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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Для сучасної лінгвістики характерний інтерес до вивчення систем 
комунікації в різних її формах і проявах. Однією з таких систем, найбільш 
розвиненою, гнучкою й адаптованою до умов дистанційної взаємодії людей, є 
лист, а найпоширенішим засобом передачі інформації за умови відсутності 
безпосереднього контакту між комунікантами протягом довгого часу був – 
і дотепер залишається – епістолярний текст. Мовленнєві утворення у формі 
письмового послання мають давню традицію використання їх суспільством. 
Епістолярій у різноманітних його виявах широко представлений і в просторі 
сучасної комунікації: класичний приватний лист, бізнес-кореспонденція, 
електронні листи, рекламні розсилання тощо. Цей факт підтверджує значущість 
епістолярного жанру для соціуму загалом і для представників різних типів мовної 
культури зокрема. Тому одним із важливих аспектів вивчення спілкування 
є дослідження епістолярного тексту як засобу письмової комунікації людей.   

Мовознавці розглядають листи в різних напрямках: жанрово-стилістичному 
(С. В. Антоненко, Н. Й. Бєлунова, О. М. Виноградова, Н. А. Ковальова, 
А. В. Кур’янович, А. М. Малахова, І. Погребняк, К. В. Суровцева, І. В. Тутаєва, 
E. Cook, M. Song), функціонально-комунікативному (А. О. Акішина, 
О. М. Андрєєва, Т. В. Артем’єва, А. В. Бєлова, Н. Бетузія, Е. С. Вєтрова, 
Л. А. Глинкіна, Т. М. Кабанова, В. П. Мусієнко, О. М. Пазинич, Т. В. Радзієвська, 
М. М. Телеки, В. Д. Шинкарук), з погляду історичної стилістики (А. С. Дьомін, 
Н. В. Глухих, О. В. Зуєва, К. В. Ленець, С. Ф. Руднєва), лінгвокультурології 
(Д. С. Берестовська, А. Н. Володін, Н. Г. Майборода, D. Goodman), текстології 
(Н. О. Кальонова, Є. І. Прохоров, G. Stepanić), теорії тексту (О. Ю. Кустова, 
Л. В. Нижникова, І. А. Паперно, О. Ю. Под’япольська), лінгвоперсонології 
(О. В. Барсукова, І. Г. Гулякова, В. Я. Парсамова, О. Є. Рибникова, 
М. А. Сулейманова, N. Hallett, J. Montefiore) і, природно, у власне лінгвістичному 
аспекті, що стосується безпосередньо мови листів як їхньої матеріальної 
субстанції та передбачає, зокрема, дослідження листів як середовища 
функціонування тих чи тих груп лексики і мовленнєвих фігур: запозичених слів, 
описових дієслівно-іменних зворотів, фразеологізмів, перифраз тощо 
(Л. В. Бараночникова, С. А. Ганжа, С. В. Гусєва, С. І. Комарова, М. О. Смирнова, 
Н. В. Таванець, В. О. Фаліна, О. П. Фесенко, Д. О. Шульга). 

Предметом наукового вивчення ставали окремі конструктивні параметри 
листа, такі, як формули вітання і прощання (Т. П. Акімова, Є. С. Отін), характер 
підпису як самономінації адресанта (Н. В. Величко), а також найбільш значущий 
композиційний елемент письмового послання – звертання до його адресата: 
структура цієї фігури мовлення (В. Є. Захарова, Ж. Кімпалу, М. П. Сірий), її 
стилістика (В. М. Абашина, Н. М. Журавльова, Н. В. Климова, Т. В. Киштимова, 
О. М. Мацько), семантика і комунікативні функції (Е. С. Вєтрова, А. С. Куркіна, 
О. Г. Тулузакова), лексико-синтаксичні особливості (С. Л. Катаржина, 
Н. В. Павлик, А. Б. Черняєва) тощо.  

Однак загальна типологія епістолярного звертання ще не побудована, 
і насамперед тому, що дотепер не розроблені важливі метамовні аспекти 



 2 

письмової адресації, що стосуються не лише власне звертання, а й різних його 
функціональних аналогів, сукупність яких зумовила необхідність уведення 
терміна епістолярний вокатив. Цим терміном позначаємо слово або 
словосполучення, яким автор листа номінує свого адресата безпосередньо в тексті 
письмового послання, орієнтоване на встановлення в тій або тій формі контакту з ним.  

Актуальність теми дисертації зумовлена потребою цілісного 
багатоаспектного вивчення форм і способів звертання в письмовій 
міжособистісній комунікації, відсутністю номенклатури основних моделей 
вокативних утворень, перспективністю лінгвістичного дослідження засобів 
установлення письмового контакту між людьми. Побудова структурної типології 
епістолярного звертання створює теоретико-методологічну базу для 
фундаментальних студій, які дозволять установити прагматичний, 
текстоутворювальний і образно-естетичний потенціал окремих звертань 
і  вокативного ресурсу мови загалом та в епістоляріях різних адресантів. 
Ґрунтовний аналіз звертання в епістолярному тексті є передумовою розв’язання 
низки дискусійних питань, пов’язаних, зокрема, з метамовними аспектами 
письмової адресації, з проблемою визначення синтаксичної домінанти 
в конструкціях прикладкового типу, з науковим осмисленням сучасної практики 
письмової електронної комунікації. Дослідження полівокатива, його типів 
і моделей є значущим для подальшого розвитку проблематики теорії номінації, 
теорії мовленнєвої комунікації, прикладної лінгвістики.  

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота пов’язана з комплексною науковою темою кафедри 
загального та слов’янського мовознавства Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара № 0113U001317 «Семантика, структура 
і  функціонування одиниць різних рівнів у мовних системах», затвердженою 
Міністерством освіти і науки України 22.01.2013 р. Тема дисертації затверджена 
на засіданні вченої ради Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара (протокол № 3 від 25 вересня 2014 р., уточнення теми – протокол 
№ 10 від 24 березня 2016 р.) і погоджена на засіданні бюро Наукової ради 
«Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» в Інституті 
мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (протокол № 1 від 18 лютого 2016 р.). 

Мета дослідження – спираючись на номенклатуру регулярних вокативних 
утворень, побудувати структурну типологію російського епістолярного звертання 
на базі двох його основних різновидів: моновокатива та полівокатива – 
із зазначенням індивідуально-стилістичних параметрів реалізації його моделей 
в епістолярному дискурсі адресанта. 

Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 
1)  визначити специфіку листа як мовленнєвого утворення та документа, 

описати основні конструктивні параметри листа, їхню комбінаторику й 
функціональну значущість; 

2)  обґрунтувати і систематизувати термінологію, що стосується вивчення 
та опису звертання як епістолярного вокатива; 

3)  сформувати корпус персоніфікованих базових моделей російського 
моновокатива і класифікувати ці моделі на основі трьох їх семантико-
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синтаксичних домінант: антропоніма, апелятива та комбінації апелятива 
й антропоніма; 

4)  перевірити висунуту в дисертації наукову гіпотезу, яка полягає в тому, що 
для російської лінгвокультурної спільноти найбільш природними 
й характерними є моделі звертання з домінантою – ім’ям або ім’ям та по 
батькові адресата (можливо, у супроводі детермінантів дорогой, милый, 
уважаемый тощо), і статистично обґрунтувати відповідний висновок; 

5)  описати структурні типи моновокатива і побудувати функціонально 
конкретизовану типологію епістолярного звертання з домінантою 
апелятивом як різноманітного та лінгвістично значущого засобу адресації; 

6)  схарактеризувати полівокатив як фігуру з повторною номінацією адресата 
й описати його основні типи; 

7)  розробити методику мовної персоніфікації адресанта за допомогою 
індексування його вокативного ресурсу; 

8)  описати загальний характер динаміки реалізації регулярних і спонтанних 
вокативних утворень в епістолярному дискурсі адресантів; 

9)  показати можливості лексичної детермінації власне звертання, 
репрезентованої в найбільш регулярних моделях вокативних конструкцій. 
Об’єктом дослідження є російське епістолярне звертання як лінгвістична 

фігура установлення й підтримання контакту між комунікантами. 
Предмет дослідження – структура російського епістолярного звертання, 

його основні типи та індивідуально-стилістичні особливості вокативних утворень 
в епістолярному дискурсі окремого адресанта. 

Джерельна база дослідження – опубліковані листи різних адресантів, 
зокрема письменників (В. П. Астаф’єв, І. О. Бунін, М. Горький, Б. Л. Пастернак, 
Л. М. Толстой, А. П. Чехов та ін.), науковців (Р. Г. Баранцев, В. І. Вернадський, 
В. В. Виноградов, В. О. Ключевський, І. П. Павлов), літературних критиків 
(П. В. Анненков, В. Г. Бєлінський, К. І. Чуковський), публіцистів (І. С. Аксаков, 
О. І. Герцен, М. П. Огарьов, М. О. Серно-Соловйович), композиторів 
(О. К. Глазунов, М. П. Мусоргський, С. І. Танєєв, П. І. Чайковський), художників 
(І. М. Крамськой, І. Ю. Рєпін, І. І. Шишкін), військових (І. І. Горбачевський, 
О. П. Єрмолов, П. О. Рум’янцев, О. В. Суворов), суспільних і державних діячів 
(О. А. Безбородько, К. Р. Дашкова, А. В. Луначарський, Б. П. Шереметьєв) та ін., а 
також надані нам на умовах анонімності приватні та ділові листи пересічних 
громадян. Усього досліджено близько 25000 листів понад п’ятисот адресантів. 
Часові межі дослідженого нами епістолярного матеріалу: ХVIII–ХХ ст., однак 
значна його частина належить до кореспонденції ХIХ і першої половини ХХ століть, 
тобто до того часу, коли лист став масовим і найпоширенішим жанром письмової 
мовленнєвої творчості не лише вибраних носіїв мови, що належать до елітарної 
мовної культури, але й представників практично всіх верств російського суспільства. 
У досліджених нами листах зафіксовано понад 30000 вокативів і вокативних 
конструкцій, що стали об’єктом вивчення в цій роботі.  

Методологічною основою дисертації є учення вітчизняних і зарубіжних 
лінгвістів про сутність мови, її системно-структурну організацію, основні функції 
та соціальне значення не лише як основного засобу спілкування, а й як однієї 
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з найважливіших складових національної культури й історичної пам’яті народу 
(І. К. Білодід, Л. Блумфілд, Л. А. Булаховський, В. В. Виноградов, 
В. фон Гумбольдт, В. А. Звегінцев, О. О. Потебня, Б. О. Серебренников, Е. Сепір, 
В. М. Солнцев, Ф. де Соссюр, Ю. С. Степанов, У. Л. Чейф, Р. О. Якобсон).  

Теоретичною базою дослідження стали фундаментальні праці лінгвістів 
у таких галузях: 

– морфологія, синтаксис і стилістика звертання (В. Є. Гольдін, 
А. П. Загнітко, М. А. Кронгауз, А. П. Леонтьєв, Ф. А. Литвин, Н. Г. Озерова, 
О. М. Пєшковський, В. П. Пономаренко, О. С. Попов, В. П. Проничев, 
Л. П. Рижова, М. С. Скаб, В. І. Супрун, М. І. Черемісіна, О. О. Шахматов, 
К. Шульжук, В. К. Харченко); 

– епістолографія та стилістика епістолярного тексту (Н. Й. Бєлунова, 
А. С. Дьомін, Н. А. Ковальова, А. В. Кур’янович, К. В. Ленець, Т. А. Міллер, 
Є. І. Прохоров, О. М. Сєдова, В. О. Сметанін, Л. М. Смирнова, М. Л. Степанов, 
У. М. Тодд, О. П. Фесенко); 

– комунікативна лінгвістика (Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицька, 
Т. Г. Винокур, О. С. Іссерс, В. І. Карасик, Г. Г. Почепцов, О. О. Селіванова,  
О. А. Семенюк, Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Ю. О. Сорокін, Є. Ф. Тарасов, 
Н. І. Формановська, Р. О. Якобсон, Т. Є. Янко); 

– лінгвістичне моделювання в сучасній структурній лінгвістиці 
(Ю. Д. Апресян, Ю. В. Кравцова, І. І. Меньшиков, Р. Г. Піотровський, І. І. Ревзін, 
І. П. Севбо, Л. Теньєр, Н. Хомський, У. Л. Чейф); 

– лінгвістика тексту (Н. С. Валгіна, І. Р. Гальперін, О. Л. Каменська, 
О. І. Москальська, Т. М. Ніколаєва, Т. В. Радзієвська, Є. А. Реферовська, 
Г. Я. Солганик, З. Я. Тураєва, М. Б. Храпченко); 

– теорія мовленнєвих жанрів (М. М. Бахтін, Ф. С. Бацевич, Г. І. Богін, 
В. В. Дементьєв, Л. Р. Дускаєва, О. О. Покровська, Н. О. Сєдова, М. Ю. Федосюк, 
Т. В. Шмельова). 

Указана теоретико-методологічна орієнтація дослідження визначила 
характер використаних у ньому методів лінгвістичного аналізу, і зокрема 
моделювання як універсального інструментарію, що дозволяє не тільки вивчати 
й описувати недоступні для прямого спостереження лінгвістичні явища і процеси, 
але й проникати в суть об’єкта дослідження, робити необхідні, часто дуже 
важливі наукові узагальнення, як, наприклад, при використанні апарата моделі 
контамінованих образів. Для розв’язання поставлених завдань використано 
загальнонаукові методи і прийоми (спостереження, порівняння, узагальнення, 
індукція, дедукція, аналіз, синтез) і спеціальні методи лінгвістичного аналізу. Для 
визначення системи конструктивних параметрів листа, їх комбінаторики, 
формування корпусу вокативних утворень, які функціонують у російськомовних 
листах, використано описовий метод, що включає прийоми спостереження, 
зіставлення, інтерпретації, узагальнення і класифікації матеріалу. Побудову 
базових моделей російського епістолярного вокатива й опис їх лексичного 
наповнення здійснено із застосуванням методу лінгвістичного моделювання. Для 
визначення обсягу вибірки, ступеня регулярності моно- і полівокатива 
в епістоляріях різних авторів і при індексуванні вокативного ресурсу адресантів 
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застосовано контент-аналіз і елементи математичної статистики. Опис 
функціональної значущості конструктивних параметрів листа базується на 
використанні контекстуального та комунікативно-прагматичного аналізу, що 
співвідносить текстові явища з низкою екстралінгвістичних чинників, і передусім 
взаємовідношеннями учасників письмового спілкування. У роботі застосовано 
авторську методику персоніфікації епістолярного вокатива для виявлення 
індивідуально-авторських особливостей системи звертань в епістолярному 
дискурсі адресанта; методика передбачає формування вектора вокативного 
ресурсу, визначення динаміки розгортання системи вокативних моделей 
і побудову контамінованих образів окремих класів вокатива. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
1. Уведено поняття епістолярний вокатив і похідні від цього поняття терміни 

вокативна конструкція, вокативне утворення, вокативна домінанта, 
моновокатив, полівокатив; прийняте в мовознавстві протиставлення прямої 
та непрямої (опосередкованої) адресації доповнено третім компонентом – 
суміщена адресація. 

2. Сформовано три групи базових моделей російського епістолярного вокатива, 
побудованих на основі антропоніма, апелятива та комбінації антропоніма 
з апелятивом. Запропоновано нову класифікацію вокативних моделей на основі 
апелятива, що підрозділяє їх на загальний, вибірковий, конситуативний 
і персоніфікований апелятиви.  

3. Уперше до лінгвістичного вжитку введено й дефіновано поняття полівокатива 
як фігури, що складається з кількох звертань до одного або різних адресатів 
в одному посланні. Описано загальну типологію полівокатива (рамковий, 
розсіяний, комбінований; дублювальний, розширений, редукований, 
модифікований; гомогенний і гетерогенний).  

4. Розроблено нову систему персоніфікації російського епістолярного звертання 
за допомогою комплексу індексів вокативного ресурсу: індексу наповнення, 
індексу включення, індексу стабільності, індексу реалізації. 

5. Розроблено систему конкретизації лексичного наповнення контамінованих 
образів вокативних конструкцій.  

6. Показано динаміку використання регулярних і спонтанних вокативних 
утворень в епістоляріях різних адресантів. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що розроблено та 
реалізовано методику вивчення й опису епістолярного звертання. Основні 
складники цієї методики: загальний корпус досліджуваного матеріалу, 
статистичні параметри окремих конструктів, а також процедури, пов’язані 
з вивченням динаміки вокативного ресурсу та контамінуванням образів деякого 
класу синтаксичних конструкцій, можуть бути ефективно використані 
в лінгвістичних дослідженнях епістолярію загалом та індивідуального стилю 
окремих адресантів. Розроблена методика може бути використаною також під час 
вирішення наукових проблем, пов’язаних із обробкою великих корпусів текстів 
різної жанрової приналежності, створених будь-якою мовою. Побудовано 
типологію російського епістолярного звертання за структурним, функціональним 
і стилістичним параметрами; визначено стандартний набір вокативних 
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конструкцій і способи їх модифікації; установлено характер прояву вокатива 
в межах одного конкретного тексту, можливості персоніфікації вокативних 
утворень на фоні умов епістолярної комунікації з певним колом адресатів, що 
може бути плідним у дослідженні електронної епістолярики. Розширено загальне 
лінгвістичне уявлення про епістолярне звертання та способи його наукової 
інтерпретації. 

Наукові результати дослідження узагальнені в таких положеннях, що 
виносяться на захист: 

1. Унікальність листа виявляється в тому, що він водночас є і своєрідним 
мовленнєвим утворенням, продукованим із різними комунікативними завданнями 
будь-яким адресантом, і документом, тобто інформацією, зафіксованою 
на матеріальному носії з реквізитами, які дають змогу однозначно ідентифікувати 
його. Лист діалектично поєднує в собі, з одного боку, нічим не регламентований 
план змісту, отже, і план вираження в комплексі формально-мовних засобів його 
передачі, з іншого ж – настанову на уніфікацію структури епістолярного тексту. 
Ця структура репрезентована набором конструктивних жанроутворювальних 
елементів, узвичаєних у практиці епістолярного спілкування, який за тих або тих 
умов комунікації може модифікуватися. До стандартного набору конструктивних 
параметрів листа належать його вихідні дані, адресація, заключна етикетна 
формула й підпис. Цей набір уможливлює як його розширення авторським 
вітанням, постскриптумом, додатковою адресацією тощо, так і редукцію будь-
якого з названих компонентів, навіть вилучення їх усіх. Найбільш регулярно 
використовуваним конструктивним параметром листа є його адресація, позначена 
автором у тексті послання. Характер її певною мірою визначає вибір засобів 
мовного оформлення інших структурних елементів листа, анонсує його 
прагматичну настанову та стилістику.  

2. Найтиповішою й найуживанішою формою адресації є звертання автора 
листа до свого адресата. Воно надзвичайно різноманітне щодо способів реалізації, 
що не завжди співвіднесені з метамовними побудовами, звичайно декларованими 
в синтаксисі російської мови як нормативні для власне звертання. Різні форми 
номінування автором листа адресата, з яким він установлює контакт, означуємо 
терміном епістолярний вокатив. Вокатив може бути прямим у разі, якщо це 
власне звертання у формі називного відмінка, опосередненим, тобто вираженим 
тим або тим функціонально маркованим членом речення (у такому разі звертання 
переходить у суб’єктний або об’єктний компонент висловлення), та суміщеним – 
таким, що поєднує пряме й опосередковане зазначення адресата. 

3. Епістолярний вокатив являє собою комплекс аналітичних структурних 
моделей, побудованих на основі антропоніма, апелятива або комбінації цих двох 
домінант, а відповідно усе різноманіття епістолярних звертань репрезентоване 
трьома базовими моделями: а) з конструктивною домінантою антропонімом, 
б) з конструктивною домінантою апелятивом, в) з домінантою, яка є комбінацією 
апелятива й антропоніма. Для російської лінгвокультурної спільноти найбільш 
природними й характерними є моделі звертання з домінантою – ім’ям або ім’ям та 
по батькові адресата (можливо, у супроводі детермінантів дорогой, милый, 
многоуважаемый тощо). 
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4. Найбільш лінгвістично значущою, найрізноманітнішою з огляду на її 
функціональні, прагматичні та сполучувальні характеристики, є модель, утворена 
на основі апелятива. Типологія вокативних утворень із домінантою апелятивом 
функціонально конкретизована залежно від того, як цей апелятив пов’язаний 
з особистістю адресата та характером його стосунків із адресантом. Виділено такі 
різновиди вокативного апелятива: 1) загальний, використовуваний як звертання до 
будь-якого адресата; 2) вибірковий, уживаний адресантом у звертанні до певного 
соціально або професійно маркованого кола осіб; 3) конситуативний – 
мотивоване контекстом або ситуацією спілкування авторське звертання до 
людини, яка належить до вузького кола осіб, добре знайомих адресантові; 
4) персоніфікований апелятив, яким адресант послуговується, звертаючись лише 
до певного адресата. 

5. Епістолярний вокатив може функціонувати як моновокатив за умови, 
якщо це єдине звертання в цьому листі, і як полівокатив у разі, коли один лист 
містить комплекс (два й більше) звертань до одного або різних адресатів. 
Полівокатив поєднує первинну й повторну номінацію адресата, тому лексичне 
наповнення його компонентів детерміноване передусім сутністю й функціями цих 
двох видів номінації. Полівокатив є продуктивним вокативним утворенням 
у листах, маркованих підкресленою повагою до адресата або підвищеною 
експресією, а інколи й у написаних в екстремальних умовах чи великих 
за обсягом посланнях. 

6. Типологію епістолярного полівокатива побудовано на основі таких його 
характеристик: кількість звертань у складі полівокатива, місце їх розташування 
в тексті листа, ступінь ідентичності лексичного наповнення полівокатива та 
характер співвідношення першого звертання в листі з наступними. Виділено три 
структурні типи полівокатива: рамковий, розсіяний і комбінований. Рамковий 
полівокатив складається із двох звертань, перше з яких звичайно починає лист, 
друге супроводжує заключну етикетну формулу й підпис адресанта. Рамковий 
полівокатив може бути дублювальним (обидва звертання однакові), редукованим 
(у другому звертанні випущено деякі компоненти першого), розширеним (у друге 
додано якісь компоненти) і модифікованим (складники полівокатива абсолютно 
різні). Розсіяний полівокатив складається із двох або більше звертань, 
розподілених у тексті листа; він буває гомогенним (складається з однотипних 
звертань) або гетерогенним (утворений звертаннями різних типів). Комбінований 
полівокатив містить три й більше звертань, він поєднує компоненти рамкового 
та розсіяного полівокативів і суміщає їхні функції.  

7. Кожний адресант в епістолярії послуговується як регулярними, 
загальноприйнятими формами та способами звертання до адресата, так 
і спонтанними вокативними утвореннями, іноді вжитими лише одним автором 
і навіть у єдиному його листі. Співвідношення загального й окремого 
в епістолярному дискурсі адресанта, те, як він використовує вокативний ресурс, 
потенційно наданий мовою, є важливим стилістичним параметром, що 
репрезентує індивідуально-авторські особливості системи звертань в епістолярії 
адресанта. Цей параметр об’єктивовано у вигляді системи числових індексів 
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(індекси наповнення, включення, стабільності й реалізації), об’єднаних у вектор 
вокативного ресурсу. 

8. Зі збільшенням обсягу листування в окремого адресанта зростає кількість 
використовуваних ним вокативних моделей. Динаміка розгортання системи їх 
показує, що на початку листування практично в усіх адресантів актуалізуються 
узвичаєні норми письмового звертання, надалі ж виявляється індивідуально-
авторська специфіка вокативної творчості, яка реалізується в нестандартних, 
оригінальних вокативних утвореннях. 

9. Індивідуально-авторські пріоритети в доборі лексичних засобів 
установлення й підтримання письмового контакту відображені в позиційному 
узагальненні лексики, яка детермінує власне звертання, в аналітичних виразах, 
побудованих у вигляді контамінованих образів вокативних конструкцій. 
Стилістично інформативним і лінгвістично значущим у моделі контамінованих 
образів є як горизонтальне, так і вертикальне її наповнення. Перше визначає 
рамки атрибутивного розширення власне звертання, максимальну довжину 
використовуваних тим або тим адресантом вокативних конструкцій і їхню лінійну 
організацію. Друге ж демонструє обсяг і різноманітність зафіксованого у того чи 
того адресанта епітетального матеріалу, який наповнює кожну позицію моделі. 

Практичне значення одержаних у дисертації результатів визначає те, що 
показано лінгвістичні й екстралінгвістичні реалії, пов’язані з епістолярним 
звертанням, які дають змогу не лише осмислити вокативні утворення, які 
функціонують у листуванні, але й використовувати моделі їх у практиці 
епістолярної, а можливо, і художньої творчості. Основні положення й висновки 
проведеного дослідження можуть бути використані у викладанні академічних 
курсів сучасної російської мови (розділи «Синтаксис», «Стилістика та культура 
мовлення»), історії російської літературної мови, а також у курсах «Риторика», 
«Основи теорії мовленнєвої комунікації», «Основні методи й напрямки сучасних 
лінгвістичних досліджень», «Активні процеси в сучасній російській мові», 
«Російська мова в діловому спілкуванні». Результати дослідження будуть 
корисними в лінгводидактиці, особливо для вивчення мови в іноземній аудиторії, 
у  науково-дослідній роботі студентів, при написанні навчальних посібників, 
рекомендацій з культури мовлення. 

Особистий внесок дисертанта. Робота є самостійним дослідженням, 
виконаним дисертантом особисто. Використані в дисертації для підтвердження 
ідей здобувача концепції, гіпотези, положення інших авторів мають відповідні 
посилання. Усі наукові праці дисертанта, які входять до списку додаткової 
апробації, написані без участі співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дисертаційної роботи обговорено на засіданнях кафедри загального та 
слов’янського мовознавства Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара, а також представлено на міжнародних і всеукраїнських наукових 
конференціях і конгресах, зокрема на міжнародних наукових конференціях 
«Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу 
національних культур» (м. Дніпропетровськ, 2000, 2012); II Міжнародній науковій 
конференції «Текст в лингвистической теории и в методике преподавания 
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филологических дисциплин» (Білорусь, м. Мозир, 2003); VI  Міжнародному 
семінарі «Норми і парадокси свідомості й мислення, їх прояви в сучасному 
суспільстві, культурі та мові» (м. Луганськ, 2006); міжнародних наукових 
конференціях «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» 
(м. Дніпропетровськ, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017); IХ Міжнародній 
науковій конференції «Міжкультурні комунікації: наукові школи та сучасні 
напрямки лінгвістичних досліджень» (м. Алушта, 2010); І  Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Сучасні наукові парадигми» (м. Горлівка, 
2010); Х Міжнародній науковій конференції «Міжкультурні комунікації: 
компетентісно орієнтоване навчання» (м. Алушта, 2011); II Міжнародній науковій 
конференції «Теоретичні проблеми сучасної лінгвістики» (м. Сімферополь, 2011); 
II Міжнародній науковій конференції «Семантика і прагматика мовних одиниць 
в  антропоцентричній парадигмі» (м. Сімферополь, 2011); ІІ Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Російська словесна культура: тенденції 
розвитку та проблеми викладання в сучасних умовах» (м. Запоріжжя, 2011); 
Міжнародній науковій конференції «Східнослов’янська філологія: від Нестора до 
сьогодення» (м. Горлівка, 2012); всеукраїнських науково-практичних 
конференціях «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних 
студентів у вищих навчальних закладах України» (м. Дніпропетровськ, 2012, 
2014, 2016); ХI  Міжнародній науковій конференції «Міжкультурні комунікації: 
інформаційно-комунікативні технології в лінгвістиці» (м. Алушта, 2012); 
III  Міжнародній науковій конференції «Семантика і прагматика мовних одиниць 
у  синхронії та діахронії: текст, комунікація, культура» (м. Сімферополь, 2012); 
XI  Міжнародній Інтернет-конференції «Дискурсологія: мова, культура, 
суспільство» (м. Луганськ, 2012); міжнародних наукових конференціях «Мова 
і культура» імені Сергія Бураго (м. Київ, 2012, 2013); Міжнародних наукових 
конференціях «Мови і світ: дослідження та викладання» (м. Кіровоград, 2012, 
2013); міжнародних наукових конференціях «Русистика сьогодні: інтра- 
й екстралінгвістичні проблеми» (м. Херсон, 2011, 2013); Міжнародній науковій 
конференції «Русистика ХХI століття: напрямки, ідеї, проблеми» (м. Донецьк, 
2013); VI Міжнародній науковій конференції «Проблемы концептуализации 
действительности и моделирования языковой картины мира» (Росія, Москва – 
Северодвинськ, 2013), Міжнародній науково-теоретичній конференції, 
присвяченій 85-річчю проф. Л. А. Шеляховської, «Русское языкознание: теория и 
лингводидактика» (Казахстан, м. Алмати, 2013); V  Міжнародному конгресі 
дослідників російської мови (Росія, м. Москва, 2014), Міжнародній науковій 
конференції «Філологія та лінгвістика в епоху цифрових технологій – 2015» 
(«Philology and Linguistics in the Digital Age – 2015», Угорщина, м. Будапешт, 
2015), ХVІ Міжнародній науково-практичній конференції «Людина, культура, 
техніка в новому тисячолітті» (м. Харків, 2015), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук 
і  їхній вплив на розвиток мови й літератури» (м. Львів, 2015), VIІI  Міжнародній 
науковій конференції «Текст. Язык. Человек» (Білорусь, м. Мозир, 2015), 
ІІ Міжнародній науковій конференції «Естетичні моделі російської літератури. 
Естетика та світопогляд» (Польща, м. Білосток, 2017), Всеукраїнській науковій 
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конференції «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» (м. Дніпро, 
2017), щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.  

Публікації. Основні результати дослідження викладено в монографії 
«Типология русского эпистолярного вокатива» (обсяг 22 ум. друк. арк.), 
22 статтях, опублікованих у фахових виданнях України, 6 статтях у закордонних 
виданнях, а також у 19 статтях, матеріалах і тезах наукових конференцій, які 
відбулися в Україні й за рубежем. 

Структура дисертації зумовлена її метою й завданнями. Робота 
складається зі вступу, п’яти розділів основної частини, висновків, списку 
використаної літератури (607 позицій), списку джерел фактичного матеріалу 
(111 видань), переліку умовних позначень і чотирьох додатків. Текст дисертації 
містить 15 таблиць і 4 графіки. Повний обсяг дисертації – 481 с., основного 
тексту – 387 с. (17 авторських аркушів). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, проаналізовано 

сучасний стан її наукового вивчення, сформульовано мету й завдання роботи, 
визначено об’єкт і предмет дослідження, схарактеризовано методи й матеріал 
дослідження, розкрито наукову новизну отриманих результатів, зазначено їх 
теоретичне значення та практичне застосування, подано інформацію про 
апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Лист як об’єкт лінгвістичного дослідження» 
схарактеризовано основні етапи становлення й розвитку епістолярики, описано 
конструктивні параметри листа (КПЛ), їхню комбінаторику й функціональне 
значення, показано місце звертання до адресата в системі КПЛ, проаналізовано 
умови, за яких відбувається редукція КПЛ, розкрито дуалістичну природу листа 
як мовленнєвого утворення й документа водночас.    

Початки епістолярики, поряд з риторикою як наукою про красномовство, 
були сформовані ще за античних часів. Дослідники античної культури 
відзначають, що з давнини до нас дійшла значна за обсягом і різноманітна 
за змістом епістолярна література, яка разом зі справжнім приватним листуванням 
дає зразки філософсько-етичних, літературно-критичних, автобіографічних творів 
(Т. А. Міллер). В античності започатковано й теорію епістолярного стилю, надано 
визначення листів і рекомендації до їх написання. В епоху середньовіччя, за умов 
розширення комунікативного ареалу епістоли, ці рекомендації набували, як 
правило, форму письмовників – збірок літературно прикрашених зразків листів, 
різних за змістом, і такі збірки стали основним каналом передачі естетичних 
традицій у Древній Русі (Д. М. Буланін). 

Лист увійшов у практику людського буття як щось елітарне, поступово 
розширив сферу функціонування й коло осіб, причетних до епістолярної мовної 
творчості, а протягом ХVІІІ–ХІХ ст. став звичайним і найпоширенішим засобом 
спілкування грамотних людей у ситуації, коли між ними немає прямого контакту. 
Характер і загальний обсяг листування досяг рівня, зіставлюваного не лише, 
наприклад, з літературно-художньою творчістю, але і з низкою систем усного 
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спілкування – як спеціального (професійного або територіального), так 
і повсякденного. У ХIХ ст. розпочато публікацію листів видатних особистостей, 
і предметом суспільного інтересу насамперед стали листи коронованих осіб. 
У  ХХ ст. публікація листів видатних людей увійшла в практику видавництв, 
і широкому колу читачів було надано можливість ознайомитися з епістолярною 
спадщиною державних діячів, письменників, науковців, художників, 
композиторів. З’явилася можливість вивчити цю спадщину не лише для 
задоволення цілком природного інтересу до унікальної людини, але й 
з настановою на вивчення листа як своєрідного документа з властивими йому 
ознаками, протиставленого усній (безпосередній) комунікації. Не випадково в ХХ 
столітті було поновлено науковий інтерес до теорії та практики листа. Вивчення 
листів спочатку здійснювали у зв’язку з розвитком теорії стилю й жанру 
в літературознавстві (М. М. Бахтін, М. Л. Степанов, Ю. М. Тинянов). Листування 
письменників виявилось цінним джерелом відомостей про їхні естетичні 
й суспільно-політичні погляди, про біографічні та літературні зв’язки (С. І. Гіндін, 
Б. М. Ейхенбаум, В. М. Жирмунський, В. В. Сиповський та ін.), нарешті, 
предметом філологічного інтересу стала й мова епістолярію (І. Іллінська, 
В. А. Малаховський, Л. Б. Модзалевський, Б. В. Томашевський), науковці 
обговорювали також проблеми текстології листів (А. Л. Гришунін, 
Е. Л. Єфременко, А. Д. Михайлов, Є. І. Прохоров, С. А. Розанова, Л. Н. Смирнова). 

Початок систематичного вивчення листів у лінгвістичному аспекті 
пов’язаний насамперед із проблемами функціональної стилістики (О. П. Білецька, 
О. Н. Булах, О. І. Єфімов, П. С. Карасьов, Л. М. Кецба, А. В. Кур’янович, 
К. В. Ленець, І. Ю. Ярмульська), зокрема з дослідженням стилістичних 
особливостей російського ділового листа (П. В. Веселов, М. М. Ісупова, 
В. І. Кудинова, М. Ю. Рогожин, О. С. Сищиков, С. Ю. Федюрко). Особливої 
актуальності набуває сьогодні з’ясування сутності листа як засобу й каналу 
комунікації; структура та стилістика епістолярного тексту розглядаються 
в  аспекті теорії мовленнєвих актів (Ю. М. Маринін, Г. В. Морозова, 
С. М. Сибірякова, Л. М. Шатилова), етикету мовного спілкування (Т. П. Акімова, 
Н. Ю. Бусоргіна, О. П. Буторіна), лінгвістичної прагматики (О. О. Карамалак, 
А. П. Кир’янова, О. В. Кокуніна, Т. П. Сухотеріна, К. В. Фокіна).  

Якщо за умов усного спілкування комуніканти використовують цілу низку 
невербальних засобів для встановлення контакту й акцентації певних відносин 
між співрозмовниками (жест, міміка, погляд, дотик рукою тощо), то в письмовому 
посланні цього немає, тому воно супроводжується, як правило, супутніми до 
основного змісту листа словесними конструкціями, призначеними змоделювати 
ситуацію живого спілкування. Ці конструкції найчастіше мають формальний 
характер, але саме вони визначають специфіку листа як жанру і як засобу 
комунікації, утворюючи так звану етикетну композиційну рамку, що складається 
з фігур привітання в зачині листа й фігур прощання в його кінцівці. Тому з усіх 
характеристик листа вважаємо лінгвістично значущими, такими, що потребують 
спеціального дослідження, ті його параметри, які можна кваліфікувати як 
конструктивні, тобто параметри, що формують композицію листа як акту 
письмового спілкування. Такі параметри являють собою, як правило, комплекс 
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мовних фігур, канонізованих епістолярною традицією та пов’язаних з умовами 
комунікації, соціальним статусом адресанта й адресата, їхніми особистісними 
й  діловими стосунками, з інтенсивністю листування між ними, загальним 
призначенням листа, волевиявленням адресанта. Зазначений комплекс у своїх 
конкретних складових не є жорстко регламентованим, однак чітко виділяються 
чотири його основні типи: 
 стандартний комплект конструктивних параметрів листа, що включає 

1) вихідні дані (місце й час написання), 2) адресацію (зазначення адресата 
й  зокрема звертання до нього), 3) заключну етикетну формулу, 4) підпис;  

 розширений комплект КПЛ – це стандартний комплект, доповнений ще 
якимись супутніми до основного тексту листа конструктивними параметрами, 
такими, як додаткова адресація, вітання, постскриптум, гриф, вказівки 
адресатові тощо;  

 редукований комплект – це такий набір КПЛ, де відсутній один або кілька 
параметрів стандартного комплекту, аж до повної редукції їх. Редукція 
звертання в листі найчастіше зумовлена такими чинниками, як форсування 
інформації в умовах дефіциту часу або комфортних обставин комунікації 
(бойовище, громадський транспорт); емоційний стан адресанта; взаємини 
комунікантів; регулярність обміну листами (під час тривалого листування 
формальності можуть бути опущеними); 

 розширено-редукований комплект, що поєднує редукцію деяких КПЛ 
і  розширення їх стандартного набору.  

Зразок листа зі стандартним комплектом КПЛ:  
6/VII–31  
Дорогой Алексей Максимович, я переписал еще несколько старых 

рассказов. (Новые не замедлят последовать.) Если будет время – прочитайте, 
пожалуйста. Ваш И. Бабель (І. Бабель – М. Горькому, 6.07.1931 р.). 

Редукції може зазнавати будь-який компонент або частина стандартного 
комплекту КПЛ, і якщо позначити наявність конструктивного параметра знаком 
«+», а його відсутність знаком «–» і послідовно розташувати ці параметри 
відповідно до їхніх номерів, то теоретично отримаємо 16 варіантів можливої 
сполучуваності виділених раніше КПЛ: 

1.  + + + +;     2.  – + + +;    3.  + – + +;    4.  + + – +;     5.  + + + – ;    
6.  – – + +;     7.  + – – +;    8.  + + – –;     9.  – +  – +;    10. – + + –;   
11. + – + –;    12. – – – +;   13. + – – –;    14. – + – –;     15. – – + –;    16. – – – – . 

Усі шістнадцять варіантів регулярно, хоч і з різною частотою, представлені в 
реальному листуванні різних комунікантів, наприклад: 

(6) немає вихідних даних і звертання (– – + +): немає … немає … Прощайте 
пока … Некрасов (М. О. Некрасов – О. М. Островському, липень 1866 р.); 

(7) немає звертання й заключної етикетної формули (+ – – +):   30. III. 54 г. … 
немає … немає … А. Фадеев (О. О. Фадєєв – Військвидавництво, 30.03.1954 р.); 

(10) немає вихідних даних і підпису (– + + –):  немає … Дорогой Гриша … 
Пока и до свидания … немає (С. О. Єсенін – Г. А. Панфілову, листопад 1912 р.). 

У цих та інших варіантах редукованого комплекту КПЛ будь-який 
з наявних параметрів може бути доповнений практично будь-яким компонентом 
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розширення. Наприклад, у листі без вихідних даних є вітання й додаткова 
адресація – звертання в змістовій частині тексту:  

Здравствуйте, Тася и любимая дочка Женя, папа, мама, Лиза, Маруся и 
Аня! ... Как ты, Тася, живёшь? ... До свидания. Целую крепко. Пётр 
(П. Я. Попов – родині, 13.06.1941 р.). 

Конструктивні параметри листа унікальні тим, що, з одного боку, жоден 
з канонізованих і функціонально важливих письмових документів не може мати їх 
повного набору, а з іншого, ніякий документ не допускає властивої листу редукції 
конструктивних параметрів, аж до повної відсутності їх. Редукція звертання 
значно більше, ніж опущення будь-якого іншого конструктивного параметра 
листа, має певні об’єктивні передумови, пов’язані зі стосунками комунікантів, 
експресією, дефіцитом часу або поля комунікації. 

Унікальність листа й усіх його конструктивних параметрів полягає в тому, 
що лист функціонує та виявляє себе відразу у двох його основних іпостасях: 1) як 
мовленнєве утворення, яке може бути створено адресантом з будь-яким 
суспільним статусом, з якими завгодно властивостями його характеру, направлено 
будь-якій конкретній особі або колективу осіб, може мати різні прагматичні 
настанови й містити нічим не табуйований зміст, 2) як певний документ 
у широкому тлумаченні цього поняття, тобто як матеріальний об’єкт із 
зафіксованою в ньому інформацією, призначеною для її зберігання й передачі 
в  часі та просторі. Звідси й своєрідна діалектика листа: з одного боку, 
канонізований формат і жорстке регламентування його конструктивних 
параметрів і жанроутворювальних характеристик, а з іншого, максимальна 
різноманітність не лише плану змісту, але й плану вираження листа з певною 
специфікою практично в кожної окремої мовної особистості. 

У другому розділі «Епістолярне звертання та методологічні принципи 
його опису» обґрунтовано поняття епістолярний вокатив, висвітлено питання 
про співвідношення семантичного обсягу термінів вокатив і звертання, уведено 
терміни вокативна конструкція, моновокатив, полівокатив, вокативна 
домінанта, розглянуто пряму, опосереднену й суміщену адресацію в листі, 
схарактеризовано моделі типологічно значущих вокативних утворень, описано 
методику відбору репрезентативного фактичного матеріалу та його аналізу 
в  цьому дослідженні.  

Адресованість епістолярного тексту знаходить своє вираження не лише 
в  зазначенні одержувача листа на конверті, а й в авторській персоніфікації 
адресата, вираженій різними способами в тексті послання. Цю персоніфікацію 
може бути здійснено як у формі традиційної лінгвістичної фігури: початкового 
звертання в зачині листа або звертань інтратекстових, уведених до його основної 
частини, – так і за допомогою інших мовних засобів, зокрема метатекстової або 
опосередненої адресації. Звідси й необхідність уведення для вивчення та опису 
епістолярної адресації загальнішого, ніж звертання, поняття, а відповідно 
й  терміна. Для цього в дисертації запропоновано термін епістолярний вокатив 
(ЕВ). Цим терміном позначаємо пряме або опосередковане зазначення автором 
листа адресата, якому направлено відповідне послання і з яким адресант 
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установлює контакт у тій або тій формі. ЕВ може бути виражений одиночним 
антропонімом або апелятивом, а також вокативною конструкцією (ВК). 

Вокативна конструкція в листі – це епістолярний вокатив, що складається 
з кількох компонентів. Такими компонентами, поряд із власне звертанням, 
можуть бути різні детермінанти до нього, звертання до кількох осіб, звертання 
із супутніми апелятивами, що вказують на соціальний або інший статус названої 
особи, і, нарешті, різні комбінації самих ВК, що акцентують або приписують ті 
або ті особливості й якості особі, до якої звертається адресант. ВК являє собою 
семантико-синтаксичну єдність. За своєю структурою вона може бути 
елементарною, тобто такою, що складається з двох компонентів: власне 
звертання і якого-небудь детермінанта або апозитива до нього (милая Надя; 
многоуважаемый Алексей Сергеевич; друг Огарёв); розгорнутою, побудованою 
більше ніж із двох компонентів, які утворюють певну синтаксичну конструкцію 
(Олюшка, дорогая моя! (Б. Л. Пастернак – О. М. Фрейденберг, 21.10.1926); 
Уважаемые руководители писательской организации (В. П. Астаф’єв – СП СРСР, 
листопад 1970 р.)), і розчленованою – такою, що містить комплекс звертань до 
одного або кількох адресатів. Звертання в такому комплексі з’єднані, як правило, 
сурядним зв’язком, причому кожне з них може бути як елементарною, так і 
розгорнутою ВК, а також непоширеним вокативом, наприклад: господин хороший 
и дорогой друг души моей растрёпанной (М. Горький – К. П. П’ятницькому, 22–
23 грудня 1901 р.); душа, друг и брат (О. С. Грибоєдов – С. Н. Бегичеву, близько 
12.07.1824 р.). Компоненти розчленованої ВК можуть бути ізоморфними за 
структурою або побудованими за різними синтаксичними схемами. Кожен 
з компонентів розчленованої ВК має структуру, аналогічну іншим типам вокатива 
й може функціонувати в листі як самостійне звертання. 

З точки зору вибору адресантом формальних, граматичних засобів 
звертання до свого адресата, ЕВ буває трьох типів: прямий, опосереднений 
і суміщений. Прямий вокатив – це власне звертання в традиційному його 
розумінні. Опосереднений вокатив – це така номінація адресата в тексті листа, 
яка виконує, подібно до звертання, контактоустановлювальну функцію, але, 
на відміну від звертання, вона виражена яким-небудь непрямим відмінком імені 
й не є вставним компонентом, синтаксично не пов’язаним із членами речення. 
Опосереднений вокатив являє собою або функціональне переведення звертання 
в суб’єктний чи об’єктний компонент висловлення (Опять огромный 
промежуток в переписке, в котором Алексей Петрович не потребует от меня 
оправдания (П. Х. Граббе – О. П. Єрмолову, 17.11.1849 р.); Целую мою 
замухрышку и обнимаю (А. П. Чехов – О. Л. Книппер, 09.01.1903 р.)), або 
прикладку, як правило, до особового займенника другої особи (Спасибо вам всем, 
моим друзьям, за привет... (В. Г. Короленко – Н. Ф. Анненському, 29.07.1903 р.)), 
або метатекстову адресацію (Привет 54%-му петербуржцу (Р. Г. Баранцев – 
А. П. Копилову, 14.06.1991 р.)). Комбінація прямого й опосередненого вокатива 
при звертанні до адресата в тому самому листі утворює вокатив суміщений. 

Єдине в листі звертання до адресата, або моновокатив, протиставлено 
полівокативу – розчленованій лінгвістичній фігурі, що являє собою комплекс 
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звертань до адресата в тексті одного листа до нього. Наведемо приклад листа 
з полівокативом: 

Как мне тебя жаль, мой дорогой и милый Федичка! Ты в таком унынии и 
в таком тяжелом настроении духа (сужу по полученному сегодня письму), что 
если б была какая возможность, я непременно бы приехала тебя повидать. 
Успокойся, дорогой мой Федя! Дети совершенно здоровы, и Федя в ночь 
с субботы на воскресенье не падал с 4-го этажа, а спал преблагополучно 
в постельке. Милый мой, прошу тебя, не верь ты снам и предчувствиям; будь 
спокоен, у нас все будет благополучно... Милый мой, мы ведь опять скоро будем 
вместе и заживем семьей, дай только ребятишек немножко вылечить... 
А знаешь, мой дорогой дружок, мне все кажется, что ты приедешь в это 
воскр<есенье>, хотя ты этого не обещаешь? А как бы было хорошо... 
(А. Г. Достоєвська – Ф. М. Достоєвському, 26.07.1873 р.). 

Будь-який із компонентів полівокатива за структурою є подібним 
до моновокатива, хоч ці компоненти, якщо вони об’єднані в комплекс, мають 
деякі особливості своєї організації й виконуваних функцій. 

Різноманітність вокативних утворень як наслідок великої й об’єктивно 
незліченної кількості письмових послань ставить дослідника перед необхідністю 
розв’язати методологічну проблему відбору з усієї маси листів репрезентативного 
фактичного матеріалу для відповідних типологічних розвідок. Такий матеріал 
у дисертації узагальнено на основі суцільної вибірки, яка включає близько 20000 
вокативів і вокативних конструкцій (що становить приблизно 2/3 дослідженого 
нами корпусу звертань) із понад 16000 листів адресантів, головним чином діячів 
науки, літератури й мистецтва, що жили в XVIII–XX ст. На основі цієї вибірки 
сформовано маркований статистичним порогом генеральний масив вокативів. Він 
містить основний фактичний матеріал для концептуальних висновків і тому 
побудований з дотриманням таких трьох обов’язкових вимог, що забезпечують 
типологічну значущість вокативних утворень, які увійшли до нього: 
- велика кількість вокативних утворень у кожного окремого адресанта (не менше 

ста), що дозволяє персоніфікувати їхню сукупність; 
- різноманітність адресатів, яка виключає або принаймні мінімізує переважання 

суто особистісних комунікативних переваг, що, як правило, має місце в листах 
автора до якогось одного або кількох окремих адресатів, і відповідно виключає 
переважання певних вокативних моделей, прийнятих, наприклад, при 
звертанні до батьків або дітей, до осіб певного соціального статусу тощо; 

- регулярність використовуваних адресантом вокативних моделей, яка 
забезпечена встановленим у дисертації однопроцентним статистичним 
порогом, що співвідноситься з мінімальною в кожного адресанта кількістю 
вокативів. 

Дотримання зазначених вимог забезпечує можливість відповідно до загальної 
установки лінгвістичної типології здійснити класифікацію вокативних утворень, 
описати їхній характер і взаємозв’язки, а також узагальнити і згрупувати їх 
у певні інформативні й лінгвістично значущі моделі. 

Структурна типологія ЕВ, представленого вельми різноманітним мовним 
матеріалом великого обсягу, будується з орієнтацією на моделювання як 
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ефективний метод вивчення й опису тих явищ і процесів у навколишньому світі, 
зокрема й у мові, кількісні й субстанціональні параметри яких не можуть бути 
контрольованими нашою свідомістю. Моделі ЕВ розподілено на базові й похідні. 
При цьому типологічно значущі вокативні утворення системно представлені 
в базових вокативних моделях, кожна з яких являє собою синтаксичну одиницю, 
що включає в себе одну домінанту – власне звертання, яке може 
супроводжуватися одним або кількома граматично залежними від нього словами. 
Похідна вокативна модель – це яка-небудь комбінація базових моделей або їхніх 
функціональних домінант із тими або тими варіаціями, а також із варіаціями 
детермінантів до власне звертання. 

Як компоненти базових вокативних моделей кваліфікуємо:  
- антропонім, маркований символами И (особисте ім’я), О (по батькові), 

Ф  (прізвище), ИО (ім’я та по батькові), ИФ (ім’я й прізвище), ИОФ (ім’я, по 
батькові й прізвище); 

- апелятив, представлений з усіма його похідними однією лексемою (господин / 
госпожа; друг – дружок, дружище, дружочек; мама – мамочка, мамчик, 
мамахен, мамуленька тощо); 

- супутній антропоніму або апелятиву детермінант, теж представлений з усіма 
його граматичними формами та похідними однією лексемою (добрый – 
добрейший; милый – миленький, милейший). 

Третій розділ «Структурні типи епістолярного моновокатива» 
присвячено опису типології вокативних утворень в епістолярних текстах. 
Сформовано корпус вокативних утворень, що регулярно функціонують 
у російськомовних листах. Такими утвореннями в дисертації вважаємо звертання, 
що перейшли однопроцентний статистичний поріг, тобто зустрілися не менше 
одного разу на сто вокативів, і були зафіксовані з цим порогом у двох і більше 
адресантів. До списку регулярних вокативних утворень увійшла 71 модель 
вокатива. Усе різноманіття цих моделей зводиться до трьох основних їх типів, 
побудованих відповідно на базі антропоніма, апелятива та комбінації антропоніма 
й апелятива. За цими моделями в генеральному масиві вокативів побудовано 
14684 вокативні утворення, що визначають структуру, типологію та стилістику 
ЕВ. Наведемо приклади найпродуктивніших вокативних моделей, розташованих 
за порядком убування частоти їх реалізації в генеральному масиві вокативів: 

1) моделі звертання з семантико-синтаксичною домінантою антропонімом: 
дорогой ИО; многоуважаемый ИО; И; ИО; дорогой И; милый И; милый ИО; 
уважаемый ИО; глубокоуважаемый ИО; любезный ИО; дорогой мой И; милый 
мой И; добрый ИО; дорогой мой ИО; глубокоуважаемый и дорогой ИО; добрый 
мой ИО; Ф; дорогой Ф; милый и дорогой И; любезный Ф; любезный И; дорогой О; 
мой И; родной мой И; многоуважаемый и милый ИО; мой милый ИО; дорогой 
и многоуважаемый ИО; почтенный ИО (28 моделей);    

2) моделі звертання з семантико-синтаксичною домінантою апелятивом: 
милостивый государь; дорогой мой; милый; дорогой друг; милостивый государь 
мой; голубчик (голубушка); мама; брат; светлейший князь; друг мой; милый друг; 
милый мой; дорогой; друг; всемилостивейший государь; душа моя; дорогой мой 
друг; ангел мой; товарищ; родной; сударь; детка; сиятельнейший граф; зверь; 
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любезный друг; голубчик мой (голубушка моя); душа; милый и дорогой друг; 
радость моя; дорогая мама; любезные родители; милый мой друг; родной мой; 
милая мама; старик (35 моделей);   

3) моделі звертання на основі комбінації антропоніма й апелятива: 
милостивый государь ИО; любезный друг ИО; милостивый государь мой ИО; 
дорогой товарищ Ф; милый друг И; милостивый государь граф ИО; милый 
друг ИО; товарищ Ф (8 моделей).    

Подібно до будь-якої лінгвістичної моделі, модель вокативного утворення є 
насамперед структурним або функціональним аналогом яких-небудь конкретних 
мовних фігур. Максимально узагальнене (за відповідної прагматичної настанови) 
подання цих фігур ЕВ кваліфікуємо як їх базові моделі. І якщо не конкретизувати 
лексемний склад вокативних утворень, а їх моделі подавати за характером 
відповідних вокативних домінант, то наведені вище конструкти ЕВ можна 
навести в більш загальному вигляді, позначивши домінанти: Ан (антропонім), Ап 
(апелятив), АпАн (комбінація апелятива й антропоніма). Базових вокативних 
моделей з домінантою антропонімом після відповідних узагальнень у нашому 
генеральному масиві виявилося 18 (найпродуктивніші: дорогой Ан, Ан, 
многоуважаемый Ан), з домінантою апелятивом – 11 (найпродуктивніші: Ап, мой 
Ап, дорогой Ап), з комбінацією цих вокативних домінант – 6 (найпродуктивніші: 
АпАн, любезный АпАн, мой АпАн). Отже, усього 35 моделей, тобто суттєво 
менше загальної кількості моделей ЕВ, побудованих до останнього узагальнення. 

Базові моделі звертання з домінантою антропонімом переважають кількісно, 
зокрема за лексичною різноманітністю детермінантів вокативних конструкцій і за 
числом реалізацій таких моделей: у нашій вибірці за ними побудовано 10841 
звертання, що становить 74% загальної кількості регулярних вокативних 
утворень. Отже, статистично підтверджено гіпотезу, що для російської 
лінгвокультурної спільноти найбільш природними й характерними є  моделі 
звертання з домінантою – ім’ям або ім’ям та по батькові адресата (можливо, 
у супроводі детермінантів дорогой, милый, многоуважаемый тощо).  

Базові моделі звертання з домінантою апелятивом представлено 2710 
реалізаціями, що становить 18% загальної кількості регулярних вокативних 
утворень. Найуживанішою базовою моделлю є апелятив без детермінанта, і це 
цілком закономірно. Антропонім не має постійної власної семантики, тому будь-
яка його актуалізація у звертанні може вимагати якогось супроводу такими 
словами-детермінантами, які вказували б на ставлення автора листа до свого 
адресата хоча б у ритуально-етичному аспекті. З цієї причини ім’я адресата 
у вокативній конструкції регулярно супроводжується означеннями дорогой, 
милый, любезный, почтенный, глубокоуважаемый тощо. Що ж до апелятива, він 
значно менше, ніж антропонім, вимагає спеціальної детермінації у разі 
використання його як звертання, оскільки вже своїм лексичним значенням 
визначає поле потрібної адресантові конотації або взагалі виключає її, як це 
звичайно буває при уживанні регулятивів у вокативних конструкціях. 

Типологія моновокатива в її структурно-функціональному аспекті – це 
за своєю суттю й за загальною лінгвістичною значущістю головним чином 
типологія вокативних утворень з домінантою апелятивом, базові моделі яких 
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легко можуть бути трансформовані в базові моделі з домінантою антропонімом 
(дорогой друг → дорогой Антон; душа моя → Танюша моя). Класифікуємо такі 
вокативні утворення за характером відповідного апелятива, переважно 
використовуваного як звертання до більш або менш широкого кола адресатів. 

У пропонованій дисертації указано на чотири основні типи апелятива 
у письмовому звертанні: 1) загальний апелятив, який може бути використаний як 
звертання до будь-якого адресата (господин, товарищ, милостивый государь, 
голубчик, друг); 2) вибірковий апелятив, використовуваний автором листа при 
звертанні тільки до якогось соціально значущого, хоча й досить широкого кола 
осіб, які мають певний і відповідним чином регламентований суспільний статус 
(барон, князь, генерал, полковник, профессор, редактор); 3) конситуативний 
апелятив, мотивований контекстом або ситуацією спілкування, жорстко не 
пов’язаний з прийнятими суспільством етичними нормами, уведений адресантом 
і використовуваний ним як звертання лише до обмеженого кола осіб, що мають 
певну ознаку, важливу для адресанта (земляк, поэт, киевлянин, собрат, 
однополчанин, хозяйка); 4) персоніфікований апелятив, використовуваний, 
подібно власному імені, у письмовому звертанні лише до одного адресата й лише 
одним (за окремими винятками) адресантом (чеховські звертання на зразок 
собака, инфузория, лошадка, венгерец; Кролёнок і Звэра як звертання 
К. Г. Паустовського до коханої жінки тощо). 

Перші два із зазначених чотирьох типів вокативного апелятива залежно від 
ступеня їх нормативності розподілено на апелятиви канонізовані, тобто 
загальноприйняті (друг, товарищ, графиня, редактор, бабушка), і неканонізовані, 
використовувані лише окремими адресантами (другаре, мамахен, синьор, пани, 
мадам). Третій і четвертий типи залежно від характеру мотивації їх використання 
поділяємо на об’єктивно мотивовані, коли є якісь об’єктивні передумови вибору 
адресантом відповідного вокатива (соотечественник, тёзка, псковичи, ЭКГ-шник 
и неоперабеленец), і суб’єктивно мотивовані, тобто такі, що якимось чином 
кваліфікують адресата тільки за волею та бажанням автора листа й іноді 
набувають характеру прізвиськ (спасительница, невежа, кашалотик).  

Базових моделей звертання на основі комбінації антропоніма й апелятива 
всього шість, і на їх основі побудовано близько 8% регулярних вокативних 
утворень. Власне ім’я як ЕВ може супроводжувати кожний із восьми виділених 
нами вище типів вокативного апелятива, а відповідно й будь-яку використовувану 
в листі їх комбінацію. Так, загальний канонізований апелятив милостивый 
государь фігурує у звертанні милостивый государь дядюшка Степан Иванович 
(О. О. Корнилович – С. І. Корниловичу, 20.08.1821 р.), вибірковий канонізований 
апелятив доктор – у звертанні доктор Чехов (М. Горький – А. П. Чехову, 
3.06.1899 р.), конситуативний об’єктивно мотивований апелятив земляк входить 
до складу конструкції Многоуважаемый и высокочтимый, знаменитый мой 
земляк Виктор Михайлович (І. І. Шишкін – В. М. Васнецову, 11.02.1886 р.). 
І навіть суто персоніфіковані апелятиви часто супроводжують той або той 
антропонім, як, наприклад, у листах А. П. Чехова до О. Л. Кніппер, де є вокативи 
лошадка та милая собака, але є й ВК собака Олька й Оля милая, собака 
(26.04.1901 р., 9.02.1902 р.). 
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Антропонім може супроводжуватися й кількома апелятивами. Такі 
конструкції різняться не лише своїми компонентами, але й порядком 
розташування їх відносно один одного та супроводжуваного ними антропоніма. 
Загалом комплекс апелятивів може передувати імені, як у наведених раніше 
прикладах, розташовуватися за власним ім’ям або оточувати антропонім, беручи 
його у  своєрідну рамку, особливо при опосередкованій адресації (Академику 
В. И. Вернадскому г-ну Председателю Комиссии по Высшей школе 
(М. П. Василенко – В. І. Вернадському, 24.06.1918 р.). Поодиноке, але також 
можливе розташування апелятивів – у рамці з редуплікованого імені: Марина, 
золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, 
утренняя дымящаяся душа моя, Марина (Б. Л. Пастернак – М. І. Цвєтаєвій, 
14.06.1924 р.). Супутні власному імені апелятиви найчастіше не утворюють чітко 
організованої лінійної послідовності ні в аспекті їх соціальної значущості, ні 
з погляду стилістичної ієрархії. 

Отже, описані нами вокативні конструкції, що формуються на основі їх 
базових моделей, функціонально значущі й продуктивні в епістолярії. Усі вони 
у  їх мовленнєвій реалізації об’єктивно маніфестують не тільки структурне 
й  лексичне різноманіття, але й комунікативні можливості російської мови, 
а  також осіб, що є її носіями. 

У четвертому розділі «Полівокатив в епістолярному тексті» описано 
полівокатив – маловивчене вокативне утворення, що складається з двох і більше 
розміщених у різних місцях послання звертань автора листа до свого адресата; 
показано специфіку повторної номінації адресата у складі полівокатива; 
схарактеризовано типи полівокатива й особливості функціонування їх у листах 
з різними прагматичними настановами. У цьому ж розділі побудовано загальну 
структурну типологію епістолярного вокатива.  

Полівокатив являє собою низку звертань, використовуваних адресантом не 
лише для встановлення контакту зі своїм адресатом, але й для вербальної 
підтримки цього контакту, його продовження в часі. В умовах письмової 
комунікації, здійснюваної в одному напрямку: від адресанта до адресата, якщо 
немає можливості спостерігати реакцію адресата, в автора листа закономірно 
виникає прагнення до максимально надійного й неперервного зв’язку з його 
адресатом, зв’язку, що може бути забезпеченим – і це найпростіший спосіб – 
дублюванням звертання або неодноразовим його використанням з різними 
варіаціями. Звідси й різні структурні типи самого полівокатива, і різноманітність 
його складових в окремих вокативних утвореннях, що формують ту або ту фігуру 
багаторазового письмового звертання, від одиночного антропоніма або апелятива 
до багатокомпонентної вокативної конструкції будь-якої складності: милая ... 
милая ... драгоценная моя ... Ляличка ... бесценная, милая Варенька ... дорогая моя 
... о, моя бесценная, дорогая моя, жизнь моя, Варенька ... деточка ... Варенька! 
Бесценная! ... милая, бесценная моя ... Варюшечка (І. О. Бунін – В. В. Пащенко, 
17.01.1891 р.).  

Полівокатив поєднує первинну в епістолярному тексті й повторну 
номінацію адресата, тому лексичне наповнення його компонентів визначено вже 
сутністю й функціями цих двох видів номінації. Первинна номінація призначена 
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ідентифікувати одержувача листа (найнадійніший ідентифікатор – антропонім) 
і  встановити з ним контакт, для оптимізації якого широко використовують 
лексеми з позитивною оцінною конотацією; повторна ж номінація спрямована на 
підтримку вже встановленого контакту, тому вона частіше реалізується 
апелятивами, субстантиватами, недетермінованими антропонімами тощо.  

Типологія російського епістолярного полівокатива базується 
в  пропонованій дисертації на таких засадах: 1) кількість звертань як компонентів 
полівокатива; 2) розташування цих звертань у тексті листа; 3) ступінь 
ідентичності лексичного наповнення полівокатива; 4) характер співвідношення 
першого звертання з іншими компонентами полівокатива.  

Виділено три типи полівокатива: рамковий, розсіяний і комбінований. 
Рамковий полівокатив – це два звертання, одне з яких відкриває лист, інше 
супроводжує заключну етикетну формулу й підпис і разом із цими КПЛ завершує 
послання. Полівокатив цього типу, як правило, об’єктивно мотивований  
етичними нормами письмового спілкування, від яких без особливих причин 
відступати не прийнято. Залежно від характеру співвідношення первинної 
і  повторної номінації адресата в його компонентах рамковий полівокатив може 
бути дублювальним (друге звертання повторює перше: милый брат ... милый 
брат), редукованим (у другому звертанні опущено деякі компоненти першого: 
дорогая Аня ... Аня), розширеним (до другого звертання щось додано: мама ... 
милая мама) і модифікованим (компоненти полівокатива зовсім різні: дорогой 
Пётр Ильич ... голубчик). Модифікований полівокатив допускає також часткову 
заміну компонентів вокативної конструкції. Заміни може зазнати як залежний, так 
і стрижневий компонент словосполучення. Зафіксовано, зокрема, такі моделі 
рамкового модифікованого полівокатива із заміною детермінанта: милый ИО ... 
дорогой ИО; друг мой ИО ... милый ИО; многоуважаемая ИО ... добрейшая ИО 
тощо. У модифікованому полівокативі антропонім, що однозначно вказує на 
адресата (це суттєво для встановлення контакту), регулярно наявний у першому 
компоненті рамкового полівокатива й часто опускається або замінюється 
апелятивом у другому, коли контакт уже встановлено, наприклад: дорогая 
Люсенька … мой друг (М. О. Булгаков – О. С. Булгаковій, 30.05.1938 р.).  

Розсіяний полівокатив – це полівокатив, компоненти якого є в різних 
місцях тексту послання, він складається з двох (Танюша ... дорогая моя...) і більше 
(милая Лика ... очаровательная ... Лика ... Лика...) звертань, які розміщені в тексті 
листа, але не входять до складу його завершальної формули. Мотивування 
використання розсіяного полівокатива може бути або об’єктивним, коли обсяг 
листа дуже великий і вимагає нагадування про те, кому він адресований, або 
суб’єктивним, пов’язаним з емоціями адресанта, або й те й те одночасно. 
Розсіяний полівокатив розподілено на два типи: гомогенний, що складається 
зі  звертань одного класу, антропонімів або апелятивів, і гетерогенний, що 
включає й антропоніми, і загальні іменники, зокрема різні субстантивати. 

Гомогенний розсіяний полівокатив з домінантою антропонімом включає до 
свого складу одиночні антропоніми в тій або тій їх формі або антропоніми 
в супроводі детермінантів. Структура типового гомогенного полівокатива 
з домінантою іменем адресата може бути представлена узагальнено так: И... И... 
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И..., або ИО ... ИО ... ИО ..., або Ф... Ф... Ф... тощо, можливо, з різними 
комбінаціями форм антропоніма. Основна функція гомогенного полівокатива 
такого типу – установити й підтримати контакт із адресатом. Поширеною 
модифікацією цього полівокатива є комбінація антропоніма з детермінантом при 
першому звертанні й кількаразовий повтор імені адресата далі в тексті листа. 
Типові моделі такого полівокатива: многоуважаемый ИО ... ИО ... ИО ... ИО ...; 
дорогой И ... И ... И ... ; родная И ... И ... И ... И ... та ін. В ініціальній вокативній 
конструкції антропонім може супроводжуватися кількома детермінантами, 
наприклад: мой дорогой, мой неоценённый, мой, мой и мой Евгений Петрович ... 
Евгений Петрович ... Евгений Петрович ... (І. І. Горбачевський – 
Є. П. Оболенському, 22.03.1862 р.). І це цілком закономірно: в момент 
установлення контакту адресант робить комплімент адресатові, емоційно-
оцінними прикметниками підкреслює його позитивні якості та власну позитивну 
оцінку цих якостей, тим самим створюючи сприятливі умови для подальшої 
взаємодії, а потім йому залишається лише підтримувати контакт, для чого досить 
назвати ім’я адресата. Перший компонент розсіяного полівокатива цього типу 
несе більш значне функціональне навантаження, ніж інші: він виконує, крім 
фатичної, емоційно-експресивну функцію, що зумовлено семантикою 
детермінантів антропоніма, інші ж компоненти полівокатива слугують підтримці 
контакту між комунікантами.  

Нерідко, однак, гомогенний полівокатив з домінантою антропонімом 
поєднує у своєму складі антропоніми з детермінантами в різних позиціях. 
У такому разі детермінанти можуть як повторюватися, так і варіюватися, ім’я 
адресата може бути детермінованим не лише ад’єктивними поширювачами, а й 
апелятивами, що створює велику кількість найрізноманітніших комбінацій. 
У  межах одного такого комплексу номінацій нерідко змінюються детермінанти 
або форми антропоніма, наприклад: Танюша, радость моя ... Танушка моя ... 
Тань-Тань ... (К. Г. Паустовський – Т. О. Паустовській, 18.05.1953 р.). Такий 
полівокатив є динамічним, він експлікує високе емоційне напруження стосунків 
між комунікантами й забезпечує підтримку установленого рівня емоційного 
контакту впродовж усього акту спілкування. 

Гомогенний розсіяний полівокатив з домінантою апелятивом містить у собі 
неодноразово повторену лексему (можливо, з різними детермінантами) або різні 
лексеми, що називають адресата. Повтор того самого апелятива в листі – явище 
досить рідкісне. Значно частіше полівокатив цього типу поєднує різні апелятиви, 
причому, як правило, принаймні частина з них має детермінанти, наприклад: 
милая моя жёнка ... ангел кротости и красоты ... мой друг ... (О. С. Пушкін – 
Н. М. Пушкіній, 2.10.1835 р.). Розсіяний полівокатив цього типу максимально 
персоніфікований: з одного боку, такому способу іменування адресата віддають 
перевагу лише деякі автори листів, зокрема, багато подібних прикладів 
в епістоляріях О. С. Пушкіна й А. П. Чехова; з іншого боку, навіть у цих авторів 
апелятив домінує в листуванні з обмеженим колом адресатів, з якими вони 
пов’язані найближчими стосунками. Гомогенний полівокатив з домінантою 
апелятивом виконує не тільки фатичну й емоційно-експресивну функції, але 
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також і поетичну функцію, оскільки відзначається образністю, включає епітети, 
метафори, оказіоналізми, що віддзеркалює творче ставлення адресанта до мови.  

Гетерогенний розсіяний полівокатив нерідко поєднує найрізноманітніші 
способи іменування адресата й являє собою комбінацію антропоніма, апелятива 
та субстантивованого ад’єктива, а також побудовані на їх основі різноманітні 
вокативні конструкції. Домінантою полівокатива цього типу можна вважати той 
компонент, що переважає кількісно, у такому разі для передачі різних емоційно-
оцінних значень, що характеризують нюанси міжособистісних стосунків 
адресанта й адресата, однаково відіграє роль як вибір апелятива, так і надання 
переваги тій або тій формі антропоніма. Характер лексичної домінанти 
визначається ставленням адресанта до адресата й узусом, прийнятим 
у комунікації між ними, і є одним із тих засобів, які поєднують листи, адресовані 
автором одному кореспондентові, в єдиний епістолярний дискурс.  

Розподілення компонентів розсіяного полівокатива в тексті листа 
підпорядковане певним закономірностям побудови епістолярного тексту; зокрема, 
інтратекстові звертання можуть маркувати дискурсивні одиниці, що реалізують 
у листі такі мовленнєві жанри, як вибачення, подяка, комплімент, прохання. 

Комбінований полівокатив утворюється при сполученні рамкового 
й розсіяного полівокативів, будучи по суті обрамленим розсіяним полівокативом, 
що складається з трьох і більше звертань, останнє з яких формально завершує 
основну частину послання. Загалом комбінований полівокатив мотивований 
водночас і об’єктивно (лист відповідає прийнятим етичним нормам письмового 
спілкування), і суб’єктивно (він може бути насиченим емоційно). 

Щодо структурної типології комбінованого полівокатива, істотним 
є  співвідношення останнього звертання в листі з попередніми. За характером 
замикання рамки можна виділити два типи комбінованого полівокатива: 
а) з дублюючим компонентом, що замикає рамку, тобто з повтором наприкінці 
листа вже використаного раніше в цьому ж листі звертання, початкового або 
непочаткового, і б) з модифікацією компонента, що замикає рамку, тобто з новим, 
не використаним раніше звертанням як фінальним компонентом полівокатива. 

Комбінований полівокатив сполучає функціонально значущі параметри 
рамкового й розсіяного полівокативів, але має й деякі специфічні властивості. Він 
об’єднує великий і більш різноманітний лексичний матеріал. Комбінований 
полівокатив набагато повніше й наочніше, ніж інші вокативні утворення, 
демонструє структурні та змістовні можливості письмової адресації. І,  нарешті, 
такий полівокатив дає більше можливостей для реалізації прагматичних настанов 
адресанта, який, звертаючись до цієї фігури, отримує більшу кількість ефективних 
засобів репрезентації як особистісних стосунків між автором листа і його 
адресатом, так і певних індивідуальних особливостей кожного з комунікантів. 

Загальну схему структурної типології російського епістолярного вокатива 
наведено в таблиці 1.  
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П’ятий розділ «Стилістика епістолярних звертань як комплекс їхніх 
індивідуально-авторських параметрів» присвячено опису та практичній реалізації 
розробленої автором дисертації методики виявлення індивідуально-авторських 
особливостей російського епістолярного вокатива й персоніфікації вокативних 
утворень у різних адресантів. Ця методика містить у собі три основні процедури: 
формування вектора вокативного ресурсу, визначення динаміки розгортання 
вокативних моделей і побудову контамінованих образів певного класу вокативів. 

Вектор вокативного ресурсу складається з чотирьох ресурсних індексів: індексу 
наповнення, що визначає відсоткове співвідношення вокативів, побудованих за 
різними моделями, і загальної кількості вокативних утворень у тому чи тому масиві 
листів; індексу включення, який вказує на обсяг  вокативного матеріалу, що 
перейшов у цього адресанта встановлений статистичний поріг і включений до 
описуваної множини вокативів, у відсотках від загальної кількості звертань у цьому 
епістолярії; індексу стабільності, який указує на відсоток вокативних моделей, що 
перейшли статистичний поріг, від загальної їх кількості в епістолярії цього адресанта; 
індексу реалізації, що демонструє співвідношення кількості максимально можливих 
вокативних моделей у масиві листів і кількості вокативних моделей, реально в цьому 
масиві представлених, тобто відсоток реалізованих моделей звертання від потенційно 
можливої загальної кількості їх. Таким чином, вектор вокативного ресурсу утворено 
чотирма величинами, що вказують на числове значення індексів наповнення, 
включення, стабільності й реалізації. Ці індекси характеризують головним чином 
кількісні параметри вокативних утворень у листах різних адресантів, параметри, що 
вказують на співвідношення загального та специфічного у вокативній творчості 
окремих авторів послань, а звідси й на способи установлення та підтримки 
дистанційного контакту, яким надають перевагу комуніканти. 

Приклади числових значень вектора вокативного ресурсу в епістоляріях 
кількох адресантів наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Числові значення вектора вокативного ресурсу 

Індекси вокативного ресурсу  
Адресант Індекс 

наповнення 
Індекс 

включення 
Індекс 

стабільності 
Індекс 

реалізації 
Пушкін О. С. 19 73 12 21 
Островський О. М. 6 95 14 9 
Крамськой І. М. 9 85 21 18 
Мусоргський М. П. 21 69 16 35 
Рєпін І. Ю. 11 83 12 13 
Горький М. 15 70 8 25 
Бунін І. О. 17 70 8 29 
Чуковський К. І. 9 86 13 14 
Лотман Ю. М. 6 92 19 10 
Астаф’єв В. П. 10 85 7 7 
Середнє значення 12 81 13 18 
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Відносні характеристики окремого й загального, індивідуального й 
канонізованого, зіставлені з відповідними середніми значеннями індексів 
вокативного ресурсу, персоніфікують систему вокативних лінгвальних фігур 
автора певного масиву листів і вказують на особливості його вокативної 
стилістики. Так, в О. М. Островського індекси наповнення й реалізації удвічі 
менші їх середніх величин, а індекс включення, навпаки, суттєво перевищує його 
значення в кожного з решти адресантів. Такий набір індексів показує, що ступінь 
різноманітності вокативних утворень в епістолярії Островського є мінімальним.  

У В. П. Астаф’єва, при низьких показниках індексів стабільності й 
реалізації, індекси наповнення та включення близькі до середніх значень. Це 
зумовлено дуже малою кількістю регулярних моделей вокатива, на яку припадає, 
однак, значна кількість їх реалізацій, і одночасно значною кількістю спонтанних, 
одиничних вокативних утворень. 

У листах М. П. Мусоргського максимальною є різноманітність як 
використаних ним вокативів взагалі, так і регулярно уживаних вокативних 
моделей, що відзначено найбільшими в наведеній таблиці значеннями індексів 
наповнення й реалізації при мінімальному індексі включення.  

Дослідження динаміки розгортання системи вокативних моделей 
показує, що на початку листування практично в усіх адресантів актуалізуються 
загальноприйняті лінгвістичні й етичні норми письмового звертання, а при 
пролонгованому характері спілкування починають виявляти себе в безперервному 
потоці листів індивідуально-авторські особливості вокативної творчості, 
до епістолярію можуть бути введені й нерідко вводяться нестандартні, часто 
оригінальні, навіть екзотичні вокативні утворення, а отже, й їх моделі. 
Утворюється, як мінімум, два функціональні ешелони епістолярного вокатива: 
універсальний з перевагою загальноприйнятих нормативних звертань 
і специфічний із включенням довільних і спонтанних вокативів. 

На рис. 1 наведено графік, на якому суцільні лінії, що демонструють 
наростання різних вокативних моделей в епістолярній творчості І. М. Крамського 
й І. Ю. Рєпіна, значно розходяться, відображуючи специфіку стилістики кожного 
автора. Пунктирні ж лінії, що фіксують динаміку запорогових вокативних 
моделей, при невеликій розбіжності на початку, далі йдуть практично паралельно, 
причому адресанти вичерпують ресурс регулярних вокативних утворень ще 
на початку третьої сотні листів. Якщо надалі цей ресурс і поповнюється новими 
моделями, які стають продуктивними в епістолярії цього адресанта, то це 
відбувається рідко й, очевидно, може спричинюватися зміною умов спілкування, 
зокрема розширенням кола адресатів. 

Обидва адресанти регулярно листувалися з широким колом кореспондентів, 
серед яких багато видатних людей, зокрема письменники Л. М. Толстой, 
В. М. Гаршин, А. П. Чехов; науковці Д. І. Менделєєв, І. П. Павлов, 
Д. І. Яворницький; художники Ф. О. Васильєв, М. М. Ге, В. Д. Полєнов, 
В. О. Сєров, І. І. Шишкін; колекціонер і художній діяч П. М. Третьяков; критик, 
історик мистецтва В. В. Стасов та ін. Опубліковані двотомні зібрання листів 
містять 600 листів І. М. Крамського й 671 лист І. Ю. Рєпіна, в яких зафіксовано 
відповідно 774 і 720 вокативів і вокативних конструкцій. Уся вокативна творчість 
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Крамського представлена 75 моделями, у Рєпіна ж зафіксовано 82 моделі 
вокатива. Як бачимо, знову цілком співвідносні цифри. 

Динаміка появи регулярних вокативних моделей в епістолярному дискурсі 
Крамського й Рєпіна дуже близька. Уже в першому десятку листів Крамського 
реалізовано п’ять із п’ятнадцяти запорогових моделей вокатива: у першому 
листі – дорогой мой ИО; у третьому – дорогой ИО; у п’ятому – милая моя; у 
шостому – ИО; у дев’ятому – добрый мой ИО. У перших сорока листах 
реалізовано десять запорогових моделей, тобто дві третини всіх його регулярних 
вокативів. Решта п’ять моделей з’являються далі з інтервалом у кілька десятків 
листів, причому остання з них – уважаемый ИО – в 220-му з шестисот листів. 

 

 

Рис. 1. Динаміка розгортання системи вокативних моделей 
у листах І. М. Крамського й І. Ю. Рєпіна 

Аналогічна ситуація з регулярними вокативними утвореннями в епістолярії 
Рєпіна. У перших тридцяти листах реалізовано шість із десяти запорогових 
моделей; у межах першої сотні листів їх уже вісім, а остання, десята регулярна 
модель – дорогой, глубокоуважаемый ИО – уперше виникає в 241-му листі. 
У  решті листів (а їх ще понад чотириста) якщо і з’являються нові моделі 
вокатива, то це здебільшого спонтанні одиничні утворення або нерегулярні 
в епістолярній творчості цього адресанта моделі. 

Зовсім інші результати дає порівняння динаміки розгортання всієї системи 
вокативних моделей у цих адресантів. У перших п’ятдесяти листах Крамського 
реалізовано 45 моделей вокатива – більшу частину всього їх корпусу. 
У наступних п’ятдесяти листах додається ще 13 нових моделей, далі наростання 
вокативних моделей в епістолярному дискурсі адресанта вповільнюється, і 
наступні 50 листів дають усього 10 нових моделей, а потім кожні нові півсотні 
листів поповнюють вокативний ресурс лише однією – двома не використаними 
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раніше моделями вокатива. Такий розподіл вокативного ресурсу пов’язаний 
з екстралінгвістичними чинниками, зокрема з характером кола адресатів, яке 
згодом у Крамського, природно, змінювалось. Початок листування припадає на 
1862–1866 роки, і багато листів цього періоду адресовані С. Крамській – спочатку 
нареченій, а потім дружині художника. Форсована динаміка наростання вокативів 
в епістолярії значною мірою пов’язана з емоційним ставленням Крамського до 
коханої жінки, що стала матір’ю його дітей. Він із ніжністю звертається до Софії 
Миколаївни, іноді по кілька разів в одному листі: моя дорогая Соня; милая моя, 
дорогая; друг мой дорогой и милый, Соня; милый друг мой Соня, голубчик Соня, 
Сонечка милая; милочка моя; родная моя Соня; хорошая моя; милая жена моя; 
добрая моя. Пізніше, в 1870-і роки, коли коло кореспондентів Крамського 
розширюється, листування з деякими з них, зокрема з П. М. Третьяковим, 
О. В. Нікітенком, Ф. О. Васильєвим, В. Д. Полєновим, І. Ю. Рєпіним, набуває 
постійного й регулярного характеру, обговорювані в листах питання мають 
важливе суспільне значення, стосуються завдань мистецтва, призначення 
художника, долі російської реалістичної школи живопису, а також актуальних 
політичних подій, Крамськой віддає перевагу стереотипним формулам звертання, 
більш характерним для приватно-ділового листування: многоуважаемый ИО, 
глубокоуважаемый ИО, милостивый государь ИО тощо.  

Динаміка розгортання вокативних моделей в епістолярії Рєпіна суттєво 
відрізняється від описаної раніше. Наростання різних моделей вокатива 
відбувається поступово й рівномірно протягом усього часу, охопленого 
листуванням, а це понад шістдесят років. Починаючи з п’ятдесятого листа, кожні 
наступні п’ятдесят листів додають до вже реалізованих вокативів, як правило, від 
двох до шести нових звертань. Сплески вокативної творчості припадають на 
фрагменти епістолярного дискурсу, утворені листами від 550-го до 600-го та від 
600-го до 650-го (по одинадцять нових вокативних моделей). Це відбувається, по-
перше, у зв’язку з появою нових адресатів у колі кореспондентів художника, а по-
друге, зі зміненими умовами спілкування. Так, у післяреволюційні роки Рєпін 
в одному з листів звертається до учнів технікуму точної механіки й оптики: 
молодые товарищи, віддаючи данину новим етичним нормам спілкування. Коли 
Д. І. Яворницькому було присвоєно звання члена-кореспондента Всеукраїнської 
Академії наук, Рєпін урочисто й навіть трохи пафосно звертається до нього: 
дорогой, глубокоуважаемый маститый академик Дмитрий Иванович. 

Особливості лексичного наповнення моделей вокативних конструкцій, 
побудованих різними адресантами, відображено з певним ступенем повноти 
охоплення словника окремих авторів листів при позиційному підсумовуванні 
відповідної лексики у своєрідних аналітичних виразах, що є контамінованими 
образами цих конструкцій і демонструють, який лексичний матеріал і в якій його 
позиції відносно стрижневого компонента ВК супроводжує власне звертання. При 
цьому виявляються загальні для російського епістолярного вокатива параметри 
відповідної лексики, а також індивідуально-авторські переваги у відборі 
лексичних засобів установлення й підтримки письмового контакту, головним 
чином їх складників-детермінантів. 
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Специфіка лексичного наповнення вокативних моделей, побудованих 
на  базі апелятива, супроводжуваного тим або тим набором його детермінантів, 
і зокрема узгоджених означень, представлена в дисертації з використанням моделі 
контамінованих образів, що зводить в один аналітичний вираз (своєрідну 
формулу) задану множину конкретних вокативних утворень із будь-якою 
синтаксичною та / або семантичною домінантою. У дисертації наведено 
контаміновані образи вокативних конструкцій, що являють собою субстантивні 
словосполучення з найчастіше використовуваною домінантою друг. Вони 
унаочнюють надзвичайно різноманітну картину кількості й характеру 
детермінантів (дужки позначають ступінь їхньої факультативності) у слова друг, а 
також їх розміщення щодо стрижневого компонента ВК. 

Короленко – лише одна розгорнута вокативна конструкція, непоширене 
звертання дружище й тільки один образ: 

( мой дорогой старый ) друг  

Пушкін – значно більше вокативних утворень відповідного характеру і 
складніший їх контамінований образ: 

 

Бунін – понад 120 звертань зі стрижневим словом друг, утворених за 21-ю 
моделлю субстантивних словосполучень, і дуже розвинений їх контамінований 
образ: 

 

У побудованих контамінованих образах як аналітичних моделях ЕВ 
стилістично інформативним і лінгвістично значущим є як горизонтальне, так і 
вертикальне їх наповнення. Перше з них указує на рамки атрибутивного 
розширення власне звертання, максимальну довжину використовуваних тим або 
тим адресантом вокативних конструкцій і лінійну їх організацію. І тут у різних 
адресантів виявляються найрізноманітніші переваги щодо детермінації 
й антропонімів, і апелятивів. І навіть одне й те саме звертання різні адресанти 
можуть супроводжувати різною кількістю атрибутів.  
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Вертикальне наповнення побудованих аналітичних виразів демонструє 
обсяг і різноманітність епітетального матеріалу, що наповнює кожну з позицій, 
зафіксованих у відповідних контамінованих образах у того чи того адресанта.  

Контаміновані образи ВК, доповнюючи вектор вокативного ресурсу, 
є   більш конкретним апаратом для репрезентації індивідуально-авторських 
особливостей письмового звертання. Відповідні аналітичні вирази дають 
можливість унаочнити й осмислити аспекти стилістики, а відповідно, 
і персоніфікації російського епістолярного вокатива, пов’язані з лексикою, що 
наповнює ВК і маніфестує не лише загальні лінгвістичні параметри епістолярного 
звертання, але й цілу низку індивідуально-авторських його особливостей 
змістовного характеру. Так, наприклад, побудовані нами контаміновані образи 
цілком виразно показують, що атрибутивна лексика вокативних конструкцій, за 
наявності в наших викладках з однопроцентним статистичним порогом її 
загального, причому не дуже значного за обсягом шару для всіх трьох основних 
типів епістолярного вокатива, розподілена по-різному не лише в окремих авторів 
письмових послань, але й щодо базових складників вокативних конструкцій – 
антропоніма й апелятива.  

 
ВИСНОВКИ 

Лист як певне послання є унікальним і водночас найпоширенішим засобом 
дистанційної комунікації, використовуваним у різних сферах життя й діяльності 
людей. Унікальність листа полягає в тому, що він є одразу й своєрідним 
мовленнєвим утворенням, яке може бути створене будь-яким адресантом 
з певними комунікативними завданнями, і документом, тобто матеріальним 
об’єктом із зафіксованою в ньому інформацією. Лист діалектично поєднує, 
з одного боку, максимальну різноманітність змісту й формально-мовних засобів 
його передачі, а з іншого – канонізовану структуру епістолярного тексту, що 
містить жорстко регламентований набір необхідних конструктивних елементів. 

До стандартного жанроутворювального комплекту конструктивних 
параметрів листа належать його вихідні дані, адресація, заключна етикетна 
формула й підпис. Цей набір КПЛ допускає як його розширення авторським 
вітанням, постскриптумом, додатковою адресацією тощо, так і редукцію, аж до 
вилучення всіх названих компонентів. Регулярно використовуваним 
і найстійкішим КПЛ є адресація, позначена автором у тексті листа. Характер 
адресації певною мірою визначає вибір засобів мовного оформлення інших КПЛ, 
найчастіше анонсуючи прагматичну настанову та стилістику листа. 

Найтиповішою та найуживанішою формою адресації є звертання автора листа 
до свого адресата. Епістолярне звертання як певний конструкт є надзвичайно 
різноманітним у способах його реалізації, що далеко не завжди співвідносяться 
з  метамовними побудовами, звичайно декларованими як нормативні в синтаксисі 
російської мови щодо власне звертання. Тому в пропонованому дослідженні поряд 
з  терміном звертання введено й широко використано термін вокатив і його похідні: 
епістолярний вокатив, моновокатив, полівокатив, вокативна конструкція та ін., 
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якими позначено різні форми і способи звертання в листах і які, незважаючи на 
специфічні й трохи звужені умови їх функціонування, включено в один синонімічний 
ряд з лексемою звертання. 

Епістолярний вокатив – це слово або словосполучення, яким автор листа 
номінує свого адресата безпосередньо в тексті письмового послання, орієнтоване 
на встановлення в тій або тій формі контакту з ним. Вокатив може бути прямим, 
якщо це власне звертання у формі називного відмінка, опосередненим (непрямим), 
якщо він виражений яким-небудь функціонально маркованим членом речення, 
в якому здійснюється переведення звертання в суб’єктний або об’єктний 
компонент висловлення, і суміщеним, що поєднує пряме й опосередковане 
позначення адресата. Вокативну конструкцію розуміємо як власне звертання 
з  усіма синтаксично залежними від нього словами, а також вокативне речення 
й яку-небудь комбінацію двох або кількох звертань. Вокативна конструкція існує 
в  трьох її різновидах: елементарна (двокомпонентне звертання), розгорнута 
(багатокомпонентне звертання) і розчленована (комплекс звертань до одного або 
кількох адресатів). Епістолярний вокатив може функціонувати як моновокатив, 
якщо він – єдине звертання в цьому листі, і як полівокатив, коли один лист 
містить комплекс (два й більше) звертань до одного або різних адресатів.  

Проаналізовано близько 25000 листів, у яких зафіксовано понад 30000 
звертань, – як побудованих за продуктивними базовими вокативними моделями, 
так і унікальних, характерних для епістолярної творчості одного автора. Корпус 
персоніфікованих базових моделей російського моновокатива складається 
з  71 конструкта, регулярно реалізованого в епістолярних звертаннях. Виділено 
три типи базових вокативних моделей, конструктивними центрами яких можуть 
бути відповідно 1) антропонім (Ан), 2) апелятив (Ап) і 3) комбінація апелятива 
й антропоніма (АпАн). Найпродуктивнішими моделями є дорогой Ан; Ан; 
многоуважаемый Ан; Ап; мой Ап; дорогой Ап; АпАн; любезный АпАн; мой АпАн. 
Статистично підтверджено, що для російської лінгвокультурної спільноти 
найбільш природними й характерними є моделі звертання з домінантою – ім’ям 
або ім’ям та по батькові адресата (можливо, у супроводі детермінантів дорогой, 
милый, многоуважаемый тощо). Базові моделі вокатива є основою для 
продукування практично необмеженої кількості різних звертань щонайменше 
трьома способами: 1) варіюванням лексичного наповнення конструктивних 
центрів, 2) детермінацією семантико-синтаксичних домінант, а також їх 
поширювачів, 3) поєднанням двох або більше базових моделей з можливим 
варіюванням їх лексичного складу та / або детермінацією компонентів. 

Особливу увагу в дисертації приділено лінгвістично значущим вокативним 
утворенням на основі апелятива. Типологія таких утворень є функціонально 
конкретизованою залежно від того, як апелятив пов’язаний з особистістю 
адресата і його стосунками з адресантом. Виділено такі різновиди вокативного 
апелятива: 1) загальний апелятив, використовуваний при звертанні до будь-якого 
адресата, канонізований (господин / госпожа, товарищ, друг) або 
неканонізований (другаре, леди); 2) вибірковий апелятив, використовуваний 
адресантом у звертанні до певного соціально або професійно маркованого кола 
осіб, канонізований (мама, профессор, капитан) або неканонізований (мамахен, 
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брательник, pane professore); 3) конситуативний апелятив – мотивоване 
контекстом або ситуацією спілкування авторське звертання до людини, що 
належить до вузького кола осіб, добре відомих адресантові (петербуржец, 
хозяйка); 4) персоніфікований апелятив, використовуваний певним адресантом як 
звертання винятково до певного адресата (клопик, собака, коренник). 

Якщо адресант у межах одного листа неодноразово звертається до свого 
адресата, такі звертання утворюють комплекс адресувальних номінацій, 
кваліфікований у нашому дослідженні як полівокатив. Полівокатив поєднує 
первинну й повторну номінацію адресата, тому лексичне наповнення компонентів 
полівокатива детерміноване, передусім, сутністю й функціями цих двох видів 
номінації. Первинна номінація призначена для того, щоб ідентифікувати 
одержувача листа (надійний ідентифікатор – антропонім), установити з ним 
контакт (для оптимізації якого широковживаними є лексеми з позитивною 
оцінною конотацією), повторна ж номінація спрямована на підтримку контакту 
й частіше реалізована апелятивами, субстантиватами, недетермінованими 
антропонімами. Полівокатив є продуктивним вокативним утворенням у листах 
з підкресленою повагою до адресата або з підвищеною експресією, іноді в листах, 
написаних в екстремальних умовах, а також у посланнях великого обсягу. 

Типологію епістолярного полівокатива побудовано на основі таких його 
характеристик: кількість звертань у складі полівокатива, їх розташування в тексті 
листа, ступінь ідентичності лексичного наповнення полівокатива та характер 
співвідношення першого звертання в листі з наступними. Виділено три структурні 
типи полівокатива: рамковий, розсіяний і комбінований. Рамковий полівокатив 
складається лише з двох звертань, перше з яких звичайно починає лист, друге 
супроводжує заключну етикетну формулу й підпис адресанта. Рамковий 
полівокатив може бути дублювальним (обидва звертання однакові), редукованим 
(у другому звертанні опущено деякі компоненти першого), розширеним (у друге 
звертання додано якісь компоненти) і модифікованим (компоненти полівокатива 
зовсім різні). Розсіяний полівокатив складається з двох або більше звертань, 
розподілених в епістолярному тексті, причому останній компонент полівокатива 
не належить до завершальних композиційних елементів листа. Розсіяний 
полівокатив буває гомогенним (складається з однотипних звертань) або 
гетерогенним (складається зі звертань різних типів). Комбінований полівокатив 
містить три й більше звертань, він поєднує компоненти рамкового й розсіяного 
полівокативів і суміщає їхні функції. Підставою для структурної типології 
комбінованого полівокатива є характер співвідношення заключного звертання 
в листі з попередніми йому в цьому ж листі звертаннями. 

Запропонована в дисертації типологія епістолярного вокатива побудована 
на основі деякої множини вокативних утворень, створених конкретними 
адресантами, і кожний з них як особистість, зокрема особистість мовна, має свій 
мовленнєвий потенціал, що містить не тільки загальноприйняті форми й способи 
звертання до адресата, регульовані лінгвістичними й етичними нормами 
спілкування, але й спонтанні вокативи, які були вжиті лише одним автором 
і  навіть у єдиному листі. У багатьох адресантів кількість спонтанних вокативних 
утворень значно перевершує кількість базових моделей вокатива, регулярно 
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відтворюваних ними в листуванні. Методика персоніфікації вокативів як спосіб 
опису стилістичних параметрів листа дає можливість виявити індивідуально-
авторські особливості системи звертань в епістолярному дискурсі адресанта, 
схарактеризувати співвідношення загального й окремого в його вокативній 
творчості, позначити ті способи встановлення й підтримки дистанційного 
контакту, яким він надає перевагу.  

Зі збільшенням обсягу листування в окремого адресанта звичайно зростає 
кількість використовуваних ним вокативних моделей. Динаміка розгортання 
системи вокативних моделей показує, що на початку листування практично в усіх 
адресантів актуалізуються загальноприйняті норми письмового звертання, 
надалі ж виявляється індивідуально-авторська специфіка вокативної творчості, 
яка реалізується в нестандартних, оригінальних вокативних утвореннях. 

Особливості лексичного наповнення моделей вокативних конструкцій, 
побудованих різними адресантами, відображено в позиційному узагальненні 
детермінуючої лексики в аналітичних виразах, побудованих у вигляді 
контамінованих образів цих конструкцій. Контаміновані образи вокативних 
конструкцій демонструють, яким лексичним матеріалом і в якій його позиції 
щодо стрижневого компонента вокатива супроводжується власне звертання. 
Разом з цим виявлено як загальні для російського епістолярного звертання, так і 
індивідуально-авторські переваги у відборі лексичних засобів установлення 
й підтримки письмового контакту. 

Отже, епістолярний вокатив є важливою й функціонально значущою 
лінгвістичною фігурою, типологію якої побудовано на базі персоніфікованого 
комплексу вокативних моделей і форм їх реалізації в епістолярних текстах з 
урахуванням структурних ознак і функціональної специфіки вокативних утворень. 

Перспектива проведеного дослідження пов’язана з розширенням комплексу 
конструктивних параметрів листа, що потребують детального аналізу й опису, 
а також з орієнтацією на зміну характеру епістолярики, зумовлену практикою 
письмової комунікації за допомогою різних електронних пристроїв, які вимагають 
інших етичних приписів і норм, пов’язаних іноді з необхідністю економії мовних 
засобів, а звідси зі зміною навантаження на конструктивні параметри листа, які 
частково можуть бути автоматизованими й зазнавати стандартизації. Такі 
процедури мають спиратися на досвід традиційної епістолярики, який потребує 
ретельного вивчення й узагальнення. 
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АНОТАЦІЯ 

Куварова О. К. Структурна типологія і стилістика звертання в 
епістолярних текстах (на матеріалі російськомовних листів ХVІІІ–ХХ ст.). – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.02 – російська мова. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації побудовано структурну типологію епістолярного звертання на 
основі персоніфікованих характеристик двох його різновидів: моновокатива та 
полівокатива. Уведено й обґрунтовано терміни епістолярний вокатив, 
моновокатив, полівокатив, вокативна конструкція, що позначають різні форми 
та способи звертання у листах. Сформовано корпус базових моделей російського 
епістолярного вокатива, які є основою для продукування різних звертань такими 
способами: 1) варіюванням лексичного наповнення конструктивних центрів, 
2) детермінацією семантико-синтаксичних домінант, а також їх поширювачів, 
3) поєднанням двох або більше базових моделей з можливим варіюванням 
лексичного складу і детермінацією компонентів. Запропоновано функціонально 
конкретизовану типологію вокативного апелятива (загальний, вибірковий, 
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конситуативний, персоніфікований). Описано полівокатив як комплекс звертань до 
одного або різних адресатів у межах одного листа. Розроблено й впроваджено 
методику персоніфікації вокативів, яка виявляє індивідуально-авторські 
особливості системи звертань в епістолярному дискурсі адресанта. Ця методика 
включає три процедури: формування вектора вокативного ресурсу, визначення 
динаміки розгортання вокативних моделей і побудову контамінованих образів 
певного класу вокативів. 

Ключові слова: адресація, звертання, епістолярний вокатив, моновокатив, 
полівокатив, вокативна конструкція, вокативна модель, епістолярний текст, 
структурна типологія, індивідуально-авторська стилістика звертання. 
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Диссертация на соискание учёной степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.02 – русский язык. Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 
2018. 

Диссертация посвящена исследованию структурных, функциональных и 
стилистических особенностей адресации в русскоязычных эпистолярных текстах 
ХVІІІ–ХХ вв. и построению структурной типологии обращения на основе 
персонифицированных характеристик двух его разновидностей: моновокатива и 
поливокатива. 

Обращение в данном исследовании объединяется с другими формами 
адресации эпистолярного текста понятием эпистолярный вокатив. Вокатив может 
быть прямым, если это собственно обращение в форме именительного падежа, 
опосредованным (косвенным), если он выражен каким-либо функционально 
маркированным членом предложения, в котором осуществляется перевод 
обращения в субъект или объект высказывания, и совмещённым, т. е. 
объединяющим прямое и опосредованное указание адресата. Вокатив в письме 
функционирует в форме нераспространённого обращения или вокативной 
конструкции, т. е. собственно обращения со всеми синтаксически связанными с 
ним словами, вокативного предложения или какого-либо сочетания двух или 
нескольких обращений. Вокативная конструкция выступает в трёх её 
разновидностях: элементарной (двухкомпонентное обращение), развёрнутой 
(многокомпонентное обращение) и расчленённой (комплекс обращений к одному 
или нескольким адресатам). Эпистолярный вокатив может функционировать как 
моновокатив, если это единственное обращение в данном письме, и как 
поливокатив, когда одно письмо содержит комплекс (два и больше) обращений к 
одному или разным адресатам.  

В диссертации сформирован корпус персонифицированных базовых 
моделей русского моновокатива, выделены три типа вокативных моделей, 
конструктивными центрами которых могут быть соответственно 1) антропоним, 
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2) апеллятив и 3) комбинация апеллятива и антропонима. Базовые модели 
вокатива являются основой для продуцирования эпистолярных обращений такими 
способами: 1) варьированием лексического наполнения конструктивных центров, 
2) детерминацией семантико-синтаксических доминант, а также их 
распространителей, 3) соединением двух или более базовых моделей 
с возможным варьированием их лексического состава, включая детерминацию 
компонентов. Для русской лингвокультурной общности наиболее характерны 
модели обращения с доминантой – именем или именем и отчеством адресата 
(возможно, в сопровождении детерминантов). 

Типология эпистолярного вокатива, образованного на основе апеллятива, 
функционально конкретизирована в зависимости от того, как этот апеллятив 
связан с личностью адресата и его отношениями с адресантом. Выделены такие 
разновидности вокативного апеллятива: 1) общий апеллятив, используемый при 
обращении к любому адресату; 2) избирательный апеллятив, используемый 
адресантом при обращении к определённому социально или профессионально 
маркированному кругу лиц; 3) конситуативный апеллятив – мотивированное 
контекстом или ситуацией общения авторское обращение к человеку, 
принадлежащему к узкому кругу лиц, хорошо известных адресанту; 
4) персонифицированный апеллятив, используемый определённым адресантом 
как обращение исключительно к определенному адресату. 

Типология эпистолярного поливокатива строится с учётом таких признаков, 
как количество обращений в составе поливокатива, их расположение в тексте 
письма, степень идентичности лексического наполнения поливокатива и характер 
соотношения первого обращения в письме с остальными компонентами 
поливокатива. Выделены три структурных типа поливокатива: рамочный, 
рассеянный и комбинированный. Рамочный поливокатив включает два 
обращения, первое из которых начинает письмо, второе сопровождает 
заключительную этикетную формулу и подпись адресанта. Рамочный 
поливокатив может быть дублирующим (оба обращения одинаковые), 
редуцированным (во втором обращении опущены некоторые компоненты 
первого), расширенным (во второе обращение добавлены какие-то компоненты) и 
модифицированным (компоненты поливокатива совершенно разные). Рассеянный 
поливокатив состоит из двух или более обращений, так или иначе 
распределенных в эпистолярном тексте, причём последний компонент 
поливокатива не принадлежит к завершающим композиционным элементам 
письма. Рассеянный поливокатив бывает гомогенным (состоит из однотипных 
обращений) или гетерогенным (состоит из обращений разных типов). 
Комбинированный поливокатив состоит из трёх и более обращений, объединяет 
компоненты рамочного и рассеянного поливокативов и сочетает их функции. 
Основанием для структурной типологии комбинированного поливокатива 
является характер соотношения заключительного обращения в письме 
с предшествующими ему в этом же письме обращениями. 

В диссертации разработана и описана методика персонификации вокативов, 
которая позволяет выявить индивидуально-авторские особенности системы 
обращений в эпистолярном дискурсе адресанта, охарактеризовать соотношение 
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общего и частного в его вокативном творчестве, определить те способы 
установления и поддержания дистанционного контакта, которым он отдаёт 
предпочтение. Эта методика включает три процедуры: формирование вектора 
вокативного ресурса, определение динамики развёртывания системы вокативных 
моделей, построение контаминированных образов, демонстрирующих, каким 
лексическим материалом и в какой позиции вокативной модели детерминируется 
собственно обращение. При этом выявлены общие для русского эпистолярного 
обращения, а также индивидуально-авторские предпочтения в отборе лексических 
средств установления и поддержания письменного контакта. 

Ключевые слова: адресация, обращение, эпистолярный вокатив, 
моновокатив, поливокатив, вокативная конструкция, вокативная модель, 
эпистолярный текст, структурная типология, индивидуально-авторская 
стилистика обращения. 

SUMMARY 

Kuvarova O. K. Structural Typology and Stylistics of Address Circulation in 
Epistolary Texts (on the material of the Russian-language letters of the 18th–20th 
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The thesis deals with the study of structural, functional and stylistic address 
features in the Russian-language epistolary texts of the heyday and maximum expansion 
of Russian speakers written communication (18th–20th centuries) and the structural 
typology construction of epistolary address on the personified characteristics basis in its 
two varieties: monovocative and polyvocative. 

The author introduces and substantiates such terms as epistolary vocative, 
monovocative, polyvocative, vocative construction, vocative dominant, which represent 
different forms and ways of addressing in letters. In the thesis a set of personified basic 
models of the Russian monovocative has been formed. The basic models of the vocative 
are the basis for producing of an almost unlimited number of epistolary references in the 
following ways: 1) varying the lexical filling of the constructive centers, 2) various 
determinations of semantical and syntactic dominants and their expanders, and 3) the 
connection of two or more basic models, including their possible variations. 
Functionally specific typology of vocative appellative (general, selective, 
consituational, personified) has been suggested. Polyvocative has been described as 
a set of appeals to one or various addressees within the same letter. The methodology of 
vocative personification that reveals individual features of the address system in the 
addresser's epistolary discourse has been developed and implemented. This method 
includes three research procedures: the vocative resource vector formation, the vocative 
models system deployment dynamics definition, the construction of vocative individual 
classes contaminated images. 

Keywords: addressing, address, epistolary vocative, monovocative, polyvocative, 
vocative construction, vocative model, epistolary text, structural typology, individual 
author's addressing style. 


