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У статті займенники гоноративності проаналізовано на основі 

картотеки «Словника української мови ХVІ – першої половини 
ХVІІ ст.». З’ясовано семантику цих займенників, встановлено гоно-
ративні словосполуки, які вони утворюють. Аналіз конкретних займе-
нників на їх ввічливу функцію проводився, зважаючи на жанрово-
стильову віднесеність конкретних пам’яток XVI – XVII ст. Підсу-
мовано, що найбільше гонорифічні займенники реалізовували свої 
функції у словосполуках ділової писемності типу їх милость, ваша 
милость і под. 

Ключові слова: займенники гоноративності, історія мови, семан-
тика, мовний етикет. 

 
Постановка проблеми. Уже віддавна історія української мови 

цікавить мовознавців. Об’єктом частого апелювання стали тексти 
українських писемних пам’яток, зокрема писемних пам’яток XVI – 
XVII ст. Питання історії займенників гоноративності у звертанні до 
співрозмовника також вважаємо таким, яке може бути вивчене на 
основі цих пам’яток. Уживання займенників гоноративності в повній 
мірі може представити нам соціокультурний аспект етикету XVI – 
XVII ст. Це питання, на жаль, ще не було предметом особливої уваги 
мовознавців, вони досліджували займенники в основному на син-
хронному зрізі української мови [2; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. З’ясовуючи функціо-
нально-стилістичні ролі займенникових слів у сучасному мовленні, 
дослідники особливо акцентують на здатності окремих їхніх семан-
тичних розрядів слугувати засобами етикетності. Ф. Бацевич, харак-
теризуючи мовленнєвий етикет в контексті питань комунікативної 
лінгвістики, наголошує на важливості дотримання ввічливості при 
звертанні, зокрема при виборі займенника другої особи: «Іноді звертання 
на «ти» замість «Ви» може глибше вразити співрозмовника, аніж 
будь-яка граматична помилка» [1, 267]. Учений переконаний, що 
уміння вибрати поміж ви-спілкуванням і ти-спілкуванням належить 
до вагомих ознак комунікативної компетенції [1, 201], тож людина, 
яка хоче успішно комунікувати в суспільстві, має знати правила 
цього вибору. Простежуючи роль етикету в мовленнєвій взаємодії 
членів тієї чи тієї спільноти, Я. Радевич-Винницький зазначає про 
вживання пошанного «Ви»: «В українському мовленні таке явище 
своїми початками сягає XIV ст.» [8, 67]. 

Мета статті. Узагальнивши все висловлене у наукових сту-
діях щодо згаданої проблеми, уважаємо за потрібне дослідити гоно-
рифічні займенники у писемних пам’ятках XVI – XVII ст. на мате-
ріалі картотеки «Словника української мови XVI – першої половини 
XVII ст.» [4] і зробити висновки про їхнє функціонування в зазна-
чений період. 

Для більшості індоєвропейських мов, зокрема й української, 
характерне вживання займенників гоноративності з метою вираження 
потрібної тональності спілкування відповідно до різних соціальних 
ролей, ситуацій тощо. У системі українського мовного етикету до 
займенників-граматичних гонорифічних засобів належать: 1) займенник 
1-ї ос. множ. ми – величальне або авторське, опозиційне займенникові 
1-ї ос. одн. я; 2) займенник 2-ї ос. множ. Ви, що опозиціонує до зай-
менника 2-ї ос. одн. ти; 3) займенник 3-ї ос. множ. вони як опозиція 
до займенника 3-ї ос. одн. він, вона і залежні від них дієслівні форми 
[7, 52]. 

Пам’ятки XVI – XVII ст. вказують на те, що у релігійно-полеміч-
ній літературі займенник мы (ми) стосувався лише істот у множині, 



ЗАЙМЕННИКИ ГОНОРАТИВНОСТІ…  129

тобто у звичайному для цього займенника значенні. До прикладу, 
були такі категорії осіб – братія, християни, православні християни, 
греки, руський народ, образно – «глупая» Русь, дідицтво вічне, грішні 
люди: Мы же, братие, … стережимъся прелести папежское, отступимъ 
отъ учения… костела, отпустимъ Римскую слепоту, откинмо помпу 
дияволскую (1582) [3]; Айно, коли мы хрестяне, жити меме иманюмъ 
нашимъ? (XVI ст.) [3]; Ты єж Кгрекове… и то пишут: бодай господаръ 
цесаръ нашъ здоровъ былъ, же мы Кгрекове за єго панством в покою 
сѣдимо (Львів, 1605 – 1606) [3]; ӕко смо мы народъ рѹскїи вѣрү ст҃үю 
хр(с)҃тїанъскүю принѧли (Острог, 1606) [3]; мы, глупая Русь,… 
дедичество вѣчное, от Христа избавителя нашего / не имущаго на 
земли гдѣ главу подклонити / … получим (1608 – 1609) [3]; Мы же 
грѣшніи, исполнени язвъ греховныхъ, плачемся своихъ греховъ и 
возлюбимъ плачевное иноческое житие, пустыню (Супральський 
монастир, 1580) [3] та ін.  

У ділових документах цей займенник стосувався також лише 
істот у звичайному значенні 1-ї ос. множ.: посли, маршалок і староста, 
намісник воєводства і суддя, два брати, діти, війт і бурмістр, чоловік 
із сином, кілька чоловіків і жінка, митрополит і суд, міщани і жителі 
передмістя, комірники, уряд, дві сторони судового процесу, старші 
брати, єпископи, родичі, подружжя): мы, їωа(н) тъүтѹ(л) логофє(т), и 
са(к)вистєрни(к) и ива(н)ко пита(р), послы г(с)п(д)ра нашєго 
милостивого, їωана богдана воєводы, бж҃їєю мл(с)тїю, г(с)п(д)ра зємли 
мо(л)давскои, посла(н)ныи кѹ наиӕснѣишомү кнѣжатю панү и панү 
алєѯа(н)дрү з бжї҃єи мл(с)ти, кралю по(л)скомү (Люблін, 1506) [3]; Мы 
микола(и) ма(р)шалокъ его королевское мл(с҃)ти староста речи(ц)ки(и) а 
богданъ староста… Павловичи сопечи ω(з)на(и)муемъ си(м) листо(м) 
наши(м) (Милейчичі, 1574) [3]; Ставши ωчивисто на врѧде его 
короле(в҃)ское мл(с)҃ти в за(м)ку кие(в)҃скомъ пере(д) нами ωстафиемъ 
ивановичо(м) ружи(н҃)скимъ наме(с)҃никомъ воево(д)ства кие(в)҃ского 
а су(д)ею кгро(д)скимъ кие(в҃)скимъ иваномъ проскурою суща(н҃)скимъ… 
повету кие(в)ского… пн҃и богдана ивано(в҃)на… ωповедала и до кни(г)҃ 
кгро(д)ски(х)… ку записова(н)҃ю доброволне тыми словы вызнала 
(Київ, 1675) [3]; а мы сами дєти и потомки нши҃ и тые жизниковские 
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не маю(т)сѧ в тые две части име(н)҃ѧ… никоторыми причинами 
үступовати ани по(д) паномъ сенютою самимъ и потомками его 
мл(҃с҃)ти по(и)скивати (Дубно, 1589) [3] та ін.  

Окрім цього основного значення, у ділових документах займе-
нник мы вжитий з величальним значенням (польський король Зигмунт, 
керівник певної держави, пастир-екзарх, воєвода, архиєпископ): Мы 
Жикгмонт з ласки Бωжєє корол Полский… пан и дѣдич, чиним 
знамєнито сим нашим листом (Краків, 1507) [4]; бо то(т) судъ никому 
иномү нє налєжи(ть) ωдно намъ г(с҃)дру (1566) [4]; Мы бл(с)҃вєниє 
нашє Пасты(р)скоє Єѯа(р)шєскоє ӕко прє(д) многимы лѣты ω(т) насъ 
на то Благословєнїє маю(т) (Львів, 1630) [4]; мл(с)тїю бжїєю, мы 
стєфа(н) воєво(да), г(с)п(д)ръ зємли молдавскои, знамєнито чини(м) 
ис си(м) листω(м) наши(м) въсѧ(м), ктω на (н) възри(т) или чтүчи єго 
үслыши(т) (Бадевці, 1503) [4]; та(м) жє часу бытности нашоє то всє 
вчинимъ што на(м) а(р)хиєпископу пастырү вашому будє налєжати 
(Новогрудок, 1589) [4]. О. Миронюк, пишучи про величальне ми, 
зауважує, що цей займенник у XVII ст. перетворився на канцеляр-
ський штамп і що «першу особу величальної множини ідентифікує 
закінчення дієслівної форми, сам займенник ми часто опускається» 
[7, 57 – 58]. 

У художній літературі займенник мы (ми) стосувався істот у 
звичайному своєму значенні (люди, пастухи, богині Палади та ін.): 
вєй ве(и) запали ωгонь ты насъ хочєшъ такъ лєнивы(х) людє(и) 
үчинити ӕко самъ єстєсь (к. XVI ст.) [4]; Бѹдь ω(т) на(с) Пастүхωвъ 
тыхъ, ннѣ҃ поздровєна (Львів, 1616) [4]; За Патронкү всѣхъ Наукъ тєбє 
признавáємъ, Мы Паллѧды Богини ω(т)тóль южъ нєзнáємъ (Київ, 
1632) [4]. На жаль, не було знайдено у художній чи науковій літера-
турі картотеки авторського ми. 

Той факт, що займенник ты у релігійно-полемічній літературі 
XVI – XVII ст. замінював назви істот, зокрема і при звертанні до 
Бога, свідчить про те, що у той час семантика поваги граматично не 
передавалась. На ты вжиті звертання до православного християнина, 
Господа Бога, Пречистої Діви Марії, чоловіка, звертання матері до 
сина, до Скарги, до дворянина тощо: Только короткии показанием тебѣ, 
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православному, ознаймити то хощу, яко перст либо палец старший в 
той правителной кормила руцѣ заболѣл и мертвостию гнильства 
заражен был (1608 – 1609) [3]; «Прошу тя, Господи, не могу говорити, 
чомъ ми языкъ тяжокъ» (XVI ст.) [3]; ωто(ж)҃ ти ωповѣдаю и(ж) ты 
єстє(с҃) таа дв҃аа, сє зачнєшь въ чрєвѣ и породиши сна҃ (1645) [3]; та(к) 
же ты(ж) и ты ѹчинї члч҃е зрозѹмѣвши на сѹмлѣню своемь иже 
голо(д) тръпишь добры(х) и побо(ж)ны(х) ѹчи(н҃)ко(в҃) а злы(х) е(с)҃ и 
ба(р)зо напо(л)҃неный (к. XVI ст.) [3]. 

У ділових документах XVI – XVII ст. займенник ты викорис-
товували також для позначення істот (жінки, адміністративного 
керівника, пана, чоловіка, архієрея, звертання князя до княгині, до 
колишнього попа (священика), до князя-старости, священика, вбивці 
та ін.): Станисла(в҃) петро(в҃)ски(и) по(д)старости(и) луцки(и): возно(мү) 
повету луцкого: григо(р)ю ве(р)бскомү веда(и) ω томъ и(ж) есми тебе 
прида(л)҃ на потребу его мл(с)҃ти пн҃ү а(н)҃дрею халецкому су(д)и 
земскому речи(с҃)кому (Луцьк, 1584) [3]; а кнӕ(з) … ку(р)҃пъски̾ ω(т) 
нєго такового листү кролєвского и копєи з листү того нє бєрүчи 
повєди(л)҃ и(ж)… ты панє во(л)҃ски̾ є(з)ди(ш)҃ до мєнє з листами 
үмє(р)҃лыми бо ижъ коро(л)҃ үмє(р)҃ тєды тє(ж) всѣ справы и листы єго 
помє(р҃)ли (1572) [3]; Єдного тѧ на Архієрєѵство наставилъ, И годны(м) 
Пастырємъ, Црк҃овъ свою набавилъ (Львів, 1616) [3]; и кн<ѧ>зь 
Андрѣй пєрєд нами мовил кн<ѧ>г<и>ни Михайловой: коли сѧ видить 
тобѣ <моѧ дѣлница болша, то возми собѣ дворъ ко>шоръ ис тыми 
сєлы без жєрєбьѧ, со мною ω том жєрєбьєм нє мєчүчи (Кошир, 1502) 
[3]; А такъ штобы ты кнѧжє старосто… приказүємъ, аж бы єси ү 
вєдомости своєй мєл, на што ωн колко пєнєзєй нашихъ выдаст 
(Вільна, 1561) [3]; А тобѣ приказүємъ ӕко свщ҃єннику поє̾ цр҃квє 
мѣсцкоє̾ и и(н)шымъ ко(ж)дому свщ҃єнникомъ зособна (Львів, 1588) 
[3] та ін. 

У художній літературі XVI – XVII ст. займенник ты також 
часто вживаний замість попередньо названих істот (сина, Пречистої 
Діви Марії, жінки, пророків, Господа Бога, пана, чоловіка, читача, 
маловірної людини, Папи Римського, русина, добродія, приятеля, 
вчителя, матері, господаря, народу, відлюдника-монаха, своєї дру-
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жини, гетьмана, Ісуса Христа, до адресата (у побажаннях), у звер-
танні Бога до людини): з̾ тых̾ ӕ цвѣты што налѣпшїє рвүчи, вѣнєц̾ 
тобѣ ω(т) нєүвѧдаємого и свѣтлого цвѣтника (албо лүки) звилємъ, 
навѣрнѣйшїй сн҃ү, и той тобѣ и прєз тєбє всѣмъ приношү (Київ,1628) 
[3]; О тякїй жалю, котрїй мя внутръ турбуетъ, Же тя, о сыну мой, 
гробъ тот подыймуетъ, На жадном мѣсцу нѣкгды незмѣщенного, И 
жаднымъ створеньемъ, неогорненного (Львів, 1630) [3]; Рєкъ до 
Прч(с҃)тои Двы҃ Марїи, Дхъ҃ сты҃й найдє на тѧ, и сыла вышнѧгω 
ωсѣнитъ тѧ, абω ωкрїє (Чернігів, 1646) [3]; И ти сӕ нє вифиґлюєшъ, 
хоч бис ӕкъ фиґловалъ с тимъ, которому ӕ дорогу готовалъ. Бо єси 
Іωанъ, зовутъ тӕ покаӕнию проповѣдникъ, Алє ти власній Ісусовъ 
похлѣбникъ (І пол. XVII ст.) [3]; Сє тєбѣ Блгч(с҃)тивый, и Правовѣрны(и) 
Читатєлю, Прєсвѣтлоє Зєрцало съвръшєннагω Хр(с҃)тїанскагω житєлства 
прє(д)лагає(т)сѧ (Київ, 1628) [3]; Доколи ж, о папо, высишся на 
Христа, будет бо от него на грѣшники помста. Достоить ти святый 
крест честно почитати, пред которым бѣсы видять трепетати (к. XVI ст.) 
[3]; Отожъ и ты, пане Русине, не гань Латинникове посту суботного; 
поневажъ и онъ не ганитъ тобѣ, же ты въ пятки нѣкоторые мяса 
пожываешъ (Вільно, 1608) [3]; И ты днєшнїй Гєтманє зацный Ѡлєфѣрү, 
Щасливє справүй войскомъ тымъ, а ховай вѣрү Бү:҃ и народови тыжъ 
хр(с)҃тїанскомү (Київ, 1622) [3] та ін.  

А також до неістот у художній літературі зверталися на ты 
(душі, міста Вифлеєма, православної віри): Треба, Дш҃е грѣшнаӕ, 
Г(с)҃да благати и до него з слезами завше прибѣгати. Аби милосердие 
свое до нас послалъ, и ӕко пан мл(с҃)тю своею вспомагалъ Мене, Тѣло 
грѣшное, Дше҃ изъ тобою Припади со слезами до него зо мъною (І 
пол. XVII ст.) [3]; Прєдъ тобою Виѳлєємє ѹпадаємω, И тыми тѧ 
слωвы любовнє жєгнаємω (Львів, 1616) [3]; И ты Виѳлєємє, радостнє 
промовили, // И мѣсто оноє хєнтнє поздоровили: Нє єстєсь ты з мєжи 
мѣстъ жидω(в҃)ски(х҃) подлѣшїй (Львів, 1616) [3]; А ты православія 
мужайся, народе, небесный цар завше съ тобою єст и буде! (1603) [3].  

Наведені приклади свідчать про те, що традиція звертання на ти 
є засвідчена і у художній літературі XVI – XVII ст.  
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У релігійно-полемічній літературі, як свідчить картотека, зай-
менник XVI – XVII ст. вы стосувався лише істот при чому виключно 
у значенні множини (послідовники, велика громада (у Євангелії), хрис-
тияни, невірні, грішники, апостоли, посадовці, лицемірні попи, свя-
щеники, парафіяни, чоловіки і жінки, музи, уніати, руський (право-
славний) народ, правовірні, монахи і монахині, люди з соціальним 
статусом тощо): бл(с)вени єсте коли люде ненавидѣти бѹдѹть ва(с) // 
и роз(ь)лѹчать и посоромьтѧть имѧ ваше ӕко бы з(ь)ло д(ь)лѧ сн҃а 
члч҃ьска(г)[о] (1556 – 1561) [3]; к томү жє и вы любимїи кр(с)҃тїѧньстїи 
члв҃цы прибєгайтє. рєчє бо хс҃ во сто҃мъ єѵ(г)҃лїи нє прїйдохъ дасүжү 
мирови (Заблудів, 1568) [3]; Вы єстє соль зємли: а єсли соль загниє(т)сѧ, 
чим̾ сѧ ωсолитъ (Київ, 1637) [3]; Вы, войтове, бурмистрове, 
лантвойтове, власт мирская, градская и повсюду, не дадѣте Руси ни 
едино пространство в жизни их (1588 – 1596) [3]; «О, горе вамъ, 
книжници, попове лицемѣри, якъ вы зомыкаете царство небесное передъ 
людми» (XVI ст.) [3]; А вы которыѣ … поважною Малжєнс(т)ва // 
шатою приωдѣтыми сталистєсѧ; нє покалѧйтє єѣ, прошү васъ, … Вы 
мүжєвє мѣйтє досытъ на своѣх жωнъ чистой любви: а вы жоны мѣйтє 
досытъ на мүжωвъ вашихъ любовной чистоти: в̾ боѧзни, и в̾ щирой 
вѣрности (Київ, 1637) [3]; Вы богатыѣ и прєложоныѣ свѣтскїѣ, ω(т) 
которы(х) ѹбогїѣ помочи… потрєбүют̾… ратүйтє их̾ (Київ, 1637) [3] 
та ін. 

У ділових документах цей займенник стосувався також лише 
істот у множині (суддів, осіб, які живуть на межі (суграничники), 
сторін юридичного процесу, злочинців, крамарів і міщан): пан 
Пєтрүшко взѧл …// … на тоє дѣло сүдѧми вас, а кнѧзь Андрѣй нєхай 
собѣ сүдѧми ωзмєт … , кого үсхочєт (Краків, 1512) [3]; пєрє(д) нами 
тыи стар̾ци рєкли Ты(м) сугра/ни(ч)҃никω(м) вы сүграни(ч)҃ники што 
были єстє забрали сосо(н҃)є ст҃ого николы ка(к҃) таӕ зємлѧ / попүстє 
была (Овруч, 1513) [3]; мы старостомъ нашим тамошнимъ, үкраиным, 
наүкү нашү дали, што ωни зо всими вами, нєпослүшными росказанѧ 
нашого, чинити мают (Варшава, 1568) [3]; Млсти҃ю бжи҃ю Гєдиω(н)҃ 
єпископь гали(ц)ки̾ Лвовски̾ и камєнца подолского Вамь иванови 
красовскомү крамарєви, и юркови и иванови Кү(з)мичо(м) сєдларомь, 
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мєщаномь Лвовскимь с товаришми и помочниками вашими, которыхь 
вы до сєбє зобрали (Львів, 1588) [3] та ін. 

У ділових документах XVI – XVII ст. займенник вы спорадично 
вживався на позначення однієї особи з відтінком шанобливості: 
кгды(м) үвошолъ… кн҃зь күръпъски̾ мєнє пыталъ длӕ чого… вы 
приєхали п҃нє во(з)ны̾ а што за (с)҃правү маєтє (Луцьк, 1577) [3]; 
Жїйтє жъ и вы Дѵмитрїй и цный Данїилє, Выражайтє тотъ клєйнотъ 
Балабановъ цѣлє (Київ, 1627) [3]. 

У художній літературі займенник вы стосувався тільки істот у 
своєму значенні 2-ї ос. множ. (воїнів, спудеїв (жанр ляменту), духівників-
священиків, хворих у лікарнях): Алє южъ до васъ мовү мою ωбєртаю 
Зацноє рыцєрство: всѣхъ васъ напоминаю (Київ, 1622) [3]; Гєтманъ 
бєз войска штожъ є(ст)҃, військо тыжъ бєз̾ нєго; Згола нѣчого нє єсть 
єдинъ бєзъ дрүгого. Рєчъ кончачи: творцү васъ Бү҃ полєцаю, Щасливого 
звитѧзтва завшє вамъ жадаю (Київ, 1622) [3]; Пристүпѣтє и вы, на 
зємли, и на мори славныи Воиновє, которыистєсѧ з̾ побожности 
своєи хр(с)҃тїанскои тү събрали (Київ, 1625) [3]; И вы (ж) Спүдєє з 
Нишихъ, к̾ Гробү пристүпѣтє (Луцьк, 1628) [3]; Плачтє жъ дүховныи: 
вамъ сталасѧ үтрата, Бо любого своєго позбылистє Брата (Луцьк, 
1628) [3] та ін. 

Цікаво, що «Граматыка словенскаӕ написáна прє[з] Їωáнна 
Ужєвича Словѧнина; Слáвнои Акадємїи Пари[з]скои в Тєωлогїи 
Студєнта в Парижү» (1643) при відмінюванні займенника вы виділяє 
клич. в. [2, 19]. Семантично у картотеці можемо його виділити, хоча 
сучасна українська мова цієї форми не має: к томү жє и вы любимїи 
кр(с)҃тїѧньстїи чл҃вцы прибєгайтє. рєчє бо хс ҃ во ст҃омъ єѵ(г)҃лїи нє 
прїйдохъ дасүжү мирови (Заблудів, 1568) [3]; Жїйтєжъ и вы Дѵмитрїй 
и цный Данїилє, Выражайтє тотъ клєйнотъ Балабановъ цѣлє (Київ, 
1627) [3]; Прєз то ви  нє тривожтє сӕ И Хр(҃с)та того нє бойтє сӕ (І 
пол. XVII ст.) [3]; прόто жь не бойтесѧ бо мнόзѣ(х) п(ь)тиць 
дорож(ь)шїй єсте вы˝ (1556 – 1561) [3].  

Семантика займенника они теж залежить від сфери його вживання. 
У релігійно-полемічній літературі займенник они мав значення 3-ї ос. 
множ. (жиди, воїни, вірні, жебраки, злодії і розбійники і т. д.) Наприклад: 
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Крєст̾ сѧ Хрëстовъ славою вѣрны(х) имєнүє(т), им̾ сѧ самы(м) 
Апостолъ хвалить ро(с҃)казүє(т) (Ев’є, 1611) [3]; «Кто имаетъ воωвати 
на выбраныи Божіи? Бг҃(ъ) оправив ихъ, кто имаетъ ихъ осудити?...» 
(XVI ст.) [3]; Не гадай украсти ни маргу, ни пѣнязѣ другого не 
помагай злодѣюмъ и разбойникумъ и не будь имъ казда (XVI ст.) [3]. 
У ділових документах цей займенник відображав також семантику 
множини (ченці, воєначальники і бурмістр, парубки і жінки, ігумени, 
пани, старости, сторони судового процесу, а також свині, вежі). До 
прикладу: на котори(х) ро(ч҃)ка(х) ωни ωбоӕ сторона ω вписова(н҃)ю тоє 
справы в рєєстръ сүдовы̾ и ω прыволыванью єє ко(н҃)тровє(р)това(л҃и) 
(Люблін, 1600) [3]; Такъ жє нєбла(го)үгодныхъ игумєновъ ω(т)пускати, а 
вмѣсто ихъ лѣпшыхъ подъ благословєнїємъ нашымъ собѣ избирати 
(Берестя, 1590) [3]; Споминала свинѣ ӕкиє(с)҃ ү вүстю бутє(н)҃скиє, 
єдна жє ба(р)зо дорого хочє(т) и(х) продавати (Кам’янець, 1609) [3]. 
У художній літературі займенник они називав осіб або предмети у 
множині (руських князів острозьких, противників, батька і повинного, 
черевики). Наприклад: Памѧтайтє жєст̾є с кнж҃атъ рѹскихъ 
ωстрωз̾скыхъ в̾ышли, ихъ вѣрү дѣльность, и набожность мѣйтє на 
мысли (Острог, 1603) [3]; наложи и запали ωгєнь / ωтєцъ твой идєть / 
и дави(д) повинный твой / идєть посполү / выйди противко имъ 
(XVI ст.) [3]; зтѧгни ми боты / и үхандожъ / поты(м) на нихъ положи / 
вывєрннүвши панчохы (XVI ст.) [3] та ін.  

Отже, пам’ятки XVI – XVII ст. не засвідчили вживання пошанного 
вони. Ймовірно, ця форма характерна для усної традиції спілкування. 

У пам’ятках XVI – XVII ст. часто натрапляємо на сталу слово-
сполуку їх милість, яка часто вжита при звертанні до однієї особи, 
вищої за соціальним статусом: и подать сє по(д) мо(ц) и ро(з)сүдо(к)҃ 
и(х) мл(с)҃ти к томү ты(х) жє приӕтєлє(и) на ро(з)дєло(к) и 
ро(з)граничє(н҃)є… кгрунто(в)҃ по(з)вы шлы (Ковалин, 1599) [3]; и 
панове ихъ мл(с)҃ть межу промєжку и(х) положили ω(т) кургана 
просте ѹ густую липу што стои(т) повыше гүмна в заломе (Київ, 
1510) [3]. 

Пам’ятки XVI – XVII ст. засвідчують набагато частіше вживання 
словосполуки ваша милість замість твоя милість, а також інші гоно-
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рифічні словосполуки зі займенником вашъ: ваша милость: ино пан‹ъ› 
исак‹ъ› присилал‹ъ› до вас‹ъ› нашими листми, а Ваша М‹и›л‹о›ст‹ь› 
ни жадну справидливост‹ь› єстє ємү нє үдилали (Гирлів, 1504 – 1517) 
[3]; даєм вашєи млсти знати (Гирлов, 1513 – 1515) [3]; Ѡ здорови 
Твоєй Милости и Вашєй Милости Богом даных дєтєй радибыхмо 
слышали кождого часү (Острог, 1520) [3]; ӕ бєз бытности Вашєй 
Милости съ кнѧзємъ Матѳєєм ничого нє починала, то мы сами ωт // 
сєбє тоє всє потєрѧли (Луків, 1558) [3]; ωна съпросъна вшєтєчъна 
үчьтивъши вашү милость мои(х) милосътивыхъ пановъ зновү (Луцьк, 
1580) [3]; в чомъ ваши(х) милосте̾ небе(з)вѣстны(х) хотӕчи үчинити 
и вины неславе таково̾ народү нашемү велико именитомү рү(с҃)комү 
нехотӕчи быти: дае(м) вашъмостӕ(м) всѣ(м) вобе(ц) и ка(ж)домү з 
особна знати (Львів, 1595) [3]; Ласкою Бж҃їю мѣлєсь ваша Кн(ж) 
Мл(с)҃ в̾ Домү своєм̾ Пєрєгріна вєликого, гостѧ на(д) гостѣ (Київ, 
1623) [3]; вашє благовѣрыє: и то(т) мана(с)ты(р) з моцы и владзы 
вашого благовѣрыӕ вы̾мүєть и собѣ єго прывлащаєть (Новогрудок, 
1589) [3]; вашє благочестие: Вѣдомо чиню вашєму блг҃очєстию и(ж) 
пришли посла(н)҃цы… ω(т) блажє(н)҃нѣ̾шого ω(т)ца мєлєтиѧ… до 
єпископа лво(в҃)ского… носєчи з собою листо(в)҃ до рузны(х) стано(в҃) 
(Краків, 1609) [3]; вашє братолюбїє: ωзна̾мую тє(ж) вашєму 
братолюбию, и(ж) ωтє(ц) ма(т)фє̾… в хоробє своє̾ будүчи ω(т)ишо(л) 
в монасти(р) (Краків, 1609) [3]; Подобаєжє и сїє вѣдати вашємү 
братолюбїю, и ӕко скоро үслышитє принєсєныє намъ права бра(т)скїє 
ω(т) патрїа(р)ха (Львів, 1588) [3]; ваша вєлєбность: по(д) протє(к)цию 
вєлєбно(с҃)ти вашєи пн҃а моєго мило(с҃)тиво(г) ωфѣрова(л) (1636) [3]; 
ваше величество: А мєновитє бүдє(т) то вашому ца(р)скомү вєличєствү 
слышно єсли лӕхи зновү на на(с) схотӕ(т) наступаты (Черкаси, 1648) 
[3]; и да исправи(т) бгъ з давнихъ вѣковъ ωзна̾млє(н)ноє пророчє(ст)во 
которомү мы самы сєбє пωлєцєвши до милостивы(х) нүгъ вашємү 
ца(р)скомү вєличєствү ӕко на̾үнижєнє̾ поко(р)нє ω(т)даємо (Черкаси, 
1648) [3]; и ω то(м) вашомү ца(р)скомү вєличєствү ωзна̾мити жє 
пє(в)наӕ на(с҃) вѣдомостъ за̾шла ω(т) кнӕзӕ домѣника заславъского 
котори̾ до на(с҃) присилалъ ω миръ просӕчи (Черкаси, 1648) [3]; ваша 
вєлможность: злетили мы тежъ по слови нашому, абы велможность 
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вашу наведилъ и то именемъ нашимъ преложилъ (поч. XVII ст.) [3]; 
вѣрность (верностъ) ваша: для ласки нашое королевское и повинности 
своее, абы вѣрность ваша иначей чинити не смѣли, конечно (Торунь, 
1576) [3]; прєвєлєбность ваша: И аффєкт̾ той Прєвєлєбности вашой 
сто҃бливый, хотѣлъ бымъ нє тылко на свѣтъ в̾ ӕво падати, алє и до 
нб҃а вынєсти, абы мѣлъ ӕсноє мѣсцє мєжи планєтами (Львів, 1642) [3]; 
ваша святыня: винє(н) ӕ ω то(м) сӕ старати вашу сты҃ню впомина(ти) 
абы ваша ст҃ыня ино(ч҃)скии чи(н)҃ сво(и) до смє(р)ти своєӕ заховати 
(Дубно, 1588) [3]; Ваша чесность: Пишешъ ваша часность, насъ 
упоминаючи, жебысмо ся возвратили назадъ до своей стороны и до 
своего монастыря зъ быдломъ (Путивль, 1638) [3]; такъ розумѣемъ, 
же много бы познаходилъ речей вашихъ межи родичми вашихъ 
чесностей, что все сумнѣнью священнинескому вашей чесности 
поручаемъ (Путивль, 1638) [3]. 

Висновки. Гонорифічні займенники у писемних пам’ятках XVI – 
XVII ст. картотеки «Словника української мови XVI – першої половини 
XVII ст.» представлені спорадично. Переважно їх значення є прямим 
значенням вжитого займенника. Найбільше гонорифічні займенники у 
XVI – XVII ст. реалізовували свої функції у словосполуках ділової 
писемності типу їх милость, ваша милость і под.  

Перспективним уважаємо подальше детальне вивчення гонори-
фічних займенників в історії української мови задля реконструкції 
суспільної та індивідуальної мовної свідомості наших предків. 
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Шпить Оксана. Местоимения вежливости в памятниках ХVI – 

XVII веков. В статье местоимения вежливости проанализированы на 
базе картотеки «Словаря украинского языка ХVІ – первой половины 
ХVІІ вв.». Выяснена семантика этих местоимений, установлены сло-
восочетания вежливости, какие они образуют. Анализ конкретных 
местоимений на их вежливую функцию проводился, принимая во 
внимание жанрово-стилевую отнесенность конкретных памятников 
XVI – XVII вв. Подытожено, что больше всего местоимения вежли-
вости реализовывали свои функции в словосочетаниях деловой пись-
менности типа їх милость, ваша милость и под. 

Ключевые слова: местоимения вежливости, история языка, 
семантика, речевой этикет. 

 
Shpyt Oksana. Pronouns of politeness in the Language of the 

16th and 17th centuries. In the article pronouns of politeness are analyzed 
on the basis of card index of «Dictionary of the Ukrainian language of 16th – 
first half of 17th century». The semantics of these pronouns is revealed, 
word-combinations of politeness formed by them are established. Concrete 
pronouns where analyzed for their polite function with regard to the genre 
and style of certain literary monuments of the 16th and 17th centuries. It is 
summarized, that most pronouns of politeness functioned in business 
correspondence collocations of the type your grace, their grace, etc. 

Key words: pronouns of politeness, history of language, semantic, 
linguistic etiquette. 


