні пане-зятю: – Здрастуй, здрастуй, пане-зятю, / Тепер ти не наш 

[ІМ, с. 176]. 

Звертальна формула пане + антропонім у народнопоетичному мовленні вживається при 

апелюванні до людини, вищої за соціальним становищем чи посадою, без відповідних почуттів. 

Яскравий цьому приклад – пісні про Бондарівну й Саву Чалого: – Ой не згарен, пан Канецький, 

мене обнімати, / Тільки згарен, пан Канецький, мене роззувати! [МВ, с. 288]; А здоров лиш, 

пане Саво, / Як ся собі маєш? [ІП, с. 493]. Зауважимо, що для історичних та соціально-побутових 

пісень показова ввічлива звертальна формула пане + прізвище або прізвисько: Годі, пане 

Понятовський, з Москвою воювати… [ІП, с. 341]; Бережися, пане Перебийніс, хотять тебе 

ляхи вбити [ІП, с. 193]. Типовими для мови календарно-обрядової лірики є етикетні звертальні 

формули пане + власне особове ім’я, підпорядковані композиційному принципу виділення 

одиничного. Такі етикетні засоби посилюють увічливість, тому виступають засобом створення 

мовленнєвої експресії: – Пане Василю, перевези нас, / Перевези нас через тихий Дунай 

[КЩ, с. 281]; – Пане Іване, чи спиш, чи не спиш? [КЩ, с. 195]. Ще одним із структурних 

компонентів колядок виступає звертання пане господарю: Щедрий вечер, пане господару, / 

Щасти, боже, твоєму товару [КЩ, с. 483]; – Не гнівайся, пане господарю! [КЩ, с. 76]. 

Шанобливо-ввічливе звертання пане хазяїне сприяє зв’язності чумацьких пісень: – Здоров, 

пане хазяїне! / Чи нема сіна продати? [ЧП, с. 324].Зазначимо, що хазяїн як людина, яка 

займається хліборобством, важко працює цілий рік, є протилежністю чумакові. Отже, 

використання етикетного словосполучення пан-хазяїн підпорядковане композиційному 

принципу поляризації. 
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Етикетна лексема пан може сполучатися з назвою солдатського або козацького 

військового звання, посади. Така етикетна одиниця розцінюється «як офіційно-чемне звертання» 

[118, с. 211]. У мові пісенного фольклору формула пан + козацьке військове звання сприймається 

як така, що свідчить про повагу, довіру між комунікантами, дотримання ними субординації. 

Етикетна звертальна формула пане + військове козацьке звання або посада є структурним 

компонентом насамперед історичних козацьких пісень. Із іменником пан сполучаються такі 

прикладки-назви козацьких військових звань і посад: гетьман, козак, кошовий, отаман, сотник. 

Наприклад: – Пусти ж мене, пане, пусти ж, мій гетьмане… [ЖП, с. 563]; Та позволь, позволь, 

пан кошовий, / Нам на башти стати [ІП, с. 557]; Ой ти, пане-отамане, / Лягай спати, не 

думай [ІП, с. 286]; Ой чого ти, пане сотнику, чого зажурився? [ІП, с. 511]. Словосполучення 

пан отаман уживається як дружньо-ввічливе звертання до ватажка чумаків: – Пане отамане, не 

жалій мене, / Продай мої сірі воли, поховай мене [ЧП, с. 204]. У жниварській ліриці 

словосполучення пан отаман використовується як офіційне звертання, відчувається навіть 

певний докір: Пускай, пане отамане, / Додому з серпами! [К-О, с. 376]. Зовсім іншу етикетну 

реалізацію набуває словосполучення пан + посада або солдатське військове звання. У такому 

разі воно функціонує як обов’язкове звертання, що свідчить лише про дотримання норм 

офіційного мовлення. Назви солдатських військових звань разом із етикетною лексемою пан 

утворюють офіційні звертання, які функціонують у мові історичних та рекрутських пісень: – Ой 

пусти мене, пан полковник, / На круту гору проходиться [МВ, с. 341]; – Позволь, позволь, пан 

капітан, на солодкий мід! [ЮФ, с. 124]. Офіційно-ввічливими є звертання, які складаються з 

етикетного звертання пане та прикладки-назви особи за посадою, діяльністю: пане владико, пане 

війте, пане економе, пане лікарю, пане майстру, пане дяче, пане князю: Чи я тобі, пане війте, 

переворав межу [РС, с. 82]; Ой добрий день, пане лікар, / Бо я з жінкою приїхав [ЖП, с. 455];  

– Прийди, прийди, пане дяче, я тебе не скривдю! [ЖП, с. 570] тощо. 

Як ласкаве звертання в мові народної поезії використовується пестливо марковане 

утворення паночок: Ходи, ходи, мій паночку, / Ниви оглядати [С-П, с. 152]. Роль ласкаво-

ввічливого звертання, як правило, у мові календарно-обрядової лірики виконує етикетне 

словосполучення можний (чемний, ґречний) паночок: А за сим словом святкуй нам здоров, / 

Можний паночку, чемний Йваночку [КЩ, с. 488]; От за сим словом будь ти нам здоров, / 

Гречний паночку, гречний паночку [КЩ, с. 480]. Як шанобливо-ввічливе пафосне звертання в 
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мові колядок уживається пестливо маркований дериват паниченько: – Чом, Івасеньку, ґречний 

паниченьку, / Дрібні листи пишеш? [КЩ, с. 265]. 

Функціонування експресивного звертання панич є типовим для календарно-обрядової, 

зрідка – родинно-побутової лірики: А я собі суди-туди: – Паничу мій любий! [ЮФ, с. 161]. 

Увічливу звертальну формулу утворює іменник панич разом з етикетними епітетами ґречний, 

зличний, красний, хороший: Да бувай же здоров, красний паничу [МВ, с. 124]; Пишний, гордий, 

славний, паничу! / Славний паничу, добрий Іване! [ІП, с. 69]; – Ой де ж ти їдеш, гречний 

паничу? [КЩ, с. 254]. З етикетною лексемою панич часто сполучається прикладка-

метафоризована етикетна назва або іменник королевич: Соколе, соколе ясний, / Паничу 

красний, Івашку! [КЩ, с. 222]; – Зличний паничу-королевичу! / Скажу я тобі іще дивніше… 

[МВ, с. 127]. Роль ласкавого звертання виконує етикетний іменник панич у сполученні з епітетом 

прекрасний: – Соколе мій ясний, а паничу прекрасний, / А паничу прекрасний, / Та гордуєш ти 

мною, як вітер горою [МГ, с. 25]. 

Роль пестливого звертання виконує словосполучення наш панонько: Тепер же, наш 

паноньку, частуй нас [К-О, с. 381]. Для мови календарно-обрядової лірики характерне етикетне 

словосполучення деривата панонько з епітетами можний та ґречний: Будь же ми здоров, 

гречний паноньку, / Гречний паноньку чом Іваноньку [К-О, с. 452 – 453]; Гордий, пишний та 

наш панонько, / Та й наш панонько, господаренько! [КЩ, с. 63]. Як етикетні звертання зрідка 

вживаються лексеми мосьпан, панейко, паничок, панойко: Помагай-бі, мусьпане!  

[Р-П (ІІ), с. 406]; Стався, панейку, стався, / Женчиків не встидайся! [К-О, с.  410]; Слава, 

панойку, слава [К-О, с. 410] тощо. 

Як офіційно-ввічливе звертання в мові пісенного фольклору використовується 

словосполучення пани мої: Якби в мене, пани мої, матуся рідненька, – / А то б у мене щонеділі 

сорочка біленька [МГ, с. 11]. Часто в мові історичних пісень у ролі дружньо-ввічливих звертань 

до товариства функціонують прикладкові утворення пани-брати, пани-браття або пани-

братці: Ой ходімо, пани-брати, жидів-ляхів бити [ІП, с. 528]; Збираймося, пани-браття, / Та 

тікаймо за Дунай [ІП, с. 287]; Ой поїдем, пани-братці, до Марусі в гості [ІП, с. 500]. Відтінку 

офіційності надають звертальним формулам прикладки-назви за посадою: Ой ви, пани, пани, та 

ви, капітани! / Де ви наших синів тепер поведете? [С-П, с. 203]; Не бійтеся, не бійтеся, / Пани 

отамани [ІП, с. 199] тощо. В історичних уснопоетичних творах словосполучення пани-ляхи 
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функціонує як офіційне звертання: Пани ляхи, годі вам гуляти, / Бідних людей катувати, бити 

та карати! [ІП, с. 435]; Ой я ж бо вам, пани ляхи, не скажу о Гнаті [ІП, с. 498]. 

Застаріла з погляду сучасної української мови форма називного відмінка множини панове 

широко вживається в піснях як «увічливе звертання»до адресатів [118, с. 213]. У мові народної 

поезії форма панове функціонує самостійно або в сполученні з етикетними епітетами та 

інтимізуючим займенником: А що ж ви, панове, чого ж там чували [ІП, с. 64]; Ах, панове мої 

милі, / Где сте мого брата діли? [С-П, с. 226]. Структурним компонентом історичних пісень 

виступає стійке прикладкове утворення панове молодці як чемне звертання до кількох осіб 

чоловічої статі: Ох чим же я вас, панове-молодці, / Вас буду вітати? [ІП, с. 486]; Ой сходьтеся, 

панове молодці, / Та будемо щось гадать, / Та будемо раду радить [С-П, с. 43]. Етикетне 

словосполучення панове-молодці може уточнюватися прикладкою: Козаки, панове-молодці! 

Небезпечно ви майте [РУДПІ, с. 76]. У чумацьких піснях утворення панове молодці трапляється 

лише в ролі прикладки: Ой наберем, братці, панове-молодці, / А все дорогий товар [ЧП, с. 180]. 

Як шанобливо-ввічливе звертання до чоловічого товариства вживається словосполучення 

панове-запорожці / козаченьки: Ой панове-запорожці, хіба ж то вам слава, / Що в кайданах та 

забитий лежить у вас Сава [ІП, с. 470]; А мої панове козаченьки, / Скажіть мені правду, де 

миленький [С-П, с. 34]. Прикладкове утворення панове браття використовується в народній 

поезії в ролі шанобливо-ввічливого звертання до кількох осіб чоловічої статі. Лексема брат у 

такому разі підкреслює щирість стосунків між співрозмовниками й виступає засобом експресії: 

Ой чогось мені, панове-браття, / Мед-вино не п’ється [ІП, с. 258]; Не заздростіте, панове 

браття, / дасть і вам! [КЩ, с. 62]. Сполучаючись із іменниками сватове, людове, громада, 

етикетна лексема панове оформлює шанобливо-ввічливе звертання: Панове сватове, / Просимо 

вас! [ВП, с. 331]; Пийте, панове, пийте, людове, / Був сотник хороший [ІП, с. 513]; Прощай, 

прощай, панове громадо, / Може з ким сварився! [С-П, с. 22]. 

Лексема панна в тлумачному словнику має таку етикетну семантику: ’Ввічлива форма 

звертання або згадування стосовно до молодих дівчат привілейованих верств населення старої 

Польщі, Литви, дореволюційної України і Білорусії’ [224 (VI), с. 47]. Як «чемне звертання до 

молодої дівчини» іменник панна використовувався в епістолярію ХІХ – початку ХХ ст. 

[118, с. 213]. У пісенному фольклорі етикетна лексема панна, сполучаючись із емоційно-

оцінними епітетами ґречний, пишний, хороший, зрідка – пресличний вживається як ласкаво-
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ввічливе звертання до особи жіночої статі молодого віку переважно в мові колядок. Наприклад: 

Хорошая панна, повіриш мені? [МВ, с. 127]; Ой за сим словом будь же нам здорова, / Гречная 

панна! [К-О, с. 468]; Угадай, Ганно, пресличная панно [МВ, с. 71]. Звертання, до складу яких 

входять емоційно-оцінні епітети, використані в побажанні, свідчать про прагнення колядників 

привернути увагу дівчини, задобрити її. Поєднання іменника панна з власною назвою (іменем 

дівчини) робить колядку індивідуально маркованою: З цим же словом бувай здорова, / Гречная 

панна, панна Галина [К-О, с. 465]; Повідано нам, / Гануньо панно, слічная Діянно, / Покажися 

нам [КЩ, с. 450]. Інтимізуючий займенник моя, сполучаючись із іменником панна, надає 

звертанню відтінку прихильності: Моя панно! Моя молоденька, / Промов словенько, стиха, / 

Словенько а з нами! [КЩ, с. 422]. Композиційній єдності колядок сприяє вживання ласкаво-

ввічливих звертальних формул панночко + слична або красная: – Зажди, зажди, красная 

панночка, / Да я загадаю да три загадочки [КЩ, с. 388]; – Постой, не біжи, сличная панночко, 

/ Скажу я тобі три пригодоньки [КЩ, с. 442]. 

Лексема пані має таке етикетне значення у «Словнику української мови»: ’У сучасній 

дійсності – ввічлива форма звертання, згадування, звичайно до офіційної представниці чи 

громадянки іншої держави / шаноблива форма звертання до жінки в усній народній мові’ 

[224 (VI), с. 44]. З етикетним значенням ’шаноблива форма звертання до особи жіночої статі’ 

використовується іменник пані в мові народних пісень: На ж ті, пані, невільницю, / Завдайте їй 

три роботи [ІП, с. 90]. Етикетна лексема пані, сполучаючись із інтимізуючим займенником, 

утворює ласкаве звертання до коханої жінки: – Чолом, мила, чорнобрива, / А чолом, моя пані 

[МГ, с. 48]; – Вийди, вийди, дівчинонька, вийди, моя пані [ОФБ, с. 229]. Як шанобливо-ввічливе 

звертання в мові пісенного фольклору використовується етикетна лексема пані разом із епітетом 

вельможна: – Ой пані вельможна, та не буде без дива [МВ, с. 291]. Часто етикетна лексема пані 

сполучається з прикладкою, роль якої може виконувати власне особове ім’я, сприяючи 

конкретизації, виділенню одиничного: – Марусенько-пані, вийди хоч самая! [МВ, с. 302]; – Да 

пані Ганочка, перевези нас [КЩ, с. 385]. Найчастіше такі звертальні формули функціонують у 

календарно-обрядовій ліриці. Поряд з етикетною лексемою пані також фіксуємо назву особи за 

родом діяльності чи посадою її чоловіка: Слухай, пані турчинова, / Привів єм ті невільницю 

[ІП, с. 89]; Ой заплачеш, пані сотничка, снідання готуючи [ІП, с. 511]. У мові весільних пісень 

послідовно вживається шанобливе звертання пані світилочко: Світилочко пані, / Вечеряй із 
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нами [ВП, с. 294]. Зі стилістичним навантаженням у народнопоетичних творах замість 

нормативної форми пані використовується діалектизм пане: – Пане ж моя, пане, пропав же я з 

вами [ЮФ, с. 146]; Танцюй, моя пане! [МГ, с. 127]. 

У пісенному фольклорі як етикетна одиниця функціонує лексема паніматка. У 

тлумачному словнику це слово має позначку заст. і таку етикетну семантику: ’Ввічлива форма 

звертання до господині, молодших жінок до старших, чоловіків до жінок’ [224 (VI), с. 46]. У 

мові уснопоетичних творів зазначена лексема вживається переважно як увічливе звертання 

дочки до матері або парубка до матері коханої й реалізується в кількох варіантах (пан мати, 

паніматка), підтверджуючи варіантність народнопоетичних текстів: Чи дома, дома, пан мати 

газдине, / До тебе! [КЩ, с. 83]; Паніматко, де моя Галя? [Р-П (ІІ), с. 69]; – Оддай, оддай, пані-

матко, свою одиницю [МВ, с. 181]; Десь я в тебе, пані матко, / Не дитятко, / Що ти мене 

проти нічки / Та шлеш прічки [ВП, с. 324]. Зрідка роль звертання в народних піснях виконують 

іменник панянка, діалектизм паняйка, демінутив паняночка, розмовна лексема паня: – Ой де ж 

ми ідеш, красна паняйко? [КЩ, с. 378]; Здрастуй, здрастуй, коханочко, / Хорошая паняночко 

[ІМ, с. 134]; Усташка, Усташка паня, / Говори з нами й стихенька! [КЩ, с. 369]. 

Отже, у мові фольклорно-пісенних текстів широко вживаються спеціальні етикетні 

одиниці пан, пані, панна, панич, добродій та похідні від них утворення. Вони різноманітні за 

своїм стилістичним забарвленням. Фіксуємо нейтральні лексеми (пан), застарілі (добродій, пане-

брате, паніматка) та розмовні (паня) одиниці, діалектизми (добродзійка, паняйка, панейко), 

зменшено-пестливі (панночка, паниченько, паняночка) та пестливі (панотченько, паночок) 

утворення і т. д. Одиниці зазначеної лексико-семантичної групи можуть функціонувати як 

шанобливі або ласкаво-ввічливі звертання самостійно або в сполученні з епітетами чи 

інтимізуючим займенником. Звертальні формули пан + назва посади виступають структурним 

компонентом історичних та соціально-побутових пісень. Функціонування етикетних 

звертальних формул, в яких традиційні етикетні слова сполучаються з етикетними епітетами, є 

типовою ознакою календарно-обрядової лірики.  

 

2. 1. 9. Етикетні епітети 

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

образності. Вони цікавили вчених різних поколінь, оскільки «без епітетів наша мова взагалі була 
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б неточною, недолугою, у ній не відчувалося б суб’єктивної індивідуальної оцінки, живого 

сприйняття дійсності. … епітет – запорука точності, виразності мови, а також її образності, 

емоційності» [19, с. 4]. Принагідно торкалися цього питання такі дослідники: С. Я. Єрмоленко 

[87], К. Ф. Шульжук [270], В. А. Чабаненко [259] та ін. Функціонування епітетів в мові 

української народної творчості вивчали Н. О. Данилюк [69], Т. П. Беценко [17, 18] 

О. В. Слюсарева [225], Г. В. Микитів [168] та ін. Проте на сьогодні поза увагою лінгвістів 

залишаються етикетні епітети, уживані в мові народної пісні.  

Лінгвістичні словники не подають термін етикетний епітет. 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. Етикетні епітети 

вказують на поважне, чемне ставлення до особи або на її емоційно-оцінну характеристику, 

використовуються з метою забезпечення ввічливого ставлення до співрозмовника, впливають на 

його емоційний та психологічний стан, а відтак є засобом створення мовленнєвої експресії. 

За семантикою усі етикетні епітети, вживані в мові пісенного фольклору, можна поділити 

на емоційно-оцінні та ті, що передають ввічливе ставлення мовців один до одного або 

підкреслюють манеру поведінки адресата. Емоційно-оцінними називаємо такі епітети, які у 

своєму змісті містять вказівку на оцінку адресата, передають ставлення адресанта до адресата, 

наприклад: гарний, гордий, дорогий, ласкавий, милий і под. Ця група досить широка, до неї 

належать декілька підгруп: а) з вказівкою в семантиці на різну характеристику співрозмовника 

(за зовнішніми ознаками, соціальним статусом, вдачею і т. д.); б) епітети, що позначають оцінне 

ставлення мовця до адресата. Розрізняємо епітети, які характеризують того, до кого звертається 

мовець, за зовнішнім виглядом (вродливий, гарний, гожий, красний, кучерявий, ладний, пишний, 

файний, чорнобривий і т. д.); фізичним станом (можний, удалий); кольором та матеріалом (білий, 

світлий, ясний, золотий); віком та розміром (молодий, великий); особливостями характеру й 

поведінки, моральним та психологічним станом (вірний, милостивий, сердечний, хороший, 

чесний, щирий,); вдачею особи (гордий, добрий, ласкавий); родинними стосунками (рідний); 

соціальним статусом, сферою діяльності (вельможний, запорозький, козацький, отецький). 

Окремо слід виділити етикетні епітети, що позначають оцінне ставлення адресанта 

мовлення до співрозмовника (дорогий, коханий, любий, милий, славний, сличний, солодкий). 
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Епітетів, що вказують на вихованість, культуру манери поведінки комунікантів, значно менше: 

годний, ґречний, поважний, чемний і т. д. Етикетні прикметники, які передають ввічливе 

ставлення комунікантів один до одного, сучасними мовцями сприймаються як певні штампи, що 

вважаються дотриманням елементарних правил етикету (вони лаконічно, дещо банально, 

нейтрально позначають повагу, з якою ставляться один до одного учасники комунікативної 

ситуації), але творчість вимагає експресії, прагнення передати почуття ліричних героїв, 

хвилювання, які вони відчувають під час розмови – усе це є причиною превалювання в 

народнопісенному мовленні епітетів емоційно-оцінної характеристики. 

У мові народної поезії найбільша кількість етикетних епітетів, які характеризують особу 

за зовнішністю (вродливий, гарний, ладний і т. д.). На позначення зовнішньої краси вказує 

етикетний епітет гожий. У тлумачному словнику ця лексема має позначку нар.-поет. і таке 

визначення: ’Гарний на вроду; вродливий (про людину)’ [224 (ІІ), с. 105]. Переважна більшість 

звертальних формул, складовим компонентом яких є прикметник гожий, зафіксована в 

чумацьких піснях при звертанні до чумацького товариства: Ой ви, чумаченьки, ой ви, молоденькі, 

та все хлопці гожі, / Гей, побудуйте мені, молодому, домовину з рогожі [ЧП, с. 295]. Лише 

поодинокими є вживання цього етикетного епітета в жартівливій та родинно-побутовій ліриці: 

 – Прийди, прийди, гожий хлопче, звечора до мене! [ЖП, с. 525]. 

Усна народнопоетична творчість яскраво демонструє етикетні можливості 

народнопоетизма красний [224 (ІV), с. 327], вказуючи при цьому на зовнішню красу, а відтак на 

прихильне ставлення мовців один до одного. Більшість зафіксованих нами прикладів відбиває 

частоту сполучуваності епітета красний з назвами осіб жіночої статі (дівка, дівонця, кухарочка, 

панянка, паняйка, дружечки тощо): – Ой де ж ми ідеш, красна паняйко? [КЩ, с. 378]. 

Прикметник красний може також сполучатися зі звертаннями молодче, паничу, козаченьку, 

синочку: – Красний молодче, виведь нас з ліса… [КЩ, с. 280]; – Соколеньку ясний, / Козаченьку 

красний, / Ти козаченьку красний, / Гордуєш ти мною… [ПКХ, с. 97]. Часто етикетний епітет 

красний уживається в календарно-обрядовій ліриці, зокрема в колядках, де розцінюється як 

прихований комплімент: – Зажди, зажди, красная панночка, / Да я загадаю да три загадочки 

[КЩ, с. 388]. Відповідь господарів колядникам увічлива, у їх словах відчувається інтонація 

подяки, а тому вони часто повторюють той етикетний епітет, який промовляють колядники:  

– Біг, помагай біг, красна дівойко! / – Боже, дай здоров’я, красний молодче! [КЩ, с. 436 – 437]. 
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Вимогами версифікації зумовлене використання прикметникової форми найкрасніша в 

календарно-обрядовій поезії: Світи, світи, зоре ясна, / Вийди, вийди, панно красна! / Світи, 

світи, найясніша, / Вийди, вийди, найкрасніша [КЩ, с. 277]. Окрім того, прикметник красний 

виступає як етикетний епітет у родинно-побутових, історичних, жартівливих піснях, проте є 

менш уживаним: – Ой де ж тепер, красний парень, мені тебе діти? [ЖП, с. 541] тощо. Повна 

нестягнена форма прикметника має більше емоційне навантаження, оскільки надає пісенному 

твору протяжності, ліричності, сокровенності, є більш експресивною: Ой ти, дівочка, ой ти, 

красная! / Ти коли зросла, коли виросла? [К-О, с. 238]. У мові народної лірики трапляється 

пестливо маркований етикетний епітет красненька: Ой прибіг мій козаченько да й перед ворота: 

/ Війди, Дзюбо моя люба, красненька, золота! [МС, с. 192]. Не менш експресивним є й 

префіксальне утворення прекрасний, яке вказує на найвищий ступінь ознаки й сполучається в 

піснях зі словами вдовонька, милий, дочка, бояри, молодець та под.: Бувай здоровий, прекрасний 

молодче, / Прекрасний молодче, чом Іванько [КЩ, с. 487]; Мир миром, / Пироги з сиром, / 

Варенички з маслом, / Бояре прекрасні [ВП, с. 268] і т. д. 

Епітет гарний виконує етикетну роль в сполученні з назвами осіб чоловічої статі (козак, 

молодець, хлопець), лише поодинокими є приклади вживання прикметника гарний поряд з 

назвами осіб жіночої статі: А вже тобі, гарний хлопець, завтра похід буде! [НЛ, с. 133]; Не плач, 

гарна Морозихо, / Не плач, не журися… [ІП, с. 259]. Прикметник гарний в народнопісенній мові 

широко функціонує як етикетний засіб для вираження приязного, дружнього ставлення. 

Указуючи безпосередньо на зовнішню красу людини, епітет гарний набуває дещо співчутливого 

відтінку в тих рядках, де герої повинні робити те, чого вони не бажають. Таку реалізацію 

презентують не тільки соціально-побутові пісні, а й колядки: Вже ж на тебе, гарний хлопче, / 

Кайдани куються [С-П, с. 246]; – Гарний молодче, / Чи маєш миленьку? / – А в мене миленька – 

при боці шабелька [КЩ, с. 189]. Як комплімент використовується епітет гарний у залицяннях, 

проханнях дівчат, які характерні для жартівливих пісень: – Прийди, прийди, гарний хлопче, / 

Звечора до мене! [ЖП, с. 542]. Синонімом до епітета гарний у народній поезії виступає 

діалектизм файний, який вказує на зовнішню красу людини: Коли хочеш, файна любко, щоби-м 

до тя ходив, / Постав кладку через річку, щоби я не бродив [ПК, с. 73]. 

Етикетний епітет пишний є особливістю мовного оформлення календарно-обрядової та 

весільної лірики: Світилочко, пишна пані, / Не гордуй же ти нами, / Бо як будеш гордувати, / 
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То не будем частувати [Н-Л, с. 24]; А за сим словом в звоночки звоним, / В звоночки звоним, тобі 

ся клоним, / Пишний молодець на ім’я Йванко [К-О, с. 479]. 

Лексеми чорнобровий та чорнобривий виступають власне народнопоетичним засобом. 

Вони сприймаються як символ молодості, дівочої та парубочої краси. У пісенному фольклорі 

етикетний епітет чорнобривий та чорнобровий займають постпозицію по відношенню до 

означуваного слова. У «Словнику української мови» цей епітет має позначку нар.-поет. і таку 

дефініцію: ’Уживається як постійний епітет до слів хлопець, дівчина, милий, мила’ 

[224 (ХІ), с. 357]. Етикетний прикметник чорнобривий (чорнобровий) може сполучатися з 

назвами осіб жіночої статі: – Ой чи жива, чи здорова, / Коханочко чорноброва? [МВ, с. 336]; 

– Голубонько ж моя сива, / Дівчинонько чорнобрива! / Любилися, щоб мати не знала, / 

Розійшлися, як чорная хмара [ІМ, с. 147]. Етикетний епітет чорнобривий (чорнобровий) у піснях 

може сполучатися й з іншими назвами осіб: Оставайтеся здорові, / Свати чорноброві! 

[ВП, с. 95]; Ой козаче чорнобривий, / Чи хороший мед в дівчини? [Р-П (ІІ), с. 295]. З назвами осіб 

чоловічої статі поєднується лише епітет чорнобривий: Ой мій милий чорнобривий, да 

пригортайся близько… [МВ, с. 225]. Найвищий ступінь захоплення парубка дівочою красою 

інколи передається в мові народної лірики за допомогою двох епітетів одночасно, які обидва 

вказують на дівочу вроду: Ой ти, дівчино, чорнобрива-пишна, / Чом ти до мене з вечора не 

вийшла? [Н-Л, с. 165]. 

Етикетний епітет можний у словнику має позначку заст. і означає сильний, могутній, 

заможний. У колядках та щедрівках цей епітет, очевидно, вживається в значенні заможний, 

оскільки він сполучається зі словами панонько, господар: А за сим словом будь же нам здоров, / 

Можний паноньку, господареньку, / Не сам з собою, з господинею, / З господинею та й з 

діточками [КЩ, с. 482]. 

Колористичні епітети – одна з особливостей народнопоетичного тексту. Серед них 

етикетноспроможними є прикметники білий, світлий, ясний та золотий. Лексема білий має в 

тлумачному словнику таку дефініцію: ’Уживається як постійний епітет до деяких назв’ 

[224 (І), с. 181]. У мові пісенного фольклору етикетний епітет білий може сполучатися зі словами 

дівка, молодець, цар та іншими й вказувати на зовнішню красу людини: Біла дівко, не журися! 

[Р-П (ІІ), с. 308]; А за сим словом бувай же здоров, / Бувай же здоров, білий молодче, / Білий 

молодче на йм’я Йванку [КЩ, с. 487];– Ой сину, сину, білий молодче, / Не люби ж тії три 
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милейкії [КЩ, с. 292]. Етикетний епітет білий може бути маркований зменшено-пестливим 

суфіксом: Ти, дівчино біленька, / Будь для мене миленька, / Біленька, біленька, / Будь для мене 

миленька [ЖП, с. 174]. Як ввічливе звертання в мові колядок вживається словосполучення білий 

молодець, вказуючи на позитивні риси молодої людини (чесність, щирість, здоров’я і т. д.):  

– Бодай здоровий, білий молодче! [КЩ, с. 244]; Ой на здоровля, білий молодче, / Богу на хвалу, 

людям на славу, / Вітцю, матінці на утішейку… [К-О, с. 459]. 

Народнопоетичним етикетним засобом є прикметник молодий, який сприяє оформленню 

ввічливого звертання й характеризує людину за віком. У словниковій статті ця лексема має 

позначку нар.-поет. [224 (ІV), с. 786]. Етикетний епітет молодий сполучається з іменниками-

назвами осіб жіночої та чоловічої статі в різних за тематикою, композицією, проблематикою 

піснях: Прошу тебе, да не зрадь мене, молодий козаче [МВ, с. 190]; Ой день добрий, молодий 

хазяїн, / Ой ти сопілочку граєш, / А я прийшов в тебе сіна купувати, / А ти мене й не питаєш! 

[С-П, с. 105]; – Ой рад би я, молодії хлопці, переміну вам дати, / Коли ж бо ви хочете, молодії 

хлопці, дорогу плату взяти [МВ, с. 371]; – Да пусти ж мене, молодий Василь, / Між молодички 

у таночки, / Між дівочки у хрещики [МВ, с. 96]. У мові уснопоетичних творів мають місце повна 

нестягнена форма жіночого роду молодая та форма називного відмінка множини молодії, які 

часто виконують стилістичну роль (відбивають приязне, ласкаве ставлення до співрозмовника). 

Наприклад: А ти, вдово молодая, / А що в тебе чути? [ІП, с. 693]; Ви, чумаки, й а ви, молодії, / 

Вчиніть мою волю… [С-П, с. 110]. Епітет молодії переважно вживається в історичних та 

соціально-побутових піснях, хоч функціонує і його стягнена форма молоді. Про місце епітета в 

звертальних формулах можемо зауважити, що він може стояти як перед, так і після означуваного 

слова: – Ой рад би я, молодії хлопці, переміну вам дати… [ІП, с. 542]; Хлопці мої молодії, / 

Погуляю з вами [ЖП, с. 530]. У народнопоетичному мовленні іноді епітет може функціонувати 

окремо від означуваного слова-звертання, чим більшою мірою акцентується увага на 

ввічливості, приязному ставленні комунікантів. У весільній пісні «Та не тії думки, та не тії гадки» 

слова-повчання матері звучать з особливою лагідністю, жалем: Годи, доненько, годи, молода, / І 

старому, і малому [ВП, с. 146]. Відображення жіночого прагнення до чоловічої уваги, тужіння 

молодих дружин за дівуванням та волею підкреслено в тавтологічному вислові молода 

(молодая) молодиця, який має відтінок розмовності: Ой молода молодице, молода, молода, / Але 
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ж тебе, молодице, любити не шкода! [ПК, с. 75]; Любі наші огірочки, / Завивайте си, / А молоді 

молодички, / Женихайте си [К-О, с. 48]. 

Демінутив молодчик у сполученні з пестливо маркованим епітетом молоденький утворює 

в піснях формально-семантичну тавтологію: Ти, молодчик молоденький, дурний розум у тебе, / 

Ти божився перед Богом: «Не покину я тебе» [МГ, с. 45]. Етикетний епітет молодий у народній 

ліриці реалізується в різних варіантах, які сприяють уточненню, увиразненню звертання. Мають 

місце запозичена зі старослов’янської мови неповноголосна форма младий та коротка форма 

молод: – Ой вернися, молод козаченьку, / Я нікого не мала… [ПК, с. 49]; Люляй, люляй, сину 

младий, / Пішов отец на розгади [Р-П (ІІ), с. 12]. Часто роль етикетного епітета виконує 

стилістично марковане утворення молоденький: Молоденька Анютка, / Коли росла, коли 

нагулялась? [ВП, с. 126]; Молоденький Іванко, / Не стій за плечима, / Не лупай очима 

[ВП, с. 242]; – Козаченьку молоденький, / Сватай мене, дівчиноньку! [ПМ, с. 103]. Крім 

пестливого утворення молодесенький, у мові народної поезії роль етикетного епітета виконує 

стилістично маркований прикметник молодісінький, який має розмовний відтінок: Ой ти, Байдо 

молодісінький, / Єсть у тебе рицар та славнесенький… [ІП, с. 120]. У весільній пісні мати 

говорить доньці, що вона жалкуватиме, сумуватиме за дитиною, і навіть сили природи змінять 

свій звичний хід: Кватирочка моя золотісінька, / Донечко моя молодісінька. / Вітерець в тебе 

не провіває, / Зоря в тебе не заглядає [ВП, с. 199]. 

Прикметник добрий функціонує як етикетний епітет та сполучається з іменниками у 

формі множини (молодці, люди, козаки, чумаки, хлопці) або з іменниками чоловічого роду в 

однині (козак, молодець): Перевозчик, ти добрий молодчик, / Перевези мене, молодця!  

[Р-П (ІІ), с. 254]; Ой годі вам, добрі люди, / До церкви ходити, / Беріть ціпи та лопати / Та йдіть 

молотити [Р-П (ІІ), с. 142]. У більшості історичних пісень фіксуємо стягнену форму добрі люди, 

натомість у родинно-побутовій ліриці (особливо в звертаннях дівчат) часто вживається повна 

нестягнена форма добрії. Варіювання семантики народнопісенних етикетних епітетів 

зумовлюється означуваним словом. Наприклад, прикметник добрий у «Словнику української 

мови» має таке визначення: ’Уживається як постійний епітет до сл. люди, хлопці і т. ін. 

(найчастіше при формі звертання)’ [224 (ІІ), с. 321], але в народній поезії має дещо відмінну 

семантичну реалізацію. Сполучаючись з іменниками хлопці, молодці (особливо в історичних, 

дещо менше в соціально-побутових піснях), підкреслюється не їх доброта, манера поведінки, а 
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здоров’я, сила, фізичний стан, чесність: Ой ви, запорожці, ви, добрі молодці, не бійтесь нічого… 

[ІП, с. 575]; Підіймайте, добрі хлопці, паруса всі вгору… [ІП, с. 648]. У календарно-обрядових, 

соціально-побутових та родинно-побутових народнопоетичних творах етикетний прикметник 

добрий у сполученні зі словами люди, господарі має більш абстрактну семантику, втрачає зв’язок 

з первинною ознакою, вживається як певний сталий зворот: Добрий вечір вам, добрим господам, 

/ Ми не йдем, ми козу ведем [КЩ, с. 570]; – Чоловіче добрий, возьми батіг довгий, / Да бий свою 

жінку, щоб пила горілку [МВ, с. 400]. 

Словосполучення отецька дитина є народнопоетичним етикетним засобом. Прикметник 

отецький є діалектизмом, який має відтінок урочистості. У «Словнику української мови» 

словосполучення отецький син, отецька дитина мають позначку заст. і таку семантику: ’Назва, 

що вживається щодо сина або дочки порядних батьків’ [224 (V), с. 804]. У пісенному 

фольклорі, крім словосполучень отецький син та отецька дитина, часто вживаються вислови 

отецькая дочка, отецькії дочки, отецькії сини, отецький синочку. Вони вказують на порядність 

та вихованість співрозмовника: Ночувала нічку / В зеленім садочку, / То ж з тобою, серце, / 

Отецький синочку [Р-П (І), с. 500]; Ой Василю, Василю, / Отецька дитино! / Полем їдеш сивим 

конем, / Дивитися мило [Р-П (І), с. 385]; – Ой ви, невісточки, отецькії дочки, / Ой устаньте, в 

саду оглядіте, / Бо у нашому саду зозуля кує… [ІМ, с. 178] тощо. 

Присвійним прикметникам не властива функція епітета, але слова запорозький, козацький 

у сполученні з іменником батько вказують на приналежність до певного соціального класу. У 

народних піснях епітети запорозький та козацький разом із етикетною лексемою батько 

виконують роль шанобливого звертання: Гей, Максиме, полковнику, ти, батьку козацький, / Гей 

не втече із Уманя навіть і дух лядський [ІП, с. 515]. Означення поважний як етикетна одиниця 

не є типовою для народної лірики, але в історичних піснях при звертанні до людини, яка займала 

керівну посаду, звертальна формула поважний пане має місце й передає ввічливе ставлення 

мовця до співрозмовника: Ой гетьмане запорізький, ой любий Богдане, / Чом ти чорні сукні 

носиш, поважний наш пане? [ІП, с. 124]. 

Етикетні епітети другої групи, тобто ті, що передають ввічливе ставлення мовців один до 

одного або вказують на манеру поведінки адресата, не є частими, оскільки мова народної пісні, 

хоч і відбиває життєві події, але тяжіє до конкретизації почуттів, точної передачі емоцій, 

широких та яскравих характеристик, тому шаблонність, сталість їй мало властива. 
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Прикметник ґречний, повна нестягнена форма ґречная, фонетичний варіант грешний як 

етикетні епітети вживаються переважно в колядках та щедрівках, зрідка трапляються ще й у 

весільних піснях: Дякую вам, грешні свашки, / За цю співаночку [ВП, с. 364]; Ой вийди, вийди, 

гречная панно, / Говори з нами, з колєдниками, стихенька [К-О, с. 464]; Ци ж ти дома, гречний 

пане, / Гречний пане, пане Петре? [К-О, с. 418]. Як етикетний епітет в мові колядок 

використовується прикметник чемний: А за сим словом святкуй нам здоров, / Можний паночку, 

чемний Йваночку [КЩ, с. 488]. 

Отже, в мові української народної лірики вживаються переважно емоційно-оцінні 

етикетні епітети та значно рідше епітети, які вказують на манеру поведінки та ввічливе ставлення 

мовців один до одного. Такі одиниці мовного етикету насасперед виступають засобом створення 

мовленнєвої експресії. Роль етикетних епітетів у мові пісенного фольклору виконують 

прикметники, які мають у «Словнику української мови» позначки постійний епітет 

(чорнобривий, чорнобровий) або нар.-поет. (гожий, красний, молодий), діал. (файний), заст. 

(можний), розм. (молодісінький), пестл. (біленький, молоденький), уроч. (отецький). 

 

2. 2. Етикетні одиниці, вживані в інших комунікативних ситуаціях 

 

Спілкування як особливо важливий вид діяльності людини є складною системою. Крім 

різноманітних звертань, важливе місце при встановленні та продовженні контакту відіграють так 

звані стереотипні етикетні формули. Стереотипними вони стають через свою сталість і 

частотність уживання в однакових, закріплених суспільством ситуаціях, наприклад: зустріч – 

вітання, розрив контакту – прощання, визнання провини – вибачення і т. д. На таку особливість 

етикетної лексики та фразеології вказує багато мовознавців: Н. І. Формановська, 

О. М. Миронюк, В. М. Литовченко, С. К. Богдан та ін. В. М. Литовченко зазначає: «Вислови 

мовленнєвого етикету, закріплені за певними ситуаціями ввічливих взаємин між комунікантами, 

в результаті багаторазової повторюваності стали стійкими формулами спілкування, 

стереотипами – типовими, стійко повторюваними конструкціями, що використовуються 

практично в усіх ситуаціях спілкування і являють собою готові формули не лише з точки зору їх 

морфолого-синтаксичної структури, а й з точки зору їх лексичної наповненості. … Вони 
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[стереотипні вирази] вмотивовані стилістично й функціонально, оскільки забезпечують точність, 

однозначність і економність процесів спілкування» [157, с. 176]. 

Формули мовленнєвого етикету в лінгвістичній науці розглядало кілька поколінь 

дослідників. Н. І. Формановська широко описувала природу російських етикетних одиниць, 

А. Г. Балакай уклав словник етикетних формул, О. М. Миронюк вивчала історію 

функціонування стереотипних формул, С. К. Богдан багатогранно та доступно описує різні 

сфери українського мовленнєвого етикету. В. М. Литовченко наводить такі ситуативно-

тематичні групи етикетних одиниць (найбільш типові формули): «етикетні одиниці, якими 

виражається вітання», «формули із значенням прощання», «вислови вибачення», «мовленнєві 

одиниці, що супроводжують прохання», «формули подяки», «конструкції побажальної 

модальності», «формули привітань з певної нагоди, свята», «типізовані фрази ритуалу 

знайомства» [157, с. 177]. О. М. Миронюк вважає, що «найпоширенішими виразами мовного 

етикету є ті, що вживаються при зустрічі і прощанні, ними починається і завершується розмова 

…. Ці вирази становлять своєрідну рамку, в межах якої відбувається обмін інформацією між 

людьми, що спілкуються» [169, с. 79]. 

Фольклор як одна з форм існування національної мови сприяє вдосконаленню 

літературної мови, вносить національний елемент, знак. У пісенному фольклорі бачимо не одне 

покоління нашого народу, а тому правила поведінки, моралі (в тому числі й мови) у таких 

дискурсах становлять цінний, багатющий матеріал для сучасників. У народнопоетичному 

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, уживані 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. 

 

2. 2. 1. Етикетні мовні засоби на позначення привітання та прощання 

С. К. Богдан називає привітання найчастіше вживаним етикетним виразом [24, с. 31]. За 

«Словником української мови» лексема вітання – ’слова або жести, звернені до кого-небудь під 

час зустрічі на знак прихильного ставлення, доброзичливості’ [224 (І), с. 686]. М. М. Жовнір 
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наводить погляди кількох мовознавців: «Н. С. Гребенщикова зауважує, що «у загальному 

значенні вітання – це приязні слова, вимовлені при зустрічі або на початку побутового 

(неофіційного) листа», «у вузькому, спеціалізованому смислі – це етикетні мовленнєві формули, 

які починають спілкування». У роботах В. Є. Голдина, Т. Н. Казеко, С. А. Рисинзон, 

Н. Г. Тирникової, Н. І. Формановської такі одиниці «постають елементами національно-мовного 

етикету, стереотипними формулами, що виконують функцію встановлення комунікативного 

контакту, демонстрації позитивної налаштованості та внутрішньої установки комунікативних 

партнерів» [96, с. 91 – 92]. 

Спочатку розглянемо темпоральні усічені форми добрий день, добрий вечір та їх розмовні 

стягнені форми добридень, добривечір. Етикетні одиниці зі словом добрий характерні для 

багатьох слов’янських народів, що зумовлено вірою в магію слова. Появу стягнених розмовних 

форм О. М. Миронюк пояснює економією мовних засобів та тим, що «ці форми вживаються в 

ситуаціях побутових, дружніх, позбавлених будь-яких проявів офіційності» [169, с. 80 – 81]. 

С. К. Богдан вважає формули добрий день (вечір), добривечір, добридень універсальними, 

оскільки вони не мають лексеми ти, ви, що зумовлює зручність їх використання [24, с. 31]. 

Етикетна формула привітання добрий вечір у тлумачному словнику має таку дефініцію: 

’Традиційне взаємне дружнє вітання при зустрічі увечері’ [224 (ІІ), с. 322]. Привітання може 

ускладнюватися займенником, звертанням: Добрий вечір вам, добрим господам, / Ми не самі 

йдем, ми козу ведем [КЩ, с. 570]; Добрий вечір тобі, господарю! [КЩ, с. 59]. Переміщення 

компонентів робить більш інтонаційно насиченим означення добрий, «цим досягається 

підкреслення в побажанні … весь вислів набуває експресивного забарвлення» [24, с. 31]: Вечір 

добрий, дайте пиріг довгий! [КЩ, с. 529]; Вечір добрий, хлопці! [ІП, с. 693]. Паралельно 

вживаються фонетичні варіанти іменника вечір – вечер – вечор: –Добрий вечір тобі, тестечку, 

дай свою ручку [ЧП, с. 457]; Добрий вечер на сей вечер… [ЮФ, с. 69]; Добрий вечор, господару, / 

Винесь же нам ковбас пару [КЩ, с. 531]. Етикетний фразеологізм добрий вечір може 

поєднуватись із запрошенням та звертанням: Добрий вечір, дівчинонько, / Дівча моє гоже, / 

Поберемось увосени / Бог нам допоможе [ПКХ, с. 116]; Добрий вечір, сватове, панове, просимо 

вас, / Прилетіла наша утонька до вас [ВП, с. 351]. 

У «Словнику української мови» етикетна лексема добривечір має таке значення: 

’Уживається як привітання ввечері; добрий вечір’ [224 (ІІ), с. 321]. О. М. Миронюк уточнює, що 



127 
 

одиниці добрий вечір та добривечір не є абсолютними синонімами, оскільки остання має відтінок 

розмовності [169, с. 79 – 82]. У мові народних пісень розмовна формула добривечір 

ускладнюється звертанням: – Добривечір, дівчино, куди йдеш? [ЖП, с. 115]; Добривечір, старі 

люде! [ПМ, с. 153]. Зауважимо, якщо формула добрий вечір є структурним компонентом 

календарно-обрядової лірики (де комуніканти є людьми сторонніми), то лексема добривечір 

широко використовується в родинно-побутових піснях (невимушене спілкування між 

близькими людьми): – Добривечір, матусенька, дай води напиться, / Пусти дочку на улицю а 

хоть подивиться [МВ, с. 183]; – Добривечір, моя й мила, чи чуєш? / Ой чи сама, мила, ночуєш? 

[МГ, с. 48]; Добрий вечір вам, / Дайте дохід нам [КЩ, с. 495]; Добрий вечер вам, чесним 

господам! / Ми не самі ідем, ми козу ведем [КЩ, с. 569], але – Добрий вечір, Марусенько, чи пан 

же твій дома [МВ, с. 302] і под. 

Темпоральний етикетний фразеологізм добрий день у мові пісенного фольклору 

функціонує з постпозиційним прикметником добрий, отже, має стилістичне навантаження: – Ой 

день добрий, молодий хазяїн [С-П, с. 105]; День добрий, дівчино, бо я ще не спав [КЩ, с. 607]. 

Фразеологізм день добрий зрідка ускладнюється займенником та іншими компонентами: 

Добрий день вам в вашій хаті! / Як ви живете? [ВП, с. 182]. Фіксуємо також привітання, 

оформлене у вигляді прийменникової конструкції на добрий день: На добрий день, ненько моя, / 

Тепер я у вас [ВП, с. 93]; На добрий день, дівчино! [Р-П (І), с. 487]. Народнопоетичному мовленні 

властиве вживання діалектної формули дзінь добрий: А дзінь добрий вам, панове, я приїхав в 

госці! / А дзінь добрий вам, панове, розкажіть новину [ІП, с. 686]. Стягнена розмовна етикетна 

лексема добридень у мові пісенного фольклору самостійно використовується досить обмежено. 

Як правило, вона може поширюватися прийменником на, вигуком ой та звертанням:  

– Добридень тобі, ненько! [ВП, с. 307]; Ой добридень, капітане, я ті не боюси [ІП, с. 446]; На 

добридень, ненько! [Р-П (ІІ), с. 41]. Подекуди етикетна формула привітання складається з двох 

етикетних фразеологізмів: – На добрий день, пане Саво, як ся, Саво, маєш? [ІП, с. 492]. Зрідка 

фразеологізм як ся маєш самостійно виконує роль привітання: Ой дівчино, як ся маєш, / Чого 

сидиш та й думаєш? [С-П, с. 34]; Гей, слухай, дівча, як ся маш, / Гей, ци мі свої гамбці даш 

[ЖП, с. 195]. 

Роль вітання може виконувати фразеологічний зворот здоров був або його усічений 

варіант (здоров, здорова, здорові). У «Словнику української мови» фразеологізм здоров (здорова, 
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здорові) [був, була, були, будь, будьте і т. ін.] пояснюється як ’усталена формула вітання при 

зустрічі’ [224 (ІІІ), с. 546]. О. М. Миронюк вважає цю форму фамільярною [169, с. 79 – 82]. 

Етикетний фразеологізм здоров (здорова, здорові) був (була, були) [будь, будьте] зрідка 

використовується в мові пісенного фольклору. Г. В. Бобровська, досліджуючи російські 

привітання, зазначає, що «сучасні стандартні привітання виникли шляхом семантичної редукції 

побажань здоров’я та успіхів» [21, с. 118]. О. М. Миронюк зауважує, що розташування 

компонентів у цьому вислові повинне бути саме таким, оскільки зміна місця компонентів 

(наприклад, будь здоров) спричинить зміну семантики, а відтак це вже буде одиниця іншої 

тематичної групи – прощання [169, с. 81]. Як правило, привітання, виражені фразеологізмами 

здоров (здорова, здорові) був (була, будь) адресовані парубкові, дівчині, небайдужим один до 

одного співрозмовникам: – Дівчино кохана, здорова була [ПМ, с. 41]; Ой бувай здоров, 

чорнобривий, / Чом до мене не говориш? [Р-П (І), с. 515]. У мові народних пісень за частотою 

вживання етикетні лексеми здоров, здорова, здорові посідають перше місце серед інших 

етикетних формул: – Здорова, дівчинонька, / Несуджена дружинонька [МГ, с. 17]; Здоров, 

козак-серце! [ІМ, с. 129]; – А здорові, хлопці! [ІП, с. 678]. Етикетне привітання здоров (здорова, 

здорові) може супроводжуватися питаннями про здоров’я, справи: Здоров, здоров, нене, / Чи 

добре без мене [ВП, с. 83]; Здоров, здоров, товаришу, як ти себе маєш [МВ, с. 213]; Ой 

здорова, мила, чи здорова-жива? [Р-П (ІІ), с. 303]. 

Етикетна лексеми здрастуй (здрастуйте) в тлумачному словнику має таку семантику: 

’Вітання при зустрічі’ [224 (ІІІ), с. 549]. О. М. Миронюк зауважує, що в цьому слові відбулося 

спрощення приголосних, його вживання характерне ще для давньоруської мови, в яку воно 

потрапило зі старослов’янської [169, с. 81]. С. К. Богдан вважає, що привітання здрастуй, 

здрастуйте «очевидно, – запозичення з російської мови» [24, с. 31]. У народнопісенній мові 

трапляються лексеми здрастуй, здрастуйте, рідше – здраствуй: Здрастуй, парень, чи 

жонатий? [С-П, с. 185]; Здрастуйте, з Новим годом, з Василем [КЩ, с. 539]; Здраствуй, мої 

хлопці! [ІП, с. 691]. Етикетна лексема здрастуй (здрастуйте) часто сполучається зі звертаннями. 

«Словник української мови» фіксує фразеологізм Боже поможи (помагай)! із таким 

значенням: ’Уживається як вітання з побажанням успішної роботи тому, хто щось робить, 

працює’ [224 (І), с. 208]. У мові пісенного фольклору більш поширеним є його варіант помагай 

Біг (Бог) і використовується ця одиниця по відношенню до будь-якої особи: Помагай Біг, 
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друже! [МВ, с. 380]; Помагай Біг, серце! [МВ, с. 298]; Помогай Бог, діду! [ІП, с. 436]; Помагай 

Біг, молодий хазяїн, / Гей нащо ж ти сіно косиш? [С-П, с. 104]. Мовною економією та 

варіативністю фольклорно-пісенного тексту можемо пояснити появу та вживання в народній 

ліриці варіантів з усіченими або пропущеними звуками помагай-бі (помагайбі), помай Біг, май-

Біг (май Бог), що відбивають діалектне мовлення. Наприклад: Помагай-бі, мусь пане!  

[Р-П (ІІ), с. 406]; Ой помай Біг, добрі люди, десь тут моя донька [Р-П (ІІ), с. 154]; – Май-Біг, 

помай-Біг, золотарчику! [ЮФ, с. 47]. 

Як вітальна етикетна одиниця в мові народної поезії використовується лексема чолом: 

Чолом, пане наш, гетьмане, чолом, батьку наш! [ІП, с. 233]. У «Фразеологічному словнику 

української мови» словосполучення чолом (тобі, вам) має позначку заст. і таку семантику: 

’Форма шанобливого вітання при зустрічі’ [247, с. 950]. С. К. Богдан називає вислів чолом тобі! 

архаїчним. На нашу думку, тут має місце вербалізація етикетного жесту, поклону. Привітання 

чолом тобі, вам характерне для мови історичних пісень, має відтінок пафосності й шанобливої 

офіційності: Ей, чолом, чолом, найясніший царю [ІП, с. 314]. Хоча в деяких піснях етикетна 

одиниця чолом уживається і як вітання до близької людини, можливо, з метою підкреслення 

поваги до неї: – Чолом, мила, чорнобрива, / А чолом, моя пані [МГ, с. 48]. Роль привітання в 

мові уснопоетичних творів виконує питальна етикетна одиниця чи жив-здоров, яка є 

особливістю родинно-побутової лірики, оскільки в своїй семантиці містить елемент повтору, що 

характерний для побутового, невимушеного спілкування. Наприклад: Ой чи жива, чи здорова / 

Моя Хведорка чорноброва [К-О, с. 351]; Чи жив, чи здоров, / Чи жив, чи здоров мій муж 

молодий? [МГ, с. 92]. 

До ряду привітань зараховуємо святкові вітальні традиційні формули святий вечір, 

щедрий вечір. Вони вживаються переважно в календарно-обрядовій ліриці, зокрема в колядках. 

Привітання святий / щедрий вечір (вечер, вечор) можуть функціонувати самостійно, позиція 

компонентів названих етикетних одиниць є сталою – спочатку прикметник, потім – іменник. 

Наприклад: Святий вечір! / Приїде тебе королевич сватать [КЩ, с. 437 – 438]; Сама там була, 

рожу щипала. / Святий вечер! [МВ, с. 127]; Ой в Львові, Львові та й на торгові, / Приспів: / 

Щедрий вечір! [КЩ, с. 230]; За ворітьми на муравці, / Приспів: / Щедрий вечор, святий вечор! 

[КЩ, с. 298]. Вітальні вирази святий вечір та щедрий вечір можуть поширюватися звертанням – 
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назвою адресата колядки: Щедрий вечер, пане господару, / Щасти, боже, твоєму товару 

[КЩ, с. 483]; Щедрий вечір, дядьку, вам! / Хорошую дядину бог вам дав [КЩ, с. 515]. 

Зауважимо, що більш уживаними є синтетичні вітальні конструкції, які складаються з 

двох-трьох подібних синонімічних словосполучень щедрий вечір (вечер, вечор) + добрий вечір 

(вечер, вечор) + святий вечір (вечер, вечор), серед яких перше місце посідає вітання щедрий вечір, 

добрий вечір: І ти, Петре, і ти, Павле. / Приспів: / Щедрий вечір, добрий вечір! [КЩ, с. 97]; Ой 

по горі, по високій, / Приспів: / Щедрий вечір, о святий вечір! [КЩ, с. 337]; Перед дверима 

стоїть калина. / Приспів: / Святий вечір, добрий вечір! [КЩ, с. 292]. Синтетичні конструкції 

щедрий вечір, добрий вечір можуть поєднуватися з вказівкою на того, кому адресується таке 

привітання: Приспів: / Щедрий вечір, добрий вечір / Добрим людям на здоров’я! [КЩ, с. 252]. 

Отже, система етикетних привітальних одиниць у мові пісенного фольклору є 

різнобарвною. Трапляються стилістично нейтральні (добрий день / вечір) та стилістично 

марковані одиниці. Серед останніх виділяємо діалектні формули (дзінь добрий), розмовні 

(добридень), марковані пестливістю (добрий вечеронько), застарілі (чолом тобі, вам). Формули 

привітання характерні для всіх різновидів пісень. Найчастіше фіксуємо їх у мові календарно-

обрядової поезії, де вони виконують не лише стилістичну, а й текстотвірну функцію, оскільки 

сприяють композиційній єдності уснопоетичного твору. 

Для завершення розмови та розірвання контакту в мовному етикеті існують прощальна 

лексика та фразеологія. М. М. Жовнір, з’ясовуючи семантику лексеми прощання, наводить такі 

тлумачення цього слова: ’Це слова, які висловлюються перед розлукою, розставанням’, ’вітання 

перед розставанням, розлукою’, ’слова у момент розставання, побажання на прощання’ 

[96, с. 94 – 95]. Н. І. Формановська зауважує, що «головна особливість багатьох висловів 

прощання – вказувати на можливість наступної зустрічі» [245, с. 76]. М. М. Жовнір класифікує 

формули прощання відповідно до їхньої семантики: прощання містять подяку за запрошення, 

візит, гарно проведений час; вибачення за припинення комунікативного контакту; вияв власного 

ставлення, оцінку зустрічі; вербалізація інтенції відновлення спілкування в майбутньому 

[96, с. 95]. О. М. Миронюк вважає, що для східнослов’янських мов найпоширенішою моделлю 

формул прощання є прийменник до та абстрактний іменник на означення зустрічі [169, с. 81]. 

Е. С. Вєтрова розрізняє прощання з часовим значенням, серед яких є семантично-узагальнені 

конструкції, в яких термін розставання чітко не окреслений, і семантично диференційовані, 
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ситуативно обмежені формули з вказівкою на термін розлуки або місце майбутньої зустрічі. 

Окремо авторка розглядає вислови прощання побажального характеру. Дослідниця вважає, що 

вислови прощання побажального характеру «орієнтовані на усне мовлення українців» та 

«народнопісенні традиції» [35, с. 12 – 13]. 

Найбільш уживаним у мові пісенного фольклору є етикетний вислів прощай. У 

тлумачному словнику подається така дефініція лексеми прощай (прощайте): ’Прощальний 

вигук, формула прощання при розлуці, розставанні, а також наприкінці листа’ 

[224 (VIII), с. 354]. Самостійно етикетна лексема прощай у народній поезії використовується 

зрідка. Як правило, вона ускладнюється звертанням, а іноді й побажанням (Бог з тобою): 

Дівчино, прощай [МВ, с. 307]; Ой вийдемо ми на лан / Та вдаримо в барабан, / Тоді, матінко, 

прощай! [ІП, с. 597]; Збирай, сестро, з коня зброю, / Неси й у комору, / Прощай, сестро, Бог з 

тобою [ОФБ, с. 189]. Зауважимо, що переважна більшість прощальних одиниць зосереджена в 

народній поезії, де має місце розлучення, зокрема – історичних, чумацьких, солдатських, 

рекрутських, весільних піснях: – Прощай, прощай, матусенько, моя рідна ненько! 

[МВ, с. 340]; Прощай, прощай, Дунечка, сестра наша, / Ми не твої подруженьки – ти не наша 

[ВП, с. 330]. Уживання етикетної лексеми прощай поряд із займенником у формі давального 

відмінка характерне для мови історичних народних поезій. Таке використання свідчить про 

прагнення того, хто прощається, залишити про себе хороше враження, вибачитися за певні 

негаразди: Прощай же ми, стара нене, та й ти, любая прічко [ІП, с. 262]; Прощай мені, вся 

громадо, / Може, з ким сварився [ІП, с. 689]. Н. М. Журавльова зауважує, що дієслівна 

словоформа прощати, тобто прощатися з ким-небудь, є діалектною, поширеною на 

західноукраїнських теренах [117, с. 79]. При прощанні з кількома особами використовуються 

форми множини прощайте та прощавайте: Прощавайте, добрі люди, і ти, руський краю, / Бо 

я іду до Канади, з тебе виступаю [С-П, с. 294]; Ой прощайте, добрі молодці, / Бо я й сам тут 

загину [ІП, с. 629]. 

Не менш поширеною в мові народної лірики є побажальна прощальна етикетна формула 

будь (будьте) здоров (здорова, здорові), яка вживається як ’ввічливе побажання при прощанні’ 

[224 (І), с. 265]. Наприклад: Будь же здоров, молодець Павлусь! [К-О, с 451]; А за сим словом 

будьте здорові, / Ой господарочку, ой наш паночку [КЩ, с. 479]. Розташування компонентів у 

названій етикетній одиниці є сталим, зміна їх місць призведе до зміни семантики (про що вже 
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йшлося). Як синоніми до фразеологізму будь (будьте) здоров (здорова, здорові) в мові пісенного 

фольклору функціонують вислови бувай (бувайте) здоров (здорова, здорові): Мні дорога рівна, 

тобі поперечна, / Бувай здорова, моя мила сердечна [Р-П (І), с. 282]; Тепер, годні легінки, 

бувайте здорові! [ІП, с. 708]. Стилістично маркований етикетний вираз бувай здоровенький 

сполучається зі звертанням, підкреслює приязні стосунки між співрозмовниками: – Бувай, 

мужу, здоровенький / І для другої миленький! [ЖП, с. 510]; Бувай, мила, здоровенька, / Іду у 

рекрути [РС, с. 251]. Часто прощання супроводжується звертанням, проханням або побажанням: 

Бувай же здорова, та дівчино моя, / Не забудь за мене, коли ласка твоя [Р-П (І), с. 448]; 

Бувайте здорові, / З празником і з Новим роком! [КЩ, с. 640]. У народній ліриці прощання будь 

здоров, ускладнене звертальною формулою, зрідка поширюється займенниками я або ми у 

формі давального відмінка: За сим же словом будь же нам здоров, / Ладний молодче а й наш 

паночку [КЩ, с. 487]; Бувай ми здоров, гречний молодче, / Гречний молодче чом Івасеньку 

[КЩ, с. 487]. 

У ролі етикетного вислову, що вживається під час розривання контакту, у мові 

уснопоетичних творів використовується фразеологізм оставайся (зоставайся, оставайтеся) 

здоров (здорова, здорові), адресований особі жіночої статі: Оставайся здорова! / Як не згину, то 

вернуся / Через три года! [Р-П (І), с. 315]; Зоставайся здорова, / Стелеться тобі попід гаєм 

дорога [МГ, с. 47]; Оставайтеся здорові, / Свати чорноброві [ВП, с. 95]. У тлумачному 

словнику цей усталений вираз має таку семантику: ’Усталена формула прощання’ 

[224 (V), с. 354]. Як правило, компоненти етикетної формули оставайся здоровий розташовані 

поряд, проте можуть бути ускладнені звертанням, яке розділяє їх: Зоставайся здоровий, 

красний молодче [К-О, с. 461]; – За дівочку ні слова, ні слова, / Оставайся, дівчино, здорова, 

здорова! [МВ, с. 57]. Зрідка етикетний фразеологізм оставайся здоровий поширюється 

вказівкою на тривалість розлуки: Зоставайся, моя мила, / Здорова довіку! [Р-П (І), с. 321]. 

Використання фразеологічного звороту оставайся здоровий при прощанні сприяють з’язності 

насамперед весільних пісень. 

Мовною економією пояснюється функціонування в мові фольклорно-пісенних творів 

лексеми оставайся – усіченого варіанта етикетного фразеологізма оставайся здоров (здорова, 

здоровая і под.), яка часто ускладнюється звертанням: – Зоставайся, жінко, вдома [ЧП, с. 66]; 

Зоставайся й да, жінко, дома, / А рубай дрова до порога [ЧП, с. 68]. Етикетні фразеологізми на 
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позначення прощання будь здоров, оставайсь здоров у мові пісень можуть мати лексичні 

варіанти – імператив + здоровий: А за сим словом святкуй нам здоров, / Можний паночку, 

чемний Йваночку [КЩ, с. 488]; Вечеряй, мила, здорова… [Р-П (ІІ), с. 207]; Іди, мила, здорова, / 

Не скажу я тобі ні слова, / Єсть у мене інша розмова [ОФБ, с. 265]. 

У народній поезії функціонують етикетний фразеологізм на добраніч та лексикалізоване 

утворення добраніч, які вживаються ’як побажання приємного сну, доброго відпочинку’ 

[224 (ІІ), с. 320]. О. М. Миронюк, С. К. Богдан, Н. М. Журавльова, Е. С. Вєтрова та ін. вважають 

цей вислів прощанням-побажанням. У мові уснопоетичних творів етикетна одиниця на добраніч 

є рідковживаною, типовою для весільної та родинно-побутової лірики: На добраніч, 

товаришко, / Бо вже ми йдемо, / Вже ми твоє дівування / Заберемо [ВП, с. 317]; На добраніч, 

дівчино, на добраніч, / Вже я пойду до іншої на ніч [Р-П (І), с. 220]. Прощання-побажання на 

добраніч може поширюватися висловом усім на ніч, особливо в родинно-побутових піснях: На 

добраніч усім на ніч: / Уже ж бо я піду спати… [Р-П (І), с. 117]; Надобраніч а всім на ніч, / Бо я 

іду да й домів спати [ЮФ, с. 65]. У народнопоетичному мовленні трапляється діалектна лексема 

добраноч: – Ой гиля, гиля, гусоньки, на став! / Добраноч, дівчино, єще я не спав [ЖП, с. 252]. 

У піснях зрідка при прощанні використовується етикетне словосполучення ночуйте з 

Богом, що також має семантику побажання: А за тим словом ночуйте з Богом! [КЩ, с. 488]. У 

словниках фразеологізоване словосполучення ночуйте з Богом не фіксується, але зазначається, 

що фразеологізм з Богом поряд з іншими словами ‘уживається як форма побажання успіху, 

удачі, позитивних наслідків у роботі, в яких-небудь справах і т. ін.’ [247, с. 42]. 

Етикетний усталений вислів щасливої дороги, рідко щаслива дорога в тлумачному 

словнику визначається як ’побажання вдалої поїздки, подорожі тому, хто виїжджає куди-

небудь’ [224 (ХІ), с. 572]. Мовознавці цей фразеологізм зараховують до системи прощальних 

формул побажального характеру. У пісенному фольклорі етикетна одиниця щаслива дорога 

використовується зрідка: Не плачте-ко, легіники, щаслива дорога, / Каміннячком брукована до 

самого Львова [С-П, с. 167]. До цього виразу може додаватися звертання та займенники ви, ти, 

ми у формі давального відмінка: Щаслива тобі / До свекрухи дорога! [ВП, с. 204]. У мові 

народних пісень у названій етикетній формулі може функціонувати рідковживана лексема 

правий [224 (VІІ), с. 502]: Ой не плачте, ледіники, / Права вам дорога [ІП, с. 606]. Роль прощання 

виконує й еліптична форма щасливо: Дай, боже, щасливо [К-О, с. 299]. 
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Для мови календарно-обрядової лірики показовим є вербалізація жестів, що 

використовується для підкреслення поваги колядників до господарів: За сим словом в дзвоночки 

дзвоним, / В дзвоночки дзвоним, тобі ся клоним, / Тобі ся клоним, славний господар, / Славний 

господар, на ім’я Йванко [К-О, с. 477 – 478]. Як етикетна одиниця на позначення прощання в 

мові народної поезії зрідка вживається привітальна формула вечір добрий: Хай же вам, братці, 

всім по куниці, / А мені, молодому, дівка в теремці. / Вечор добрий! [КЩ, с. 277]. 

Отже, в мові пісенного фольклору наявні різні етикетні засоби на позначення початку й 

розриву комунікативної ситуації. Формули привітання представлені такими одиницями: 

фразеологізмами добрий (день, вечір) та їхніми розмовними (добридень, добривечір) й 

діалектними (дзінь добрий) варіантами; здоров (здорова, здорові) був (була, будьте), як ся маєш, 

Боже поможи та застарілим шанобливо-ввічливим словосполученням чолом тобі (вам). Як 

святкові вітальні традиційні формули в народнопоетичному мовенні функціонують 

фразеологізми святий / щедрий / добрий вечір (вечер, вечор). На позначення розриву контакту в 

мові уснопоетичних творів використовується етикетна лексема прощай та вислови 

побажального характеру будь (оставайся) здоров (здорова, здорові), щаслива дорога та под. 

Формули привітання і прощання характерні для мовного оформлення пісень, де наявна така 

комунікативна ситуація. Етикетні одиниці привітання часто фіксуємо в календарно-обрядовій 

(де вони виконують функцію вступу), рідше – весільній ліриці. Натомість формули прощання 

трапляються в календарно-обрядовій та весільній поезії. Також вони виступають структурним 

компонентом історичних та соціально-побутових пісень. 

 

2. 2. 2. Лексико-фразеологічні одиниці прохання, запрошення та вибачення 

Комунікативна ситуація прохання вимагає пристойності, доброти, ввічливості. Тому в 

таких випадках народ особливо ретельно підходить до вибору етикетних фраз, оскільки 

виконання адресатом бажаного залежить, «попри екстралінгвальні фактори, і від мовної 

майстерності адресанта, а саме, від його уміння вдало підібрати відповідну форму прохання і 

засоби його реалізації» [13, с. 130]. Е. С. Вєтрова поділяє етикетні лексеми на позначення 

прохання на спеціалізовані та неспеціалізовані. Неспеціалізовані «мають меншу силу впливу на 

адресата й передають спонукання до дії у більш м’якій формі» [35, с. 12]. 
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В. М. Кушнірюк зазначає, що «оскільки прохання є спонуканням, то основною 

граматичною формою вираження цієї мовленнєвої дії є дієслово імперативного (наказового) 

способу» [147, с. 45]. У мові усної народної поезії прохання насамперед є неспеціалізованими. 

Вони переважно оформлені за допомогою імперативів, що, як правило, повторюються, 

інтенсифікуючи вислів, при цьому велика увага приділяється контексту. Наприклад: – Вернися, 

батеньку, / Вернися, рідненький! [МВ, с. 359]; – Порадь, порадь, сестро Мар’я, як рідная мати, / 

Ой як би ж нам Дурбаєнків та ізвоювати [ПМ, с. 113]. 

Фразеологізм сказати [хоч] слово використовується в мові пісенного фольклору як 

етикетна одиниця на позначення прохання ’обізватися, заговорити до кого-небудь’ 

[224 (ІІ), с. 241]: – Ой удово, вдово, скажи, серце, слово [МВ, с. 272]. Фразеологічний зворот 

скажи (промов) слово (словечко) функціонує як прохання парубків до дівчат, тому він є 

структурним компонентом родинно-побутової лірики. Зауважимо, що фразеологізм сказати 

слово є відносно стилістично нейтральним, натомість промовити слово (словечко) – емоційно 

забарвленим: – Промов, промов, мила, слово, легше стане сироті! [ПКХ, с. 161]; Промов, мила, 

словечко, / Як нас любилося двоєчко [МГ, с. 39]. Синонімічне словосполучення зорчи словечко, в 

якому використовується архаїзм ректи та демінутив словечко, використовується в колядках, 

можливо, з метою створення пафосності, піднесеності народнопоетичного мовлення: Зорчи 

словечко, господинечко, / Господинечко чом Марунечко! [КЩ, с. 115]. 

«Словник української мови» фразеологізм всю (усю) правду казати (сказати) пояснює як 

’розповідати комусь про що-небудь, нічого не приховуючи’ [224 (VІІ), с. 498]. У мові пісенного 

фольклору зазначене стійке словосполучення виконує роль етикетної одиниці на позначення 

прохання: Скажи мені правду, моє серденя, / Которая зелень найкращ процвіта [МВ, с. 80]. 

Часто компоненти етикетної формули сказати правду відділені один від одного звертанням:  

– Скажи, милий, правду, / Чи ти мене любиш? [ПМ, с. 55]. Зрідка етикетний фразеологізм 

сказати правду поширюється означенням, що є характерною рисою мовлення дівчат: Скажи 

щиру правду: / Кого вірно любиш? [К-О, с. 184]. Систематично фразеологізм сказати правду 

сполучається з додатком на позначення адресанта, вираженим особовим займенником у формі 

давального відмінка: – Не топися, моя доню, бо марно душу згубиш, / Скажи мені щиру правду, 

кого ти вірно любиш? [МВ, с. 247]. На місці стилістично нейтральної лексеми правда в розмові 

близьких або закоханих людей у мові пісень можуть уживатися експресеми правдонька, 



136 
 

правдочка: Скажи, дівко, всю правдочку [МГ, с. 70]; – Скажи, серце, правдоньку, / Якого ти 

родоньку? [МВ, с. 300]. Використання оказіоналізму правдуся зумовлене ритмомелодикою 

родинно-побутової пісні: – Гей же! Ти, шинкарочко Марусю, / Скажи ж ти нам правдусю, та 

гей! [МВ, с. 273]. 

У весільній ліриці показником зв’язності є вживання у ролі прохання словосполучення 

дати порядок, тобто прохання забезпечити лад. Таке прохання адресоване переважно дядьку, 

який виконує роль весільного старости: Ой старосто дядьку, / Дайте нам порядку! [ВП, с. 108]. 

Вислів-прохання дати раду в уснопоетичних творах використовується в значенні ’прохання 

порадити, підказати’: Ви, сусіди, як ріднії братя, / Дайте раду, котре дівча взяти? [ЮФ, с. 91]. 

Уживання пестливо маркованого деривата порадонька, експресивний повтор дієслова дайте 

посилює стилістичне оформлення поезії: Дайте, дайте порадоньку / Бідній сироті! [ВП, с. 378]. 

Зі значенням ’прохання підказати’ функціонує етикетна лексема порадити, як правило, 

поширена особовим займенником на позначення адресантів мовлення або об’єктом, на що 

повинна буде спрямована дія: Вийди, вийди, дівчино, / Порадь моє серце, рибчино!  

[Р-П (І), с. 186]; – Порадь же нас, старший брате, / Де нам батька шукати? [ЧП, с. 458]. У мові 

пісенного фольклору імператив порадь систематично сполучається з особовим займенником у 

формі знахідного відмінка – нормативна форма давального відмінка трапляється зрідка: Порадь 

мене, моя мати, / Скільки мені дружечок брати? [ВП, с. 65]; – Отамане, батьку наш, / Порадь, 

[порадь] тепер нас [ЧП, с. 268]; але – Ой кому ж я поклонюся, / Хоть порадь мені, бідній 

сироті [ВП, с. 376]. 

Тавтологічний фразеологізм волити (вволити) волю в «Словнику української мови» має 

ремарку заст. і таку дефініцію: ’Виконувати бажання’ [224 (І), с. 727]. Стійке словосполучення 

чинити волю пояснюється як ’робити все за бажанням, уподобанням і т. ін. кого-небудь іншого’ 

[224 (ХІ), с. 326]. Фразеологізми чинити волю, вволити волю в мові пісенного фольклору 

вживаються в ролі етикетного прохання. Зазначимо, що стійке словосполучення чинити волю є 

відносно нейтральним, натомість тавтологічний вислів волити (вволити) волю є стилістично 

маркованим. Наприклад: Ой муже мій, муже, чини мою волю [МГ, с. 144]; Чумаченьку, мій 

голубе, / Вволи мою волю: / Переночуй, моє серце, / Хоч нічку зі мною [С-П, с. 88]. Як засвідчують 

приклади, такого плану звертання можуть конкретизуватися поясненням-бажанням: Хоч їж, хоч 

не їж, вчини мою волю: / Ще й скачи гайдука і передо мною [ЖП, с. 419]. Часто вислови чинити 
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волю, волити (вволити) волю доповнюються присвійними займенниками мій, наш або особовим 

займенником у формі давального відмінка: – Чумаченьку, мій голубе, вволи мою волю… 

[ЧП, с. 88]; Ой рядчику, одкупщику, вчини ж нашу волю… [С-П, с. 84]; Ой неню мій, неню, 

вчини мені волю / Йди за мене служить на ту войну! [С-П, с. 209]. 

Лексема позволити в тлумачному словнику подається як застаріла в значенні ’ввічлива 

форма пропонування чого-небудь’ [224 (VI), с. 808]. У мові уснопоетичних творів етикетне слово 

позволити у формі наказового способу вживається як урочисте прохання щось дозволити: 

Позволь попові моєму бороду голити [ЖП, с. 431]; Позволь мені, господине, на хвилечку сісти! 

[С-П, с. 260]. Самостійно лексема позволь досить рідко оформлює прохання. Як правило, у мові 

пісень наявні етикетні формули, в яких імператив позволь (позвольте) сполучається зі 

звертанням, особовим займенником або дієсловом-бажанням. Наприклад, у родинно-побутовій 

пісні фіксуємо формули прохань позволь + дієслово-бажання: – Добривечір, та й матусю, дай 

води напиться, / Чи хороша в тебе дочка, позволь подивиться [ІМ, с. 115]. Роз’єднувати 

компоненти прохання позволь + дієслово-бажання може звертання: – Позволь, мати, вдову 

взяти, / Вдова буде шанувати [ЮФ, с. 81]; Позволь же нам, пан капітан, / Ще сє поженити 

[С-П, с. 217]. Особовий займенник у формі давального відмінка поширює формулу прохання 

позволь + звертання + дієслово-бажання та вказує на адресанта: Позволь мені, господине, до 

дівчини піти! [С-П, с. 259]. Зрідка етикетна лексема позволь оформлює прохання у вигляді 

питального речення: Ой чи позволиш защедрувати / У себе? [КЩ, с. 83]; Чи позволите козі 

скакати? [КЩ, с. 549]; Чи позволиш, мила, мені женитися? [Р-П (ІІ), с. 40]. Зазначена етикетна 

формула є ознакою календарно-обрядової лірики, зокрема колядок. В інших жанрових 

різновидах пісень етикетне питальне речення чи позволиш вживається не так часто. 

Як ’увічлива форма звертання з проханням про що-небудь’ [224 (ІІ), с. 347] у 

народнопоетичному мовленні функціонує етикетна лексема дозволити у формі наказового 

способу: Хорошую дочку маєш, дозволь подивиться [Н-Л, с. 38]. Прохання дозволь (дозвольте), 

як бачимо, поєднується з дієсловом-власне бажанням. Така етикетна конструкція може 

поширюватися звертанням: Дозвольте мені, та моя матусю, / Цю зозулю вбити [ВП, с. 315]; 

Дозволь мені, мати, криницю копати... [Р-П (І), с. 205]. Більше емоційне навантаження мають 

прохання з дієсловом дозволь, поширені підсилювальними частками: Да дозволь, пане 

рейментарю, червінці забрати [ІП, с. 520]. У календарно-обрядовій ліриці використовується 
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питальне речення-прохання чи дозволите + інфінітив, яке дає право адресатові на відмову: – Чи 

дозволите / Заколядувати – цей дім звеселити [КЩ, с. 625]. 

Імператив благослови (благословіть) (самостійно або разом із особовим займенником) у 

мові пісенного фольклору функціонує як прохання дозволити щось зробити: – Благослови ж 

ти, мій батінька, / Да на посаді сісти [МВ, с. 147]; Ой благослови, отамане, намет напинать 

[ІП, с. 167]; Благослови нам, хазяїн, / Колядку проспівати, / Сей дом звеселять [КЩ, с. 173]. 

Такі вислови прохання фіксуємо в мові весільних, історичних, чумацьких та календарно-

обрядових пісень. Як правило, прохання благослови вживається поряд зі звертанням: 

Благословіть, батьку-мати, косу розплітати [Н-Л, с. 30]. 

Як прохання передати якусь інформацію, щось розказати в мові народної лірики 

використовується фразеологізм давати (дати) знати [247, с. 206]: – Слуги ж мої, слуги, слуги 

вірненькії, / Дайте ж мені знати, як буде пан їхати [МВ, с. 291]; Пиши листи на білій бумазі, / 

Давай мені скоро знати [МВ, с. 340]. Зазначена етикетна одиниця характерна для текстів 

соціально-побутових пісень, балад. Дівчина, проводжаючи коханого, просить: Пиши листи, 

давай знать, / Відкіль тебе, серденько, виглядать [МВ, с. 336]. Прохання дай (дайте) знати 

трепетно звучить з уст поранених хлопців, які просять товаришів переказати матері або дружині 

погану звістку: Лежить, лежить а в шпиталі, / Гадає вмирати, / Просить своїх товаришів: 

«Дайте неньці знати» [ІП, с. 108]. У значенні ’прохання передати звістку’ в мові історичних 

пісень уживаються етикетні лексеми переказати, наказати у формі наказового способу: 

Перекажіть моїй жонці, / А своїй невістці: / Та най не йде, та най не йде / На високу гору 

[ІП, с. 223]; Ой ви, запорожці, ви добрі молодці, накажіть кошовому… [ІП, с. 355]. 

Інший етикетний засіб, за допомогою якого оформлюється прохання, – дієслово просити. 

У тлумачному словнику до лексеми просити наводиться така дефініція: ’Звертатися з 

проханням до кого-небудь, домагатися чогось; спонукати кого-небудь зробити, виконати щось. 

/ у формі 1 ос. одн. з наказ. сп. іншого дієслова. Виражає ввічливе, але настійне прохання до кого-

небудь зробити щось або не робити чогось’ [224 (VIII), с. 283]. У мові уснопоетичних творів 

слово просити, виконуючи роль прохання, сполучається з дієсловом, яке містить вказівку на 

міру або ступінь прохання, особовим займенником у формі знахідного відмінка, звертанням та 

дієсловом або підрядним реченням. Простою є формула, що складається з дієслова просити + 

особового займенника + бажання: Прошу тебе – дай мі віру, / Скажу тобі правду щиру 
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[ЖП, с. 533]; Прошу тебе, серденько, не ходи до мене [ОФБ, с. 250]. Як етикетний функціонує 

вислів, який містить дієслово просити + звертання + дієслово-бажання: Прошу, серце, 

споминай! [Р-П (І), с. 385]. Для мови весільної та календарно-обрядової лірики показовою є 

формула дієслово просити + особовий займенник + звертання + дієслово-бажання: Прошу я 

вас, мої милі дружечки, / Не рвіте мої русії кісоньки [ВП, с. 153]. Замість дієслова-прохання 

може використовуватися підрядне речення, введене за допомогою сполучника щоб: Прошу 

тебе, Палію Семене, / Щоб не зрадив ти мене [ІП, с. 319]. Такі складні вирази прохання є 

особливістю історичних народнопоетичних творів. Дієслово просити, як правило, займає 

препозицію, проте зрідка може стояти й після дієслова-бажання, чим акцентується увага на 

самому проханні: Ой, свашечки, наші голубочки, / Заспівайте хоть одної прилежної, / Просимо 

вас! [ВП, с. 235]. 

На міру або ступінь прохання вказують прислівники, що поширюють етикетну формулу: 

Добрий вечір, милий муже, / Ой прошу ж я тебе дуже, / Не бий мене, що я п’яна, / Що йду з 

міста та й нерано [Р-П (ІІ), с. 159]. У народних піснях трапляються прохання, виражені 

фразеологізмом прошу покірно (обставина часто стоїть після присудка) або його діалектним 

варіантом просю покірно: – Сусіди близькії, вороги тяжкії, / Та просю покірно, пийте по повній 

[ІМ, с. 148]. У тлумачному словнику стійке словосполучення просити покірно має позначку 

заст. та таку етикетну семантику: ’Уживається як ввічлива форма запрошення або дозволу 

зробити що-небудь’ [224 (VІІІ), с. 283]. Ступінь поваги до співрозмовника переданий в іншій 

етикетній формулі порівняльним зворотом: Просим тебе, яко Бога, / Ти нами владаєш, / Не дай 

же нам загинути, / Указ в руках маєш [ІП, с. 384]. Наявні також прохання, оформлені 

питальними реченнями: Ей, дівчата-ластів’ята, / Та що ж я вас прошу [К-О, с. 288]. 

Етикетні вислови прохання в мові пісенного фольклору можуть бути виражені за 

допомогою усталених словосполучень зі словом ласка. Іменник ласка входить до складу 

етикетного фразеологічного звороту, який виконує роль інтенсифікатора ввічливості: коли ласка 

твоя, чи не ласка, як буде ласка (позиція компонентів може змінюватися): – Ой ти, жінко моя, / 

Ти, голубко моя, / Ой дай мені вечеряти, / Коли ласка твоя [МВ, с. 401]; А як буде твоя добра 

ласка, / То й скажеш [ЖП, с. 367]; Ой здоров, здоров, молодая вдово, / Ой чи не ласка ж та й 

поговорити зо мною? [Р-П (І), с. 479]. Зрідка фразеологізми зі словом ласка поширюються 

прикметником добра (добрая): Та коли ж твоя та добра ласка, / То й скажеш [Р-П (ІІ), с. 439]; 
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– Да коли ж твоя та добрая ласка, / то й схочеш [ЖП, с. 364]. У тлумачному словнику 

фразеологізми будь ласка та будьте ласкаві мають таку семантику: ’Ввічлива форма звертання 

до кого-небудь з якимсь проханням’ [224 (І), с. 265]. У мові народної лірики етикетний 

фразеологічний зворот будь ласкавий як інтенсифікатор уживається зрідка, він може 

поширюватися займенниками-вказівками на адресата або адресанта: Ой сусіде, сусідочку, будь 

на мене ласкав [ЮФ, с. 162]; Ой ти, милий чорнобривий, та будь же ти ласкав [Р-П (І), с. 218]. 

Зрідка використовується фразеологізм-інтенсифікатор будь ласка: Ой сватоньку ласкав! / Пусти 

нас, будь ласка! [Н-Л, с. 24]. 

Етикетний фразеологізм будьте милостиві у «Словнику української мови» має позначку 

заст. і таке значення: ’Уживалося як ввічливе прохання’ [224 (ІV), с. 706]. У народній поезії 

фразеологізм будьте милостиві виконує роль інтенсифікатора ввічливості: – Мати ж моя, 

мати, будь ти милостива, / Шануй мою милу, бо вна нещаслива [ЮФ, с. 142]. У мові 

насамперед історичних народних пісень уживаються й вислови-прохання, виражені дієсловами 

у формі наказового способу помилуй та змилуйся: – Артем Григорович, помилуй же нас / Хоч 

оцей же раз [ІМ, с. 219]; Ти, цариця, наша мати, / Змилуйся над нами, / Верни землю запорозьку 

/ З темними лугами [ІП, с. 574]. Уснопоетичні твори поодиноко фіксують приклади 

використання таких етикетних прохань та інтенсифікаторів ввічливості: коли охота твоя, коли б 

же ти була добра, подай руку, прийми за слугу та ін. Наприклад: Ходім, милий, до попа, / Коли 

твоя охота [ЮФ, с. 76]; Коли б же ти була добра, / То так не робила… [ЧП, с. 85]. 

Отже, народнопісенні прохання оформлені переважно за допомогою повторюваних 

дієслів у формі наказового способу, при цьому особливого значення набувають контекстуальні 

умови. Часто вживаються прохання, виражені дієсловом просити. Етикетну роль прохання в 

мові пісенного фольклору також виконують фразеологізми (сказати (промовити) хоч слово, всю 

правду казати, волити (вволити) волю, чинити волю, давати знати) та словосполучення (дати 

порядок, дати раду). Широко використовуються інтенсифікатори ввічливості, виражені 

етикетними фразеологізмами, маркованими ласкою (будь ласка, коли ласка і под.). 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. 
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Близькими до прохань є формули на позначення вибачення, оскільки в них так само 

присутнє значення прохання – просити вибачення. На це звертає увагу В. М. Кушнірюк: 

«Вибачення є різновидом прохання, бажання виявити поблажливість, усвідомлення провини 

через слова перепрошення» [147, с. 47]. О. В.  Пуніна зазначає: «Ситуація вибачення – це перш за 

все процес усвідомлення своєї провини і намагання виправити помилки, непорозуміння» 

[205, с. 150]. Зрозумілим є той факт, що досить важливим стає вибір вербальних засобів 

висловлення вибачення. Е. С. Вєтрова розрізняє спеціалізовані та неспеціалізовані форми 

(залежно від концентрації семи вибачення) [35, с. 11]. 

С. К. Богдан зазначає, що слова вибач, пробач, запозичені з польської мови, «первісно 

означали «побачити, роздивитися, розпізнати», а нове значення розвинулося під впливом 

przebaczyc «недобачити, перебачити». [25, с. 22]. У тлумачному словнику дієслово вибачити 

етикетної семантики на позначення ’просити вибачення’ не має. Для мови пісенного фольклору 

властивим є вживання лексем вибачай, вибачайте, які характерні «для розмовного мовлення» та 

мають «знижений характер» [205, с. 152]. Роль вибачення зазначені дієслова можуть виконувати 

самостійно або сполучатися зі звертанням або особовим займенником: Вибачай, старий, нема 

де сісти… [КЩ, с. 562]; Вибачай ми, громадонько, може, з ким сварився [Р-П (І), с. 298]; 

Забігли саночки, розсипали шишечки, / Вибачайте, дружечки, просимо вас! [ВП, с. 234]; Дали 

би вам по писанці, / Та й по писаночці, – / Кури нам ся не нанесли, / Вибачайте, хлопці! 

[ПК, с. 23]. Зрідка в мові народної лірики використовується стилістично нейтральна етикетна 

одиниця вибач: Як ніц не стане, вибач, мосьпане! [КЩ, с. 491]. 

Дієслово простити в сполученні з особовим займенником виконує роль етикетної 

одиниці у формі наказового способу. Етикетна лексема прости в мові народної поезії не 

вживається самостійно, а ускладнюється звертанням: – Прости ж мене, мила, що ти мене 

била, / Куплю тобі кварту меду і коновку пива [ЖП, с. 467]; Ой прости мене, отець, мати 

рідна… [МВ, с. 341]. Вибачення може бути оформлене за допомогою полісемічного слова 

прощай: Прощай, мій миленький, що я учинила, / Що іншого вірне полюбила [Р-П (І), с. 216]. 

Народнопісенні неспеціалізовані форми вибачення ізмилуйся, не гнівайся, даруй мають 

розмовний характер: Прошу тебе, не гнівайся, / Вчора п’ян був, безумився [МВ, с. 76]; Мій 

шуринку, мій братику, / Ізмилуйся, не гнівайся і т. д. [МВ, с. 75]; Не лай мене, матусенько, 
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грізними словами… [ІП, с. 265]. Роль вибачення в народнопоетичному мовленні виконує 

розмовна лексема звиняти (звинити): Ой звиніте, пане отамане, / Не сподіялися [С-П, с. 44]. 

Таким чином, у мові пісенного фольклору в етикетній ситуації вибачення часто 

вживаються спеціалізовані (вибачити (вибач, вибачай, вибачайте), простити (прости), 

прощати (прощай)) та неспеціалізовані (виражені розмовними формами та лекасемами не 

гнівайся, не лай, ізмилуйся, звиняти) одиниці. Переважна більшість етикетних формул на 

позначення вибачення сполучається зі звертанням. 

Запрошення за своєю семантикою є близьким до прохання, оскільки означає ’просити в 

гості’. Етикетні одиниці на позначення запрошення притаманні мові весільних, календарно-

обрядових та родинно-побутових, зрідка – історичних пісень. Одним із основних засобів 

вираження запрошення в мові пісенного фольклору є полісемічна етикетна одиниця просити. У 

«Словнику української мови» вказана лексема має таке етикетне значення: ’У сполуч. із сл. 

ласкаво, уклінно, милості, покірно. Уживається як ввічлива форма запрошення або дозволу 

зробити що-небудь’ [224 (VIII), с. 283]. Дієслово просити самостійно не спроможне утворювати 

етикетну одиницю на позначення запрошення. Одна із народнопісенних форм запрошення 

утворюється за допомогою таких елементів: дієслово просити (у формі дійсного способу 

теперішнього часу) + особовий займенник (вказівка на адресата) + звертання + назва місця 

запрошення, події або дії. Використання поряд із запрошенням особового займенника у формі 

знахідного відмінка або звертання вказує на повагу мовця до співрозмовника: Пиріжечки в 

маслі, / Дружечки прекрасні, / Просимо вас! [ВП, с. 268]; – Прошу ж тебе, козаченьку, до нової 

хати… [ЮФ, с. 93]. Часто етикетне дієслово просити поєднується з уточненням місця:  

– Прошу, гостеньки, та до світлоньки! [КЩ, с. 365]; А вас, милий, просимо до хати 

[ЖП, с. 190]. У формулі запрошення зазначається й подія: Гречна дівочка, файна Анночко, / 

Просимо ж тебе на бесідочку, / На вислухання, на колядочку [КЩ, с. 433]; Просимо на весілля! 

[ВП, с. 68]; – Прошу тебе, козаченьку, на цю вечерю… [ОФБ, с. 217]. Зрідка дієслово просити 

поєднується з вказівкою на позначення ступеня, міри бажання: Через сад гуска летіла, / З перцем 

капуста кипіла, / Хоч з перцем, не з перцем, / Просимо з щирим серцем [ВП, с. 140]. Роль 

запрошення в народнопоетичному мовленні можуть виконувати й етикетний вислів просити в 

гості та дієслово приїхати у формі наказового способу:– Прошу тебе, тещенько, до себе в 

гості… [ЖП, с. 641]; – Приїдь, Семене, приїдь, Палію, / В гості до мене [ПМ, с. 112]. 



143 
 

Як етикетне в уснопоетичних творах уживається дієслово у формі наказового способу 

доконаного та недоконаного виду прибудь, прибувай. Вони виступають структурним 

компонентом історичних (зокрема пісні про Семена Палія) та чумацьких, зрідка – весільних 

пісень. Наприклад: Прибудь, Семене Палію, на охоту до мене… [ІП, с. 320]; Прибувайте ви до 

мене / До моєї хатини… [МВ, с. 134]. Зрідка роль етикетного запрошення може виконувати 

формула дієслово ходити у формі наказового способу + прийменник до + особовий займенник 

(вказівка на адресанта) / звертання + місце / причина запрошення: Ой годі, годі, мій миленький, 

сивим коником грати, / Ходи до мене вечеру вечеряти [МВ, с. 109]; Ходи, доню, до хати, 

поговорим з тобою [МВ, с. 264]. Як етикетні одиниці на позначення запрошення в мові 

пісенного фольклору функціонують імперативи прийдіть та приїдь. Зауважимо, що запрошення 

прийдіть сприяє зв’язності родинно-побутової та календарно-обрядової лірики, а приїдь – є 

ознакою лише історичних пісень. Наприклад: Ой прийдіть, матусю, дуже вас чекаю… 

[ВП, с. 374]; Ой приїдь, Харку, приїдь, друже, ти до мене хліб-солі їсти [ІП, с. 510]. 

Отже, у ролі етикетних висловів на позначення запрошення в народнопісенному мовленні 

вживаються дієслова просити, прибути, прийти, приїхати у формі наказового способу, а також 

етикетне словосполучення просити в гості. Етикетні одиниці на позначення запрошення 

самостійно не функціонують. Як правило, імператив сполучається зі звертанням, особовим 

займенником (вказівкою на адресанта), поясненням причини, вказівкою місця, ступеня 

бажаного. Така складна структура запрошень підкреслює емоційність народнопоетичних творів. 

 

2. 2. 3. Етикетні мовні формули подяки 

«Подяка є проявом етикетної культури людини, чеснотою, особливою ввічливою 

формою виразу поведінки (найчастіше вербальної) за добре слово, послугу, допомогу тощо» 

[147, с. 48]. На підтвердження цієї думки згадаємо слова Семюеля Джонсона: «Вдячність – це 

результат високого рівня розвитку людини. Ви не знайдете її серед невихованих людей» 

[цит. за 211, с. 42]. Мовознавці вважають, що формули подяки складаються з двох частин: 

«ілокутивної – власне подяки» та «пропозитивної – за що її висловлено» [147, с. 48]. 

Е. С. Вєтрова називає пропозитивну частину поширювачами, серед яких виділяє «поширювач, 

що передає зміст подяки (за що)», «поширювач зі значенням адресата подяки (кому)», 

«поширювач зі значенням міри й ступеня вияву подяки», «поширювач атрибутивної семантики» 
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[35, с. 10 – 11]. У мові уснопоетичних творів уживаються такі етикетні слова подяки: спасибі, 

дякувати (у відповідній особовій формі), дзенькувати, кланятися. Вони функціонують 

переважно в мові весільних, календарно-обрядових, історичних, чумацьких пісень.  

Часто подяка в народнопоетичному мовленні оформлена етикетною лексемою спасибі. 

Е. С. Вєтрова вважає, що така етикетна одиниця поширена здебільшого на території Східної 

України [35, с. 10]. «Словник української мови» фіксує таке етикетне значення до цієї лексеми: 

’Уживається для вираження, висловлення вдячності за зроблене добро, виявлену увагу і т. ін.; 

дякую, дякуємо’ [224 (ІХ), с. 492]. Самостійно лексикалізоване слово спасибі зрідка виконує 

етикетну роль. Насамперед воно сполучається з особовим займенником (вказівкою на адресата 

мовлення) або звертанням та змістом подяки: Трохи мене рак не порачив, / Да, спасибі, дядьку 

побачив [ОФБ, с. 259]. Зв’язності фольклорно-пісенних творів сприяють чотири- та 

трикомпонентні етикетні формули подяки: – Спасибі, братці, за вашу шану, / За вашу шану, за 

красную панну [КЩ, с. 209]; Ой спасибі тобі, моя ненько, / Що будила ти раненько [ВП, с. 29]. 

Зрідка трапляються двокомпонентні вислови подяки: Спасибі за дружку, / За її послушку, / Хоч 

не вміє співати, / Так уміє танцювати [ВП, с. 323]; Спасибі вам! [ВП, с. 183]. До етикетного 

вислову подяки може приєднуватися поширювач зі значенням наслідку: – Спасибі ж тобі, 

молода дівчино, / Я ж тебе не забуду [ЧП, с. 64]; – Ой спасибі, тещенько, ой спасибі, матінко, 

/ Як жив буду, то вже не забуду, / А ще ж побачу, то ласкою оддячу! [ЖП, с. 641]. Поширювач 

зі значенням змісту подяки приєднується до етикетної лексеми спасибі прийменником за, 

оформлюючи словосполучення, та сполучником що, вводячи підрядне речення: Ой спасибі, 

товаришко, / Що ти лєнту дала [ВП, с. 318]; Ой свату, свату, сваточку, / Спасибі тобі за 

дочку [ІМ, с. 102]. 

Етикетна лексема дякую в мові народної поезії вживається зрідка. У тлумачному словнику 

дієслово дякувати має таку дефініцію: ’Висловлювати, виражати подяку, бути вдячним за щось 

/ Уживається як слово, яким виражають вдячність за зроблене добро, виявлену увагу’ 

[224 (ІІ), с. 451]. Так само, як і етикетна одиниця спасибі, слово дякувати утворює стереотипну 

формулу разом з особовими займенниками (вказівкою на адресата мовлення), звертаннями та 

поясненнями змісту подяки: – Дякую тобі, мій Іваночку, / За твою павку, за поклоночку 

[КЩ, с. 122]; Дякую вам, грешні свашки, / За цю співаночку [ВП, с. 364]. Зауважимо, що подяка, 

виражена дієсловом дякувати, з помітною регулярністю використовується в мові календарно-
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обрядової лірики. Як синоніми до етикетної лексеми дякувати в народнопісенному мовленні 

використовуються діалектні форми дзінькувати та дзенькувати (дзєнькувати): – Ой дзінькую, 

мій миленький, да за твою ласку, / Хоч і єсть у стузі вовна – треба на запаску [ОФБ, с. 281];  

– Ой дзенькую тобі, мила, / Що ти меї худобоньки догляділа! [Р-П (ІІ), с. 138]. Як правило, 

зазначені етикетні одиниці супроводжуються вигуком ой, сприяючи експресивності твору. 

Як етикетне в мові народної поезії функціонує дієслово кланятися. До цієї лексеми в 

тлумачному словнику подається таке визначення: ’Робити уклін на знак привітання, поваги / 

Робити поклони на знак подяки’ [224 (ІV), с. 173]. Тобто маємо справу з вербалізованими 

жестами: Кланяюся тобі, брате, / Що виводив мене з хати… [ВП, с. 332]. 

Отже, етикетні мовні формули подяки характерні для весільних, календарно-обрядових та 

соціально-побутових народних пісень. Вдячність комуніканти висловлюють за допомогою 

етикетних слів (спасибі, дякувати, кланятися) та діалектних форм (дзенькувати, 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 дякуютьякі функціонують не самостійно, а в сполученні зі 

звертаннями, особовим займенником у формі давального відмінка та вказівкою на те, за що саме 

дякують. 

 

2. 2. 4. Народнопісенні етикетні вислови поздоровлення та побажання 

Стереотипні формули поздоровлення та побажання становлять певний шар етикетної 

лексики. Н. І. Формановська зауважує, що їх «особливість полягає в тому, що, як правило, 

поздоровлення супроводжується побажанням, вони ніби «ходять в парі» [245, с. 78]. Цим 

пояснюється потреба розглядати їх одночасно. За «Словником української мови» поздоровляти 

означає ’вітати когось з нагоди якої-небудь радісної, приємної події’ [224 (VI), с. 810]. У ролі 

поздоровлення в мові пісенного фольклору функціонують такі слова: поздоровляти, віншувати 

(вінчувати) з празником. Найбільш уживаним є етикетне дієслово поздоровляти. Як правило, 

етикетна формула поздоровлення утворюється за допомогою дієслова поздоровляти, 

прийменника з та назви події: Поздоровляєм з щедрою кутею! [КЩ, с. 514]. Інший варіант 

поздоровлення – поєднання дієслова поздоровляти з назвою події у формі орудного відмінка. 

Причому, назва події переважно використовується в препозиції: Ми ж тебе, Карпо, не 
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зневажаєм, / Святим різдвом поздоровляєм [МВ, с. 123]; Сію, сію, посіваю / З Новим годом 

поздоровляю [КЩ, с. 541]; Ми тебе поважаєм, / Святим різдвом поздоровляєм! [МВ, с. 126]. 

Поздоровлення, виражене сполученням прийменника з іменником празник, можливо, є 

похідним від словосполучення поздоровляти з празником, що пояснюється мовною економією: 

Будьте здорові з празником! [КЩ, с. 529]. Аналогічно утворене поздоровлення з новим годом, з 

Василем: Здрастуйте, з Новим годом, з Василем [КЩ, с. 539]. Як синонім до етикетного слова 

поздоровляти в народнопоетичному молвленні функціонує дієслово вітати: Сію, сію посіваю, / 

З Новим роком вас вітаю! [КЩ, с. 541]. 

Етикетна лексема віншувати та її діалектний фонетичний варіант вінчувати є 

структурним компонентом календарно-обрядової лірики. Поздоровлення в такому разі утворені 

за схемою: дієслово віншувати (у відповідній особовій формі) сполучається з особовим 

займенником у формі знахідного відмінка, звертанням, назвою свята або події (у формі орудного 

відмінка). Наприклад: Вінчуємо! Вінчуємо вас, честная жоно [ЮФ, с. 37]; Віншуємо ж тя 

річними святи [К-О, с. 424]; Віншуємо вас, бідна вдово [К-О, с. 442]; Дівко Параско, віншуєм 

тебе, / Віншуєм тебе зеленим вінцем, / Зеленим вінцем, гречним молодцем [К-О, с. 473]. 

Приклади підтверджують, що кожне з поздоровлень у своєму складі містить побажання. 

Часто побажання в мові уснопоетичних творів уводиться за допомогою службових частин мови, 

а саме: аби, щоб, бодай. У тлумачному словнику всі зазначені лексеми мають спільну сему – 

‘уживається для висловлення побажання’ [224 (І), с. 210; (ХІ), с. 600]. Наприклад: Потому 

щастя і здоров’я, / Аби сей рік в мирності й радості проводити, / Другого дочекати 

[КЩ, с. 481]; Дарую грудку глини, / Щоб до року були хрестини [ВП, с. 288]; Бодай же ти, 

дівчинонько, щастя-долю мала, / Що ти мені, молодому, дорогу вказала! [С-П, с. 36]. 

Зауважимо, що побажання, оформлені підрядним реченням зі сполучником щоб, є типовими для 

весільної лірики: Щоб ви мали стільки дочок, / Як у стелі досок. / Щоб ви мали стільки 

синків, / Як у лісі ясенків [ВП, с. 288]. 

Народнопісенними є поздоровлення, утворені за схемою: імператив будь / будьте + 

прикметник здоровий, щасливий, веселий і под. За тлумачним словником фразеологізми будь 

щасливий (щаслива); будьте щасливі має таку дефініцію: ’а) Уживається як побажання кому-

небудь щастя в житті; б) ввічливе побажання щастя, добра на знак прощання з ким-небудь’ 
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[224 (ХІ), с. 572]. У мові народної поезії етикетний фразеологізм будь щасливий (щаслива) 

трапляється зрідка: Будь щасливий із тією, / Котору кохаєш! [Р-П (І), с. 162]. 

Полісемічні стійкі словосполучення будь здоров (здорова); будьте здорові в 

народнопісенному мовленні функціонують як ’ввічливі побажання при прощанні’ 

[224 (І), с. 265]: Да бувай здорова, красная панна… [МВ, с. 127]; Будь же здоров, молодець 

Павлусь…[МВ, с. 126]. Використання діалектного варіанта бувай здоровейка може бути 

зумовлене вимогами римування: Бувай здоровейка, богу милейка, / Велика рости, на весілля 

проси, / Рік від року милейкий до боку [КЩ, с. 493]. Зазначені етикетні одиниці є синкретичними 

й поєднують у собі ознаки і прощання, й побажання. Словосполучення будь веселий, будь 

довговічний утворилися, можливо, за аналогією до фразеологізму будь здоровий. Наприклад: 

Рости ж великий, будь довговічний, / Будь довговічний, людям величний [КЩ, с. 488]; Я ж тебе, 

сестро, покриваю, / Щастям, здоровлям наділяю, / Будь весела, як весна, / Будь багата, як земля, 

/ Будь пригожа, як рожа [ВП, с. 274 – 275]. У мові пісенного фольклору фразеологізм будь 

здоров представлений такими лексичними варіантами: святкуй здоров, вечеряй здоров, дожидай 

здоров, спи здоров і под. Наприклад: За сим словом будь здорова, / Сії святки святкуй здорова 

[КЩ, с. 486]; Носи, Марфичко, здорова! [ВП, с. 175]; – Вечерай, мила, вечеряй же здорова, / 

Мені стелеться на Вкраїну дорога [МВ, с. 109]. Етикетне словосполучення святкуй здоровий 

типове для календарно-обрядової лірики: А ці святки святкуй же здоров, / А другі собі 

дожидай здоров [К-О, с. 488]. Часто зазначені словосполучення з прикметником здоровий 

поширюються звертанням, яке може розривати етикетну формулу: Здоров, дядьку, ізноси, / А 

мені ковбаси даси! [КЩ, с. 532]; Спи й спи, моя мила, здорова, / Щоб не боліла головонька твоя 

[К-О, с. 248]. 

У ролі етикетної одиниці використовується фразеологізм дай Боже, який ’вживається 

для висловлення побажання’ [224 (І), с. 208]. Іменник Боже часто відокремлюється як звертання, 

що підкреслює побожність людей і все ж таки сприймається як прохання до Бога. Побажання 

дай Боже поширюється особовим займенником: – Ой дай тобі Боже не перевозити, не 

переносити! [ЖП, с. 165]; Дай же ти, Боже, в городі зело, / В городі зело, в домі весело  

[К-О, с. 478]. Приклади демонструють, що поряд з етикетним фразеологізмом дай Боже 

висловлюється власне побажання – врожаю, здоров’я, щастя, багатства і т. д. Тобто фразеологізм 

дай Боже служить лише способом оформлення побажання. Побажальна формула дай Боже + 
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власне побажання може розриватися звертанням: Дай же Боже, отамане, щоб вік вікував, / 

Що над нами, сіромами, ти намет нап’яв! [С-П, с. 49]. Зрідка вживається й заперечне 

побажання не дай Боже: Ой не жалкуй, мій сину, на мене, / Не дай, Боже, пригоди на тебе 

[МВ, с. 304]. Семантику побажання в мові пісенного фольклору мають етикетні формули 

імператив (щасти, спаси, роди) + Боже: Щедрий вечір, пане господарю! / Стережи, Боже, 

твойого товару, / Твойого товару, твойого достатку! [КЩ, с. 110]; І я тебе прощу, і Бог тебе 

прости, / І в великій доріженьці боже тебе щасти! [С-П, с. 71]; – Спаси, Боже, / Сього дому 

господаря! [КЩ, с. 507]; Да роди, Боже, жито, / Як очерет високе… [ВП, с. 321]. Часто в 

народнопоетичному мовленні наявні побажання, виражені етикетним фразеологізмом Боже 

поможи: – Встань, дівчино, не лежи, / Боже тобі поможи! [ЖП, с. 96]. Паралельно роль 

етикетної одиниці на позначення побажання виконує фразеологізм Бог до помочі: Ой Бог тобі, 

моя доню, / До помочі [ВП, с. 373 – 374]. Загалом, усі побажання з іменником Бог є структурним 

компонентом колядок.  

Як етикетна в мові календарно-обрядової лірики використовується багатозначна лексема 

віншувати або її діалектний варіант вінчувати: Тобі ся клоним, тебе шануєм, / Тебе шануєм, 

тебе віншуєм: / Щастєм, здоровлєм і долев добров, / І долев добров, і віком довгим [і т.д.] 

[ЮФ, с. 44]. З прикладів видно, що етикетні дієслова віншувати та вінчувати лише вводять, 

оформлюють побажання, саме ж побажання подається іменниками у формі орудного відмінка. 

Роль етикетної одиниці зазначені побажальні дієслова віншувати та вінчувати виконують 

насамперед в сполученні з особовими займенниками переважно у формі знахідного відмінка і 

зрідка – давального: Віншуємо ж тя щастям, здоров’єм [К-О, с. 436], Вінчуємо вам щастям, 

здоровлям, / Щасливі свята, многії літа! [КЩ, с. 483]. У колядках кількість побажань є 

необмеженою, що можна пояснити вірою нашого народу в магічну силу вимовленого слова: 

Віншуєм же ти щастім, здоровім, / Щастім, здоровім, зеленим вінцем, / Зеленим вінцем, 

красним молодцем. / Дай же ти, Боже, в городі зілі, / В городі зілі, в мнісніць весілі [К-О, с. 480]. 

Отже, у мові пісенного фольклору функціонують етикетні формули поздоровлення, які 

часто сполучаються з побажаннями. Поздоровлення та побажання як етикетні одиниці 

набувають особливого значення в календарно-обрядовій та весільній народній ліриці. Серед 

одиниць на позначення побажань найчастіше вживаються етикетні фразеологізми з дієсловом 

бути, прикметником здоровий та іменником Бог. Поздоровлення в народнопісенному мовленні 
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може бути виражене за допомогою етикетних лексем поздоровляти, вітати, віншувати 

(вінчувати). Часто зазначені етикетні одиниці в народнопоетичному мовленні сполучаються з 

особовим займенником, звертанням і назвою події та виступають засобом експресії. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Звертання є основним структурним компонентом фольклорно-пісенних текстів. 

Народнопісенним звертанням властиві такі ознаки: позитивна маркованість, вираження за 

допомогою демінутивів та пестливо маркованих дериватів, здатність виступати елементом 

майже усіх етикетних ситуацій. У народнопоетичних творах уживаються непоширені звертання, 

проте домінують звертання, ускладнені етикетними епітетами, інтимізуючим займенником або 

прикладками. У досліджуваних джерелах зафіксовано вісім основних вербальних способів 

вираження етикетних звертань та виявлено, що вони сприяють мовній організації фольклорно-

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

емотивності, модальності та експресивності. Типовими є звертання, виражені антропонімами, 

що вживаються як текстотвірний засіб конкретизації, підпорядкований композиційному 

прийому виокремлення одиничного. Власні імена (а частіше їх розмовно-побутові варіанти) 

виконують роль етикетних звертань самостійно або у складі етикетної формули чи виступають 

прикладками та сприяють мовному оформленню родинно-побутової, календарно-обрядової та 

жартівливої народної лірики. Особливістю історичних та соціально-побутових народних пісень є 

функціонування в етикетній ролі прізвищ та прізвиськ. 

Інформативність та змістовність народнопоетичних творів часто вимагає використання 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. Назви 

виконавців обрядових дій як етикетні звертання використовуються в мові весільної, календарно-

обрядової, рідше – родинно-побутової народної лірики. Серед назв виконавців дії на позначення 

роду діяльності в мові чумацьких пісень часто вживаються національно маркована лексема 

чумак та похідні від неї утворення. Іменник господар та пестливо маркований дериват 

господаренько функціонують у мові календарно-обрядової лірики як чемні та ласкаво-ввічливі, а 
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в соціально-побутових піснях – лише як увічливі звертання. Назви військових посад, виконуючи 

етикетну роль, сприяють композиційній єдності історичних та соціально-побутових пісень. У 

мові історичних та козацьких народних пісень як ідентифікувальне звертання використовуються 

слово козак та похідні від нього утворення. Як етикетні вони реалізуються в мові родинно-

побутової, рідше – календарно-обрядової та жартівливої народної лірики. 

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 в народних піснях зумовлене насамперед їхньою інформативністю, 

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

етикетну роль, назви спорідненості та свояцтва в мові української народної поезії 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. Як кваліфікативні звертання використовуються назви спорідненості на 

позначення брата, така їх реалізація показова для мови історичних та соціально-побутових 

пісень. У мові календарно-обрядової лірики як етикетні звертання функціонують назви 

спорідненості дядько, тітка. Етикетна лексема дядько вживається як увічливе звертання до 

особи чоловічої статі, старшої за віком, у мові соціально-побутових та весільних 

народнопоетичних творів. 

Характерними для мови народних пісень є звертання, виражені назвами осіб за статтю 

(іменники хлопець, дівчина; розмовні лексеми дівка, дівчатко; народнопоетизми молодець, 

дівчинонька, дівонька, дівчатонька; зменшено-пестливі та пестливі утворення дівочка, 

дівчиночка; діалектизми дівойка, хлопчичко). Одним із засобів вираження етикетних звертань у 

народнопісенному мовленні є назви осіб за товариськими стосунками. Лексеми друг, товариш, 

товариство, побратим, приятель, пестливо маркований дериват дружок, розмовне слово 

панібрат часто функціонують у мові історичних та соціально-побутових, зрідка – родинно-

побутових уснопоетичних творах. Пестливо марковані звертання в мові народної поезії можуть 
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бути оформлені субстантивованими частинами мови. Найчастіше в фольклорно-пісенних 

текстах трапляються звертання, виражені субстантивами милий, чорнобривий та похідними від 

них утвореннями. 

Одним із засобів зв’язності народнопоетичного тексту є етикетні метафоризовані назви, 

які характеризуються повторюваністю, сталістю і традиційністю. У досліджуваних джерелах 

зафіксовано близько 175 етикетних метафоризованих найменувань. Персоніфіковані назви є 

одним із найпоширеніших засобів вираження народнопісенних прикладок. Залежно від статі 

адресата зафіксовані 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 народнопісенних 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 функціонують назви птахів, частин тіла 

та абстрактних понять. Встановлено, що найуживанішим є етикетне слово серце та похідні від 

нього утворення. 

У мові пісенного фольклору широко використовується традиційна етикетна лексема пан. 

Словосполучення поважний (рідше – світлий) наш пан функціонує як шанобливо-ввічливе 

звертання в мові історичних пісень. Звертальна модель епітет (ґречний, гордий, пишний, 

красний) + пан характерна для мови календарно-обрядової лірики. 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. Етикетні лексеми панна і панич (або похідні від них 

утворення), як правило, в сполученні з етикетними епітетами ґречний, красний, гордий, хороший 

виконують роль звертань, а, отже, виступають структурним компонентом календарно-обрядової 

лірики. 

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

образності. Відповідні етикетні одиниці поділяються на емоційно-оцінні (гордий, добрий, 

дорогий, милий) та ті, що передають увічливе ставлення мовців один до одного або вказують на 

манеру поведінки адресата. Для мови родинно-побутової лірики типовими є епітети 
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чорнобривий (чорнобровий), коханий, любий, милий, рідний. Емоційно-оцінні епітети, нерідко 

стилістично марковані, властиві мові весільної та родинно-побутової поезії. В історичних та 

соціально-побутових народних піснях трапляються етикетні епітети славний, добрий, вірний, 

рідний. 

У народнопісенному мовленні етикетні вирази, уживані в інших комунікативних 

ситуаціях, є спрощеними, невимушеними, часто мають розмовний відтінок і можуть бути 

полісемічними (мати в різних комунікативних ситуаціях відмінне значення), синтетичними. 

Особливістю народнопоетичних усталених формул є зумовленість жанром пісні. Етикетні 

одиниці на позначення прощання, привітання, запрошення, вибачення тощо виконують не лише 

інформативну функцію, сприяють зв’язності фольклорно-пісенного тексту, але й підкреслюють 

експресивність твору. У народних піснях часто функціонують вітання типу добрий день, добрий 

вечір, а також їхні розмовні варіанти добридень, добривечір; рідше трапляються прийменникова 

конструкція на добрий день та діалектна усталена формула дзінь добрий. Роль вітання в піснях 

може виконувати етикетний фразеологічний зворот здоров був або його усічений варіант (здоров, 

здорова, здорові), які в народнопісенному мовленні є найуживанішими. У мові уснопоетичних 

творів використовуються етикетна лексема прощай, побажальні прощальні етикетні одиниці 

будь здоров або бувай здоров, стилістично маркований вираз бувай здоровенький, етикетні 

формули імператив + здоров, імператив + з Богом; фразеологізми щаслива дорога, на добраніч. 

Етикетні формули прощань сприяють зв’язності історичних, соціально-побутових, весільних, 

календарно-обрядових пісень. 

Народнопісенні прохання виражені переважно за допомогою повторюваних дієслів у 

формі наказового способу, при цьому особливого значення набувають контекстуальні умови. 

Етикетні одиниці на позначення прохання диференційовані відповідно до жанру пісні: прохання 

дати порядок характерне для текстів весільної лірики; усталене словосполучення вволити волю 

часто фіксується в соціально-побутовій поезії; імперативи дозволь, дай знать є особливістю 

історичних, соціально-побутових пісень. У мові уснопоетичних творів у комунікативній ситуації 

вибачення використовуються етикетні лексеми вибачати, звиняти (розм.); імператив прости та 

народнорозмовні форми вибачення ізмилуйся, не гнівайся. 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 
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(у значенні дякувати); діалектизм дзінькувати. Зазначені етикетні одиниці реалізують цю 

функцію лише в сполученні з особовим займенником, звертаннями та супроводжуються 

вказівкою на те, за що саме дякують. 

Поздоровлення та побажання як етикетні одиниці набувають особливого значення в 

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

формули, виражені дієсловами поздоровляти, вітати; етикетною лексемою віншувати 

(вінчувати). 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.). Серед етикетних одиниць на позначення побажань у досліджуваних джерелах 

слід виокремити фразеологізм дай Боже. 

Основні положення розділу відображені в таких публікаціях: [58 - 62]. 
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РОЗДІЛ 3. СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ Й ТЕКСТОТВІРНА РОЛЬ  

ЕТИКЕТНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ 

В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ 

 

3. 1. Стилістична роль етикетних одиниць у мові українських народних пісень 

 

Текст – це «реально висловлене … речення або сукупність речень…, що можуть служити 

матеріалом для спостереження фактів даної мови», уся сума «актів мовлення, створених 

колективом носіїв цієї мови», об’єднана «смисловим зв’язком послідовність одиниць мовлення» 

[129, с. 333]. О. О. Селіванова вважає текст цілісною семіотичною формою 

«лінгвопсихоментальної діяльності мовця, концептуально та структурно інтегровану, що 

служить прагматичним посередником комунікації й діалогічно вбудована до семіотичного 

універсуму культури». Науковці виділяють три яруси показників зв’язності: сегментні (лексичні, 

граматичні, синтаксичні, стилістичні), супрасегментні та ситуативні. Такі мовні й позамовні 

засоби опосередковують різні типи зв’язності тексту. Серед чинників зв’язності тексту 

визначають логіку викладу (динаміку розвитку, дії в тексті), особливу організацію мовних 

засобів різних рівнів, комунікативну спрямованість як відповідність мотивів меті й умовам 

породження / інтерпретації тексту, композиційну структуру та смисловий план тексту 

[216, с. 715 – 716, с. 563, с. 535]. Дослідники виокремлюють текстові категорії, наприклад: 

семантичні (інформативність, глибину і т. д.), структурні (зчеплення, інтеграцію і т. д.), змістові, 

системні, системно-мовні, функціональні і под. У другому розділі виявлено й описано 

семантику, способи вираження та побутування, умови вживання мовноетикетних лексичних та 

фразеологічних одиниць, тобто визначено роль таких одиниць як сегментних лексичних та 

граматичних показників зв’язності тексту, що пояснюють семантичну, змістову текстову 

категорію. Відтак можна говорити про їх функціонування і значення в синтаксичному та 

стилістичному оформленні тексту – структурну та функціональну категорію тексту. 

Етикетні одиниці в мові народнопісенного твору є зразком використання різних 

стилістичних засобів, наприклад: серед словотвірних – пестливих та зменшено-пестливих 

утворень, серед морфологічних – коротких та повних нестягнених форм прикметників, 

субстантивованих прикметників, вигуків, неповноголосих варіантів слів, серед лексичних – 
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синонімів, антонімів, діалектизмів, стилістично маркованих слів (застарілих, урочистих, 

розмовних, народнопоетизмів), серед синтаксичних – звертань, прикладок, однорідних членів 

речення, монологів (діалогів), інверсії, серед стилістичних – повторів, зумовлених 

версифікацією, ритмомелодикою, прагненням до запам’ятовуваності. 

З метою створення дружньої, ласкавої, інтимної, пошанної атмосфери в 

народнопоетичному мовленні використовуються афіксальні етикетні одиниці. С. Я. Єрмоленко 

зауважує: «Словотвірні варіанти виконують інтимізуючу функцію, оскільки все, про що 

співається, оформлюється здрібніло-пестливими засобами». На її думку, однокореневі 

демінутиви виконують роль пісенно-текстового засобу [87, с. 30, с. 54]. Емотивну та експресивну 

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

префіксальними утвореннями, вживаність яких у фольклорно-пісенній мові є набагато вищою, 

ніж стилістично нейтральних слів: Ой прибудем, Раїчко, прибудем, / Ми ж тебе не забудем 

[ВП, с. 85]; Ой не гримай батеньку, / Ой не шукай, матінко, – / Притулилась, прилягла / Вже 

орлиця до орла [ПКХ, с. 96]; Ой мій милий, милесенький, / Голубчик мій сизесенький, / Продай 

бички невеличкі, / Купи мені черевички [ЖП, с. 436]; Побудь, побудь, чумаченьку, до другої ночі 

[С-П, с. 89]; Глянь, подивися / Здалеку на мене, / Козаченьку, моє сердечко [Г-А, с. 20]; 

Свашечки, свашечки, / Наші голубочки! / Заспівайте пісеньки / Да хорошої [ОФБ, с. 83]. 

Пестливо маркований прикметник ріднесенький свідчить про переживання мовця: – Товаришу 

мій, ріднесенький брат, / Продай мої воли, вози, мене поховай! [ЧП, с. 197]. Наприклад, назви 

спорідненості як етикетні частіше функціонують у своїх синонімічних стилістично маркованих 

варіантах: батько, тато – батейко, батенько, батечко, неньо, татко, татоньку, татунечко, 

таточко, татунь; мати, мама – мамка, мамочка, мамуня, мамуся, мамця, матінка, матка, 

матуня, матусенька, матуся, ненечка, ненька, неня, мамусенька. Такі етикетні одиниці 

підпорядковані експресивності як одній із основних особливостей уснопоетичного тексту. 

Пафосність звертань може бути підкреслена етикетними епітетами, утвореними за 

допомогою префіксів роз-, пре-: Бувай здоровий, прекрасний молодче, / Прекрасний молодче, 

чом Іванонько [КЩ, с. 487]; Гей ви, хлопці, роздобрі молодці, / Пора уставати, вози помазати, / 

Сірі воли запрягати… [ІП, с. 630]. Як засіб мовної експресії в народній ліриці використовуються 

етикетні епітети та звертання, виражені формами вищого та найвищого ступенів порівняння 

прикметників. Вони свідчать про повагу й типові для мови календарно-обрядових, рідше – 
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історичних та соціально-побутових пісень. Наприклад: Чом ти плачеш, наймиліша? / Ци тя 

про ня матка грішат? [РС, с. 49]; Вставайте, браття щонаймондріші, / Сідлайте коні 

щонайбистріші [ІП, с. 94]. 

А. П. Коваль визначає форми коротких і нестягнених прикметників «як засіб вираження 

урочистості, емоційної піднесеності» [129, с. 176]. Н. О. Данилюк зауважує, що повні нестягнені 

форми сприймаються як «показники підвищеного фольклорного мовлення», вони 

«увиразнюють поетичне мовлення, сприяючи його ритмічному членуванню, творенню 

внутрішньої та зовнішньої рим» [69, с. 146 – 147]. Стилістичну роль у мові уснопоетичних творів 

виконують етикетні епітети, виражені повними нестягненими формами прикметників: Сини мої 

коханії, пропала я з вами! [С-П, с. 72]; Гей, не дивуйтесь, добрії люде, / Що на Вкраїні повстало 

[ВОП, с. 7]; А що будем, та милеє браття, / Думати-гадати? [С-П, с. 87]. Повна нестягнена 

форма прикметників сприяє ліричності мови твору: Ой ти, дівчино зарученая, / Чого ти ходиш 

засмученая? [Р-П (І), с. 325]; – Ой ти, дівчино гордая, пишна, / Чом ти до мене звечера не 

вийшла? [МВ, с. 201]. Ласкавість звертання підкреслене пестливо маркованим утворенням 

шинкарочка та нестягненою формою прикметника молодая: – Шинкарочка молодая, / Єсть у 

мене жінка дома, / Із жінкою дітей двоє, / Не горнеться серце моє [ОФБ, с. 233]. Стягнена і 

повноголоса форма прикметників уживається у складі привітань та прощань: Та бувай же здрав, 

молодцю [ПМ, с. 26]; Дівка Ганночко, будь здоровая! [КЩ, с. 339]. Використання нестягненої 

форми прикметника щасливий та народнопоетизма доріженька підкреслюють експресивність 

побажання: Нехай їде, куди їде, куди собі знає, / Щасливая доріженька, ще й Бог помагає 

[МВ, с. 171]. У пісні незадоволення дівчини виражене поєднанням повної нестягненої та 

стягненої форм етикетних прикметників: – Дівчино моя, роззуй мене на, / Чорнявая, білявая ти 

голубко моя! / – Я ж не чорнява, я ж не білява, / Бодай же ти не дождав, щоб я роззувала 

[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. Наприклад: – Вийди, вийди, газдо, 

щось хочу сказати! [ЧП, с. 220]; – Тікай, тікай, легінику, хотя[ть] тя споймати [ЖП, с. 237]; 

Дівчинойко, моя голубойко, / Скажи ж мені усю правдойку [ПКХ, с. 111] і под. 
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У межах етикетної лексики та фразеології є також застарілі, урочисті, розмовні одиниці, 

народнопоетизми, які увиразнюють пісенне мовлення, підпорядковані його зв’язності, 

варіантності та експресивності. Стилістичну роль у мові народних пісень виконують етикетні 

звертання, виражені застарілими словами (боярин, шинкар, шинкарка, корчмар, писарчук тощо). 

Зрідка вживається урочиста етикетна лексика муж. Частотними у використанні є 

народнопоетичні етикетні лексеми: козаченько, дівчинонько, гожий, красний. Вони сприяють 

оформленню або ласкавого, або пошанного апелятива і налаштовують на ліричність пісні. Як 

художньо-виражальні засоби виступають розмовні слова: Марусю-шинкарко, / Сип кварту 

горілки! [ЧП, с. 63]; Ох ти, дівице, моя зраднице, / Зрадила мене молодого [Р-П (І), с. 368] тощо. 

 

3. 2. Етикетні мовні одиниці як засіб творення синтаксичних стилістичних фігур 

 

Етикетні лексеми та фраземи беруть участь у частковому або повному оформленні 

синтаксичних стилістичних фігур. Однією з особливостей народної поезії є інверсія. Вона сприяє 

увиразненню викладу й підвищує емоційну насиченість твору. У мові пісенного фольклору 

постпозитивні етикетні епітети створюють особливу ритмомелодику, душевність. Часто після 

звертання вживаються емоційно-оцінні епітети: Мамко моя рідненькая, не роби ми того, / Як я 

піду на війночку, стану за старшого [С-П, с. 168]. Художні прийоми відмежування звертання від 

епітета (або прикладки) підкреслюють прихильне, приязне, дещо співчутливе ставлення мовця 

до співбесідника: Ой пиши, дівчино, пиши, серденько, біленькими рученьками; / Ой передай, 

дівчино, перешли, серденько, та буйненькими вітроньками [ЧП, с. 425]; Не стій, дівко, не плач, 

красна, / Така твоя доля… [Р-П (І), с. 254]. У наступному прикладі розірвання звертальної 

формули відтворюють атмосферу родинної розмови-повчання матір’ю дочки: Годи, доненько, 

годи, молода, / І старому, і малому [ВП, с. 146]. Мати з нетерпінням чекає на свою дитину, 

оскільки занепокоєна її дорослим шлюбним життям: Не заснула, донечко, не заснула / Та за 

тебе, молоденьку, не забула [ВП, с. 187]. Звертальна формула власне ім’я + термін 

спорідненості підкреслює хвилювання, почуття мовців: – Ой Василю, сину, іди ти додому, / 

Зайняла Марія все стадо з загону [ІМ, с. 139]. Більш емоційними є розірвані етикетні конструкції 

з власним іменем: Оженися, мій синочку, / Оженись, Андрійку, / Возьми собі паняночку, / У 

Степана дочку [К-О, с. 203]. Звертання, виражені власними іменами, сприяють в уснопоетичних 
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творах побудові одного з композиційних принципів – виділення одиничного. Часто 

розриваються і прикладкові словосполучення. Як заклик до боротьби звучать слова, де 

прикладка юнаки відірвана від означуваного слова козаки, що підкреслює силу та красу вояків: 

Від нас, козаки, від нас, юнаки, / Ні один ляшок не скрився. [ІП, с. 187]. Етикетні звертання у 

складі прощальних або привітальних формул сприяють посиленню ввічливості, акцентують 

увагу на важкість розлучення або радість від зустрічі: Бувай, моя мамко, здорова! [ВП, с. 325]; 

Бувай, дівка, здорова, здорова! [К-О, с. 38]; Прощай, дівчино, прощай, рибчино! / Вже ж я 

більше не вернуся! [Р-П (І), с. 503]; Боже тобі, моя Олю, помагай! [ВП, с. 100]. 

У мові народної лірики нерідко вживаються прикладки. Н. О. Данилюк зазначає: 

«Прикладки, що стосуються людини, стають виразниками експресії, створюють особливий 

ліризм мовлення» [69, с. 171]. Прикладки можуть бути виражені власними іменами, назвами осіб 

за статтю, персоніфікованими назвами, субстантивованими прикметниками, що сприяють 

конкретизації, індивідуалізації тексту. Наприклад: Синку ж мій, синку, синку Іванку! / Ой як 

підеш молод до війська [ІП, с. 69]; Та ти, душенько, наша Мар’єчко! [ВП, с. 80]; Чи спиш, чи 

чуєш, думче-молодче? [ІП, с. 94]. У родинно-побутовій пісні антитеза побудована на поєднанні 

прикладки серденько та звертання старий діду: – Де ж я тебе заховаю, серденько Давидко! / 

Іди, іди, серце моє, в новії комнати, / Сама ляжу на ліжечку да буду стогнати: / – Іди, іди, 

старий діду, да вколупни меду, / Чогось же я нездужаю, головки не зведу [ОФБ, с. 283]. Для 

народнопоетичногро мовлення типові прикладкові синонімічні утворення, зафіксовні також 

сталі прикладкові сполуки, парні повтори типу браття-товариші, братця-товариші тощо. 

Формули з іменниками пан та брат сприяють підкресленню взаємоповаги й любові між 

співрозмовниками: – Поклоніться, браття-товариші, моїй милій небозі [ЧП, с. 309]; Пане-

брате, товаришу, що будем робити… [С-П, с. 156]; Ой ви, чумаки, ви, браття мої, / Як будете 

воли попасати, попасіть мої [ЧП, с. 227]. Такі стилістичні можливості етикетні одиниці 

реалізують, як правило, у соціально-побутових піснях. З помітною регулярністю вживається 

прикладка-народнопоетизм молодець, що вказує як на зовнішню красу, так і на внутрішні 

моральні якості: Їжте, бояре-молодці [ВП, с. 140]; – Ви, чумаки, ви, добрі молодці, / Та 

вставайте, вози мажте [ЧП, с. 171]. Ласкаві звертання дівчини до коханого нерідко 

виражаються за допомогою етикетної лексеми чумак, ускладненої прикладкою-



159 
 

метафоризованою назвою (голубче, серденько): Серце-чумаче, голубче, / Чом ти не робиш, як 

лучче? [ЧП, с. 451]; – Ой далеко, чумаче, далеко, серденько, до осені ждати… [ЧП, с. 425]. 

Вибір етикетних одиниць у народнопоетичних текстах може бути зумовлений 

внутрішнім чи зовнішнім римуванням: Дівчинонько, моє серце, / Сховай мене під ряденце! / 

Дівчинонько, моя рибко, / Сховай мене, щоб не видко! [С-П, с. 169]; – Не йди, не йди у дорогу, 

моє серденятко, / Нехай піде, нехай піде а за тебе батько [ОФБ, с. 162]; Козаченьку-любче, / 

Люби мене лучче [ОФБ, с. 246]; – Ой ненечко, ненечко, / Болить моє сердечко [ОФБ, с. 104]. У 

соціально-побутовій пісні «Ой широкі уличеньки» вживання нестягнених форм прикметників 

старенькая та рідненькая зумовлене зовнішнім римуванням строфи: Ой цить, мати 

старенькая, / Ой цить, мати рідненькая! [С-П, с. 204]. Емоційного забарвлення звертання 

набуває завдяки пестливо маркованим епітетам, вживання яких пояснюється зовнішнім 

римуванням строфи: Да ти, дівчино / Малесенька, / Спитай матір / Злегесенька [Р-П (І), с. 453]; 

Ти, дівчино біленька, / Будь для мене миленька [ЖП, с. 174]. Етикетна одиниця молодці пов’язана 

зовнішнім римуванням з іменником вівці: – Ой молодці, молодці, / (Ой) нате вам по вівці 

[ОФБ, с. 104]. У пісні «Ой у бору криниченька на чотири зводи» прикладка повна роже 

підтримана внутрішньою римою з обставиною згоже та гоже: – Дівчинонько, повна роже, чи 

сватати згоже? … Дівчинонько, повна роже, в неділю не гоже… [ІМ, с. 133]. Внутрішньою 

римою зумовлене використання звертань Василино та Михайло: Ой ти, сину Василино, ти 

люба дитино, / Ідеш полем сивим конем – дивитися мило [ОФБ, с. 196]; – Ой ти, Михайло, ой 

ти, Михайло, щось до нас да приїхало… [ОФБ, с. 158]. 

Однією з особливостей стилістичного оформлення народнопоетичних текстів є залучення 

підсилювальних часток або вигуків до складу етикетних одиниць. А. П. Коваль вважає, що 

вигуки вживаються в уснопоетичних творах «з метою творення експресії», «склад їх і 

експресивний діапазон досить обмежений, традиційний» [129, с. 178]. Н. О. Данилюк зазначає, 

що службові слова ой, ох є показниками фольклорно-пісенного мовлення, повторювані 

сполучники посилюють сказане, переходячи до розряду часток, а «частки в пісенних текстах 

повторюються, нагромаджуються, часто втрачаючи семантичне й набуваючи стилістичного 

значення» [69, с. 163]. Частки та вигуки можуть використовуватися одинично поряд з етикетним 

засобом або повторюватися, сприяючи утворенню полісиндетону: – Та тепер мені, та милі 

браття, країна не мила… [ЧП, с. 153]; Ой мати, чумак іде, / Ой мати, рибу везе, / Ой мати, 
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судачину – / Буде синє під очима [ОФБ, с. 226]; – Не бійся, да мій милий, я зраненька встаю, / Ой 

ранній, да мій миленький, ой ранній себе ізбуджу… [МВ, с. 251]. Вигук у складі звертання 

вказує на емоції мовця: – Ой дівчино-білявино, / Я в тобі кохався [РС, с. 384];– Ой ти ж моя 

дівчинонько, ой ти ж моя мила, / Скільки ж мені сей осені кислиць переїла? [ЖП, с. 282]. Про 

хвилювання співбесідників свідчить наявність модальних підсилювальних часток, які 

виступають засобом мовної експресії: – Да товаришу, ой да рідний брате, / Да не кидай мене 

[ЧП, с. 205]; – Ой товаришу, ой ти ж вірний брате, ой не кидай мене [ЧП, с. 210]. 

Полісиндетон підкреслює емоційну стривоженість мовця: Да коли б же ти, моя й мила, / В 

свято діла не робила … А тож-бо ти, і моя й мила, / В неділеньку діло й робиш [Р-П (І), с. 511]. 

Особливістю народнопоетичних етикетних засобів є наявність полісиндетону у складі 

формул прохань: – Ой ви, товариші, ви, милії браття, / Товариші мої, / Да не кидайте мене 

молодого, / У чужій стороні. / Да накажіте ви отцю і матусі / І родині ж моїй – / Да нехай 

вози, вози чумацькії / Да позавертають… [МВ, с. 321]. Прохання, ускладнене підсилювальною 

часткою, вказує на емоційний стан героїв, їх розгубленість та потребу в допомозі: – Отамане, 

батьку наш, (2) / Порадь же ти тепер нас [ЧП, с. 107]. Використання полісиндетону, 

підсилювальних часток та вигуків підкреслює ступінь бажання мовця: – Ой синку ж, мій синку, 

синку Овраменко, / Ой ввольни ж мою волю: / Ой перейди, синку, сей день середоньку / А у 

господі ізо мною [ІМ, с. 211]; Ой позволь, мати, хоть повидати вдовину дочку [Р-П (ІІ), с. 171]. 

На силу вдячності співрозмовників указують підсилювальні частки та вигуки: – Ой спасибі, 

царю, за такую дару [ІП, с. 196]. Мова історичних, рекрутських, солдатських пісень відбиває 

життєві реальності: рекрутчина, солдатчина були примусовими, небажаними. Цим можемо 

пояснити вживання у складі звертань модальних підсилювальних часток та вигуків: Ой пане 

капітане, я в цім не думаю, / Підголити, не підголю, бо бритви не маю [ІП, с. 446]; Да пане 

майоре, що будем робити? [ІП, с. 346]. 

Про емоційність мовлення свідчить використання поряд з формулою ввічливості добрий 

вечір підсилювальних часток та вигуків: Ой добрий вечір до цеї хати, / Чи позволите козі 

скакати? [КЩ, с. 579]. Часто привітання поширюється вигуком ой або підсилювальними 

частками, що відображає емоційність мови співбесідників: Ой і здоров, здоров, а ти, милий 

брате, / Чом не дав до сестри знати? [ІП, с. 358]; – Ой добридень, дядьку, ой добридень, 

батьку, / А продай сіна в’язку [МВ, с. 326]. Матеріал дослідження показує, що етикетний 
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фразеологізм бувай (бувайте) здоров (здорова, здорові) та етикетна лексема прощай 

супроводжуються вигуками або частками: Та бувай нам здоров! [ЮФ, с. 124]; Ой прощай же, 

матусенько, як не жалослива [МВ, с. 183]; Ой прощайте, добрі молодці… [ІП, с. 629]. 

 

3. 3. Стилістична та текстотвірна роль повторів етикетних засобів 

 

Природа народної пісні, принципи її побудови зумовлені ритмомелодикою, вимогами 

версифікації, прагненням до запам’ятовування. Саме етикетні мовні засоби відіграють при цьому 

не останню роль. Переважна більшість етикетних одиниць підпорядкована принципам 

композиційної організації фольклорно-пісенного тексту. Вони беруть участь в оформленні як 

часткових, так і повних стиілстичних синтаксичних фігур. Кожен з етикетних засобів має свої 

особливості в стилістичному оформленні твору. Самі ж стилістичні фігури систематично стають 

будівельним матеріалом для народнопісенного тексту взагалі. О. І. Дей, вказуючи на сюжетну 

простоту уснопоетичних творів, виділяє такі принципи композиційної організації: 

композиційний принцип послідовності (природно-подійна послідовність, послідовність 

амебейного типу, асоціативний ланцюговий зв’язок, ступеневе звуження образу, однорядне 

нанизування та ступенювання об’єктів і дія), виділення одиничного (зокрема – виділення 

головного персонажа) та композиційний принцип поляризації [77, с. 59]. Усі перераховані 

способи мають свою систему стилістичних фігур, специфіку використання мовного матеріалу. 

Наприклад, для пісень з композиційним принципом послідовності характерними є такі види 

повторів: куплетно-синтаксична анафора, паралелізм; для іншого типу лірики – порівняння, 

постійні епітети, прикладки і т. д. 

Іншим чинником відбору мовних одиниць, стилістичних фігур є форми викладу 

народнопоетичного твору: монологічна та діалогічна. А. П. Коваль зазначає: «Монолог у 

художньому творі, як правило, виконує певні композиційні та архітектонічні завдання, 

характеризуючи персонажі і ставлення автора до них». Дослідниця розрізняє діалоги з двох 

реплік, «ланцюжок» реплік, спонукальні діалоги, які в «художніх текстах служать засобом 

самохарактеристики і характеристики персонажів» [129, с. 293, с. 295 – 300]. 
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3. 3. 1. Експресивні повтори етикетних одиниць у народнопісенному мовленні 

Етикетні слова й вирази в текстах народної поезії сприяють утворенню експресивних 

повторів, які покликані привернути увагу, передати емоції комунікантів, підкреслити 

динамічність описуваної ситуації. А. П. Коваль вважає повтор важливим моментом організації 

тексту: «У стилістичному плані – повтор виразне явище в тексті, він уповільнює або 

пришвидшує темп, впливає на ритм, є одиницею композиційною та архітектонічною. Усі 

повтори (як стилістичний прийом) привертають до слів увагу: у місцях повтору зростає 

динамічність і смислова насиченість, ці місця стають епіцентрами тексту» [129, с. 351]. 

Повторюються різні етикетні звертальні формули, зумовлені ситуацією пісенного мовлення. До 

коваля звертаються з проханням викувати, тому з’являються повтори, що підкреслюють 

динамічність бесіди: – Ковалю, ковалю, іскуй мені чару, / Іскуй мені чару, перстеників пару 

[КЩ, с. 424]. Про емоційність, схвильованість співбесідників свідчить наявність експресивних 

повторів у весільній пісні: Улицями, дружечки, улицями, / Брязчіть, дружечки, підковками. / 

Світіть, дружечки, вінками, / А як на небі зірками [ВП, с. 76]; Кислиці, дівчинонько, кислиці, / 

Розійдемося, сестриці. / Та кислиці, дівчинонько, зелененьки, / Розійдемося, вірненьки 

[ВП, с. 150]. Ситуація прощання молодої з дівуванням у весільній ліриці спричиняє появі 

експресивних повторів звертань, виражених назвами за товариськими стосунками: Не до рути, 

подружечки, не до рути, / Бере мене Федорко та в свої руки / Не до мняти, подружечки, не до 

мняти, / Хоче мене Федорко та собі взяти [ВП, с. 143]. У чумацьких піснях часто повторюється 

звертання до чумака: Ой чумаче, чумаче, чого зажурився? [ЧП, с. 345]. Експресивні повтори 

звертання, вираженого агентивом шинкарочка, фіксуємо в чумацьких уснопоетичних творах:  

– Ти, шинкарочко, шинкарочко, / Ой дай же нам хоч вола [ЧП, с. 120] Звертання-агентиви 

повторюються у календарно-обрядовій ліриці: – До межі, женчики, до межі, / Бо мої пиріжки у 

дежі. / До краю, женчики, до краю, / То я вам пиріжечка покраю [К-О, с. 392 – 393]. Зі 

співчуттям звучить у соціально-побутовій поезії «Ой зацвіла черемшина коло перелазу» 

повторюване звертання, виражене пестливим іменником наймитоньку: Ой на тобі, 

наймитоньку, вечерю з обідом, / Не доложиш пирогами, то докладай хлібом. / Не берися, 

наймитоньку, до хліба цілого, / Шукай, шукай поза комин сухаря сухого [С-П, с. 260]. 

Експресивні повтори зафіксовані в козацьких піснях: Ой як же та маю, гетьмане Мазепо, тебе 

ізражати, / Коли ти будеш, гетьмане Мазепо, добре починати? [ІП, с. 325]. Козак Супрун 
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питає згоди в пана Калниша: Ой чи звелиш, пане Калнишу, у неділю рушати, / Ой чи звелиш, 

пане Калнишу, понеділка ждати?, – на що той відповідає: Ой не велю тобі, козаче Супруне, у 

неділю рушати, / А велю тобі, козаче Супруне, понеділка ждати [ІП, с. 353]. Пройняті ласкою й 

любов’ю повторювані звертання, виражені словами, які є назвами за родинними стосунками. 

Прощання з парубком для родичів дуже важке: – На ж тобі, синку, коня вороного, / Не забудь, 

синку, ти батечка твого. / На ж тобі, синку, на коня сідельце, / Не забудь, синку, за мене ти, 

серце [ЮФ, с. 117]. Співчуттям пронизані рядки родинно-побутових пісень: Не плач, доню, ні на 

батька свого, / Не плач, доню, ні на матінку, – / Заплач, доню, та на свою волю: / Вона підвела 

тебе в неволю [Р-П (ІІ), с. 31]; – Ой хоть чула, хоть не чула, не озивалася, / Я ж на тебе, донько 

моя, не сподівалася. / Ой чого ж ти, донько моя, така стара стала, / Що я тебе, донько моя, 

за рік не пізнала? [МГ, с. 55]. Ніжно звучать повторювані звертання до сестер і братів в 

соціально-побутових та історичних народнопоетичних творах: – Не плач, сестро, ти за мной, / Я 

зажурений сам собой, / Тоді, сестро, заплачеш, / Як на конику побачиш… Не плач, сестро, моє 

серце. / Ой ти, сестро, моя сестро, / Ой ти, сестро, нас же двоє: / Мене беруть у солдати, / 

Остаєшся сиротою [РС, с. 186]; Ой сестро, не журися, / Голови сі не суши, / Тоді, сестро, 

заплачеш, / Як мя в полку забачиш [ІП, с. 598]. 

Часто експресивний повтор звертань наявний у комунікативній ситуації прохання: Пусти 

мене, бабусенько, та у свою хату! / Сховай мене, бабусенько, від сих ляхів вражих! [ІП, с. 498]. 

Експресивні повтори є ознакою пісень про кохання, де парубок (рідше – дівчина) висловлює 

захоплення своєю обраницею: Ой дівчино-червона / Як мені на тебе дивитися мило. / Як ідеш, 

дівчино, ізрання по воду, / Не надивлюся на твою вроду, / Не так по воду, як ідеш з водою, – / Й 

сам я не знаю, що буде зо мною. / Ой ти, дівчино, чорнобрива-пишна, / Чом ти до мене з вечора 

не вийшла? [НЛ, с. 165]; Не топися, дівчино, не топися, рибчино, / Не топися, серденя, утіхо 

моя [Р-П (І), с. 50], Ей загину, загину, серце, дівчино, загину, / Да подай же мені, моє серденько, 

через віконце жупанину. / Ей умру, ей умру, серце дівчинонько, умру, / Да збудуй мені, моє 

серденько, да кедровую труну [МВ, с. 203 – 204]. Останні два приклади свідчать про можливість 

етикетної одиниці виконувати текстотвірну роль, оскільки кожне наступне звертання спричиняє 

появу нової дії-прохання. Дівчина просить парубка не осоромити: Пришли, любий, пришли, 

любий, хоч нароком люде, / Нехай мені од батенька суруги не буде [МВ, с. 239]. У соціально-

побутових піснях зафіксовані експресивні повтори звретань, оформлених назвами за 
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товариськими стосунками: Ой друже, друже, не жалуй кріса, / Добий моє серце – чужа 

сторона [С-П, с. 240]. Часто в уснопоетичних творах повторюються звертання до коханої 

людини, виражені субстантивами: Не плач, мила, не журись, / Гей, не плач, мила, не журись, / І в 

чужині проживеш! / Тоді, мила, заплачеш, / Гей, тоді, мила, заплачеш, / Як на коні побачиш  

[С-П, с. 182]; Ой милий, милий, чорнобривенький! / Шануй же мене, як мак біленький 

[ЖП, с. 112]. Повторюватися може й етикетна лексема пане: Ах ти, козаче, ах ти, пане мій, ти, 

пане мій, / Та повідь же мені, який буде поїзд твій, та поїзд твій? [Р-П (І), с. 96]. У мові 

історичних пісень утворенню експресивних повторів сприяють звертання, виражені 

словосполученням пане-брате або іменником на позначення гетьмана: Чолом, пане наш, 

гетьмане, чолом, батьку наш! / А вже нашого товариства багацько не маш! … Становились, 

пане гетьмане, плечем об плече, / Ой як крикнуть вражі ляхи: «Упень посічем!» [ІП, с. 233]. 

Повтор етикетної формули, яка складається з інтимізуючого займенника, лексеми пан та 

власного імені, типовий для календарно-обрядової лірики: Гой ти, наш пане, пане Іване, / У 

тебе в домі, так як у раю [КЩ, с. 62]; Ой ти, наш пане, пане (Іване), / Віншуєм тебе ізо всім 

домом [К-О, с. 429]. 

Формули привітань сприяють утворенню експресивного повтору в мові весільної лірики: 

Ой день добрий, ой день добрий / Вам у хаті! [ВП, с. 369]. Зафіксовані повтори привітань, 

наприклад, добрий день поряд зі здоровий або помагай бог: Добрий день, серденько! (2) / Ой 

здорова, моя мила, ой як ся ти маєш? [Р-П (І), с. 262]; День добрий, кума моя, / Помагай біг! 

[ЖП, с. 666]; – Помагай біг, мій батенько, / Або добрий день [К-О, с. 303]. У наступному уривку 

відчувається прагнення домогтися бажаного та повага, яку мовець виражає за допомогою 

експресивного повтору етикетного фразеологізму: – Помагай біг, дядьку, помагай біг, батьку, / 

Продай сіна хоть із в’язку! [ЧП, с. 330]. Експресивний повтор привітання чолом використаний у 

родинно-побутовій пісні, щоб підкреслити провину парубка: – Чолом, чолом, мила, / Чолом, 

чорнобрива! / – Нащо чолом бити, / А іншу любити? [Р-П (І), с. 267]. 

Етикетна лексема прощай у текстах народної поезії також сприяє утворенню 

експресивних повторів. Важкою, складною розлукою можна пояснити наявність експресивних 

повторів при прощанні у мові комунікантів: Прощай, прощай, та Морозенку, ти, найславний 

козаче, / Ой за тобою, та Морозенку, та вся Україна плаче [МВ, с. 365 – 366]. Посиленню 

експресії вислову в етикетній ситуації прощання сприяють звертання: Прощай же, любко, 
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прощай, голубко, / Я йду в чужу сторононьку [ВОП, с. 10]. Експресивний повтор етикетної 

лексеми прощай свідчить про усвідомлення дитиною провини перед матір’ю: Прощай, прощай, 

стара нене, мене молодого! [С-П, с. 71]. Експресивні повтори прощальних формул 

підкреслюють небажання розлуки: Будь, миленька, здорова! / Гей, гей! Будь, миленька, здорова! 

[С-П, с. 211]. Повтор прощального вислову на добраніч характерний для діалогу закоханих і є 

особливістю родинно-побутової лірики: На добраніч, дівчинонько, на добраніч, / Забрав коника, 

сам поїхав на ніч [Р-П (І), с. 353]. 

Засобом створення експресії в пісенному фольклорі виступають і дієслівні повтори 

бажання: Скажи, скажи, дівча, правду, / Як не скажеш, – другу знайду! [НЛ, с. 260]. 

Експресивні повтори прохання в мовленні молодої підкреслюють її хвилювання: Порадь, 

порадь, мій батеньку, / Порадь ти мене, / Як прийду я повінчана, / Чи приймеш мене? 

[ВП, с. 240 – 241]. У ситуації прохання часто використовується експресивний повтор етикетної 

лексеми позволь: Та позволь, позволь, пан кошовий, / Нам на башти стати [ІП, с. 557]; Позволь, 

позволь, отамане, / Дуку провести! [ЧП, с. 385]; Позволь, позволь, пане хазяїне, / Хоч на лавоньці 

сісти [С-П, с. 264]. Такого плану повтори виступають засобом зв’язності історичних та 

соціально-побутових пісень. В історичних уснопоетичних творах фіксуємо експресивний повтор 

дієслова просити: Гей, прошу, прошу, Палію Семене, / Більш по тебе воювать не буду 

[ІП, с. 327]. У баладі про Бондарівну експресивний повтор дієслова дайте підкреслює 

трагічність ситуації, в яку потрапила героїня: Дайте, слуги, дайте, слуги, / До Бондаря знати, / 

Нехай прийде старий Бондар / Дочку поховати [ІП, с. 397]. Ознакою історичних та весільних 

народних пісень є експресивний повтор запрошення на початку рядка, часто поширений 

вигуком або підсилювальною часткою: Ой прибудь, прибудь, Палію Семене, / На бенкет до 

мене [ІП, с. 316]; Ой прибувай, родинонько, прибувай, / У суботу на коровай [ВП, с. 85]. 

Отже, етикетні слова та фразеологізми, повторюючись, сприяють увиразненню 

народнопоетичного мовлення. 

  

3. 3. 2. Мовноетикетні одиниці як засіб творення ампліфікації, градації, тавтології та 

плеоназму 

У текстах пісенного фольклору часто вживаною є стилістична синтаксична фігура 

ампліфікація, побудована на нагромадженні «однорідних лексичних компонентів для створення 
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потрібного стилістичного ефекту» [129, с. 230]. Ампліфікаційні ряди в художніх творах 

використовуються для створення «моменту експресії», «кожна одиниця ряду має самостійне 

значення, а всі разом вони функціонують у взаємодії, емоційно посилюючи висловлену думку» 

[129, с. 41]. Засобом створення експресії в мові народної поезії виступають ампліфікаційні ряди 

етикетних одиниць. У мові уснопоетичних творів часто ампліфікуються етикетні звертання: 

Вийди, вийди, дівчино, / Порадь, моє серце, рибчино! / Вийди, вийди, серденя, / Дівчинонька 

мила ти моя! [ПК, с. 169]; – Ой ти, місяцю ясний, – / Ти, мій милий, прекрасний! / Та який ти 

вродився / На світі нещасний! [ПКХ, с. 193]. Зафіксовані ампліфіковані звертання-агентиви. Для 

чумацьких пісень типовим є нанизування у звертальній формулі синонімічних епітетів, що 

створює ефект емоційності, динамічності мовлення в етикетній ситуації прохання: Ой ви, 

чумаченьки, ой ви, молоденькі, та все хлопці гожі, / Гей, побудуйте мені, молодому, домовину з 

рогожі! [ЧП, с. 295]. З метою зупинення уваги читача на душевних хвилюваннях героїв у 

стилістичному оформленні пісні використовуються повтори етикетних звертань, виражених 

однокореневими словами: Ой козаче, козаченько, / Козаче Нечаю! / А є ляхів сорок повків, / За 

більше не знаю [ІП, с. 230]. Такого типу звертальні конструкції властиві переважно мовленню 

козацьких ватажків, наприклад: Козаченьки, рідні братці, / Молоденькії! / Сідлайте ж ви 

кониченьки, / В чисте поле гулять… [ІП с. 334]; Дітки ж мої, січові козаченьки, / Гей, ви 

сідлайте ж коні вороненькі / Та й до хана ми поїдемо в гості [ІП, с. 271]. 

Ампліфікація може бути створена на основі повтору етикетних синонімічних одиниць:  

– Прощай, прощай, матусенько, / Моя рідна ненько! [МВ, с. 340]; Ой мати моя, мати! / 

Ненечко, моя мати, / Пішов твій син гуляти [РС, с. 508]; – Потішила, поніжила, да не 

подружила, / Сини ж мої, сини мої, сини-соколоньки, / Тим же я вас не женила, що ви 

молоденькі [ОФБ, с. 232]. Важливим засобом створення ампліфікації у мові пісенного фольклору 

нерідко виступає нагромадження етикетних звертань, виражених назвами спорідненості: – Не 

приїхав, сестро, до тебе всипляти, / Но приїхав, сестро, до тебе вдивляти. / Сестро ж моя, 

сестро, сестро дорогая, / Чого ж ти, сестро, така стара стала? [МВ, с. 278]; Сестро моя, 

сестро, сестро українко! / Що мені на світі з тобою робити? [Р-П (ІІ), с. 212]. У соціально-

побутовій поезії повтор звертань до брата сприяє утворенню ампліфікації, наприклад, у пісні 

«Ой три сестриці-жалібниці» : Ой ти, брате, брате, братику наш, / Та коли ж прийдеш в гості 

до нас? [С-П, с. 25]. Іменники браття та братці, виконуючи мовноетикетну роль, часто в 
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історичних та соціально-побутових піснях повторюються, підсилюючи емоційність розмови: Та 

поїдем, ви хлопці-молодці, йа у город ув Озов, / Та накладем вами, братця, ви хлопці-молодці, 

півтораста возов [ЧП, с. 182]. 

Нагромадження емоційно-експресивних етикетних звертань до куми, до чоловіка сприяє 

створенню ампліфікації в мові жартівливих пісень: –  Кумцю ж моя, рибцю ж моя, солоденькі 

писки, / Дала б тобі, кумцю, їсти, та не маю миски. / Кумцю ж моя, рибцю ж моя, солодкий 

медочок, / Дала б тобі, кумцю їсти – розбивсь черепочок [ЖП, с. 692]; – Діду мій, світе мій! / 

Да порадо моя, да потіхо моя, / Да порадь ти мене, да потіш ти мене [ОФБ, с. 288]. 

Емоційні звертання, переважна більшість яких виражені словами, вжитими в 

переносному значенні, використовуються для побудови яскравої ампліфікації, як, наприклад, у 

народній пісні «По дорозі ворон, по дорозі чорний»: Пані, пані моя, пані влюбленая, / Не 

ревнивая моя, не осудливая. / Моя душечко, моя крішечко, / Моє серденько, моя втішенько! / 

Моя, моя, моя, моя – моя ласковая, / Моя, моя, моя, моя, – моя віжливая! / Моя панночко, 

моя дівочко, / Моя непорочная білозірочко! / Моя голубочка, моя горличка, / Моя райськая, 

моя пташечка! / Моя луна багатая, пресвітлеє сонце, / Просвіти, проглянь на мене в небесне 

віконце. / Моя красовита, моя сановита, / Моя слава вельможная і честь іменита! / Глянь на  

мене, серденько, чи я так моторний, / Як той ворон казав до галочки чорной [МГ, с. 152]. 

Етикетні назви осіб за товариськими стосунками з помітною регулярністю в 

народнопоетичних творах поєднуються з назвами осіб за кровною спорідненістю. Іменник 

товариш (товариші) в історичних та соціально-поубтових піснях може сполучатися з 

етикетною лексемою брат (брати, браття), поширюватися різними емоційно-оцінними 

епітетами й утворювати ампліфікацію: – Товаришу вірний, / Мій братику рідний, / Либонь же, 

я скоро вмру. / Зготуй мені, брате, / Вірний товаришу, / З клен-дерева труну [ЧП, с. 234]. У 

чумацьких піснях ампліфікація, побудована на етикетних звертаннях, може ускладнюватися 

полісиндетоном й свідчити про хвилювання чумака в скрутну хвилину: – Ой ви, товариші, ви, 

милії браття, / Товариші мої, (2) / Да не кидайте мене, молодого, / У чужій стороні. (2) 

[ЧП, с. 305]. Для історичних пісень характерним є нагромадження звертань з етикетним 

іменником пан: – Ой пане ж мій, пане, / Та пане ж Коніярський, / Що ж це ти чиниш? 

[ІМ, с. 192]; Ой ти, пане, наш пане, неминтарю, / Не дай ти нас ляхам на поталу [ІП, с. 297]. 
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Ампліфікація звертань типова й для календарно-обрядової лірики: – Ой наш паночку, 

господарочку, / Ой поплати ж нам за заслужечку [КЩ, с 66]. Повторюючись, звертальна 

формула, ідентична або видозмінена, вказує на більшу прихильність до господаря: Бувай 

здоровий, красний синочку, / Красний синочку чом Михайлочку [КЩ, с. 488]. Нанизування 

звертальних формул у колядці створює урочистий, піднесений настрій, підкреслює приязне 

ставлення колядників до дівчини чи парубка: Гречна дівочка, файна Анночко, / Просимо ж 

тебе на бесідочку [КЩ, с. 433]; Ци дома, дома, можний паночку, / Можний паночку на ймня 

Йваночку? [КЩ, с. 210]; Василь гречний, пишний, гордий, / Проси собі свойого тата… 

[КЩ, с. 213]. 

Ампліфікація звертань часто використовується в розмовах між закоханими людьми 

(свідчить про дівоче почуття закоханості та байдужість парубка): Соколе ясний, мій милий 

прекрасний, соколе ж мій ясний, / Мій друже прекрасний [Р-П (І), с. 342]; Соколе мій ясний, а 

паничу прекрасний, / А паничу прекрасний [МГ, с. 25]; Соколе мій ясний, мій милий 

прекрасний, / [Г]ордуєш ти мною, як вітер горою, / Як вітер горою, сонце країною, / Сонце 

країною, козак дівчиною [МВ, с. 197]. Ця ж звертальна формула в іншій пісні підкреслює 

хвилювання дівчини за долю коханого: – Соколе мій ясний і мій милий прекрасний, / Який ти 

уродився у світі безщасний! [МГ, с. 40]. Емоційно-образні лексеми, зменшено-пестливі 

утворення, нагромадження синонімічних етикетних одиниць – це ті мовні засоби, які утворюють 

ампліфікацію: Ой вір’яночко, / Відчини віконечко! / Нехай подивлюсь / На твоє біле личко. / Твоє 

личенько / Білеє рум’янеє, / Моє серденько / Милеє, коханеє [ВП, с. 311]; Катерино моя, / 

Чорнобривко моя, / Моя душечко! [ОФБ, с. 255]. Поєднання в одній звертальній формулі двох і 

більше етикетних епітетів (або просто художніх означень) характерне для мови української 

народної пісні: Здоров, здоров, моя мила, / Хорошая, чорнобрива, / Я з тобою жити буду, / 

Повік тебе не забуду! [НЛ, с. 81]. 

Ампліфікація може бути побудована за допомогою нагромадження етикетних 

фразеологізмів у комунікативних ситуаціях вітання та прощання: Не приїду, моя мила, – / Далека 

дорога, / Скину шапку, поклонюся, / Будь, мила, здорова! / Бувай, мила, ти здорова / Та й будь 

здоровенька, / Лиш не дайся змудрувати, – / Ти ще молоденька [ПКХ, с. 124]; Прощай, прощай, 

мій миленький, прийшов час розставання, / Бувай здоров, нехай помнять вірнеє кохання. / 

Бувай здоров, да й пом’ятай, як у світі жити [ОФБ, с. 183]; Здрастуй, здрастуй ти, 
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тестеньку, / Ще й на добрий день! [Р-П (ІІ), с. 105]. У мові календарно-обрядової лірики 

фіксуємо ампліфікацію прикметників, які сполучаються з іменником вечір, що підкреслює 

важливість, сокровенність свята: Щедрий, добрий, святий вечір! [КЩ, с. 361]; Щедрий, 

добрий, святий вечер! [КЩ, с. 253]. 

В історичній пісні ампліфікація дієслів наказового способу оформлює прохання 

допомоги: Устань, батьку, устань, Грицьку, великий гетьмане, / Устань, батьку, устань, 

Грицьку, вельможний наш пане, / Устань, батьку, устань, Грицьку, промов до нас слово 

[ІП, с. 582]. У соціально-побутовій поезії «Ой п’є чумак, п’є, в його гроші є» ампліфікація 

підкреслює важке життя чумаків: – Отамане мій, жалуєш мене, / Скидай з мене жупан да 

укрий мене, / Бери мої воли, вози – поховай мене, / Бери моє срібло-злото – поминай мене! 

[ОФБ, с. 225]. 

Зв’язності весільної лірики підпорядкована ампліфікація побажальних висловів: Я ж 

тебе, сестрице, / Покриваю, / Щастя-здоров’ям / Наділяю: / Щоб ти була здорова, / Як вода! / 

Щоб ти була весела, / Як весна! / Щоб ти була багата, / Як земля! [ВП, с. 275]; Оце тобі, 

сестро дорога, / Іди до свекра здорова, – / І будь здорова, як вода, / І будь багата, як земля, / І 

будь красива, як роза [ВП, с. 336]; Коли б моя Маруся здорова була! / Здорова, здорова, як вода, / 

А багата, багата, як земля! [ВП, с. 35]. Приклади свідчать, що побажання у весільній ліриці 

уточнюються порівняннями, які сприяють гіперболізації вислову. 

На однорідності етикетних лексем і виразів будується й стилістична фігура градація, тобто 

«розташування однорідних мовних одиниць за ступенем наростання чи спаду їх семантичних 

якостей» [129, с. 231]. Етикетні одиниці в мові народнопоетичних творів частіше сприяють 

оформленню висхідної градації. У пісенному фольклорі вживаються такі основні градаційні 

моделі: а) твірна + похідна суфіксальна лексема; б) непоширене звертання + поширене 

звертання (ускладнене етикетним епітетом, інтимізуючим займенником, прикладкою, пестливо 

маркованою лексемою та под.) або етикетна одиниця + непоширене або пощирене звертання із 

синонімічною лексемою. 

Прикладом до першої моделі можна навести рядки: – Ой Романе, та Романочку, / 

Скажу тобі й усю правдочку [Г-А, с. 22]; – Ой Іване, Іваночку, / Сватай мене щораночку! 

[ОФБ, с. 251]; – Ти, чумаче, чумаченьку, не жартуй зо мною, / Як поїдеш у дорогу, буду плакать 

за тобою [ЧП, с. 95]; Токаре, токарочку, / Відчиняй коморочку! [ВП, с. 265]; Ой наймите, 
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наймитоньку, перестань служити! [ІП, с. 750]. Спадна градація в наступному уривку утворена 

поєднанням двох лексем (пестливо маркованої й стилістично нейтральної): Грайте, 

музиченьки, / Од села до села, / Щоб моя Маруся / Весела була. / Грайте, музики, різкійше, / 

Щоб нашій Марусі веселійше [ВП, с. 91]. Колядники часто послуговуються стилістично 

різноплановими апелятивами, у результаті чого акцентується увага на експресивному звертанні. 

Прихильне ставлення колядників до господаря виражається за допомогою висхідної градації: Ой 

господарю, господарочку, / Ой отворіте нам та й ворітечка, / Заженемо ж ти стадочко коней 

[К-О, с. 428]. Співчутливе ставлення до молодого солдата підкреслене градаційним повтором 

звертань: – Ой жовніре, жовнірочку, а де ж твоя сила?... – Ой жовніре, жовнірочку, де твої 

присідки? / – А в цісарських магазинах висять понад стінки [РС, с. 344]. 

У соціально-побутових піснях наявні градаційно повторювані апелятиви до матері: – Ой 

мамо, матусю, чужа сторіночка. / Чужа сторіночка та й ще чужі люди, / Ой мамо, матусю, 

як тяжко тут бути! [РС, с. 206]. Градаційні повтори звертань до матері зафіксовані і в інших 

тематичних групах уснопоетичних творів: – Ой матінко, матіночко, / Справ мені полозочку… 

[К-О, с. 128]; Ой мамо, матусю, яка ти невірна… [Р-П (І), с. 205]. Назва спорідненості син та її 

пестливі форми, поєднані у градаційному (висхідному та спадному) порядку, акцентують увагу 

читача на материнській втраті: – Іди, синку, мій синочку, / Та за старшого брата… [ІМ, с. 263]; 

Запрягай, синочку, білую кобилу, / Да їдь, сину, в чужую країну [Р-П (ІІ), с. 37]. Батьківський 

відчай у весільній поезії передається за допомогою градаційного спадного повтору звертань до 

дочки: Будеш, донечко, будеш, / Як коло мене будеш. / А як підеш від мене, / Спаде красонька з 

тебе. / Як з калиноньки роса, / Так з тебе, доню, краса [ВП, с. 299]. 

Градаційні повтори апелятивів, виражені назвами осіб за статтю, типові для родинно-

побутових та календарно-обрядових пісень: – Гой дівчино, дівчиночко, / Зачекай мя годиночку 

[ЮФ, с. 66]; Ой дівка, дівочка, / Да дай мені відра / Да напоїти коня [К-О, с. 148]; Ой дівчино, 

дівчинонько, / Ти не моєй віри… [С-П, с. 208]. Висхідний градаційний повтор можуть 

утворювати й субстантиви як етикетні засоби та сприяти стилістичному оформленню 

народнопісенного твору. Поряд зі стилістично нейтральною лексемою милий функціонують 

пестливо марковані деривати миленький, милесенький, милинейкий: Мій милий, миленький, дай 

же мені раду, / Бо я з тими конопельками навіки пропаду! [Р-П (ІІ), с. 156]; Милий, милий, 

милинейкий, / Викуп мене з неволейки [КЩ, с. 416]; Миленький, милесенький мій! / Дай мені 
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воленьку таку, / Як в своєї матінки росла, / В рідного батенька жила! [Р-П (ІІ), с. 31]. Часто в 

поетичних рядках календарно-обрядової лірики використовується градаційний повтор іменника 

вечір та пестливого утворення вечеронько: Святий вечер, вечеронько! [КЩ, с. 143]; – Прибрав 

мене мій батенько, / Святий вечер, вечеронько! [КЩ, с. 361]. 

Градаційні повтори етикетних одиниць другої моделі (непоширене + поширене 

звертання) трапляються в текстах пісенного фольклору рідше: – Ой ви, чумаки, славні 

чумаченьки, / Та ви люди ухожі, / Та зготуйте цьому чумакові / А дубовину з рогожі [ІМ, с. 257]. 

Додаткові змістові та емоційні елементи вводять у народнопісенний текст етикетні 

одиниці, утворені тавтологічним поєднанням лексем. Тавтологія «збагачує вислів додатковими 

нюансами – і змістовими, і експресивними» [129, с. 308]. Лінгвісти розрізняють тавтологію 

коренеслівну та синонімічну (тобто морфологічну й лексичну). Агентиви як етикетні одиниці 

часто беруть участь в оформленні тавтологічних словосполучень: – Ой чумаче, чумаченьку, не 

жартуй зо мною… [С-П, с. 90]. При звертанні до коваля використовуються тавтологічні 

повтори етикетних звертань: Ой ти, ковалю-коваленку, / Чом ти не куєш рано-пораненьку  

[Р-П (ІІ), с. 292]; Ой ковалю-ковалику, зроби ми підківки, / Бо я хочу зачинати ходити до дівки 

[ПК, с. 73]. Повтор однокореневих слів чумаченьки та чумакували сприяє створенню тавтології у 

чумацьких піснях: – Ой десь же ви, чумаченьки, чумакували, / Чи ви наших чумаченьків та не 

видали? [ЧП, с. 400]. До тавтологічних звертань-агентивів зараховуємо поєднання типу мельник, 

мельниченько, сторож, стороженько та подібні, побудовані на градаційному поєднанні твірної 

та похідної суфіксальних лексем, що є окрасою та ознакою народнопоетичного мовлення. 

Тавтологічним виступає звертання молода молодиця, який широко вживається в усіх 

тематичних групах пісень. Тавтологічне звертання молодая молодице бере участь в утворенні 

стилістичної фігури паралелізму: – Ой вишнино-черешнино, / Чом ти листу не пускаєш? / 

Молодая молодице, / Нащо сльози розливаєш? [МВ, с. 264]; Ти, зелена ліщинонько, / Чому гиллє 

й опускаєш? / Ти, молода молодице, / Чому сльози проливаєш? [Р-П (ІІ), с. 80]; Любі наші 

огірочки, / завивайте си, / а молоді молодички, / женихайте си [К-О, с. 48]. На тавтології 

побудована етикетна формула прохання вволити волю, яка вказує на велике бажання мовця:  

– Дівчинонько! Вволи мою волю, / Постій трошки ізо мною [ПМ, с. 49]. 

Близьким до тавтології є плеоназм як стилістична фігура, яка будується нагромадженням 

«синонімічних висловів, утворених з близькозначних слів» [129, с. 309]. В етикетних звертаннях 
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молодий пароньок / парубок / хлопець, молода (молодая) дівчина / молодиця / молодичка або рідна 

сестра / матір, рідний брат / батько та ін. поєднані лексеми тотожні за своїм значенням: в 

етикетному словосполученні молодий (а) парубок (дівчина) зупиняється увага на повторюваній 

ознаці молодий, оскільки парубок / дівчина – ‘молода особа чоловічої / жіночої статі’. 

Наприклад: – Ой як наші, молодії хлопці, / Як воно буде, / Що ударив вражий гайдамака / 

Золотим списом у груди [ЧП, с. 177]; – Що ви, дівки молоденькі, / Мечете сльозами? [РС, с. 441]; 

– Батеньку мій та ріднесенький! (2) / Снився мені сон дивнесенький:… [ВП, с. 126]. 

Отже, етикетні одиниці є стилістично вагомими, оскільки часто сприяють утворенню 

таких синтаксичних стилістичних фігур: ампліфікації, градації, тавтології. 

 

3. 3. 3. Роль паралелізмів у побудові пісенних текстів  

Як композиційний прийом у мові народної лірики систематично використовується 

паралелізм. Частини такої фігури об’єднуються не лише формально (інтонаційно та 

сполучниково), але «мають ще й взаємозумовлену семантику: вони співвідносяться між собою 

як загальне і часткове, як відоме і невідоме, як причина і наслідок» [129, с. 317 – 318]. На думку 

О. І. Дея, роль паралелізму може бути лише поетико-стилістична, обмежена введенням зачину і 

рими для куплета [77, с. 140]. С. Я. Єрмоленко, аналізуючи мову фольклору, зауважувала, що в 

народнопоетичному тексті паралелізм будується спочатку на картині природи, після – 

порівняльний малюнок із життя людини [87, с. 111 – 112]. Отже, паралелізм у мові народних 

пісень виконує не лише стилістичну, а й текстотвірну роль. Проаналізувавши функціонування 

етикетних одиниць в народнопоетичному молвленні, можемо зробити висновок, що вони 

широко використовуються в межах паралелізму, зокрема утримують паралельні картини зі світу 

природи та людського. Такими є формули приверненя уваги – звертання. 

У весільних піснях в утворенні паралелізму беруть участь звертання-агентиви: Ви, ягідки, 

позплітайтеся, / Ви, дружечки, постарайтеся… [ВП, с. 200]. Апелятиви-назви осіб за кровною 

спорідненістю часто поєднуються у весільній ліриці зі звертаннями до природи, чим 

підкреслюється складність батьківського та дівочого рішення: Рости, рости, орішина, 

розхиляйся, / Живи, живи, мій батеньку, розживайся [ВП, с. 148]; Рости, рости, березонько, не 

хилися, / Оставайся, батьку й ненько, не журіться [ВП, с. 88]. Звертання до сестер-подружок 

підкріплене паралелізмом і акцентує увагу на прощанні молодої з дівуванням: Розкотітеся, 
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кислиці, / Розійдемося, сестриці, / Розлука нам з тобою, / Як із рідною сестрою [ВП, с. 318]. 

Паралельне звертання до природи та до молодої вказує на важке життя дівчини в чужій родині: 

Калиновий мосте, гнися, не вломися, / Молодая дівчино, низенько вклонися [ВП, с. 80]; Рости, 

рости, сухий дубе, корінися, / Дівко Марусю, боронися [ВП, с. 158]; Парся, парся, сирая дубино, / 

Начувайся, чужая дитино! [ВП, с. 87]. У творенні паралелізму беруть участь звертання-назви 

осіб за статтю: Горойко кам’яная, / Чому ся ни розпадеш? / Дівойко Марисейко, / Чому ся ни 

розплачеш? [ВП, с. 186]; Зеленая ліщинонько, / Чом не гориш, та все куришся? / Гей, молодая / 

Та дівчинонько, / Чого плачеш, чого журишся? [Г-А, с. 20]. 

Красиво, образно у весільній пісні за допомогою стилістичного прийому паралелізму 

описано відчуття самотності дівчини-сироти: Зеленая ти, дібровонько, / Чого в тебе так пеньків 

много, / Зеленого та й ні одного, / Одростонька та й ні одного? / Молодая ти, дівко Тетяно, / 

Чого в тебе так батьків много, / А рідного та ні одного, / Порадоньки та ні од одного? 

[ВП, с. 377]. Паралелізм, участь у творенні якого беруть етикетні одиниці, сприяє виникненню 

аналогії щодо зовнішнього вигляду дівчат і виконує роль комплімента: На полиці паляниці, – / 

Здрастуйте, сестриці! / На полиці білесенькі, – / Здрастуйте, ріднесенькі! [ВП, с. 84 – 85]. 

Завдяки паралелізму в наступній весільній пісні вводиться приховане побажання хорошої долі: 

Шийся, віночку, шийся, / Молода, не журися, / Бо казали нам люди, / Що доля добра буде 

[ПК, с. 28]. Назви осіб чоловічої статі, виконуючи етикетну роль у мові народнопоетичних 

творів, сприяють утворенню паралелізму та фамільярної тональності: Ростіть, ростіть, 

василечки, я вас буду поливать, / Ходіть, ходіть, славні хлопці, я вас буду милувать 

[ОФБ, с. 249]. Паралелізм висловів, що означають прохання, є однією з особливостей весільних 

поетичних творів: – Гнися, гнися, коромисел, да не переломися, / Герасимко, серце моє, не плач, 

не журися! [МВ, с. 88]. Етикетні одиниці беруть участь у створенні паралелізму в мові родинно-

побутової, рідше – календарно-обрядової лірики: Ти, галочко сизокрила, / Ти, дівочко 

чорнобрива, / Ти, галочко, скоч на тинець! / Ти, дівочко, поведи танець! [К-О, с. 50]. 

На паралельному зверненні до хмелю та до сина побудована пісня «Ой ти ж хмілю, мій 

хмілю». У ній цікаво поєднуються контрастні за своєю семантикою і стилістичним 

забарвленням слова в запитанні матері: – Ой ти ж, хмілю, мій хмілю, / Хмілю зелененький, / Де 

ж ти сюю зиму зімовався, / Що й не розвивався? / – Ой ти, сину, мій синку, / Да ще люба 

дитина, / Де ж ти сюю нічку шлявся, / Що й не роззувався? [МВ, с. 244]. В іншій пісні прохання 
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матері до сина побудоване на паралелізмі: Рости, рости, барвіночку, / Ще ж ти зелененький, / 

Гуляй, гуляй, мій синочку, / Ще ти молоденький [Р-П (І), с. 466]. 

У родинно-побутовій ліриці наявні паралелізми етикетних звертань та формул прохання: 

Ой зайди, зайди, / Місяць, на ту пору, / Ой вийди, вийди, / Дівка, за комору [НЛ, с. 263]; Ой 

зайди, зайди, ясноє сонце, за зелений гай, / Ой вийди, вийди, дівко Явдошко, вечеряти дай!  

[Р-П (І), с. 40]; Чорна гора, не курися, / Моя мила, не журися [Р-П (І), с. 250]. Інші приклади 

свідчать, що подібні паралельні синтаксичні одиниці функціонують із метою розпитування, 

ведення бесіди: Ой вишенько-черешенько, чом ягід не родиш / Молодая дівчинонько, чом 

гулять не ходиш? [Р-П (І), с. 158]; Зеленая березонько, чого похилилась? / Молодая дівчинонько, 

чого зажурилась? [Р-П (І), с. 364]; Діброва зеленая, чом не гориш, але куришся, / Ти, дівчино 

безумная, чом не робиш, але журишся? [Р-П (І), с. 265]. У родинно-побутових піснях такі 

формули виступають певною експозицією перед основною частиною-розповіддю. 

Наявний паралелізм і при звертанні дівчат до парубків. У деяких з них відчувається 

застереження: Ой ти, дубок кучерявий, / Листя твоє рясне. / Ой ти, хлопче молоденький, / 

Слова ж твої красні [Р-П (І), с. 344]. У такий спосіб комунікант намагається коректно або 

відмовити співрозмовнику, або попередити його. В інших піснях паралелізм прохань, 

ускладнених звертаннями, підкреслює велику силу бажання повернути коханого: Повій, вітре 

холодненький, з глибокого яру, / Прибудь, милий чорнобривий, з далекого краю! [Р-П (І), с. 140]; 

Ой порости, кропе, / Повище городу, / Ой походи, молодий, / Коло мого двору [ІМ, с. 40]; 

Зелений барвіночку, стелися низенько, / А ти, милий, чорнобривий, присунься близенько. / 

Зелененький барвіночку, стелися ще нижче, / – А ти, милий, чорнобривий, присунься ще 

ближче [ПМ, с. 69]. Паралельне прохання та звертання підкреслює бажання молодиці і 

сприймається як компромісне рішення між подружжям: – Ой осико-осочино, не шуми на мене, 

/ – Ти, мій милий, чорнобривий, / Не свари на мене [Р-П (ІІ), с. 143]; Ой ти, сосно зеленая, не 

шуми ж на мене, / А ти, милий-милесенький, не сварись на мене [ОФБ, с. 280]. 

Зрідка оформленню паралелізму можуть сприяти звертання, виражені назвами осіб за 

товариськими стосунками: Ой кувала зозуленька, / Сівши на лелії, / Співай, співай, товаришко, / 

Минає неділя. / Ой кувала зозуленька, / Сівши на барвінок, / Співай, співай, товаришко, / Минув 

понеділок. / Ой кувала зозуленька / Та й кувала сорок, / Співай, співай, товаришко, / Минає 

вівторок [ПК, с. 24 – 25]. 
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Паралелізм типовий для мови історичної та соціально-побутової поезії: він підкреслює 

хвилювання комунікантів, напруженість ситуації: Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький; / 

Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький [С-П, с. 46]; Розвивайся, сухий дубе, на ніч мороз 

буде. / – Куди їдеш, козаченьку, біда тобі буде [С-П, с. 50]. Вдало поєднані в народних піснях 

контрастні за своєю семантикою звертання-прохання до чумаків та галенят: – Чорнесенькі 

галенята, підійміться вгору, / Молодії чумаченьки, верніться додому [ЧП, с. 88]; Ой павоньки, 

чорні галоньки, / Чом вгору не взлітаєте? / Ой ви, жовняри-новобранчики, / Чом додому не 

вертаєте? [С-П, с. 210]. С. Я. Єрмоленко зазначає, що антитеза та паралелізм «посилюють 

динамічний характер зображуваного, подають кожну ситуацію як переборення, заперечення, 

драматизм і дії, і стану» [87, с. 124]. Типовим прийомом у текстах солдатських та рекрутських 

пісень є звертання, побудовані на протиставному паралелізмі: Ой галочки-сизоперочки, / 

Підіймайтесь вгору, / Молодії новобранці, / Вернітесь додому! [ІП, с. 612]; Чорненькії воронята 

підносяться вгору! / Ви, молоді новобранці, верніться додому! [РС, с. 230]; Ой ви, галочки-

сизокрилочки, / Підніміться вгору, / Ой ви, хлопці, славні запорожці, / Верніться додому!  

[С-П, с. 22]. Наведені рядки відображають велике бажання народу зустріти своїх захисників 

живими і неушкодженими. У соціально-побутовій пісні «Стоїть явір над водою» характеристики 

явора (сила, краса, молодість, буяння) ніби переносяться на молодого солдата, чим акцентується 

увага на його нещасній долі. Таке враження спричинене паралельним звертанням у тексті до 

явора та жовняра, римуванням епітетів зелененький – молоденький: – Не жури сі, явороньку, / Бо 

ще зелененький, / Не жури сі, жовніроньку, / Бо ще молоденький [РС, с. 322]. Паралелізм, 

вжитий у наведених поетичних рядках, дає можливість зрозуміти безвихідність та 

невизначеність життєвого шляху козака: Чому, соловейко, рано не щебечеш, / Либонь голосу не 

маєш; / Чому ти, козаче, та й не женишся, / Либонь, доленьки не маєш? [ІМ, с. 182]. Прийом 

паралелізму підкреслює страждання батьків за своїми дітьми, важкість розлуки: Не розвивайсь, 

сухий дубе, / Бо на тебе мороз буде. / Собирайся, мій синочку, / Бо на тебе прийом буде 

[РС, с. 66]; Рости, рости, барвіночку, / Рости не хилися; / Служи, служи, мій синочку, / Служи, 

не журися [С-П, с. 219]. Паралельне прохання, ускладнене звертанням до сил природи та до 

воїнів-синів, чоловіків, показове для мови історичних пісень. Такий художній засіб сприяє 

зосередженню уваги читачів на небажанні комунікантів розлучатися, що підкреслено 
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контрастом дій знесіться-верніться: Ви, чорнії орленята, / Та й знесіться вгору, / А ви, хлопці-

новобранці, / Верніться додому [ІП, с. 590]. 

Паралелізм у мові народнопоетичних творів використовується не тільки як стилістичний 

художній засіб, а й як будівельний матеріал, оскільки за його допомогою будуються тексти 

пісень з паралельним композиційним принципом. Звертання оформлюють паралелізм у 

вступній частині твору. Серед зафіксованих прикладів найуживанішою є експозиція-паралелізм: 

Стоїть явор над водою, в воду похилився, / На козака пригодонька, козак зажурився. / – Не 

хилися, явороньку, ще ж ти зелененький, / Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький! Далі 

йде розповідь, як парубка забрали в солдати пани. Епілог наведеної пісні будується на повторі 

апелятивів: – Ой десь тебе, козаченьку, матуся вродила, / Да що тобі, молодому, хвортуна 

служила, / Десь у тебе, козаченьку, нерідная мати, / Як узяли в неволеньку, не вийшла із хати, / 

Ой десь тебе, козаченьку, породила мати, / Ой як станеш на камені, то й підківки знати 

[ОФБ, с. 231]. Поезія-розмова матері з сином починається паралельним звертанням до хмелю та 

сина, а основна частина будується на діалозі, репліки якого організовані навколо повторюваних 

звертань: – Де ти, хмелю, зимував, що не розвивався, / Де ти, сину, ночував, що не роззувався? / 

 – Я у лісі зимував, да й не розвивався, / Я в дівчини ночував, да й не роззувався. / – Скверно, синку, 

робиш, що по ночам ходиш, / Скажуть люди добрі, що ти шкоду робиш. / – Ой буду ходити, 

дівчину любити, / Було б тобі, моя мати, мене ожинити. / – Женись, женись, синку, да бери 

дівчинку / Да не бери удівоньки – не ті норовоньки [ОФБ, с. 163]. Пісня «Ішли козаченьки із лінії» 

завершується паралельним звертанням до сил природи, до коханої та діалогом між чоловіком та 

дружиною з повторюваними звертаннями милая та милий: – Червона калина, розхилися, / Ти, 

сирая земле, розступися, / Ти, тесово труно, одслонися, / Ти, важкий каменюко, одкотися, (2) / 

Ти, милая моя, обізвися! / Ой чи мені, милая, жениться, / А чи мені по тобі журиться? / – Велю 

тобі, милий, я жениться, / А не велю тобі я журиться, / Як прийде субота – підголися, / Прийде 

неділенька – приберися, (2) / Вибери панянку – оженися! / – Бодай же ти, мила, тут пропала, / 

Що ти мені цеє загадала [ОФБ, с. 203]. У родинно-побутовій пісні «Коло млина, близенько 

броду» текст організований навколо двох паралельних картин – природи та людського життя, 

друга з них містить діалог парубка з молодицею: Коло млина, близенько броду / Два голуби пили 

воду, / Напившися, да й полинули, / Крилечками вони стрепенули, / В чисте поле полинули, / Об 

любощі спом’янули. / Ой любощі, ой любощі, / Перше ж вони од болісті, / Я болісті перебуду, / А 
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любощі не забуду, / Поки в світі жив я буду, / Од болісті – можна сісти, / Од любості – нельзя 

їсти. / – Дівчинонька моя люба, / Ой ти вишла за нелюба, / Ох чи будеш виходити, / Як я буду 

приходити? / Дівчинонько-горностаю, / Да вже ж бо я давно стою, / Вийди, поговорю з 

тобою. / – Ох як мені виходити, / Лежить нелюб, боюсь ізбудити! / – Ой дівчино моя люба, / 

Одсунься ж ти од нелюба, / А я з того уголочка / Уб’ю твого нелюбочка. / – Ох і чи вб’єш, чи не 

уб’єш, / Тільки життя ізведеш… [ОФБ, с. 161]. 

Отже, паралелізм як образна стилістична фігура широко використовується в мові 

народної лірики. У творенні паралелізму беруть участь різні етикетні одиниці. На основі 

паралелізму етикетних лексем та фразеологізмів можуть будуватися експозиція, епілог або 

основна частина пісенного тексту. 

 

3. 3. 4. Стилістичне та текстотвірне значення анафор, епіфор, епанафор та анепіфор 

у мові уснопоетичних творів 

Анафора та епіфора як стилістичні синтаксичні фігури, побудовані на повторі того самого 

слова чи словосполучення на початку або в кінці окремих співвідносних між собою рядків, 

строф, широко використовуються в текстах народнопоетичних творів. Це можна пояснити 

пісенною ритмомелодикою. А. П. Коваль стверджує, що народні пісні часто будуються на 

епіфорі, «яка переважно й створює пісенний ритм», і зауважує: «Анафори та епіфори у тексті, 

більшому за речення, виконують ще й архітектонічну функцію: вони допомагають організувати 

текст, а водночас і членують його на закінчені (у змістовому і формальному плані) частини» 

[129, с. 307]. 

Синтаксичну стилістичну фігуру анафору здатні утворювати непоширені та поширені 

звертання. Їх можуть оформлювати антропоніми самостійно або у сполученні з етикетними 

епітетами та інтимізуючим займенником: – Молодая Бондарівна, жаль мені за тобою! / Ой 

прибіг другий, взяв її за коси: / – Молодая Бондарівна, гуляла ти досить! [Н-Л, с. 50]. Повтор 

звертання сприяє утворенню анафори в соціально-побутовій пісні «Гей, на горі жито»: 

«Григорійку, Григорійку, / Де твоя невістка?» / «Через плечі білий ремінь / Та утята кіска!» / 

«Григорійку, Григорійку, / Де ви слюбок брали?» і т. д. [С-П, с. 202]. У мові народної лірики 

анафоричний повтор можуть оформлювати прохання, ускладнені звертаннями, вираженими 

агентивами або назвами осіб за спорідненістю: – Ой грайте ж ми, музиченьки, до села, / Нехай 
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моя головина буде весела. / Ой грайте ви, музиченьки, доволі, / Нехай моя головонька не болить 

ніколи. / Ой грайте ми, музиченьки, різаком, / Нехай ляжу тут спатоньки з козаком 

[ЖП, с. 694 – 695]; Сип, шинкарко, червоного пива, / Чи не зроблю з дівчини дива; / Сип, 

шинкарко, меду та горілки, / Чи не зведу я з ума дівки? [Р-П (І), с. 484]; – Пусти мене, мати, у 

поле жита жати, / Буду, мати, жито жати, а доленьки шукати. … – Пусти мене, мати, й у 

луг по калину, / Буду, мати, калину ламати й доленьки шукати [МГ, с. 56]. Апелятиви братця та 

братці входять до складу повторюваних рядків і сприяють утворенню анафори, що робить мову 

твору рівною, обдуманою, а парцельовані конструкції відбивають розмовний характер: Стойте, 

братці, не бийтеся, бо не наша воля, / Бо убито під Морозенком коня вороного; / Стойте, 

братці, не бийтеся, бо не наша сила, / Бо вже убито Морозенка, Морозищиного сина 

[ІП, с. 257]. У мові народних пісень анафорично повторюватись може й апозитивне прикладкове 

утворення, в якому іменники-означення в кожній наступній строфі змінюються у зв’язку з 

вимогами версифікації: Ой матінко-вишня, / Чи я у вас лишня, / Що ви мене туди дали, / Де я не 

привишна? / Ой матінко-пава, / Тепер я пропала, / Що ви мене туди дали, / Де я не бувала 

[НЛ, с. 147]; Ненько ж моя, квітко, / Як у строку гірко – / Ні їсти, ні пити, / Ні сісти спочити. / 

Ненько ж моя, вишня, / Чи я в тебе лишня, / Що ти мене в строк послала, / А я не при вишня. / 

Ненько ж моя пава, / Я в тебе пропала, / За чужою роботою / Горенька достала [ІП, с. 745]; 

Дівчино, моє серце, / Сховай мене під ряденце! / Дівчинонько, моя рибко, / Сховай мене, щоб не 

видко! [С-П, с. 169]; Ой ти, дівчино, червона калино, / Мені на тебе дивитися мило! / Ой ти, 

дівчино, повная роже, / Мені на тебе дивитися гоже! [Р-П (І), с. 189]. Повтор звертань до 

дочки, що вказує на тривожні почуття матері, сприяє утворенню анафори: Донько ж моя, 

донько моя, / Донько моя мила, / Зацвіла ти у огрудку, / Як слічна малина. / Донько ж моя, 

донько моя, / Донько моя гожа, / Зацвітаєш ти у огрудку, / Як повная рожа! [ІП, с. 415]; Годи, 

[доненько, годи]. / Годи діверку лучше, ніж братику, / Годи, [доненько, годи]. / А зовиці годи – 

кісоньку плети, / Годи, [доненько, годи] [ІМ, с. 96 – 97]. У календарно-обрядовій пісні 

анафорично повторюються звертання-назви осіб за товариськими стосунками: Ой високі 

огороди, / Перелази низькі, / Збирайтеся, подружечки, / Далекі і близькі! / Збирайтеся, 

подружечки, / Де вчора стояли, / Бо вже наші василечки / Од сонця пов’яли [К-О, с. 100]. Часто 

повторюються й утримують синтаксичну стилістичну фігуру анафору словосполучення, які 

містять звертання, виражені субстантивованими прикметниками. Наприклад: – Гуляй, гуляй, моя 
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мила, як гуляла, / Топчи тиї черевики, як топтала. / Гуляй, гуляй, моя мила, з стариками, / Йно 

не гуляй, моя мила, з молодцями [РС, с. 152]; Таке нам ся, молоденька, / Таке не здавало, / Щоби 

в тебе на столику / Деревце стояло. / Таке нам ся, молоденька, / Та й таке не снило, / Щоби в 

тебе на столику / Деревце зацвило [ПК, с. 24 – 25]. У пісні «Болить моя головонька од самого 

чола» анафора поєднана з паралелізмом: – Зелененький барвіночку, стелися низенько, / А ти, 

милий, чорнобривий, присунься близенько. / Зелененький барвіночку, стелися ще нижче, / А ти, 

милий, чорнобривий, присунься ще ближче [ПМ, с. 69]. 

Етикетні формули привітань також можуть сприяти утворенню анафори: Та добрий 

вечір, жінко, / Та добрий вечір, любко, / Таки буду вечеряти / З тобою, голубко [ЖП, с. 507]. 

Етикетний фразеологізм день добрий у першому рядку вживається самостійно, а в другому 

сполучається з вигуком, що сприяє утворенню градаційної анафори: День добрий, серденько! / 

Ой день добрий, моя мила, / Як ти собі маєш? [К-О, с. 183]. Хвилювання молодої передаються у 

весільній пісні за допомогою повтору на початку рядка привітання на добридень: На добридень, 

чужа ненько, / На добридень усім, / Не була б я у вашій хаті, / Якби не ваш син [ВП, с. 93]. 

Повтор етикетного фразеологізму, вживаного при прощанні, часто утворює анафору в 

історичній, соціально-побутовій і весільній поезії: Бувай здорова, матінко моя, / Ни буду тя 

слухати. / Бувай здорова, матінко моя, / Ни буду тя вітати [ВП, с. 326]. Формули прохань, 

ускладнені звертаннями, беруть участь у творенні анафори в мові історичних та весільних 

пісень: Ой чи звелиш, пане Калнишу, у неділю рушати, / Ой чи звелиш, пане Калнишу, 

понеділка ждати? [ІП, с. 353]; Позволь, позволь, та хазяюшка, / Хоч на лавочці сісти, / 

Позволь, позволь, та хазяюшка, / Хоч під припічком лягти! [ІП, с. 742]; Скажи мені, батеньку, 

/ Скажи мені, рідний [ІП, с. 765]; Послужи нам, ой батеньку, послужи, / До деревця цю 

квіточку прив’яжи. / Послужи ми, моя мамко, послужи, / До деревця цю квіточку прив’яжи 

[ВП, с. 57]. В останньому прикладі прохання розташовані в ієрархічному порядку, починаючи 

від батька, матері, братів, сестер. Такий спосіб подачі матеріалу спричинений одним із 

композиційних принципів побудови народної пісні. Градаційна анафора підкреслює прагнення 

мовця отримати бажане: Прошу ж тебе, Семене Палію, да к собі на пораду, / Да прошу ж я 

тебе, да не зрадь мене на великую раду [ІП, с. 310]. 

В історичній пісні повтор етикетного діалектизму прощай сприяє утворенню анафори: 

Прощай мене, родиночко, може, з ким сварився, / Прощай мене, родиночко, і ти, рідна мати, / 



180 
 

Бо хто знає, чи ся верну сюди помирати [ІП, с. 776]. У мові пісенного фольклору анафорично 

повторюються етикетні слова, що вживаються для вираження подяки, ускладнені звертаннями: 

Ой спасибі, Катерино, / А за твою добру ласку, / Що ти спекла на великдень / Нам гречаную 

паску. / Ой спасибі, Катерино, / За твою добрую волю, / А що ти нам показала / За Дунай дорогу 

[ІП, с. 579 – 580]. У текстах колядок часто повторюються формули побажань, сприяючи 

утворенню синтаксичної стилістичної фігури: Дай же вам, Боже, у полю роду, / У полю роду, у 

хаті згоду. / Дай же вам, Боже, широкі ниви / А на тих нивах рясні ячмена [КЩ, с. 483]. 

Анафора сприяє побудові народнопісенного тексту. Однаковий початок реплік (які часто 

виступають початком строфи) виконує й текстотвірну роль, оформлюючи діалогічну 

композицію пісні: – Ой Романе, Романочку, / Ци грим гриміт, ци дзвін дзвинит? / – Ні грім 

гримит, ні дзвін дзвинит, / Ой то турки та татаре, – / Твої дружби та бояре! / Ой ти, Анно, 

Аннунечко, / Тото твоє весіллячко! / – Ой Романе, Романочку, / Сховай мене в коморочку 

[78, с. 211], – 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 [78, с. 265 – 266]. Анафора, побудована на повторі етикетних одиниць, 

відіграє неабияку роль у сруктурному оформленні історичних пісень: Залиш [ти], Бондарівно, / 

Переди водити! / Залиш [ти], Бондарівно, / Тепер танцювати! [ІП, с. 403]; – Яка же ти, 

Бондарівно, яка же ти гожа, / Як у саду-винограду червоная рожа. / Яка же ти, Бондарівно, 

яка же ти пишна, / Як у саду-винограду червоная вишня [МВ, с. 289]. 

У чумацькій пісні анафоричний повтор звертань до чумака виконує й текстотвірну роль: 

Ой чумаче, не журись, не думай, / Буде твоя пшениченька, як Дунай. / Ой чумаче, не журись в 

дорозі, / Буде твоя пшениченька в стозі. / Ой чумаче, не журися в світі, / Буде твоя 

пшениченька в засіці [ЧП, с. 429]; Як прийшов єго та й рідний отець: / – Ой сину мій, 

джумаченьку, тут тобі конець! / Як прийшла єго та й рідная мати: / – Ой сину мій, 

джумаченьку, тут меш вмирати! [ЧП, с. 222]. Звертання серце-чумаче, небоже, 

повторюючись, сприяє утворенню анафори, за допомогою якої будується кожна наступна 

строфа пісні: – Серце-чумаче, небоже, / Чом ти робиш негоже? / Люди конопельки молотять, / 

А наші свині волочать. / – Серце-чумаче, небоже, / Чом ти робиш негоже? [ЧП, с. 453]. 

Звертання до чумака можуть входити до складу повторюваних початкових рядків строф: 

Поховають тебе, молодий чумаче, / А все добрії люди. / Поховають тебе, молодий чумаче, / А 
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все добрії люди, / Гей, як у тебе, молодий чумаче, / В кишені грошиків буде [ЧП, с. 298]. У 

чумацькій пісні «Ой закувала сиза зозуленька, сидя на тичині» звертальна формула вірне 

товариство виконує не тільки стилістичну роль, але й текстотвірну, бо на основі анафори 

будується послідовний сюжет пісні: – Ой як будете, вірне товариство, з Перекопу рушати, / То 

не забудьте, вірне товариство, й моїх волів зайняти. / Ой як будете, вірне товариство, на 

Подолі становиться, / То не забудьте, товариші вірні, отцю-неньці поклониться. / Ой 

поспішайте, вірне товариство, а до Крутого Яру / Та викопайте а мені, молодому, та глибоку 

яму [ЧП, с. 304]. 

В історичних піснях анафора, побудована на повторі звертальної формули, бере участь у 

композиції народнопісенного твору: Ой у неділю рано-пораненько / Сам в неволеньку попав. / Ой 

ти, козаче, козаче Супруне, / Ой де ж твої воронії коні? … Ой ти, козаче, козаче Супруне, / Ой 

де ж твої преславні рушниці? [ІП, с. 353]. Єдинопочаток строфи та його повтор в історичній та 

соціально-побутовій ліриці використовується як текстотвірний засіб. Нанизування апелятивів і 

повтор того самого рядка свідчить про прагнення героя привернути увагу, «докричатися» до 

козаків, передати свої хвилювання за їхню долю. Наприклад: «Гей запорожці, ви, славні 

молодці, та де ваші рушниці?» / «Наші рушниці в царя на столиці, запорожці в темниці». / «Гей 

запорожці, ви, славні молодці, та де ваші жупани?» / «Наші жупани поносили пани, запорожці 

пропали» [ІП, с. 562]. 

У соціально-побутових піснях апелятиви з лексемою пан сприяють утворенню анафори, 

можуть виконувати текстотвірну роль, оскільки починають кожну наступну репліку: – Ой пане 

наш, пане князю, ой маєш ти гроші, / Чом не їдеш до цариці да її не просиш?… – Ой пане наш, 

пане князю, ой маєш ти волю; / Не давай нас, бідних сирот, в такую неволю [С-П, с. 162]. У 

календарно-обрядовій ліриці часто анафорично повторюється прохання, ускладнене звертанням 

(мій паночку або наш паночку): Ой прочини, наш паночку, ворота, / Несем тобі вінчика з 

золота. / Ой прочини, наш паночку, новії брами, / Несем тобі вінчика з перлами. / Ой прочини, 

наш паночку, оконце, / Несем тобі вінчика, як сонце. / Ой прочини, наш паночку, кватирку, / 

Несем тобі вінчика, як зірку. / Ой прочини, наш паночку, новий двір, / Несем тобі вінчика на 

розвід [К-О, с. 402]. Такого плану повтори зумовлені ритмомелодикою пісні, будують її текст. 

Систематично в колядках апелятив пані + особове ім’я сприяє оформленню початку приспіва: 

Уляночко, Уляночко пані, / Говори з нами стихенька! [КЩ, с. 440]. 
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Звертання, виражене власним іменем та назвою за статтю, виконує не лише стилістичну 

роль, а й текстотвірну, бо на анафоричному повторі апелятива будується діалог, який утримує 

текст пісні: – Марусино-дівчино, / Що в конюшні за шум? / – Я ж тобі кажу, мій пане, / Що 

наїхали улани, – / Наїхали улани / Із чужої сторони! / – Марусино-дівчино, / Що в постелі 

лежить? / – Я ж тобі кажу, мій пане, / Прийшов старець до хати [ПМ, с. 159]. У наступному 

уривку повторювані звертальні конструкції сприяють утворенню анафори, на якій, у свою чергу, 

будується ввесь текст пісні: Ой ти, дівчино, повная роже, / Мені на тебе дивитися гоже, / Ой 

ти, дівчино, червона калино, / Мені на тебе дивитися мило. / Ой ти, дівчино, розовий 

кусточок, / Біла, невеличка, ніжна, як квіточок [МВ, с. 201]. У пісні про кохання кожна репліка 

комунікантів починається однаковим звертанням, тобто воно виконує текстотвірну роль, 

оскільки утримує діалогічну композицію твору: – Дівчино моя засватаная, / Чого ж ти така 

заплаканая? … – Дівчино моя зарученая, / Чого ж ти така засмученая? [МВ, с. 240]. Часто в 

пісеннному фольклорі як спосіб оформлення комунікативної діалогічної або полілогічної 

ситуації вживаються апелятиви-назви осіб за статтю, самостійно або у сполученні з іншими 

лексемами: – Дівчино моя, / Та сідай на коня, … – Дівчино моя, / Та напій же коня [ПМ, с. 36];  

– Ой дівчино моя, сідай, серце, на коня, / Та поїдем у степ гуляти, а де моя волівня. … – Ой 

дівчино моя, сідай, серце, на коня, / А й та поїдем у степ гуляти, а де моя отара. … – Ой 

дівчино моя, сідай, серце, на коня [МГ, с. 33 – 34]; – Ой дівчино-серденько, чия ти? / Чи вийдеш 

на улицю гуляти? … – Ой дівчино-рибчино, куда йдеш, / Скажи ж мені правдоньку, де живеш? 

[МГ, с. 133]. Теплі почуття між дівчиною й козаком підкреслюються неодноразовим повтором 

пестливо-ніжних звертань: – Дівчинонько! Пусти ночувати, / Молодая, пусти ночувати! /  

– Козаченьку! Боюсь поговору. / – Дівичнонько! Не бійся нічого, / Молодая, не бійся нічого. / 

Дівчинонько! Збуди мене рано, / Молодая, збуди мене рано [ПМ, с. 117]. Анафора звертань, 

виражених назвою особи за статтю та прикладкою, окрім того, що свідчить про хвилювання 

мовця, робить мову пісні динамічною, живою, виконує текстотвірну роль, бо організовує 

початок куплету: – Дівчино-рибчино, тебе мати кличе, / Тебе мати кличе, хоче заміж дати, / 

Хоче заміж дати за того цигана. / – Я цигана не люблю, за цигана не піду … – Дівчино-рибчино, 

тебе мати кличе, хоче заміж дати, / Хоче заміж дати за писаря. / – Я писаря не люблю, за 

писаря не піду: … – Дівчино-рибчино, тебе мати кличе, / Тебе мати кличе, хоче заміж дати, / 

Хоче заміж дати та за Данила [Р-П (І), с. 232]. У веснянці анафора виконує й текстотвірну роль: 
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Забивайте, жінки, хвіртки, / Ворота кленами; / А чорт би бив вашого батька / З вашими 

синами. / Забивай[те], жінки, хвіртки, / Ворота дошками; / Люба, мила розмовонька / З 

вашими дочками [ІМ, с. 31]. 

На анафоричному повторі етикетного звертання гарний молодче будується послідовне 

розгортання сюжету пісні: – Гарний молодче, чи маєш батенька? / – А в мене батенько – ясний 

місяченько. … – Гарний молодче, чи маєш матінку? / – А в мене матінка – то ясноє сонце… 

– Гарний молодче, / Чи маєш миленьку? / – А в мене миленька – при боці шабелька [КЩ, с. 189]. 

Ампліфікація та анафора апелятивів підкреслює схвильованість родича: – Брати ж мої, брати, 

брати-соловейки, / Прибувайте в гостиночки щонеділеньки. …. – Брати ж мої, брати, дорогії 

квіти, / Як ви сами не прийдете, присилайте діти! [МВ, с. 279]. 

Повтор звертань, виражених лексемами на позначення матері у сполученні зі змінною 

прикладкою (вишня, гілка, квітка, пава), сприяє утворенню анафори і свідчить про велике 

бажання мовця. Вибір прикладки в таких випадках часто зумовлений версифікацією. 

Наприклад: – Ой матінко-вишенько, що без тебе лишенько, / Ой ненько ж моя, тонка гілко, 

як без тебе гірко [МГ, с. 54]; Ненько ж моя, квітко, / Як у строку гірко – / Ні їсти, ні пити, / Ні 

сісти спочити. / Ненько ж моя, вишня, / Чи я в тебе лишня, / Що ти мене в строк послала, / А я 

не привишна. / Ненько ж моя, пава, / Я в тебе пропала, / За чужою роботою / Горенька 

достала [С-П, с. 286]. В останньому уривку апелятиви виконують текстотвірну роль, бо 

оформлюють початок кожної строфи поетичного твору. В історичній пісні парубок одночасно 

висловлює й докір, і любов. Такий ефект досягається завдяки анафоричному повтору 

звертальних формул, а змінна метафоризована назва та пестливе утворення підкреслює 

душевний неспокій комунікантів. Окрім того, за допомогою анафори будується ввесь текст 

пісні: Ой матінко-зірко, / Як у строку гірко: / Куди хилять, то й хилюся, / Бо я всіх боюся. / Ой 

матінко-зоре, / Яке в строку горе: / Ні доїсти, ні допити, / Ні сісти спочити. / Ненько моя, 

вишня, / Чи я в тебе лишня, / Що ти мене в строк послала, / Де я не привишна? / Ненько моя, 

зоре, / Зелена тополе, / Породила на світ білий, / На велике горе! / Чи я в тебе, ненько, / Одежу 

зносила, / Що ти мене в строк послала, / Де б я голосила. / Ти думаєш, ненько, / Що я тут 

паную, – / Прийди, прийди, подивися, / Як я тут горюю. / Згадай мене, ненько, / Пообідать сівши, 

/ А я тебе ізгадаю, / Не пивши, не ївши. / Чи чула ти, ненько, / Як я в тебе була – / Тихо, тихо під 

віконцем, / Як голубка гула [ІП, с. 744]. 
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Мати не хоче відпускати свого сина на службу, переконує його залишитися вдома. У 

наведеному уривку звертання-назва спорідненості бере участь у творенні анафори: Я ж думала, 

сину, тебе оженити, / А ти пішов, сину, у військо служити. / Я ж думала, сину, невістку 

діждати, / А ти пішов, сину, у військо страждати. / Я ж думала, сину, що то ворон кряче, / А 

то за тобою дівчинонька плаче. / Я ж думала, сину, що то скрипка грає, / А то за тобою 

дівчина вмирає [С-П, с. 199]. Жалем, неспокоєм пронизані слова рідних до молодої, про що 

свідчать анафоричні повтори звертань: Пішов батько – не найшов, / Вирвав квіточку та й пішов. 

/ – Квітко моя червоненька, / Доню моя молоденька, / Кому ти осталася? / Пішла мати, не 

найшла, / Вирвала квітку та й пішла. / – Квітко моя червонесенька, / Доню моя молодесенька, / 

Кому ж ти осталася? / Пішов братік в виноград – не найшов; / Вирвав квіточку та й пішов. /  

– Квіточко моя червонесенька, / Сестро моя ріднесенька, / Кому ж ти осталася? і т. д. 

[ВП, с. 137 – 138]. У наведеному прикладі звертальні формули виконують не тільки стилістичну, 

а й текстотвірну роль, оскільки за допомогою них будуються строфи поетичного твору. 

Дотримання послідовності, ієрархія звертання від батька до матері, до брата зумовлені 

композиційним принципом ступенювання. 

Повтор етикетної лексеми здрастуй бере участь у побудові діалогу комунікантів: – Да 

здрастуй, здрастуй, мила, / Здрастуй, чорнобрива! / Чи здорова ти, чи жива? / – Здрастуй, 

здрастуй, варва / Де ти, варва, шлявся, / Де ти волочився [Р-П (І), с. 500]. У мові пісенного 

фольклору на анафоричному повторі привітання, ускладненого звертанням, будується діалог, 

тобто етикетна одиниця виконує текстотвірну та стилістичну роль одночасно: – Здрастуйте, 

зовиці! / Ввійшли ми в світлицю, / Глянули на одвірки: / – Здрастуйте діверки! [ВП, с. 94];  

– Помагай-бі, Миколо, куди йдеш? … – Помагай-бі, Ганнусю, куди йдеш? [К-О, с. 334]. 

Анафоричний повтор прохання, ускладненого звертанням, характерний для мови 

весільної та історичної лірики. Наприклад, експресивний повтор етикетної лексеми прощай у 

сполученні зі звертанням оформлює однаковий початок строф у весільній пісні: Та прощай, 

прощай, сестро наша, / Вже ми ідемо, / Вже ми твоє гуляннячко / Собі беремо … Та прощай, 

прощай, та Уляно, / Сестро наша, / Тепер уж ми не твої, ти не наша [ВП, с. 317]. 

У весільній пісні «Ой по горі бояре гуляли» прохання рятуй, рятуй, адресоване різним 

членам сім’ї, повторюється на початку строфи, будує текст пісні – виконує, крім стилістичної, ще 

й текстотвірну роль: Рятуй, рятуй ти, мій батеньку, / Буду тобі ділечко робити / І тобі 
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годити. … Рятуй, рятуй ти мене, моя матінко, / Буду тобі ділечко робить. … Рятуй, рятуй, 

молодий Івашко! / Буду тобі ділечко робить / І твоєму батенькові годить [ВП, с.  134]. 

Особливо стривожено звучать повторювані прохання, ускладнені звертанням, на початку рядків 

соціально-побутової пісні «У неділю рано, рано-пораненьку»: Згадай мене, ненько, в неділю 

раненько, / А я тебе ізгадаю в суботу пізненько. / Згадай мене, ненько, раненько уставши, / А я 

тебе ізгадаю, іще не лягавши. / Згадай мене, ненько, додому ідучи, / А я тебе ізгадаю, в строку 

горюючи! / Згадай мене, ненько, обідати сівши, / А я тебе ізгадаю, ні пивши, ні уївши. / Згадай 

мене, ненько, ложечки помивши, / А я тебе ізгадаю, та слізоньками вмившись [С-П, с. 287 –

 288]. Наведений уривок становить основну повіствувальну частину пісні, тут прохання утримує 

текст твору. У родинно-побутовій ліриці етикетна одиниця повторюється щоразу на початку 

нової репліки, відповідно звертання та прохання виконує не лише стилістичну, а й текстотвірну 

роль (на основі анафори будується діалог): – Моя мила чорнобрива, будь же ти ласкава, / 

Може б, нам ся стара ненька хоч на літо здала … – Ой мій милий чорнобривий, скажуть старі 

люди, / Туга зима буде, а хто ж її в тую пору обпирати буде. / – Моя мила чорнобрива, будь же 

ти ласкава, / Тая єдна рубашина, то випереш сама! [Р-П (ІІ), с. 64]. Прохання чи позволить пан 

отаман, повторюючись, сприяє утворенню анафори: Лежи, лежи, козаченьку, з вечора до 

ранку, / Чи позволить пан отаман викопати ямку! / Лежи, лежи, козаченьку, і день, і годину, / 

Чи позволить пан отаман зробить домовину [ОФБ, с. 217]. 

В історичній пісні повтор етикетної формули подяки бере участь в оформленні анафори, 

за допомогою якої будується твір: Переяслав дзвоном дзвонить, / Всіх склика на раду. / Ой 

спасибі, батьку Хмелю, / За твою пораду. / Ой спасибі, Хмелю, / За твою пораду [ІП, с. 240]. У 

весільній пісні стилістичну та текстотвірну роль виконує етикетний діалектизм дзєнькувати, 

оскільки молода, кожного разу відповідаючи, виражає подяку наступному родичу, 

дотримуючись традиційної ієрархії (від батька, матері, брата, сестри, коханого): Ой дзєнькую я 

вам, татку, / Що будили мене зранку, / А тепер не будеш (2) … Ой дзєнькую я вам, мамко, / Що 

чесала-с мене зранку, / А тепер не будеш (2) … Ой дзенькую я вам, браття, / Що-сьте дали 

файне плаття, / А тепер не дасте (2) … Ой дзенькую я вам, сестри, / Що-сьте дали файні 

дзестри, / А тепер не дасте (2) [ВП, с. 333 – 334]. 

Етикетні одиниці досить часто беруть участь у створенні епіфори – «повторення кінцевих 

елементів співвідносних відрізків мовлення». А. П. Коваль зазначає, що «народні пісні часто 
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будуються на епіфорі, яка й створює пісенний ритм». Дослідниця звертає увагу на їхню 

архітектонічну функцію, оскільки «вони допомагають організувати текст, а водночас і членують 

його в закінчені … частини [129, с. 306 – 307]. Повтори свідчать про емоційність, реальність 

розмови, підкреслюють внутрішні хвилювання, складність життєвої ситуації, в яку потрапили 

персонажі. Козаки до колишнього товариша, хоч і до зрадника, звертаються так: – Здрастуй, 

здрастуй, козак Саво, … – Ой не тая, козак Сава, / Година настала, / Щоб ляшеньки 

запорожців / Та у куми брали [ІМ, с. 221 – 222]. В історичних піснях повтор звертання Нечай-

козак, козак Нечай сприяє утворенню епіфори, а саме: Влапав його пан Потоцький, / Взяв 

ревидувати: / – Годі, годі, Нечай-козак, / Ляшки воювати! / – А де ж твоя, Нечай-козак, / 

Молоденька жінка? / – Ой бог знає, бог відає, / Може, ще де дівка. / – А де ж твої, Нечай-козак, 

/ Дрібненькії діти? [ІП, с. 224]; – На день добрий, козак Нечай! / Як ся нам тут маєш? / Що ж 

ти собі лиш погадав, / Вже в руках зістаєш? / А где ж твоя, козак Нечай, / Хорошая жінка? /  

– Ой у пана, у гетьмана / Сидить, як жидівка. / – А где ж твої, козак Нечай, / Хорошії діти? /  

– Ой у пана, у гетьмана, / Як ружові квіти. / – А где ж твої, козак Нечай, / Воронії коні? 

[ІП, с. 201 – 202]. Епіфора етикетного звертання козак Нечай виконує ще й текстотвірну роль, бо 

розгортає послідовний сюжет твору. Нанизування апелятивів, виражених іменником 

наймиточок, у кінці рядків соціально-побутової пісні «Ой зацвіла калинонька» сприяє 

утворенню епіфори: Ой їж, ой їж, наймиточку, / Та йди лягай спати, / Та не забудь, 

наймиточку, / Що рано вставати [С-П, с. 263]. Етикетні звертання, виражені агентивами, часто 

не тільки виконують стилістичну, а й текстотвірну функцію. На основі стилістичної фігури 

епіфори будується кожен наступний рядок пісні, що сприяє послідовному розгортання сюжету 

твору: А я в тебе, бондарику, / А я дурно не схочу, / А я тобі, бондарику, / Дорогенько заплачу. / А 

я тобі, бондарику, / Сорочку пошию, / Тонкую, льняную, / Зашиту – другую [ІМ, с. 268]; Ой ти, 

чумаче-небоже, / Чом ти не робиш, як гоже? / Ой ти, чумаче-голубче, / Чом ти не робиш, як 

лучче? [МГ, с. 109]. Наявність прикладок небоже та голубче в останньому прикладі зумовлена 

ритмомелодикою пісні. У соціально-побутових піснях повтор звертань мій милий жовняроньку 

та молодая дівчинонько сприяють утворенню епіфори, яка організовує поетичну строфу: – Ой де 

будем вандрувати, / Ти, мій милий жовняроньку? / – Повандруєм в чужі краї, / Молодая 

дівчиноньку. / – Ой де будем ночувати, / Ти, мій милий жовняроньку? / – Йа у лісі під явором, / 
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Молодая дівчиноньку. / – Ой що ми си постелимо, / Ти, мій милий жовняроньку? / – Зеленую 

муравицю, / Молодая дівчиноньку і т. д. [РС, с. 428 – 429]. 

Завдяки епіфорі, утвореної повтором звертання моя доню, мати намагається переконати 

свою дочку: Мині мати ворожила / Воском у коморі: / Не кохай ся, моя доню, / Бо кохання – 

горе. / Мині мати ворожила / Воском серед хати: / Не кохай ся, моя доню, / Лиш хиба з 

вусатим! [ЮФ, с. 99]. Епіфора звертання моя сестро в родинно-побутовій пісні викликає 

співчуття до парубка: Ой не питай, моя сестро, / Які мої вжитки, / Ой дай мені, моя сестро, / 

Хотя й попоїсти! [Р-П (ІІ), с. 198]. Розпач батьків посилює епіфора етикетних звертань, 

виражених назвами осіб за спорідненістю: – Я думала, синку, / Восени женити, / А ти пішов, 

синку, / На війну служити [РС, с. 205]; – Іди, іди, мій синочку, / Та й за батька старого, / 

Дадуть тобі, мій синочку, / Та коня вороного. / Іди, іди, мій синочку, / Та й за неньку стареньку, / 

Дадуть тобі, мій синочку, / Та шабельку гостреньку [РС, с. 193]. В останньому прикладі 

послідовність об’єктів, за яких повинен відбути службу парубок, розташовані в традиційній 

ієрархії – від батька, матері і т. д. 

Виконуючи етикетну роль, назва спорідненості батько повторюється і сприяє утворенню 

епіфори, на якій часто будуються діалогічні тексти чумацьких пісень. Наприклад: Прийшов 

мужик, прийшов до чумака / Да й зняв перед чумаком шапку: / – Ой помагай бі, але, помагай бі, / 

Ой ти мій же рідний батьку! / Ходи ж ти до мене косити, / Буду ж тобі, ти мій рідний 

батьку, / По піврубля в день платити. / – Ой не піду ж я, ти мій рідний батьку, / Та ж до тебе 

косити, / Ой а їй-богу, ще й присяй-богу, / Я ж не вмію вдома робити! [ЧП, с. 323]. 

Повтори етикетних звертань часто сприяють утворенню епіфори в мові чумацьких пісень: 

– Нащо мені, брате, вірний товаришу, / Воли, вози брать? (2) / Скажи мені, брате, вірний 

товаришу, / Де тебе ховать? (2) [ЧП, с. 223]; Гей, запряжем ми, братці, / Панове молодці, / Та 

ті новії вози; / Ой та поїдемо, братці, / Панове молодці, / В Кремень-город на базар; / Ой 

наберем, братці, / Панове молодці, / А все дорогий товар [С-П, с. 82]. Словосполучення милеє 

браття, повторюючись, утворює епіфору в історичній поезії: Ой удармо, милеє браття, / 

Удармо з пістолів / Та тікаймо, милеє браття, – / Будем і ми в неволі! [ІП, с. 519]. 

Повтор кінцевого звертання красная дівко вносить у текст пісні інтонацію докору, 

застереження: Ой було ж тобі, красная дівко, / Та вином не впиваться; / Ой було ж тобі, 

красная дівко, / Та із нами не знаться; / Та було ж тобі, красная дівко, / Та з родом 
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попращаться [Р-П (І), с. 102]. Повтори звертань, виражених назвами осіб за статтю, сприяють 

утворенню епіфори в чумацьких піснях: Збирайтеся, хлопці-молодці, / Молодесенькі. / 

Збирайтеся, хлопці-молодці, / Півтораста молодців, / Да зробимо-змайструємо / Півтораста 

возів. / А будемо, хлопці-молодці, / Різний товар набирать, / Да поїдем, хлопці-молодці, / У той 

город торгувать [ЧП, с. 63]; – Ой ви, хлопці, всі добрі молодці, / Та беріте друки в руки. / Гей ви, 

хлопці, всі добрі молодці, / Та беріть друки в руки [ЧП, с. 165]. Епіфоричні повтори звертань, 

виражених назвами осіб за статтю, зафіксовані в мові історичних пісень: Ото ж тобі, ти, 

добрий молодець, ні плакати, ні тужить, / А то ж тобі, ти, добрий молодець, аж три дороги 

лежить [ІП, с. 133]. Систематично в мові історичної та чумацької лірики анафоричний чи 

епіфоричний повтор етикетних звертань, до складу яких входить назва особи за статтю, виконує 

текстотвірну роль, оскільки ним може починатися або завершуватися кожна нова строфа (куплет 

або приспів): Гей ви, хлопці, правдиві молодці, / Та де будем ночувати? …. – Гей ви, хлопці, 

правдиві молодці, / Та беріть дрюки в руки [ПМ, с. 130]. У мові історичних пісень апелятив 

панове молодці повторюється в кінці рядка: Збирайтеся, панове-молодці, / Та все народ 

молодий, / Та й поїдем, панове-молодці, / Та у той ліс Лебедин [ІП, с. 458]. 

У рекрутській пісні схвильованість героїв передається двома стилістичними фігурами – 

епіфорою та полісиндетоном: Та й скоро я умру: / Зроби мені, брате, / Товаришу вірний, / Та з 

клен-дерева труну. / Та з клен-дерева труну, / Ой де ж тобі, брате, / Товаришу мій вірний, / Та 

клен-дерева й узяти? / Та й клен-дерева узять, / Ой будеш ти, брате, / Товаришу вірний, / Та й в 

сосновій труні лежать [РС, с. 453]. Особливістю історичних та соціально-побутових 

уснопоетичних творів є епіфоричний повтор звертання брате, вірний товариш. Повтор 

етикетного звертання, вираженого назвою особи за товариськими стосунками товаришка, 

сприяє утворенню епіфори, на якій будується текст весільної пісні: 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]. 

Стилістичну роль виконують звертання, виражені субстантивами. У календарно-

обрядовій пісні повторювані в градаційному порядку звертання милий, миленький оформлюють 

епіфору: – А де ж ти бував, милий, миленький? / А й бував же я на Залісеньку. / Що ж ти там 

видав, милий, миленький? / А й видав там господу неньки [К-О, с. 188]. Епіфора, побудована на 

повторі звертання, підкреслює прагнення мовця привернути до себе увагу: Ой здорова, 



189 
 

чорноброва, / Ой здорова, здорова! / Скажи мені, чорноброва, / А куди цей шлях-дорога? 

[НЛ, с. 124]. У пісні «Чом, чом, чорнобров» звертання-субстантив, повторюючись, виконує не 

тільки стилістичну роль (сприяє утворенню епіфори), а й утримує текст пісні, оскільки ним 

починається кожна репліка комунікантів, що розкриває послідовний сюжет твору: – Чом, чом, 

чорнобров, / Та до мене не прийшов? / Мабуть, в тебе, чорнобров, / Свитки немає? …. – Чом, 

чом, чорнобров, / Та до мене не прийшов? / Мабуть, в тебе, чорнобров, / Пояса немає? … – Чом, 

чом, чорнобров, / Та до мене не прийшов? / Мабуть, в тебе, чорнобров, шапки немає? 

[МВ, с. 382 – 383]. 

Метафоризовані назви, виконуючи роль етикетних звертань, часто сприяють 

стилістичному оформленню твору. Наявність експресивних повторів звертальних формул, 

епіфори, порівнянь свідчать про хвилювання мовця: Що любилися, серденько моє, / Як у лісі 

голубоньків пара; / Гей, а тепера, серце, розійшлися, / Так як та чорна хмара. / Що любилися, 

серденько моє, / Як зерно в горісі; / Гей, а тепера, серце, розійшлися, / Як той туман по лісі 

[НЛ, с. 299 – 300]. У пісні «Ой любив та кохав, собі дівчину мав» повтор етикетної 

метафоризованої назви сприяє утворенню епіфори: – Покидаю тебе, серденятко моє, / Єдиному 

Богу, / Ой сам їду, ой сам од’їзжаю / В далеку дорогу; / Сподівайся мене, серденятко моє, / Гей! 

та до себе в гості [МВ, с. 211]. Формули прохань, ускладнені звертаннями моє серденько, моє 

золото, у родинно-побутовій поезії виконують стилістичну (сприяють утворенню епіфори) та 

текстотвірну роль (кожне нове прохання парубка становить собою строфу): Сонце низенько, 

вечір близенько: / Вийди до мене, моє серденько! … Через річеньку, через болото / Подай 

рученьку, моє золото! [Р-П (І), с. 39]. 

Утворенню епіфори сприяють повтори звертань із іменником пан. В історичній пісні «Ой 

вийди, вийди, наш господарю» звертання світлий пане наш, повторюючись, виконує 

стилістичну функцію: Несе він дарунки тобі дорогі, / Дарунки, дарунки, світлий пане наш. / Що 

першим дарунком – то є гострий ніж, / Ой гострий, ой гострий; світлий пане наш. / А другим 

дарунком – дротяна нагайка, / Нагайка, нагайка, світлий пане наш… [ІП, с. 700]. В історичній 

та соціально-побутовій поезії з діалогічною формою викладу репліки закінчуються повтором 

звертання, до складу якого входить етикетна лексема пан: Ой веди ж нас, пане Саво, / У нову 

комору / Та отдавай нам, пане Саво, / Козацькую зброю [ІП, с. 475]; Позволив єс, пан капітан, / 

Мід горівку пити, / Позволь же нам, пан капітан, / Ще сє поженити [С-П, с. 217]; Ой здоров, 
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здоров, пане Лебеденку! / Як ми тебе довго ждали! / Через тебе, пане Лебеденку, / Ми три 

нічки не спали, / Та все тебе, пане Лебеденку, ожидали [ІП, с. 502]. У мові чумацьких пісень 

етикетне словосполучення пан хазяїн повторюється, часто сприяючи утворенню епіфори, 

набуває текстотвірної функції, бо звертання вводить кожну наступну репліку: – Та чи пустиш 

же ти, пане хазяїне, / Та весною чумакувати? / – Ні, поїдемо, молодий чумаче, / Умісті орати. 

/ – Ой чи добре ж так буде, пане хазяїне, / Як ми будем умісті орати? / А й чи ж пустиш мене, 

пане хазяїне, / Із чумаками чумакувати? [ЧП, с. 332]. Епіфора етикетної лексеми панове є 

систематичним явищем у мові історичних уснопоетичних творів: Ой ідіть же ви, панове, / До 

Петра до свата, / Ой там буде вам, панове, / Велика заплата. / Ой там буде вам, панове, / 

Велика заплата… [ІП, с. 539]. Часто на епіфорі звертань, виражених етикетним 

словосполученням пане-брате, будується текст історичних та соціально-побутових пісень: Ой 

ходімо, пане-брате, / Та за круті гори, / Нехай тута виводяться / Круки та ворони! / Ой ходімо, 

пане-брате, / В степ та в гайдамаки, / [Та дамося, пане-брате, / Добре панам взнаки]! 

[ІП, с. 376]. Етикетна формула гречний, гордий, красний, пишний + інтимізуючий займенник + 

пан (панич) сприяє зв’язності та експресивності календарно-обрядової лірики, бо, 

повторюючись, оформлює епіфору і є композиційним елементом: Ци ж ти дома, гречний пане, 

/ Гречний пане, пане Петре? [КЩ, с. 94]; Зажди, зажди, красний паничу, / То я згадаю та ще 

дві мудріших [КЩ, с. 388]; – Де ти їдеш, Романочку, / Романочку? / – На ярмарок, мій паночку! 

/ На ярмарок, мій паночку… – А почому, Романочку, / Романочку? / – Сто за одну, мій 

паночку! / Сто за одну, мій паночку! / – Задорого, Романочку, Романочку! / – Є їх мало, мій 

паночку! [К-О, с. 109]. 

Утворенню епіфори сприяють кінцеві повтори етикетних одиниць, уживаних при вітанні, 

прощанні, запрошенні, проханні. У пісні «Зайшли в світлицю…» словосполучення етикетної 

лексеми здрастуйте зі звертанням повторюється в кінці рядка, оформлюючи епіфору: На полиці 

паляниці, – / Здрастуйте, сестриці! / На полиці білесенькі, – / Здрастуйте, ріднесенькі! 

[ВП, с. 84 – 85]. Паралелізм, на якому побудована репліка, підкреслює прихильне ставлення до 

співрозмовника, відбиває грайливість мовлення комунікантів. В іншій весільній пісні повтор 

прощальної формули оставайся здорова та її усіченої (еліптичної) форми теж сприяє утворенню 

епіфори: Скочила Галочка з порога – / Оставайся, матінко, здорова! / Полетіла Галочка 

чорненька – / Оставайся, матінко рідненька! [ВП, с. 336]. У соціально-побутовій пісні «Ой у 
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полі могила» на кінцевому повторі етикетної прощальної формули, ускладненої звертанням, 

побудована епіфора: Ведуть мене без село, / Смутно мні, не весело; / Ведуть мене до двора: / 

«Бувай, мати, здорова!» / А в неділю порано / Сім підводів загнано: / Казали нам сідати, / Взяли 

люди плакати. / Везуть мене до Львова: / «Бувай, мила, здорова!» [С-П, с. 172]. 

У весільній ліриці утворенню епіфори також сприяє повтор прохань: – Прийде до стола 

близенько / Та й уклониться низенько! / – Ой просю, просю, / Дорогі гості, / Ой просю 

поживитись! / Прийде до стола ще ближче / Та й уклониться ще нижче: / – Ой просю, просю, 

/ Дорогі гості, / Просю поживитись [ВП, с. 251]. Повтор фразеологізму будь на мене ласкава в 

жартівливій пісні оформлює епіфору: Ти, дівчино білява, / Будь на мене ласкава. / Білява, білява, / 

Будь на мене ласкава! [ЖП, с. 174]. 

Повтор етикетних одиниць у мові пісенного фольклору сприяє утворенню епанафори або 

композиційного стику, тобто стилістичної фігури, «яка полягає у повторенні на початку нового 

речення слів, якими закінчилося попереднє речення» і є одним із «поширених прийомів 

організації поетичних текстів» [129, с. 308]. За визначенням Н. О. Данилюк, така фігура в текстах 

народнопоетичних творів є специфічною і має назву епаналепсис. Епанафора є особливістю 

епілогів-заключних слів календарно-обрядової лірики: А за сим словом в звоночки званим, / В 

звоночки званим, тобі ся клоним, / Тобі ся клоним, славний господар, / Славний господар, наш 

пан Іванко [КЩ, с. 482]; За сим же словом будь же нам здоров, / Ладний молодче а й наш 

паночку, / Ой наш паночку, ой Іваночку [КЩ, с. 487]; Бувай ми здоров, гречний молодче, / 

Гречний молодче чом Івасеньку [КЩ, с. 487]; Бувай здоровий, гречний паничу, / Гречний 

паничу чом Іваноньку [К-О, с. 448]; – Просимо тебе, гречная панно, / Гречная панно, панно 

Марусе, / Панно Марусе, перевези нас! [КЩ, с. 322]; А за сим словом будь нам здоровий, / Будь 

нам здоровий, ґречний паноньку, / Ґречний паноньку, чом Іваноньку [К-О, с. 479]. Етикетний 

фразеологізм будь нам здоровий, ускладнений звертальною формулою, як епанафора в мові 

колядки виконує не лише стилістичну, але й текстотвірну роль – сприяє утриманню епілогу. 

Епанафора, побудована на повторі поздоровлень та побажань, відіграє неабияку роль у 

композиції колядок: Віншуємо тя щастям, здоровлям, / Щастям, здоровлям, зеленим вінком, 

/ Зеленим вінком, краснов панінков, / Краснов панінков, добров долечков [КЩ, с. 488]; Дай же 

ти, боже, а в полі полон, / А в полі полон із усіх сторон, / Дрібні снопоньки, густі копоньки, / В 

полі плідно, дома західно, / Дома західно та і радісно [К-О, с. 452 – 453]. 
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Повтор етикетних звертань, виражених назвами осіб за статтю, зрідка сприяє утворенню 

епанафори: – Дівчина моя люба, / Дівчина моя люба, не йди ж ти за нелюба [Р-П (ІІ), с. 242]. У 

рекрутській пісні «Ой на горі, на крутій» на повторі ампліфікованого звертання, вираженого 

словосполученням назви спорідненості з іншими етикетними лексемами, побудована епанафора, 

яка підкреслює почуття матері: Вітер дерево хитає, / Мати сина питає: / Ой сину мій, Іване, / 

Дитя моє кохане! / Ой сину мій, Іване, / Дитя моє кохане! / А чи тебе женити, / А чи в службу 

рядити? [РС, с. 197]. 

Прохання, виражене наказовим дієсловом, у сполученні з етикетним субстантивом милий, 

повторюючись, сприяють утворенню епанафори: Ой походи, милий, ой походи, милий, коло 

мого двору, / Ой походи, милий, ой походи, милий, коло мого двору. / По твоїм слідочку, по 

твоїм слідочку перстиком да покотила [К-О, с. 197]. Епанафора формул прохань, ускладнених 

звертаннями, типова й для мови весільних пісень: Зійди, зійди, ясний місяцю, за горою, / Посидь, 

посидь, мій братику, ізо мною; / Посидь, посидь, мій братику, ізо мною, / Поговорим щиру 

правду із тобою [ВП, с. 294]. В історичній пісні повтор прохання скажи всю правду мені 

свідчить про велике бажання мовця щось дізнатися та сприяє утворенню епанафори: Випий 

рюмку, випий дві, / Скажи всю правду мені, / Скажи всю правду мені / Про Платона козака 

[ІП, с. 667]. Градаційний повтор формул прощань, ускладнених звертаннями, сприяє утворенню 

епанафори й підкреслює почуття учасників комунікативного акту: Вийшов я за село / Та вже й 

припізнився, / Прощай, прощай, родинонько, / Може, з ким сварився… / Прощай, родинонько, / 

І ти, церкво мати, / Бо Бог знає, чи вернуся / До тебе вмирати [ІП, с. 770]. 

Повтор етикетної формули прохання, ускладненої звертанням, бере участь у творенні 

епаналепсиса (повтор попереднього рядка з певною видозміною) в мові жартівливої пісні «Ой 

стояла на камені, моргала на мене»: – 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]. У жартівливій пісні утворенню епаналепсиса сприяють повторювані звертальні 

формули з етикетним субстантивованим прикметником миленький: – Ой куда ж їдеш, та мій 

миленький, / Та мій миленький, серце моє? [ЖП, с. 365]. 

Зрідка в пісенному фольклорі вживається анепіфора або кільце строфи як стилістична 

фігура, в якій речення, абзац починається й закінчується одним і тим же словом чи 

словосполученням. У родинно-побутовій ліриці повтор етикетних звертальних формул на 
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початку і в кінці строфи часто утворює анепіфору: Ой жоно моя, жоно молода! / Хто тебе 

буде любити, / Як я буду в землі гнити? / Ой жоно моя, жоно молода! [Р-П (ІІ), с. 343]; 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]. 

Отже, у мові українських народних пісень повтор етикетних лексичних і фразеологічних 

одиниць сприяє утворенню анафори, епіфори, анепіфори, епанафори Ці синтаксичні стилістичні 

фігури відіграють неабияку роль у композиції уснопоетичних творів. 

 

3. 3. 5. Роль мовноетикетних засобів в організації рефренів 

Етикетні одиниці в текстах народнопоетичних творів організовують приспіви, тобто 

виконують стилістичну (сприяючи утворенню рефрену) та текстотвірну (утримуючи 

композиційну частину пісні) роль. А. П. Коваль рефрен пояснює як «різновид епіфори», «строфа 

або частина строфи, що повторюється на площині тексту, об’єднуючи його смислово й 

експресивно», й уточнює, що «у народній пісні рефрен, як правило, незмінний» [129, с. 310 –

 311]. Найчастіше етикетні одиниці сприяють утворенню рефренів у календарно-обрядовій 

ліриці, рідше – весільній та родинно-побутовій, обмежено – в історичних піснях. Наприклад: 

Приспів: / Добрий вечір! [КЩ, с. 308]; Ой під вербою, під зеленою / Приспів: / Добрий вечір! 

[КЩ, с. 177]. В історичній пісні повтор строфи, яка виражає подяку та є приспівом, вважається 

рефреном: Приспів: Ой спасибі ж тобі, Хмелю, / Й превелика шана, / Що врятував Україну / 

Від польського пана! [ІП, с. 241]. У соціально-побутовій пісні повтор приспіву, до складу якого 

входить етикетне звертання, утворює рефрен: Ой як будуть, моя мати, / У некрути мене брати, 

– / Бач, мати, бач, / Не журися да й не плач! / Ой як будуть, моя мати, / Ружжє в рученьки 

давати, – / Бач, мати, бач, / Не журися да й не плач! [С-П, с. 166 – 167]. В іншій пісні рефреном 

виступає етикетне прохання, ускладнене звертанням: Ой мати, мати, люблю Гриця, / Вечеряти 

не хочеться. / Приспів: / Ой нене, не бий мене, – / Люблю Гриця і він мене. / І не буду обідати, / 

Аби Гриця одвідати. / Приспів: / Ой нене, не бий мене, – / Люблю Гриця і він мене і т. д. 

[ОФБ, с. 265]. Роль рефрена в пісні «Ой піду я на пісочок» виконує етикетне звертання, 

ускладнене прикладкою: – Ранком да росою, / Серпом да косою. / Да стояла підля печі, / Била 

мене мати в плечі. / Шинкарко моя, / Да коханко моя. / Да стояла підля груби, / Била мене 
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мати в груди. / Шинкарко моя, / Да коханко моя. / Да стояла підля тину, / Била мене мати в 

спину. / Шинкарко моя, / Да коханко моя… [ОФБ, с. 272]. У жартівливій пісні повтор 

експресивного звертання Марусенько сприяє утворенню рефрену: Марусенька по гриби ходила, / 

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

[ОФБ, с. 253]. У чумацькій пісні ампліфіковані звертання організовують рефрен: Да вже ж 

чумак дочумакувався: / Нема чобіт, зовсім обідрався. / Приспів: / Гей ти, чумаче-небоже, / Чом 

ти не робиш, як гоже? / Серце-чумаче, голубче, / Чом ти не робиш, як лучче? [ОФБ, с. 225]; 

Люде ідуть у поле орати, / А ми ідем до корчми гуляти. / Приспів: / Серце-чумаче, голубче, / 

Чом ти не робиш як лучче? [С-П, с. 134]. Апелятив ой мамцю, починаючи повторювані рядки, 

утворює рефрен у соціально-побутовій пісні «Ой мамцю, хлопці їдуть»: Ой мамцю, хлопці 

їдуть, / Ой мамцю, воли женуть, / А все воли круторогі, / А все хлопці чорноброві. / Ой мамцю, 

хлопці їдуть, / Ой мамцю, рибу везуть, / А все риба судачина, – / Славний хлопець чумачина! / А 

все риба, все карасі, – / Для дівчини для Парасі! [С-П, с. 92]. У чумацькій пісні рефреном виступає 

повтор ой гук, мати, гук: Ой гук, мати, гук! / Та весела ж доріженька, / Де чумаки йдуть, / Під 

білою березою / Мед-вино п’ють. / Ой гук, мати, гук! / Було в тебе три сини, мати, / Було б 

лучче їх не мати, / Коли тобі за їми / Сльози проливати. / Ой гук, мати, гук! [С-П, с. 93]. 

У пісні «Ой Семене, Семене» рефреном виступає строфа Таки, серце, ходи, / Таки вірно 

люби, / Серце моє, яка містить у своєму складі етикетні звертання, виражені словами, вжитими в 

переносному значенні, та прохання: Ой Семене, Семене, / Ходи, серце, до мене, / Таки, серце, 

ходи, / Таки вірно люби, / Серце моє! / – Ой рад би я ходити, / Тебе вірно любити – / В тебе 

батько лихий, (2) / Серце моє! / – Батька дома немає, / Десь у шинку гуляє. / Таки, серце, ходи, / 

Таки вірно люби, / Серце моє! / – Ой рад би я ходити, / Тебе вірно любити – / В тебе мати лиха, 

/ Серце моє! / – Матері дома немає, / А десь батька шукає, / Таки, серце, ходи, / Таки вірно 

люби, / Серце моє! / – Ой рад би я ходити, / Тебе вірно любити – / В тебе сестриця лиха, / Серце 

моє! / – Я сестриці угожу – / Русу косу розчешу, / Таки, серце, ходи, / Таки вірно люби, / Серце 

моє! і т. д. [ОФБ, с. 263]. 

Отже, повтор строфи чи її частини, до складу яких входить етикетна одиниця, сприяє 

утворенню в народнопоетичному мовленні рефренів, які об’єднують пісенний текст за змістом, 

експресивно та організовують його будову. 
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3. 4. Текстотвірний потенціал етикетної лексики та фразеології 

 

Етикетні одиниці часто є будівельним матеріалом для різних тематичних груп пісень. 

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

формуванні композиції твору, тобто сприяють організації народнопісенного тексту. Етикетні 

звертання, вживаючись на початку пісні, сприяють організації експозиції твору. Звертання-

антропоніми Грицю та Коваленку знайомлять читача з героями та проханням до них: Вийди, 

Грицю, на вулицю, і ти, Коваленку, / Заграй мені у сопілочку стиха, помаленьку. А далі йде 

розповідна частина: Ой скрипочка з барвіночка, а струни із рути, / Як заграєш на варвиці – на 

улиці чути. / Ой скрипочка з барвіночка, горіхове денце, / Як заграєш на тім боці – болить моє 

серце і т. д. [ОФБ, с. 64]. Часто експозицію утримує прохання, ускладнене етикетним 

звертанням: – Пусти мене, моя мати, / На улицю погуляти. / Пусти мене хоч на час – / На улиці 

скрипка, бас [ОФБ, с. 228]. Жартівлива пісня-нарікання дівчини починається з ампліфікованого 

звертання до матері: Ой мати, матусенько моя, / Нащо мені чорні брови дала? / Нельзя мені ні 

до церкви піти, / Нельзя мені Богу помолиться, / Нельзя мені Святим поклониться. / Піп мене в 

вівтар кличе, / Дяк мені проскуру тиче. / А понамар на ніженьку наступає, / Корець мені 

пшениченьки поступає. / А дячечки помиляються, / Бо на мене задивляються [ОФБ, с. 267]. З 

діалогу матері й сина починається козацька пісня «Ой сон, мати, ой сон, мати, головоньку 

клонить», налаштовуючи на потрібну інтонацію: – Ой сон, мати, ой сон, мати, головоньку 

клонить. / – Ото ж тобі, мій синочку, своя воленька робить, / Що до тебе молодого сама дівка 

ходить [ОФБ, с. 189]. Експозиція в пісні «Гой не зозулька жалібно кувала» містить повторюване 

звертання синку: Гой не зозулька жалібно кувала, / То мати сина в військо виряджала: / – На ж 

тобі, синку, коня вороного, / Не забудь, синку, ти батечка твого. / На ж тобі, синку, на коня 

сідельце, / Не забудь, синку, за мене, ти, серце [С-П, с. 198]. Сповідь чоловіка про невірну 

дружину розпочинається діалогом між братом та сестрою, побудованим на звертанннях:  

– Прийди, прийди, брате, у неділю вранці, / Поставлю горілки у зеленій пляшці. / – Чомусь мені, 

сестро, горілка не п’ється, / Да коло мого серденька гадина в’ється [ОФБ, с. 293]. Зачин у 

соціально-побутовій пісні зосереджений навколо звертань до дівчат: Ой хоч би нам, дівчаточка, 

/ Ой нам строку дожити, / Та й од свого хазяїна / Ой робот получити. / Ой встанемо, 

дівчаточка, / Ой не пізно – раненько, / Умиймось, утремося / Ой чисто-біленько [С-П, с. 292]. 
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Експозиція в пісні «Ти, козаче, ти, бурлаче, негаразд ти робиш» будується на розмежованій 

звертальній формулі козаче-бурлаче: Ти, козаче, ти, бурлаче, негаразд ти робиш, / Що в неділю 

до схід сонця бенкети заводиш, / Одну кварту наливаєш, другу випиваєш, / А як прийдуть у 

жупанах, братом називаєш [ОФБ, с. 237]. Експресивний повтор формул прохань, ускладнених 

звертаннями, утримує зачин у чумацькій пісні: Да йшов чумак да дорогою да пісеньки співає, / 

Другий стоїть під коршмою, мед вино кружляє, (2) / Аж оглянеться да на другий бік, аж волів 

немає. / – Да сідлай, хлопку, да сідлай, малий, коня вороного, / Да бери, хлопку, да бери, малий, 

срібла-злата много. / Да біжи, хлопку, да біжи, малий, давай пану знати, / Да чи позволять у 

сім степу волів пошукати [ОФБ, с. 224]. Експозицією є повтор звертання-заклику в соціально-

побутовій пісні: Ой що ж бо то та за ворон, що на морі крякає? / Ой що ж бо то за бурлака, що 

всіх бурлак збирає? (2) / Збирайтеся, панове молодці, та все народ молодий, / Та й підемо, 

панове молодці, у той лісок Лебедин. (2) / Ой що ж бо то, панове молодці, щось у хмарі гуде, / 

Ой щось бо нам, панове молодці, за пригодонька буде! [С-П, с. 251]. Діалог між капралом та 

жовняром, виражений проханням, ускладненим апелятивом, є зачином у наступному творі: Ой 

хмариться, туманиться, / Буде дощ іти. / – Позволь, позволь, пане капрал, / На мед-вино йти. / 

– Не позволю, жовнярики, / На мед-вино йти, / Бо як прийде пан капітан, / Буде сварити  

[С-П, с. 218]. Докір-звертання виступає початковою композиційною частиною соціально-

побутової пісні: Ой цісарю, цісарочку, чо ж ти все воюєш, / Магазини погоріли, чим нас 

погодуєш? [С-П, с. 213]. Паралельне звертання, діалог-прощання, прохання виконують роль 

експозиції в рекрутській пісні «Розвивайся, сухий дубе»: Розвивайся, сухий дубе, – / Завтра 

мороз буде; / Убирайся, козаченьку, / Скоро поход буде. / Я морозу не боюся – / Зараз розів’юся; / 

Я ж походу не боюся – / Зараз уберуся. / Та й на коника схопився, / Низенько вклонився: / «Ой 

прощайте, сусідоньки, / Може з ким бранився! / Приливайте дороженьку, / Щоб не курилася, / 

Розважайте отця-неньку, / Щоб не журилися. / Розкопайте круті гори, / Щоб не валялися, / 

Розважайте брата, сестру, / Щоб не побивалися і т.д. [С-П, с. 200]. У родинно-побутовій пісні 

на основі звертань мила та милий організовуються експозиція та епілог: – Ой сьогодні тута, а 

завтра поїду, / Будеш, мила, припадати а до мого сліду. / – Ой не буду, милий, далебі не буду, / 

Горювала я з тобою, да й без тебе буду. / Ой на горі ячмінь, а в долині жито, / Прийшла звістка 

до милої, що милого вбито … Прилетіла пава, при серденьку пала, / Сіла, пала, припадала, да й 

защебетала: / – Чи ти, милий, впився, чи з коника вбився, / Чи ти собі кращу знайшов, що ти 
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забарився? / – Я, мила, не впився, з коника не вбився, / Знайшов собі кращу тебе, тим я забарився 

[ОФБ, с. 217]; Стоїть явор над воротами, аж вітер не хиляє, / Мила до милого на Вкраїночку 

листи посилає. / – Хоч шли, мила, листи, хоч не шли, не буду і в руки їх брати, / Да приїдь до мене 

на Вкраїночку, аж до моєї хати, / Да приїдь, миленька, дорога гладенька і шляшок дуже битий! 

/ – Да не приїду, милий, на Вкраїночку, бо будуть люди судити [ОФБ, с. 158]. 

Етикетні формули на позначення привітання, ускладнені звертаннями, теж можуть 

організовувати вступну частину: – Дівчино хороша, здорова була, / Та вже ж мене, відай, 

забула, / А я ж приїхав, Бог знає, – / Чи моє серденько тебе кохає. / – Ой блудиш, знесудиш, Іване 

любий, / Тримаю вірне для тебе слюби, / Підемо до попа, най зв’яже руки, / Нехай нам це буде на 

серцю муки [ОФБ, с. 178]; – Добрий вечір, бідна вдово, / Чи ночує син твій дома? / – Нема мого 

сина дома: / У дівчини у коморі. / – Дівчинонько, моя утко, / Сховай мене під подушку. / 

Дівчинонько Катерино, / Сховай мене під перину, / Дівчинонько, моє серце, / Сховай мене під 

ряденце! [ОФБ, с. 228]. Як складова частина експозиції використовуються етикетні вислови на 

позначення прощання та прохання у сполученні зі звертаннями: – Прощай, серце, дівчино моя, / 

Не забувай мене, коли ласка твоя [ОФБ, с. 180]; Через гребінь вода тече, / Там дівчина блинці 

пече / І маслечком намазує, / Козаченька принаджує: / – Прийди, прийди, милодан, / Гречаника 

тобі дам, / Да не клади під плече, / Бо рощина потече і т. д. [ОФБ, с. 256]. 

Етикетні звертання можуть бути центром організації епілогів. Наприклад, у текстах 

історичної, соціально-побутової народної поезії звертання до матері часто вживаються в останніх 

рядках, утримуючи кінцівку: Не плач, мамко, не журися, / Я не дуже порубався – / Ей, головочку 

начетверо, / Біло тіло посічено. / Іди, мамко, під яличку, / Укопли мні там ямочку, / Ей, без 

оболочка та й без двері, / Бо мене вже постріляли [С-П, с. 232]; – Шукай, мати, питай, мати, / 

Великої ворожечки, / Бо вже мені не топтати / До дівчини дорожечки, / Шукай, мати, питай, 

мати, / Молодої молодиці, / Да вже ж мені не ходити / Да на тії вечорниці [ОФБ, с. 190];  

– Вийди, вийди, Катерино, вийди, моя пані! / Ой не вийшла Катерина, вийшла її мати. / – Тепер 

мені, моя мати, тута не бувати, / Тепер мені, моя мати, в степу пропадати, / Чорним чубом 

чорнесеньким степи покривати [ОФБ, с. 230]; Ой далеко у лісочку зацвіла калина; / Ой тепер я 

на чужині нічия дитина. / Ой роблю я, моя мамко, як удень, так вночі, – / Не можу си доробити 

на хліба кусочок. / Гірко мені, моя мамко, гірко поводиться. / Як не віриш, моя мамко, прийди 

подивися [С-П, с. 299]. У наведених уривках парубок-жовнір, рекрут, наймит чи сирота 
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звертаються до матері з наріканням на свою долю. Протилежне забарвлення відчувається в 

родинно-побутовій ліриці: Що на нашому ставку не утята – щирята, / Одна дочка в 

стрижаченька, да й та не прибрата. / На їй плаття – саме шмаття, плахот не ведеться, / Як 

пришлеться Лексієчко – реп’яхом береться. / – Ой я, ненько, не попенко, вона не попівна. / Ой я, 

ненько, Винниченко, вона – Стрижаківна [ОФБ, с. 63]. 

Кінцівки в народнопоетичних творах часто побудовані на повторах (анафорі чи епіфорі) 

звертань: Та було б тобі, моя мати, / Цих брів не давати, / Було б тобі, моя мати, / Щастя й 

долю дати [С-П, с. 124]; – Лучче було б, моя рідна мати, / Мене у купелі залляти, / Ніж нас 

мали, таких молоденьких, / У неволю забрати! / Лучче було б, моя рідна мати, / Під серцем мя 

задушити, / Ніжлі б мав я, такий молоденький, / Так тяжко тужити! [С-П, с. 166]; – Пливи, 

пливи, Буйнистрівно, пливи, не тони, / До своєї матусеньки стиха говори: / – Ой є в тебе, моя 

мати, іще дочок п’ть, / Да не пускай на досвітки, хай дома сидять, / Ой є в тебе, моя мати, да 

ще дочок сім, / Да не пускай на досвітки, бо те ж буде всім! [ОФБ, с. 194]. Етикетні звертання, 

виражені назвами спорідненості, самостійно або в сполученні з іншими етикетними одиницями, 

часто сприяють утворенню стилістичних фігур та беруть участь в організації епілогу пісні. 

Паралелізм робить закінчення твору образним: Чи не жаль тобі, зелений дубе, / Тії 

тополі буде, / Що не раз, не два твій жолудочок / Під її листом буде? / Чи не жаль тобі, 

молодий козаче, / Тії дівчини буде, / Що любив-кохав півтора года, / А тепер візьмуть люде?  

[С-П, с. 150 – 151]. На анафорі будується остання строфа рекрутської поезії «Збиралися комісари 

під цісарські палати»: Ой в городі в Очакові вдарили із лука: / Да вже ж тобі, вдовин сину, з 

матір’ю розлука! / У городі в Очакові вдарили з гармати: / Уже ж тобі, вдовин сину, матки не 

видати! [С-П, с. 187]. Експресивний повтор етикетних звертань розпочинає епілог в іншій 

соціально-побутовій пісні: Товаришу, рідний брате, / Та не дай мені пропадати! / Пишім листи 

дрібненькії / Та до мої миленької: / Нехай мила віддається, / Бо вона мене не дождеться!  

[С-П, с. 238]. 

У родинно-побутовій народній ліриці кінцева частина може завершуватися звертанням до 

дівчини: – Зв’яжи зв’яжи, дівчинонько, головоньку хоч хусткою, / Як вернуся із дороги, буду 

тобі да дружиною! [ОФБ, с. 221]; – Ламли, ламли, дівчинонько, білі руки ламли, / Да не ламли, 

дівчинонько, мизинного пальця, / Да вже ж нема і не буде над мене коханця! [ОФБ, с. 217]. У 

родинно-побутових та соціально-побутових піснях особливо чуттєвими є епілоги, організовані 
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навколо звертання, вираженого субстантивом або персоніфікованою назвою: Прибігла мила, 

голубонька сива, / Одкрила китаєчку та й заголосила: / – Чи ти, милий, спився, чи з коника 

вбився, / Чи із іншою зазнався, що мене ’дцурався? / – Я, мила, не спився, ні з коника вбився, / Ні із 

іншою зазнався, ні тебе не одцурався: / Така мене смерть постигла, що з коня схилився!  

[С-П, с. 77]; – Да годі, милий, пити, годі, милий, і гуляти, / Да вже ж нашу худобоньку прийшли 

цінувати, / Хочуть малих діток да й порозганяти [ОФБ, с. 224]. Завершення поезії-розповіді про 

вчинену сестрою-зовицею розлуку оформлене за допомогою повтору етикетного звертання: Ох 

як щуці-рибі да без води трудно, / Так мені, серденько, да без тебе нудно. / Ох як щуці-рибі 

поміж купиною, / Так мені, серденько, поміж чужиною, / Ох як щуці-рибі поміж берегами, / Так 

мені, серденько, поміж ворогами, / Ох як щуці-рибі поміж окунцями, / Так мені, серденько, 

поміж молодцями [ОФБ, с. 180]. 

Епілог в уснопоетичних творах може організовуватися навколо прохання та звертання. 

Наприклад: Ой устала удівонька, як би й не лежала, / Усю свою челядоньку вона позбуджала: /  

– Уставайте, моя челядь, засвітіте свічі, / Нехай же я подивлюся миленькому в вічі 

[ОФБ, с. 238]; Любив мене Нестер, / Купив мені перстень / Із червоним очком, / Щоб не ходила 

бочком. / – Ой не ходи бочком, / Да ходи уявки / До нашої дівчини / Да до кучерявки 

[ОФБ, с. 246]; – Устань, козаченьку, вставай, молодий, / Ходить-блудить твій кінь вороний 

[ОФБ, с. 217]. Творенню епілогу сприяє етикетна формула прощання, ускладнена звертанням: 

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

знає, чи вернуся! [С-П, с. 165]; – Прощай, мати, і ти, сестро моя, / Тепер мені не життьо-

розбиттьо, / Тепер мені не женитися, / З отцем, з матір’ю різнитися, / Іти в службу муштри 

вчитися [ОФБ, с. 229]; У нас, мамко, жваво й орють, / Шабельками в груди порють; / У нас, 

мамко, жваво й сіють, / За гарматов жнива спіють. / У нас, мамко, й женці жваві – / Таліянці 

кучеряві: / Гей, ек стали зажинати – / Прощай, прощай, моя мати! [С-П, с. 225]. 

Етикетні одиниці сприяють організації тексту пісень із послідовним сюжетом. 

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

сестри, до коханих і т. д. Такий композиційний прийом показовий для мови історичних, 

весільних та соціально-побутових народнопоетичних творів. Наприклад: 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, / 
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Поховали твого сина в полі край дорожки. / Не плач, брате, не плач, не вдавайся в ліки, / 

Поховали твого брата жовняри навіки. / Не плач, сестро, не плач гіркими сльозами, / Поховали 

твого брата межи деревами. / Не плач, мила, не плач, черлена калино, / Бо вже нема та й не 

буде того, що-с любила [С-П, с. 239]. У наведеному прикладі звертання розкривають сюжет 

пісні, оскільки почергово названі родичі солдата. Ієрархічна послідовність може реалізовуватися 

й по-іншому. У кожен новий етап твору вводиться новий герой, який звертається до парубка-

рекрута, солдата, чумака, козака чи дівчини, наприклад, у народнопісенному творі «Ой не 

розвивайся, зелена діброво»: Ой не розвивайся, зелена діброво, / Коли тії козаки йдуть, молодії 

жовніри! / Де слізонька кане, білий камінь стане, / Під ним рута зелена, на нім рожа червона. / 

Батенько виходить, шабельку виносить / Свому сину на війну, на чужую сторону: / «Шабелька 

гостренька, мій син молоденький, / Повернися та з війни, та з чужої сторони!» / Ой не 

розвивайся, зелена діброво, / Коли тії козаки йдуть, молодії жовніри! / Де слізонька кане, білий 

камінь стане. / Під ним рута зелена, на нім рожа червона. / Матінка виходить, кошулю 

виносить / Свому сину на війну, на чужую сторону: / «Кошуля новенька, мій син молоденький, / 

Повернися та з війни, та з чужої сторони!» / Ой не розвивайся, зелена діброво, / Коли тії козаки 

йдуть, молодії жовніри! / Де слізонька кане, білий камінь стане. / Під ним рута зелена, на нім 

рожа червона. / Братичок виходить, коника виводить / Свому брату на війну, на чужую 

сторону: / «Коник вороненький, мій брат молоденький, / Повернися та з війни, та з чужої 

сторони!» / Ой не розвивайся, зелена діброво, / Коли тії козаки йдуть, молодії жовніри! / Де 

слізонька кане, білий камінь стане. / Під ним рута зелена, на нім рожа червона. / Сестричка 

виходить, хустоньку виносить / Свому брату на війну, на чужую сторону: / «Хустонька 

новенька, брат мій молоденький, Повернися та з війни, та з чужої сторони!» / Ой не 

розвивайся, зелена діброво, / Коли тії козаки йдуть, молодії жовніри! / Де слізонька кане, білий 

камінь стане. / Під ним рута зелена, на нім рожа червона [С-П, с. 201]. Прохання парубка в пісні 

«Ой загули сизі голубоньки рано на зорі» розташовані в ієрархічній послідовності, підкреслюють 

сталість народнопоетичних форм: 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!» / «Лучче мені сина рідного в вічі не видать, / Аніж мені воронії коні усі позбувать». / Ой 

загули сизі голубоньки рано на зорі, / Заплакали наші братці, сидя в острозі. / «Ой ви, братці, 
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вірні товариші ви мої! / Поклоніться ви матінці рідній прямо од мене; / Нехай вони сірі 

корови усі позбувають, / Нехай мене з тяжкої неволі – некрут визволяють!» / «Лучче ж мені 

сина рідного в вічі не видать, / Аніж мені сірії корови усі позбувать!» / 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: / Нехай вона білі подушки усі позбува, / Нехай мене із 

неволі – некрут визволя!» / «Лучче ж мені білі подушки усі позбувать, / А мого чоловіка в вічі 

повидать!» [С-П, с. 176 – 177]. 

Етикетні одиниці в піснях, побудованих за композиційним принципом послідовності, 

вживаються як рушійний компонент, за допомогою якого вводиться кожен наступний елемент 

сюжетного ланцюжка. Така текстотвірна функція властива насамперед етикетним звертанням: 

Пусти мене, моя мати, на вечірку гулять, / Не бачила женишини – аж печінки болять. / 

Любить мене, моя мати, да донець, да донець, / Да дав мені три копійки на танець, на танець. / 

І копієчку на горілочку, і шажок на медок, / Щоб у мене, молодої, не болів животок 

[ОФБ, с. 245]; Ой пане цісарику, / Ой пане майоре, / Пусти мене до домочку, – / Сама любка 

оре. / Ой сама любка оре, / Сама любка косить, / Ей тобі, цісарику, / Тяжку біду просить. / Та у 

тебе, цісарику, / Білі рукавиці; / Та на тебе, цісарику, / Плачуть молодиці [С-П, с. 223]; – Чом ти 

мене, моя мати, рано не збудила, / Їхав милий попереду, щоб ти не тужила. / – Ти думаєш, моя 

мати, що я да й не плачу? / За дрібними слізоньками, я світа не бачу. / Ти думаєш, моя мати, 

що я й не журюся? / Ой як вийду за ворота, од вітру валюся. / Купи ж мені, моя мати, за три 

копи голку, / За чотири золотії червоного шовку, / Купи мені, моя мати, золотії п’яльця, / Да 

вишию чумакам на славу рукавця [ОФБ, с. 220]. Часто трапляються народні пісні, в яких 

розповідну частину утримує етикетне звертання, що входить до складу прощань, привітань, 

прохань: І вчора горох, і сьогодні горох: / – Прийди, прийди, серденько, поговорим удвох. / І 

вчора галушки, і сьогодні галушки: / – Прийди, прийди, серденько, на білії подушки. / І вчора 

куліш, і сьогодні куліш: / – Прийди, прийди, серденько, мою думку потіш [ОФБ, с. 257]; На 

курочці пір’ячко рябоє, / Любімося, серденько, нас двоє. / Добривечір, дівчино, куди йдеш, / 

Скажи мені правдоньку, де живеш? / – Моя хата, серденько, край води, / З високого дерева, з 

лободи… – Ой одчини, дівчино, одчини, / Сама собі кривдоньки не чини [ОФБ, с. 250]; – Прости 

мене, брате, / Вірний товаришу, / Може, я й умру, / Та й, може, я умру. / Зроби мені, брате, / 
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Вірний товаришу, / З клен-дерева труну, / Та й з клен-дерева труну. / Поховай мене, брате, / 

Вірний товаришу, / В вишневім саду, / Та й в вишневім саду [С-П, с. 250]. 

Поширеним є явище, коли повтор етикетної формули сприяє утворенню синтаксичної 

стилістичної фігури, як правило, анафори, на якій будується початок кожної нової строфи або 

пісенна строфа взагалі (особливо часто анафоричні повтори етикетних лексем та словосполучень 

трапляються в мові історичної та соціально-побутової лірики). Наприклад: – Отамане, батьку 

наш, / Порадь же ти тепер нас: / Ой що будем робити, / Чим воликів кормити? / – Косіть, 

хлопці, отаву, / Корміть волів на славу, / Косіть, хлопці, пшеницю, / В чистім полі метлицю, / 

Косіть, хлопці, і спориш, / Корміть волів на бариш. / – Отамане, батьку наш, / Порадь же ти 

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

лобода. / Косіть, хлопці, лободу, / Забувайте цю біду, / Косіть, хлопці, ще й ячмінь, / Да й поїдем 

в Крим по сіль. / Косіть, хлопці, і овес, / Да й поїдем ув Одес. / Косіть, хлопці, очерет, / 

Наваримо вечерять. / – Отамане, батьку наш, / Порадь же ти тепер нас: / Ой що будем 

робити, / Із чим кашу варити? / – Укинемо чабака / Да й пом’янем чумака. / Чумакова голова / 

Край дороги полягла. / Варіть, хлопці, галушки, / Стеліть, хлопці, подушки [ОФБ, с. 223]; Ой 

загули сиві голубоньки, загули, / Заплакали молодії некрути в неволі: / Ой ви, браття, ви, 

товариші мої, / Да й накажіте да до батінка мого: / Нехай батько поля, ліса продає, / Нехай 

мене з неволі да викупає. / – Ой не буду поля і ліси продавати, / Да й не буду тебе з неволі 

викупати. / Ой загули сиві голубоньки, загули, / Заплакали молодії некрути в неволі: / – Ой ви, 

браття, ви, товариші мої, / Накажіте да до матінки моєї: / Нехай мати тонкі полотна 

продає, / Да нехай мене з неволі викупає! і т. д. [ОФБ, с. 233 – 234]. Етикетне звертання гарний 

Семене в складі етикетної формули прохання в жартівливій пісні утримує пісенну строфу, 

поступово вводячи новий сюжетний елемент: – Ой ти, гарний Семене, / Іди сядь біля мене, / 

Три тисячі єсть у мене, / Сватай мене, Семене. / – Нащо ж мені твої гроші, / Що ти сама 

нехороша / Хоча мені в одній льолі, / Аби мені до любові. / Ой ти, гарний Семене, / Іди сядь біля 

мене, / І кожухи єсть у мене, / Сватай мене, Семене. / – Ой що мені по кожусі, / Що ти мені не 

до душі. / Хоча мені в одній льолі, / Аби мені до любові. / – Ой ти, гарний Семене, Іди сядь біля 

мене, / І халат єсть у мене, / Сватай мене, Семене [ОФБ, с. 262]. 

Народнопоетичні твори можна поділити на пісні з діалогічною, монологічною та 

розповідною формою викладу. Етикетні одиниці, як правило, беруть участь в оформленні 
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перших двох типів народної лірики. Пісні з монологічною формою викладу часто утримуються 

на повторі етикетних звертань: А як буду женитися, / Прийди, серце, дивитися. / А як буду 

вінчатися, / Прийди, серце, прощатися. / А як буду в парі жити, / Прошу, серце, меду пити  

[Г-А, с. 25]; – Я ж думала, моя матінко, що в полі туман, / Аж то, аж то, моя матінко, з 

військом янорал. / Я ж думала, моя матінко, що брат брата вбив, / Аж то бачу, моя матінко, 

із коника впав. / – Із’їхались, моя матінко, в тісні й улиці, / Ой я йому, моя матінко, добривечір 

дав, / А він мені, моя матінко, чести не оддав, / Так я його, моя матінко, коном достав, / А він, 

моя матінко, аж з коника впав. / А він, моя матінко, аж з коника впав, / Як упав він, моя 

матінко, да і нежив став. / Тепер мені, моя матінко, на світі не жить, / На світі не жить, 

государю довіку служить [ОФБ, с. 231]. Наведені приклади яскраво показують, що звертання, 

повторюючись, виступають не лише стилістичною окрасою твору, а й сприяють поступовій 

побудові народнопісенного тексту. Це характерно для соціально-побутової, історичної, весільної, 

жартівливої та родинно-побутової поезії. 

Етикетні звертання, виражені різними мовними одиницями, сприяють уведенню реплік 

співрозмовників. Звісно, репліки можуть бути як нерівноправними – перша з них буде 

спрямувальна (вона розпочинає діалог, пісню, вживається в експозиції або вводить основну 

частину), а друга – основна, яка організовує центральну розповідну частину поезії, так і 

рівноправними – вживатися почергово протягом усього тексту. Прикладом першого зразка 

можуть стати такі пісні: А в Кам’янці на риночку висока могила – / Виряджала мати в військо 

свого рідного сина. / «Іди, синку, та за рідні браття, / Та получиш, мій синочку, государське 

плаття». / «Волів би я, моя мати, гору круту лупати, / Ніж би я мав, моя мати, государське 

плаття брати. / Гору круту лупаючи, стану відпочину; / Государське плаття взявши, навіки 

загину. / Ой загину, моя мати, загину, / Вже свою родиночку навіки покину. / Ой загину, моя 

мати, загину, / Вже свої сірі бички навіки покину. / Ой загину, моя мати, загину, / Вже свою 

дівчиноньку навіки покину» [С-П, с. 195 – 196]; Ой дуб на березу гіллям похилився, / А син своїй 

неньці низенько вклонився: / – Нене ж моя, нене, чом не жениш мене? / – Нащо ж тебе, синку, 

молодим женити: / Хіба тобі, синку, ні з ким говорити? / Хіба тобі, синку, ні з ким говорити: / 

Куплю тобі, синку, коня вороного…. / Куплю тобі, синку, коня вороного, / Прийде темна нічка, – 

говори до його [С-П, с. 52 – 53]; Жила, жила удівонька край села / Да вродила удівонька сина-

сокола. / Да не знала удівонька, як у світі жити, / Записала свого сина у службу служити. / 
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 – Служи, служи, мій синочку, служи три года, / А на четвертий ступаючи, прийди до двора. / 

– Я до тебе, моя мати, в гості не прийду, / Розбилися кораблики по синьому морю, / Я до тебе, 

моя мати, орлом прилину, / Сяду-паду на калині в вишневім саду, / Дрібненькими слізоньками 

весь сад ізолюю, / А громкими голосами весь рід звеселю. / Як зачуєш, моя мати, громкі голоса, / 

То згадаєш, моя мати, ласкаві слова, / То згадаєш, моя мати, ласкаві слова. / Що ти мене, 

молодого, в службу оддала. / Що чужії да дітоньки улицями йдуть, / Коло мене, моя мати, 

кайдани гудуть, / Що чужії да дітоньки улицьми кричать, / Коло мене, моя мати, кайдани 

бряжчать, / Що чужії да дітоньки п’ють да гуляють, / Мене ж, мати, молодого, сльози 

обливають [ОФБ, с. 227]. З наведених уривків народних пісень видно, що участь у творенні 

діалогу беруть етикетні звертання самостійно або у складі формул прохань, прощань. Повтор 

етикетних одиниць спрямований на те, щоб утримати увагу слухача. 

До другого типу народнопоетичних творів (з рівноправними репліками) можемо 

зарахувати пісні-діалоги, побудовані за композиційним принципом послідовності: 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]; – Ой дай, дівчино, бочки / Посолити огірочки. / – Кажу, хлопці, правду вам, / Що 

за крупи да й не дам, / А за пшоно треба дати, / Нічим борщу замішати [ОФБ, с. 267]; – Ой 

сюди, сюди, молода дівчино, та солі купувати! / Ой не так солі та купувати, як жалю 

завдавати! / – Гей, годі ж тобі, молодий чумаче, та під возом лежати: / Бери косу, іди в росу 

та травиченьку тяти! / – Ой бодай же ти, молода дівчино, та того й не діждала, / Ой щоб 

моя смоляна ручка та травиченьку тяла! / – Гей, годі ж тобі, молодий чумаче, та під возом 

лежати: / Та бери серпи та йди у степи та пшениченьку жати! / – Ой бодай же ти, молода 

дівчино, та того й не діждала, / Гей, щоб моя смоляна ручка та пшениченьку жала! [С-П, с. 98]. 

Етикетні одиниці самостійно або, сполучаючись між собою, можуть утримувати початок 

поетичних строф, сприяючи побудові діалогічного народнопісенного тексту: – Ой син мій, 

Іване, / Дитя моє кохане, / Як я тебе родила, / Всю ніченьку сходила… – Ой матусю, матусю, 

ти, матусю рідная, / Ісправ мені три труби, / А три труби срібряні, / А четвертую дуду ісправ 
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мені золоту … [ОФБ, с. 226]; – Ой невістко молодая, / Де ти брата заподіла? / – Ой діверки 

молодії, / Поїхав брат на влови / До зеленої діброви. / – Ой невістко молодая, / Чого ж коники на 

стані, / Чого хортики всі дома? / – Ой діверки молодії, / То хортики дворовії, / То коники домовії. 

/ – Ой невістко молодая, / Чим сінечки скровавила? / – Ой діверки молодії, / Я каплуни 

каплунила, / Тим сінечки скровавила і т. д. [ОФБ, с. 194 – 195]. 

Отже, етикетні одиниці беруть участь у текстотвірному оформленні народнопоетичних 

творів. Етикетні формули, ускладнені звертаннями, організовують навколо себе початкову, 

кінцеву або основну частину пісні. Етикетні звертання самостійно або в сполученні з іншими 

етикетними одиницями часто утримують тексти народної поезії з діалогічною або монологічною 

формою, сприяючи створенню сюжету. Одиничне або повторюване функціонування етикетних 

засобів у фольклорно-пісенних текстах уживається як будівельний матеріал у творах з 

композиційним принципом послідовності та виділення одиничного. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

У мові народної поезії емоційно-експресивну функцію виконують етикетні одиниці, 

виражені демінутивами та префіксальними утвореннями, вживаність яких у фольклорно-

пісенній мові є набагато вищою, ніж стилістично нейтральних слів. Зі стилістичним 

навантаженням використано етикетні формули, які містять прикметники вищого та найвищого 

ступенів порівняння, повну нестягнену та коротку форми. Часто синонімічний ряд етикетних 

одиниць може доповнюватися діалектизмами, які функціонують у текстах народнопоетичних 

творів як художньо-виражальні засоби. У межах етикетної лексики та фразеології є також 

застарілі, урочисті, розмовні одиниці, народнопоетизми, які увиразнюють пісенне мовлення, 

підпорядковані його варіантності та експресивності. 

Однією з особливостей народної поезії є інверсія. Вона сприяє увиразненню викладу й 

підвищує емоційну насиченість твору. Постпозитивні епітети у звертаннях та етикетних 

формулах, розмежування компонентів етикетної формули створюють особливу ритмомелодику. 

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 сказане: Вибір етикетних одиниць 
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може бути зумовлений внутрішнім чи зовнішнім римуванням. Показовим для стилістичного 

оформлення фольклорно-пісенних 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. 

Більшість етикетних одиниць підпорядкована принципам композиційної організації 

народнопоетичного тексту. Етикетні слова й вирази в текстах народної поезії сприяють 

утворенню експресивних повторів, які покликані привернути увагу, передати емоції 

комунікантів, підкреслити динамічність описуваної ситуації. Засобом створення експресії в мові 

народної поезії виступають ампліфікаційні ряди етикетних одиниць. Ампліфікація звертань 

наявна в родинно-побутовій ліриці. 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, побажань. У весільній ліриці нагромаджуються звертання та побажання. Ампліфікація 

етикетних метафоризованих назв є особливістю жартівливих та ліричних пісень. Етикетні 

звертання сприяють оформленню висхідної градації: Додаткові змістові та емоційні елементи 

вводять у народнопісенний текст етикетні тавтологічні утворення. Вони можуть бути виражені 

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 синтаксичний 

паралелізм, виконуючи стилістичні та текстотвірні функції. 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 
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на позначення прохань, привітань, прощань. Анафоричний повтор етикетних одиниць виконує 

текстотвірну роль, оскільки оформлює діалогічну, рідше – монологічну композицію пісні. 

Епанафора, утворена повторенням етикетних слів та словосполучень, є особливістю епілогів – 

заключних слів колядників. Етикетні одиниці утворюють приспіви (рефрени), які об’єднують 

народнопоетичні тексти за змістом. Найчастіше етикетні одиниці оформлюють рефрени в 

календарно-обрядовій, рідше – весільній, родинно-побутовій та історичній 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 повторюючись, вони організовують монологічне чи діалогічне мовлення, 

утримують паралельні картини з людського світу та світу природи. Експозиції, побудовані на 

паралелізмах, повторах 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. 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. 

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. 

На повторах етикетних одиниць утримуються народнопоетичні тексти з монологічною та 

діалогічною формою викладу. 

Основні положення розділу відображені у таких публікаціЇ [63]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

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 
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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. 

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 поворів, синтаксичного 
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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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