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Між одиницями мови немає чітких, раз і назавжди встановлених меж. Мова — це динамічна 
система, складові частини якої постійно оновлюються, розвиваються, переходять одна в 
одну. Проте така відносність мовних значень, завдяки якій наша мова може 
пристосовуватися до постійно змінюваної діяльності, передбачає їх усталене, певною мірою 
абсолютне значення. Якби в мові все було відносне, змінне, не було б основи для 
спілкування, якби в мові все було абсолютне, незмінне, не було б основи для її розвитку. 
Отже, постійність і змінність у мові є однією з форм вияву універсальної діалектичної 
взаємодії абсолютного і відносного. 

Відносність значення слова, що виникає як відображення динамічних переходів між 
різними смисловими явищами, найкраще ілюструють два протилежні процеси — 
розмежування, диференціація близьких чи тотожних за значенням слів-синонімів і 
зближення семантично протилежних слів, стирання відмінностей між ними. Синоніми — 
слова тотожні чи дуже близькі за своїм значенням, іноді вони вживаються з прямо 
протилежним значенням. Підставою для цього може служити відмінність їх стилістичного 
забарвлення, смислові відтінки, а то й просто різне звучання. Наприклад, урочисте слово 
уста поет протиставляє стилістично нейтральному іменнику губи в таких рядках: «І час твій 
берег Ще не миє, І твої губи ще — уста» (М. Вінграновський). 

Такою ж, очевидно, стилістичною відмінністю пояснюється також протиставлення 
синонімів людина і чоловік у П. Грабовського: 

Уперед до звершення замірів,  
Що поклав дев’ятнадцятий вік;  
Скиньмо владу катів-бузувірів,  
Щоб людиною став чоловік! 

Цікавим є смислове протиставлення слів народ і люди в демагогічній формулі одного 
з негативних персонажів роману М. Стельмаха «Правда і кривда» Безбородька: «Народу 
вірю, а людям — ні». Тут протиставлення базується на різниці в лексичному і граматичному 
значеннях слів народ та люди. На значення «сукупність людей» нашаровується в іменнику 
народ додатковий відтінок — високе експресивне звучання. Крім того, слово народ виражає 
збірне поняття через категорію однини. Слово ж люди хоч і може також позначати 
відповідне збірне поняття (радянські люди), але саме завдяки множинній формі в ньому 
вказується на конкретних представників цього загалу. 

Кожному слову, якщо воно відрізняється формою від іншого слова, може бути 
приписане і його окреме значення, навіть коли це слова-дублети, пор. синоніми дорога і 
шлях у Рильського: 

Дівчина поле й співає. Озвались до неї  
Інші — у кожної серце, як жайворон-птах.  
Всі заспівали одної, і кожна співає своєї,  
Спільна дорога у всіх, та окремий у кожної шлях. 

Дуже виразно цей прийом — надання синонімам нібито різних значень на підставі 
лише їх різної форми — виступає при характеристиці уявного протиставлення явищ, 
насправді тотожних: далеко куцому до зайця; ум за розум зайшов; з вогню та в полум’я; 
народу більше, ніж людей; то потухне, то погасне; встати встав, та не прокинувся тощо. 

Поряд з розподібненням аж до повного протиставлення близьких чи тотожних 
лексичних значень є в мові і протилежне явище — уподібнення значень, зближення 
антонімічних слів. Бути першим в значенні «хороший, найкращий» почесно і приємно: 
перший учень, перший хлопець на селі, стоячи на першому місці. Бути ж останнім, замикати 
певний ряд, звичайно, розцінюється негативно, тому зі словом останній пов’язується; 
значення «поганий, найгірший»: жити гірше від останнього жебрака, лаяти останніми 
словами. І оскільки перший може виражати ознаку «який перевершує інший у певному 



відношенні», а останній — ознаку «найгірший», то при характеристиці найвищого ступеня 
якоїсь негативної ознаки ці антоніми зближуються: «Та це щ перший (останній) негідник!» 

Таке явище часто спостерігається при синонімізаці1 стверджувальних і заперечних 
конструкцій, напр.: «Пахом Хрисантович ні в чому дочкам не відмовляє»! (О. Гончар), пор. у 
всьому не відмовляє; «Я все стерплю, але ні слова не вирве ворог з вуст моїх» (В. Сосюра), 
пор. і слова не вирве; «Йому, мабуть, ніяке жінка не вгодить» (Панас Мирний), пор. будь-яке 
жінка. Пор. також: нічия земля (нічий ліс) — земля (ліс) усіх і кожного; ніде ні душі — скрізь 
ні душі. 

Цілий ряд подібних процесів породжується на основі поняття руху в просторі і часі та 
місця цього pyxy. Так, імпорт для однієї країни є одночасно експортом для іншої; вхід у 
приміщення може бути одночасно виходом з нього; дорога на те чи інше підвищення 
одночасно і підйомом на нього, і спуском з нього. Найменування в таких випадках дається 
виходячи з того яка з двох функцій, на погляд мовця, більш типова, xарактерна, наприклад, 
двері в будинок це вхід, тому що треба спочатку ввійти, а потім уже виходити. Цікаво, що в 
основі значення слова вимикач лежить дія, яка фактично є другою за порядком. Механізми, 
за допомогою яких здійснюється переміщення у вертикальному напрямі, одержують свою 
назву від дієслів із значенням піднімання: підйомник, ліфт (від англ. lift «підніматися»). 

У дієсловах із префіксом ви-, що виступає виразником руху зсередини назовні, наявні 
також антонімічні значення. Часто протилежні значення утворюються в дієсловах із 
значенням руху та похідних від них словах: вода витікає з бочки («рух зсередини — 
кінець») — витоки народної творчості («рух назовні — початок»), всі запаси вже виходять 
(«кінець»), вихідний пункт походу («початок»). Так само об’єднує протилежні значення і 
старослов’янський префікс из-, що вживається в російській мові: исход дела («кінець») — 
исходная точка («початок»). 

Для передачі подій у часовій послідовності те саме явище може бути назване обома 
членами антонімічної пари тому, що воно стоїть на межі між позначуваними цими словами 
протилежними поняттями. Як при естафетному бігу фініш для одного з учасників є 
одночасно стартом для іншого, так, напр., кінець доби капіталізму — це початок доби 
соціалізму. Пор. у поета: «Кому ця ера — осінь, а нам — весна... і любов» (В. Сосюра). Коли 
потрібно якось назвати певний стан об’єкта, пов’язаний з проходженням через нього певної 
дії, то можна вибрати одне з двох антонімічних значень. Наприклад, про посуд з половиною 
його вмісту можна сказати і напівповний, і напівпорожній; про приміщення з не досить 
хорошим освітленням — і напівзатемнене, і напівосвітлене; про людину з неповним 
комплектом одягу — і напіводягнена, і напівроздягнена. І тільки обізнаність мовця з 
конкретною ситуацією дозволяє йому дібрати точнішу назву: якщо, наприклад, пляшка 
наповнюється, вона буде напівповна, якщо ж спорожняється, — напівпорожня. Отже, 
мовлення, умови спілкування уточнюють, деталізують вибір можливих форм вираження. 

 
 


