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Назви коханих у кожного народу є не лише національно вираженими, а й дуже давніми. І 

це природно. Адже скільки існує життя, стільки існує і кохання. Говорячи про назви коханих, 
маємо на увазі не індивідуально-інтимні слова, слова-шепоти, шовкові слова, звернені до 
єдиного чи єдиної у світі. Вони неповторні і не люблять стороннього вуха. Йдеться, в 
основному, про загальноприйняті назви. Такими в українській мові є: кохана — коханий; 
мила — милий; люба — любий. Вони найчастіше вживаються і в художній літературі, 
зокрема поезії, яка найближче стоїть до сфери почуттів. Ось рядки із поеми А. Малишка 
«Любов»: 

І цілував, і дихав тілом  
Її п’янким та молодим.  
І двоє серць переболілих  
Тремтіли віддихом одним.  
Відчув щоку її гарячу  
На шерхлій, на своїй...  
Ні, мій коханий, я не плачу...  
Це так, це я... хороший мій... 

Чи відомі рядки В. Сосюри: 
Васильки у полі, васильки у полі...  
І у тебе, мила, васильки з-під вій... 

Особливо багата й виразна народнопоетична лексика із значенням кохана. Саме в ній 
відчутна національна специфіка. У росіян такими назвами є, наприклад, зазнобушка, 
милашка. А українці через віки пронесли свої назви коханих, зокрема метафоричні вислови: 
серденько, рибонька, ластівка, голубонька, лебедонька, пташка, горличка: «Дівчино моя, 
переяславко, поцілуй же мене, моя ластівко», — співається у народній пісні; «Спішу до тебе, 
лечу до тебе, моє серденько», — звертається до своєї коханої Петро у «Наталці-Полтавці». 
Або згадаймо пестливі слова із відомої пісні «Ґандзя». А внутрішній монолог Яреми із поеми 
Шевченка «Гайдамаки» буквально пересипаний народними назвами коханої: 

Місяць високо,  
зіроньки сяють.  
Вийди, серденько,  
я виглядаю;  
Хоч на годину,  
Моя рибчино,  
Виглянь, голубко,  
Та поворкуєм,  
Бо я далеко  
Сю ніч мандрую.  
Виглянь же, пташко,  
Моє серденько. 

Слова на означення коханої в поезії М. Старицького «Виклик», яка стала народною 
піснею і відома як «Ніч яка місячна», створюють особливу архітектоніку й музикальність 
твору: 

Вийди, коханая, працею зморена, 
Хоч на хвилиночку в гай... 
Глянь, моя рибонько, срібною хвилею 
Стелеться полем туман... 
Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько. 

В українській усній народній творчості, в піснях і думах слова дівчинонька, козаченько 
часто супроводжуються епітетами чорнобривий, чорнобрива, черноброва, як от у пісні «їхав 
козак на війноньку»: «Прощай, миленька, чорнобривенька, Їду в чужу сторононьку...» 
Субстантивований прикметник чорноброва вживається і в ролі звертання, як, наприклад, в 
опері Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм»: «Жду тебе я, чорноброва, Підем, 



серце, в рідний край». 
Як же називає коханих сучасна молодь? Серденько, рибонько — навряд. Сонечко, 

ластівка, квіточка — можливо. І взагалі, чи багато знайдеться в наших містах закоханих, які 
воркують українською мовою? У селах теж, на жаль, здебільшого суржик. Неприємно, що 
серед молоді стали навіть модними згрубілі, іноді вульгарні звертання до своїх обранців чи 
обранок: чувак, чувиха. Навіть слово подруга у такому контексті набуло специфічного 
забарвлення. 

Предметом окремої розмови можуть бути листи до коханих. Тут виявляється людина: її 
загальна культура, такт, грамотність, відчуття слова. Пам’ятаймо, що перед звертанням до 
коханої чи коханого у листі завжди ставиться кома, наприклад: «Добридень, Оксано!» У 
формах звертання використовується кличний відмінок: Маріє! Валю! Коли перед іменем 
вживаються епітети, то відокремлюється все поширене звертання: «Добрий день, люба 
Оксанко!» Якщо вживається розмовна форма здрастуй, то на відміну від російської мови у 
цьому слові не пишеться в. Варто пам’ятати, що «до побачення» пишеться як два окремих 
слова. 

Рецептів у назвах коханих не може бути. Джерело індивідуальних назв невичерпне. Тут 
кожен словотворець. Та не забуваймо і у цій сфері про естетику слова, його природність. 
Зразками можуть бути фольклорні скарби, художня література: 

Біла шия в разках намиста,  
Наче шовк шелестять слова,  
Де ти, зірко моя промениста,  
Українко моя степова?  
Бережи, бережи свої чари,  
Хай міцніють вони, як вино... 

(О. Гончар) 
Пам’ятайте про ласкаві й ніжні звертання до коханих, вони допоможуть вам у 

спілкуванні, у відчутті краси і національної специфіки рідного слова. 
 


