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(ПОЧАТКОВА ФОРМУЛА-ЗВЕРТАННЯ В ЛИСТАХ Т. ШЕВЧЕНКА) 
 

Епістолярій Т. Шевченка своїм корінням глибоко входить у живомовну стихію українського 
народу, являючи собою літературну обробку тогочасного українського народного мовлення. 
Народнорозмовна лексика й фразеологія, народний спосіб висловлення доповнюються 
книжними словами й зворотами, що формувалися у відповідності до потреб нового часу. 
Чим структура листа відрізняється від інших писаних творів? Тим, що в ньому є своєрідне 
обрамлення з початкової формули-звертання і. завершальної, кінцевої формули-прощання. 
Епістолярне обрамлення залежить від ситуації та настрою автора в момент написання листа, 
взаємин з адресатом, мети послання. Неабияку роль відіграють при цьому загальна 
обстановка, дух часу, існуючі традиції. Індивідуальність автора завжди позначається на 
змісті й словесному оформленні кожного листа. Загальну тональність його визначають 
початок-звертання і завершальна кінцівка. 

Початкова формула-звертання представлена в листах Т. Шевченка по-різному. 
Традиційне, усталене офіційне звертання трапилося тільки в ділових листах, писаних 
російською мовою до офіційних осіб: «Милостивый государь Андрей Александрович!»1 (до 
А. О. Краєвського, кінець 1854 або початок 1855); «Ваше превосходительство |2 милостивый 
государь | Павел Иванович!» (до П. I. Гессе, 1 жовтня 1844). 

Більш розкуто звертається Шевченко до попечителя Харківського учбового округу князя 
М. А. Цертелєва, з яким його єднали спільні інтереси в сфері фольклористики: «Князю мій 
сіятельний!» (23 вересня 1844). Хоч і князю, і сіятельний, але ж мій. 

Як правило, Шевченко майже не вживає саме лише ім’я та по батькові як початкову 
формулу-звертання. Це буває зрідка в листах, писаних повністю або частково російською 
мовою до офіційних осіб та до знайомих: «Григорій Степанович!» (до Г. С. Тарновського, 26 
березня 1842), «Андриан Филиппович!» (до А. П. Головачова, 15 листопада 1852). Звертання 
на ім’я та по батькові входить у початкову формулу в українському тексті частіше в листах 
останніх років життя Т. Шевченка, в тому числі й до близьких знайомих: «Любий мій Василь 
Васильевич!» (до В. В. Тарновського, 28 вересня 1859), «Вельми шануємий Михайло 
Корнієвич!» (до М. К. Чалого, 4 січня 1861), «Вельми і вельми шанобная і любая моя пані 
Мар’є Василівно!» (до М. В. Максимович, 22 листопада 1858). Лише на ім’я звертається він 
до молодого Г. М. Честахівського: «Грицю!» (14—19 травня 1858), запрошуючи того на 
зустріч із М. С. Щепкіним. 

Народнорозмовна й фольклорна традиція яскраво виявляється у листах поета до друзів і 
знайомих, де у початковій формулі найпоширенішими словами-звертаннями є друже, рідше 
— брате, брате-друже в супроводі епітетів любий, добрий, (богу) милий, давній, 
благородний, великий, милостивий, искренний, а найчастіше — єдиний. Напр.: «Богу милий 
друже мій Михаиле!» (до М. М. Лазаревського, 8 жовтня 1856), «Любий мій єдиний 
Михаиле!» (до нього ж, 8 грудня 1856). Ніжно, зворушливо звучать звертання поета до 
М. С. Щепкіна: «Друже мій давній, друже мій єдиний!» (12 листопада 1857), «Друже мій 
добрий і єдиний!» (23 лютого 1858), «Благородний мій єдиний друже!» (6 грудня 1858). 
Звертання друже мій єдиний чи не найкраще говорить про душевний стан знедоленого 
засланця, недаремно саме цей зворот найчастіше вживаний у листах із неволі. Та й постав він 
уперше в листі з Орської кріпості до А. І. Лизогуба. До того в листах траплялися друже мій 
великий (до М. І. Костомарова, 1 лютого 1847), друже мій добрий (до А. І. Лизогуба, 11 
грудня 1847). Арешт і заслання Шевченка налякали багатьох його колишніх друзів і 
знайомих: «Було на собаку кинь, то влучиш друга, а як прийшлось до скруту, то святий їх 
знає, де вони поділись!» — з сумом скаржиться поет А. І. Лизогубові 1 лютого 1848 р. 
                                                           
1 У листі до Я. В. Тарновського від 23 грудня 1860 р. Т. Шевченко називає офіційне звертання милостивый 
государь «измятым словом». 
2 Вертикальною рискою позначено кінець рядка. 



«Єдине слово ласкаве» для засланого «паче всякої радості»; щиро, від душі лине його 
вдячність Лизогубові за теплого листа й матеріальну підтримку: «За гроші спасибі вам, 
єдиний мій друже» (там же). Надалі поет уживав це звертання в листах і до 
О. М. Бодянського, С. С Гулака-Артемовського, Бр. Залеського, Я. Г. Кухаренка, 
А. О. Козачковського, М. М. Лазаревського, М. С. Щепкіна, М. О. Максимовича з дружиною 
(мої любії, мої єдинії друзі), а також до П. Куліша та Г. П. Галагана. Це одна з основних, 
найвиразніша початкова формула-звертання Т. Шевченка. Вплив її відчувається і в інших 
подібних звертаннях, напр., у листі Шевченка до В. М. Рєпніної від 7 березня 1850 р. 
читаємо: «Хотелось бы долго, вечно беседовать с вами, единая сестро моя!» До Шевченка 
так звертаються лише М. Костомаров (мій єдиний друже, 10 лютого 1858) та графиня 
А. I. Толстая: «Мне так хочется сказать: друже мой единый» (2 листопада 1857). 

Такими ж народними в листах до друзів та знайомих є опорні слова початкової формули-
звертання: батьку (до В. I. Григоровича), голубе, серце, добродію; отамане (до 
Я. Г. Кухаренка), земляче, добрий чоловіче; кумасю (до Н. В. Тарновської): «Батьку мій 
рідний, порай мені, як синові, що мені робить?» (до В. І. Григоровича, 28 грудня 1843), 
«Благороднійший ти із людей, брате-друже мій єдиний Семене!» (до С. С. Гулака-
Артемовського, 30 червня 1856), «Друже і голубе мій сизий!» (до М. О. Максимовича, 5 
квітня 1858), «Батьку отамане кошовий! і друже мій єдиний!» (до Я. Г. Кухаренка, 5 червня 
1858), «Добродію і друже» (до А. І. Лизогуба, 22 жовтня 1847), «Любий мій і щирий 
землячеh (до М. К. Чалого, 6 листопада 1860). Добрий чоловіче, — звертається Т. Шевченко 
до незнайомого досі йому викладача харківської гімназії П. М. Корольова, що зібрав у 
Харкові гроші від передплатників «Гайдамаків» і ще й надіслав харківську збірку 
«Запорожская старина» (22 травня 1842). А вже через кілька місяців називає його тепло мій 
голубе (18 листопада 1842). 

Один раз ужите офіційне пані, пом’якшене щирими епітетами: «Вельми і вельми 
шанобная і любая моя пані Мар’є Васильєвно!» (до М. В. Максимович, 22 листопада 1858). 

Початкова, вітальна формула-звертання у вигляді поздоровлення з святом уживана 
Шевченком нечасто: «З Новим роком будьте здорові, любий і щирий мій земляче, де вас бог 
носить» (до М. М. Лазаревського, 20 грудня 1847), «Поздоровляю тебе з цим Новим роком, 
друже мій єдиний!» (до О. М. Бодянського, З грудня 1850). Іншим разом ужито загальне 
привітання: «Вітаю тебе, мій добрий, мій єдиний друже!» (до нього ж, 15 листопада 1852). 

У частині листів початкова формула-звертання вмонтована у фразу з повідомленням, 
проханням, подякою і т. ін.: «Не знаю, чи зраділа б так мала ненагодована дитина, 
побачивши матір свою, як я вчора, прийнявши подарунок твій щирий, мій єдиний друже, так 
зрадів, що ще й досі не схаменувся, цілісіньку ніч не спав, розглядав, дивився, перевертав по 
тричі, Цілуючи всяку фарбочку» (до А. І. Лизогуба, 7 березня 1848), «Посилаю тобі, друже 
мій єдиний, с г. Семеновым поличчя оцього нікчемного гетьманця» (до О. М. Бодянського, 3 
листопада 1854), «Спасибі тобі, моя доню любая, моя єдиная, що ти мене хоч у Дрездені 
згадала» (до Марка Вовчка, 25 трав.) 

Для Шевченка характерний зачин листа без звичайної початкової формули-звертання — 
одразу йде виклад. Така форма листування випливає з самої природи епістолярного стилю, 
його початкової суті: листи — це розмова співбесідників на відстані. Кожен наступний лист 
— продовження розпочатої розмови. І в інших авторів того часу листи до друзів, близьких і 
рідних, добрих знайомих, а іноді й до інших адресатів не мають певної початкової формули-
звертання3. Це говорить, з одного боку, про імпульсивну, емоційну поетичну вдачу авторів 
таких послань. А з другого боку (і це, мабуть, основне), — відображення стихійності норм 
становлення епістолярного стилю. Без формули-звертання починаються Шевченкові листи з 
діловими, побутовими повідомленнями: «Я не дождався Парчевського, то й не зробив 
нічого» (до В. Г. Шевченка, 13 липня 1859), «Ще позавчора передано мені твоє і Прісине 
письмо, а я тільки сьогодні заходився одвітувать» (до В. Г. Шевченка, 2 листопада 1859), «І 
                                                           
3 Див., напр., «Листи до Т. Г. Шевченка 1840—1861». — К., 1962. У російських авторів того часу 
спостерігається подібне явище, пор., напр., листи О. Пушкіна, П. Вяземського та ін. 



вчора, і позавчора не найшов я вас дома» (до М. Я. Макарова, 12 квітня 1860). Поет ділиться 
своєю радістю: «Я ще й досі не охолонув од мого дорогого гостя (М. С. Щепкіна. — Л. К.), і 
досі ще стоїть він у мене в очах і не дає мені спокою ні вдень ні вночі» (до 
М. О. Максимовича, 4 січня 1858). Розбитий хворобою, сумно пише до Варфоломія: «Погано 
я зустрів оцей новий поганий рік» (до В. Г. Шевченка, 22 січня 1861). А то розмірковує, 
оповитий спогадами, тугою за друзями, за життям, що так швидко пролітає: «Я оце сиджу та, 
сидячи, думаю: господні господи! Як то швидко ті літа минають» (до Я. Г. Кухаренка, 1 
квітня 1854). Безпосередній виклад без початкової формули-звертання виявляє емоційну 
Шевченкову вдачу. Наприклад, він щиро вдячний П. Кулішеві за його дарунки, з подяки 
починає й листа: «Спасибі тобі, богу милий друже мій великий, за твої дуже добрі 
подарунки» (5 грудня 1857), але це не заважає йому скоро після того з дружньою прямотою 
рубонути першим рядком з плеча: «Який там тобі нечистий казав, що я приготовив свої 
«Неофіти» для друку?» (до П. Куліша, 26 січня 1858). До брата й свояка В. Г. Шевченка 
звертається грубувато, запросто: «Чого се ти замовк, мов тобі заціпило?» (23 березня 1860). 
Так само без церемоній пише О. М. Бодянському: «Чи ви на мене розсердились, чи недобра 
вас знає, уже другий місяць як жду од вас звістки хоч якої-небудь, нема, та й годі» (29 червня 
1844). А в М. М. Лазаревського обережно запитує: «Чи не розсердилися ви на мене часом?» 
(22 квітня 1848). Іншого разу жартівливо зауважує: «Не було в куми і запаски, аж глядь — 
кума в плахті походжає. То так оце і з твоїми письмами сталося: вчора одно, а сьогодні 
друге» (до В. Г. Шевченка, 7 грудня 1859). 

Різна будова Кобзаревих послань відбиває його настрій, його ставлення до 
кореспондентів. Початкова формула-звертання відіграє при цьому дуже важливу роль. У 
листуванні Т. Шевченка яскраво відобразилося становлення різножанрового епістолярного 
стилю нової української літературної мови. 
 


