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МОВНОЕТИКЕТНА ПОВЕДІНКА ПЕТРА КОСАЧА В
ЕПІСТОЛЯРНОМУ СПІЛКУВАННІ З ДРУЖИНОЮ:
ЗВЕРТАННЯ
У статті досліджено домінантні риси мовноетикетної поведінки Петра Косача та особливості стилістики його подружнього листування. Встановлено чинники, які, ймовірно, вплинули на формування мовної особистості Петра Антоновича
й визначили суржикомовний статус його епістолярної комунікації з дружиною й
іншими членами родини. Проаналізовано лексико-семантичні й функційно-словотвірні параметри основного реєстру зафіксованих в епістолярних текстах лексем,
що виконують апелятивну функцію, найпродуктивнішими з-поміж яких виявилися
однокомпонентні антропонімні найменування й ті, основу яких становить власне ім’я адресатки (Ольги Петрівни Драгоманової-Косач) та його варіанти (Оля,
Олеся, Олюня) в поєднанні з типовими для такого різновиду комунікації епітетними інтимізаційними означеннями (найуживаніші — милая / мила). Зафіксовано
в листах частотне використання в ролі опорних елементів звертань традиційних
для українського народнопісенного й поетичного мовлення номінацій: голубонька,
голубочка, зоре, зіронька, зозулятко, ласочка, ластівочка, серденько, серденятко.
Виокремлено й проаналізовано семантико-стилістичні ознаки індивідуально увиразнених звертань: Олюсятко, Олюнятко (Люнятко, Люня), Олюняточко тощо, які
істотно розширюють реєстр варіантів антропонімних одиниць родинної метамови
Косачів і беззаперечно стверджують активну роль Петра Антоновича в її творенні.
З’ясовано передумови, що спричинили їх появу, простежено мотивацію вибору окремих апелятивів, реакцію на них та оцінні рефлексії обох комунікантів. Визначено
динаміку актуалізації різних звертальних формул упродовж усього подружнього
листування Косачів.
Відсутність звертальних одиниць у листах подружжя або наявність коментарів чи графічних маркерів щодо деяких із них слугують своєрідними маркерами
певних проблем / непорозумінь їхніх міжособистісних взаємин та змін емоційного
стану.
Ключові слова: епістолярне спілкування, мовна особистість, мовноетикетна
поведінка, звертання в українській мові.

Епістолярне спілкування родини Косачів, за слушним визнанням багатьох дослідників, належить до справді унікальних в усій українській епістолярії [Коцюбинська 2001, 2009; Мірошниченко; Святовець та ін.]. І йдеться
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PETRO KOSACHʼS LINGUISTIC ETIQUETTE OF EPISTOLARY
COMMUNICATION WITH HIS WIFE: ADDRESSING FORMS
The article elucidates the dominant features of the language etiquette of Petro Kosach
and the style peculiarities of his marital correspondence. The study has identified the
factors that probably influenced the formation of Petro Antonovych’s linguistic personality
and determined the ‘surzhyk’ language status of his epistolary communication with
his wife and other family members. The lexical-semantic and functional word-forming
parameters of the basic register of lexemes revealed in epistolary texts are analyzed in the
article. The focus is on those, which perform an appellative function. The most productive
among them appeared to be one-component anthroponymic names and those based on
the addressee’s first name (Olha Petrivna Drahomanova-Kosach) and its variants (Olia,
Olesia, Oliunia). They are quite often combined with epithets-intimacies typical for this
type of communication (most frequent – mylaia/myla [sweetheart]).
The research has revealed in the letters a frequent use of address-nominations,
traditional for Ukrainian folk songs and poetic speech and which are used as supporting
elements of addressing his wife: holubonka, holubochka, zore, ziron’ka, zozuliatko,
lasochka, lastivochka, serden’ko, serdeniatko.
The author analyzes semantic and stylistic features of individually-expressed
addresses that are singled out in a separate group, like Oliusiatko, Oliuniatko (Liuniatko,
Liunia), Oliuniatochko, and others. They significantly expand the register of variants of
anthroponymic units of the Kosaches’ family meta-language and undoubtedly affirm the
active role of Petro Antonovych in its creation. The study clarifies the preconditions that
led to their appearance, explains the motivation of the choice of an individual address
style, the reaction to it, and evaluates the reflections of both communicators.
The key finding of the study argues that the absence of addressing units in the letters
of the couple or the presence of comments or graphic markers concerning each other
serves as a kind of marker of some problems/misunderstandings in their interpersonal
relationships and changes in an emotional state.
Keywords: epistolary communication, linguistic personality, language etiquette,
addressing style.
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