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Складовою частиною поняття культури мови є смислова точність, чіткість, ясність, 
логічність уживання-термінів. Об’єктом спостереження та аналізу в цій статті і взято 
вживання у мовознавчих дослідженнях термінів «паралельна форма», «дублет» і «варіант» 
на позначення однокореневих утворень з кількома видозмінами форми при тотожності їх 
змісту. Носії мови, як відомо, для потреб спілкування завжди намагаються відбирати і 
відбирають ті мовознавчі засоби, що забезпечують, з їх точки зору, найповніше, найточніше 
художню виразність, стилістичну досконалість, граматичну, орфоепічну, орфографічну 
нормативність усного чи писемного мовлення. Та відбирати мовні засоби-можна лише тоді, 
коли є кілька їх формальних розрізнень. 

Слова, що мають по кілька структурно-звукових реалізацій, можуть бути 
різнокореневими або однокореневими, наприклад: Ой, жніте, женчики, обжинайтеся І на 
чорну хмару озирайтеся («У неділю рано-пораненько», 78, А)1; Ой жніть, женці, 
поспішайте, Назад себе не оглядайтеся (Там же, В). 

Значення, функції однокореневих утворень з кількома звуковими видозмінами форми 
при тотожності їх змісту давно цікавлять мовознавців2. Терміном «паралельна форма» у 
наукових розвідках часто називають структурно-звукові видозмінення однокореневих 
утворень переважно граматичного рівня. Нерідко автори мовознавчих праць уживають 
термінологічні описові звороти, щоб уточнити, одиниці якого мовного рівня взяти до уваги, 
наприклад: «словотворчі паралелі», «лексичні паралелі». 

Та крім чітких описових сполук термінологічного характеру, що уточнюють читачам 
об’єкт дослідження, трапляються широкі за значенням сполуки, що мають, нечітко 
окреслений зміст. Наприклад, зворотом «однокореневі паралелі» можна назвати і 
однокореневі синоніми, і однокореневі слова, і власне варіанти. 

Термін «паралельна форма» не подається, а тому й не витлумачується певним чином 
у словниках лінгвістичних термінів, хоч, безперечно, він тісно пов’язаний з уживаним у 
граматиці терміном «паралелізм» (симетрія, англ. parallelism). Одне з кількох значень 
терміна «паралелізм» визначається Словником іншомовних слів за ред. О. С. Мельничука 
(К., 1974) так: «Повний збіг, дублювання, схожість характерних рис». Саме це значення і 
лягло в основу термінологічної сполуки «паралельна форма». Проте ця сполука на сьогодні 
має багато значень. Паралельними формами називаються і утворення з кількома 
видозмінами форми при єдності їх змісту (сміятися — сміятись), і такі подвійні 
словоформи, що різняться значенням залежно від флексії (акта — акту), і однокореневі 
слова з різним значенням (тракторист — трактористка). Все це ускладнює процес 
розуміння, сприймання, засвоєння, наукової інформації. 

Інші дослідники різні формою і тотожні змістом слова часто називають «дублетами». 
Цей іменник (франц. doublet, від double — подвійний) менш багатозначний порівняно з 
термінологічною сполукою «паралельна форма»; перше значення його витлумачується 
Словником української мови так: «Другий екземпляр якого-небудь предмета; один із двох 
однакових предметів». Саме це значення зберігається у граматичному терміні «дублетні 
форми», що підкреслює характер відношень між формами та їх місце у мові. Інколи 
мовознавці уживають описові сполуки, щоб точніше визначити об’єкт дослідження, 
наприклад: «слова-дублети», «синоніми-дублети». Та вважати їх вдалими немає підстав, бо 
зразу ж виникає питання: які мовні величини ними названо? У чому ж причини таких 
термінологічних хитань? Адже це призводить до того, що навіть фахівці бувають не зовсім 
певні, що правильно розуміють один одного. 
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Такий термінологічний різнобій характерний на початковій стадії формування того 
чи іншого розділу будь-якої науки про мову. Супроводжується такими хитаннями і 
виділення у самостійний розділ мовознавства ортології3, що здійснюється протягом 
останнього часу. Під ортологією (від грецьк. όρνός — прямий, вірний, правильний + lógos — 
слово, вчення) автори зазначеної статті розуміють акцентуаційну, фонетичну, словотворчу, 
лексичну, граматичну, лінгвостилістичну «орфоепію», «орфографію» у більш широкому 
розумінні цих термінів. Основною категорією вони визначають варіантність, що виявляється 
у тих чи інших конкретних типах варіантів, хоч сам зміст поняття «категорія варіантності» 
автори не вважають за потрібне уточнювати і він лишається занадто широким. Безперечним 
є те, що в основі категорії варіантності лежить співіснування паралельних засобів мови, які 
мають спільне лінгвістичне (граматичне, лексико-семантичне, фонологічне) значення, але 
різняться сферою поширення. 

Питання про виділення нового розділу мовознавства з самостійним об’єктом 
дослідження стало можливим лише внаслідок теоретичної розробки проблеми варіантності, 
що здійснено у вітчизняному мовознавстві В. В. Виноградовим, О. І. Смирницьким, 
О. С. Ахмановою — основоположниками теорії варіантності. 

При з’ясуванні ролі варіантів у житті мови до уваги треба брати не окрему тенденцію, 
а всю суму діалектично протилежних факторів розвитку мовної дійсності. Тільки при такому 
підході не буде випущений з поля зору факт закономірної рівноваги динамічної мовної 
системи, одним з виявів якої (мовної системи) є діалектичне протиріччя між прагненням 
мови мати найбільш досконалу систему засобів спілкування (норму) і неминучим 
варіюванням її. 

Отже, на час зародження та поступового розвитку теорії варіантності у мові вже 
існував не один термін для називання однокореневих утворень, що мають декілька 
формальних виражень при спільності їх змісту. Так, ряд термінів збільшився: «паралельна 
форма», «дублет», «варіант». Відповідно з’явилися і термінологічні сполуки (наприклад: 
«паралельні варіанти», «паралельно-варіантні утворення»), що відбивають взаємодію, 
взаємовплив та вживання цих термінів на позначення тих самих мовних величин —
однокореневих утворень з певними видозмінами форм при збереженні єдиного змісту. Разом 
з тим намічається і підпорядкування двох перших термінів («паралельна форма», «дублет») 
третьому («варіант»). Підстави для такої залежності стають більш очевидними і 
вмотивованими при порівнянні природи варіантних словоформ з синонімічними та 
зіставленні основних видів взаємовідношень між синонімами та варіантами. 

Між синонімами (від грецьк. συνώνυµς — однойменний) прийнято виділяти такі 
основні різновиди взаємовідношень: а) відношення, засновані на значеннєвих відтінках та 
семантичному обсязі значень слів — ідеографічні синоніми, наприклад пита́ти — спита́ти 
— розпита́ти (Свої люде — як чужії, Ні з ким говорити; Нема кому розпитати, чого 
плачуть очі; Нема кому розказати, Чого серце хоче... Ніхто його не питає, Не знає, не чує. 
Чужі люде не спитають — та й нащо питати? (Шевченко Т. Г. «Думка»); 

б) відношення, засновані на стилістичних відмінностях слів при умові їх понятійної 
близькості — стилістичні синоніми, наприклад породити — наплодити — наводити (Бодай 
же вас, цокотухи, Та злидні побили, Як ту матір, що вам на сміх Сина породила (Шевченко 
Т. Г. «Катерина»); Стоїть кутя на покуті, а в запічку діти. Наплодила, наводила, Та нема де 
діти (Шевченко Т. Г. «Відьма»); 

в) відношення, засновані на відмінностях у сполучуваності слів — дистрибутивні 
синоніми, наприклад: зморщене (обличчя, чоло, тіло, море — образно), зморщені (брови, 
губи, руки, вуста, сіянці — перен.), зморщена (шкіра, скеля — перен., баба), наморщене 
(чоло, море — образно), наморщені (брови, сіянці — перен.), наморщений (ніс). 

г) відношення, засновані на відсутності смислових, стилістичних, а часто і 
дистрибутивних відмінностей — абсолютні, або дублетні, синоніми (напр., акцентувати — 
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наголошувати). 
У розумінні тісних взаємовідношень, взаємозв’язків між варіантами та синонімами 

закладена відповідь на питання про доречність уживання того чи іншого терміна на 
позначення однокореневих утворень, які характеризуються відсутністю ідеографічних 
(значеннєвих) відношень, про доречність підпорядкування термінів «паралельна форма», 
«дублет» термінові «варіант», як такому, що, по-перше, найбільш повно з інших існуючих 
виражає суть явища варіювання мовних засобів, зберігаючи вказівку на близькість усіх 
типів відношень між синонімами та варіантами, по-друге, не порушує асоціації та логіки 
термінів: «теорія варіантності» — «категорія варіантності» — «варіювання» — «варіант», 
по-третє, зберігає мотивування явищ взаємоперехідності, що можливі між синонімами та 
варіантами. 

Крім того, зміст термінів «паралельна форма» і «дублет» повністю охоплюється 
більш широким змістом терміна «варіант». Так, уживання сполуки «паралельна форма» в 
ролі терміна у вітчизняному мовознавстві найчастіше пов’язується з дослідженням 
словозмінних варіантів літературно-нормативного чи діалектного рівнів, уживання терміна 
«дублет» — із дослідженням таких однокореневих утворень, що характеризуються між 
собою дублетними відношеннями. Під «варіантом» же прийнято розуміти такі різновиди 
однокореневих словоформ, які не зачіпають внутрішньої сторони (план змісту) їх і, 
охоплюючи всі рівні мови, виявляються на певному етапі мовного розвитку. 

Охоплюються терміном «варіант» і ті різні, самостійні (на сучасному етапі розвитку 
мови) слова, що розвинулися з формальних варіантів однієї лексеми, які функціонували на 
попередніх стадіях розвитку мови. Адже саме в таких історично споріднених словах 
знаходить конкретну реалізацію закономірна можливість, що завжди притаманна варіантам 
не лише формального розрізнення, а й розрізнення семантичного. І коли б не реалізувалася 
ця варіантна потенція, немає потреби термінологічно роз’єднувати, розмежовувати ці 
внутрішньоваріантні, діалектично єдині процеси. Тим більше, що, по-перше, термін 
«етимологічний дублет» для називання словоформ, у яких відбулися не лише формальні 
видозміни, а й смислові розрізнення, викликає утруднення при бажанні зрозуміти, про яке 
дублювання йде мова, а по-друге, у мові в період міжмовних контактувань активно 
відбуваються різні (перш за все фонологічні) процеси між словами, що викликає появу 
дублетів. У сучасному мовознавстві і пропонується під «етимологічними дублетами» 
розуміти лише ті мовні одиниці, які є результатом конвергенції (лат. convergentio, від 
convergo — сходжусь, наближаюсь) лексем у процесі міжмовних контактів. 

Терміни «паралельна форма», «дублет» — перші своєрідні ластівки, що 
сигналізували про існування в межах синонімів трохи відмінних одиниць мовлення, — 
мають бути підпорядковані як вужчі більш широкому змістом термінові «варіант». 
Встановлення характеру відношень між термінами «паралельна форма», «дублет», 
«варіант» допомагає свідомо оперувати ними у мовній практиці, чітко окреслюючи зміст 
кожного з них та місце їх у системі лінгвістичних термінів. Адже сталість, чіткість, ясність 
термінів не довільні уподобання тих чи інших носіїв мови, а одна з вимог її пізнавальної 
функції. 

 
 


