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До загальноприйнятих і традиційних стереотипів людського поводження в суспільстві 
належить звичай привітання і прощання. Під стереотипом розуміються стійкі форми 
поведінки, які регулярно повторюються у вигляді певних зразків. Поведінка людини 
визначається тими нормами, які вироблені та прийняті в суспільстві, тобто в багатьох 
відношеннях вона стандартна. Така стандартизована поведінка і виявляється у звичаї 
вітатися при зустрічі і прощатися, розстаючись. Набір усталених мовних зворотів, які 
використовуються в ситуаціях привітання, прощання, запрошення, подяки та ін., становить 
мовний етикет. 

Найпоширенішими виразами мовного етикету є ті, що вживаються при зустрічі і 
прощанні, ними починається і завершується розмова: «Добрий день (ранок, вечір)»; 
«Здрастуй(те)», «До побачення», «Прощай(те)». Ці вирази становлять своєрідну рамку, в 
межах якої відбувається обмін інформацією між людьми, що спілкуються. Однак за 
привітанням не обов’язково відбувається розмова. 

Розглянемо традиційні вирази мовного етикету, що вживаються в ситуаціях привітання і 
прощання, з погляду їх походження та функціонування. Звичайно, визначити точний час 
виникнення форм мовного етикету важко, оскільки писемна традиція фіксує лише певний 
відрізок розвитку мови, що, як відомо, довгий час існувала і в безписемний період. Отже, ми 
можемо лише частково простежити за розвитком етикетних мовних форм. 

В українській мові, як і в російській та білоруській, майже в усі привітання входить 
означення добрий: укр. «Доброго ранку», «Добрий ранок (день, вечір)»; рос. «Доброе утро», 
«Добрый день (вечер)»; білор. «Добрай раніцы», «Добры дзень» («Дзень добры»), «Добры 
вечар». Семантика слова добрий вказує на одне з найбільш загальних понять моральної 
свідомості — добро. 

Перший друкований український словник Лаврентія Зизанія (1596) фіксує привітання 
«Добрий день або повоженіє доброе». 

Уживання виразу «Добрий день» як привітання, очевидно, можна пояснити вірою 
первісних людей у магічну силу слова — варто його тільки проговорити, як воно одразу 
здійснюється. Слід зазначити, що віра в магічну силу слова була властива багатьом народам 
світу. Люди вірили, що, промовляючи вітання «Добрий день у вашу хату!», «Доброго 
здоров’я вам у хату!», вони вносять з цими словами в дім добро і здоров’я. 

Привітання «Доброго ранку», «Добрий день (вечір)» широко відбиті в українській 
художній літературі: «Добрий вечір, — тихо привітався Данило. — Доброго здоров’ячка, — 
скоромовкою відповіла молодиця» (М. Стельмах); «Доброго ранку, сівач молоденький... 
Доброго ранку, русяве дівчатко, і саду, що вперше прийняв трудівницю» (М. Нагнибіда); 
«Добрий день, — привіталась [Антоніна Петрівна], переступивши поріг. — Доброго 
здоров’я, — відказала Калина» (Є. Гуцало). 

Привітання «Добрий день» і «Добрий вечір» мають стягнені форми «Добридень» і 
«Добривечір», уживані здебільшого в розмовній мові. Чим зумовлена поява стягнених привітань 
типу «Добридень» і «Добривечір»? Пояснюється це не тільки економією мовних засобів. 
Найперше, що впадає в око: ці форми вживаються в ситуаціях побутових, дружніх, позбавлених 
будь-яких проявів офіційності, напр.: «—Добривечір Вам! — сказав голосно Денис, скинувши 
шапку» (І. Нечуй-Левицький); «Добридень тобі, моя ясочко! Чи добре виспалась?» 
(М. Коцюбинський); «Добридень, рідні! Вже давно В нас не було розмови» (М. Рильський). 

Словник за ред. Б. Грінченка майже всі привітання подає у стягненій формі. Це свідчить 
про те, що в XIX ст. такі форми, як «Добри-день», «Добри-вечір», «Добра-ніч» були широко 
вживаними. Уживалось також вітання «Добридосвіток» («Доброго ранку»), Тепер воно 
вийшло з ужитку, на зміну йому прийшло «Доброго ранку», яке не має стягненої форми. 

У російській мові як привітання найчастіше звучить «Здравствуй(те)». Воно охоплює 
більшу кількість часових ситуацій і вживається в будь-який відрізок доби. Цілком можливе 



також «Добрый день», але привітання зі словом добрый властиві російській мові більше у 
виразах «Доброе Утро» і «Добрый вечер». 

В українській мові також існують привітання «Здрастуй (те)», «Доброго здоров’я», але 
вони менш поширені. У слові «Здрастуй(те)» відбулося спрощення приголосних (-вств- до -
ст-). Спостерігаємо інколи опущення початкового звуку з, тоді ця форма звучить як 
«Драстуй(те)». Це — просторічна форма. У давньоруській мові дієслово здравствовати, що 
походило із старослов΄янської мови, означало «благополучно жити; існувати»; «вітати, 
проголошувати здравицю на честь кого-, чого-небудь»; «вітати при зустрічі». 

У сучасній українській літературній мові вживається ще й фамільярна форма «Здоров(а)», 
напр.: [В а с и л ь:] «Здорова, Марусю, чи то пак Юліано. [М а р у с я:] — Здрастуй, здрастуй. 
Що скажеш?» (П. Мирний). 

У Словнику за ред. Б. Грінченка наводиться шанобливе вітання «Доброго здоров’я зичу 
(жичу)», яке автор перекладає як «Желаю здравствовать». Ця вітальна форма в минулому 
столітті була дуже поширена. Дієслова зичити, бажати могли опускатися, інколи 
додавалось уточнення вам. Вітальні форми, таким чином, існують тепер як синтаксичні 
уламки колишніх речень: «Бажаю вам доброго здоров’я» — «Доброго здоров’я». 

Форма «Здоров був» («Здорова була», «Здорові були») вживається як привітання, а 
«Бувай здоров (а)», «Бувайте здорові» має значення прощання: «Здорова була, дівчино моя» 
(Народна пісня); «—Бувай здоров, Орлюче! Кланяйся від нас своєму дому» (О. Довженко). 

Щодо форм мовного етикету, якими завершується розмова, то в східнослов’янських мовах 
найпоширенішою є модель прийменник до + абстрактний іменник на означення зустрічі: 
«До побачення», «До свидания», «До спаткання», «Да пабачэння». Ця етикетна форма може 
бути поширена прикметниками, які вказують на бажаність дії в майбутньому: «До 
майбутнього побачення», «До скорого свидания». 

Семантика дієслова простити в етикетній формі «Прощай (те)», від якого вся ситуація 
має назву прощання, вказує на прохання вибачити вину перед розлукою, розставанням, 
напр.: «–Прощайся, синашу... Прокіп вклонився на чотири угли. — Простіть мене люди... 
Може, кому чим завинив... Прощайте...» (М. Коцюбинський). 

Етикетне «Прощай(те)» вживається інколи ще й у формі «Прощавай(те)», напр.: 
«Прощавай, Маріє. Та викинь ти думки з голови, — сказав Кирило» (П. Мирний); «То 
прощавайте, спасибі вам! — каже Михайло молодиці» (М. Вовчок). 

У західних діалектах знаходимо приклади вживання дієслова прощати у значенні 
«прощатися». «Сум.но прощали тухольці свої хати й подвір΄я й огороди та засіяні ниви» 
(І. Франко); «Рекрут взявся прощати з селом: Бувайте здорові і свої і чужі» (В. Стефаник). У 
сучасній українській літературній мові дієслово прощати, як і рос. прощать, як правило, 
вживається тільки в значенні «пробачити вину», напр.: «Все помічав, усе запам΄ятовував 
Гаркуша, не збираючись нічого прощати... Але всьому свій час» (О. Гончар). 

Етикетна форма «Прощай(те)» семантично відрізняється від форми «До побачення». Коли 
вживають слово «Прощай(те)», то це означає, здебільшого, розлуку на довгий час, назавжди: 
«Прощай, Волинь, прощай, рідний куточок!» (Л. Українка); «Знявши шапку, підійшов 
[Щорс] у скорботі до труни Боженка. — Прощай, комбриг. Прощай, батьку! Прийми нашу 
любов і дружбу на віки вічні» (О. Довженко). Форма «До побачення» означає можливість 
повторної зустрічі: «В лице сталевий вітер віє, лунає залпами навкруг. Ні, не прощай, моя 
Маріє, а до побачення, мій друг!» (В. Сосюра). Проте інколи етикетна форма «Прощай(те)» 
вживається і на знак швидкого побачення, але як більш емоційна: «— Прощай, Соломіє! — 
Прощай, Романе! А чи будеш тепер частіше виходити до нас гуляти на вулицю? — Хоч і 
щовечора, аби тільки ти виходила. А коли ти не вийдеш, то для мене й зорі не світитимуть. 
Прощай, Соломіє! Добраніч тобі» (І. Нечуй-Левицький). 

Етикетні форми «Добрий день (ранок, вечір)», «Здрастуй(те)», «До побачення», 
«Прощай(те)» належать до дуже давніх вітальних і прощальних зворотів. Привітальні 
звороти виражають завжди побажання добра і здоров’я, а на прощання висловлюється надія 
побачитися знову або залишити про себе хороший спогад. 


