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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. НАЙМЕНУВАННЯ “ТРЕТІХ” ОСІБ  
 
Номінуючи категорію учасників комунікації (адресанта – власне 

“я”, адресата та особи (осіб), які не беруть участі в спілкуванні), 
адресанти здійснюють вибір із кількох найменувань, які стають 
соціально важливими, й ураховують при цьому характерні ознаки особи, 
інтенції, настанови у  міжособистісних взаєминах співрозмовників [89, с. 
25]. 

Лист “є системою мовленнєвої комунікації” [6, с. 7], початок та 
кінець якої вимагає обов’язкового найменування того, кому пишуть 
(адресата), автора епістолярного тексту (адресанта). Зміст багатьох 
листів наповнений згадуванням про 3-тю особу – того, про кого 
пишуть, хто не бере участі в розмові, а також “третіх” осіб, 
соціальний відбір найменувань яких адресантом у листах потребує 
урахування їх віку (старший/молодший), ступеня знайомства 
(близький/далекий), характеру соціальних і міжособистісних взаємин 
(офіційні/неофіційні, дружні, родинні) [149, с. 149-151]. 

“Лист, як такий, адресований конкретній особі, не розрахований 
на сторонні очі”, проте “в ньому жевріє надзавдання автора – бути 
почутим не тільки адресатом” [130, с. 8-9]. Беручи участь у писемній 
комунікації, “мовець безпосередньо впливає на зміст повідомлення, 
добираючи мовні засоби його вираження” [273, с. 262]. Тому вибір 
номінацій “третіх” осіб здійснюється в листах з урахуванням 
соціального статусу, соціальної позиції, які займають “треті” особи в 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук суспільстві, соціальній групі, в родинній ієрархії, та з дотриманням 
правил мовного етикету.  

До засобів вираження “третіх” осіб відносимо флексію 
дієвідмінюваного дієслова (3-тя особа однини та множини 
теперішнього часу), займенникові іменники та займенникові 
прикметники, а також слова, які номінують особу. 

Використання власних імен є одним з найпродуктивніших засобів 
вираження особистісного ставлення учасників спілкування до 
категорії “третіх” осіб. Референція власних імен ґрунтується не на їх 
змісті, а на позамовних знаннях мовців [172, с. 81]. У листах 
спостерігається широкий спектр використання адресантом власних 
імен: прізвищ, імен з прізвищами, імен по батькові, повних і 
зменшувальних імен, прізвиськ.  

Для позначення соціального стану осіб як представників тієї чи 
тієї соціальної групи, внутрішнього схвалення їх статусу адресанти 
послуговуються найменуванням “третіх” осіб на прізвище. Називання 
осіб на прізвище вказує на характер стосунків (офіційні/неофіційні) 
між адресантом, адресатом та “третіми” особами, напр.:  
Яновський – редактор. В складі редколегії Ви, Рильський, Сосюра, 
Рибак – секретар (О. Корнійчук до П. Тичини, 24 вересня 1941 р., 
т. 5, с. 445); Павлик писав мені, що було би для мене дуже добре, якби 
я побула довше в Лесі Українки, бо була би, може, трохи подолала 
“проклятущу німеччину” (О. Кобилянська до Осипа Маковея, 15 
червня 1899 року, с. 413). 

Називання прізвищ на позначення “третіх” осіб чоловічої та 
жіночої статі дає змогу адресантові заручитись авторитетом у певній 
соціальній групі відомих людей, доказом важливості повідомлюваної 
інформації, напр.: Матвєєв (у Одесі) був при самім задумі: з ним я 
обмірковував перший план, далі Кониський, якому я читав перші 
уривки, Цвітковський, Житецький… а далі, 1878 року, слухало її 
чоловік з 50! Між іншими Косачка, Косач, Комаров, Науменко, 
Антонович, Антипович, Нечуй і другі… (М. Старицький до Ц.О. 
Білиловського, початок жовтня 1897 р., с. 562).  

Етикетне ставлення в називанні “третьої” особи та віддзеркалення 
її високої соціальної позиції виражається в прізвищі з додаванням 
скороченого або повного звертання пані, докторе, напр.: Дуже 
прошу, перешліть мого листа п. Кобилянській. Ви, певне, знаєте її 
адресу (Леся Українка до М. Павлика, 9, 10 травня 1899 р., т. 11, 
с. 104); Чую, що приїхав до Відня д. Щербатський. Кланяюсь йому 
низенько (І. Франко до Матії Мурка, кінець грудня, 1893 р., т. 49, 
с. 444). 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру Спілкування на персональній дистанції ідентифікується в 
найменуванні “третіх” осіб за іменем по батькові, що є характерним 
для українського мовленнєвого етикету. В імені по батькові 
віддзеркалюються взаємини на лінії рівний/рівному, близькі стосунки 
між автором листа та названими особами, напр.: Учора я бачився з 
Ганною Тимофіївною і балакав з нею про відозву в справі заснування 
фонду І.К. Карпенка-Карого (Панас Мирний до Г. Маркевича, 28 
жовтня 1912 р., т. 7, с. 545); Дорогий Дмитре Васильовичу! (У. 
Самчук до Д. Нитченка, 19 грудня 1979 р., с. 82); Володимир 
Іванович уже в Усі – працює там. Єлизавета Іванівна днями 
виїздить туди ж (спочатку у відпустку) (Остап Вишня до В.О. 
Маслюченко, 19 травня 1937 р., т. 4, с. 418).  

До нестандартних форм найменування осіб варто віднести імена, в 
основі яких є зменшено-пестливі суфікси. Вибір такого імені 
залежить від віку особи адресанта в несубординативних взаєминах від 
вищого до нижчого з “третіми” особами (старший/молодшому), від 
дружніх стосунків та мовленнєвих традицій, які існують у певній 
соціальній групі. Віддавши перевагу на користь демінутиву, адресант 
наголошує, що ставлення до особи не змінилося, напр.: Славка, якого 
ми всі знали як тонкого оповідача з нахилом до психологічного 
занурення у суть людського життя… (14 квітня 1967 р., с. 183-184). 

На позначення щирих, теплих стосунків між мовцем і “третіми” 
особами адресантам служать родинні прізвиська, утворені від 
загальних назв. Найменування осіб на прізвиська є оцінно-
характеризуючими і спричинені їх схожістю з певними предметними 
значеннями дій, ознак, які є ними привласнені. Такі найменування 
оказіональні й “залишаються поза узуальним вживанням, 
характеризуючи індивідуальний стиль того чи іншого автора” [71, с. 
6], виявляють висхідний статусний вектор адресанта у взаєминах на 
лінії старший/молодшому. У виборі номінацій, частіше вживаних у 
живому розмовному мовленні, перевага у найменуванні надається 
субстантивованим афіксальним утворенням із суфіксами суб’єктивної 
оцінки    -ик, -очк-, -ен-, -ят- [163, c. 11-12], напр.: Може, й Пуцик на 
роковини прийде? Як негрики поживають? (Леся Українка до О.П. 
Косач (матері), 1 березня 1890 р., т. 10, с. 52); Пуца, Уксуса і Дрозда, 
а надто Кахоточку-голубочку, татаренятко любе моє, щиро цілую 
і пригортаю і ще бахчисарайську нову сумку обіцяю (Леся Українка 
до О.П. Косач (матері), 9 липня 1891 р., т. 10, с. 94).  

Поряд із власними назвами номінація “третіх” осіб здійснюється 
за допомогою загальних назв або поєднання загальних і власних. 
Серед них велику групу становлять іменники на позначення 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук родинних зв’язків, напр.: На працю Вашого тата про Кобилицю жду 
з великим зацікавленням (І. Франко до Б.Р. Заклинського, 20 червня 
1905 р., т. 50, с. 269); Я дякую долі, що Валя – моя дружина, мама 
мого сина (у мене прекрасна мама – бабуся Ілинка), у мене прекрасна 
дружина, так схожа – у моїх очах – до моєї мами (В. Стус до сина, 3 
жовтня 1983 р., с. 237). 

Для найменування молодших за віком осіб адресанти 
перетворюють прізвище в загальне ім’я, яке служить засобом 
позитивного віддзеркалення стосунків між людьми [163, с. 8;], 
пов’язаних родинним зв’язком [174, с. 35], напр.: Я не знаю, чи вміє 
ваш драгоманець говорити (Леся Українка до Драгоманових, 1877 р., 
т. 10, с. 10). 

Найменування “третіх” осіб може ставати характеристикою, яка 
вказує на належність осіб до соціального стану, національності, 
політичних партій, течій, ідеологічних груп, напр.: Коли в мене на 
очах топтали портрети Шевченка, коли глузували при мені з 
української мови, коли з матірною лайкою згадували ім’я мого краю й 
коли це саме (тільки в більш пристойних формах) робили не прості 
солдати, але відповідальні діячі большевизму, я з болем зрозумів, що 
й большевики мають такі куточки, до яких не досяг вогонь їхньої 
сміливості, що в цих куточках і вони такі ж нечесні, непослідовні, 
несміливі  й  старі, як  перший-ліпший  руський  чорносотенець (В. 
Винниченко з непосланого листа до ЦК РКП, 2 вересня 1920 р., с. 58-
59). Для найменування осіб адресант послуговується морально-
етичною оцінкою [129, с. 3], передаючи лексико-семантичними 
засобами негативне ставлення до осіб. 

Суфікс -ник може одночасно утворювати назви осіб за їх статусом 
і місцезнаходженням [25, с. 51], напр.: Найгірше в усьому світі снідає 
народ, що зветься лагерниками. У них не подається ніякої булки і 
ніякого масла. І все це не кладеться на сковорідку і не ставиться в 
піч (Остап Вишня до В.О. Маслюченко, 11 січня 1936 р., т. 4, с. 397). 

Прагнення використати занижену оцінку в спілкуванні 
пояснюється “бажанням встановити відносини солідарності між 
мовцем і адресатом” [118, с. 236], напр.: 1) Коли б дати волю, то 
Степаненко буде підбирати таких, серед яких він буде маленьким 
“фюрером” – це маленька хиба вождівства (І. Дубинець до Івана 
Б а г р я н о г о ,  
18 квітня 1951 р., т. 1, с. 471). Негативна оцінка використовується на 
позначення внутрішніх властивостей [58, с. 13-14] тих осіб, що не 
беруть участі в комунікації, й виражається адресантом іменником 
“фюрер” (1), займенниковим іменником вони у формі непрямого 
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