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РОЗДІЛ ІІ 
 

НАЙМЕНУВАННЯ ОСІБ 
ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНИХ 

КАТЕГОРІЙ МОДУСУ 

2.1. СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ 
ЗНАЧЕННЯ ОСОБИ 

 
П РОЦЕС комунікації тісно пов’язаний з актом номінації. 

Утворити речення – це не лише назвати саме той фрагмент 
дійсності, який із численних ознак узятий за основу його позначення 
[135, с. 237], а й виявити мовця, інших осіб у реченні, ідентифікувати 
їх та мовця, повідомити про їхні характеристики, дати оцінку того, про 
що йдеться в реченні, відобразити позицію мовця щодо адресата, 
скориставшись відповідним засобом мови, номінацією [75, c. 230-294]. 

Номінативна діяльність людей пов’язана з комунікативною і не 
вичерпується практичним оволодінням, пізнанням і віддзеркаленням 
індивідуумами тільки об’єктивного, а й суб’єктивного ставлення до 
навколишнього світу, до інших людей. Вони вступають в особистісні 
контакти як носії певних соціальних цінностей і реалізують у 
спілкуванні суспільні відносини. Їх мовленнєва поведінка – це 
соціальна інтеракція, що направлена на координацію їх спільної 
діяльності. Взаємодіючи, “вони переймають на себе ті або ті 
комунікативні ролі, обмінюються своїми мовленнєвими кодами і 
власне комунікативними ролями. Вони повідомляють, описують, 
констатують, доводять, переконують, просять, наказують, ставлять 
запитання, дають відповіді, роблять і приймають пропозиції, 
обіцяють і ухиляються від обіцянок, іронізують над фактами, один 
над одним чи над собою, ображають співбесідників або лестять їм, 
оцінюють зовнішні чинники або поведінку один одного” [228, c. 10], 
іншими словами, перебуваючи в соціальній чи комунікативній 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук ситуації, мовці набувають соціального досвіду, засвоюють і 
використовують норми, які прийняті в певному соціумі, 
віддзеркалюють їх у мовленнєвих одиницях, сигналізуючи мовними 
засобами про необхідну для них адресованість і фіксацію мовлення. 

Під нормами в соціолінгвістиці розуміється сукупність правил, 
“відповідно до яких здійснюється вибір мови, мовної підсистеми або 
їх елемента для побудови соціально коректного висловлення” [165, 
с. 129]. Передмовленнєвий процес вибору мовної системи, підсистеми 
чи їх одиниць зумовлюється різними чинниками. 

Основними детермінантами мовленнєвої поведінки є відпрáвник 
інформації та ті, хто її отримує. Саме від їхньої соціальної позиції в 
суспільстві (соціального стану, соціального статусу, соціальної ролі) 
підпорядкований вибір структури “того чи того соціально значущого 
різновиду чи різновидів висловлення” [165, с. 124-125]. Речення є тим 
природним середовищем, у якому здійснюється нова функція 
найменувань, оскільки референтом речення є сама позамовна 
дійсність [238, с. 133-135]. Особове значення властиве всім реченням 
як чинник “персоналізації”, до сфери якої залучаються 
найрізноманітніші мовні й позамовні показники” [110, с. 35-36; 156, с. 
7]. Утворюючи речення, висловлення, адресант орієнтується на 
адресата, зіставляє свій соціальний статус зі статусом адресата, 
оскільки кожне речення, висловлення повинне бути комусь 
адресоване і кимсь сприйняте. Без сумніву, якщо висловлення є 
одиницями, на які реагує співбесідник, то “вони повинні включати в 
себе елементи, зорієнтовані на ті або ті характеристики 
співбесідників” [191, с. 20]. 

Найменування осіб, указуючи на соціальні взаємини між особами, 
репрезентуючи їх у висловленні, служать “засобом вираження 
соціальності мови” [90, с. 155] і віддзеркалюють соціальний аспект 
висловлення. Номінуючи партнерів у спілкуванні, автори 
мовленнєвих одиниць здійснюють вибір із кількох “релятивних 
номінацій” [10, с. 328] (“я”-/“ми”-номінація, “ти”-/“ви”-номінація, 
номінація “третіх” осіб), вибирають одну або кілька характерних 
ознак особи для номінації, які стають соціально важливими й 
віддзеркалюють ставлення адресантів до адресатів мовлення [277, с. 
63]. 

Важливим чинником, що впливає на вибір найменувань, є 
ситуація, в якій виділяють обставини й мету, учасників комунікації 
(міжособистісні та соціальні взаємини між ними). Учасники 
спілкування виступають як індивіди зі своїми постійними та 
змінними якостями і як представники певного класу, соціальної 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру групи, етносу, віку, статі. Взаємини між ними можуть бути 
міжособистісні (симпатія,    антипатія, знання один про одного) і 
рольові (соціальний статус, влада, позиція в групі й поза групою) 
[285, с. 35]. Унесення корективів у висловлення переважно 
зумовлюється формальним чи неформальним характером ситуації. У 
ситуації формального характеру спілкування адресанти, які належать 
до одного соціального прошарку й виконують наразі одну й ту ж 
соціальну роль, вибирають форму висловлення, яку вони не 
використовують у неформальній ситуації (спілкування на ввічливе 
“Ви” між знайомими чи друзями, використання літературної мови). І 
навпаки, у неформальній ситуації адресанти обирають “ідентичну 
соціально значущу форму висловлення” незалежно від соціального 
стану та виконання однієї й тієї ж соціальної ролі [165, с. 124-125]. 

До чинників, які зумовлюють вибір найменувань осіб, відносять 
персональні й соціальні характеристики учасників комунікації. 
Пріоритетне місце серед них займає соціальний статус особи і 
соціальна роль.  

Поняття статусу в мовознавстві визначають як сукупність 
постійних соціальних характеристик інформантів, їх місце в 
соціальній структурі [270, с. 78]. Виявлення статусу співвідноситься з 
його оцінкою і виявляється в мовленнєвій поведінці учасників 
спілкування. Соціально-психологічною основою статусної оцінки є 
очікування. 

Абстрактні рівні очікування – це передусім особа, роль, програма 
й цінності. Спілкуючись, співбесідники мають якесь уявлення про 
особу, яка виступає в тій чи тій соціальній ролі, і можуть 
прогнозувати типову поведінку виконавця ролі [306, с. 428-430], 
ідентифікувати та присвоїти їй відповідну номінацію, виказуючи в 
такий спосіб особі повагу чи зневагу. Роллю називають очікуваний 
від людини спосіб поведінки відповідно до її статусу чи позиції в 
суспільстві, в системі міжособистісних стосунків, детермінований 
соціальною ситуацією [270, с. 78].  

Кожний статус містить декілька ролей. Особа, яка має статус 
письменника, по-різному поводить себе з видавцями своїх творів, 
представниками суспільної громади, з колегами по письменницькій 
праці, із членами родини. Найменування особи відбувається 
відповідно до ситуації мовлення: “я”-/“ми”-, “ти”-/“Ви”-номінація. 

Незначні відхилення від очікування, пов’язані із соціальною 
роллю, є порушенням норм соціальної поведінки і можуть викликати 
в співрозмовників мовленнєвий шок.  
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук “Я”-, “ти-”/“Ви”-номінації в епістолярії використовують у 
висловленні на позначення статусних характеристик адресантів. Вони 
можуть виявлятися, згідно з моделлю Й. Крауса, у таких показниках 
стилю: 1) соціальний статус, роль, стать, вік учасників спілкування,      
2) їхній життєвий досвід, освіта, 3) їхні психологічні характеристики, 
темперамент, здібності, мовні і комунікативні вміння, ввічливість,  
4) авторські інтенції та їх реалізація в інтерпретації адресата, 5) 
ставлення учасників спілкування до теми розмови (серйозне, 
гумористичне, іронічне, зневажливе), сприйняття учасниками 
комунікації світу крізь призму ідеології (реальний чи очікуваний світ) 
[301, с. 86-87]. 

У прагмалінгвістичній моделі модусів-найменувань категорія 
соціального статусу особи є однією з основних параметрів у 
комунікації та виявляється в правилах, постулатах спілкування і 
мовленнєвих актах (привітання, вибачення, прохання, поради тощо), а 
також у прагматичних значеннях мовних одиниць. 

Відповідно до функціональної ролі осіб у комунікативному акті 
адресанта (1-ша особа), адресата повідомлення (2-га особа) – 
комунікативний аспект висловлення відображає спрямованість 
мовлення на “певну модель адресата”, оскільки адресат визначає 
структуру висловлення [11, с. 358]. Прагматичні аспекти спілкування 
пов’язані з впливом і/або “в інтересах адресанта”, і/або “в інтересах 
адресата”. 

Щоб отримати позитивний результат комунікації, адресант будує 
висловлення так, щоб керувати комунікативною поведінкою адресата 
й фіксувати його увагу на потрібних для адресанта елементах змісту 
залежно від їх актуального членування для досягнення своєї мети в 
спілкуванні. Адресованість мовлення віддзеркалює суб’єктивну 
модальну оцінку адресанта. Оцінне ставлення може стосуватися 1-ї 
особи – адресанта, 2-ї особи – адресата, 3-ї особи чи осіб, які не 
беруть участі в спілкуванні.  

Суттєвим у виборі номінацій осіб є зіставлення статусу і 
соціальної ролі учасників спілкування, що дозволяє визначити 
векторну спрямованість. Рольові стосунки адресантів будуються на 
соціальних взаєминах: нерівний/рівному – вектор нижче/вище – 
мовленнєвий акт з низхідним/висхідним статусним вектором 
адресанта, рівний/нерівному – вектор вище/нижче – мовленнєвий акт 
з висхідним/низхідним статусним вектором адресанта та соціальних 
взаєминах рівний/рівному – вектор нижче/нижче, вище/вище; 
відсутність стосунків. Статусно-фіксованими мовленнєвими актами, 
поділеними на мовленнєві акти з низхідним і висхідним статусним 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру вектором, є директиви і реквестиви, які спрямовані на адресата 
мовлення [118, с. 119]. 

Соціальна дистанція виникає між адресантами в ситуації, коли в 
комунікативному акті беруть участь різні за статусом учасники 
спілкування. Адресантами зберігається субординація, зумовлена 
взаємостосунками: старший/молодшому, молодший/старшому з 
використанням – “Ви”-/“ти”-, “ти”-/“Ви”-номінацій. 

Чим більша відмінність між соціальними позиціями адресантів, 
тим більша вірогідність збільшення соціальної дистанції, тим частіше 
адресант уживає “Ви”-номінацію. Ініціатива збільшення чи 
скорочення дистанції належить, зазвичай, адресантові, соціальна 
позиція якого в суспільстві є вищою. Суб’єктивна оцінка адресантами 
свого статусу і статусу партнера іноді змінює довжину соціальної 
дистанції. Адресант може володіти високим соціальним статусом, 
однак ставитися до свого партнера як до рівного. І навпаки, адресант 
може поводити себе так, ніби займає позицію вищого [307, с. 575-
576]. 

Предметом нашого дослідження визначено модусні значення 
різних мовних рівнів, що формують категорію особовості 
(персональності); метою – аналіз та опис способів і засобів вираження 
особовості в сучасній українській мові – категорії найменування осіб 
як різновиду соціальних категорій модусу. Комунікативні особові 
значення розглядаємо за їх роллю – вони можуть виявляти адресантів 
і як суб’єкта повідомлюваного “я”-номінація, і як віддзеркалення їх 
суб’єктивного ставлення до повідомлюваного, до учасників 
спілкування – адресатів мовлення, “третіх” осіб, тобто ті значення, які 

Найменування осіб 

Категорія 
соціального статусу особи 

Найменування осіб 
“ти”-/“ви”-номінація 

Найменування осіб 
“я”-/“ми”-номінація 

Найменування 
“третіх” осіб 

Рис. 2.1. Внутрішня структура категорії найменування осіб 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук визначають осіб в аспекті їхніх соціальних функцій і соціальних та 
персональних характеристик.  

У сучасному українському епістолярії внутрішня диференціація 
найменування осіб зумовлює виділення категорії соціального статусу 
особи, найменування осіб: “я”-/ “ми”-номінація, “ти”-/“ви”-номінація, 
найменування “третіх” осіб (рис. 2.1). 

Найменування осіб презентуються різнорівневими мовними 
засобами, які поділяються відповідно до ярусів мовної структури на 
лексико-семантичні, морфологічні (спеціальні слова, що в грамемі 
своїй мають значення особи; модальні дієслова, категорія способу, 
особи дієслова), словотворчі (утворення із зменшено-пестливими 
суфіксами); синтаксичні (конструкції різних типів і видів), 
інтонаційно-синтаксичні (розповідна, питальна, спонукальна 
інтонація), графічні (авторські розділові знаки).  
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