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Для називання слів, тотожних своїм значенням, у сучасному мовознавстві вживаються 
терміни: «абсолютні синоніми», «безвідносні синоніми», «лексичні дублети», «лексичні 
рівнозначники», «лексичні паралелізмі!». Така термінологічна неусталеність пояснюється 
насамперед тим, що назване явище в лексикології як слід ще не вивчене1. Окремого 
дослідження про слова з тотожним лексичним значенням немає. Автори вузівських 
підручників та посібників згадують ці слова при розгляді синонімів. Саме тому, мабуть, і 
виникли терміни «абсолютні синоніми», «безвідносні синоніми». Однак слова з тотожним 
лексичним значенням подібні до синонімів тільки на перший погляд. Як відомо, синоніми — 
«це слова, що означають назву того самого поняття, спільні за своїм основним значенням, 
але відрізняються значеннєвими відтінками або емоційно-експресивним забарвленням»2. 

Слова з однаковим лексичним значенням, як і синоніми, означають назву того самого 
поняття, але, «а відміну від синонімів, не різняться між собою ні основним значенням, ні 
відтінками значень, ні емоційно-експресивним забарвленням. Наприклад: борошно — мука, 
автомобіль — автомашина, поїзд — потяг і т. ін. Отже, названі слова не слід плутати з 
синонімами, а тому і терміни «абсолютні синоніми», «безвідносні синоніми» для їх 
називання не можна вважати вдалими. Серед термінів «лексичні паралелізми», «лексичні 
рівнозначним» та «лексичні дублети» варто, на нашу думку, надати перевагу термінові 
«лексичні паралелізми». Термін «лексичні дублети» ніби стверджує існування лише 
здвоєння слів. Але ж з тотожним лексичним значенням може бути три слова і більше. 
Наприклад: азбука — абетка — алфавіт, евфонія — благозвучність — милозвучність, бусол 
— лелека — чорногуз — гайстер. Термін «лексичні рівнозначники» незручний тим, що 
слово «рівнозначник» взагалі не властиве термінологічній системі філологічних наук, 

Більшість авторів, які аналізують слова з тотожним лексичним значенням, 
підкреслюють, що таких слів дуже мало як в українській, так і в російській мові, що такі 
слова, якщо і з’являються, не збагачують словникового складу літературної мови, а тому 
немає жодних підстав їх популяризувати. Саме тому одне з двох лексично тотожних слів 
поступово виходить з ужитку, бо мова не терпить зайвого. 

Розгляньмо наведені вище твердження, які, до речі, вже стали загальноприйнятими і 
повторюються майже в усіх роботах. Перше положення те, що слів з тотожним лексичним 
значенням у мовах дуже мало. На нашу думку, це не зовсім так, вони досить численні. Як 
свідчать словники української мови, лексичні паралелізми наявні у всіх стилістичних групах 
української лексики, наприклад: 

1. Загальновживана лексика: лице — обличчя, шлях — дорога, кажан — лилик, 
ланцюг — цеп — ретязь, крамниця — магазин, собака — пес, примірник — екземпляр, 
гомілка — голінка, приклад — зразок — взірець, поєдинок — двобій — дуель, красити — 
фарбувати і т. ін. 

2. Специфічно побутова лексика: галстук — краватка, носки — шкарпетки, сукня — 
плаття, зонтик —парасоль — парасолька, жарити — смажити — пряжити, іграшка — цяцька 
і т. ін. 

3. Професійно-виробнича лексика: жниварка — жатка, аероплан — літак, боронувати 
— скородити — волочити, льотчик — пілот, голкіпер — воротар. 

4. Суспільно-політична лексика: страйк — забастовка, експлуататор — визискувач. 
5. Наукова та науково-технічна лексика. З погляду, наведеного на початку статті, 

визначення синонімів серед наукових термінів їх не може бути. Два (і більше) терміни для 
називання того самого наукового поняття є лексичними паралелізмами, бо ні змістом, ні 
сферою вживання, ні стилістичними та емоційно-експресивними ознаками вони не 
                                                           
1 Найповніше це питання висвітлюється у кн. Сучасна українська літературна мова (Лексика і фразеологія), за 
загальною редакцією академіка І. К. Білодіда, с. 83—85. 
2 Там же, с. 60. 



розрізняються. Лексичні паралелізми є у термінології всіх наук. Особливо багато їх 
зустрічається в період становлення певних напрямів науки. Але і в усталеній науковій 
термінології лексичні паралелізми не рідкість. Так, майже вся елементарна мовознавча та 
математична термінологія має лексичні паралелізми. Наведемо приклади з мовознавчої 
термінології: азбука — абетка — алфавіт, буква — літера, дифтонг — двозвук, закінчення — 
флексія, неологізм — новотвір, полісемія — багатозначність, мовознавство — лінгвістика, 
орфографія — правопис і т. ін. 

6. Офіційно-ділова лексика: об’ява — оголошення, рішення — ухвала, процент — 
відсоток. 

Як видно з перелічених прикладів, лексичні паралелізми не вносять нічого нового в 
плані семантики, але вони, безперечно, відіграють певну стилістичну роль, запобігаючи 
тавтології. 

Повністю не можна погодитися з твердженням, яке висунув О. В. Калінін у книзі 
«Лексика русского языка» (М., 1966), про те, що лексичні паралелізми — це явище, яке в 
кожному окремому випадку недовготривале. Розвиток української мови показує, що значна 
частина сучасних лексичних паралелізмів веде свою історію ще з давньоруської та 
давньоукраїнської мов. Наприклад: розділ — глава, собака — пес, буква — літера, азбука — 
алфавіт і т. ін. 

Лексичні паралелізми досить близькі до варіантів слів3, а тому в ряді робіт окремі 
морфологічні варіанти слів (пор.: полишати — залишати, згасати — погасати, тьма — 
пітьма, сніданок — снідання, собача — собаченя і т. ін.) кваліфікуються як лексичні 
паралелізми4. Немає сумніву, що якийсь період лексичними паралелізмами до нині існуючих 
слів були і архаїзми. Однак останні не можна назвати з точки зору сучасного їх 
функціонування лексичними паралелізмами в повному розумінні цього слова. Архаїзми уже 
не відіграють того значення в мовній практиці людей, яке відіграють слова, що їх 
заступають (пор. дзиґар — годинник, уста — губи, десниця — правиця, каламар — 
чорнильниця, цукроварня — сахарня — цукрозавод і т. ін.). 

Лексичні паралелізми повністю тотожні своїм значенням і сферою вживання. Тому 
неправильно вважати лексичними паралелізмами такого типу пари слів, наприклад: 
«безмежний — безкраїй», «любий — милий», «дружина — жінка». Слова «безмежний — 
безкраїй» і «любий — милий» не збігаються у всіх відтінках значень. Коли ми можемо 
сказати «безмежне море» і «безкрає море», то не можна сказати «безкрая відданість», 
«безкрає горе» і т. ін. Слово «дружина» з логічного погляду лише частково тотожне зі 
словом «жінка». 

Лексичні паралелізми належать до тієї самої частини мови, характеризуються тими 
самими граматичними ознаками. Отже, не можна назвати лексичними паралелізмами слова 
типу «десять — десяток», «сто — сотня», а слова типу «низький — невисокий», «сумно — 
невесело — безрадісно» і т. ін. є лексичними паралелізмами, хоча їх відносять до звичайних 
синонімів. 

Різними були шляхи виникнення лексичних паралелізмів. Найдавнішими лексичними 
паралелізмами є слова, з яких одне спільноіндоєвропейське або спільнослов’янське, а друге 
спільносхіднослов’янське або власне-українське. Сюди належать, наприклад, слова «літера 
— буква», «пес — собака», «вогнище — багаття», «красивий — гарний» і т. ін. Лексичні 
паралелізми з’явилися в українській мові і внаслідок взаємодії її з діалектами. Так, 
наприклад, виникли лексичні паралелізми «кажан — лилик», «чорногуз — лелека — бусол 
— гайстер» і т. ін. Виникають лексичні паралелізми і шляхом творення нових слів від 
антонімічних коренів: «сумно — невесело — безрадісно». Цілий ряд лексичних паралелізмів 

                                                           
3 Див.: Рогожникова Р. П. Варианты слов в русском языке. М., 1966. 
4 Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973, с. 67.  Переважну більшість 
морфологічних варіантів слів можна віднести до так званих «однокореневих синонімів» (див.: «Сучасна 
українська літературна мова (Лексика і фразеологія)», за загальною редакцією академіка І. К. Білодіда, с. 85—
88), однак фонетичні варіанти слів не можуть включатися ні до синонімів, ні до лексичних паралелізмів. 



виник у результаті запозичення та калькування іншомовних слів. Наприклад, до слів 
«кріпость», «недокрів’я» лексичними паралелізмами є запозичення «фортеця», «анемія», а до 
слів «біографія», «орфографія» лексичними паралелізмами є кальки «життєпис», 
«правопис». В українській мові є лексичні паралелізми — запозичення з різних мов: 
«градусник» (від латинського «gradus») — «термометр» (від грецького «thermos» і «metreo»), 
«галстук» (від німецького «Halstuch») — «краватка» (від французького «cravate»). У 
термінології лексичні паралелізми можуть виникати внаслідок існування різних наукових 
напрямів та шкіл або через неусталеність термінології на початковому етапі формування 
певної науки чи наукового напряму (пор. фономорфологія — морфонологія — 
морфонеміка). 

Отже, лексичні паралелізми — це слова з абсолютно тотожним лексичним значенням, 
і їх не слід плутати з лексичними синонімами. 
 


