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СИНОНІМИ ЧИ НЕ СИНОНІМИ? 

 
У сучасній мовознавчій літературі усталилося розуміння лексичних синонімів як слів чи 
співвідносних з ними фразеологізмів, тотожних або максимально близьких за своїм 
значенням. Проте, відштовхуючись від цього визначення, укладачі в синонімічних 
словниках нерідко подають ті самі ряди синонімів з якісними і кількісними 
відмінностями між ними. Саме тому проблема смислових відмінностей між синонімами 
весь час привертає до себе увагу філологів. Розглянемо деякі питання, що стосуються 
двох типів розходжень між синонімами з погляду різних дослідників. 

Нерідко виникає полеміка навколо питання про можливість давати в одному 
синонімічному ряду слова з емоційним забарвленням — нейтральним чи позитивним, з 
одного боку, і негативним — з другого. Вона ведеться з часу виходу в світ словника 
В. М. Клюєвої «Краткий словарь синонимов русского языка» (1957) і зумовлена багато в 
чому недостатньою чіткістю і обґрунтованістю відповідного положення в цій праці. 
Автор виділяє серед таких слів дві групи: першу становлять приклади типу кінь — шкапа, 
до другої належать приклади на зразок убити — уколошкати. Але вона не пояснює 
належним чином різниці між цими двома групами і вважає, що одиниці типу кінь — 
шкапа — не синоніми тільки тому, що оцінка відповідних предметів, закладена в них, 
абсолютно різна, а одиниці типу убити — уколошкати синонімічні тільки тому, що, 
незважаючи на грубувате забарвлення останньої, воно, це забарвлення, по суті, ще не 
говорить про негативну оцінку відповідної дії. Після виходу першого видання згаданого 
словника рецензенти докоряли автору за непослідовність: одні слова з неоднаковим 
емоційним забарвленням не визнаються синонімічними (рос. м. конь — кляча), а інші, 
нібито такі ж самі (рос. м. спать — дрыхнуть), — визнаються. Проте слід урахувати, що 
слова першої групи розрізняються не тільки за емоційно-експресивним забарвленням, але 
й за предметно-поняттєвою віднесеністю, оскільки шкапа, наприклад, означає не просто 
кінь, а «худий, слабий, хворий кінь»; віршомаз не просто поет, а «поганий, бездарний 
поет». Тому такі слова навряд чи можна вважати синонімами. Слова ж другої групи 
розрізняються тільки стилістичним забарвленням: уколошкати не має свого якогось 
відмінного від слова убити лексичного значення. Отже, слова є синонімічними. 

Очевидно, кожну реалію можна охарактеризувати і нейтрально, і позитивно, і 
негативно за допомогою лексичних, граматичних чи інтонаційних засобів: лікар і коновал, 
льотчик (чи вужче — винищувач) і ас, теорія і теорійка, герой (нейтрально чи піднесено) 
і герой (іронічно). Однак той факт, що ту саму особу за ті самі вірші можна назвати і поет, 
і віршомаз (залежно від естетичних уподобань читача), не означає, звичайно, що обидва ці 
слова мають тотожну предметно-поняттєву віднесеність («людина, яка пише вірші») і 
тільки різне емоційно-експресивне забарвлення, як це інколи вважається. Безперечно, 
різні люди (і навіть та сама людина в різний час) одну річ можуть сприймати і відповідно 
оцінювати по-своєму, суб’єктивно. Але при цьому кожен з мовців керується однаковими 
критеріями, а саме критерієм «хороше — погане». У мові ж словом віршомаз позначається 
саме поганий поет. І тому, хоч мовці можуть співвідносити це слово з різними людьми, які 
пишуть вірші, зміст самого поняття фактично не змінюється. Якби слова поет і віршомаз 
справді мали однакове значення, тоді б, наприклад, слова теплий і гарячий, симпатичний і 
красивий також були б тотожними за значенням. Оскільки той самий чай одному може 
видатися гарячим, а іншому теплим, та сама жінка в очах одного просто симпатична, для 
іншого ж вона красива. У такому випадку взагалі не могли б користуватися такими 
критеріями, як «хороше — погане», оскільки для одного красива жінка — це брюнетка, 
для другого — блондинка (подібні факти і наводяться прихильниками розуміння значення 
слова як певного суб’єктивного явища). 

Дещо інший аспект уживання слів у невласному значенні, зумовленому 
стилістичними настановами, становлять такі приклади. Про будь-який спосіб ходи чи їзди 



можна сказати грубо: «Куди ти преш?!», хоч слово перти тлумачиться в словниках не як 
просто «іти, пересуватися», а як «іти, пересуватися далеко, навально, напролом, масою 
тощо». Слово іти може замінюватися для надання висловлюванню відповідного 
стилістичного відтінку словом чимчикувати зовсім не в тих значеннях останнього, у яких 
воно подається в словниках («іти швидко, дріботіти», «плестися»): «Ще зранку на 
вулицях Києва перехожих вражали несподівані зустрічі: групами поважно чимчикувала 
кукурудза, зрідка проскакував зелений горошок, тупотіли по тротуарах квітучі яблуні... 
То учасники піонерського свята прямували до своїх колон» (Літ. Україна); «— Не сплю, 
— кволо пролунав з печі дідів голос, — не сплю. Розрадьте, діти, старого, а то вже на той 
світ зібрався чимчикувати» (Н. Рибак). Список цих слововживань можна значно 
розширити, і такі смислові видозміни пояснюються як наслідок впливу наявної чи 
бажаної атмосфери спілкування, як прагнення надати оповіді розмовного, невимушеного 
тону. Якщо подібні слововживання не переростають в окремі, порівняно самостійні 
значення відповідних слів, то в синонімічному словнику вони будуть, звичайно, 
ігноруватися. Якщо ж це окремі значення, то вони повинні, безперечно, зайняти свої 
місця у відповідних синонімічних рядах: іти, (грубо) перти, (фамільярно) чимчикувати 
та ін. Вихідні ж значення цих слів були б у своїх синонімічних рядах: перти, сунути, 
валити та ін.; чимчикувати, дріботіти та ін. Деякі мовознавці вважають такого роду 
слововживання самостійними за значеннями. І. Г. Чередниченко, наприклад, кваліфікує як 
окремі значення слова базікати такі його вживання: 1) «Отак побазікали собі та й пішли в 
хату» (О. Стороженко), де дієслово побазікати має значення «лагідно поговорити»; 
2) «Базікай, базікай, дурна, а діло хай саме робиться» (Панас Мирний), де базікати вжите 
в значенні «говорити дрібниці, дурниці». Проте в обох цих прикладах, як і в попередніх, 
маємо справу з одним значенням тих чи інших слів. Наведені ж їх смислові видозміни не 
становлять окремих значень, і такі слововживання виникають лише в атмосфері 
невимушеного спілкування мовців чи у відтворенні такого розмовного тону. 

При встановленні синонімічних рядів важливо з’ясувати також, чи відмінність між 
певними словами полягає в різниці їх значень, чи у різниці їх сполучуваності з іншими 
словами при збереженні того самого значення. В принципі така різниця в лексичній 
сполучуваності може існувати між синонімічними словами, якщо вони мають ту саму чи 
майже ту саму предметно-поняттєву віднесеність. Прикладом цього виступають 
синонімічні іменнику з конкретним значенням; пор.: лелека — чорногуз. Тільки перше з 
наведених слів може виступати у поетичних контекстах типу «Кохай мене, я твій завжди, 
незмінна подруго далека. Моя зажурена лелеко, прилинь сюди!» (М. Упеник). Друге слово 
внаслідок свого «непоетичного» звучання виступає в інших контекстах. Пор.: алфавіт — 
азбука, проте тільки розташувати слова за алфавітом; мовознавство — лінгвістика, але 
тільки порівняльно-історичне мовознавство і структурно-математична лінгвістика. В 
інших же випадках буває важко визначити, чи це різна сполучуваність при ідентичному 
значенні, чи це вже різні значення. Так, до слова появлятися можна дібрати ряд дієслів, 
що були б його смисловими відповідниками в застосуванні до різних предметів: про 
засоби пересування на колесах — викочуватися; про те, що повзає, — виповзати; про те, 
що літає, — вилітати; про те, що перебуває у воді, — виринати. Проте навряд чи можна 
кваліфікувати слова цього ряду як такі, що мають однакове значення і розрізняються 
тільки сполучуваністю. Це все члени родо-видової групи, де родовою назвою є 
появлятися, а інші слова називають різновиди дії і тлумачити їх треба не як викочуватися 
«появлятися (про засоби пересування на колесах)», а як викочуватися «котячись, 
появлятися». 

Абсолютно тотожна сполучуваність у всіх членів синонімічного ряду не таке вже й 
часте явище. Методом взаємної підстановки членів того самого ряду неважко в цьому 
пересвідчитися. Але необхідною умовою збереження цілісності синонімічного ряду має 
бути те, щоб відмінність у сполучуваності його членів, яка може зумовлюватися і 
смисловим, і стилістичним факторами, характеризувалася якомога меншим впливом цього 



семантичного чинника. Це значить, що слова-синоніми повинні співвідноситися не тільки 
з тим самим поняттям, як це від них і вимагається завжди, але й зі словами приблизно тієї 
самої смислової групи. Адже нерідко слова, які в принципі, теоретично, можна 
витлумачити як такі, що мають те саме значення, сполучаються з настільки різними 
іншими словами, що в нашій свідомості і не виникає питання про синонімічність цих 
одиниць. Така різна сполучуваність слів заважає їм виконувати синонімічні функції 
(взаємозамінність з метою уникнення повторень того самого слова в одному контексті, 
уточнення та підсилення), і їх не можна вважати синонімами. Так, не можна погодитися з 
твердженням деяких дослідників, що, наприклад, фразеологічні одиниці рос. м. от корки 
до корки, от доски до доски, от альфы, до омеги, от аза до ижицы, до капли, до дна, с 
головы до пят, сверху донизу є синонімами до слів рос. м. целиком, полностью, 
незважаючи на те що вони різко розрізняються у вживанні: фразеологізми рос. м. от 
корки до корки, от доски до доски застосовуються щодо книг, зошитів, рос. м. от альфы 
до омеги, от аза до ижицы — щодо якого-небудь тексту, рос. м. до капли, до дна — коли 
мова йде про рідини, рос. м. с головы до пят — у відношенні до людей (Иванникова Е. А. 
О роли мотивированности значения в синонимических отношениях слов. — В кн.: 
Лексическая синонимия. М., 1967). Якщо наведені вирази справді так «прив’язані» одні до 
книг, інші до людей, треті до рідин, то вони не можуть бути синонімами як до слів з 
узагальненим і самостійним щодо вживання значенням — целиком і полностью, так і між 
собою. З цієї причини не можуть бути синонімами до слова дуже слова і вирази 
досконало (знати, вивчити), до глибини душі (схвилювати), від усього серця (клястися) та 
інші на відміну, наприклад, від виразу на всі заставки, який, за матеріалами лексичної 
картотеки Інституту мовознавства АН УРСР, уживається з дієсловами — позначеннями не 
одного якогось, а різного роду дій (лаяти, мчати хропти, гуляти, світити та ін.). 

Отже, якщо слова з ніби тотожними значеннями на мають семантично однотипної 
сполучуваності, їх недоцільно розглядати як синоніми, оскільки виконувати синонімічні 
функції вони не здатні. Але є й такі випадки, коли подібна відмінність у сполучуваності 
при тотожності чи максимальній близькості значень, по суті, не заважає словам 
виконувати функції синонімів. Пор. такі групи слів: чорний, агатовий (чорний і 
блискучий — про очі), смоляний (чорний і блискучий — звичайно про волосся), вороний 
(чорний із синюватим полиском — пpо коня); коричневий, брунатий, кофейний, 
каштановий (звичайно про волосся), карий (темно-коричневий — про очі, про коня), 
гнідий (темно-коричневий — про коня). Якщо в першій групі ми маємо хоч одне слово, 
чорний, яке здатне вживатися в тих же лексичних конструкціях, що й інші члени, то в 
другій групі цього не має: не можна сказати, наприклад, каштанові очі або кара 
рукавичка. Проте в нашій свідомості члени кожної з цих груп виступають між собою все-
таки як синоніми, хоч і з обмеженими можливостями. Такі слова утворюються і 
функціонують з метою уточнення основного, спільного для всіх них кольору, і функція 
уточнення, деталізації і є найбільш характерною для них. Причому внаслідок, 
найімовірніше, того, що ці слова позначають такі наочні, фізично відчувані реалії, як 
колір, мовці, безперечно, цілком усвідомлюють, що, наприклад, слова і карий, 
каштановий мають те саме спільне значення коричневого кольору і лише конкретизують 
його щодо певних відтінків та певних носіїв цих відтінків. Це і є, очевидно, 
найхарактернішою відмінною рисою між такими випадками позначень конкретних понять 
і випадками типу від альфи до омеги і з голови до ніг, де спільність значень одиниць 
(«цілком, повністю») дуже абстрактная категоріальна і її, звичайно, може усвідомити 
дослідник, а не сам мовець, якщо він не задумується над цим. Усвідомленнями спільності 
значень слів на зразок карий, коричневий зумовлюється і їх відносна і загалом небажана 
здатність до виконання функції взаємозамінності, що має місце приблизно в такій формі: 
мовці, які не зовсім опанували норми певної мови (діти, іноземці тощо), нерідко вживають 
сполучення типу коричневий (замість карий) кінь, коричневе (замість каштанове) волосся. 
Пор. випадок заміщення слова вороний словом чорний у поета і реакцію на це 



слововживання з боку читача — старого кавалериста. Читач пише: «Не можна писати 
«скачут черные кони», як це Ви робите, тому що при іменуванні масті коня говорять 
тільки «вороной», а «черный» — ніколи!» Поет Є. Долматовський у своїй відповіді навів 
приклади з різних творів, де згадується черный конь, але, як він сам зауважує, цим 
переконав сяк-так тільки себе, що правий, але навряд чи самого читача (Див.: Октябрь, 
1978, № 9). Нас цей приклад цікавить у тому плані, що коли заміщення між подібними 
словами можливі, значить, ці слова усвідомлюються як синонімічні, на відміну від 
випадків на зразок від альфи до омеги та з голови до ніг, взаємозамінювати які, мабуть, не 
здогадається й іноземець. 

Наведеними фактами не вичерпуються випадки розмежування синонімічних і 
несинонімічних слів у сполучувальному та експресивно-стилістичному аспектах. Але й 
вони свідчать про різнобічність явища лексичної синонімії та її різноманітні відношення 
до інших мовних явищ. 
 


