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Існування особових займенників у мовах будь-якого типу, за справедливим зауваженням 
Е. Бенвеніста, є таким пересічним фактом, що його ніхто не думає помічати, адже мову без 
вираження особи не можна уявити (Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М., 1974. — С. 295). 
Однак цей факт все-таки привертає увагу лінгвістів, які аналізують як морфолого-
граматичні, так і функціонально-стилістичні властивості займенників. Предметом нашого 
зацікавлення є передусім стилістичний аспект функціонування особового займенника я, 
зокрема, його вживання у російських науково-гуманітарних текстах другої половини XIX ст. 
Адже традиційно вважається, що в наукових текстах як української, так і російської мови 
нормою є відсутність займенника я. 

Займенник 1-ої ос. одн. вказує на присутність автора в тексті і відзначається 
найбільшим семантичним потенціалом для передавання суб’єктних значень. Його 
насамперед пов’язують з особою мовця, тобто того, хто говорить (Русская грамматика. — 
М., 1980. — Т. 1. — С. 531). Лексико-граматичні властивості займенника я в сучасній 
російській мові дозволяють йому виконувати функцію засобу вираження автора тексту. Які 
ж функції реалізувала лексема я в науково-гуманітарних текстах другої половини XIX ст.? 
Наведемо кілька прикладів: Но при первой стычке с москвитянами гетман прекратил 
осаду... От чего же? От того, я думаю, что осада Москвы была ему не по мысли... (Тут і 
далі цитуємо за виданням: Максимович М. А. Киевъ явился градомъ великимъ...: Вибрані 
українознавчі твори. — К.: Либідь, 1994); Живописное возвышение это без сомнения есть 
тот холм над Выдобичами ... и я предложил бы всем, посещающим этот холм, называть его 
холмом Всеволодовым (Макс, с. 163); Я думаю, что этот Вишневецкий и был главным 
стяжателем огромной местности Украинской (Макс, с. 166); Выше я заметил мимоходом, 
что козачество началось в ХІІ-ХІІІ веке (Тут і далі цитуємо за виданням: Костомаров Н. И. 
Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. Кн. 1, 4. — СПб., 1903 — 
1906. — С. 44); Я позволю себе сделать краткий обзор морфологических особенностей 
древнерусского языка (Тут і далі цитуємо за виданням: Житецький П. Г. Вибрані праці. 
Філологія. — К.: Наук, думка, 1987. — С. 259). 

У наведених текстових фрагментах займенник я виявляє сему ‘активного діяча’, який 
виконує певну розумову дію, засвідчену в змісті наукової розвідки. Незважаючи на фактичну 
відсутність автора тексту в конкретний момент комунікації, що здійснюється під час читання 
тексту, займенник 1-ої ос. одн. актуалізує суб’єктний компонент висловлювання, тобто 
автора, який говорить із читачем у момент читання створеного ним колись тексту. У зв’язку 
з цим слушним видається зауваження Е. Бенвеніста: «Я» означає того, хто говорить, і 
одночасно передбачає висловлювання про «я»: говорячи «я», не можна не говорити про 
себе». На питання, з чим співвідноситься займенник я, лінгвіст відповідає: «Реальність, до 
якої він відсилає, є реальність мовлення. Саме в тому акті мовлення, де я називає мовця, 
останній і виражає себе як «суб’єкт»... Немає іншого об’єктивного свідчення ідентичності 
суб’єкта, ніж те, яке він дає таким способом сам про себе» (Цит. пр., с. 296). 

Для науково-гуманітарних текстів характерна пряма мова історичних персонажів, які 
описуються в дослідженнях (тобто є об’єктом аналізу), та наведення цитат у вигляді уривків 
із різних документальних джерел, з історичних пісень тощо. Ця особливість певним чином 
вплинула і на контекстну семантику особового займенника я. Наприклад: Я решился, — 
говорит Радзивилл, — показать королю, что он без меня не в силах достигнуть своих целей 
(Кост., кн. 4, с. 113); Кребсова, описывая минуты своего освобождения из гарнизонного 
двора, когда старик осадчий вымаливал их у Железняка и Гонты, говорит: «Я помню еще 
лицо Железняка...» (Маке, с. 241). У наведених прикладах займенник я називає суб’єкта 
комунікації, який у цих текстових фрагментах не збігається з автором, не ідентичний йому. 
За таких обставин контекстна семантика займенника 1-ої ос. одн. наближається до семантики 



займенників 3-ої ос. одн. І для автора тексту, і для читача в такому контексті «я = він, вона». 
Автор залишається осторонь зображуваних подій, він — спостерігач, оповідач, згідно з 
волею якого ми отримуємо певну інформацію, його особисте «я» тут не актуалізується. 
Коментаторна функція автора реалізована у словах автора, що вказують на суб’єкта мови: 
говорит Радзивилл, Кребсова говорит і под. У фрагментах із прямою мовою «горизонт 
автора» (Г.-Г. Гадамер) не збігається з «горизонтом» суб’єкта висловлювання. На наш 
погляд, у таких випадках слід говорити про «я»-референта. Очевидно, тут можна 
спостерігати процес персоніфікації, індивідуалізації учасників текстової комунікації, які 
фактично перебувають у різних часових просторах, але за бажанням автора активізуються у 
момент текстового спілкування. 

Активізація суб’єктного компонента висловлювання за допомогою займенника я, на 
нашу думку, є найбільш спеціалізованим і прямим вираженням особи мовця. У зв’язку з цим 
у межах текстової комунікації читач стає співрозмовником не лише «я»-автора, «я»-
адресанта, але і «я»-референта, за допомогою якого автор активізує свого «співрозмовника», 
залучаючи таким чином до наукової комунікації додаткових учасників — історичних 
персонажів, інших дослідників певної наукової проблеми. 

Таким чином, в умовах наукової комунікації, що здійснюється за допомогою письмових 
текстів, спостерігаємо, по-перше, полісемантичність займенника 1-ої ос. одн. («я» = «я» 
мовця, адресанта, автора; «я» = «він, вона», «я» того, про кого пише адресант, автор, тобто 
«я»-референта; та «я»-рефлективне), по-друге, полі функціональність я, що виявляється в 
актуалізації різних суб’єктів висловлювання, в їх активізації у процесі текстового 
спілкування. 

 
 


