
В. І. КОНОНЕНКО 
ДОЛАЮЧИ НЕСУМІСНІСТЬ 

(ОЗНАЧЕННЯ ПРИ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКАХ) 
 
У поемі Володимира Сосюри «Червона зима» читаємо: 

Здається, я і є, і мов мене немає, 
то «я» моє злилось з народу «ми» святим. 

І мимоволі замислюємось: як могли поєднатись означення моє, святим з 
займенниками я, ми? Адже за правилами української мови означення при особових 
займенниках звичайно відокремлюється. Чи відповідає таке вживання літературній нормі? 
Можливо, це поетична «вільність»? 

Проте подібні сполучення зустрічаються і в розмовній мові: 
— Своє «я» ти ставиш над усе... 
Таке вживання пояснюється тим, що особові займенники виступають тут не в своєму 

прямому — вказівному значенні, а як субстантивовані слова, тобто в ролі іменників. «Я» 
близьке своїм значенням до слова особистість, «ми» — до слова колектив. Ці займенники 
мовби застигли в своїй вихідній формі — називному відмінку — і не змінюються: мого «я», 
моїм «я». Вони поєднуються з означеннями лише в формі середнього роду: моє «я», своє «я». 
Навіть множина — «ми», «ви» —означає одне неподільне ціле і сполучається з формами 
однини: святе «ми», святим «ми». Виходить, у таких сполученнях означення не 
узгоджуються з займенниками, які виступають у ролі показників синтаксичних зв’язків між 
словами. Таке своєрідне, наближене до іменникового, вживання займенників відбивається і 
на письмі: вони виділяються лапками або шрифтом. 

Інший характер носить поєднання особових займенників із словами весь, сам, один. 
Такі сполучення поширені в різних сферах мовлення. Наведемо приклади з поетичних 
творів: 

Ти вся — жага, ти вся — горіння,  
Ти — лук, стріла і тетива... 

(М. Рильський) 
 
Злили серця свої в одно 
Ми всі, щоб діяти й творити 

(В. Сосюра) 
 
Це ж сам ти в коло зеленню розлився,  
Огудинням прослався по землі 

(М. Рильський) 
 
Сама вона, без подруг, не ростиме 

(М. Рильський) 
 
Ти одна є лекторка Із заводу, з города 

(П. Усенко) 
Цікаво, що з іншими займенниками — означальними, вказівними, присвійними, 

неозначеними — у власному значенні особові займенники, як правило, не вживаються (не 
можна сказати будь-який я, ці ми тощо). Чому ж з одними займенниками особові 
займенники легко поєднуються, а з іншими — ні? 

Основне значення займенника весь у сполученнях ти весь, ми всі — повністю, без 
винятку. Займенники сам, один означають дійсно, са́ме, самостійно, єдиний. Отже, ідеться 
скоріше про уточнювальну, ніж самостійну роль цих слів. Звертає на себе увагу і місце слів 
весь, сам, один, перший у сполученнях із особовими займенниками. Найчастіше вони стоять 
не перед пояснюваним словом, а після нього — ти вся, ми всі, ти одна. Причому така їх 



позиція є типовою, звичною, унормованою. Таким чином, у поєднанні з особовими 
займенниками слова весь, сам, один, перший лише умовно, за формальними ознаками 
можна вважати означеннями. Вони близькі не стільки до члена речення, скільки до 
службового слова — підсилювальної частки. Тісну смислову і синтаксичну єдність 
складають сполучення особових займенників із словами обидва, двоє, троє тощо: ми 
обидва, нас обох, вони двоє, їх двох. У таких словах навряд чи доцільно визначати 
словоформи обидва, обох, двоє, двох як узгоджувані з особовими займенниками, хоч їхні 
відмінки уподібнюються. Ці поєднання скоріше можна кваліфікувати як один член речення 
— підмет або додаток, виражений неподільним словосполученням. Отже, і тут немає 
звичайного означення. 

Своєрідним є вживання особових і присвійних займенників у складі звертань. 
Найчастіше такі звертання будуються за схемою: спочатку присвійний займенник, потім 
особовий, а далі іменник — стрижневе слово, яке, власне, й називає адресата: 

Донеччина, моя ти батьківщино,  
тобі любов моя і всі мої чуття 

(В. Сосюра) 
 
«Хто розплете тебе, моя ти косо руса?» 
я чую пісню знов, і в’ється довгий шлях 

(В. Сосюра) 
Тут присвійний займенник (найчастіше мій) — це повнозначне, вагоме щодо змісту 

слово. Воно виступає означенням, але відноситься не стільки до особового займенника (в 
наших прикладах — ти), скільки до іменника (а в звертанні моя ти косо руса — до 
сполучення руса косо). Саме з іменником погоджує присвійний займенник свою форму (моя 
батьківщино, моя косо). Ще очевидніше таке підпорядкування при іншому порядку слів у 
складі звертання, коли присвійний займенник стоїть безпосередньо перед іменником, а 
особовий — перед сполученням присвійного займенника і іменника: 

Де ви, де, журавлі, ви мої журавлі? 
(В. Сосюра) 

Щоправда, і особовий займенник (звичайно ти, ви) у таких висловах теж уживається 
відповідно до числа іменника, а водночас і присвійного займенника, але його самостійне 
значення дуже послаблене. Такий особовий займенник близький до підсилювальної частки. 
З одного боку, він актуалізує, виділяє іменник, з другого — є засобом інтимізації звертання 
як до живих істот, так і до предметів і абстрактних понять. 

У поетичному контексті іменник у складі звертання може і не виступати, хоч він 
звичайно розуміється. Так, говорячи про рідну землю, О. Гаврилюк писав: 

Це у тузі до тебе лечу я,  
весь навіки тобою пройнятий,  
до колін припадаю — ти чуєш,  
о моя ти, моя ти, моя ти! 

 
У сполученнях, де присвійний займенник виступає означенням до особового, роль 

останнього зростає, стає вагомішою. Це ще не повнозначне слово, проте вже і не частка. 
Присвійний займенник і тут узгоджується з відсутнім іменником (рідна земля, і тому моя 
ти), але водночас він пов’язується і з особовим ти. Таке вживання можна розглядати як 
перехідне: означення, виражене присвійним займенником, відноситься до особового 
займенника і до іменника; особовий займенник поєднує в собі якості і повнозначного слова, 
і частки. 

Інколи трапляються приклади, коли прикметники (дієприкметники, займенники, 
порядкові числівники) начебто відносяться до особових займенників як означення, але при 
більш уважному розгляді виявляють інші зв’язки. Передусім між особовим займенником і 
прикметником встановлюються відношення підмета і присудка, незалежно від того, яке 



місце займає прикметник — чи перед займенником, чи після нього: 
Щасливий ти, друже,  
Щасливий дуже 

(П. Воронько) 
 
Ах ви, мрії, ви милі, дитячі, 
як обличчя за дальнім вікном.. 

(В. Сосюра) 
 
Трапляються поєднання займенника з прикметником за такою конструкцією, де 

останній тяжіє до присудка, хоч і не втрачає смислового зв’язку з займенником, наприклад: 
Якийсь юнак в зеленій гімнастерці  
На крик дитячий сміливо прибіг,  
Тебе живу ще вихопити зміг —  
І виніс на своїм солдатськім серці 

(Б. Степанюк) 
 
Слово живу пов’язується із словами зміг вихопити. Форма цього прикметника могла 

б бути іншою: зміг вихопити живою. І все-таки слова тебе і живу розміщені поряд і вжиті в 
одному відмінку й числі. Тим самим виявляється опосередкована залежність прикметника 
живу і від займенника тебе. Прикметник вступає в подвійний зв’язок з присудком і 
додатком. Прикметники можуть стояти не поряд з особовим займенником, а після дієслова. 
В результаті їх зв’язок з займенником послаблюється або — при називних відмінках — 
прикметник включається в підметово-присудкові відношення: 

Ти, моя мати, обніжком ідеш  
Рідна, висока в скорботі 

(Т. Масенко) 
 
Вислови із прикметником, що тяжіє до присудка, носять різний характер, але сутність 

їх одна: йдеться не стільки про означення до особового займенника, скільки про присудок: 
Такий я був у Корсуні, над Россю,  
Коли тебе я вперше ти назвав 

(М. Рильський) 
 
У сполученні такий я був займенник я — підмет, був такий — присудок, слова я і 

такий уподібнюються в числі і відмінку, хоч допустимий вираз таким я був. 
Я стрепенувся перший  
І крикнув: — Гуси! 

(М. Рильський) 
 
Я чую зозулю й солов’я, —  
Це, звісно, речі старовинні...  
Та нагорода в тім моя,  
Що перший я почув їх нині 

(М. Рильський) 
 
В обох прикладах перший відноситься до присудків стрепенувся, почув, хоч і 

уподібнюється підмету я; в другому випадку перший, що стоїть у препозиції щодо особового 
займенника, тісніше пов’язаний з займенником. 

Отже, в усіх цих прикладах прикметники не можуть розглядатися як безпосередні 
означення до особових займенників. Там, де прикметники пов’язуються з займенником, 
вони звичайно відокремлюються. Відокремлені прикметники, які відносяться до особових 



займенників, передають предикативні або обставинні значення. Більш звичне в таких 
конструкціях місце означення після особового займенника: 

Лиш би він, рідний, в комунівські роки  
В двір мій заглянув, зелений, широкий... 

(П. Воронько) 
 
Їм, віщим, видиться незриме  
Крізь даль засніжених долин... 

(М. Рильський) 
 
Відокремлене означення, що передує займеннику, зустрічається переважно в 

піднесеному поетичному контексті і сприймається як інверсія: 
Поранений, лежав я у роздоллі 
На корені вузлатому сосни 

(М. Стельмах) 
 
І все-таки зустрічаються приклади — передусім у поетичній мові — безпосереднього 

зв’язку особових займенників із прикметниками. Такі слова узгоджуються одне з одним, як 
правило, в непрямому відмінку, частіше знахідному: 

І обняв він маленьку тебе, сивоброву:  
Ви такі в мене, мамо, бували й раніше 

(А. Малишко) 
 
Прикметник і особовий займенник можуть виступати і в інших відмінках. У поемі 

«Похорон друга» П. Тичина гнівно звинувачував фашизм: 
Усе підводиться, встає, росте й сміється,  
І мертвому тобі — живих нас не убить; 

і далі знову: 
Усе в нові на світі форми переходить,  
І мертвому тобі — живих нас не убить. 

 
У сполученнях маленьку тебе, живих нас, мертвому тобі прикметники передують 

особовим займенникам і пов’язуються з ними. Якщо при знахідному відмінку прикметник 
якоюсь мірою тяжіє і до присудка (пор. не убить живими), то в давальному відмінку 
(мертвому тобі) він безпосередньо пов’язується з займенником. Але чи є такі форми 
повноправними означеннями особових займенників? Навряд чи. Скоріше прикметник і 
особовий займенник — слова, що зумовлюють одне одного. їх зв’язок схожий на давні 
побудови з подвійними відмінками. Такі сполучення не властиві широкому мовному 
вживанню. Їх наявність у поетичних текстах створює своєрідний художній фон, надає мові 
відтінку свіжості й незвичності. Ці поєднання виразні і як засіб підкреслення, виділення 
об’єктів — додатків. Конструкції з особовим займенником і зв’язаним з ним прикметником 
— не порушення літературної норми, а розширення її можливостей. 
 


