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Гостиннiсть традицiйно вважається однiєю з
диференцiйних ознак української ментальностi.
Пошанування гостя, що виявляється в системi
узвичаєних народних стереотипiв, сягає ще дохристиянських часiв: ги́ст0 хати ни пириле́жит0
(СвСм), чем бага́ти / тем i ра́ди (СвСм), ги́ст0
у двир / сóнце ỹ ха́ту (СвСм). Християнство
привнесло ще й переконання, що гiсть є посланцем Бога, а отже, пошанiвок до гостя визначає
мiру поваги до Всевишнього. Це й зумовило не
лише шанобливе, а особливе, благоговiйне ставлення до гостя. Протягом столiть формувалися й
корегувалися мовноетикетнi моделi, якi визначали
комунiкативний статус i поведiнку гостей та господарiв. Вони й утворювали в сукупностi цiлiсну
поведiнкову систему українського гостювання. На
реконструкцiї й описi його основних структурних
компонентiв, стереотипних для мовної поведiнки
волинян i полiщукiв, буде зосереджена увага в
цьому дослiдженнi.
Як вiдомо, гостювання буває двох типiв: пiдготовленим (тобто заздалегiдь запрограмованим,
це стосується передусiм рiзних комунiкативних
ситуацiй родинної й календарної обрядовостi) i
спонтанним (iнакше кажучи, непередбачуваним,
здебiльшого – повсякденним), а гостi, вiдповiдно,
бувають прошеними (проханими) й непрошеними
(непроханими). I хоча на Волинi й на Полiссi дотепер побутує вiдома не лише українцям примовка щодо другої категорiї гостей (никлéкани гист0
худжé татарина (СвСм), це щонайменше позначається на особливостях стереотипiв мовної поведiнки. Зауважмо й те, що в давнину волиняни й
полiщуки значно частiше, як свiдчать результати
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iнтерв’ювання й анкетування, ходили в гостi без
особливих запросин, зокрема до найближчої родини, до сусiдiв. Такi вiдвiдини мали, до того ж,
регулярний характер. Гостями дуже часто ставали
випадковi подорожнi, передусiм тi, яких заставала
нiч у якомусь населеному пунктi.
Щоправда, як стверджують iнформатори, така вiдкритiсть комунiкативних зв’язкiв i контактiв, неупереджене ставлення до незнайомих гостей починають руйнуватись, особливо в другiй
пол. ХХ ст. Водночас вони зауважують, що такi змiни – не лише реакцiя людей на соцiальнi
умови, якi призвели до видозмiн мiжособистiсних
стосункiв. Цi змiни – ознака глибокої корозiї основ української духовностi. На Волинi в с. Шельвiв Локачинського р-ну, побутує, зокрема, легенда, що стихiйне лихо, яке трапилося в цьому селi у 80-их рp. ХХ ст. й зруйнувало всi хати,
крiм однiєї, – наслiдок недоброзичливого ставлення мешканцiв цього села до подорожнього, якого
напередоднi нiхто, за винятком однiєї родини, не
зголосився переночувати. А отже, порушення узвичаєного прихильного ставлення до гостя, навiть
випадкового, дотепер вважається вiдхиленням вiд
поведiнкових стереотипiв.
Варто зазначити й те, що в давнину, на противагу сучасностi, частiше ходили в гостi в будень,
анiж у свята. Це також визначало особливостi
традицiйного українського гостювання.
Домiнантними в комунiкативнiй ситуацiї гостювання можна вважати такi структурнi елементи: запрошення; прихiд гостя /-ей, що супроводжувався вiдповiдними формулами вiтання й
фразами-вiдповiдями; прийом гостя /-ей (вибiр мiсця для нього, пригощання, частування,
чаркування, тостування, припрошування); вiдхiд гостя (форми вияву вдячностi, прощання з
господарями).
Структура й семантика формули запрошення
залежить передусiм вiд типу гостювання: звичайне (в буднi днi або в недiлю) чи урочисте
(на престольнi чи роковi свята, з нагоди родинних свят – хрестин, весiлля тощо). Подiбнiсть
звичайних та урочистих запрошень (за винятком
весiльних) виявляється в тому, що їх основу становлять дiєслова приходити, заходити, ходити,
прийти, приїжджати, просити, ждати. Найуживанiшi формули з лексико-граматичним центром
– iмперативом дiєслiв приходити (прихóд0 те,
прихóд0 , прíхóт0 те, прихóт0 ), прийти (прийдíте,
прийди́, прийдé), заходити (захóд0 те, захóт0 те,
захóд0 , захот0 ). Лексеми ждати (ждéмо), приїж-
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джати (приїжджє́ти) вживаються в говiрковому
мовленнi спорадично.
Опорнi дiєслова просити i ждати (дуже рiдко)
мають особову форму множини i почасти – однини, напр.: прошý ỹ гóст0 i (Фдк), прус0 ý ду минé
ỹ густи́ну (Мйд), прóсимо пр’iǐти́ до нас (Злз),
прóсимо приǐтé пугуст0 увáти ду нас (Збжж).
Своєрiдну “семантичну рiвновагу” в цих формулах створює здебiльшого обставина мети, пор.:
ỹ гóс0 т0 i (Збж), в гóсти (Свд), ỹ гóсти (СвСм),
ỹ гости́ну (Слвт), в гостéну (Плм), ỹ густéну
(Збжж), на гостино (Сдл), ỹ густи́ну (Блн), в
гостину (Плс), на гостéну (Врк, Дбр, СвСм),
рiдше – на прáзн0 iк (Злх), на с0 в’ето (СвСм),
на прáзник (Глд, СвСм, Слв), на вичорниц0 i
(Жрвч), на вичурнéци (СвСм), на чарчи́ну
(Зрд), на пироги́ (Озр).
Почасти обставина мети замiнювалася узагальненою вказiвкою на суб’єкт / суб’єкти: до нас, ду
нас, до сéбе, ду сéбе, до мéне, ду мéне, ду минé.
Розширення типової двокомпонентної моделi
можливе завдяки обставинам часу: ỹ нед0 iл0 у,
ỹзáỹтра, зáỹтра, позаỹтр0 iйу тощо, iншим обставинам мети (напр.: захóд0 те до нас / почастýйемо Вас (Грд, Лск), прихóд0 те ỹ гос0 т0 i /
посидимó / поговóримо (Хтш)) i особливим виразам прохання, що пiдкреслюють бажанiсть майбутнього приходу гостей (напр.: приход0 те до нас
ỹ гости / не минáйте (СвСм), не в’iдмоỹл0 áǐтес0 а
в’iд запрóсин (Шлв), ỹшанýǐте свойiм прихóдом,
хóчимо бáчити вас y сéбе ỹдóма (Тбл), бýдемо
рад0 i (Ббн, Мрк), бýдимо рáди (СвСм), ни
грумн0 iчаǐте, ни здавáǐтис0 а на прóз0 бу (Глд,
СвСм), ни погордýǐте (Зст)).
Зауважмо, що узвичаєнi для сучасного мовлення вставнi слова будь ласка, будьте ласкавi
функцiонують у структурi таких виразiв досить
обмежено i не типологiчнi для них. Складнi дiєслiвнi присудки формул запрошення функцiонують також рiдко, напр.: прóсимо прийтé ỹ гóсти
(СвСм).
Запрошуючи на престольне (храмове) свято,
нерiдко вживають саме епiтет престольне (або
престольний): престóл0 не с0 в’éто, пристóл0 ни
прáзник. А на роковi свята – зазначають назву
самого свята з усiма можливим фонетичними й
морфологiчними варiантами.
У запросинах на хрестини, крiм опорних лексем хрести́ни, христéни, христéне, хрéшчен0 а,
на кáшу, нерiдко вживають також рiзнi но-
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мiнацiї дiтей (дити́на, дитéна малá, малéǐ),
напр.: прихóт0 те на христéни ду нáшуйi дитéни
(Збжж), прихот0 те на христéни до нáшого
малóго (малéйi) (Ксн).
Бiльшою урочистiстю й варiативнiстю вiдзначаються стереотипнi запрошення волинян i полiщукiв на весiлля. Їх структурно-семантична органiзацiя майже не вiдрiзняється вiд тих, якi функцiонують в iнших регiонах України. Типова модель такого запрошення мiстить, як вiдомо, дiєслово просили (просив, просила), просить + iменник мати, батько (тато) + дiєслово прошу (просю) + займенник я + дiєслово прийдiте (приходьте) + обставина мiсця до нас + обставина
мети на весiлля.
Говiрковi вiдмiнностi в конструюваннi цiєї формули позначенi передусiм у позицiйнiй варiативностi основних структурних компонентiв (пор.:
прусéỹ бáт0 ко / прусéла мáти i йа вас прус0 ý
/ прихóд0 те ду нас на вес’iл0 :е (Мкл), i мáте
прóсит0 / i бат0 ко прóсит0 / i йа прошý на мойé
вис0 íл0 :е (Тбл)), їх лексичному (пор.: проси́ли
мáма i тато (Лск), праси́ỹ бáт0 ка / праси́ле мáти
(Влм)); морфологiчному (пор.: прийд0 íте до нас
на свáд0 бу (Сдл), проси́ли тáто / проси́ли мама i йа вас прошý до мéне на веис0 íл0 :а (Мвн))
i найчастiше – фонетичному варiюванню (напр.:
прусéли бáт0 ко (Збжж), пруси́ли мáти (Вшн),
просéли мáти (СвСм); прiхóд0 те до м’iнé на
в’iс0 íл0 :е (Олн), i йа прошу прийти́ до мене
на вис0 íл0 :а (Скб), прихóте ду нас на вес0 íл0 :е
(Мкл), i йа прошý пр0 iдíт0 до мéне на в0 iс0 íл0 а
(Крс) тощо). Важливо й те, що почасти формула
запрошення може трансформуватися в складнопiдрядне речення (напр.: просéли мáма i тáто /
i йа вас прошý / шоб витé прийшлé до мéне на
вес0 íл0 а (Грд), проси́ли мáма / проси́ли тáто / i
йа прошý / жеп ви прийшли́ доу мéне на вес0 iл0 :а
(Нхв)).
У деяких формулах дiєслово просити не повторюється, а є спiльним для двох пiдметiв: проси́ỹ
бáт0 ко i мáти (Чрн). Однак значно частiше це
дiєслово вживається у формi множини, незалежно вiд того, чи стосується обох iменникiв чи лише
одного з них, напр.: проси́ли бáт0 ко / проси́ли
мáти (Рдв), прусéли бáт0 ко / прусéли мáти
(Збжж), проси́ли мáма / тáто (Шлв), проси́ли
бáт0 ко /мáти (Гйк, Жрвч). У цих виразах представлена особлива гоноративна форма множини,
традицiйна для мовного етикету українцiв загалом. Дуже рiдко в запрошеннях вживана номiна-
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цiя батьки, напр.: проси́ли бат0 ки́ i йа прошý /
прихóд0 те до нас на вес0 íл0 :а (Зрд).
Факультативно формула запрошення може мати номiнацiю старша дружка, яка розширює перелiк осiб, котрi запрошують на весiлля, напр.:
пруси́ли мáма / пруси́ли тато / прóсит муйá
стáрша дрýжка (Клч).
Iнодi вираз запрошення доповнено лексемами
хлiб, сiль, якi надають йому особливого урочистого звучання, напр.: бáт0 ко проси́ли / мáти
проси́ли / i йа прошý на хл0 iб / на с0 iл0 / i до мéне
на вис0 íл0 а (Мщн, Жрвн), проси́ли мáма / тáто
на хл0 iб / с0 iл0 / а йа прошý на вес0 íл0 а (Стр),
прóсит0 бáт0 ко / прóсит0 мáти / прихóд0 те на
хл0 iб / на с0 iл0 /i на мойé веис0 íл0 :а (Ксн). У
с. Радовичi формула запрошення має ще й лексему коровай: проси́ли бат0 ко / проси́ли мáти /
i йа прошý на хл0 iб / на с0 iл0 / на коровáй i до
мéне на вес0 iл0 :а. Iнодi лексема хлiб поєднується
з епiтетом Божий, напр.: проси́ỹ бáт0 ко й мáти
/ i йа прошý на хл0 iб Бóжий /на вес0 iл0 :е (Плс),
прошý на хл0 iб Бóжий / на вис0 iл0 :е (Жрч).
В окремих говiрках формула запрошення має
усiчений варiант узвичаєного виразу, пор.: прошý
на вес0 iл0 :а (Збж), крáсно проси́мо до нас на
вес0 iл0 :а (Обл). Почасти в запрошеннi конкретизовано коло запрошених осiб, напр.: запрóшуйу
ус0 iх на вис0 íл0 :е / хто ỹ хáти йе (Дбр).
Вiтальнi формули в будень i в свято, як свiдчать результати дослiдження, не мають суттєвих вiдмiнностей, за винятком рокови́х i храмових свят. На противагу буденним, святковi вiтання мiстять номiнацiї того чи iншого
свята або узагальненi лексеми с0 в’áто, с0 в’éто,
прáзник, прáзн0 iк, прáзн0 iчок, нид0 iл0 а, напр.: с
прáзником бýд0 те крéпк’i (вiдповiдь: i вам хай
Бог здурóвйа пушлé) (Клч), з прáзничком Вас
(Тбл), с прáзн0 iчком (Плм).
Поряд iз часто вживаними дóбриǐ ден0 , дóбри
ден0 , добридéн0 у говiрках побутують й iншi традицiйнi вiтання, напр.: дóбрага вам дн0 е (Влм),
здорóвен0 ке булé (Плм), здорóвейке булé (Тбл),
здорóвейки були́ (Чрн). У Прибужжi поширене вiтання в’iтáйте (Плм, Збжж), витáйте,
витáйте ж (Глд, СвСм), вiдповiдь – в’iтáйiм
вас (Плм), дóбруго здорóвйачка (Збжж), д0 екуйу
за витáн0 :е (Глд, СвСм). У вiдповiдь на вiтання добрий день i здоровенькi були можлива
фраза-повтор, однак значно частiше така формула видозмiнена, зокрема в мовцiв старшого
вiку, напр.: здорóвейке булé – хай i вам Биг
здорóвйа дайе (Тбл), здорóвейки були́ – дóброго
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здорóỹйачка (Чрн), добридéн0 – з прáзн0 iчком
(Нйн), з с0 в’áтом бýд0 те крéпк’i / здурóв’i – i
вам хай Бог здурóвйа пушлé (Клч).
У вiтаннях, що мiстять лексеми свято, празник
або назви якогось свята, фраза-вiдповiдь трохи
iнакша щодо структурно-семантичної органiзацiї,
пор.: з с0 в’áтом вас – з вáми здорóвими або Вас
тóже, наỹзайéм (Чрн); с прáзн0 iчком – з вáме
здорóв’iме (Плм), з Йiвáном – взайíмно (Збжж),
с три́йц0 уйу с0 в’атéйу Вас / шчéс0 т0 а / здурóвл0 а
– i ве бýд0 те здурóви (Збжж), з с0 вáтом вас
– i вас тóже (Мйд), з с0 в’áтечком – вас тóже
(Нйн), з с0 в’éтичком Вас – спас0 iбóг вас тóже
(Хтш). Найуживанiша вiдповiдь у цiй ситуацiї –
Вас тóже i з Вáми здорóвими.
Серед Рiздвяних вiтань найчастотнiшими є такi моделi: з Руздвóм Христóвим – взайíмно
(Вшн), з Рожествóм Христóвим – з с’ва́том вас
(Нхв), з с0 в’ати́м Рожиствóм (Зчв), Христóс
рождайiц0 :а – слав’íмо йогó (Вл), з Руздвóм
вас (Рдв), Христóс рождáйiц0 а – з Рожествóм
(Кмр), Христóс рождáйец0 а – слав’íмо йогó,
слáвимо йогó (ВлкГ), Христóс рождайет0 с0 а –
слав’íте (Зрд), Iсýс рождáйец0 а – слав’íмо йогó
(Стр), Христóс родиỹс0 а – слав’íм йогó (Глб),
з с0 ватем Руздвóм бут0 те здорóви – з вáми
здорóвими (СвСм).
Прийшовши в гостi на Водохреща, на Волинi й на Полiссi вiтаються здебiльшого так, як i
на Рiздво. Значно рiдше вдаються до особливого вiтального виразу, як-от: з водóйу свйатóйу
– вас тóже (Хтш), Христóс крешчáйец0 :а – слав’íмо йогó (Шлв), з Вудóхришчами с0 в’ати́ми –
вас тóже (Вшн), з Вудóхришчем вас – i вас з
с0 в’áтом (Клч), з с0 вати́м Водóхришчем – спаси́
Бóже, суди́ Бóже з вáми здорóвими (Смл), з
Гордáн0 ойу вас – i вас з Гордáн0 ойу (Нхв),
Христóс хришчáйец0 а – слав’iмо йогó (Ксн),
Христóс хришчáйет0 с0 а – слáвл0 у йогó (Блн),
з Водóхришчами (Зчв), з Водóхришчем – вас
тóже (Вл), з0 i с0 в’атом с0 в’атого Водóхришча
(Хвр), в’iтáйемо з днем хрéшчен0 :а (Зрд), з
Водóхришчами – вас тóже (Плс). Вiтання й вiдповiдi на зразок Христóс хриешчáйiт0 с0 а – ỹ
ри́чц0 i Йурдáн0 i (Жрвч), Христóс хришчáйе –
на р0 iц0 i Йордáн0 i (МйдЛ), Iсýс крешчáйец0 а – ỹ
р0 iчц0 i Йордáнi (Стр) загалом донедавна не були
типовi для цього регiону, оскiльки вживанi лише
в окремих говiрках.
Бiльш однотипнi вiтання на Великдень, вiдмiнностi виявляються в основному у фонетичному
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складi лексем воскрес i воiстину, напр.: Христóс
оскрéс – во’стину оскрéс (СвСм), Христóс вускрéс – вуíстино вускрéс (Вшн), Христóс воскрéс – воíст0 iно воскрéс (Ксн), Христóс воскрéс
– воíстино воскрéс (Злн), Христóс вускрéс –
вуíстину вускрéс (Зст).
Цiкаве вiтання в день Трiйцi зафiксоване в
с. Велика Глуша Любешiвського р-ну: нав’íки
слáва з Тр0 íйцейу, вiдповiдь – нав’íки слáва iз
зелéними с0 в’атами.
Гостей здебiльшого зустрiчали на порозi й запрошували до хати. Виявом традицiйного пошанування гостя вважається мiсце: найшанованiших
гостей саджали на покутi пiд образами, а в днi
родинних свят, дотримуючись родинної iєрархiї.
Неодмiнним елементом гостювання волинян i
полiщукiв, незалежно вiд свята (i навiть у будень) було частування. Ранiше в гостях пили, за
свiдченням iнформаторiв, небагато: пилé мáло /
к’éлишк’i / йак напéрстк’i / пáру раз ти́ко та
пóрцийка обéй́де (СвСм). Тримаючи пóрцийку в
руках, виголошували до того, хто сидiв поруч,
тост. Пiзнiше одна чарка була замiнена багатьма,
для кожного гостя окремо, однак, зауважмо, що
ця традицiя визначає вже лише другу пол. ХХ ст.
Традицiйне тостування двокомпонентне: вираз
тостування неодмiнно супроводжується фразоювiдповiддю. Типологiчними для волинян i полiщукiв можна вважати тости: бýд0 мо (Брз, Гщ,
Жввн, Жрвч, Нхв, Олн, Птк, Стр, Тлн), вiдповiдь – пий здорóви’ (Тлн), на здорóвйе (Олн),
пи́ймо (Жрвн), дай Бог ни остáн0 :у (Гщ), що
є, очевидно, усiченим варiантом виразу бýд0 мо
здорóв’i – дай Бóже (Грд, Лск, Хвр), буд0 мо
здорóв’i – бýд0 мо (Сдл), бýт0 те здурóв’i (Мщн),
бýд0 мо здорóве – пéǐте здорóве (Плм), бýд0 ма
здарóви – пи́йте здарóви (Влм), бýт0 мо здурóв’i
(Свд), бýд0 те здорóв’i – на здорóỹйачко (Хтш),
буд0 мо здурóви – пумагáйб’i (Блн).
Не менш уживанi й iншi стереотипнi формули, що почасти мають гумористичну тональнiсть,
напр.: за здорóỹйа вáше i ỹ гóрло нáше (Трч), даǐ
Боже ни гостан0 :а (Прд), даǐ Боже ни пос0 л0 iдн0 у
(Злз), шоб ме мáли i дрýг’iм давáли (Грд), шоб
ỹс0 i здоурóв’i були́ (Олн), ви́пйемо за ỹсе дóбре
(Гйк), хаǐ ведéц0 :а (Ясн), вéпйiмо за здорóỹйе
(Мкл), давáǐте ви́пйемо за ỹсе дóбре (Брс), даǐ
Бог здорóвл0 е жéти i жéти – даǐ Бóже (Збжж),
пéй́те / пáне / пóк’i жéви / за мер / за спок’íй i
шче по так’iй (Дбр), прими́ Бóже за л0 iкáрство
(Мйд), за мир / за покóй iш:ó по такóй (Врк),
на здорóвл0 а (Врк), вéпйiмо до дна / шоб булá
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дýмка йiднá (СвСм), вéпйемо до дна / бо на дн0 i
молод0 íйi д0 н0 i (Клд). До часто використовуваних
належать також поширенi римованi тостування:
шоб пи́ти / так напи́тис0 а / шоб л0 уби́ти / то
кóжного дн0 а / шоб ỹпáсти та заби́тис0 а / алé з
дóброго кон0 á (ВлкГ), даǐ Бóже сто рóк’iỹ пи́ти
i сто рóк’iỹ прожи́ти / чéрез ден0 / чéрез два до
кýма ỹ гос0 т0 i ходи́ти (ВлкГ).
Жодне гостювання нi на Волинi, нi на Полiссi не обходилося (i не обходиться!) без припрошування пити-їсти. Вважалося навiть, що гостина, за вiдсутностi припрошування, втрачала свою
гостиннiсть. А тому господарi (в днi звичайного частування), кухарки, певнi дiйовi особи в днi
весiльного дiйства, хрестин час вiд часу зверталися до гостей iз спонуканням їсти-пити. Нерiдко
припрошування, зокрема, на весiллi мали музичний супровiд, як-от: тiште / гостойк’é / й’ште
/ сéвого волá зйíште / сéвого рогáтого / мé рóду
багáтого. Гостi вiдповiдають: а ме вас ни просéли
/ шоб витé сéвого бéли / булó свин0 ý заколоти́
/ свин0 ý ни до робóти (СвСм).
У звертаннях до гостей переважають опорнi лексеми гос0 т0 i, гóсти, гóсте, гостойк’é, гостон0 кé, гóстон0 к’i, гóстон0 ки, гóс0 т0 iн0 к’i,
гостун0 ки́, гаст0 iлкé, значно рiдше – л0 ýдк0 é,
л0 ýди, л0 уткóве, л0 ýдон0 к’i, кýме, кýмо, кýмц0 у,
свáте тощо. Такi апелятиви нерiдко поєднанi з
епiтетами добрi (найуживанiшi варiанти – дóбр0 i,
дóбри), дорогi (дорог0 éйi, дорог’í, дорог0 íйi, дуруг0 í,
дуруг’íйi, дорогéйi, дорог’éйк’i, дуругéйiк’i, дорог’éн0 к’i), любi (л0 уби, лйýб’i, л0 убийi), шановнi
(шанóýн0 i, шанóвни), кохáнi (кохáн0 i, кохáни).
Основу виразу (виразiв) припрошування становлять дiєслова пити, випити, їсти, пригощатися, вгощатися, угощатися, пастися, живитися, кусати, попрóбувати, покуштувати, частуватися, напр.: пас0 íтис0 а /на нас ни див’íтис0 а/ бо
ме з сéйi хáти / повéн0 :i вас прохáти (Дбр),
гóсти мойí шанóвни / прошý вас / частýǐтис0 а
/ а на би́л0 ше пирибач’éǐте (СвСм), пéǐте /
ýгошчаǐтис0 а / л’удкóве / а на би́л0 ше пирибач’éǐте (Глд, СвСм), йíште на здороỹл0 а / ни
грéбуǐте (Дрз), пéǐте / й’ште / мойí дорог’éн0 к’i
/ ни здавáǐтис0 а на прóс0 бу (СвСм), а вéпiǐтено
/ а зйíштено (Нйн), воǐ / кýмц0 у дорог’éǐка /
то ж вéпиǐте грамул0 ку / то ỹже i йа з вáми
вéпйу (Збжж), пи́ǐте / гостоǐк’е / йíжте / ни
об’iжáǐте сибé / увáжте нас (ВлкК), не гордýǐте
/ гост0 i дорог’í / кусáǐте (Мвн), пéǐте / йíште
/ ни стидáǐтис0 (Тбл) тощо.
Найпростiший вираз пригощання мiстить ли-

СВIТЛАНА БОГДАН. Комунiкативна ситуацiя...
ше одну iз названих опорних лексем, напр.:
пригошчáǐтес0 (Злн), вéпиǐте (СвСм), пи́ǐте
(Збжк) i т. iн., однак такi форми припрошування
нечастотнi.
Специфiка формул припрошування виявляється в поєднаннi з вибаченнями, посередництвом
яких передається особлива риса українського гостювання: применшення заслуг господарiв, напр.:
прошý / гóстон0 ки / не об’iжáǐтес0 а / шо мáйiм /
тим ỹгошчáйiм (Збжк), п’ǐйте / гост’íц’:а / вибачáǐте шо немá (Озр), йíжте / гóсти / йíжте
/ шо мáйiма / те дайéма / пирибач’éйте / мóже
чагóс0 нимá (Влм), йíжте / дорог’í гóст0 i / на
крáшче вибачáǐте (Кшв).
Почасти припрошування завершуються пересторогою-побажанням, як-от: пи́ǐте / да не
ỹпивáǐтес0 (МйдЛ). Iнодi вони мiстять причину або мотивацiю, яка спонукає до чаркування,
напр.: ви́пиǐте / дóбра гор0 íлка (Скр); пи́ǐте
/ кýме / гор0 íлку в’iдни́н0 i до понед0 iлка / в’iд
понед0 iлка аж до вiỹтóрка / бо в кума дóбра
гор0 íлка (Ярв); пéǐмо до дна /шоб булá дýмка
йiднá (Глд, СвСм); а вéп’iǐте /л0 удк’é /шоб
нáшим молодéм дóбре жилóс0 а / хто менé не
уважáйе / тоǐ не вéпйе (Нйн); ви́пиеǐте до дна /
шуб йiм ни ỹставáлис0 а сл0 óзи (Грх); попрóбуǐте
ỹсе потрóхи / бо не мóжна так / пи́ǐте / бо ỹ
наǐг’iршого хаз0 áйiна пйут0 три рáзи / а йа не
дýмаю / шчо тут хаз0 áйiн погáний (Чрн).
Деякi припрошування мають жартiвливу тональнiсть: йíште / гостон0 кé / i ỹ долóн0 i р0 íжте /
шчоб долóн0 i шум’ǐли / шоб ве йíсти ни хот0 íли
(Плм); йíште / л0 ýде дóбр0 i / бо гор0 íлка холóне
(Прв). Якщо гiсть вiдмовляється пити, послуговуючись, скажiмо, узвичаєним ни прос0 íте / бо
ни мóжу або навiть заприсягаючись: н0 е / креж
бóже ни мóжу (СвСм), цiлуючи при цьому хрест,
складений пальцями, то нерiдко вдаються й до
вдаваних погроз (напр.: пéǐте / бо за кóм’iр
вéл0 :ю (Брз), пéǐте / пéǐте / а то за пáзуху
вéлийу (СвСм)) або навiть образ (напр.: йа б
з вáших рук i смолé вéпиỹ би / а ни ти́ко ту
пóрциǐку (СвСм)).
Iнодi, все-таки пiддаючись на прохання господарiв, гостi казали: хаǐ здорóвйа зрýшу / а випити мýшу (Слн). Дуже часто для припрошування
використовують рядки вiдомого пiсенного тексту “Щось у горлi деренчить, деренчить, треба
його промочить, промочить”. Iнодi цi рядки, як
нагадування, звучать i з вуст гостей, набуваючи
функцiонального статусу випрошування.
Припрошуючи їсти, скажiмо, вареники, пироги
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нерiдко примовляють: зйíште до пáри / шоб ни
забрáли (або – ни зйíли) татари (СвСм); зйiште до пáри / шоб д0 íти ни булé татáри (Збр);
зйiште до пáри / шоб ни гнилé шпáри (Гпл).
Якщо гостювання, зокрема звичайне, затягувалося, то гостi вставали самi й казали: порá i чéст0
знáти. Однак частiше про завершення гостювання сигналiзували певнi ритуальнi страви чи дiї.
Гостi обов’язково дякували за гостювання, послуговуючись узвичаєними стереотипами. Типологiю мовної поведiнки волинян i полiщукiв визначають вирази з опорною лексемою дякувати (рiдше – вдячний): д0 áкуйемо ц0 ому стóлу
(Мйд); д0 éкуйiмо ц0 óму стóлу п’íдимо к другóму
(СвСм); д0 áкуйу за хл0 iб / с0 iл0 (Шлв); д0 áкуйу
за ỹгошчéн0 iйе (Нхв); д0 áкуйу вáш’i хáт0 i (Смн);
д0 áкуйу за ỹгошчéн0 iйе (Клд); вéл0 ми ỹд’áчна
(Хвр); д0 áкуйу за гост0 увáн0 :а (Глб); д0 áкуйу
за гости́н0 :iс0 т0 (Iвн); д0 áкуйу за ỹс0 о (Зст);
д0 éкуйiмо за те / шчо спилé / зйíли / хаǐ вам Бог
ỹдéс0 атиро дас0 ц0 , д0 éкуйiмо за хл0 iб / с0 iл0 / за
кáшу i за мéлост0 вáшу (СвСм). Не менш часто
використовують вони i лексему спасiбо: спас0 íбо
за прийóм (Чрн); спас0 íбо за пригошчáн0 :а (Чрн);
спас0 íбо за ỹгошчíн0 :е (Зчв); спас0 íбо вам / шо
ви нас приǐмáли (Кмр); спас0 íба / хаǐ Бог си́лку
вéрне (Крсн); спас0 íбу за ỹсе / в’iбач’еǐте / йек
шос0 не те (Нйн). Вислови iз лексемою спас0 iбог
належать до спорадичних, напр.: спас0 iбóг вам за
хл0 iб / за с0 iл0 / за вáшу гости́ну (Хтш).
Як бачимо, друга частина таких виразiв конкретизує, за що власне гiсть висловлює вдячнiсть:
за угошчéн0 iйа (Збжк), за угошчéн0 iйе (Озр), за
угошчéн0 а (Олн), за гостéну (Гщ, Плм, СвСм,
Тбл), за гости́ну (Жрвч, Мйд), за хл0 iб / с0 iл0
(Жрвн, Кшв), за густи́ну (Трч), за ỹсе (Пск,
Кбч), за прийóм (Збжж), за шáну (Дбр), за
частувáн0 :а (Шлв). Iнодi такi вирази вдячностi
побудованi за принципом протиставлення, напр.:
оǐ не над0 áкуватис0 а (Нйн); ни над0 éкуйус0 а вам
(СвСм).
Пiсля слiв вдячностi зазвичай слiдує фразавiдповiдь, напр.: д0 акуйу за ỹгошчéн0 iйе – даǐ
Бóже ỹс0 óго дóброго (Нхв); спас0 íбо за густи́ну –
даǐ Бог вам здорóвйа (Блн); Бóгов’i ǐ вам д0 éкуйу
– на здорóвйе (СвСм).
Вирази вдячностi можуть виступати елементом складеної мовноетикетної формули, сполучаючись iз узвичаєними виразами прощання, напр.:
д0 éкуйу вам за ỹсе / шчаслéво вам ỹставáтис0 а
(Тбл); д0 áкуйемо за хл0 iб / с0 iл0 / оставáйтес0 а
з Бóгом – ǐд0 íт0 з Бóгом (Шлв); шчаслéво
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ỹставáтис0 / хадз́айáм спас0 íбо за ỹсе (Збжж)
або побажання д0 éкуйiмо за гостéну / хаǐ Госпóд0
нагорóдит0 вас у комóр0 i ǐ обóр0 i / шоб мáли соб’í / шче ǐ л0 ýде пригостéти – Бóгу с0 в’атóму
д0 éкуйте / пирибач’éйте на нас (СвСм).
Своєрiднiсть прощального дiалогу визначають
тi випадки, коли вираз-вiдповiдь є вибаченням,
напр.: спас0 íбо за гостéну – вибачáйте / йакшó
булó шóс0 ни так (Плм); д0 éкуйiмо за гостéну
– пирибач’éǐте / мо шо булó ни так (СвСм);
д0 éкуйiмо за хл0 iб / за с0 iл0 / за вáшу гори́лку i
за хорóшуйу погов’íрку – вибач’éǐте / йак було /
так приǐмáǐте (СвСм). А iнодi вiн начебто заперечує потребу у вдячностi, напр.: нима за шó /
д0 екуват0 вам / шо одв’iдали (Злз).
Господарi висловлювали вдячнiсть навзаєм:
д0 éкуйiмо за те / шо спилé / зйíли / хаǐ вам Бог
ỹдéс0 атиро дас0 ц0 – iд0 íте здорóви / д0 éкуйiмо /
шо приǐшлé (СвСм).
Почасти гостi вдавалися до жартiвливого дякування, напр.: д0 éкуйiмо вам / панóве / за вáши
милóс0 т0 i / самé зйíли мн0 асо / нам остáвили
кос0 т0 i (СвСм).
Гостi нерiдко в “прощальному” словi висловлювали сподiвання на наступну зустрiч (напр.: даǐ
Боже скóро знóву зобáчитис0 а (Слвт); даǐ Бóже
ше пубáчитис0 (Мкл), вiдповiдь – даǐ Бóже),
зверталися iз запросинами в гостi до себе (напр.:
спас0 íбо за ỹсе / до нас пр0 iхóд0 те (Злз), пор. iз
фразою-вiдповiддю господарiв на узвичаєне прощання: бувáǐте – ход0 íте здорóв’iйi / захóд0 те
шче (ВлкГ)), просили вибачення за завданi незручностi й клопiт (напр.: прошчавáǐте / ни
згáдуǐте ли́хом (Влм)).
А отже, ситуацiя гостювання вiдзначається
своєрiдною структурованiстю, кожному елементовi якої вiдповiдає цiла система узвичаєних стереотипних виразiв, що реалiзована значною кiлькiстю мовних варiантiв. Аналiз цiєї системи засвiдчує органiчний зв’язок мовноетикетних стереотипiв iз традицiйною гостиннiстю волинян i
полiщукiв та пошановуванням гостя.
Список населених пунктiв
Брз – с. Березичi Любешiвського р-ну Волинської обл.
Брс – с. Берестяни Кiверцiвського р-ну Волинської обл.
Блн – с. Бiлин Ковельського р-ну Волинської
обл.
Ббн – с. Бубнiв Володимир-Волинського р-ну
Волинської обл.
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Влк Г – с. Велика Глуша Любешiвського р-ну
Волинської обл.
Влк К – с. Великий Курiнь Любешiвського рну Волинської обл.
Влм – с. Велимче Ратнiвського р-ну Волинської обл.
Вшн – с. Вишнiвка Любомльського р-ну Волинської обл.
Вл – с. Воля Ковельського р-ну Волинської
обл.
Гйк – с. Ворокомле Камiнь-Каширського р-ну
Волинської обл.
Глб – с. Гайки Турiйського р-ну Волинської
обл.
Глд – с. Голоби Ковельського р-ну Волинської
обл.
Глд – с. Голядин Щацького р-ну Волинської
обл.
Грд – с. Городно Любомльського р-ну Волинської обл.
Грх – с.м.т. Горохiв Волинської обл.
Гпл – с. Гупали Любомльського р-ну Волинської обл.
Дбр – с. Добре Камiнь-Каширського р-ну Волинської обл.
Дрз – с. Дрозднi Ковельського р-ну Волинської обл.
Жрч – с. Жиричi Ратнiвського р-ну Волинської
обл.
Жрвч – с. Журавичi Кiверцiвського р-ну Волинської обл.
Жрвн – с. Журавники Горохiвського р-ну Волинської обл.
Збр – с. Заброди Ратнiвського р-ну Волинської обл.
Збжж – с. Забужжя Любомльського р-ну Волинської обл.
Збжк – с. Забужки Кобринського р-ну Брестської обл.
Злз – с. Залiзниця Любешiвського р-ну Волинської обл.
Злх – с. Залухiв Ратнiвського р-ну Волинської
обл.
Зрд – с. Зарудче Любешiвського р-ну Волинської обл.
Зст – с. Заставне Iваничiвського р-ну Волинської обл.
Зчв – с. Заячiвка Ковельського р-ну Волинської обл.
Злн – с. Зелена Ковельського р-ну Волинської
обл.
Iвн – с.м.т. Iваничi Волинської обл.
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Кшв – с. Кашiвка Ковельського р-ну Волинської обл.
Крсн – с. Карасин Маневицького р-ну Волинської обл.
Кбч – с. Кобче Рожищенського р-ну Волинської обл.
Клд – с. Колодежи Горохiвського р-ну Волинської обл.
Кмр – с. Комарове Маневицького р-ну Волинської обл.
Крсн – с. Красiв Горохiвського р-ну Волинської обл.
Клч – с. Кульчин Кiверцiвського р-ну Волинської обл.
Ксн – с. Куснище Любомльського р-ну Волинської обл.
Лск – с. Ласкiв Володимир-Волинського р-ну
Волинської обл.
Мйд – с. Майдан Ковельського р-ну Волинської обл.
МйдЛ – с. Майдан-Липненський Маневицького р-ну Волинської обл.
Мрк – с. Маркостав Володимир-Волинського
р-ну Волинської обл.
Мкл – с. Микуличi Володимир-Волинського рну Волинської обл.
Мвн – с. Мовникiв Iваничiвського р-ну Волинської обл.
Мщн – с. Мощена Ковельського р-ну Волинської обл.
Нхв – с. Нехворощi Володимир-Волинського
р-ну Волинської обл.
Нйн – с. Нуйно Камiнь-Каширського р-ну Волинської обл.
Обл – с. Облапи Ковельського р-ну Волинської обл.
Озр – с. Озерце Кiверцiвського р-ну Волинської обл.
Олн – с. Оленине Камiнь-Каширського р-ну
Волинської обл.
Прд – с. Паридуби Старовижiвського р-ну Волинської обл.
Птк – c. Петьки Кобринського р-ну Брестської
обл.
Пск – с. Пiски Кобринського р-ну Брестської
обл.
Плс – с. Полiське Старовижiвського р-ну Волинської обл.
Прв – с. Привiтне Локачинського р-ну Волинської обл.
Плм – с. Пульмо Шацького р-ну Волинської
обл.
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Рдв – с. Радовичi Iваничiвського р-ну Волинської обл.
Свд – с. Свидники Ковельського р-ну Волинської обл.
Свт – с. Свiтязькi Смолярi Шацького р-ну Волинської обл.
Сдл – с. Седлище Любешiвського р-ну Волинської обл.
Слн – с. Сильне Кiверцiвського р-ну Волинської обл.
Скб – с. Скобелка Горохiвського р-ну Волинської обл.
Смл – c. Смоляри Старовижiвського району
Волинської обл.
Скр – с. Сокиричi Кiвецiвського р-ну Волинської обл.
Слвт – с. Соловатичi Кiверцiвського р-ну Волинської обл.
Слв – с. Солов’ї Старовижiвського р-ну Волинської обл.
Смн – с. Сомин Турiйського р-ну Волинської
обл.
Стр – с. Старосiлля Iваничiвського р-ну Волинської обл.
Тбл – с. Тоболи Камiнь-Каширського р-ну Волинської обл.
Трч – с. Торчин Луцького р-ну Волинської
обл.
Тлн – с. Тулин Локачинського р-ну Волинської обл.
Фдк – с. Федьковичi Жабинського р-ну Брестської обл.
Хвр – с. Хворостiв Любомльського р-ну Волинської обл.
Хтш – с. Хотешiв Камiнь-Каширського р-ну
Волинської обл.
Чрн – с. Чорниж Маневицького р-ну Волинської обл.
Шлв – с. Шельвiв Локачинського р-ну Волинської обл.
Ярв – с. Ярiвка Горохiвського р-ну Волинської
обл.
Ясн – с. Ясне Любомльського р-ну Волинської
обл.

