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Стилістичні функції займенників у любовній ліриці 

Сучасний етап розвитку мовознавства й лінгвістики тексту вимагає 

поглибленого розгляду тексту як внутрішньо організованого складного 

багатогранного конструкту, де реалізація мовних одиниць детермінована 

як внутрішньомовними закономірностями, так і загальною семантикою 

тексту, екстралінгвальними умовами ситуації спілкування, особистістю 

автора, його інтенціями та стратегіями, а також рівнем готовності адресата 

до сприйняття зосередженої в тексті багаторівневої інформації. До 

найуживаніших мовних одиниць, які виступають як текстотвірні 

компоненти, належать займенники.  

Вивченням семантики прономінативів у художньому тексті 

займалися Г. В. Волчанська, І. В. Дудко, О. В. Калашник, Т. П. Матвійчук, 

О. А. Олексенко, Н. В. Петренко, О. О. Скоробогатова та інші, проте 

стилістика займенників у любовній ліриці, яка визнана «поезією 

прономінальної скерованості»,досліджена недостатньо, тому  порушена 

нами тема є актуальною. 

Мета роботи полягає в з’ясуванні особливостей реалізації 

стилістичних функцій займенників у мові любовної лірики. 

Найпоширенішою стилістичною фігурою за участі займенників є 

анафора. Причому твориться вона зазвичай особовими займенниками, 

серед яких основними є Я, ТИ, МИ, оскільки саме вони є семантичним 

центром любовної лірики, носіями позначень ліричних героїв, свого роду 

універсалією, притаманною саме цьому жанрові поезії. Наприклад: Я і в 

думці обняти тебе не посмію.. / Я не те, щоб рукою торкнутися смів. / Я 

люблю тебе просто — отак, без надії.. / Я кохаю тебе. Мені більше не 

треба (В. Симоненко. Я в думці обняти тебе не посмію). Ти до мене 

прийшла не із казки чи сну, /Ти явилась мені — і здалося, що світ…; 

(В. Симоненко. Ти до мене прийшла…). Зрідка анафорично вживаними є 

займенники 3 особи: Вона прийшла непрохана й неждана, /Вона до мене 

випливла з туману.. /Вона прийшла, заквітчана і мила... (В. Симоненко. 

Вона прийшла…); Вона ж промчить над зламанимжиттям.. / Вона ж 
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порве нам спокій до струни ../ Вона ж слова поспалюєвустами… 

(Л. Костенко. Спини мене, отямся і отям). 

Прономінативиберуть активну участь також у формуванні епіфори. 

Це можна спостерігати у поемі В. Сосюри «Мені ти приснилась давно…», 

де епіфора виражена займенникомТВОЇ, співвідносним із особовим 

займенником ТИ, у поєднанні із дієсловом та іменником: Я море люблю, 

бо воно / Нагадує очі твої.. / Я небо люблю, бо воно / Нагадує очі твої.. / 

Люблю я фіалки — вони / Нагадують очі твої. Епіфораза участі 

займенників Я, ТИ у поєднанні з сакральним ЛЮБЛЮ простежується й у 

поемі М. Лукова «Не печалься, не журися, мила».: Шепчуть губи: я тебе 

люблю.. / Побажай удачі кораблю / І люби, як я тебе люблю. 

Структурної і семантичної цілісності тексту досягає М. Луків у вірші 

«На дачі (дружині)», поєднуючи анепіфору й епанафору:  Мені з тобою 

добре як ніколи./ За вікнами осінній дощ шумить./ І коли міг би – зупинив 

би мить, –/Мені з тобою добре як ніколи./ Мені з тобоюдобре. Я мовчу./ 

Боюся словом тишу сполошити./ Але без слів неважко зрозуміти,/ Чому з 

тобою і про що мовчу. 

Таким чином, висновковуємо, що займенники беруть активну участь 

у творенні стилістичних засобів і фігур у текстах інтимної лірики. 

Традиційно це особові  та семантично співвідносні з ними присвійні 

займенники. Повтори як стилістичні фігури, до складу яких входять 

займенники, виконують важливу художню функцію, оскільки, акцентуючи 

на певних антецедентах, слугують для вираження провідної думки поезії – 

зазвичай ідеї палкого чи нерозділеного кохання. Особливості стилістичних 

фігур, утворених за участі займенників у текстах інтимної поезії, указують 

на широкі семантико-стилістичні можливості займенників, вивчення яких і 

вважаємо перспективою подальшого дослідження. 
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