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2.3. “Я”-НОМІНАЦІЯ  
 

В українській мові функціонують різні моделі на позначення 
особи. Протиставлення вираження й опису соціальних і персональних 
характеристик людини на граматичному рівні втілюється в модусах-
найменуваннях осіб, зі складу яких виділяються “я”-номінації. 

Дослідження категорії найменування передбачає виявлення 
основних чинників, що впливають на вибір адресантом варіантів 
самоподання, номінації: 1) ролі адресантів у мовленнєвому акті: 
первинна (адресант, адресат, третя особа) і вторинна (джерело 
спонукання чи побажання, виконавець, особа, відповідальна за 
прийняття рішення здійснювати чи не здійснювати дію) [275, с. 93]; 2) 
ставлення адресанта до повідомлюваного, до адресата мовлення, 
“третіх” осіб. 

Людина, як відомо, усвідомлює себе як діяч лише в суспільстві. 
Вона стає носієм власної інформації та мислить себе як “суб’єкт” – 
“я”, який визначається мовним статусом особи. Власне “я” 
усвідомлюється тільки в контексті соціальних взаємин [122, с. 10]. 
Існує тісний “ ...зв’язок я-мовця з його внутрішнім світом як 
відправною точкою сприйняття, спостереження, переживання чи 
осмислення світу” [107, с. 437]. “Я” складається з двох частин: Я-сам і 
Я-мене. Я-сам – це реакція особистості на вплив інших людей і 
суспільства, Я-мене – усвідомлення людиною себе з погляду інших 
важливих для неї людей [308]. 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру Усвідомлення себе можливе лише через протиставлення, виражене 
у граматичній категорії особи [96, с. 247; 144, с. 195]. “Я”-номінація  

 
твориться в звертанні до “ти” так само, як “ти”-номінація – у 

звертанні до “я”. 
Безпосереднє вираження особи виявляється в змісті особових 

займенників – опорних слів комунікації, вдало названих Е. Ербеном 
рольовими словами (Rollenwőrter) [294, с. 137], першоособовості – у 
змісті займенника “я”, який включає кілька компонентів. По-перше, 
це власне сема “особа”, що міститься в особовому займеннику “я”: 
під час спілкування відбувається орієнтація мовця на самого себе – 
“я”-структура [192, с. 96], визначається мовцем спосіб повідомлення 
й подання самого себе. По-друге, вираженням віднесеності особи до 
позиції в мовленнєвому акті є саме “той, хто відправляє інформацію”, 
“адресант”. Однак номінативна специфіка займенника “я” є 
недостатньою. Номінація “я” позначає того, хто пише, і реалізується в 
мовленнєвому акті лише тоді, коли “я” привласнюється адресантом і 
“стає знаком конкретної особи тільки в цьому висловленні” [255, с. 
32]. 

Семантичний зміст слова “я” виражається не тільки в 
комунікативній, але й у соціальній орієнтації мовного змісту на 
мовленнєве функціонування, що виникає з вираження віднесеності 
мовця до соціальної позиції, яку він займає у суспільстві і яка 
віддзеркалюється в його мовленнєвій поведінці. Вона пов’язана з 
особливостями “загальноосвітнього культурного розвитку автора 
мовлення, його слухачів” [90, с. 155], з особливостями виховання й 
досвіду мовця, з     манерою його поведінки, із соціальною роллю, яку 
він виконує в комунікативній і соціальній ситуації.  “Висловлення, 
взяті у сукупності, є мовленнєвим паспортом мовця” [118, с. 7]. Вибір 
слів, словосполучень, етикетних мовних кліше, вимова, граматична 
правильність, інші характеристики мови свідчать про його “культуру 
індивідуальної мови” [36, с. 14], рівень освіти, вид занять, соціальний 
статус, тобто про належність до певної соціальної групи [118, с. 7].  

Найменування осіб “я”-номінація у висловленні розглядається як 
можливі мовні способи інтерпретації “я”-адресанта – з вираженням 
віднесеності особи адресанта до позиції в мовленнєвому акті та 
одночасно з віддзеркаленням у номінації прагматичного, 
суб’єктивного ставлення адресанта до самого себе, до адресата 
мовлення, інших осіб, з вираженням соціальних функцій і соціальних та 
персональних характеристик адресанта, експресивного забарвлення 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук модально-оцінних значень. У спілкуванні адресантові відводиться 
основна функція впливу на адресата, оскільки адресант керує процесом 
комунікації. 

Номінація адресанта у висловленні здійснюється у двох 
функціонально-граматичних варіантах: 1) безпосередньому – 
адресантність; 2) опосередкованому – адресатність. За способом 
подання адресантом самого себе як суб’єкта повідомлюваного 
фрагмента дійсності безпосередня адресантність ділиться на 
абсолютну, інклюзивну, ритуальну, експресивну [255, с. 107]. У 
дослідженні розглядається абсолютна адресантність. 

Основу для найменування адресанта складають соціальні 
чинники: 1) статус; 2) стать; 3) вік; 4) рівень самоосвіти й виховання; 
5) ступінь активності; 6) вираження думки нижчих або вищих за 
соціальним статусом осіб; 7) досвід, спільний фонд знань; 8) 
культурні стереотипи.  

Взаємини між адресантами уможливлюються через урахування 
соціальних і персональних характеристик адресанта безпосередньо та 
імпліцитно. Безпосереднє називання здійснюється за допомогою 
займенника я, опосередковане – за допомогою замовчування, 
неназивання. 

Безпосередня віднесеність мовлення до адресанта утворює 
абсолютну адресантність, “...тому що саме мовець-адресант 
намагається себе розглядати як вихідне начало” [103, с. 18]. У таких 
ситуаціях “я”-номінація вказує на певний фрагмент дійсності, 
зорієнтований на адресанта. Особове дієслово у формі 1-ї особи 
однини, інші форми репрезентують відношення до дії адресанта. 
Речення-висловлення є засобом подання адресантом самого себе, коли 
автор висловлювання є одночасно й об’єктом повідомлення, і його 
суб’єктом [221, с. 325-342], напр.: 1) Тепер я відомий письменник, так 
принаймні пишуть про мене критики (І. Микитенко до Л. Булич, 29 
липня 1929 р., т. 4, с. 496); 2) Родився я 1864 року в Охтирському 
п о в і т і  Х а р к і в с ь к о ї  г у б е р н і ї  
(П. Грабовський до Б. Грінченка, 8 вересня 1901 р., т. 2, с. 293); 3) Я 
надзвичайно привчила себе вислуховувати різні критичні відозви і 
знаю, як багато значить, коли хто впору добре побере за недотепний 
твір (Леся Українка до Осипа Маковея, 7 жовтня 1893 р., т. 10, 
с. 169); 4) Я сам жию добре. По 7 год. сижу між мерцями, потім 
спасаю мир політикою, етикою (Спенсера, Золя, Дюма), бігаю по 
всяких Kólkach Literackich, схожуся з Невестюком і йду до кофейні 
на шклянчику (В. Стефаник до Л.В. Бачинського, 4 грудня 1893 р., 
т. 3, с. 27). У висловленні адресант повідомляє про себе (2), свій 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру соціальний статус, здобутий ним у суспільстві (1, 4); стать, вік (2); 
досвід, рівень самоосвіти й виховання (3, 4), оцінку себе з боку 
важливих для нього людей (3), уявлення актанта ситуації як 
особистості (3, 4) [203, с. 34]. Реєстр комунікації офіційний (1, 2), 
неофіційний, невимушений (3, 4). 

Віднесеність адресанта до особи чоловічої чи жіночої статі 
простежується в оформленні висловлення і виявляє адресанта в 
дієслівній формі минулого часу [101, c. 251], напр.: був змушений 
зробити (1), мусила я сказати (2). Характер мовленнєвого 
спілкування, стиль, тональність, вибір мовних засобів великою мірою 
залежать від статі й комунікативного рівня учасників спілкування. 
Так, адресант-чоловік більш схильний гранично точно викласти зміст 
повідомлення, обґрунтувати свою думку (1). У його мовленні 
переважають стилістично нейтральні слова, що, однак, не заважає 
йому висловити своє ставлення до ситуації, що склалася. Мовленню 
адресанта-жінки притаманна експресивність, реєстр мовлення – 
пристрасний, оцінний (2). Вона частіше використовує емоційно 
забарвлені слова, окличні речення, напр.: 1) Дуже вимогливий щодо 
цензури, я був змушений зробити деякі зміни, почасти навіть на 
шкоду самій баладі: відновлення цих змін збільшило б вартість 
твору, якщо він її має (П. Гулак-Артемовський до М.О. 
Максимовича, квітень-травень 1827 р., с. 214); 2) Не смійтеся, що я 
знов пишу, але се мусила я Вам конечне сказати: до другої весни так 
далеко! (О. Кобилянська до Осипа Маковея, 9 травня 1897 р., с. 297). 

Вікова ознака автора мовлення у висловленнях експлікується 
здебільшого в числівниках. У суб’єктивній оцінці молодого за віком 
адресанта, співвіднесеній з оцінкою професіоналів, криється 
негативне ставлення до майбутньої професії (1). Висловлення 
старшого за віком адресанта відзначається поміркованістю і 
розумінням того, що         “...людина взаємодіє з навколишнім світом 
“не сам на сам”, її суб’єктивні цілі завжди коригуються об’єктивними 
чинниками” [88, c. 71], соціальними обставинами (2, 3), напр.: 1) Ні, 
годі! Маю 33 роки. Коли вклонитись літературі, то залишилось не 
більш, як сім, десять год. А там уже кінець. Можна буде стати за 
інспектора, можна буде засідати з гемороєм і т. і. (М. Куліш до І. 
Дніпровського, 26 березня 1925 р., т. 2, с. 526); 2) Дуже дякую тобі й 
усім Головченятам чугуївським за привітання-поздоровлення. Не 
знаю, чи внаслідок цих побажань, але почуваю себе на перевалі у 8-й 
десяток літ не гірш, як і рік, і два тому. Не знаю, як воно буде далі 
( А .  Г о л о в к о  д о  
О.В. Головко, 16 лютого 1968 р., т. 5, с. 291).  

2510405
Rectangle

2510405
Rectangle



46 

М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук Абсолютна адресантність представляє “я”-номінацію імпліцитно, 
коли обставини спілкування є офіційними, віднесеність до 
першоособовості розуміється з контексту і може заступатись лише 
словом “я”, напр.: Думаю, що в інтересі родини покійного Данькевича 
лежить достарчити мені матеріалів, які є в кого, аби видання його 
писань було якнайповніше (І. Франко до Я. Гординського, 2 травня 
1912 р., т. 50, с. 403); Дуже шкодую, що не можу прибути на дороге 
для мене свято ювілею (С. Васильченко, лист до ювілейного комітету, 
1 березня 1929 р., с. 375). Опосередкований спосіб “я”-номінації 
підкреслює суплетивна форма займенникового займенника  я – мене.  

Спрямованість мовлення на адресата є важливою 
характеристикою адресанта, “...інтерпретація мовленнєвого твору не 
байдужа не тільки до того, ким саме і за яких обставин він був 
вимовлений, але й також до фактора адресата...” [11, с. 358].  

Адресованість автора мовлення може бути скритою, без прямого 
звернення до адресата (імпліцитною), і відкритою (експліцитною). На 
пряму адресатність вказують відповідні засоби позначення адресата 
мовлення або засоби активізації його уваги. Засобом вираження 
адресатності є форма 2-ї особи (займенникові іменники ти, ви, 
дієслівні форми на зразок борони, сходи, присилайте), лексико-
синтаксичні одиниці, які є виразниками ситуації поради, 
попередження, прохання. Вибір адресантом “ти”-/ви”-номінації 
залежить від способу ведення конкретної інтеракції з конкретним 
адресатом (1, 2), від ступеня психологічної близькості між 
адресантами (1, 2, 3) та обставин спілкування (неофіційні (1, 2)), 
напр.: 1) Боже тебе борони змінити твою службу хорошу й чесну 
на ту нікчемну й ледачу! (Марко Вовчок до О.В. Марковича, липень 
1862 року, с. 103); 2) Сходи ти, будь ласка, до Фінкельштейна, і хай 
він послухає твоє серце, моє серце! (М. Куліш до дружини, т. 2, 
с. 668); 3) Одним словом, присилайте (А. Головко до М.Д. Панової, 
17 травня 1969 р., т. 5, с. 292). 

Непряма номінація адресанта часто використовується у його 
завершальній частині, коли потрібна обов’язкова вказівка адресанта 
на себе як на мовця. Адресантність замінюється ситуацією заміщення 
(за відсутності лексичного “я”) [170, с. 7]. Така ситуація означає, що у 
висловленні не виявляється експліцитного вираження віднесеності 
мовлення до адресанта, тобто в ньому немає лексичних і граматичних 
показників 1-ї особи. Рідкісним засобом вираження заміщення 
займенникового іменника я в листах є займенниковий іменник він, 
напр.: Цілую її, себто мою дочку Льолю. І цілую тебе, мою любу 
старушку, і Джоя-старичка. Ваш “он” (М. Куліш до дружини, лист 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру № 13, т. 2, с. 668). Вирáзником заміщення найчастіше служить 
іменник у його особовій семантиці, напр.: Здоровлю Вас сердечно. 
Богдан (Б. Лепкий до Я. Веселовського, 24 червня 1904 р., с. 131); 
Бувай здоровим! Твій П. Панч (П. Панч до Г. Наморадзе, 10 грудня 
1964 р., т. 6, с. 542). Ситуація заміщення мовної інформації про того, 
хто пише, так чи так зорієнтована на адресата [255, с. 127]. 

В епістолярному тексті віддзеркалюються не лише суто 
комунікативні, а й соціальні ситуації. Тому адресант як носій різних 
соціальних статусних характеристик у відповідних офіційних 
обставинах наголошує на одній з них, соціально важливій  у певній 
ситуації спілкування, використовуючи заміщення і різні варіанти 
найменування власної особи. При цьому адресант здебільшого 
вживає номінативні речення. Приклади такої номінації знаходимо у 
листах Івана Багряного, напр.: 1) Генеральний Секретар ЦК І. 
Багряний (Лист до Президії Української Національної Ради, на руки 
Голови п. проф. Б. Іваницького, без дати, т. 2, с. 439); 2) Іван 
Багряний, Голова Української Національної Ради (Лист до 
Ювілейного Комітету в Нью-Йорку, 17 квітня 1958 р., т. 2, с. 459); 3) 
Іван Багряний, Віце-президент УНР в екзилі (Лист-привітання-
звертання до членства ОДУМу у США, серпень 1962 р., т. 2, с. 475).  

Зіставлення соціальних рольових статусів адресанта спостерігаємо 
насамперед у інтерпретації найменувань. Так, зміна соціальних ролей, 
детермінованих соціальними ситуаціями, простежується у виборі 
варіанта найменування: назва посади + ім’я, прізвище (1) або ім’я, 
прізвище + назва посади (2, 3). Висока статусна роль автора мовлення 
зобов’язує його вказати на ознаку соціальної репрезентації 
(автохарактеристики) і позицію в ієрархії соціальних ролей. 
Використання адресантом варіанта ім’я, прізвище + назва посади є 
скороченням соціальної дистанції між адресантом і адресатом (2, 3) у 
мовленнєвому акті з низхідним/висхідним (2), з висхідним/низхідним 
(3) статусно-рольовим вектором адресанта. 

Форма заміщення часто служить стилістичним засобом для 
номінації та використовується адресантом на персональній дистанції, 
в ситуації психологічної близькості, у родинних чи особистісних 
взаєминах. Спосіб презентації, комбінування найменувань помічаємо 
в листах М. Куліша до дружини. Використовуючи номінативні 
речення, письменник акцентує на ставленні до персонального статусу 
[231, с. 247]. Позамовними чинниками, що впливають на вибір 
адресантом певного варіанта найменування, є: 1) перенесення 
створеного адресантом літературного образу на власну персону, 
напр.: Твій Копистка (16 грудня 1925 р., т. 2, с. 657); Твій Мусій 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук К о п и с т к а  
(22 грудня 1925 р., т. 2, с. 658); 2) родинні зв’язки: Цілує і таке інше. 
Твій замучений блощицями і взагалі сімейним життям Муж (15 
липня 1926 р., т. 2, с. 658); Ваш чоловік-батько. М. Куліш (25 грудня 
1934 р., с. 670); Ваш батько і твій, старенька, Микола (8 квітня 
1935 р., т. 2, с. 673); 3) особистісні взаємини: Твій чоловік і 
старенький (21 жовтня 1934 р., т. 2, с. 668); Твій старий кавказець 
(без дати, т. 2, с. 669). 

Отже, вибір адресантом варіантів самоподання, найменування 
особи “я”-номінація здійснюється під впливом екстралінгвістичних 
чинників: обставин спілкування – офіційні/неофіційні; статусно-
рольових взаємин; соціальної та психологічної дистанції між 
адресантами (близька/далека). Планом вираження найменування 
особи “я”-номінація є дієслова у формі 1-ї особи однини, система 
займенникових іменників, займенникових прикметників, інші 
стилістичні засоби мови.  

 
“Ми”-номінація 
Серед засобів найменування осіб важливе місце посідають 

найменування особи “я”-номінації з лексемою ми (займенниковий 
іменник у формі 1-ї особи множини). 

Абсолютній визначеності особи протиставлена інклюзивна та 
ексклюзивна віднесеність повідомлення до різного складу колективів 
[149, с. 162], різної кількості учасників, з якими об’єднує себе суб’єкт 
мовлення. 

Засобами вираження цього різновиду адресантності є 
займенникові слова ми, наш  і дієслова у формі 1-ї особи множини.  

Використання адресантами займенникового слова ми сягає сивої 
давнини, коли співрозмовники, намагаючись досягти певної мети, 
прагнули уникати зверхності, зарозумілості в ставленні до 
співбесідника, скоротити дистанцію між адресантами, підкреслити 
спільну позицію з адресатом мовлення. “Ми – розширений символ 
відправника мови, за допомогою якого мовець об’єднує себе в 
адресантній функції з іншими особами” [255, с. 104]. Однак 
семантична множинність вносить деяку невизначеність, оскільки 
“ми” означає не тільки групу осіб (кількість), до якої входить 
адресант, але й різні варіанти “складових “х” у семемному об’ємі “ми 
= я + х” [255, с. 104], напр.: 1) …Наше, і моє в тому числі, місце 
(особливо зараз) отут. …На цьому ми із тобою й спинимось, отак і 
порішимо (А. Головко до Н.А. Головко, 15 серпня 1941 р., т. 5, 
с. 257); 2) Ми з чоловіком були обурені, як польська пошта може не 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру знати, де живе Антонич (Ірина Вільде до Б.І. Антоновича, 6 квітня 
1937 р., с. 248). Наявність у контексті висловлень персональних 
актуалізаторів уточнює ситуацію інклюзивно-ексклюзивної 
адресантності зі значенням “ми”: наше і моє, із тобою (1), із 
чоловіком (2). У сукупному об’єднанні адресантів простежуються 
солідарність і ставлення до повідомлюваних ними фрагментів 
дійсності. 

Підмет, виражений займенниковим іменником ми, координується 
з присудком у формі множини, однак це слово в багатьох випадках 
вказує лише на одну особу [160, с. 224]: я з тобою, я з ним, тобто я і 
партнери у спільній дії: адресат, кілька адресатів, група адресатів, 
напр.: 1) Нехай з тобою діється те, чого ти у бога благаєш, – давно, 
давно ми з тобою не бачились, та не знаю, чи й побачимося швидко, 
а може, вже й ніколи – крий мати господня (Т. Шевченко до 
О.М. Бодянського, 3 січня 1850 р., т. 5, с. 244); 2) Ми вже давно Вас 
не бачили, давно не доводилось балакати по душі з Вами. …Та не 
тільки з Вами та з Марком Лукичем, а всьою Вашою славною 
трупою (Панас Мирний до М. Заньковецької, 24 жовтня 1899 р., т. 5, 
с. 398). Рівновага в спілкуванні забезпечується за принципом 
паритетності, ввічливості та чемності. Вживання адресантами 
займенникових слів “ти” вказує на ступінь знайомства і близьку 
персональну дистанцію (1); “Ви”, “Ваш” – на статусно-рольові 
взаємини, повагу; низхідний вектор у взаєминах на лінії нерівний/
рівному і бажання ще більше зблизити адресанта з адресатом. “Я”-
номінація замінюється займенниковим іменником “ми” у ролі 
підмета, першою частиною якого є сподіваний займенниковий 
іменник “я”, замінений на “ми”, другою – прийменник із 
займенниковими іменниками, іменниками на позначення особи в 
орудному відмінку (2). 

“За множину можна вважати займенник ми стосовно до 
займенника я лише в тих рідкісних випадках, коли це ми позначає 
двох або більше осіб, що разом висловлюють якусь думку” [150, с. 
18]. Таке вживання цього займенника можливе у спільному чи 
колективному листі, коли ми має значення я + я + я…, напр.: Пишу до 
Вас кілька слів у справі, ми: себто Cамійленко, Грінченко, 
Коваленко та я, лагодимося видати альманах, який складався б з 
творів, почасти друкованих за кордоном, почасти з нових, ще не 
друкованих праць кращих наших письменників (М. Коцюбинський до 
Панаса Мирного, 3 серпня 1898 р., т. 3, с. 279).  

Дієслово у формі 1-ї особи множини володіє семантичними 
варіантами особи, відтінками значення множини осіб [112, с. 9], 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук напр.: Чистий дохід з видання визначаємо на премії за видатніші 
твори українського красного письменства по конкурсу, який буде в 
свій час об’явлено (М. Коцюбинський до І. Франка, 7 червня 1903 р., 
т. 5, с. 272). Дієслівна форма визначаємо має статус власне 
граматичний і містить два значення: грамему адресантності та 
грамему множинності, оскільки вказує на віднесеність дії до 
сукупності його суб’єктів і виражена флексією -ємо [197, c. 239]. 
Водночас вона пов’язує сигніфікативне значення з денотативним 
представленням. Дієслово визначаємо включає в себе певну кількість 
осіб і є варіантом сигніфікативної інтерпретації грамеми 
множинності. Отже, дієслово у формі 1-ї особи множини також 
визначається формулою “я + х”, однак для неї – це лише частина 
семантики або вираження спільного суб’єкта. “Ми” є частиною змісту 
дієслівної форми типу визначаємо і може бути вміщене як у 
предикативне з’єднання, так і функціонувати самостійно. 

Семантичні значення “я” і “ми” безпосередньо визначаються 
контекстом. 

Займенникове слово ми часто використовується як засіб 
етикетизації спілкування, солідарної ввічливості, орієнтоване на 
суб’єктивність в інтересах адресанта і в інтересах адресата. 
Висловлення адресанта має оцінний характер з урахуванням 
наявності в обох адресантів спільного фонду знань, поглядів, напр.: 
Ми, старші письменники, як були ще молодими, ніколи не дозволяли 
собі з таким недбальством звернутися до майстра. Навпаки – ми з 
трепетом підходили: як до самої літературної науки, так і до 
старших поетів (П. Тичина до Г.Ф. Козолупа, 14 грудня 1939 р., 
т. 12, с. 191). 

Використання адресантом інших варіантів самоподання залежить 
від соціальної чи психологічної ситуації. Така адресантність названа 
як ритуальна. До неї відносять авторське “ми”, скромне “ми”, 
представницьке “ми”, церемоніальне царське “ми” [255, с. 116], а 
також величальне “ми” [159, с. 6], іронічне “ми” [150, с. 20]. 

Авторським “ми” у різних відмінкових формах послуговуються в 
науковому, публіцистичному [170, с. 101], епістолярному мовленні і 
“кваліфікують також як так звану форму скромності” [235, с. 385]. 
Залучаючи адресата до співрозмови, автор висловлення ніби 
намагається спонукати його погодитися з тим, про що йдеться в 
повідомленні, напр.: Зауважимо, що значення семантики тексту 
важливе як для аналізу структурних особливостей висловлення, так і 
для дослідження типології речень [19, с. 30]; Ми тримаємо себе за 
темних, некультурних людей, а я можу сказати, що в тім робимо 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру собі велику кривду, бо темнота панує ще й тут, і хоть сесі люди 
промислово високо стоять, но зате духовно таки низько (Є. 
Я р о ш и н с ь к а  д о  
О. Кобилянської, без дати, с. 397). 

Скромне “ми” застосовується автором мовлення як спосіб 
уникання частого вживання прямої “я”-номінації, “на вираження 
поваги до співрозмовника, дотримання власної гідності” [193, с. 5]. 
Лексема ми з дієслівними формами представляє адресанта як 
співучасника дії чи стану, напр.: Народяться нові поети… І знову 
забуяє, ключами заб’є літературне життя на Вкраїні. От для цієї 
молоді і ми заспіваємо “Гряди, гряди”… (П. Панч до П. Тичини, 18 
грудня 1942 р., т. 6, с. 519). У займенниковому слові ми може бути 
виражена адресатно-адресантна сукупність із включенням 
спонукання, запрошення, вияву почуттів впевненості, надії, напр.: Ми 
певні і віримо, що як справжня воля, розпросторивши свої широкі 
крила – війне над нашою Україною, то й інші прояви її творчого духу 
розкриють свої заспані очі і засяють над нашим укритим важкими 
хмарами небом яскравою веселкою, і… світ ясний, невечірній 
тихенько засяє (Панас Мирний до І.К., М.К. і П.К. Тобілевичів, 1898 
р., т. 5, с. 387).  

Представницьке “ми” використовується адресантами для 
позначення сукупної віднесеності мовців до певної соціальної групи 
(професійної, політичної) і передачі різних почуттів (гордості, 
солідарності), напр.: Ми, письменники, особливо гордимося Вами, 
що Ви разом з Галаном, Гаврилюком, Тудором, Бобринським боролися 
за визволення західноукраїнських земель і возз’єднання її [в] єдиній 
Українській Радянській державі (П. Тичина до П.С. Козланюка, 12 
серпня 1964 р., т. 12, с. 426); Хто ж буде прем’єром? Поки що справа 
стоїть так: ми, фракція УРДП, виходячи з сьогоднішньої ситуації 
української справи, особливо з огляду на антигаличанську акцію 
росіян, роблячи проти цього спеціальну демонстрацію, висунули на 
прем’єра кандидатуру проф. Кубійовича. На це пристали всі фракції 
(Іван Багряний до членів ЦК УРДП у США, 10 жовтня 1951 р., т. 2, 
с. 369). 

Величальне “ми” до XVIII ст. вживалося українськими 
можновладцями на позначення їхнього високого соціального статусу 
в суспільстві. У сучасній українській мові використовується тільки в 
художньому стилі. Досліджуваний матеріал таких прикладів не 
фіксує. 

Формула вживання займенникового слова ми вживається в 
мовленні для маскування адресантом психологічної ситуації 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук незручності перед адресатом або для вираження іронії у ставленні до 
себе, напр.: Величезна просьба. Ми... того-с, “здержались”, і тому я 
змушений ось про що вас просити. Візьміть, будь ласка, 300 
(триста) крб. і пошліть телеграфним переказом на адресу... (Я. 
Г а л а н  д о  
Є.О. Кроткової, 6 березня 1949 р., т. 4, с. 711). 

“Ми” служить своєрідним способом апеляції в комунікативних 
ситуаціях, коли адресант мислить себе співучасником сукупного 
стану чи дії, в якій бере участь адресат, напр.: Будемо ж радіть, що 
ми бажаємо, працюємо, турбуємо – бо це життя (Іван Карпенко-
Карий до Н.І. Тобілевича, 27 жовтня 1899 р., т. 3, с. 251); Ох, 
мамочко, не мучмо себе нічим, бо єсть тільки одно лихо на світі – 
то смерть, досить уже її самої для муки! (Леся Українка до О.П. 
Косач (матері), 19 листопада 1903 р., т. 12, с. 91). Транспозиція 2-ї 
особи “ти”-/“ви”- номінації у 1-шу особу множини піднімає ступінь 
ввічливості та збільшує ступінь емпатії – солідарності з учасниками 
спілкування [249, с. 75]. Такі ситуації отримали назву “співчутливої 
сукупності”. Мовці послуговуються ними, на думку М. Скаба, 
“винятково в розмовному мовленні”. Такий спосіб апеляції названий 
ним “миканням” [211, с. 74]. Справді, таке звернення найчастіше 
використовується представниками різних професій: лікарями, 
медичними сестрами, вихователями дошкільних закладів. У 
професійній етиці вони послуговуються мовними кліше: почуваймо 
себе добре, поміряймо температуру, зробімо водну процедуру. 
Репліки лікаря, медсестри чи виховательки містять позитивне 
ставлення до пацієнта чи дитини. Спонукання до дії пом’якшене, 
некатегоричне. У співчутливій сукупності є не тільки апеляція, але й 
готовність виконати спільно дію, прийти на допомогу.  

Схвальне “лікарське ми” вживається й у інших виразах 
сукупності. “Таке вираження уявної співучасті стало своєрідною 
формулою, граматичною ідіомою у мовленні представників 
соціально-активних професій (офіціантів, міліціонерів, слідчих, 
продавців, перукарів та ін.), які в силу специфіки своєї праці мусять 
постійно апелювати до адресата із запитаннями, пропозиціями, 
спонуканнями” [255, с. 121]. Етикетне вживання в мовленні лексеми 
ми у представників цих соціальних груп ґрунтується на 
цілеспрямованому “мовленнєвому зниженні” адресанта [188, с. 54] з 
нейтрально оформленою інтонацією висловлення для стирання 
конфлікту наявної соціальної відмінності між статусами адресантів і є 
характерним для статусно-нейтральних мовленнєвих актів 
(констативів, наративів, дескриптивів). 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру Отже, найменування особи “я”-номінація із займенниковим 
іменником ми, з дієсловом у формі 1-ї особи множини теперішнього 
часу виражають віднесеність повідомлення до різного складу 
учасників і є водночас засобом етикетної адресатності. Вибір 
адресантом одного із способів подання зумовлений соціальною чи 
психологічною ситуацією спілкування; соціальним статусом 
учасників мовлення, фахом адресанта мовлення й адресата; 
традиціями, що склалися в окремих соціальних групах. 
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