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Ա նա հիտ Զ. Ա դիլ խան յան
 Բա նաս. գիտ. թեկ նա ծու

«ԴՈՒ»/«ԴՈՒՔ» ԴԻՄԵԼԱՁԵՎԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆԻ 
ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԷԹԻԿԵՏՈՒՄ*

 Բա նա լի բա ռեր –  խոս քա յին է թի կետ, դու/ Դուք դի մե-
լաձ ևեր, հա ղոր դակ ցա կան ի րա վի ճակ, սո ցիա լա կան դեր, 
պաշ տո նա կան-կի սա պաշ տո նա կան ի րադ րութ յուն, ծա նո-
թութ յան աս տի ճան, մտեր մա կան-հա րա զա տա կան հա րա-
բե րութ յուն, խո սող-խո սա կից նե րի բնույթ, հա րա բե րութ յուն-
նե րի փո փո խութ յուն,  Դուք-ից դու-ի ան ցում, դու-ից  Դուք-ի 
ան ցում:

 Յու րա քանչ յուր ժո ղո վուրդ ու նի և  շա րու նա կում է ստեղ ծել խոս քա յին 
է թի կե տի կա նոն նե րի իր հա մա կար գը: Այդ հա մա կար գում սո վո րա բար միա-
խառն ված են հան րա լեզ վա բա նա կան, ազ գա լեզ վա բա նա կան (էթ նո լեզ վա-
բա նա կան), հո գե լեզ վա բա նա կան մո տե ցում ե րը:  Տար բեր դա րաշր ջան նե-
րում, տար բեր հա սա րա կար գե րում մար դիկ ա ռանձ նա ցել են ի րենց բա րո-
յա հո գե բա նա կան կերտ ված քով, գա ղա փար նե րով, գի տակր թա կան մա կար-
դա կով, մշա կույ թով, ա վան դույթ նե րով: Դ րան ցով պայ մա նա վոր ված՝ մարդ-
կա յին հա րա բե րութ յուն նե րում փոխ վել են նաև դի մե լաձ ևե րի նոր մե րը: 

 Հա յե րե նին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մե կը խո սակ ցին մատ-
նան շող երկ րորդ դեմ քի ե զա կի թվի ար տա հայտ ման տար բե րա կա յին ձևե-
րի՝ « դու» և « Դուք» դե րա նուն նե րի գոր ծա ծութ յունն է:  Պա կաս կար ևոր չէ 
« դուք» և « Դուք» դի մե լաձ ևե րի գոր ծա ծութ յու նը, ո րը հատ կանշ վում է դի-
մա յին ու ձևա յին նույ նութ յան հիմ քի վրա (մե ծա տա ռով գոր ծա ծութ յու նը 
գրա վոր խոս քին բնո րոշ տար բե րա կիչ հատ կա նիշ է) դրսևոր վող թվա յին 
հա կադ րութ յամբ: Եր կու դեպ քում էլ ճիշտ կամ սխալ բա ռընտ րութ յան մա-
սին հու շում են դրանց կող քի բա յե րը՝ ի րենց դի մաթ վա յին քե րա կա նա կան 
հատ կա նիշ նե րով: 

 Դու դե րան վան՝  Դուք-ի վե րած վելն ու նի իր նա խա պատ մութ յու նը: «Ըստ 
ա վան դութ յան՝  Հին Հ ռո մում ե ռա պե տութ յան տի րա պե տութ յան ժա մա նակ 
ե րեք տի րա կալ նե րից ա մեն մե կը խո սե լիս պետք է մենք ա սեր, քա նի որ 
խո սում էր ե րե քի ա նու նից, իսկ նրանց դի մող նե րը՝ դուք, քա նի որ դի մում 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.08.2018։
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էին ե րե քին:  Հե տա գա յում դի մե լու այդ հոգ նա կի ձևը տա րած վեց իբրև կիրթ, 
հար գա լից խո սե լու ձև»1:

Ըստ հին վկա յութ յուն նե րի՝  Դուք դի մե լաձ ևը սկսել է գոր ծած վել չոր-
րորդ դա րում Հ ռո մեա կան կայս րութ յան շրջա նում (tu-դու, vos- Դուք. հռո-
մեա կան միա պետ նե րին դի մել են  Դուք-ով)2:  Հե տա գա յում՝ ար դեն  Վե-
րածնն դի դա րաշր ջա նում, այդ դի մե լաձ ևը սկսե ցին գոր ծա ծել եվ րո պա կան 
ազ գե րը. իբրև հար գան քի նշան՝ ա վագ նե րը կրտսեր նե րին դի մում էին դու-
ով, իսկ կրտսեր ներն ա վագ նե րին՝  Դուք-ով:  Դու –ի նշա նա կութ յամբ  Դուք-ի 
գոր ծա ծութ յան սաղ մե րը նշմար վում են մի ջին դա րե րում եվ րո պա կան գրա-
կա նութ յան մեջ: 16–րդ  դա րում այդ դի մե լաձ ևը Եվ րո պա յից ներ թա փան ցում 
է ռու սաց լեզ վի մեջ, սա կայն որ պես դի մե լաձև՝  Դուք-ը պաշ տո նա պես 
սկսել է գոր ծած վել  Պետ րոս Ա ռա ջին կայ սեր ժա մա նակ. այն ոչ թե հար-
գան քի ար տա հայտ ման ձև  էր, այլ ընդգ ծում էր մար դու դա սա կար գա յին 
պատ կա նե լութ յու նը (ազն վա կան նե րին դի մում էին  Դուք-ով, սո ցիա լա կան 
դիր քով կամ ծա գու մով ցածր դա սի մարդ կանց՝ դու-ով)3: 19-րդ  դա րում 
քա ղա քա վա րա կան-հար գա կան  Դուք դի մե լաձ ևը գոր ծա ծա կան էր նաև հա-
յե րե նում: Հր. Ա ճառ յանն անդ րա դար ձել է այս խնդրին՝ նշե լով. « Հին հա յե-
րը, հույ նե րը և հ ռո մեա ցիք նման սո վո րութ յուն չու նեին. ա մեն աս տի ճա նի 
մարդ կանց, ա ռանց խտրութ յան, ա սում էին դու. նույ նիսկ կայս րե րին և  
աստ ված նե րին»4: Այդ են վկա յում թե՛ քրիս տո նեա կան ա ղոթք նե րը ( Հա՛յր 
մեր, որ յեր կինս ես, սուրբ ե ղի ցի ա նուն քո, ե կես ցէ ար քա յու թիւն քո, ե ղի-
ցին կամք քո որ պէս յեր կինս և  յերկ րի...), թե՛ հայ պատ միչ նե րի գոր ծե րը 
(օ րի նակ՝ Ե ղի շեի « Վար դա նի և  հա յոց պա տե րազ մի մա սին» գրքից. «Այն 
գոր ծը, որ պատ վի րե ցիր, կա տա րե ցի, ո՛վ ա ռա քի նի. հա յոց պա տե րազ մի 
մա սին հրա մա յե ցիր (գրել), ո րի մեջ քչե րի հան դեպ շա տերն ա ռա քի նի 
գտնվե ցին»5), թե՛ 18-րդ  դա րից ա ռաջ ըն կած դեպ քե րը նկա րագ րող պատ-
մա վե պե րը, ո րոն ցում, որ պես օ րի նա չա փութ յուն, բո լոր կեր պար նե րը՝ տեր 
թե ծա ռա, միմ յանց դի մում են դու-ով: Օ րի նակ՝  Րաֆ ֆու « Սամ վել» վե պից. 
« Բա րով, Ար բա՛կ, ի՞նչ կա - հարց նում է  Սամ վե լը: -  Քո ող ջութ յու նը,- պա-
տաս խա նեց ծե րու նին»:  Սա կայն այս նույն վե պում նկատ վում է քա ղա քա-
վա րա կան  Դուք ձևի գոր ծա ծութ յուն: « Շա պուհ ար քան այն պի սի չա րա չար 
մա հով սպա նել տվեց ձեր ( Ձեր) հո րեղ բո րը, ձեր հայ րը հե տա մուտ ե ղավ 
ստա նալ սպա րա պե տութ յու նը:  Ձեզ հայտ նի է, տե՛ր իմ, թե որ պի սի խա-
բեութ յամբ  Շա պուհ ար քան մեր Ար շակ թա գա վո րին և  ձեր հո րեղ բո րը կան-
չեց  Տիզ բոն...»6:  Հա վա նա բար  Րաֆ ֆին ա նու շադ րութ յան է մատ նել այն 
հան գա ման քը, որ հին հա յե րը քա ղա քա վա րա կան  Դուք ձևը 4-րդ  դա րում 
չէին կա րող ու նե նալ: Մ նա ցած պատ մա վե պե րում՝  Ծե րեն ցի «Եր կունք Թ 
դա րու»,  Մու րա ցա նի «Գ ևորգ  Մարզ պե տու նի»,  Դե րե նիկ  Դե միրճ յա նի « Վար-
դա նանք», չի կի րառ վում  Դուք ձևը, քա նի որ այդ հե ղի նակ նե րը հա մոզ ված 
էին, որ մինչև 19-րդ  դար մար դիկ միմ յանց հետ չէին կա րող խո սել  Դուք-

1 Հախվերդյան Լևոն, Զրույցներ լեզվի մասին, Եր., 1986, էջ 173:
2 Տե՛ս interesnye - istorii. in. ua. 2015/07.youthou.html.
3 Տե՛ս web-kapiche. Ru/275-obraschenie-na-vy.html.
4 Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հատ. 2, Եր., 1952, էջ 82: 
5 Եղիշե, Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին, Եր., 1989, էջ 7:
6 Րաֆֆի, Սամվել, Եր., 1967, էջ 64:
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ՒՆով: Այժմ անդ րա դառ նանք այն հար ցին, թե դու/ Դուք դի մե լաձ ևե րը հա յե-

րե նի խոս քա յին է թի կե տում գոր ծա ծութ յան ինչ յու րա հատ կութ յուն ներ ու նեն:
Ա ռա ջին հեր թին խո սենք այս բա ռաձ ևե րի նշա նա կութ յան մա սին: Ըստ 

Էդ. Ա ղա յա նի «Ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րա նի»՝ « Դու»–ն ցույց 
է տա լիս այն ան ձը, ո րին դի մում է խո սո ղը իբրև խո սակ ցի»: « Դուք»-ը 
երկ րորդ դեմ քի անձ նա կան դե րան վան հոգ նա կին է7»: Ըստ « Ժա մա նա կա կից 
հա յոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րա նի»՝ « Դու (քո, քեզ), անձ նա կան դե-
րան վան երկ րորդ դեմք, ե զա կի թիվ, գոր ծած վում է խո սակ ցին դի մե լիս: 
 Իսկ Դուք, (ձեր, ձեզ)՝ անձ նա կան դե րան վան հոգ նա կի թվի երկ րորդ դեմ-
քը կի րառ վում է մի քա նի կամ շատ մարդ կանց դի մե լիս, ինչ պես նաև որ պես 
մե կին դի մե լու, քա ղա քա վա րա կան ձև»8: Այդ պես է բա ցատր ված նաև 
« Հա յոց լե զու և  խոս քի մշա կույթ» գրքում. «Անձ նա կան դե րան վան 2-րդ 
 դեմ քի հոգ նա կիի ձևե րը կա րե լի է կի րա ռել նաև ե զա կիի նշա նա կութ յամբ: 
Այդ պի սի կի րա ռութ յու նը կոչ վում է քա ղա քա վա րա կան հոգ նա կի»9: 

Ան շուշտ, մեզ հե տաքրք րում է հար գա լից վե րա բեր մունք ար տա հա տող 
 Դուք-ը:  Սա կայն դու/ Դուք դի մե լաձ ևե րի ընտ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
է՝

ա) հա ղոր դակց վող նե րի հա սա րա կա կան կար գա վի ճա կով և հա սա  րա  կա-
կան դե րով,

բ) նրանց հա րա բե րութ յուն նե րի բնույ թով,
գ) ի րադ րութ յան թե լադ րան քով (պաշ տո նա կան - ոչ պաշ տո նա կան),
դ) ազ գա յին ա վան դույ թով,
ե) քա ղա քակր թութ յան աս տի ճա նով:10

Ու սում ա սի րե լով տար բեր ազ գե րի, ինչ պես նաև հայ գրա կա նութ յան 
մեջ, հայ կա կան միջա վայ րում  Դու/ Դուք դի մե լաձ ևե րի գոր ծա ծութ յու նը՝ 
հան գել ենք այն եզ րա կա ցութ յան, որ դու/ Դուք դի մե լաձ ևե րը պայ մա նա-
վոր ված են խոս քա յին ի րադ րութ յամբ, մարդ կանց հա սա րա կա կան կար գա-
վի ճա կով:  Պետք է նշել, որ ոչ բո լոր լե զու ներն են ճա նա չում այս տար բե-
րա կու մը. լե զու նե րի մի խմբի այն կա՛մ ընդ հան րա պես բնո րոշ չի ե ղել և 
բ նո րոշ չէ, կա՛մ ինչ-որ ժա մա նակ բնո րոշ ե ղել է, այժմ՝ ոչ: Օ րի նակ՝ ժա մա-
նա կա կից անգ լե րե նում, ի տար բե րութ յուն հա յե րե նի, այս դի մե լաձ ևի ձևա-
յին տար բե րա կում չկա:  Դի մա յին և ձ ևա յին նույ նութ յամբ, սա կայն, թվա յին 
հա կադ րութ յամբ հատ կանշ վող այս ձևե րի բո լոր նշա նա կութ յուն ներն ար-
տա հայտ վում են հոգ նա կի You ձևով: 

« Դի մե լաձ ևե րը խոս քա յին է թի կե տում կար ևոր դեր են կա տա րում: 
 Սո վո րա բար դրանք եր կու գոր ծա ռույթ են ի րա կա նաց նում՝ գրա վել խո սակ-
ցի ու շադ րութ յու նը, բնու թագ րել այն մար դուն, ո րին դի մում ենք և  ար տա-
հայ տել մեր վե րա բեր մուն քը տվյալ մար դու նկատ մամբ»11,- գրում է ռուս 
լեզվաբան Ի. Ստերնինը: Դու/դուք-ի ընտ րութ յու նը նաև հո գե բա նա կան 
հիմ ա վո րում ու նի՝ լեզ վում պահ պա նել քա ղա քա վա րա կան-հար գա կան 
ձևը: Ո րոշ լե զու նե րի գրա վոր տար բե րակ նե րում այն ար տա հայ տութ յան ձև 

7 Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հատ. 1, Եր., 1976, էջ 314:
8 Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, ՀԽՍՀ ԳԱ, հատ. 1, Եր., 1969, էջ 539:
9 Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, 2014, էջ 148:
10 Տե՛ս Фармановская Н. И., Русский речевой этикет, М., 2014, էջ 79:
11 Стернин И. А., Русский речевой этикет, В., 1996, с. 37.
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 չու նի, սա կայն բա նա վոր խոս քում հա ղոր դակ ցա կան բո լոր ձևե րում՝ սկսած 
պաշ տո նա կա նից մինչև նեղ անձ նա կան հա րա բե րութ յուն ներ, դու/դուք-ի 
ո ճաի մաս տա յին տար բե րա կու մը կա տար վում է հա մա պա տաս խան հնչե-
րան գի մի ջո ցով:  Դու/ Դուք-ի տար բե րա կու մը հա յե րե նի ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րից է, սա կայն այս ա ռանձ նա հատ կութ յան գոր ծա ծա կան յու րա-
հատ կութ յուն ներն ու գոր ծա ռա կան ո լորտ նե րը լիար ժե քո րեն ու սում ա սիր-
ված չեն, այ սինքն՝ դու/ Դուք-ի ընտ րութ յան և  գոր ծա ծութ յան ա ռու մով 
լեզ վա կան, ո ճա կան, է թի կե տա յին նոր մա վոր ման գոր ծըն թա ցում ա նե լիք ներ 
կան: 

 Դու/ Դուք դի մե լաձ ևե րի ընտ րութ յու նը կախ ված է՝
ա) խոս քա յին ի րադ րութ յու նից (պաշ տո նա կան-կի սա պաշ տո նա կան-ոչ 

պաշ տո նա կան),
բ) ծա նո թութ յան աս տի ճա նից (ծա նոթ-ան ծա նոթ, լավ ծա նոթ),
գ) խո սող-խո սա կից նե րի բնույ թից (կին-տղա մարդ, են թա կա-ղե կա վար, 

ա վագ-կրտսեր),
դ) հաս ցեա տի րոջ (ում է ուղղ ված խոս քը) նկատ մամբ ու նե ցած վե րա-

բեր մուն քից (մտեր մա կան-հա րա զա տա կան, հար գա լից-չե զոք):
 Դու- Դուք դի մե լաձ ևե րը խոս քա յին է թի կե տի բա ղադ րիչ նե րից են. «Է թի-

կե տը ծա նոթ նե րի-ան ծա նոթ նե րի հետ հա ղոր դակց ման ժա մա նակ փրկութ-
յան մի ջոց (օ ղակ) է այն դեպ քե րում, երբ անհ րա ժեշտ է գտնել ընդ հա նուր 
թե մա ներ, մեղ մաց նել լար վա ծութ յու նը, խո սա կից նե րի միջև ընդգ ծել ո րո-
շա կիութ յու նը ևն»12:

Ա վան դա բար հա յե րե նի խոս քի է թի կե տում  Դուք դի մե լաձ ևը ե ղել է ու 
կա որպես հար գան քի դրսևոր ման ձև  խո սակ ցի հան դեպ: 

 Դուք-ը գոր ծած վում է՝
ա. ան ծա նո թի (կամ քիչ ծա նո թի) հետ շփվե լիս. այս տեղ կար ևոր վում է 

շփման վայ րը (փո ղոց, խա նութ, ռես տո րան, շնոր հան դես ևն),
բ. պաշ տո նա կան ի րադ րութ յուն նե րում (միջ պե տա կան հան դի պում եր, 

հա մա ժո ղովն եր, գի տա ժո ղովն եր ևն),
գ. ընդգծ ված հար գան քի դրսևորման կամ զուսպ հա րա բե րութ յուն ներ 

ունենալու անհ րա ժեշ տութ յամբ,
դ. ա վագ նե րին, մե ծա հա սակ նե րին և  պաշ տո նով ա վե լի բարձր դիրք 

գրա վո ղին դի մե լիս: Օ րի նակ՝ կրտսեր մար դը չի կա րող ա վա գին դի մել 
«պրի վետ»-ով, կա սի՝  Բարև  Ձեզ:

Այս դի մե լաձ ևը գոր ծած վում է նաև՝ դի մա ցի նի հետ հա ղոր դակց վե լու 
նպա տա կից ել նե լով կամ զրու ցա կից նե րին միա նա լու նպա տա կով:  Հա յե րե նի 
խոս քա յին է թի կե տում  Դուք-ը բո լոր դեպ քե րում ընդգծ ված հար գան քի ար-
տա հայտ ման ձև  է:  Բե րենք մի օ րի նակ Հր. Ա ճառ յա նի կյան քից. « Հան կարծ 
հնչեց դռան զան գը. Ե գիպ տո սից ներ գաղ թած մի ըն կեր էր:  Մինչ մար դը 
մի ջանց քում ներ կա յաց նում էր ի րեն, Ա ճառ յա նը հան կարծ հարց րեց.

- Իսկ ի՞նչ եք ու զում:
- Ինձ ու ղար կել են, որ պես զի ծա նո թա նաք իմ ա րա բե րե նի գի տե լիք նե-

րին, հայտ նեք  Ձեր կար ծի քը, որ պես զի ինձ գոր ծի ըն դու նեն:
- Ան շուշտ  Դուք ին ձա նից լավ ա րա բե րեն պի տի ի մա նաք, քա նի որ 

12 Иполитова Н. А., Русский язык и культура речи, М., 2007, с. 178.
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ՒՆԵ գիպ տո սում ա րա բա կան կրթութ յուն եք ստա ցել, ապ րել եք տասն յակ տա-

րի ներ: Ես ի՞նչ ի րա վունք ու նեմ  Ձեզ ստու գե լու»13:
 Բայց արդ յո՞ք միշտ է այդ պես. այս դի մե լաձ ևի մի ջո ցով մի՞շտ է հար գանք 

ար տա հայտ վում:  Խո սո ղը խոս քա յին ի րադ րութ յու նից, խոս քի նպա տա կից, 
տե ղից և  հա րա բե րութ յան բնույ թից կախ ված՝ ինքն է ընտ րում տվյալ ձևը: 
 Դա կտես նենք  Դուք-ից դու-ի անց ման մեջ: « Դու»-ն գոր ծած վում է՝ 

•	 ըն կե րա կան, բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րում, ծա նոթ նե րի 
մի ջա վայ րում և  այլն,

•	 ոչ պաշ տո նա կան ի րադ րութ յուն նե րում,
•	 նեղ-անձ նա կան-մտեր միկ հա րա բե րութ յուն նե րում,
•	 տա րի քով փոք րին կամ պաշ տո նով ա վե լի ցածր դիրք գրա վո ղին 

դի մե լիս:
Արդ յո՞ք բո լոր դեպ քե րում է սա պար տա դիր պայ ման: Ա սում են՝ չկա 

կա նոն, որ բա ցա ռութ յուն չու նե նա:  Հա յե րե նի խոս քա յին է թի կե տում դի մե-
լաձ ևե րի մեջ ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փո խութ յուն ներ են տե ղի ու նե ցել: 
 Դա կապ ված է թե՛ սո ցիալ-տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի, թե՛ հա սա-
րա կա կան կյան քում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րի, թե՛ մար դու մտա-
ծե լա կեր պի փո փո խութ յուն նե րի հետ:

 Դուք-ից դու-ի ան ցում՝
ա) հայ կա կան ա վան դա կան ըն տա նիք նե րում կի նը ա մուս նու հետ խո-

սում էր  Դուք-ով, ե րե խան ծնո ղի հետ հա ղոր դակց վում էր  Դուք-ով:  Բե րենք 
օ րի նակ ներ  Րաֆ ֆու ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից:

«-  Դուք որ քան ան հոգ եք, ա՛յ մարդ,- ա սաց տի կին Ս կու հին յուր ա մուս-
նուն,- չէ՞ որ մեծ  Պա սը ե կավ, բայց  Դուք  Ձեր որ դու հար սա նի քի մա սին 
չեք մտա ծում:

- Ի՞նչ մտա ծել, - պա տաս խա նեց  Մահ տե սի Ա վե տի սը սառ նութ յամբ,- 
ա ռա վոտ յան տյառ նըն դա ռաջ է, գի տեմ, որ դու այս երկ րի սո վո րութ յան 
հա մա ձայն գնա լու ես խնա մա տես» (ա մու սին և  կին):

«Ե րե խան ճչում էր ցա վից: Ն րա ձայ նը ներս բե րեց  Սալ բիին:
-  Մա՛յր, փո խա նակ այդ խեղճ ե րե խան սպա նե լու, այդ կոշտ մա զով նրա 

մար մի նը շփե լու փո խա րեն հրա մա յե ցե՛ք դրան դեղ տան»14 (մայր և  դուստր): 
 Հե տա գա դա րե րում  Դուք-ը հայ կա կան ըն տա նիք նե րում դար ձավ դու, 

հար գան քի  Դուք-ը վե րած վեց դու-ի՝ ընդգ ծե լով հա րա բե րութ յուն նե րի զգաց-
 մուն քայ նութ յունն ու ջեր մութ յու նը: 

«-  Մայ րի՛կ, - մո րը գրկեց Ար մե նը,- ես կմեռ նեմ ա ռանց  Հա յաս տա նի...- 
Կ վարժ վես, կըն տե լա նաս, որ դի՛ս,- սիրտ ա ռավ հայ րը,- հի մա ի՞նչ է 
 Հա յաս տան գնալ-գա լը: Այն տեղ էլ հայ րե նա սեր հա յեր են պետք...

Ու րեմ,  Հա յաս տա նը ձեզ հա մար հյու րա նո՞ց է ե ղել:  Հա յաս տանն իջ ևա-
նա տու՞ն է, հար կա դիր վայ րէջ քի օ դա նա վա կա յա՞ն...

-  Փոքր տղա ես, ինձ դա՞ս ես տա լիս, ինձ՝ մշե ցու զա վա կիս, հա յութ յու՞ն 
ես սո վո րեց նում: Կշ տա ցանք, ջա նըմ, այս հայ րե նիքն էլ ձեզ, հա յութ յունն 
էլ...»15: 
13 Ստեփանյան Գ., Աճառյանի հետ (Հուշեր), Եր., 1976, էջ 82:
14 Ռաֆֆի, Սալբի, Եր., 1983, Էջ 90:
15 Պետրոսյան Վ., Վերջին ուսուցիչը, Եր., 1990, էջ 362:
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բ)  Դուք-ը կա րող է դառ նալ ան հար գա լից կամ ար հա մար հա կան վե րա-
բեր մուն քի դրսևոր ման ձև:  Դիր քով բարձր պաշ տոն յան իր են թա կա յի հետ 
սկսում է խո սել  Դուք-ի փո խա րեն դու-ով: Օ րի նակ՝

«-Պրն Գ ևորգ յան, խնդրեմ ստո րագ րե՛ք փաս տաթղ թե րը, ա մեն ինչ 
պատ րաստ է:

 Պաշ տոն յան աչ քի է անց կաց նում թղթե րը և  ա սում.
- Այս քան բա ցատ րել եմ քեզ,  Դու է լի քու էշն ես քշում» (կինոյից):
գ) Ե թե եր կա րատև ծա նո թութ յու նը վե րած վում է մտեր մութ յան, ա պա 

 Դուք/դու դի մե լաձ ևե րի մեջ հնա րա վոր են փո փո խութ յուն ներ: Ա հա այս-
պի սի օ րի նակ Ա ճառ յա նի կյան քից:  Լեզ վա բա նի գրքի տպագ րութ յան հար-
ցով նրա մոտ է գա լիս նախ կին ու սա նո ղը, որն ար դեն սրբագ րիչ էր աշ-
խա տում խմբագ րութ յու նում:  Հա ճա խա կի այ ցե լութ յուն նե րի հետ ևան քով 
նրանց հա րա բե րութ յուն նե րը պաշ տո նա կա նից վե րած վում են մտեր մա կան 
հա րա բե րութ յան, և Ա ճառ յա նը, ո րը սո վո րութ յուն ու ներ ու սա նող նե րի և  
ան ծա նոթ նե րի հետ խո սել  Դուք-ով, սկսում է նախ կին ու սա նո ղի հետ խո-
սել դու-ով: Այս տե ղից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հա ղոր դակց ման ի րա վի-
ճա կի փո փո խութ յու նը կա րող է հան գեց նել  Դուք-ից դու-ի անց ման. պաշ-
տո նա կան բնույ թի հա ղոր դակ ցու մը վե րած վում է մտեր մա կա նի:

« Տե ղից բարձ րա ցա, մո տե ցա ամ բիո նին: Ա ճառ յա նը, որ նստած էր հենց 
ա ռա ջին շար քի ծայ րին, շի նե լիս փե շից քա շեց:  Թեք վե ցի դե պի նա, ա կան-
ջիս ա սաց. -Կա տա կով պա տաս խա նիր, ծի ծա ղը ա մե նից հա տու զենքն է»16:

 Դուք-ից դու-ի ան ցու մը վկա յում է հա րա բե րութ յուն նե րի փո փո խութ յան, 
վստա հութ յան ու ան կեղ ծութ յան մա սին: Այ սինքն՝ որ պես զի  Դուք-ը դառ նա 
դու, ո րո շա կի ժա մա նակ է հար կա վոր: 

դ)  Հե ռուս տա հա ղոր դում ե րի ժա մա նակ հայտ նի ու ճա նաչ ված հա ղոր-
դա վա րի և  ոչ պա կաս հայտ նի ու ճա նաչ ված քա ղա քա կան գործ չի, դի վա-
նա գե տի, գիտ նա կա նի և  այ լոց միջև ծա վալ ված պաշ տո նա կան հա ղոր-
դակց ման ըն թաց քում, մա նա վանդ երբ հե ռար ձակ վող թե ման հա մա ժո-
ղովր դա կան հնչե ղութ յուն ու նի, հա ղոր դա վա րը շատ հա ճախ ընտ րում է 
դու-ով ձևը՝ երկ խո սութ յունն ա վե լի անբռ նազ բո սիկ դարձ նե լու, հա մա ժո-
ղովր դա կան ե րանգ ներ նե րա ռե լու, հե ռուս տա դի տո ղի սիր տը շա հե լու և 
 հա վատ-հույս-վստա հութ յուն ներշն չե լու ա ռու մով. արդ յուն քում  Դուք-ից 
դու-ին անց նե լը կա րող է սա ռեց նել, դան դա ղեց նել կամ հա ղոր դակց ման 
գոր ծըն թա ցի ընդ հատ ման պատ ճառ դառ նալ, ան հե տաքր քիր ու ան հա ղոր-
դա կից դարձ նել էկ րա նի դի մաց նստա ծին:  Դուք-ից դու-ի միա կող մա նի 
ան ցու մը խոս քա յին է թի կե տի կո պիտ խախ տում է:

ե) Ընդ հան րա պես քա ղա քակր թութ յու նը և  բա րեկր թութ յու նը պա հան ջում 
են, որ բարձ րա կարգ ու բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յան ևս  են թարկ վի է թի-
կե տի նոր մե րին և  դի մա ցի նին դի մի « Դուք»-ով՝ ան կախ վեր ջի նիս հա սա-
րա կա կան կար գա վի ճա կից, աշ խա տան քի բնույ թից, սե ռից, տա րի քից ևն: 
 Սա կայն շատ դեպ քե րում ի րեն ցից ցածր դիր քում գտնվող նե րի հետ շփվե-
լիս նրանք գոր ծա ծում են դու դի մե լաձ ևը:  Սա տար բեր բա ցատ րութ յուն ներ 
կա րող է ու նե նալ. մի դեպ քում փոր ձում են ցու ցադ րել ի րենց մար դա սի-
րա կան բնա վո րութ յու նը, շեշ տել ըն կե րա կան-հո վա նա վոր չա կան հա րա բե-
16 Ստեփանյան Գ., Աճառյանի հետ, Եր., 1976, էջ 131:
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ՒՆրութ յուն նե րը, մյուս դեպ քում՝ ար հա մար հա կան վե րա բեր մուն քը, եր րորդ 

դեպ քում այդ դի մե լաձ ևը կա րող է ար տա հայ տել սպառ նա լիք և  այլն:  Բո լոր 
դեպ քե րում նման դի մե լաձ ևի ընտ րութ յան պատ ճա ռով հաս ցեա տե րը (խո-
սա կի ցը) հայտն վում է ան հար մար, ան հաս կա նա լի դրութ յան մեջ, ա մե նից 
հա ճախ ըն կալ վում է վի րա վո րա կան, ար հա մար հա կան ե րանգ նե րով: Մ յուս 
կող մից՝ ոգ ևոր վե լով « պա հի ար հես տա կան հա վա սա րութ յու նից», խո սա-
կի ցը կա րող է շա րու նա կել նույն ձևով՝ « դու»-ով, բայց ար դեն այս դի մե-
լաձ ևի ընտ րութ յու նը կա րող է հան գեց նել հա ղոր դակց ման ա վար տին: Օ րի-
նակ՝ « Չե ղավ, չե ղավ: Ես չեմ կար ծում, թե այդ հար ցը կո լե գիա մտնի, ես 
ա մեն ինչ կա նեմ, որ....չմտնի, բայց դա ա վե լի շատ կախ ված կլի նի  Ձեզ նից, 
այ սինքն՝ քեզ նից, ինչ պես ա սում են՝ քարն էլ է քո ձեռ քին, պո պոքն էլ:

 Հի մա պո պո քը մենք ենք, քարն էլ քո ձեռ քին է, այ սինքն՝  Ձեր ձեռ քին: 
Կ հա վաք վենք, կմտա ծենք: Շ նոր հա կալ եմ խոր հուրդ նե րիդ հա մար»17:

զ) Տ ղա մարդ– կին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում ևս հ նա րա վոր են այս 
ան ցում ե րը, բայց դրանք պետք է այն քան նրբան կա տո րեն ար վեն, հատ-
կա պես տղա մար դու կող մից, որ չվի րա վո րեն դի մա ցի նին:  Դուք-ից դու-ի 
ան ցու մը եր կուս տեք ցան կա լի ու հա ճե լի պետք է լի նի, մա նա վանդ կնոջ 
հա մար:

է) Ա ռօր յա-խո սակ ցա կան ո ճում երկ խո սութ յուն նե րի մեջ հնա րա վոր է 
 Դուք-ից դու-ի ան ցում:  Սո ցիա լա կան ո րոշ խմբե րի հա մար գո յութ յուն ու նի 
միայն դու:

-  Բարև  Ձեզ, կա րո՞ղ եք ա սել՝ որ տեղ է օ պե րան:
-  Բարև, քու՛րս, բա ոնց չեմ ա սի: Էս պես ու ղիղ գնա, օ պե րան կգա քո 

ա ռաջ (փո ղո ցի խո սակ ցութ յուն):
ը)  Վի ճա բա նութ յան, բուռն երկ խո սութ յուն նե րի ժա մա նակ ևս հ նա րա վոր 

է  Դուք-ից դու-ի ան ցում:  Դա վկա յում է ան դաս տիա րա կութ յան, ան քա ղա-
քա վա րութ յան, անզս պութ յան մա սին: Այս տեղ կար ևոր դեր է խա ղում նաև 
հնչե րան գը, ո րի մի ջո ցով ընդգծ վում է դի մա ցի նի ան հար գա լից, հեգ նա կան 
վե րա բեր մուն քը՝ Այդ դո՞ւ ես ինձ օգ նե լու (հեգ նանք):  Դու ա վե լի լավ է՝ քո 
մա սին մտա ծի՛ր:

 Պետք է նկա տել, որ խոս քա յին է թի կե տը թե լադ րում է պաշ տո նա կան 
հա ղոր դակց ման դեպ քում ան գամ բա րե կամ-ըն կեր-քա ջա ծա նոթ մե կին, ան-
գամ կնոջդ կամ որ դուդ դի մե լիս անց նել  Դուք-ի՝ ան կախ այն բա նից, որ 
խոս քա յին այլ ի րադ րութ յուն նե րում նույն մար դուն դի մում ես դու-ով:

 Դու-ից  Դուք-ի ան ցում՝
ա) Ի րար լավ ծա նոթ զրու ցա կից ներն ա մե նօր յա հա ղոր դակց ման ժա-

մա նակ միմ յանց դի մում են դու-ով (ոչ պաշ տո նա կան ի րադ րութ յուն), իսկ 
պաշ տո նա կան ի րադ րութ յան դեպ քում միմ յանց դի մում են  Դուք-ով: Օ րի-
նակ՝ ըն կեր(ու հի)նե րը միմ յանց հետ խո սում են դու-ով, իսկ ու սա նող նե րի 
ներ կա յութ յամբ՝  Դուք-ով: Այ սինքն՝ փոխ վում է խոս քա յին ի րադ րութ յու նը, 
և  դու-ն  դառ նում է  Դուք: 

բ) Ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կան բնույթ կրող խոս քա յին հա ղոր դակց-
ման ի րա վի ճա կում դու-ն  դառ նում է  Դուք հետև յալ դեպ քում. երբ ե րե խա-

17 Պետրոսյան Վ., Վերջին ուսուցիչը, Եր., 1990, էջ 349:
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յի և ծնո ղի աշ խա տա վայ րը նույնն է, շփու մը կա րող է ստա նալ պաշ տո նա-
կան բնույթ (հոր կամ մոր հետ շփվել  Դուք-ով): Այ սինքն՝ հա սա րա կա կան 
դե րե րը փոխ վում են. ըն տա նե կան մի ջա վայ րից շփու մը տե ղա փոխ վում է 
պաշ տո նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հար թակ:

գ)  Դու-ից  Դուք-ի ան ցու մը կա րող է վկա յել խո սա կից նե րի հա րա բե-
րութ յուն նե րի վատ թա րաց ման մա սին: Այդ ան ցու մը խո սում է վի րա վոր վա-
ծութ յան, մյու սի նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան մա սին: Երբ եր կու 
կող մերն էլ եր կար ժա մա նակ բար յա ցա կամ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ են 
ե ղել և շփ վել են դու-ով, հան կարծ անց նում են  Դուք-ի, ո րը լուրջ տա րա-
ձայ նութ յուն նե րի ազ դան շան է: Օ րի նակ՝ -Դուք ա սօր վա նից ա զատ ված եք 
աշ խա տան քից, Գ ևո՛րգ, կա րող եք նոր աշ խա տանք փնտրել (կի նո յից. նրանք 
մտե րիմ ըն կեր ներ էին, և ն րան ցից մեկն ար դեն պաշ տոն յա էր):

դ) Ըն կե րա կան-մտեր մա կան հար բե րութ յուն նե րի բնույ թը պաշ տո նա կան 
խոս քա յին հա ղոր դակց ման ժա մա նակ փոխ վում է:  Գոր ծըն կե րա յին հա ղոր-
դակ ցու մը պաշ տո նա կան ի րա վի ճա կում ստի պում է միմ յանց դի մել  Դուք-
ով:  Խորհր դակ ցութ յուն նե րի, նիս տե րի, գործ նա կան-պաշ տո նա կան հան-
դի պում ե րի ժա մա նակ է թի կե տը պա հան ջում է դու-ից  Դուք-ի ան ցում: 
Ա հա այս պի սի երկ խո սութ յուն նիս տից ա ռաջ և  նիս տի ժա մա նակ: «- Հեր-
մի նե՛, խնդրում եմ ինձ ա ռա ջի՛ նը ձայն չտաս, ես ե լույթ կու նե նամ վեր ջում: 
- Լավ, Ար մե՛ն, հաս կա ցա» (մտեր մա կան հա րա բե րութ յուն):

 Նիս տի ժա մա նակ նույն մարդ կանց հա րա բե րութ յան բնույ թը փոխ վում 
է՝ անց նե լով պաշ տո նա կա նի:

-  Տի կի՛ն  Նալ բանդ յան, կա րե լի՞ է  Ձեզ մի հարց տալ:
ե)  Դու-ն  Դուք-ի է վե րած վում նաև այն ժա մա նակ, երբ ա շա կերտ-ու-

սու ցիչ, ու սա նող-դա սա խոս հա րա բե րութ յան բնույ թը մտեր մա կա նից վե-
րած վում է պաշ տո նա կա նի. նախ կին ու սա նո ղը դառ նում է պաշ տո նա տար 
անձ:  Քա նի որ եր կար ժա մա նակ շփու մը բա ցա կա յում էր, ուս տի խոս քա յին 
է թի կե տը պա հան ջում է դի մել այդ դի մե լաձ ևին՝ հար գա կան  Դուք-ին: « Մեր 
լեզ վում գրե թե բո լոր ի րա վի ճակ նե րի հա մար կան շատ հար մար դի մե լա-
ձ ևեր, խոս քա յին կա ռույց ներ, ի վեր ջո,  Դուք հար գան քի հոգ նա կի, ո րոնք 
ի մա նալն ու գոր ծա ծե լը կնպաս տեն արդ յու նա վետ շփմա նը»18:

Աս վա ծին ու զում ենք հա վե լել՝ տար բեր ազ գե րի խոս քա յին է թի կե տում, 
ա ռանձ նա պես գոր ծա րար հա ղոր դակց ման ի րա վի ճակ նե րում,  Դուք դի մե-
լաձ ևի գոր ծա ծութ յունն այն քան էլ ըն դու նե լի չէ. նման դի մե լաձ ևը վստա-
հութ յուն չի ներշն չում, և  արդ յու նա վետ շփում ակն կա լելն ան հույս է, օ րի-
նակ՝ ի տա լա ցի նե րը ծա նո թութ յու նից հե տո ան մի ջա պես անց նում են դու-ի19: 
 Մահմեդա կան երկր նե րում  Դուք դի մե լաձ ևը գոր ծած վում է մե կից ա վե լի 
մարդ կանց դի մե լիս, միմ յանց դի մում են դու-ով՝ ա վագ թե կրտսեր20: 
 Հա վա տա րիմ մա լով լեզ վի այն պա հան ջին, որ հնա րա վո րինս պետք է 
խու սա փել դե րա նուն նե րի ան հար կի գոր ծա ծութ յու նից, ի րադ րա կան խոս քի 
շատ ձևե րում  Դուք-ը բա ցա կա յում է, սա կայն մենք զգում ենք նրա տեղն 
ու դե րը, նրա մա սին հու շում են՝

18 Սարգսյան Լ., Խոսքային էթիկետ, «Վէմ», N 2 (54), ապրիլ-հունիս, 2016, էջ 7:
19 Տե՛ս tuttaitalia. org
20 Տե՛ս arabian-persian. Livejournal.com
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ՒՆա) կո չա կան նե րը,

բ) հար գա կան տիտ ղոս նե րը,
գ) պաշ տո նա կան դի մե լաձ ևե րը,
դ) բարձ րաոճ շատ բա ռեր,
ե) նրա հետ կապ ված բա ռաձ ևե րը,
զ) հնչե րան գա յին ընդգծ ված ար տա բե րու մը (բա նա վոր խոս քում) ևն:
 Դի մե լաձ ևե րի մեջ մեծ նշա նա կութ յուն ու նի հա սա րա կա կան դե րը: Ե թե 

ան ծա նո թի հա սա րա կա կան կար գա վի ճա կը հայտ նի է, ա պա դի մե լաձ ևե րի 
մեջ նշվում է նրա մաս նա գի տութ յու նը կամ զբաղ մուն քը: Այս դեպ քում 
ա ռաջ նորդ վում ենք « հի մա-այս տեղ» բա նաձ ևով: Օ րի նակ՝ «Բ ժի՛շկ, փրկե՛ք 
իմ որ դուն», « Մա տու ցո՛ղ, խնդրում եմ մո տե ցե՛ք»: Այլ հա սա րա կա կան խմբե-
րում՝ « Հար գար ժա՛ն դես պան,  Հար գե լի՛ հե ռուս տա դի տող ներ,  Հար գե լի՛ 
ծնող ներ,  Սի րե լի՛ քույ րիկ,  Քա ղա քա ցի՛ ոս տի կան ևն»: Այս տե ղից հետ ևութ-
յուն, որ դի մե լաձ ևե րի մեջ կար ևոր է ոչ միայն հա սա րա կա կան դե րը, այլև 
խոս քա յին ի րադ րութ յու նը: 

 Հա ղոր դակ ցա կան ի րա վի ճակն ազ դում է  Դուք-դու դի մե լաձ ևե րի ընտ-
րութ յան վրա:  Կար ևոր վում են խոս քա յին ի րադ րութ յան մաս նա կից նե րը 
(ով-ում), հա ղոր դակց ման նպա տա կը, խոս քի ա ռար կան (ինչ-ին չի մա սին), 
հա ղոր դակց ման պայ ման նե րը (տեղ, ժա մա նակ): 21-րդ  դա րը ա րագ փո-
փո խութ յուն նե րի ու զար գա ցում ե րի դա րաշր ջան է, և  մարդ կանց միջև 
փոխ հա րա բե րութ յու նը, փո խազ դե ցութ յու նը, պայ մա նա վոր ված են դի մե-
լաձ ևե րի ընտ րութ յամբ: Անս պա սե լի ստեղծ ված ի րադ րութ յան մեջ մար դիկ 
պետք է շատ ա րագ կողմ ո րոշ վեն դու/ Դուք դի մե լաձ ևե րից օգտ վե լիս: 
Ա վե լին՝ ժա մա նա կա կից ե րի տա սար դութ յունն այն կար ծի քին է, որ  Դուք –ի 
գոր ծա ծութ յունն ա վե լորդ մտա տան ջութ յան տե ղիք է տա լիս և  խան գա րում 
ճիշտ փոխ հա րա բե րութ յուն հաս տա տե լուն:  Մա նա վանդ որ հա մա ցան ցա յին 
է թի կե տում այդ սահ ման նե րը վե րա ցած են, հա ղոր դակ ցում ի րա կա նաց-
վում է միայն դու-ով, ո րով հետև հա ղոր դակց վող նե րը գտնվում են հա վա-
սար հար թութ յան վրա:  Քա նի դեռ մեր լե զուն տար բե րա կում է նույ նի մաստ 
« դու» և « Դուք» բա ռաձ ևե րը, յու րա քանչ յուր լեզ վա կիր պար տա վոր է ճիշտ, 
տե ղին ընտ րութ յուն կա տա րել՝ հաշ վի առ նե լով վեր ջին նե րիս գոր ծա ծութ-
յան լեզ վաո ճա կան, է թի կե տա յին կա նոն նե րը:

Ամ փո փում
 Մար դիկ կա մա թե ա կա մա շփվում են միմ յանց հետ, և  անհ րա ժեշ տութ-

յուն է ա ռա ջա նում պահ պա նե լու խոս քա յին է թի կե տի ո րոշ կա նոն ներ: 
 Դու/ Դուք դի մե լաձ ևե րի գոր ծա ծութ յու նը խոս քա յին է թի կե տի բա ղադ րիչ-
նե րից է, և  դու/ Դուք դի մե լաձ ևե րի ընտ րութ յու նը կախ ված է խոս քա յին 
ի րադ րութ յու նից, ծա նո թութ յան աս տի ճա նից, խո սող-խո սա կից նե րի բնույ-
թից ևն:

 Դուք-ը գոր ծած վում է ան ծա նո թի հետ շփվե լիս՝ ան կախ տա րի քից և 
 սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կից, գոր ծըն կեր նե րի հետ շփվե լիս, պաշ տո նա-
կան ի րադ րութ յուն նե րում, ընդգծ ված հար գան քի դրսևորման կամ զուսպ 
հա րա բե րութ յուն ներ ունենալու անհ րա ժեշ տութ յամբ:  Դու-ն գոր ծած վում է 
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ըն կե րա կան, բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րում, ոչ պաշ տո նա կան 
ի րադ րութ յուն նե րում, նեղ-անձ նա կան-մտեր միկ հա րա բե րութ յուն նե րում, 
տա րի քով փոք րին կամ պաշ տո նով ա վե լի ցածր դիրք գրա վո ղին դի մե լիս: 
 Սա կայն խո սա կից նե րի հա րա բե րութ յուն նե րի փո փո խութ յամբ պայ մա նա-
վոր ված՝ այս դի մե լաձ ևե րի բնույ թը կա րող է փոխ վել. դու-ն  կա րող է դառ-
նալ  Դուք և  հա կա ռա կը՝  Դուք-ը դու:

Ա նա հիտ Զ. Ա դիլ խան յան –  գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե-
րի շրջա նա կը՝ ո ճա գի տութ յուն, հա յոց լե զու և  խոս քի մշա կույ թի 
հի մունք ներ, ժա մա նա կա կից հա յոց լե զու, խոս քա յին է թի կետ և 
 գործ նա կան հա ղոր դակց ման հմտութ յուն ներ:

Summary 

THE APPEAL OF «you»/«You» IN ARMENIAN SPEECH ETIQUETTE

Anahit Z. Adilkhanyan 

Key words- Speech etiquette, appeal you/You, communica-
tive situation, social role, official, unofficial situation, degree of 
acquaintance, familiar attitude, characteristics of the speakers, 
change of the attitude, change from “you” and “You” for “you”.

All of us anyway communicate with others, and it is important to follow 
some etiquette, when it comes to negotiating, meetings with clients, simply 
politeness.

It is necessary to appeal with “You” to all unfamiliar people independеntly 
from the age and social status, to the employees, partners and so on. It is allowed 
to use “you” towards the members of the family, friends and children. In the 
collective it is possible only between the colleagues, who make friends, but in 
an official situation it is necessary to apply with “You”. For a time “you” and 
“You” have undergone many transformations. A big etiquette importance has 
got the possible change from “you” to “You” and from “You” to “you”. The 
transition like this bear important changes in the attitude of people to each 
other, and this factor of attitudes comes to the fore in this case. 
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ОБРАЩЕНИЯ НА «ТЫ»/«ВЫ» В АРМЯНСКОМ РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ

Анаит З. Адилханян

Ключевые слова - речевой этикет, обращение на ты/ 
Вы, коммуникативная ситуация, социальная роль, официаль-
ная/неофициальная обстановка, степень знакомства, фа-
мильяр ное отношение, характеристика говорящих, измене-
ние отношений, переход с «ты» на «Вы» и с «Вы» на «ты».

Все мы так или иначе общаемся с другими людьми, и соблюдать 
некоторый этикет важно, когда дело касается ведения переговоров, встреч 
с клиентами, просто вежливости. Обращаться на «Вы» нужно ко всем 
незнакомым людям, независимо от их возраста и социального положения, 
сотрудникам, партнерам и т. д. «Ты» приемлемо только по отношению к 
членам своей семьи, друзьям, маленьким детям. В коллективе оно возможно 
лишь между коллегами, которые дружат, но в официальной обстановке 
необходимо переходить на «Вы». Но «ты» и «Вы» пережили множество 
трансформаций. Большое этикетное значение имеет возможность перехода 
партнеров по общению с одной формы обращения на другую. Возможны 
переходы с «ты» на «Вы» и с «Вы» на «ты». Такой переход знаменует важные 
изменения в отношении людей друг к другу: именно фактор отношения 
выступает в этом случае на передний план.
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