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ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, ЯСНАЯ ЗОРЕ! (ПРО ЗВЕРТАННЯ ДО КОХАНОЇ) 

 
Роль звертань у мові дуже вагома, форми їх — різноманітні. Особливу стилістичну 
функцію виконують риторичні звертання, зокрема, звертання як невід’ємний компонент 
українських народних пісень про кохання та інтимної лірики українських поетів. 

Звертанням до коханої найчастіше виступає іменник дівчино та його пестлива форма 
дівчинонько: «Ой дівчино, шумить гай» (нар. пісня). Однак у поетичній мові звертання до 
коханої рідко виражаються одним словом. У народних піснях, а також у творах інтимної 
лірики звертання дівчино виступає в парі з іменником рибчино, утворюючи внутрішню 
риму: «Дівчино, рибчино молода»; «Дівчинонько, рибчинонько, Ой рад би я тебе сватать» 
(нар. пісня). 

У творах Т. Шевченка, І. Франка, М. Старицького, С Руданського, українських 
радянських поетів звертання до коханої передається у різноманітних формах, але 
більшість з них стилізована під народну пісню: моя рибчино (рибко, рибонько), моя 
пташко, голубко сива, голубко моя, моя голубко сизокрила, горлице, горличенько, 
лебедонько, ластівко, ластів’ятко, моя квіточко, моя хистка лілеє, вербиченько, берізко, моя 
ти ягідко, о зоре, зіронько, моя ясна блискуча зірниченько: «Глянь, моя рибонько, хвилею 
срібною стелиться в полі туман» (М. Старицький); «Годі, пташко»; «Одпочинь, моя ти 
зоре! Ти з неба злетіла!»; Серце моє, зоре моя, Де це ти зоріла» (Т. Шевченко); «Це 
тебе я, горлице, полюбив» (нар. пісня); «Ой ти дівчино, ясная зоре» (І. Франко); «Ти не 
моя, голубко сива» (С. Руданський); «Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько» 
(М. Старицький). 

Інтимними звертаннями виступають слова, що оцінюють зовнішність коханої (моя 
красо) і літературно обмежені (моя крале, красавице), або слова, що вказують на щось 
тендітне, беззахисне, до якого автор ставиться з великою ніжністю (дитя, моя небого), 
вживані звичайно в переносному значенні: «За що, красавице, я так тебе люблю» 
(І. Франко); «Так ти, моя крале, з далекого краю» (І. Манжура); «Не минай з погордою і 
не смійся, дитя» (І. Франко). 

Відповідне семантичне і стилістичне навантаження несуть і слова, що вказують на 
коштовність, уживаючись у переносному значенні як щось дуже дороге для людини: мій 
скарбе, каменю дорогоцінний, дорогий кришталю: «Ой вийди, вийди, серденько Галю, 
Серденько, рибонько, дорогий кришталю» (нар. пісня); «Дівчино, каменю дорогоцінний» 
( І .  Франко). 

Часто звертання до коханої виражається словом друже, яким автор підкреслює повагу до 
коханої — свого рівноправного порадника: «Моя ти любо! Мій ти друже» (Т. Шевченко); 
«Друже мій сердечний» (І. Франко); «Ти той світ, мій друже» (П. Тичина); «Я люблю 
тебе, друже, за те, що не можу тебе не любити» (В. Сосюра). 

Як звертання до коханої використовуються в переносному значенні й абстрактні назви. 
Вони вказують на те, яка дорога та істота, до якої звертається поет: душе моя, моя доле 
кохана, моя розкішна невідступна мріє, моя надіє, доленько моя, моє кохання чарівне, 
любов моя («Не плач, моя доле кохана» — М. Старицький; «Любов моя вогнекрила» — 
Д. Павличко). 

Поширеними формами інтимних звертань є метонімії: «Ой очі, очі, очі дівочі, Темні 
як нічка, Ясні як день»; «Прощай, дівчинонько, серце коханеє, прощайте, кучері, Личко 
рум’янеє» (нар. пісня). 

Деякі поети мають улюблені звертання. Таким у Т. Г. Шевченка є слово серце, що 
виступає часто в поширених звертаннях як метонімічний вислів: «Серце моє, зоре моя, Де 
це ти зоріла» («Гайдамаки»), «Чого ж плачеш, моє серце» («Мар’яна-Черниця»), «Серце 
моє! доле моя! Розкрий карі очі» («Утоплена»). У творах I. Франка серед великої кількості 
звертань до дівчини-коханої переважають слова зірка, зіронька, зоре. 

Необхідним компонентом звертань до коханої є прикметники та присвійний займенник 



моя. Вони інтимізують поетичне мовлення, урізноманітнюють образні вислови: «О люба 
Інно, ніжна Інно» (П. Тичина), «Прощай, дівчинонько, серце коханеє» (нар. пісня). 

Дуже поширеними звертаннями до коханої є субстантивовані прикметники мила, кохана, 
люба, дорога, рідна, вірна, хороша, чорнобрива та ряд власне авторських. Усі вони 
найчастіше виступають у короткій формі, а у віршах можуть зустрічатися і в повній: «Ти 
заснула, мила» (нар. пісня); «Я тебе, вірная, аж до хатиноньки Сам на руках віднесу» 
(М. Старицький); «Я тебе, моя хороша, наче кралю одягну» (В. Сосюра); «Синьоока 
моя, тонкоброва. В шинельчині на правім плечі.. Як ти співала в нашій частині, Очі 
ясніли, як сині роси, Знявши пілотку і шинельчину, — Рідна, далека, золотокоса» 
(А. Малишко). 

Звичайно, в кожному творі того чи іншого автора, у народних піснях звертання 
мають неоднакову стилістичну вагу, виявляючи більшу або меншу силу інтимності, яка 
часто буває ще зумовлена контекстом, настроєм цілого твору — то погідного, веселого, 
то поблажливого, то до болю трагічного. Прикладом щирої ніжності, захопленого ставлення 
до коханої можуть бути звертання Назара до Галі у п’єсі Т. Шевченка «Назар Стодоля»: 
«О моя радість, мій сон чарівний»; «Не журися, серденько», «О мої очі, мої карі, 
поглядіть на мене, мої зорі ясні»; «Серце моє, не розлюби мене, моя галочко»; «Не журися, 
моя ластівко». 

За формою інтимні звертання бувають простими, висловленими одним іменником або 
субстантивованим прикметником (дівчино, серце, рибко, голубко, мила), поширеними 
постійними епітетами, ускладненими прикладками до основного слова-звертання та різними 
означеннями. Ця остання форма рідко вживається в народних піснях про кохання, а 
частіше в творах українських поетів: «Поклін тобі, моя зів’яла квітко, Моя розкішна 
невідступна мріє, Останній цей поклін» (І. Франко); «Кохай мене. Я твій завжди, 
незмінна подруго далека. Моя зажурена лелеко, прилинь сюди» (М. Упеник). 

Кожна епоха і поети того чи іншого літературного і мовностилістичного напряму мають 
свої улюблені звертання, виявляють характерну манеру у їх використанні. 

Але у переважній більшості інтимні звертання в українській поетичній мові 
перегукуються з народнопісенною поетикою. І хоча часом вони набували книжного 
звучання, ускладнюючись додатковими засобами і наповнюючись новим лексичним 
значенням, їх оформлення і загальний інтимний зміст підкреслюють зв’язок з 
народнопоетичною традицією. 
 


