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Особові займенники, як правило, не мають яскравого стилістичного забарвлення через свою 
відносну граматичну несамостійність. Залежно від сфери вживання і сполучуваності з 
іншими словами займенники виявляють себе носіями багатьох своєрідних стилістичних 
властивостей. Особливої смислової й синтаксично наповненості займенники набувають у 
поетичному тексті. За своїм змістом і категоріальними ознаками займенник відповідає 
узагальнено-символічній структурі віршованого твору. У поетичній мові займенники 
максимально актуалізуються. Конкретність, стислість поетичного твору, як правило, не 
послаблює, а, навпаки посилює зв’язок між значеннями займенників і темою. Включені в 
поетичний текст, займенники виступають уже не тільки у своєму власному значенні, але і як 
елемент змісту та форми твору. Ситуація, що лежить в основі поетичного тексту, розкриває 
смислові й стилістичні можливості займенників. Проте для лінгвостилістичного аналізу не 
обов’язково брати весь текст. Текстуальні функції займенників визначаються у поетичних 
відрізках різної довжини і структури в одному реченні: «Мы счастья всей земли хотим И 
сердцем и душою» (О. Прокоф’єв); «Ленін безсмертний — це ми» (В. Сосюра); «В мені весь 
час немовби світ світа і тягнуться тужаві вгору віти...» (П. Тичина) або навіть у 
словосполученні: «А где же были мы — друзья? Тут виноват и ты и я!» (К. Симонов); 
«Злили серця свої в одно ми всі, щоб діяти й творити. Ми — правди світле знамено, ми—ери 
зоряної діти!» (В. Сосюра); у складних синтаксичних конструкціях: «Блуждая над 
просторною волною, Сиянье лета сравниваем мы С разбросанной по берегу листвою. Но я 
любитель старых тополей, И я, подобно тополю, не молод, И мне бы нужно в панцире 
встречать Приход зимы, ее смертельный холод» (М. Заболоцький); «Мій травню золотий, 
зелений травню! Ми знов свою почули силу давню! Ми знов у музиці, металі й житі. Хай 
в’януть недруги лихі!» (П. Тичина). 

У тексті займенники можуть повторюватися: «Как мы людям необходимы! Как мы 
каждой душе близки! Мы с рожденья непобедимы, Мы — советские старики!» (М. Светлов); 
«Ми ідемо, ми будемо іти, Ми прийдемо до світлої мети!» (М. Рильський); «Ми говоримо 
свідомо: кожен гість для нас є зван. Хай же буде всім відомо: сильний в нас, могутній стан!» 
(П. Тичина); замінювати один одного: «Значенья своего я не превысил, мне это не к лицу, 
мне не идет. Мы все в атаке множественных чисел С единственным названием народ!» 
(М. Светлов); «Щоб нам, як прапор перемоги, цвіла майбутнього зоря. Не знаю я труда 
такого, як труд підземний шахтаря» (В. Сосюра); «Запалився я вогненно і з країною росту. В 
нас одні ж із нею цілі — творчо стати на весь зріст» (П. Тичина); виступати як узагальнені 
назви розгорнуто описуваної ситуації: «Давно пора настраивать Веселые лады, Дома свои 
отстраивать, Везде садить сады, Да так, чтоб жили мы в садах. Да в долю две бы выпали, Да 
так, чтоб яблони в цветах Цветами нас засыпали!» (О. Прокоф’єв); «Живе поезія у мові, Якої 
мати вчила нас, У гніві, в усмішці, в любові. В красі звичайній, без прикрас» (М. Рильський). 
Повторюючись, замінюючи один одного, створюючи соціально значимі образи, займенники 
я та ми виражають особистість у поезії, оскільки вміщують ту частку інформації, яка їй 
необхідна. Ступінь інформативної цінності я та ми простежується при розгляді 
функціонування вказаних займенників у поетичному тексті. 

В основу більшості ліричних віршованих творів покладено факт автобіографії. Для 
поета це спосіб комунікації, а для читача — діалог поета з ним або звернення—монолог, що 
має знайти відгук у його душі. В авторському я виявляється не просто прагнення виразити 
свою точку зору, але й знайти прихильників, переконати кожне я у правильності 
висловлених думок. Сповідальна манера пояснюється пристрасним бажанням поета бути 
зрозумілим читачеві: «В который раз томит меня мечта, что где-то там, в другом углу 
вселенной... какой-нибудь поэт Стоит в саду И думает с тоскою. Зачем его я на исходе лет 
своей мечтой туманной беспокою» (М. Заболоцький); «Мій народе, У сади твої, сонцем 
залиті, не повернуться ночі страшні. Я твій атом, в твоїй я орбіті, і другої не треба мені 



(В. Сосюра). Роздуми людини і поета поєднуються в єдиній концепції, і авторське я зумисне 
виділяється: «Я син Країни Рад — самої правди син!» (М. Рильський). Поет прагне 
наголосити на своїй близькості до читача, його світогляду й сприйманню навколишнього 
життя: «И в углу невысокой вселенной, Под стеклом кабинетной трубы, Тот же самый поток 
неизменный Движет тайная воля судьбы. Там я звездное чую дыханье. Слышу речь 
органических масс И стремительный шум созиданья Столь знакомый любому из нас» 
(М. Заболоцький); «Скажи крізь муку: я людина! Зрадій крізь горе: я з людьми!» (М. 
Рильський). 

У справжнього поета в кожному новому творі нове я, оскільки «образ автора» 
обумовлюється не тільки особистими спостереженнями й світоглядом, але і його поглядами 
на смисл і значення поетичних узагальнень: «Мій побратиме! Інколи пейзажем Ми про 
людину найточніше скажем, І відгук пісні із лугів рясних Нам часом глибше від глибоких 
книг» (М. Рильський). 

Особливого експресивного відтінку набувають займенники я та ми на тлі іменників 
або займенників, вжитих паралельно: «Я сын моей большой страны, Всем сердцем радость 
жизни славлю. Ведь я расписывался раз на крыше здания рейхстага—Вот я каков, Иван 
Петров...» (О. Жаров); «Містом, селами ще й ланами попід лісом віковим ми йдемо з 
Франком Іваном, розмовляємо із ним» (П. Тичина). Займенники відрізняються своєю 
експресією, особливо в тих випадках, коли на них падає логічний наголос: «.Нас ни кривдой, 
ни ложью не рассорить вовек. Я приписан к Поволжью, я его человек» (М. Луконін); «Ми — 
миру рать сторожова, Ми — військо щастя світового» (М. Рильський). Таке уточнення, 
розшифровка конкретного значення сприяє посиленню виразності вживання. 
Конкретизуючись, доповнюючи семантику вживаних паралельно з ними імен, займенники 
уточнюють свій значеннєвий діапазон. 

Обсяг займенникового значення часто буває достатнім для розкриття експресивно-
стилістичного вживання: «Щоб вічно бути молодими, ми світ будуєм молодий» (В. Сосюра); 
«Не зло в нас на знаменах, А правда світова!» (М. Рильський). Або, наприклад, у вірші 
М. Заболоцького «Поздняя весна» не текст і не словесне оточення розкриває характер 
вживання ми: «Поет соловей... Как естественно здесь повторенье лаконически медленных 
фраз, точно малое это творенье их поет специально для нас!» 

Значення займенника розкривається також за допомогою ліричного співрозмовника 
поета, оскільки інтимність поетичних роздумів, ліричне я обов’язково передбачають його: 
«В этом мире, где наша особа Выполняет неясную роль, Мы с тобою состаримся оба, как 
состарился в сказке король. Догорает, светясь терпеливо, наша жизнь в заповедном краю, И 
встречаем мы здесь молчаливо неизбежную участь свою» (М. Заболоцький); «Учитель мій! 
Як ми тебе любили, як слухали тебе в полоні юних мрій!» (В. Сосюра); «Рідний я усюди, 
люди, мої люди, як я вас люблю!» (В. Сосюра). Сполучення ми тебе, я вас, ми з тобою 
вміщують семантичну форму звертання, яка конкретизується текстом вірша (це звертання до 
конкретної особи або до кожного я). 

Ліричне я автора, вживане неодноразово в тексті, розгортає процес нагромадження 
поетичних вражень. Так, у поемі М. Заболоцького «Последняя любовь» майже все 
побудовано на посиленому виділенні ліричного я, що відповідає актуалізованому 
зображенню загострення людського почуття: «Я увидел во сне можжевеловый куст, Я 
услышал вдали металлический хруст, Аметистовых ягод услышал я звон, И во сне, в 
тишине; мне понравился он. Я почуял сквозь сон легкий запал смолы. Отогнув невысокие 
эти стволы, Я заметил во мраке древесных ветвей Чуть живое подобье улыбки твоей» або у 
П. Тичини: «Таких же, як я, міліон не один... Щасливий я, друзі: я сонце побачив! Щасливий 
я, друзі: я партії син!» 

В уривках: «В разливы рек Я брел и брел по шею, Я воду клял и клял на все лады, Я 
не запомнил ничего страшнее Холодной этой мартовской воды» (Є. Винокуров); «Ми йшли, 
йдемо, ми будемо іти. Ми бились, б’ємося, ми будем биться» (М. Рильський) займенники я та 
ми поєднуються з повторюванням дієслівних форм. Цей прийом створює особливий ефект 



розуміння стану ліричного я. Оформлення частини, яка містить повтор, як самостійного 
речення переводить цю конструкцію до розряду експресивної побудови. Експресивним 
виявляється сам факт самостійності вислову: «Я лег на поляне, украшенной дубом, Я весь 
растворился в пыланье огня. Подобно бесчисленным арфам и трубам, кусты расступились и 
скрыли меня» (М. Заболоцький). Перед нами стилістично нейтральний образ у складі однієї 
поетичної строфи. Тут я — центр смислової і синтаксичної комунікації. 

Частина, у якій є повтор, може починати собою нову строфу: «Я сделался нервной 
системой растений, Я стал размышлением каменных скал И опыт осенних моих наблюдений 
Отдать человечеству вновь пожелал» (М. Заболоцький). 

Особові займенники я та ми сприяють вираженню емоційно-експресивного та 
інтелектуального змісту, пов’язаного із створенням ефекту спілкування, особистого контакту 
автора з читачем, із відтворенням невимушеної розмови, бесіди між ними. 

Задум поета та ідейно-художнє завдання поетичного твору полягають у тому, щоб 
залучити читача до ходу своїх роздумів, виразивши при цьому авторське ставлення до 
зображуваного: «Як в дні негод і в час побідний, коли ми гроз пройшли межу, так і тепер, 
мій краю рідний, тобі я піснею служу» (В. Сосюра). 

Часто інтимізація підсилюється паралельним вживанням першої та другої особи 
займенників, що наголошує на духовній єдності поета й читача; «Срібний Київ, зимовий 
Київ... Грію вустами твої я руки. Після довгих кривавих доріг, після довгих годин розлуки 
знов я з тобою» (В. Сосюра). Іноді це підкреслюється актуалізованим звертанням: «О краю 
мій, тужу я за тобою!» (М. Рильський). Звертання інтимізується через уточнення якогось 
імені: «Вчера я увидел корабль у причала, где боцман — тот самый матрос. Мы с боцманом 
долго на город глядели. На город, который воскрес» (О. Жаров). 

Прийом інтимізації сприяє широким соціальним узагальненням, і поетичне 
використання займенників я та ми допомагає вирішенню цього завдання. 
 


