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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. “ТИ”-/“ВИ”-НОМІНАЦІЯ 
 

“Ти”-/“ви”-номінація: лінгвосемантичний аспект 
Необхідність дослідження суб’єктивних значень у семантико-

синтаксичній організації речення зумовила вивчення різноманітних 
значень мовних одиниць. Серед них вирізняються специфічні засоби 
вираження суб’єктивності, суб’єктивного ставлення мовця до 
адресата мовлення [275, с. 20] – особові займенники. 

Не включаючи прономінативні слова до системи частин мови,  
О.М. Пєшковський називав особові займенники єдиною групою слів, 
які виражають суб’єктивно-об’єктивне значення” [177, с. 154], а 
Е. Бенвеніст вбачав у них першу опорну точку “для виявлення 
суб’єктивності в мові” [30, с. 296]. 

Однак конкретні значення особові займенники набувають лише в 
контексті чи в ситуації мовлення, в якій відбувається спілкування 
[144, с. 144-145; 276, с. 351], достатніх для встановлення 
співвідношень з відповідним іменником чи прикметником [62, с. 96]. 
Їм властива дейктична (вказівна) функція [231, с. 232; 233, с. 254; 145, 
с. 294] у поєднанні з називною стосовно до певного автосемантичного 
змісту – “назва особи в комунікативному акті” [255, с. 13]. Саме в 
сфері мовлення встановлюється специфіка найменувань осіб 
семантичного уподібнення займенникових слів і на рівні граматики 
(за морфологічними й синтаксичними ознаками) прономінативні 
слова ідентифікуються з власне-іменниками, власне-прикметниками 
[170, с. 5-7], напр.: Ти собі не уявляєш, любий друже, як я, старий 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук вояка, заздрю тобі і всім письменникам-фронтовикам (П. Панч до 
В.П. Минка, 10 січня 1942 р., т. 6, с. 515); Я прийду трохи до 
нормального розуму, то напишу тобі цілую книгу, тебе, друже мій 
єдиний, і твоїх товаришів, а моїх земляків щирих, цілую і дякую всім 
моїм серцем. Дякую за гроші, а ще більше за те, що не забуваєте 
старого кобзаря Т. Шевченка (Т. Шевченко до А.М. Маркевича, 22 
квітня 1857 р., т. 5, с. 364). Найменування особи “ти”-номінація 
узгоджується з формою дієслова, напр.: Приходь, пташко, 
голубонько сизая! Принеси філософський словник – неодмінно, бо ти 
вже перестала мене слухатись (П. Тичина до Л.П. Паперук, 1 жовтня 
1943 р., т. 12, с. 236). Форма дієслова перестала координується як 
присудок з іменником ти – підметом у числі семантично і граматично 
– “дієслово у продовженні семи “особа” “орієнтується” на сему, 
закладену в іменнику і транспоновану в займенникове слово, здатне 
вказувати на особу” [180, с. 86].  

Зважаючи на те, що займенникові іменники мають семантичне 
вираження семи “особа” в підметі, граматичне продовження в 
дієслові-присудку, в займенниках у формі 1-ї та 2-ї особи слід 
вбачати той же механізм номінації, що і в будь-якого іменника чи 
прикметника. Особливістю лексеми ти є те, що займенник перебуває 
в обов’язковому комунікативному зв’язку з я (наявному у 
висловленні чи поза ним) і є виразником суб’єктивності 
повідомлюваного адресантом, вказівкою на адресат мовлення, напр.: 
Мені затративсь, братику, той лист, де ти мені про те писав, як то 
в ляхів військо карали. Напиши мені ще раз... Братику, як мені борзо 
не відпишеш, то аби тобі бог простив. Напиши, братику, напиши! 
(Ю. Федькович до Д. Танячкевича, лист без дати, т. 2, с. 379). 
Апелюючи до адресата, суб’єкт мовлення застосовує повтори 
дієслівної форми, намагаючись спонукати його до виконання 
потрібного адресанту завдання.  

Категорійна семантика займенника ти поєднує предметну сему 
“особа” і граматичну сему (грамему) – вираження віднесеності особи 
до позиції адресата. Дієслова у формі 2-ї особи однини типу 
відпишеш містять у собі грамему особи [197, с. 239], яка виражає 
віднесеність особи, представленої матеріальним показником -еш, -иш. 
Предметна й граматична семи є співвідносними: дієслівною 
грамемою виражається відношення до такого суб’єкта, який 
експліцитно може бути репрезентований тільки лексемою ти. Однак, 
зауважує А.П. Загнітко, форми особи не диференціюють носіїв за їх 
участю в комунікативному акті. “Актуально-інтерпретативний 
характер категорії особи виявляється в її структурі та послідовності 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру виконуваних функцій. Поза реалізацією значення особи речення не 
існує, воно належить до загальномовних категорій, його репрезентації 
підпорядковані спеціальні маркери: я/ти, ти/ви; він, вона, воно, 
вони” [101, с. 348]. Займенниковий іменник у формі 2-ї особи однини 
ти відносить дію до одного співбесідника, виступаючи у 
комунікативній функції адресата, і свідчить про близьку персональну 
дистанцію між адресантами, напр.: Багато в переказі пропусків, 
чимало умовних реплік. Одне слово, навіть не чернетка це. Ти це май 
на увазі, перше, ніж робити свій справедливо суворий вирок (А. 
Головко до дружини, 18 серпня 1955 р., т. 5, с. 288-289); Оце другий 
рік як я з тобою не балакаю, друже мій, а чому? і сам не знаю. 
Вертишся ти у мене всякий день на думці і серці, а ти може 
думаєш?.. (Т. Шевченко до Я.Г. Кухаренка, 26 листопада 1844 р., 
с. 308). Функціонування займенникового іменника ти і дієслівних 
форм у висловленні включає ситуацію адресантності, пов’язану із 
спонуканням до отримання інформації з темпоральною віднесеністю 
до попереднього часу без обов’язковості локалізованої дії у часі та 
вказує на рівні статусні ранги адресантів. 

Уживання дієслова і займенника у формі 2-ї особи однини є одним 
із варіантів узагальнено-особового значення “ти” [233, с. 254; 150, 
с. 21; 65, с. 50; 140, с. 170] тоді, коли номінативне позначення особи 
словом ти містить лише часткову конкретизацію особи і часто 
виражає узагальнену особу, яка може поєднувати в собі 1-шу особу. 
Своєрідна транспозиція ти у функцію я – використання однієї форми 
замість іншої – уточнює адресатне “ти” в умовах контексту й 
відбиває психічний стан мовця. Пропуск підмета в реченні сприяє 
узагальненому значенню 2-ї особи в реченні, “такі речення характерні 
для змістово закінчених висловлень, у яких передаються інтимні, 
особисті переживання; за змістом ці речення відбивають стан або 
настрій мовця...” [150, с. 21], напр.: Бачив коли, Жане, рибалку на 
Конці (річка в Олешках)? Як бачив, то уяви собі. Такечки і я сиджу 
над своїм романом. Закидаю вудку і жду... Куняю, виглядаю, чи 
смикне хоч дрібна якась, дурненька рибка (поетична думка). Отакого 
наловиш, сподівайся (М. Куліш до І. Дніпровського, без дати, 
поштовий штемпель 09.07.1924 р., т. 2, с. 498). Справді, у висловленні 
спостерігається пересічення двох значень – семантики узагальненості 
та переносного значення адресатності [229, с. 267]. Узагальнено-
особове “ти” володіє ознакою узагальненої 2-ї особи у висловленні: 
автор мовлення допускає, що пережите ним відчували й інші. 
Водночас переносне вживання займенникового іменника ти передає 
суб’єктивне ставлення до повідомлюваного у висловленні, особисту 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук причетність автора мовлення до подій, психічних станів, настроїв, які 
повторюються [255, с. 56]. 

Отже, особовий займенниковий іменник ти й дієслово у формі 2-ї 
особи однини мають широкий спектр семантичних варіацій при 
найменуванні осіб. Істотною ознакою в семантичному складі 
займенникового іменника й дієслівних форм є вираження адресата 
мовлення у “ти”-апелятивності або віднесеності дії до адресанта 
(дієслівні форми типу наловиш, причиниш). Вторинне категорійне 
вживання цих мовних одиниць – узагальнено-особове. 
Самовираження адресанта надає йому можливості віднести події в 
такій ситуації і до конкретної особи, і до інших осіб, передбачаючи, 
що адресат/-ти перебував/-ли у подібному психологічному стані. 
Ситуація мовлення виявляє у висловленнях близьку соціально-
психологічну дистанцію між адресантами. 

 
 “Ти”-/“ви”-номінація: прагмалінгвістичний аспект 
У вербальній комунікації беруть участь щонайменше два 

учасники: особа, що говорить, – адресант і особа, до якої звернено 
мовлення, – адресат. Процес спілкування уможливлюється завдяки 
використанню адресантом особливих одиниць, які функціонально 
діють як звертання. Зверненість – засіб формального вираження 
адресата мовлення, спосіб його позначення у висловленні, одна з 
умов встановлення, регулювання, підтримування та завершення 
мовленнєвого контакту, а часто й здійснення впливу на того, кому 
адресовано мовлення. Для передачі суб’єктивних відношень, 
властивих значеннєвому планові висловлення, в українській  мові є 
кілька  типів  мовних  засобів  вираження  адресата,  зокрема: 

1) лексичні засоби мовленнєвого контакту (займенникові іменники 
ти/ви, займенникові прикметники твій/ваш); 

2)  конструктивно-синтаксичні засоби мовленнєвого контакту 
(дієслова у формі 2-ї особи); 

3)  інтонаційно-синтаксичні засоби мовленнєвого контакту 
(розповідна, питальна, спонукальна  інтонація). 

Спільною рисою всіх мовних засобів є їх орієнтація на адресата 
мовлення, оскільки “успішність чи неуспішність комунікативного 
акту, спілкування загалом великою мірою залежить від особи 
адресата, його фізичних, психологічних, комунікативних та інших 
станів” [22, с. 106]. 

Адресованість автора мовлення може бути прихованою (1), без 
прямої апеляції до адресата, і відкритою (2, 3), експліцитною, напр.: 
1) Прошу принести запевнення щодо всякої взаємної услуги, яка буде 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру в моїй силі, я на все готов (І. Франко до Ю.А. Яворського, 2 грудня 
1906 р., т. 50, с. 301); 2) І тепер бачиш, яка то ризикована затія й що 
саме ти мусиш цього листа надрукувати (Іван Багряний до А. 
Калиновського, 1959 р., т. 1, с. 530); 3) Мій єдиний друже, пишіть 
же конче. Сподіюся, що з слів наших напишу Вам не одно цікаве. 
Кінчу, бо таки їду, а Ви відпишіть зараз (В. Стефаник до В.І. 
Морачевського, липень 1897 р., т. 3, с. 113). 

Ситуація адресатності не є цілісною, вона диференціюється 
відповідно до висловлення адресанта і водночас є способом його 
репрезентації. У висловленні розрізняємо абсолютну адресатність, 
ситуацію адресатно-адресантної сукупності, ситуацію уявної 
сукупності, риторичну адресатність. 

Абсолютна адресатність означає потенційну наявність у 
повідомлюваному й адресанта: сигніфікативне значення 2-ї особи 
однини й множини займенникових і дієслівних форм пов’язане зі 
змістом, комунікативний партнер адресата є суб’єктом комунікації. 
Вираження ситуації абсолютної адресатності супроводжується 
включенням займенникових показників адресантності мені, на мене, 
напр.: Пишіть мені. Але зате пишіть про себе мені (О. Кобилянська 
до Осипа Маковея, 28 квітня 1899 р., с. 248); Чи  Ви розсердилися на 
мене, чи телеграми не дістали? (П. Тичина до Л.П. Паперук, серпень 
1927 р., т. 12, с. 74). 

У спілкуванні “адресант тримає у своїх руках увесь процес 
комунікації – виникнення, початок, тривання, завершення 
комунікації, схеми взаємодії з адресатом, тематику спілкування 
тощо” [22, с. 105]. Така позиція адресанта є характерною для 
епістолярного тексту. Адресованість повідомлення містить 
суб’єктивне ставлення адресанта до тих, про кого йдеться в 
інформації: “ти” (“Ви”) передбачає “я”, напр.: Ви, Дмитре 
Васильовичу, хтозна який уже раз нагадуєте мені про спогади. 
Невже Ви не читали того, що з цього приводу написав у своєму 
“Щоденнику” Остап Вишня? Писати спогади, – каже він, – це 
значить писати некролог (Анатоль Гак до Д.В. Нитченка, 30 січня 
1961 р., т. 4, с. 74). 

У ситуації адресатно-адресантної сукупності передається 
синкретичне об’єднання того, хто пише, і того, хто сприймає 
мовлення [255, с. 119]. Відбувається об’єднання двох різних ситуацій 
означеності: адресатності та адресантності. Таку сукупність 
віддзеркалюють різні варіанти взаємодії адресантів. Розглянемо 
декілька ситуацій: 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук 1) ситуація спільної адресатно-адресантної дії може бути пов’язана 
з прагматичними пресупозиціями і відтворювати суб’єктивне 
ставлення до осіб, до спільних думок, до спільних дій, 
культурних стереотипів, досвіду, конкретної інформованості, 
напр.: Т. Стефаник вичікує тої вечірки з захопленням і дуже 
радо, і часто про неї та про Вас говоримо, ба навіть і споримо 
(Марко Черемшина до М. Рудницького, грудень 1926 р., с. 241); 
Вибрану збірку поезій твоїх ми мусимо удвох добре 
проредагувати (Г. Костюк до Івана Багряного, 17 лютого 1946 
р., т. 1, с. 154); 

2) паритетна взаємозалежність позначає міжособистісні взаємини, 
спрямовані на взаємодію, встановлення між партнерами у 
спілкуванні емоційних зв’язків і взаємин, напр.: О, хотілось би з 
тобою побачитись, Жане, та поговорити тихенько, лагідно, з 
теплим дружним сміхом! І коли ми вже зустрінемось не на 
день та не на два, а щоб недалечко один одного жити? (М. 
Куліш до І. Дніпровського, 28 червня 1925 р., т. 2, с. 542);  

3) у випадку апелятивного варіанта адресатно-адресантної ситуації 
реалізується мета спілкування – спонукати адресата виконати 
разом з адресантом спільну дію. Фатична функція висловлення 
супроводжується звертанням та специфічною інтонацією, напр.: 
Напишіть мені, товаришу, як маєтесь і все, що схочете, що на 
думку спаде. Я буду відповідати Вам... Ну, пишімо одно одному 
з чужини на чужину (Леся Українка до А.Ю. Кримського, 2 грудня 
1903 р., т. 12, с. 95). Взаємодія підкреслюється в реченні дієсловом у 
формі 1-ї особи множини та сполученням одно одному. 

Уявна сукупність адресата й адресанта спостерігається в апеляції 
до того, кому спрямовується мовлення, уявною інклюзією адресата у 
взаємних діях і має на меті знайти в особі, до якої адресант ставиться 
позитивно, спільника, однодумця, напр.: 1) В нашій полеміці 
стикнулись питання принципового характеру й громадського 
характеру. Візьмемо хоч би ту ж психологічну Європу... (Микола 
Хвильовий до Миколи Зерова, т. 2, с. 858); 2) Закінчимо ж наш 
щирий від серця привіт пожаданням Вам довгих та щасних літ на 
користь рідному краєві, якому Ви так щиро та непохитно слугували 
до сього (Панас Мирний до М.В. Лисенка, 1893 р., т. 5, с. 373). 
Адресатність і сукупність у цьому випадку уявні, формальні, оскільки 
дію фактично здійснює адресант (2). 

Своєрідним способом вираження свого ставлення до адресата, 
який посідає важливе місце в літературній діяльності адресанта, є 
ситуація риторичної адресатності, напр.: 1) Шевченко, соловію! 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру хто сріберного твого голосочку раз чув, ци може той жабиного 
крікоту дожидати? (Юрій Федькович до К. Горбаля, лист № 5, 
с. 352). Прагматична штучність ситуації виявляється в зверненні до 
адресата, який займає позицію адресата умовно, але не може бути 
реальним мовленнєвим партнером адресанта [255, с. 124].  

Отже, ситуація адресатності містить у собі опосередковане через 
адресанта ставлення до осіб, які є партнерами спілкування. Поле 
мовних засобів позначення адресатності формується обмеженим 
вибором мовних засобів. Центральними в плані вираження модусів-
найменування, “ти”-/“ви”-номінації є засоби 2-ї особи: особово-
вказівні займенникові іменники ти/ви, займенникові прикметники 
твій/ваш, дієслова у формі 2-ї особи однини та множини, апеляція. 
Використання засобів 1-ї особи множини займенникових і дієслівних 
форм є периферійним вираженням адресатності. 

Найбільш яскравими засобами позначення особи адресата у 
висловленні є звертання з “ти”-/“ви”-номінацією. 

Значення особи займенників ти/ви полягає в узагальненій вказівці 
на адресантів, які детермінують особу адресата як відому, 
індивідуалізовану особу подібно до власного імені, яке не потребує 
маркера означеності [180, с. 85; 183, с. 4]. Семантичне значення особи 
адресата виявляється у структурі речення у формі підмета. У такому 
разі номінація адресата мовлення конкретизується, напр.: Чому ти, 
мамочко, не присилаєш відбиток з колядок своїх? (Леся Українка до 
О.П. Косач (матері), 18 січня 1904 р., т. 12, с. 98);  Дуже жалкую, що, 
від’їжджаючи сьогодні на Раду Миру за кордон, не маю можливості 
разом з моїми друзями по перу обняти Вас і щиро подякувати за все 
те добро і прекрасне, що дали Ви, дорогий Іване Антоновичу, нашій 
рідній літературі, великому радянському народу (О. Корнійчук до 
І.А. Кочерги, 1951 р., т. 5, с. 456). 

Семантичне відтворення семи “особа” виразно позначається в 
структурі речення підметом у формі займенникових іменників ти/ви 
та розкривається в дієслові-предикаті, вираженому індикативом чи 
імперативом. Вибірковість форм особи залежить від адресанта [183, 
с. 5], є водночас фіксацією ситуативної чи контекстуальної 
віднесеності висловлення від особи адресанта до особи адресата [170, 
с. 4] і залежить від того, хто, кому, про що, коли, де, чому, навіщо 
говорить [250, с. 37], напр.: ...А втім, може, як Ви прочитаєте мої 
твори, Ви і не захочете цього побачення. Хто його знає... (І. 
Микитенко до Л. Булич, 29 липня 1929 р., с. 497).  

Втілення інтенції адресанта виявляється у використанні різних 
типів комунікативних речень – розповідних, спонукальних, 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук питальних, бажальних (оптативних) [157, с. 48]. Усі типи речень за 
комунікативною метою характеризуються як комунікативний 
комплекс, складники якого зорієнтовані адресантом на адресат 
мовлення. Певна річ, адресованість цих виявів є різною. У випадку 
обміну повідомленнями, інформацією, рішеннями адресант 
використовує розповідну конструкцію, яка не передбачає прямої 
адресації та містить мовні засоби лексичного, лексико-граматичного 
рівнів. 

Вживання адресантом давньої форми оптатива як основного 
засобу оформлення спонукальних речень властиве висловленню, в 
якому непряме спонукання вказує на бажаність виконання потрібної 
для        адресанта дії [152, с. 71]. Послаблення волевиявлення й 
апелятивності виявляється у формі 2-ї особи однини і множини 
у м о в н о г о  с п о с о б у  
(1, 2), у формі спонукального способу (3), напр.: 1) Може б, ти до 
мене приїхала? Може б, тобі від зміни місця краще стало? (Леся 
Українка до О.П. Косач (матері), 19 листопада 1903 р., т. 12, с. 91);       
2) Може б, Ви були ласкаві та нарадили мені, що взяти до того 
збірника з новіших праць галицьких письменників, бо я останніми 
часами багато дечого не читав з того, що у вас вийшло з друку (М. 
Коцюбинський до В. Гнатюка, 24 січня за ст.ст. 1904 р., т. 3, с. 297-
298);  3) Оставайся здоров, нехай тобі бог помагає  на  все добре, не  
забувай  щирого  твого Т. Шевченка (Т. Шевченко до М.М. 
Лазаревського, 21 січня 1858 р., т. 5, с. 404). 

Вихідним у спонукальних конструкціях є вольовий вплив 
спонукання на партнера спілкування – адресата на вчинення/
невчинення певних дій. Значна частина модусного спонукання тісно 
переплітається із волевиявленням адресанта. Автор мовлення 
намагається здійснити вплив в інтересах адресанта на того, до кого 
спрямоване мовлення. Спонукальне висловлення містить два 
компоненти – адресу та зміст заклику. На формальному та семантико-
синтаксичному рівнях один з них позначає предметну частину змісту 
і є номінацією адресата (“ти” або “ви”), другий розкриває зміст 
заклику й називає дію, яку вимагає адресант, виражаючи 
пропозиційний зміст речення, ставлення адресанта до адресата 
мовлення у формі дієслова-предиката + наказовий спосіб. 

У питальній конструкції важливого значення набуває спонукання, 
нав’язане адресантом адресатові у вигляді вимоги забезпечити 
мовленнєву реакцію на пропозиційний зміст висловлення – надати 
адресантові ту інформацію, якої йому не вистачає. У реченнях-
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру висловленнях матеріально представлені складники предметної та 
предикативної частин змісту апеляції. 

 
“Ти”-/“ви”-номінація: соціолінгвістичний аспект 
Загальновизнаним є той факт, що мова за своєю природою – 

комунікативна, “тобто обслуговує суспільство, є засобом 
установлення взаєморозуміння індивідуумів у суспільстві” [155, с. 
14]. 

Питання про суспільний характер мови витлумачується при 
аналізі різних аспектів функцій мови в людському суспільстві, 
зокрема, такої, як мовне контактування [197, с. 5] і, звичайно, 
вживання таких мовних одиниць, завдання яких “полягає у передачі 
інформації в соціальній поведінці, у соціальних взаєминах” [21, с. 
525] про ту аудиторію, яка бере участь у спілкуванні. Позначення 
особи в модусній    сфері значення висловлення є способом 
віддзеркалення її суб’єктивного ставлення до повідомлюваного у 
висловленні фрагмента дійсності. Адресант послуговується 
категорією найменування осіб для вираження суб’єктивно-модальних 
оцінок, для віддзеркалення в спілкуванні соціальних і персональних 
стосунків.  

Аналізуючи змістовий рівень лінгвістичних одиниць категорії 
найменування осіб як складової частини соціальних категорій модусу, 
варто враховувати мовні та позамовні чинники, які детермінують 
комунікативні взаємодії адресанта й адресата і визначають їх 
мовленнєву поведінку, зумовлену певними соціально значущими 
ситуаціями взаємостосунків між учасниками спілкування. 

Незважаючи на розмаїття підходів до трактування поняття 
ситуації [237, с. 8-15; 1, с. 120; 134, с. 14-19; 285, с. 35], спільним є 
включення в поняття ситуації компонентів мовленнєвого впливу, 
обставин (офіційних/неофіційних), в яких протікає ситуація 
спілкування та взаємини між адресантами. Два рівні цих компонентів 
ситуації розкривають соціальний та психологічний аспекти ситуації. 
На соціальному рівні вплив здійснюється на учасників спілкування як 
представників однієї й тієї ж або іншої групи чи соціуму, які 
володіють певними соціально значущими характеристиками, на 
психологічному – як міжособистісний, індивідуальний вплив [118, с. 
130]. Акт комунікації може здійснюватися у симетричних/
несиметричних ситуаціях, у різних соціально-психологічних сферах: 
адміністративно-правовій, професійно-трудовій, соціально-побутовій, 
соціально-культурній, сімейній [201, с. 116]. Взаємостосунки на 
соціальному рівні відбуваються в ситуації взаємодії учасників 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук спілкування, для яких характерна соціальна або соціально-ситуативна 
нерівність; на психологічному рівні – як міжособистісні ситуації 
взаєморозуміння між співрозмовниками [262, с. 54], взаємного 
сприймання/несприймання: симпатії/антипатії, поваги/зневаги. 

Врахування адресантом “моделі адресата” [11, с. 358] уможливлює 
вибір таких мовних одиниць, які дають йому право задовольнити 
пресупозицію адресата, налагодити ті або ті взаємостосунки чи 
підтвердити наявні. Виявлення відмінностей у соціальному й 
ситуативно-рольовому статусі учасників спілкування є комунікативно 
важливим і фіксується в мові та мовленні [117, с. 89]. Ознака рольової 
рівності/нерівності знаходить яскраве віддзеркалення у способі 
апеляції до однієї особи, денотативна віднесеність якої виражається 
займенником-антропонімом 2-ї особи [183, с. 4]. 

Саме займенникові слова належать до таких слів, які можуть бути 
співвіднесені з будь-якою особою і пов’язані з виконанням мовою 
функцій ідентифікувальної референції, поєднаної з прагматичними 
чинниками комунікації. Характерною ознакою висловлення є 
орієнтація на компоненти суб’єктивної семантики, тобто орієнтація 
на учасників комунікації (“накладання позиції мовця і розрахунок на 
знання та певну реакцію співрозмовника”) [145, с. 90]. Головним 
чином “власне займенниковий дейксис полягає у вираженні 
ситуаційно-дейктичної та контекстно-дейктичної (анафоричної) 
функцій, які полягають у відсиланні адресанта до учасників ситуації, 
конкретного акту мовлення або тексту, у складі якого реалізується 
висловлення-речення” [183, с. 3]. Ці операції виконують займенникові 
іменники ти/ви, вирізняючи головного учасника мовленнєвого акту – 
адресата мовлення [68, с. 195]. Крім того, адресант вводить до складу 
висловлення семантичні форми, що є репрезентантами “ти”-/“ви”-
номінації і/або апеляції (спеціальні звертання, соціальні гоноративи, 
індивідуально-авторські звертання). 

В українській мові до способів вираження суб’єктивності 
зараховуємо спеціалізовані семантичні одиниці, які виступають у 
функції апеляції. Під апеляцією розуміємо комплекс модусних 
значень мовних одиниць, що маркують значення 2-ї особи – адресата 
“ти”-/“ви”-номінацією і використовуються адресантами для 
вираження соціальних і персональних характеристик адресата, 
зумовлених соціальною ситуацією та соціальними ролями і чинних 
відповідно до норм і правил увічливості соціального етикету. 

Серед способів апеляції до однієї особи виділяємо модуси-
найменування з номінацією ти, тобто граматичне оформлення 
апеляції до однієї особи займенниковим іменником ти та похідними 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру від нього займенниковим прикметником твій, дієсловом у формі 2-ї 
особи однини теперішнього часу, формами однини минулого часу. 

Серед способів звертання в українській мові до особи (множини 
осіб) виділяємо найменування на “ви” – “Ви”-номінацію і граматичне 
оформлення звертання до особи займенниковим іменником ви “із 
реальним значенням однини” [170, с. 101], звертання до множини 
осіб: до двох або кількох осіб, до яких звертаються [109, с. 286], та 
похідним від нього займенниковим прикметником ваш (Ваш), 
дієсловами у формі 2-ї особи множини теперішнього часу та формами 
однини минулого часу. 

Використання пошанного “Ви” сигналізує про дотримання певної 
дистанції між партнерами спілкування [261, с. 95-97], 
функціонування якого допомагає адресантам стежити за тим, щоб ця 
дистанція зберігалась.  

Спосіб найменування осіб “Ви”-номінація детально розглядається 
в четвертому розділі як вияв вищого ступеня ввічливості – пошанного 
ставлення адресанта до адресата.  

Спосіб “ти”-номінації можна в загальному визначити як такий, що 
переважно використовується в обставинах неофіційного, 
фамільярного спілкування. 

Залежно від комплексу компонентів соціальної ситуації апеляцію 
поділяємо на групи, коли: 1) ситуація несиметрична, обстановка 
офіційна/неофіційна; статусна репрезентація – взаємини з висхідним/
низхідним чи низхідним/висхідним вектором на лінії рівний/
нерівному чи нерівний/рівному; 2) ситуація симетрична, обставини 
офіційні/неофіційні, статусна репрезентація – взаємини з низхідним/
низхідним  або висхідним/висхідним вектором на лінії рівний/
рівному; 3) тональність спілкування висока, нейтральна, фамільярна. 

Основними прагматичними пресупозиціями адресата, що 
визначають вибір “ти”-/ “Ви”-номінації”, є соціальний статус, вік, 
досвід, соціально-рольові та ситуативно-рольові позиції, рівень 
освіченості, стать. 

Використання “ти”-номінації залишається в спілкуванні найбільш 
вживаним в усному й у писемному мовленні. Так, Т.Г. Шевченко в 
листах часто послуговується займенниковим іменником ти, а в своїх 
поезіях – 714 разів, по-різному конкретизуючи його в тексті [176, 
с. 6]. Тут принагідно буде зазначити, що саме Т.Г. Шевченко став 
основоположником епістолярного стилю нової літературної 
української мови на народній основі [243, с. 160]. 

Форма звертання на “ти” (“тикання”) до однієї особи має глибоке 
коріння і є наслідком давніх традицій українців, коли вони звертались 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук на ти до найвищої інстанції – Бога [211, с. 66]. Апеляція на “ти” 
зберігається донині в молитвах і біблійних текстах: “Біблія зовсім не 
знає т.зв. “множини шани” (pluralis reverentiae), тут до осіб старших і 
до святих, а навіть до Бога звертаються на “ти”, ніколи в множині”  
[168, с. 193-208; 211, с. 66]. 

Звичай апелювати до Бога (Матері Божої) віддзеркалюється у 
висловленнях, у яких підкреслюється вищий статус адресата. 
Адресанти послуговуються ними для надання висловленню високої 
тональності, експресивного забарвлення, для вираження 
“позитивного/негативного ставлення до подій, їхніх елементів чи 
аспектів здійснення”, до осіб, які беруть участь у спілкуванні [275, с. 
60]. Семантика таких висловлень неможлива “без підтримки” 
контексту – ситуації прохання, вибачення, побажання [66, с. 58], 
напр.: Нудьга, крий мати божа, яка нудьга сидіть, склавши руки, і так 
сидіть дні, місяці і годи. О господи,      сохрани всякого чоловіка од 
такої живої смерті! (Т. Шевченко до С.С. Гулака-Артемовського, 30 
червня 1856 р., т. 5, с. 345); Господи прости, я завжди лізу не в свої 
діла і завсігди невчасно (О. Довженко до П. Панча, 1954 року, т. 5, 
с. 378). 

Спосіб “ти”-номінації репрезентує пресупозиції несиметричної 
ситуації, взаємини – від нижчого до вищого на лінії молодший/
старшому за віковим критерієм, який є постійною ознакою поділу 
адресантів на соціальні групи за віком.  

Звертання на “ти” на лінії дитина/дорослому, молодший/
старшому до осіб, вищих за статусною позицією, зокрема, на лінії – 
до батька й матері є результатом впливу глибоких процесів, що 
відбулись в Україні [127, с. 21-22]. Звертання на “ти” до матері 
означає для дитини молодшого віку визнання її прав, виконання нею 
обов’язків на рівні з дорослими, скорочення соціально-психологічної 
дистанції між нею і матір’ю, для дорослих дітей – спосіб довірливого 
духовного спілкування, напр.: Ти, мамо, тримайся і не треба 
плакати – така вже моя доля (а вона зовсім не така зла, як Тобі 
здається) (В. Стус до матері й сестри, 9 лютого 1981 р., с. 174); 
Однак прости, я, може, тільки гірш розстрою тебе такою мовою, 
прости мені; тільки вір, що я не з опалу обіцяю вернутись додому по 
першому твоєму листу, я думала про се, ще як ти виїздила від нас, і 
звонила про се твердо. А тепер, коли ти написала мені про своє 
здоров’я, то я буду увесь час турбуватись за тебе (Леся Українка до 
О.П. Косач (матері), 27 грудня 1893 р., т. 10, с. 194). Зауважимо, що 
використання Лесею Українкою “ти”-номінації у звертанні до матері, 
батька фіксується у листах, датованих кінцем ХІХ – поч. ХХ ст., “що 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру пояснюється, мабуть, родинними традиціями і тим, що дана форма 
була здебільшого вживаною в сім’ях інтелігенції” [39, с. 376].  

У неофіційній обстановці “ти”-номінація є правомірною й 
віддзеркалює ієрархію соціальних ролей у взаєминах рівний/
нерівному на лінії дорослий/дитині. Фамільярна тональність 
спілкування характеризує дружні стосунки в сім’ї [142, с. 207] з тими, 
чия вікова категорія у сімейній ієрархії вказує на їхній низхідний 
статусний вектор. Спонукальні конструкції вживає частіше старший 
за віком, той, хто має право давати молодшому поради (1) або 
просити виконати певну послугу (2), напр.: 1) Дорога сестро, 
Таню! ... Далі: закінчивши технікум, не закінчуй на тому свого 
навчання. Вступай (бодай заочно чи вечірньо) до інституту. І – 
вчись зробити своє життя змістовним і цікавим (В. Стус до матері 
й сестри, 4 березня 1984 р., с. 238); 2) Gigliotio! Коли маєш час, зайди 
в редакцію “Мира божьего” (Разъезжая, 7) і справся, чи отримали 
там мою статтю про М. Конопніцьку, послану ще в початку декабря 
(Леся Українка до О.П. Косач (сестри), 29 січня 1903 р., т. 12, с. 37); 
Люба моя Лілеєнько! Пробач, моя злото-рожева, що я тобі не одразу 
в і д п о в і л а  ( Л е с я  У к р а ї н к а  д о  
О.П. Косач (сестри), 25 січня 1904 р., т. 12, с. 99). Високий ступінь 
психологічної близькості, інтимізації [17, с. 87] виявляється в оцінно-
експресивних словах адресанта. Акт вибачення та вживання 
адресантом звертання із суфіксом суб’єктивної оцінки -єньк- 
(зменшеності-пестливості), емоційності у висловленні віддзеркалює 
скорочення персональної дистанції між адресантами [80, с. 26]. 
Реєстр спілкування – невимушений. 

Комбінаторне вживання займенникових слів у звертанні містить 
обмеження, природа яких має статусно-оцінний характер [118, с. 226], 
напр.: Цілую тебе міцно і обіймаю, моє ти мале та велике (Леся 
Українка до О.П. Косач (сестри), 28 лютого 1898 р., т. 11, с. 22). Для 
виразного мовлення адресант обдумано використовує стилістичні 
засоби інверсії на позначення характеристики адресата – молодший за 
віком. Інверсія займенникового прикметника моє та займенниковий 
іменник ти концентрує у звертанні максимум думки й почуття автора 
[2, с. 182]. 

Фамільярна тональність спілкування на “ти” між адресантами 
створюється в соціальних групах, об’єднаних професійною сферою. 
Їх взаємодія ґрунтується “на спільній платформі”, тобто на 
професійних знаннях, досвіді, стилі життя, виконанні професійних 
обов’язків [282, с. 92], напр.: ...Тоді в останній верстці ти зможеш 
доглянути, як все зроблено. Дуже тебе прошу! Бо скоро, мабуть, ці 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук речі не будуть перевидаватися, а тому за всяку ціну треба, щоб у 
цьому збірнику ці повісті виглядали достойно. Та ти ж, голубе, 
редактор, так що це ти мусиш вимагати від мене... Ну, так я 
зробив! (П. Панч до О.І. Копиленка, 16 травня 1952 р., с. 527). 
Висловлення характеризує адресата як власника соціальної ролі з 
висхідним вектором. Вибір відправником мовлення “ти”-номінації 
детермінований неофіційними обставинами, в яких відбувається 
спілкування, ознакою адресата “молодший за віком”, близькою 
психологічною дистанцією. Закладене адресантом кепкування у 
звертанні голубе, спонукальна інтонація прохання підкреслює його 
намір вплинути на адресата та нагадати йому про виконання 
очікуваної від нього рольової поведінки, професійних обов’язків. 

Серед комплексу умов успішної комунікації визначальним 
критерієм вибору “ти”-номінації є ситуації неофіційного спілкування. 
Неформальні обставини сприяють спілкуванню “на рівних” не тільки 
в сімейній, професійній, але й у соціально-культурній, соціально-
побутовій сферах діяльності адресантів [266, с. 125]. Крім того, 
персональна дистанція між знайомими, друзями, колегами по роботі 
допомагає висловити різне ставлення до адресата – симпатії/
антипатії, поваги/зневаги. Однак справжньої рівності у взаєминах 
немає; адресант, спілкуючись, не завжди впевнений у тому, що 
партнер спілкування адекватно ставиться до нього [266, с. 127], напр.: 
Батьку мій рідний, порай мені, як синові, що мені робить? Чи 
оставаться до якої пори чи їхать до Вас. Я тоді просив вас вида, і як 
ви його просили, то я його ще й не бачив. Коли побачите, що мені 
треба вернуться до вас, то, будьте ласкаві, пришліть ще на два 
місяця; а коли мені не треба вертаться в Академію, хоч мені й дуже 
хочеться, то пришліть, батьку мій, б е з с р о ч н и й  а т е с т а т  
на ім’я Григорія Степановича (Т. Шевченко до В.І. Григоровича, 28 
грудня 1843 р., т. 5, с. 243). 

Успішність чи неуспішність комунікативного акту, загалом 
спілкування залежить від особи адресата [267, с. 159], зіставлення 
його параметрів з параметрами адресанта й визначення їхніх 
соціальних і персональних взаємин на лінії знайомий/незнайомому, 
близький/далекому, свій/чужому, напр.: 1) Потурбуйся, голубочко, 
дуже тебе прошу (Остап Вишня до В.О. Маслюченко, 31 грудня 1935 
р., т. 4, с. 396); 2) Ага, Жоряк! Доконче узнай ім’я та по батькові 
секретаря Житомирського обкому Лазаренка (я знав та забув) і 
напиши мені. У мене на столі в Голосієві лежить список депутатів 
Верховної Ради, там є й Лазаренко (М. Рильський до Г.І. Рильського, 
т. 20, червня 1961 р., с. 238); 3) Друже, перестань реагувати на те, 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру що там скаже про тебе Косач чи Осьмачка. ...Будь же ти серед 
поетів розумний (Г. Костюк до Івана Багряного, 28 лютого 1946 р., 
т. 1, с. 576);         4) Оповідань цих бережи, бо їх не здобудеш нігде. 
Бач, газета тільки день живе. А може, хто надума видать їх 
окремою книжечкою, от у тебе і буде з чого видавать. Бережи (А. 
Тесленко до І.Ю. Тесленка, кінець березня 1911 р., с. 500); 5) А ти, 
ти, як то це ти, юний чоловік, ти, сталінська енергія і дисципліна, 
як ти дійшов до поганючого катару кишок (М. Куліш до І. 
Дніпровського, 1924 р., с. 518); 6) Дорога моя Зіночко! Ти пробач, що 
не відзиваюсь до Тебе (М. Коцюбинська до З. Ґеник-Березовської, 17 
серпня 1983 р., с. 247). Залежно від комунікативного наміру адресант 
творить різні реченнєві конструкції і соціально значущі мовленнєві 
акти – прохання (1, 2), поради (3, 4), покартання (5), вибачення (6). 
Зіставляючи ознаки адресата зі своїми, адресант надає перевагу тій, 
яка в момент комунікації є соціально чи ситуативно важливою для 
їхніх взаємин. Спілкуючись, адресант ураховує статус (3, 5); ролі – 
дружини (1), брата і/чи друга (2, 3, 4, 5, 6); розумної особистості, 
професіонала (3); принципової людини (5); сферу комунікативної 
взаємодії – сімейну (1, 2, 4), професійну (3, 5), соціально-побутову 
(6); тональність спілкування – категоричну (2, 4), фамільярну (5), 
нейтральну (1, 3, 6); ставлення автора мовлення до адресата – 
симпатії чи любові (1-4, 6), прихильності (5), поваги (6). 

Психологічна близькість у взаєминах між адресантами 
розкривається за допомогою стилістичних прийомів: фамільярних 
звертань “Жоряк” (2), скептичних – юний чоловік (5), повторення 
“ти”-номінації (5). Оформлення висловлення (5) уможливлює 
передачу відтінків думок і почуттів і створює ефект іронії завдяки 
протилежному асоціативному значенню [86, с. 182-186], глузуванню 
над адресатом і ситуацією, яка в нього склалася. Вияв щирості 
адресанта, вираження його позитивного емотивного ставлення 
підкреслюється у шанобливому, дещо величальному звертанні 
етикетною формою “Ти”-номінації (6), що є свідченням дотримання 
адресантом етикетних правил спілкування для мовця [250, с. 18-22].  

Відпрáвник мовлення, оцінюючи пресупозиції адресата, завжди 
ставить у центр уваги його соціальну роль, особистість того, кому 
адресується висловлення, ступінь його зацікавленості, професійний 
досвід. Повага до високої соціальної позиції, яку займає в певному 
соціумі адресат, внутрішньо схвалюється адресантом і передається 
звертанням на ім’я по батькові, натомість психологічна близькість – 
номінацією “ти”. Ілокутивна сила висловлення спрямована на 
“здійснення певної модифікації поведінки, знань, емоційного стану 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук адресата мовлення” [69, с. 146], напр.: В свій час ти, Іван Павлович, 
на критику Шереха про “Морітурі” зразу нетактовно зареагував в 
своїй відповіді до Шереха і цим знеохотив його до будь-якого писання 
про твою творчість. І то було недобре. Ти зараз пишеш, чи 
написав, новий роман, фрагмент якого друкувався в “Укр. вістях”. 
Не дивлячись на все, я волів би, щоби ти заховав свою гордість для 
блага твоєї ж творчості і той новий роман, що готується до друку, 
дав таки Шерехові для попереднього перегляду і попередньої оцінки 
та деяких порад, а потім вже друкувати той роман. Від цього ти 
особисто тільки виграв би і твій новий твір також (І. Дубинець до 
Івана Багряного, 7 серпня 1952 р., т. 1, с. 483). 

Постійна незмінна ознака адресата – належність до статі, що 
ділить адресантів на дві соціогрупи (жінок і чоловіків), істотно 
впливає на спілкування. Дослідження мовознавців і психологів 
показують, що вибір мовних засобів звертання залежить від 
гендерних статусів адресантів, а саме: психофізіологічних 
особливостей та гендерних стереотипів.  

Реалізація соціостатевих ознак експлікується в мовних одиницях у 
звертанні на “ти” [309, с. 9-24] за допомогою різних засобів: 

− предикативним прикметником, що зберігає окремі вияви 
категорії роду й числа [68, с. 125], плюс аналітична синтаксична 
дієслівна морфема-зв’язка бути у формі наказового способу 
реченнєвими конструкціями різного типу, напр.: 1) Будь ласкав, 
коли ще який екземпляр заважається, пришли мені і його через 
пана Бобринського, – я тобі за ту прислугу вдячен буду (Я. 
Головацький до І.М. Вагилевича, 6 грудня 1845 р., с. 315); 2) 
Будь, Зіночко, здорова і щаслива (І. Світличний до З. Ґеник-
Березовської,          5 лютого 1969 р., с. 267); 3) Будь здоровенька 
і щасливенька, пересилаю Тобі 1000 поцілунків, щиро зичлива 
подруга Сальомія (С. Крушельницька до М. Грушевської, с. 100); 
4) Прощай, мій друже милий! Бувай здоровий! (Марко Вовчок 
д о  
О.В. Марковича, 1/13 вересня 1857 р., т. 2, с. 15); 

− займенниковим іменником ти + звертання на ім’я, напр.: 5) А що 
Ти, золотенька Зіночко, робиш? Чи хоч працюється Тобі? 
(І. Світличний до Геник-Березовської, 5 лютого 1969 р., с. 267); 
варіант шанобливої “Ти”-номінації застосовується адресантами 
для вияву прихильного ставлення до адресата, віддзеркаленого у 
писемній комунікації великою літерою. 

Потреба вплинути на поведінку партнера спілкування породжує 
соціальні акти прохання (1), непрямого спонукання (5), побажання (2, 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру 3), прощання (4). Учасники спілкування досягають ілокутивного 
ефекту за рахунок комунікативно-прагматичних оцінних висловлень, 
в яких передається оцінка адресата [246, c. 13]. 

У звертанні чоловіка-адресанта чисте значення апеляції 
розмивається за допомогою введення суфіксів демінутивної 
семантики, які характеризують адресата мовлення [212, с. 47] як 
представника жіночої статі (2, 5).  

Учасники писемного спілкування ХІХ-ХХ ст., перебуваючи на 
різних щаблях суспільної драбини, однаково послуговуються 
узвичаєними приписами використання “ти”-/“Ви”-номінації. Залежно 
від ситуації (симетричної/несиметричної), обставин (неофіційні/
офіційні), соціального статусу адресантів з різним вектором взаємин 
на лінії рівний/рівному адресанти вживають “ти”- або “Ви”-
номінацію, для віддзеркалення взаємин на лінії нерівний/рівному, 
далекої соціальної дистанції – “Ви”-номінацію, функціонування якої 
допомагає адресантам стежити за тим, щоб ця дистанція зберігалась. 
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