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Синонімам належить важлива роль у мові. У мовознавчій літературі існують різні думки 
щодо причин виникнення синонімії. З розвитком науки і техніки поповнюється лексичний 
фонд мови, зростають вимоги до культури мови сучасної людини, до правильного 
використання нею функціонально-стилістичних засобів словникового складу. Це стосується 
і синонімів. Майстерне використання, правильне їх уживання свідчить про високу культуру 
мови людини. Ми повинні не тільки добре знати лексичний склад нашої мови, але й уміти 
правильно ним користуватися. Наскільки влучно синоніми будуть використані в мові, 
настільки мова буде барвистішою, образнішою, і навпаки, недбале ставлення до синонімів 
знебарвлює мову. За словами М. А. Жовтобрюха, попсована мова ніколи не підносила 
людину, а навпаки, принижувала її, примітизувала мислення, заважала зростати 
інтелектуально1. Разом з тим треба відзначити, що використання синонімічних багатств 
підпорядковано певним мовним нормам, повинно відповідати вимогам української 
літературної мови. У доборі відповідних синонімів нам допомагають тлумачні та перекладні 
словники. На сьогодні в українській мові є тільки «Короткий словник синонімів української 
мови» П. М. Деркача за редакцією С. П. Левченка. Отже, створення нового, повного 
словника синонімів — важливе й відповідальне завдання наших лінгвістів, над яким вже 
почали працювати в Інституті мовознавства АН УРСР. 

Образною стає наша мова тоді, коли ми правильно вживаємо іменникові, прикметникові і 
особливо дієслівні синоніми. Вважають, що дієслова у слов’янських мовах найбагатші на 
синонімічні ряди. Так, у «Короткому словнику синонімів української мови» лише у групі 
дієслів на означення наближення (типу приїхати, долетіти) зафіксовано понад 15 
синонімічних рядів. До дієслова притягтися, зокрема, що є синонімом до прийти і має 
емоційно-знижену оцінку, в словнику подається сім синонімічних слів з емоційно-зниженим 
забарвленням, напр.: притягтися — приволоктися, приплентатися, причвалати, 
припхатися, притарабанитися, притарганитися. Цей ряд, на нашу думку, можна поповнити 
ще й такими синонімічними словами, що їх фіксує СУМ: приплентати, приплестися, 
притаскатися, прителіпатися, притьопати, притьопатися, припертися, припирати, 
прителющитися, притиритися. Треба, однак, пам’ятати, що всі ці емоційно забарвлені 
синоніми звичайно вживаються лише в розмовній мові. У художній літературі такі форми 
мають чітко спрямоване стилістичне навантаження, напр.: «Ні, ти поглянь он на того 
дідугана, — невгавав Федь. — Чого це він сюди припхався?» (О. Сизоненко). Між дієсловами 
цього ряду існують як спільні, так і відмінні ознаки. Всі вони об’єднані одним семантичним 
значенням «незграбне, небажане, повільне, з певними труднощами горизонтальне 
наближення до певного місця» (СУМ). Відрізняються вони відтінками емоційно-негативного 
забарвлення. Дієслова притягтися (у значенні «прийти»), приплентатися, приплентати, 
притаскатися, прителіпатися, притьопати належать до розмовного шару лексики, а 
дієслова припхатися, притарабанитися, припертися, припирати, прителющитися, 
притиритися, що входять у той самий синонімічний ряд, вживаються, як це позначається у 
словниках, з відтінком фамільярності і є просторічними. Емоційно-знижена оцінка дієслів-
синонімів може супроводжуватися більш-менш чітко визначеним відтінком у значенні, 
згаданий синонімічний ряд поділяється на такі лексико-стилістичні підгрупи з відтінками: 

а) невчасності дії — притягтися, притарабанитися, притиритися, притаскатися, 
прителіпатися, притьопатися, прителющитися, напр.: «Чого б то так притягнутись їй у 
двір? Чого їй такечки занадитись?» (Марко Вовчок); 

б) небажаності дії — приволікатися (приволоктися), приплестися (другий відтінок 
значення), припхатися (другий відтінок значення), припирати (у значенні«прийти»), напр.: 
«Він [Ананій] проти нього [другого шлюбу] не заперечував би, коли б його перша дружина 
та жила де-небудь в іншому місці, а то як на зло приперлася з донькою за ним слідом до 
                                                           
1 Див.: Жовтобрюх М. А. Слово мовлене. К., 1969, с. 45. 



Львова» (Ю. Яновський). 
Цікавими з погляду емоційного забарвлення є дієслова приволіктися чи приволоктися і 

приволочитися. Перше з них використовується: 
а) як відносно нейтральне — приходити кудись дуже повільно, з трудом (від старості, 

хвороби, утоми), напр.: «Слабим... кроком і з ледве чутним, дрижачим звуком дзвінків 
приволоклася конина додому» (О. Кобилянська); 

б) з відтінком небажаності, напр.: «За спиною гомонить погрозливий голос: «Так я й 
знав... Ти знову сюди приволікся?» (С. Васильченко). 

Друге спільнокореневе дієслово приволочитися має тільки відтінок небажаності, напр.: 
«Відвідувачів у Сосніна було небагато. Прийде якийсь панок із службовців місцевої управи, 
інколи приволочиться недобитий партизанами поліцай» (Д. Бедзик). 

У подібних відношеннях перебувають і дієслова-синоніми цього ряду притьопати: 
а) повільно, з труднощами прийти або приїхати кудись; б) недоречно, невчасно прийти, 
приїхати кудись, з’явитися десь; притьопатися — недоречно, невчасно прийти, приїхати 
кудись, з’явитися десь. 

Названі відтінки значень дієслів-синонімів не завжди дозволяють їх довільну 
взаємозаміну. Так, не можуть взаємозамінюватися синоніми, що входять у підгрупи з 
різними семантичними відтінками: причвалати [фам. «прийти куди-небудь, до когось, 
прибрести»] і притаскатися [фам. «недоречно або невчасно прийти, приїхати до когось 
(переважно з труднощами)]» (СУМ) у реченнях, напр.: «Причвалала пішки з Грицем аж з 
Києва тітка Пріська» (Юхвід) і — «Нам недовго пощастило побути на самоті — 
притаскався Іванчик» (Я. Баш). Разом з тим допускається взаємозаміна синонімів, що 
входять до однієї підгрупи притаскатися і притарабанитися [«недоречно або невчасно 
прийти, приїхати кудись, до когось (переважно з труднощами, повільно)»] (СУМ). 

При використанні дієслівних синонімів мовцеві слід орієнтуватися також на їх 
сполучуваність з іншими словами в реченні. Найчастіше вони поєднуються з іменником чи 
займенником у формі знахідного відмінка з прийменниками у (в), на, під, які вказують на 
місце, куди переміщається суб’єкт, напр.: «Навіть дід-сторож уночі приплентався під вікно, 
став шкрябатись, як собака» (О. Гончар). Можлива й інша граматична конструкція, 
синонімічна до першої: родовий відмінок з прийменником до, напр.: «Любка першої ночі 
таки добре боялась: для неї все здавалось, що до їх притарабанився волоцюга і може ще й 
лиха накоїть у хаті» (І. Нечуй-Левицький). 

Таким чином, правильне вживання у мові дієслів-синонімів на означення наближення з 
емоційно-зниженою оцінкою зумовлюється рядом факторів. Уживання цих дієслів-
синонімів можливе в художній літературі та усній розмовній мові для підсилення 
зниженого емоційного забарвлення. Не всі члени синонімічного ряду можуть 
взаємозамінюватися, оскільки їм властиві деякі відмінні семантичні відтінки. 
Взаємозамінюються лише ті дієслова, які мають однакові відтінки значення, входять до 
визначених вище підгруп. Правильне вживання у мові дієслів-синонімів залежить від 
особливостей сполучуваності синонімічних за значенням дієслів з іменниками. 

 
 


