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4.2. ФОРМУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЕТИКЕТУ 
 

Спілкування між людьми відбувається завдяки дотриманню 
певних соціальних конвенцій. Система мовних висловлень 
“позначена національною специфікою, маркована певними 
соціальними ролями співрозмовників, що формує особливу 
“стратегію” стосунків і своєрідну “тактику” мовленнєвої 
поведінки” [154, с. 5]. Особа у своїй поведінці керується не стільки 
індивідуальним, скільки колективним, соціально-історичним 
досвідом. Тому мовленнєве спілкування, зокрема мовленнєвий етикет 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру як складова його частина, – це насамперед соціальна взаємодія, що 
виявляється в активності адресантів, спрямованій на регулювання, 
координацію їхньої спільної діяльності за допомогою стереотипів 
спілкування, які зберігаються “в нашій мовній свідомості у вигляді 
своєрідного фонду готових типізованих фраз” [251, с. 18] – формул 
соціального етикету. 

Формули соціального етикету (надалі – ФСЕ) розглядаємо як 
різновид категорії ввічливості, які передають суспільні взаємини [244, 

Категорія ввічливості 

Формули соціального етикету 

Формули соціального етикету вітання 

Формули соціального етикету подяки 

Формули соціального етикету вибачення 

Формули соціального етикету привітання 

Формули соціального етикету компліменту 

Формули соціального етикету побажання 

Формули соціального етикету співчуття 

Формули соціального етикету прощання 

Формули соціального етикету поваги й прихильності 

Рис. 4.2. Формули соціального етикету 

с. 597] і служать у висловленні засобом віддзеркалення ввічливого 
позитивного ставлення мовця до адресата мовлення на соціальній і 
персональній дистанції та для виконання певних намірів, мети і 
завдань адресанта. Крім того, розглядаємо предикативність, 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук інтонацію як основні ознаки формально-граматичного та семантико-
функціонального  вияву  формул соціального  етикету . 
Предикативність формул соціального етикету реалізується в 
граматичних категоріях способу, часу та особи. 

Склад ФСЕ визначають жанрові й композиційні особливості 
епістолярного тексту: наявність зачину (звертання, вітання), 
інформаційної частини (подяка, вибачення, побажання, вияв поваги, 
прихильності, привітання, вираження схвалення, співчуття) і кінцівки 
(прощання); дистантне становище адресантів і пов’язана з цим 
вербалізація жестів; особливий, характерний для листа набір 
етикетних висловлень; підвищена тональність спілкування, 
використання відповідних експресивних мовних засобів. 

Ситуація ввічливого контакту між адресантами – необхідна і 
важлива частина процесу спілкування. Серед формул соціального 
етикету вирізняємо різновиди конструкцій категорії соціального 
етикету – формули ввічливості, що вживаються для встановлення 
контакту – формули соціального етикету вітання, вибачення; 
формули ввічливості для підтримування контакту – формули 
соціального етикету подяки, привітання, побажання, компліменту, 
співчуття; формули ввічливості для завершення спілкування – 
формули соціального етикету прощання, поваги й прихильності.  

Цілком можлива і доцільна типологія формул соціального етикету 
з урахуванням ситуацій ввічливих взаємин адресантів. Такими 
ситуаціями є: вітання, подяка, вибачення, привітання, комплімент, 
побажання, співчуття, прощання, ситуація вираження поваги й 
прихильності. Тому доречною є загальна функціональна типологія 
ФСЕ (рис. 4.2). 

Використання формул соціального етикету в писемному 
спілкуванні не виходить за рамки стереотипного вжитку одиниць 
мовленнєвого етикету, тому наведемо лише окремі приклади їх 
функціонування. 

Формули соціального етикету вітання  
Головна сфера функціонування формул соціального етикету в 

епістолярних текстах – ситуація спілкування, яка є частіше 
підготовленою, рідше – спонтанною. “Вітання – один з найважливіших 
знаків мовленнєвого етикету. З вітання розпочинається спілкування” [17, 
с. 8].  

Формули ввічливості вітання функціонують в Україні “як добра 
традиція: вітатися з людьми незалежно від близькості 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру знайомства” [125, с. 7]. Вони зумовлені відповідною комунікативною 
ситуацією ввічливості та загальною побажальною семантикою 
предиката й утворюють синонімічні ряди, неоднорідні за 
стилістичним забарвленням. У ситуації вітання є формула (або 
кілька), найбільш уживана (уживані), стилістично нейтральна (тобто 
домінанта синонімічного ряду), наприклад: Здрастуй/-те! Добрий 
день! День добрий!  

Є формули, стилістично марковані: Вітаю! Здоровлю! Кланяюсь! 
(реєстр високий, урочистий) та вітання: Привіт! Салют! Здоров! 
(реєстр невимушений, знижений), напр.: Привіт! В цю ніч 
протанцював на палубі пароплава під свист бурі і хор блювання (Я. 
Галан до С.І. Пашкевича, 11 травня 1923 р., т. 4, с. 655). 

Найбільш уживаними формулами соціального етикету вітання в  
епістолярії є: 

− ФСЕ з вітанням здрастуйте, первинним значенням якого “є не 
що інше, як побажання здоров’я” [163, с. 95], напр.: 
Здрастуйте, Маріє Дмитрівно! (А. Головко до М.Д. Панової, 30 
жовтня 1969 р., т. 5, с. 293); Ну, здрастуйте! – Нарешті! (М. 
Куліш до О.К. Корнєєвої-Маслової, 7 лютого 1934 р., т. 2, 
с. 648);  

− ФСЕ з вітаннями день добрий, добрий день, добривечір на 
позначення часового проміжку доби [158, с. 66]: День добрий, 
серце! А я вже гадав, що ти ся осердив, єй-богу, я так гадав! 
(Ю. Федькович до Д. Танячкевича, лист № 11, т. 2, 3 квітня 1863 
р., с. 365); Добрий день! Не гнівайтесь, любчику, що аж тепер 
вам даю відповідь, але я такий заклопотаний, що мені дивно, як 
я і на сих пару слів міг ся зважити… (Ю. Федькович до К. 
Горбаля, лист  № 21, без дати, т. 2, с. 384);  Добривечір,  моє  
серденько!  (М. Коцюбинський до  Віри Коцюбинської, 1896 
року, т. 3, с. 178); 

− ФСЕ вітання з перформативною конструкцією вітаю, здоровлю 
+ займенниковий іменник у формі знахідного відмінка [102, 
с. 123]: Вітаю тебе, мій добрий, мій єдиний друже! (Т. 
Шевченко до О.М. Бодянського, 15 листопада 1852 р., т. 5, 
с. 291); Вітаю Вас, любі (В. Стус до сина, 22 березня 1982 р., 
с. 199);      Здоровлю Вас щиро (О. Кобилянська до Осипа 
Маковея, 18 травня 1898 р., с. 346); 

− ФСЕ з перформативним предикатом кланяюсь, іменним 
перформативом уклін, в яких передбачається передача 
паралінгвального знаку пошани – схиляння голови перед особою 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук в поклоні, напр.: Пану доктору кланяюсь і засилаю сердечні 
поздоровлення (О. Кобилянська до О. Франко, 22 червня 1899 р., 
с. 417); Низенький уклін високоповажній пані Вашій (М. 
Коцюбинський до В. Гнатюка, 21 вересня 1905 р., с. 300). Форма 
вітання з дієсловом кланяюсь, іменником уклін уживається 
адресантом по закінченні акту комунікації і, як вітання, 
сприймається лише з контексту висловлення; 

− ФСЕ вітання з іменниками привіт,  вітання, які вказують на 
близьку соціальну чи особистісну дистанцію, невимушений 
реєстр спілкування, напр.: Шлю сердечний привіт Вам і всім 
товаришам (М. Рильський до В.А. Юзвенка, травень 1964 р., 
т. 20, с. 539); Привіт Вашій родині. Тисну руку. Пишіть! Щиро 
Ваш – І. Багряний (до Д. Нитченка, 7 травня 1956 р., с. 33); Шлю 
до Вас обох, вельми коханих і рідних, моє щире братерське 
вітання на далеку чужину (М. Старицький до М.П. 
Драгоманова, 11 жовтня 1876 р., с. 440); 

− ФСЕ вітання у святкові дні з використанням фразеологізмів 
Христос воскресе, слава Ісусу Христу!, напр.: Христос воскресе, 
вельмишановний, вельми дорогий серцю Панас Яковлевич, 
братерньо обнімаю Вас і лобизаюся тричі (М. Старицький до 
Панаса Мирного, 20 квітня 1898 р., с. 526); Слава Ісусу Христу! 
Ваше миле та величне писанє відобрав-єм на самий Новий рік і 
дужче си ним утішив… (Ю. Федькович, лист № 3 до К. Горбаля, 
без дати, т. 2, с. 346).  

У листах адресанти вживають різновиди формул соціального 
етикету привітання переважно для виконання певного завдання, мети, 
напр.: 

− прохання привітати, напр.: Кланяйтесь п. Шиманенкові, п. Цис 
– спасибі за його добре слово! (А. Свидницький до В.С. 
Гнилосирова, 21 травня 1862 р., с. 522); Вітайте знайомих 
(Микола Хвильовий до Миколи Зерова, лист № 13, без дати, т. 2, 
с. 867); Репніну як побачиш, то її привітай (Т. Шевченко до 
М . С .  Щ е п к і н а ,  
3 лютого 1858 р., с. 407); Вітай Федоровичів і всіх, усіх (Остап 
Вишня до В.О. і М.М. Маслюченків, 2 грудня 1935 р., т. 4, 
с. 393);  

− вітання із запрошенням, напр.: Любисток і дружина вітають 
вас і передають, що хочуть бачити на Римарській, 19, кв. 36,        
4-й пов[ерх] Миколу Костевича (Микола Хвильовий до Миколи 
Зерова, лист № 4, без дати, т. 2, с. 869); 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру 
− вітання з побажанням, напр.: Поклоніться від мене п. Горбалеві 

в добрім здоров’ю, котрого Вам обом щире і сердечне жичить 
Ваш вірний слуга Федькович (Ю. Федькович до А. 
Кобилянського, лист № 1, 6 квітня 1861 р., т. 2, с. 344); 

− вітання з поздоровленням, напр.: Я посилаю вам, мамо, свій 
сердечний привіт і поздоровлення з празником пасхи (О. 
Довженко до О.Є. Довженко, 13 квітня 1947 р., т. 5, с. 328). 

Вітання реалізуються предикатами перформативних дієслів 
дійсного способу теперішнього часу вітаю, здоровлю, дієслів 
спонукального способу у формі 2-ї особи однини та множини, дійсного 
способу теперішнього часу у формі 3-ї особи однини й множини 
жичить, вітають, іменними перформативами у складі означено-
особових речень. 

 
 Формули соціального етикету подяки 
Подяка – соціальна мовленнєва поведінка, яка віддзеркалює у 

висловленні почуття вдячності адресатові за певну послугу, 
допомогу. Формули соціального етикету подяки жорстко не 
регламентовані: вибір відповідної формули залежить від ситуації 
спілкування, емоційного настрою адресанта. ФСЕ подяки 
зустрічаються в писемному спілкуванні зазвичай після звертання і 
привітання, “але іноді можуть починати лист, якщо він 
неофіційний” [166, с. 622]. Поширеними є формули з 
перформативним предикатом дякую. Така форма більш прийнятна в 
неофіційній обстановці, напр.: Дякую за листа (Я. Галан до Б.К. 
Дудикевича, 25 січня 1944 р., т. 4, с. 691); Сьогодні відобрав Вашого 
адреса і дуже тішився, дивлячись на нього і читаючи ті слова, котрі 
вилили Ви з-під свого теплого серця. Дякую, дякую, дякую! (М. 
Кропивницький до Д.Л. Мордовцева, 14 листопада 1896 р., т. 6, 
с. 455).  

Використання інфінітива подякувати є характерним для 
офіційного спілкування. Автором висловлення є сам адресант, що 
може передавати через адресата подяку “третій” особі, напр.: 
Насамперед красно тебе прошу: будь ласкав подякувати від мене 
всім тим щирим душам, що мене на святе воскресеніє так красно 
повінчували! (Ю. Федькович до Д. Танячкевича, лист № 16, без дати, 
т. 2, с. 377). 

Формула з прикметником вдячний є узвичаєною в спілкуванні між 
особами з різними статусними векторами, напр.: Вдячний з 
найвдячніших, що ясновельможний пан зволили вибрати мою 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук бідність до такої важливої послуги (М. Шашкевич до Т. 
Василевського, 24 травня 1835 р., с. 126); За сюжет, який би мені 
надіслало управління, я був би дуже вдячний… (С. Васильченко до 
управління першого державного театру для дітей у м. Харкові, 
серпень 1925 р., с. 365). 

Для вираження подяки й поваги адресанти можуть вдаватися до 
складних ввічливих конструкцій з іменним перформативом подяка як 
семантико-граматичним центром, напр.: З глибокою пошаною і 
подякою наперед завжди Ваш Ол. Довженко (до І.О. Сердюка, 20 
листопада 1956 р., т. 5, с. 384). 

Крім етикетних висловлень, що об’єднуються навколо предиката 
дякую, адресанти часто послуговуються синонімічним словом 
спасибі, напр.: Дійшло й те, що блукало. Та все це в один день. Так 
про все, що ти послала, вже тут. Ще раз велике тобі спасибі (Остап 
Вишня до В.О. Маслюченко, 25 серпня 1937 р., т. 4, с. 424); Спасибі 
Вам, велике спасибі від усього серця, а ще більше за Вашу невсипущу 
працю на користь рідній мові (Панас Мирний до М. Коцюбинського, 
12 листопада 1911 р., с. 466). Інколи вираження подяки містить 
гіперболізований елемент формули, що відбиває перебільшення 
емоційного плану речення [244, с. 598]: Тувіма вчора одержав. 
Спасибі-преспасибі (М. Рильський до С.А. Дроб’язка, червень 1961 
р., т. 20, с. 246). 

Використання лексеми спасибіг має семантику побажання зі 
значенням спаси Вас, Боже, напр.: Ваш дорогий лист від 21-го і 
посилку дістав, за що Вам великий спасибіг! (Ю. Федькович до М. 
Драгоманова, 27 лютого 1876 р., т. 2, с. 399). 

Виявом ввічливого, поважливого ставлення є увага до наукових 
праць попередників-науковців і читача. Інколи подяка 
виокремлюється в розділі статей, яка так і названа – “Подяка”, або 
висловлюється в передмові, у вступі чи завершальному абзаці 
останнього розділу праці. Вираження подяки переважно має 
експліцитний характер, інколи виражається граматичними формами з 
вдячністю, висловлюю подяку, які різною мірою інтенсифікують 
значення подяки [38, с. 382], напр.: Моїм батькам, дружині і дітям, 
Учителям, колегам і друзям з вдячністю і любов’ю [212, с. 3]. 

Вияв етикетної культури у вираженні подяки часто перетинається 
в листах із одночасним висловленням інших етикетних дій, 
виражених у реченнях-звертаннях у ФСЕ: 

− подяки з привітанням та побажанням, напр.: Щиро дякую Вам за 
привітання зо святом весни і вітаю Вас так само з ним і бажаю 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру Вам і всім нам зустріти його хутко на рідній землі! (В. 
Винниченко до Д. Нитченка, 10 травня 1948 р., с. 48);  

− подяки із проханням та з вибаченням, напр.: Подякуйте і ви за 
мене Ілію Івановичу за благородную щедроту, а мені бога для 
вибачте! (Т. Шевченко до А.І. Лизогуба, 14 березня 1850 р., т. 5, 
с. 279). 

 
Формули соціального етикету вибачення 
Спілкування потребує від учасників діалогу дотримуватись 

соціальної поведінки [171, с. 115], статусної самоповаги, яка вимагає 
від адресанта, у випадку невчинення ним дії, зберегти з адресатом 
добрі стосунки. Вибачення забезпечує продовження комунікативних 
контактів у потрібному напрямку, напр.: Вибач і прости, мій дорогий 
товаришу-друже, що я до тебе не озивався й досі (М. Старицький до 
М. Драгоманова, травень 1876 р., с. 463); Вибач мені, моє серце, за 
мою щирість, і як, і що придумаєш, то напиши мені… (Т. Шевченко 
до М.С. Щепкіна, 12 листопада 1857 р., т. 5, с. 389); Прошу усіх 
вибачити, що особисто не можу подякувати за ту велику честь, яку 
мені сьогодні виявлено (С. Васильченко до ювілейного комітету, 1 
березня 1929 р., с. 375).  

Вираження засмучення повідомляється адресантом щодо 
неввічливої дії, з метою виправдатися, подати раціональні докази 
вимушеної поведінки, напр.: Вибачайте за такі нечемні просьби та 
довгий, недбало списаний лист (П. Грабовський до І. Франка, 
листопад 1891 р., т. 2, с. 175). 

Засудження своєї поведінки, намагання виправити ситуацію, що 
склалася між адресантами, передається дієсловом засоромитись та 
прислівником соромно, які трактуються як осудження дій адресанта 
та його обіцянка виправити становище, напр.: Я мусив би 
засоромитись, сідаючи аж тепер за лист до Вас, коли б не 
виправжував мене цілковитий брак вільного часу за останні 2-3 
місяці (М. Коцюбинський до Н. Кобринської, 8 січня 1900 р., т. 3, 
с. 286); Мені соромно, що знову повинен просити пробачення, 
оскільки запізнився відповісти на Ваш цінний лист (І. Франко до В. 
Ягича, 8 листопада 1905 р., т. 50, с. 28).  

Для вибачення за причинені адресатові незручності адресант 
вживає формулу соціального етикету прошу пробачення, напр.: Я 
прошу ще раз пробачення, що наважуюся турбувати пана 
надвірного радника своєю справою, але у мене розривається серце, 
мою сумлінність, мене завжди залишають позаду (І. Верхратський 
до Ф. Міклошича, 20 лютого 1878 р., с. 80).  
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук У листах спостерігається спектр варіативності формул соціального 
етикету вибачення. Часто адресанти використовують синонімічні 
предикати вибачення у формі наказового способу 2-ї особи однини та 
множини, дієслово у формі 1-ї особи однини дійсного способу 
теперішнього часу [7, с. 211], напр.: Вибач мені ради св. Федора 
Тирона, що я до тебе нашвидку пишу (Т. Шевченко до Ф.М. 
Лазаревського, жовтень-грудень 1852 року, т. 5, с. 290); Не 
гнівайтесь на мене, шановний добродію, що я так довго не обзивавсь 
до Вас: лихо приневолило мовчать (Л. Глібов до редакції журналу 
“Дзвінок”, 8 листопада 1891 р., с. 376); Ще раз простіть, що так 
загаявся з тою справою (М. Коцюбинський до В. Гнатюка, 8 
листопада 1899 р., с. 289); Знаю, що у Вас лихо з очима, а пишу так 
погано. Даруйте! Що чувати в Чернівцях (Богдан Лепкий до Я. 
Веселовського, 20 листопада 1905 р., с. 135); Перепрошую, що не 
надрукував своєї статейки, не мав часу (М. Рильський до С.Д. 
Іванова, жовтень 1962 р., т. 20, с. 276). 

Вибачення за дію, яка повинна була відбутися раніше, 
виражається формулою соціального етикету із дієсловом 
перепрошувати на позначення майбутньої дії та його 
дієприслівниковою формою: Колись побачимось, –  може, на той рік 
– то я Вас краще перепрошу й подякую (Леся Українка до Осипа 
Маковея, 15-16 вересня 1896 р., т. 10, с. 167); Перепрошуючи, що 
спізнився з цим листом, відповідаю на поставлені мені в В[ашому] 
листі 10.08. ц[ього] р[оку] питання (М. Рильський до С. 
Жуковського, жовтень 1961 р., т. 20, с. 273). 

У писемному спілкуванні спостерігаємо різновиди ФСЕ вибачення:  
− вибачення з клопотанням, напр.: Пробачте, що клопочу Вас 

своєю справою, та, коли можна, не погордуйте стати у пригоді 
(Леся Українка до Б.Д. Грінченка, 6 липня 1903 р., т. 12, с. 81);  

− вибачення з проханням отримати пораду, напр.: Вибачайте, що 
турбую Вас таким ділом. Але я вважаю конче потрібним 
засягнути ради Вашої Антоніни Федорівни перше, ніж 
зважитись на щось рішуче (І. Франко до Є.К. Трегубова, 21 
лютого 1906 р., т. 50, с. 287).  

Отже, вибачення як складова частина мовленнєвого етикету є 
одним із різновидів соціальних категорій модусу. Вибір варіанта 
формул соціального етикету вибачення зумовлений симетричною/
несиметричною ситуацією спілкування, офіційними/неофіційними 
обставинами. В епістолярії адресанти ХІХ-ХХ ст. послуговуються в 
листах синонімічним рядом формул соціального етикету вибачення 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру залежно від умов ситуації спілкування (вибач (-те), прости (-іть),  
пробач (-те), прошу пробачення, прошу вибачення, перепрошую,     
перепрошуючи, даруйте, мені соромно, мусив би засоромитись, не 
гнівайтесь), відтворюючи відповідну стильову тональність вибачення. 

Формули соціального етикету привітання  
Привітання, поздоровлення є виявом уваги до адресата і засвідчує 

приязне ставлення до нього. Адресата вітають з нагоди небуденних, 
урочистих подій у його особистому житті, з релігійними, державними 
святами. Метою привітання є бажання встановити контакт з 
адресатом, підтримати добрі стосунки, виказати пошану, повагу, 
продовжити контакт. Стрижнем у формулах соціального етикету 
привітання, поздоровлення є: 

− перформативи вітаю. Усі ситуації привітання обслуговуються 
різними формулами соціального етикету, як-от: вітаю Вас, 
вітаю і пригортаю Вас, вітаю. Вибір ФСЕ привітання  
“залежать безпосередньо від мовця – автора висловлення” [87, с. 
122],    напр.: Вітаю Вас, дорогий товаришу Миколо, з Новим 
роком (Микола Хвильовий до Миколи Зерова, лист № 9, без 
дати, т. 2, с. 854); З Новим роком, з новим щастям, з новим 
здоров’ям. Вітаю і пригортаю Вас до щирого серця, а також 
вітаю і Вашу шановну родину (М. Старицький до М.Ф. 
Комарова, січень 1903 р., с. 645);  

− перформатив поздоровляю зі значенням бажаю здоров’я, напр.: 
Поздоровляю тебе з цим Новим роком, друже мій єдиний 
(Т. Шевченко до О.М. Бодянського, 3 січня 1850 р., т. 5, с. 24); 
Поздоровляю Вас з Новим роком і пошли Вам боже усім 
прожити у добрі, у тихім щасті, без журби і без напасті (Л. 
Глібов до редакції журналу “Дзвінок”, 30 грудня 1892 р., т. 2, 
с. 377);  

− іменний перформатив привітання в ситуації отримання 
адресатом привітання, напр.: Думкою пригортаю Вас до щирого 
серця, радіючи від Вашого привітання. Як квітка божа, 
скрасило воно мій затишок (Л. Глібов до невідомої особи, 18 
листопада 1891 р., т. 2, с. 375). 

Про ступінь близькості адресантів свідчить поширювач-
прислівник сердечно, напр.: Любий Михайле Венекдиктовичу! 
Сердечно поздоровляю Вас із п’ятидесятиріччям Вашої славної 
артистичної, педагогічної та громадської діяльності (М. Рильський 
до М.В. Микиші, червень 1960 р., т. 20, с. 128). Офіційні обставини, 
статус учасників спілкування зумовлюють використання адресантом 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук у ситуації привітання “повних речень мовленнєвого етикету” [147, 
с. 73]:  

− дієслово у формі наказового способу 2-ї особи множини + 
іменний перформатив поздоровлення, напр.: Прийміть, мої 
добрі друзі на сцені і в залі, моє поздоровлення та моє 
побажання усім нам великого щастя (О. Корнійчук до акторів 
театру ім. І. Франка, квітень 1972 р., т. 5, с. 483);  

− інфінітив з модальним дієсловом могти + фразеологізм Христос 
воскрес, напр.: Надходять святки, і я по старому звичаю не 
можу, щоб не згадати Вас, а згадавши, не повітати і тому: 
Христос воскрес! (С. Васильченко до Є.Х. Чикаленка, 17 
березня 1915 р., с. 353); 

− фразеологізми: з Новим роком, з новим щастям, напр.: З Новим 
роком, з новим щастям, шановний добродію Андрію! (М. 
Коцюбинський до А. Дуляка, 1910 р., с. 374); З Новим роком, з 
новим щастям! (Леся Українка до О.П. Косач (сестри), 13 січня 
1898 р., с. 9, с. 11); 

− дієслово віншую + знахідний відмінок займенникового іменника 
Ви для надання привітанню урочистої, підвищеної тональності, 
напр.: Віншую Вас з Різдвом святим і дякую за Ваше 
повіншування – сто раз (М. Старицький до О.Г. Барвінського, 6 
січня 1894 р., с. 526); Ну, віншую Вас, шановний добродію, з 
Новим роком і бажаю всього найкращого і сім’ї, і Вашим всім 
справам (М. Старицький до О.Г. Барвінського, січень 1894 р., 
с. 530). 

Іронічне привітання-натяк у питальному реченні (інфінітив 
повіншувати з модальним дієсловом могти) передає додаткове 
модальне значення спонукання. Такі  висловлення мають високий 
ступінь прихованості й “стають етикетно слушними” у певній 
ситуації [162, с. 10], напр.: Можу Вас повіншувати, друже? 
Остатнє число “Громадського  голосу”  сповіщає  про  перемогу 
радикалів (Леся Українка до Л.К. та М.І. Павликів, 1897 р., т. 11, 
с. 126); 

− дієслово теперішнього часу у формі 1-ї особи однини здоровлю +  
іменник у формі орудного відмінка, напр.: Здоровлю Вас і Вашу 
дружину щастям та всяким гараздом на новому шляху життя 
(М. Коцюбинський до І. Липи, 1904 р., с. 280). 

ФСЕ привітання в листах можуть мати різновиди, напр.: 
− привітання із побажанням: А тепер поздоровляю Вас з 

близькими святками і бажаю Вам щастя, здоров’я та 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру оптимізму (з ним і само щастя мусить прийти) (Леся Українка 
до Осипа Маковея, 18 грудня 1893 р., т. 10, с. 189); 

− привітання з подякою: Поздоровляю тебе і твою родину з 
Новим роком і дякую за привіт (Леся Українка до М.М. 
Комарової-Сидоренко, 18 січня 1913 р., т. 12, с. 431). 

Формули соціального етикету привітання функціонують як 
комунікативні реалізації та модифікації реченнєвих дієслівних 
структур і супроводжуються відповідною доброзичливою інтонацією. 

Формули соціального етикету зі значенням  
компліменту 
Комплімент належить до статусно-маркованих мовленнєвих актів. 

Додаткові компоненти вираження компліменту виявляють більш 
високий статус адресата. Етикетним призначенням компліменту в 
листах є підкреслена, захоплена, іноді перебільшена похвала 
адресатові [118, с. 284; 126]. Завдання компліменту полягає у 
впливові на емоційно-психологічну сферу адресата. Підґрунтям 
компліменту є позитивна характеристика адресата. Об’єктом 
компліменту служить суспільно-громадська, літературна діяльність 
особи, її талант, творча праця, майстерність тощо, напр.: Обоє ми 
дивуємось Вашій енергії, бо виносити на собі такі номериська та ще 
й так редагувати (і корегувати, за се Вам осібна дяка від мене!) – то 
таки робота неабияка (Леся Українка до М.І. Павлика, 28 липня 1891 
р., т. 10, с. 104); Ви – чутливий син робітничого класу і всіх трудящих 
України. Славен поет, співи і думи якого народ називає своїми. 
Багатогранний у своїй творчості поет, яким пишаються всі народи 
Соціалістичної Батьківщини, міліонні трудящі світу (П. Тичина до 
В .  С о с ю р и ,  
6 січня 1958 р., т. 12, с. 355); Дякую Вам і Вашій Дружині за Вашу 
милу і цінну посилочку. Ми зворушені й зачудовані: яке тонке, яке 
гарне мистецтво! Але скільки праці, скільки терпіння і вміння треба 
мати, щоб робити такі артистичні речі (В. Винниченко до Д. 
Нитченка, 11 листопада 1948 р., с. 52). 

Жанр компліменту передбачає використання адресантом 
прикметників, прислівників, які виражають високий ступінь якості, 
міри, що дає можливість адресантові за шкалою позитивної оцінки 
виразити ставлення до адресата. При цьому елементи оцінно-
етичного характеру – захоплення, схвалення втілюються в 
означальній, кваліфікативній функції слова [13, с. 75-76]. Реєстр 
спілкування високий. Елементи перебільшення якостей адресата 
найчастіше трапляються у привітаннях з нагоди ювілею (1, 2), і тоді 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук акт компліменту може завершуватися закликом (1), напр.: 1) Славне, 
славне товариство, за все те, що Ви зробили задля рідного кону, що 
піднесли його високо вгору і порівняли з постановами найкращих 
робітників і щирих послухачів тієї чарівної богині Мельпомени. 
Слава! Слава! Хай же й навіки слугує Ваш поспіх добрий, а щасна доля 
допомагає у Ваших славетних задля України замірах (Панас Мирний 
до І.К., М.К. і П.К. Тобілевичів, 1898 р., т. 5, с. 388-389); 2) Щиро 
вітаю Вас з днем народження, з 60-річним ювілеєм! Ви – далекий і 
близький – заслужили цього самовідданою працею на благо народу, на 
прищеплення масам передових ідей, що ведуть до перебудови старого 
світу, в якому не буде ні пана, ні раба, а будуть “люди на землі”, як 
про це мріяв, як цього прагнув Тарас Шевченко (П. Панч до П.І. 
Кравчука, 6 липня 1971 р., т. 6, с. 549). 

Почасти адресанти послуговуються компліментарними 
звертаннями для підкреслення соціально важливої ролі адресата, 
напр.: Славетний наш Бояне Миколо Віталійовичу! (Панас Мирний 
до М. Лисенка, грудень 1903 р., т. 7, с. 504). 

Однією з прикмет компліменту є висока тональність та вживання 
адресантом складних багатокомпонентних речень. 

 
Формули соціального етикету побажання 
Сутність побажання полягає у висловленні адресантом 

зацікавленості у здійсненні чогось для адресата. Для формул 
соціального етикету побажання, благословення притаманне модальне 
значення бажальності у вираженні суб’єктом мовлення побажання 
“щодо здійснення  основного змісту бажального речення” [102, с. 112], 
семантика побажання здоров’я, успіху, збереження добробуту, довгого 
віку, позбавлення негараздів. Побажання в писемній комунікації 
передаються:  

− перформативом бажаю, напр.: Бажаю   вам  здоров’я  й  успіху.  
Не  забувайте ж на правдивого поклонника таланту Вашого 
(М. Коцюбинський до О. Кобилянської, 1903 р., с. 262); Бажаю 
тобі й дітям здоров’я й добробуту (М. Куліш до дружини,  
8 квітня 1936 р., т. 2, с. 638); Бажаю Вам щастя у всім на світі 
(О. Довженко до П.П. Вершигори, 1943 р., т. 5, с. 353); 

− спонукальними  формами дієслова з наказовими морфемами  
хай, нехай  [68, с. 259], напр.: Хай хоч ця чернетка візьме 
мовчазну участь у сьогоднішній товариській  вечері!  Хай буде  
непроголошеним  тостом  (М. Рильський  до А.С. Малишка, 
листопад 1962 р., т. 20, с. 356); …нехай від вас одмахують 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру крильцями божі янголи усяку напасть; нехай ваша доля насипа 
ваші комори борошном і кишені золотом; нехай ваша  жінка  і  
діточки цвітуть, як маківочки: сього щиро бажає вас дуже 
кохаючий Є. Гребінка  (Є. Гребінка до Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, 
12 жовтня 1838 р., т. 3, с. 594); 

− дієсловом щастити у формі наказового способу + давальний 
відмінок займенникового іменника у структурі оптативного    
речення,  напр.: Щасти Вам! (П. Панч до П.І. Кравчука, 6 липня 
1971 року, т. 6, с. 549); Щасти, боже, Вам, високоповажний 
отець, донести Вашу шановну працю до кінця і подарувати нам 
першу цінну й наукову і повну історію української літератури 
(Іван Нечуй-Левицький до О. Огоновського, 24 липня 1890 р., 
с. 330). 

До нетрадиційних побажань адресанти вдаються в ситуаціях 
побажання нездійснення некорисної для себе чи адресата дії або ж 
досягнення бажаного результату. У таких випадках перевага 
надається дієсловам наказового чи бажального способів у формі 2-ї 
особи однини з використанням зверненості до вищої особи – Бога – 
заступника людей [102, с. 113]: господи, Боже, напр.: Заціп, господи 
правдивий, ворогам невгамовним кривдиві та зневажливі пащеки, і 
виполощи нарешті їх душі від бруду та глуму, і заполони їх думки 
кращими бажаннями і прихильнішими вітаннями (М. Кропивницький 
до М.Ф. Сумцова, 24 жовтня 1907 р., т. 6, с. 528). 

Побажання здоров’я передають фразеологізми дай господи 
здоров’я, дай боже здоров’я [163, с. 95], напр.: Дай господи Вам 
здоров’я і продовж без краю віку й снаги на розширення занедбаної 
мови, котра тліла довгі віки іскоркою манюсенькою! (М. 
Кропивницький до М.Ф. Сумцова, 24 жовтня 1907 р., т. 6, с. 528); Дай 
йому боже здоров’я, тому Франкові! (М. Коцюбинський до В. 
Гнатюка, 1903 р., с. 299).  

Ситуації побажання, зазвичай, властива спонукально-побажальна 
інтонація. 

Формули соціального етикету співчуття  
Соціальний зміст мовленнєвого акту співчуття полягає у 

вираженні чуйного ставлення до адресата в його переживаннях, горі, 
стражданні [193, с. 153]. Мовленнєвий акт співчуття складається з 
обов’язкового пошанного звернення до адресата, оцінного ставлення 
до “третьої” особи, про яку йдеться мова, висловлення співчуття і 
розради адресатові, вираження до нього поваги. Заклик-спонукання 
адресанта пам’ятати “третю” особу виражається у формулах світла 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук пам’ять йому, вічний покій, нехай над ним земля пером… 
Співпереживання адресанта віддзеркалюється у ФСЕ: я висловлюю 
співчуття, прийміть наше співчуття, спішу висловити співчуття, 
плачемо, глибоко скорблю, напр.: Я висловлюю Вам своє саме ніжне 
співчуття з приводу Вашого родинного лиха (О. Довженко до Ю.Т. 
Тимошенка, 12 вересня 1945 р., т. 5, с. 325); Прийміть наше сердечне 
слово співчуття у Вашому великому горі…(П. Тичина до Г.Ф. Кучер, 
20 квітня 1967 р., т. 12, с. 456); Високодост[ойна] пані! Ударила і 
притьмарила мене сильно сумна вість про смерть Вашого 
найдорожчого мужа, а нашого неоціненного письменника та 
керманича, напередовця на літературній ниві, і хоть не можу 
погодитись з болісною думкою, що ті погідні, глибокодумні очі 
смерть навіки зажмурила, спішу висловити Вам, високодостойна 
пані, своє найглибше співчуття і запевнення, що разом із Вами 
плачемо над сею великою суспільною втратою (Марко Черемшина 
до О. Маковей, кінець березня 1925 р., т. 2, с. 228); Глибоко скорблю 
[з] приводу кончини мого друга Івана Софроновича. Поділяю 
скорботу його родини, групи вчителів. … Світла пам’ять йому (П. 
Тичина до родини І.С. Кривошия, початок 60-х років, т. 12, с. 422); 
Вічний покій Василеві Васильовичу Тарновському! Нехай над ним 
земля пером на Аскольдовій могилі! (Іван Нечуй-Левицький до М. 
Грушевського, 12 липня 1899 р., с. 363). 

Співчуття цілковито спрямоване на особу адресата. ФСЕ співчуття 
супроводжується урочистою тональністю, передбаченою ситуацією 
офіційного спілкування. Писемна форма співчуття реалізується 
складними синтаксичними конструкціями. 

 
Формули соціального етикету прощання 
Прощання належить до такого акту, в якому завершується процес 

спілкування, взаємини учасників спілкування. Якщо адресант не 
сподівається в найближчий час поновити стосунки, він 
послуговується ФСЕ прощай(те), прощавай(те). Ці два варіанти є 
синонімічними, однак перший може ще означати “пробачити чиюсь 
вину”, тому значення його можна розпізнати лише з контексту, напр.: 
А що словами дорікаю, то треба мені прощати, бо я вам уже уперед 
писав, що я загонистий і за одну хвильку тілько понаписую і 
понаговорюю, що і через увесь вік не відповім, тому прощайте  (Ю. 
Федькович до Ом. Партицького, 30 серпня 1868 р., т. 2, с. 392).  

Прощальними дієсловами прощай(те), прощавай(те) адресант 
переважно дає зрозуміти адресатові про завершення спілкування, 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру напр.: Прощай, за мене не забувай. З приналежною почестю твій 
щирий приятель (Я. Головацький до І.М. Вагилевича, 6 грудня 
1845 р., с. 316); Прощайте! Бувайте здорові! Ще раз Вам дякую. Як 
Вам живеться в Умані? (Іван Нечуй-Левицький до М. Комарова, 21 
лютого 1884 р., т. 10, с. 291). 

Водночас завершення контакту часто стає сигналом до наступного 
продовження  взаємин. Синонімічною формулою соціального етикету 
до побачення адресант повідомляє про наступну зустріч з адресатом, 
напр.: До побачення, дорога Ніно Павлівно (Григір Тютюнник до 
Н.П. Дангулової, 24 червня 1978 р., с. 127); До побачення! Ще 
писатиму з дороги! (Леся Українка до О. Кобилянської, 27 серпня 
1901 р., т. 11, с. 270);  До скорого побачення, не пишу Вам усяких 
подробиць, бо побачимось (М. Коцюбинський до В. Гнатюка, 4/17 
вересня 1912 р., т. 3, с. 356).  

Прощатися – означає говорити слова прощання, тиснути один 
одному руки, поклонитися на прощання, зняти для вираження поваги 
до адресата капелюха чи шапку. Жести в усному мовленні 
замінюються в писемному спілкуванні формулами етикету з 
перформативними предикатами дії: тисну Вашу руку, щире 
стискання, цілую ніжно, щиро обіймаю, клонюся, підписуюся, 
шапкуючи і кланяючись, напр.: Ну, а тепер тисну вашу прекрасну 
руку, цілую в годинничок та й щасливої вам дороги (М. Куліш до О. 
Корнєєвої-Маслової, 31 липня 1933 р., т. 2, с. 637); Щире стискання! 
Ваша Леся К. (Леся Українка до О. Кобилянської, січень 1900 р., 
т. 11, с. 289); Цілую кріпко й ніжно. Не забувай. Твій Павло (Остап 
Вишня до В.О. і М.М. Мас-люченків, 12 грудня 1935 р., т. 4, с. 393); 
Обіймаю тебе щиро, кохано (М. Старицький до М. Драгоманова, 12 
листопада 1876 р., с. 442); Клониться до Вас низьким поклоном 
щирий Ваш слуга Федькович (до С. Воробкевича, 13 листопада 1876 
р., т. 2, с. 401); Сповнений надій, очікуючи, ласкаву посилку, 
підписуюся з щирою повагою Петро Полянський (П. Полянський до 
Ф. Міклошича, початок 1886 р., с. 322); 7) Шапкуючи і кланяючись 
Вам донизу, яко своєму добродієві, остаюсь із справжнім 
поважанням Ів. Семанюк, взглядно Черемшина (Марко Черемшина до 
Осипа Маковея, 19 березня 1899 р., с. 295). 

Прощальні формули з лексемою здоровий у ФСЕ прощання бувай 
здоровий (-а), бувайте здорові містять значення побажання здоров’я 
одній особі у випадку “ти”- й “Ви”-номінації, напр.: Ну, бувай здоров! 
Коли все вже буде налагоджене з поправками, черкни мені, голубе, 
пару слів. Твоє здоров’є! (П. Панч до О.І. Копиленка, 24 травня 1952 
року, т. 6, с. 528); Бувай здорова і, коли можна, не давайся тузі так 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук страшенно. Ну, бувай здорова! (Леся Українка до О.П. Косач 
(матері), 19 липня 1895 р., т. 10, с. 310); Я, як бачите, кинув Вінницю і 
осівсь на якийсь час в Лопатинцях. Може, тут пильніше візьмусь за 
працю. Бувайте здорові! З правдивим поважанням щирий М. 
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