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Вправність у користуванні словом означає, з одного боку, вільне оперування усталеними 
зворотами, так званими штампами1, які властиві певному стилю мовлення, а з другого боку, 
ця вправність пов’язана з добором найрізноманітніших синонімів, що сприяють стилістичній 
виразності й гнучкості мови. 

У цій замітці йтиметься коротко про мовні штампи й використання лексичних 
синонімів. 

Стале словосполучення мати на увазі, наприклад, цілком правильне, усім зрозуміле і 
поширене в літературній мові. Та коли воно часто повторюється в тексті, це вказує на 
бідність лексичного запасу, яким користується автор, наприклад: «Слід мати на увазі, що в 
1944 році на чорному континенті було лише 4 незалежні країни; Треба мати на увазі, що 
партія Суданський союз... охоплює майже все доросле населення країни; ...міжнародний 
жандарм [колонізатори] посилюватиме наступ..., маючи на увазі дальше розширення своїх 
позицій у нових галузях конголезького господарства; Ми маємо на увазі Республіку Конго; 
Маючи на увазі Африку, колонізатори, наприклад, говорять...»2 Очевидно, тут у окремих 
реченнях можна було б обійтися без маючи на увазі, замінивши його виразами не треба 
забувати; дбаючи про дальше розширення і под. 

Те саме стосується зворотів відомо, що; слід (відзначити, зауважити) тощо. Ці 
вислови більш характерні для наукового твору або ділового паперу, а їх іноді беззастережно 
вставляють у звичайну побутову розповідь, а то й у лірично піднесений художній текст. Це 
порушує загальний тон відповідного твору, вносить елемент дисгармонії. 

«Я схильний думати, що найбільшої шкоди нашій мові — і розмовній і літературній 
завдає канцелярщина, отака собі писарська псевдоученість і офіціальність. Спробуйте 
прочитайте деякі наші популярні брошури про шкідливість куріння, алкоголю, про 
цілющість меду або гімнастики, інструкції про користування фотоапаратом або 
холодильником, електричною бритвою або чудо-каструлею. Скільки там безглуздих 
капцеляризмів, які затемнюють зміст, утруднюють пізнання звичайних істин!»3

Ось зразок такого тексту: «Прогули під час храмових свят шкідливо впливають і на 
розвиток інших галузей колгоспного виробництва, наприклад скотарства. Відомо, що для 
утримання худоби взимку треба влітку не гаяти марно часу, а проводити заготівлю сіна, 
закладати силос, готувати ферми. Проте є люди, які не зважають на це, гуляють і на Петра, і 
на Павла, гуляють і на Іоанна Хрестителя, і на «святого» Володимира, а це саме гаряча пора 
збирання кормів!» (П.І. Коробко, «Храмові свята — шкідливий пережиток минулого», К., 
1961). 

«Волга впадає в Каспійське море» — це безсумнівна істина. Для географії цей вислів 
цілком на місці і не викликає ніяких заперечень. Але це не значить, що він може бути 
вжитий будь-де і будь-коли. Так і в наведеному прикладі: істина всім відома, висловлена 
грамотно з погляду граматики. Але читаючи цей абзац, відчуваєш неспівмірність стилів, 
об’єднаних силою, хоч вони за своєю природою зовсім різні. Говорити про загальновідому 
істину треба як можна простіше, звичайніше. Навіщо вживати такі гучні слова, як галузь, 
виробництво, навіщо так сухо будувати фразу: «Відомо, що для утримання худоби 
взимку...»? Можна було б той самий текст подати по-іншому. Порівняйте, наприклад, рядки 
з статті В. Келембетової, яка теж говорить про звичайні, всім відомі факти, події: «Окремі 
люди, які ніколи не відвідували церкви чи молитовного будинку й які щиро вважають себе 
невіруючими, часом з довір’ям і надією звертаються до різного роду шептух, знахарів, 
чаклунів, які, спекулюючи на довірливості введених в оману окремих забобонних людей, 

                                                           
1 Про позитивне значення мовних штампів, трафаретів див.: Г.О. В и н о к у р , Культура языка, вид. 2, М., 
1929; Б.А. С а з о н т ь е в , О речи школьников и штампах, зб. «Вопросы культуры речи», вип. 7, М., 1966. 
2 Приклади взяті з брошури Р. Михньова «Неоколоніалізм буде знищено!», К., 1965. 
3 П. Н и л и н . Ещё раз о разговорной речи, «Новый мир», 1958, № 4, стор. 276. 



обдурюють їх на користь власної кишені. 
Занедужає дитина, плаче, вередує, не спить, а коли засне, то вві сні здригається. І 

дехто радить заклопотаній матері: «Понеси до старої Василини, хай виллє дитині 
переполох...» Квилить в тузі мати, ладна вже і згодитися, аби якось хворій дитині зарадити. 
Так малятко попадає спочатку не до лікаря, а до шептухи...» («Бесіди з віруючими», вип. 5, 
серія II, К., 1962). 

Це, звичайно, не зразковий текст. У ньому є свої вади. Так, невиправдано 
повторюються одні й ті самі слова: окремі люди — окремих людей, однакові корені 
невіруючий — з довір’ям — довірливість, можливо, задовге перше речення і т. ін. Але 
розповідь невимушена, проста. Це справді бесіда, а не повчання з елементами уявної 
науковості. Тут і пряма мова вжита, і поетичне квилить, замість звичайного плаче, 
турбується, і малятко. Авторка в кількох реченнях малює виразну картину, стисло 
викладає драматичну історію з життя матері. 

У науково-популярних брошурах часто трапляються характерні для газетної мови (і, 
як правило, доречні в ній) стандарти на зразок: благотворний вплив, невичерпне джерело, 
політичне і трудове піднесення, глибоко зв’язаний (пов’язаний), глибоко проникає, 
багатющий досвід, гордий будівник комунізму, мудре керівництво, плідно продовжувати 
традиції, рішуча боротьба, піддавати нищівній критиці, нищівна критика, принципова 
розмова, глибока думка, глибокі ідеї, (мобілізація, на) виконання і перевиконання виробничих 
планів, яскраво позначається, яскравий приклад плодотворного впливу, яскраві образи, великі 
і благородні людські поривання, творчі шукання, високі завдання, широкі народні маси, 
широкі маси (населення), яскраве відтворення і т. ін.4 Без міри повторювані, ці 
словосполучення втрачають свій глибокий початковий зміст і аж ніяк не сприяють 
посиленню художньої виразності й емоційності науково-популярного тексту. 

І справді, мимовільну посмішку може викликати така фраза: «Захоплюючись 
багатьма галузями науки і мистецтва, систематично підвищуючи свій культурний рівень, 
Гулак-Артемовський знаходив час, щоб відвідувати своїх друзів — передових людей свого 
часу» (Л.Й. Височинська, «Видатний український композитор і співак», К., 1963). 

Автоматичне використання готового шаблону (доречного в газетній замітці на 
сучасну тему) в науково-популярній брошурі про композитора минулого століття призвело 
до своєрідного мовного анахронізму. 

Не меншої шкоди завдає мові ігнорування синонімів. Згадаймо про такі пари, як 
дійсно — справді, дійсний — справжній, вірно — правильно, вірний — правильний. 

Дійсний5 — значить не уявний, такий, що має (або мав) місце, є (або був) насправді, 
реальний: «Уява стала її дійсним життям, а дійсність — уявою» (Вільде). У це значення 
входять деякі термінологічні поняття: дійсний спосіб (на відміну від умовного), дійсний (або 
активний) стан — у граматиці, дійсні числа (на відміну від уявних) — у математиці. 

Інші відтінки уточнюють основне значення: а) який відповідає своїй суті: «Радіщев 
перший в Росії і в усій Європі розкрив дійсну суть американської буржуазної демократії» 
(«Вісник АН УРСР»); б) який відповідає істині: «Дійсним розміром називається розмір 
деталі, одержаний безпосереднім вимірюванням» (з підручника). 

Прикметник дійсний у першому значенні може субстантивуватися, передавати 
предметне поняття чогось реально існуючого, наявного: «Між уявним і дійсним завжди 
існуватиме якась невідповідність» (Рибак). 

Друге значення прикметника дійсний — який має законні повноваження, 
правомочний: «Загальні збори [артілі] дійсні при наявності не менше половини загального 
числа членів» («Статут сільськогосподарської артілі»). 

До цього значення примикають термінологічні словосполучення: дійсна військова 

                                                           
4 А іноді за їхнім зразком будуються і зовсім неправильні словосполучення: плодотворне значення, широкі 
підривні дії і под. 
5 У розробці дійсний, дійсно використано машинопис тлумачного «Словника української мови», над яким нині 
ведеться робота в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. 



служба (обов’язкова служба в рядах армії), дійсний член Академії наук. 
Справжній — значить такий, яким повинен бути, такий, що відповідає поставленим 

вимогам, наприклад: «Справжня наукова організація праці повинна базуватися на широкій 
механізації і автоматизації виробництва» («Комуніст України»), — або який є зразком, 
ідеалом чого-небудь: «Ленін був справжнім марксистом, який творчо зрозумів революційну 
суть вчення» («Радянська Україна»). Пор. ще: справжня дочка народу, справжній витвір 
людського генія, справжнє свято труда; справжня людина, справжній друг і т. ін. 

Друге значення справжній — такий, що відбиває реальний, існуючий світ. Це 
значення протилежне до «уявний, вигаданий, фантастичний, міфічний»: «Перед льотчиком 
була крихітна, але справжня-справжнісінька дівчинка» (Іваненко). 

У цьому значенні можна виділити кілька деталізуючих, уточнюючих відтінків: а) не 
підроблений, не фальшивий: «На загорілому зморшкуватому обличчі Блаженка з’явився 
справжній страх» (Гончар); «При боці у Гната кобура із справжнім, стареньким, правда, 
револьвером» (Тютюнник); б) не перекручений (про щось сказане, написане і т. ін.): «Мама 
послала листа пані Франковій та й перекрутила нашу адресу... Справжня наша адреса така» 
(Леся Українка); в) не підставний (про людей): «Замість справжнього батька порядкував за 
столом одноденний «батько», званий, весільний...» (Гончар); г) який відповідає істині (пор. 
російське подлинный): «Буржуазія обманювала народ, приховуючи справжні цілі війни» (з 
підручника). 

Третє значення справжній — природного походження, протилежне до штучний: 
справжній мед, справжнє волосся. 

Четверте значення — схожий з чим-небудь, такий, як хтось або щось: «Село весною 
се справжнє море української пісні» («Матеріали української етнографії»). 

П’яте значення — який повністю відповідає якості чого-небудь (про ціну, вартість): 
«Мало даєш за мою голову. Десять тисяч марок — це не справжня ціна» (Яновський). 

Шосте значення — не вдаваний, щирий: «Зоня вже плакала справжніми сльозами» 
(Леся Українка). 

Сьоме значення — спеціальний термін, який передає поняття: такий, що 
встановлюється науково, який відповідає суті явища: «Такі розчини, в яких розчинена 
речовина перебуває у вигляді окремих молекул або іонів, називаються справжніми 
розчинами» (з підручника).  

Прикметники дійсний і справжній мають дотичність у одному із значень: не уявний, 
не вигаданий; існуючий або який існував у дійсності, насправді; реальний, пор.: дійсна 
(справжня) трудність, дійсний (справжній) факт, дійсний (справжній) стан речей; і у 
відтінках: 

а) який відповідає своїй суті: дійсна (справжня) науковість, дійсна (справжня) 
суть буржуазної демократії; 

б) який відповідає істині, істинний: дійсний (справжній) розмір, дійсна 
(справжня) відстань. 

У решті своїх значень ці слова різні (пор.: справжня дружба, справжня людина; 
справжній чай, справжнє хутро, але дійсні збори, дійсні вимоги і т. ін.). 

І дійсний і справжній уживаються більш-менш пропорціонально, на своєму місці 
(див. наведені приклади). 

Цього не можна сказати про прислівники дійсно — справді. Тут іноді спостерігаємо 
надуживання дійсно, особливо на початку речення. Дуже рідко, наприклад у радіопередачах, 
можна почути в такій позиції справді. 

Розгляньмо правильне використання цих слів. 
Як прислівник справді вживається найчастіше в середині речення і має значення 

«насправді, в дійсності». Може стосуватися різних частин мови, іноді навіть цілого 
словосполучення: «Чом же ти оце, Настусю, Справді не читаєш?» (Шевченко). 

Як прислівник справді може виступати в ролі цілого речення. У цих випадках до 
нього іноді приєднуються сполучники і, а (й), та (й). 



Справді на початку, в середині чи в кінці фрази може виконувати роль вставного 
слова для підтвердження висловленої думки: «А чому всю земну кулю, справді, не 
перетворити в сад?» (Довженко). На початку фрази перед справді часто стоять сполучники і, 
а (й), та (й) або частка от чи вказаний займенник оце в ролі частки. Вони приєднують фразу 
до попереднього висловлення і підсилюють ствердження: «І справді після того вони ще 
дужче затоваришували» (Мирний). 

Дійсно в ролі прислівника в середині речення має значення «в дійсності, насправді», 
«точно, достовірно»: «Пролетаріат являє собою дійсно революційний клас» («Маніфест 
комуністичної партії», К., 1947, стор. 24); «Ви дивуєтесь?.. А воно так дійсно було, — от я 
вам зараз оповім» (Коцюбинський), 

У значенні вставного слова дійсно, як і справді, підтверджує думку: «Дійсно, смачна 
штука, і яка запашна [кава], — захоплювався пан Бжеський» (Тулуб); «І дійсно, весь вечір 
потім не розлучалися ні на хвилину» (Головко). 

Отже, користуючись відтінками значень, які вносять у речення справді і дійсно, треба 
кожне із цих слів уживати на своєму місці. 

У сучасній мовно-літературній практиці невиправдано поширилися слова вірно, 
вірний, які витісняють правильно, правильний (та в деяких випадках слушно, слушний, 
надійно, надійний і ін.). Найчастіше почуєте: Ти вірно пояснив; Вірно, так роблять справжні 
друзі; Вірно зауважив; Вірний засіб, а не: Ти правильно пояснив; Правильно, так роблять 
справжні друзі; Слушно зауважив; Надійний засіб. А тим часом у тих випадках, де йдеться 
про певну оцінку чого-небудь, в українській літературній мові здавна усталилися правильно, 
правильний, а там, де мовиться про відданість, стійкість, використовують вірно, вірний: 
«Люблю, як щиру, вірну дружину, Як безталанную свою Вкраїну» (Шевченко); «Гнат вірний 
революційній правді і невірний сльозам ворога» (Тютюнник). Звідси й прислівник вірно: «Я 
не знаю, чи ти мене вірно любиш, чи з мене смієшся?» (Нечуй-Левицький); «Вісім років 
вірно чекала його Надійка» (Гончар). 

Прикметник вірний має ще багато інших значень і відтінків, наприклад, «очевидний, 
неминучий»: Іти на вірну смерть (погибель); «надійний»: «Як вірна поміч зі мною поруч 
Ідеш ти завжди на війні» (Гончар) та ін. Вірно — ще значить «напевно»: «Тільки того вже не 
можна вірно сказати, чи спала вона ту ніч хоч часинку?» (Квітка-Основ’яненко); «надійно»: 
«[А н т о н і о :] Я тільки те кажу, що пам’ять каже, вона ж усе те вірно доховала, що ви 
колись творили й говорили» (Леся Українка) тощо. 

Зважаючи на сказане, у наведених далі фразах можна було б уникнути настирливого 
повторення вірно, вірний: Це вірно: головним об’єктом літератури є людина; 
Підкреслюється цей єдино вірний погляд; Вірне в цій думці тільки те, що...; Вірне 
розпізнавання і освітлення негативного... і под. 

У свій час Г.О. Винокур дуже слушно зауважував, що однією з умов «можливості 
культури мови є, по-перше, висока лінгвістична свідомість» мовців, а по-друге — тісно 
пов’язана з цим «любов до мови». Сама тільки наука не спроможна виховати лінгвістичний 
смак і лінгвістичну дисципліну. Потрібна загальна культурність мовлянина6. 

Працівники пера, всі, хто має сказати слово більш чи менш численній аудиторії, 
повинні старанніше дбати про чистоту й виразність своєї мови, свідомо й з любов’ю 
ставитись до свого лексикону. Це дасть можливість уникнути часто дрібних, але від того не 
менше прикрих помилок. 
 

                                                           
6 Г.О. В и н о к у р , зазнач, праця, стор. 41. 


