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Ткаченко О.О. 

 

БАГАТОЧЛЕННІ СИНОНІМІЧНІ РЯДИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ 

МОЛОДІЖНОМУ МОВЛЕННІ 

 

Французька молодь, як і молодь всього світу, виявляє особливий 

інтерес до таких сфер життя: сексуальні стосунки, вживання алкоголю, 

куріння, автомобіль, мотоцикли, спорт, музика. 

Для висловлення понять цих сфер існують, як правило, широкі 

синонімічні ряди з відповідними домінантами просторічного, а не 

стандартного літературного типу. Як правило, тут домінують 

конотативні синоніми з пейоративним або лайливим значенням. 

Розглянемо деякі з таких синонімічних груп. Наприклад, до 

літературного поняття voiture (автомобіль) у словнику синонімів 

Каєннського університету знаходимо такі синоніми:  

auto (машина), voiture (машина), bagnole (погана машина), 

baladeuse (маленька машина вуличного торговця), berlingot (цукерка, 

льодяник), brouette (двухколісна тачка), car (запозичено з англійської, 

скорочення від autocar), charrette (двоколісна тачка), chignole (погана 

машина), chiotte (туалет), clou (цвях), coche (великий віз, запряжений 

кіньми), coucou (двоколісний віз), fardier (дво- або чотириколісний віз 

для дуже важких вантажів), ferraille (залізяка), guimbarde (довгий 

закритий чотириколісний віз, зараз: стара розбовтана машина), 

jardinière (віз садівника), landau (чотириколісний віз, зараз: дитяча 

коляска), patache (незручний, дуже дешевий диліжанс), pousse-pousse 

(дитяча складна коляска), poussette (дитяча складна коляска), tacot 

(стара поламана машина, яка не їде), tire (арго: автомобіль), train 

(потяг), voiturée (вміст воза). 

Визначити домінанту для цього синонімічного ряду досить складно, 

через те, що деякі автомобілі відрізняються певними технічними 

властивостями. Однак auto не варто вважати домінантою, тому що воно 

практично повністю витіснило слово automobile у французькій 

літературній мові. Скоріше за все, слово voiture найбільше підходить до 

поняття домінанти цього синонімічного ряду тому, що його семантика 

включає семи більш загального характеру (віз, тачка і т.д.). 

Простежити асоціативні зв’язки, за якими слово “тачка” замінює 

“автомобіль”, цілком можливо. Однак повністю відсутні асоціації із 

словом “корч”. 

Розглянемо синонімічний ряд із значенням “пити”. Цей 

синонімічний ряд дуже чисельний. Він налічує біля 70 дієслів, в 

основному зі значенням “вживати багато алкоголю”. Асоціативні 
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зв’язки синонімів прозорі і передають процес вливання в організм 

людини великої кількості алкоголю. Домінантою можна приймати 

дієслова “prendre” або “boire”: 

abreuver (s’) (багато пити, зволожуватися), biberonner (часто 

багато пити), bidonner (вливати в себе велику кількість вина), 

endurer (страждати), entonner (пити діжками), éponger (випивати 

як губка), essuyer (витирати), fouetter (лупити батогом), lamper 

(ковтати), laper (хлебтати як собака), lever le coude (піднімати 

лікоть), licher (пити), lipper (напиватися за чужий рахунок), pinter 

(багато пити), pomper (вливати в себе насосом), recevoir 

(одержувати, приймати), renifler (обнюхувати), respirer (видихати), 

riboter (зловживати).  

 

Звернімося до синонімічного ряду, який представляє поняття 

“гроші”. У цьому синонімічному ряді часто відсутні асоціативні 

зв’язки. Зовсім незрозуміло, як зв’язується слово “douille” (“гільза”) з 

поняттям “гроші”. У зв’язку з цим домінантою слід вважати 

літературне слово “argent” (“гроші”): 

argenterie (столове срібло), aubert (гроші), bijouterie (біжутерія), 

billet (білет), blé (пшениця), bourse (гаманець), braise (башлі), capital 

(капітал), denier (ден’є – дрібна французька монета), douille (гільза), 

écus (екю – французька монета), espèces (гроші), ferraille (залізяччя, 

металобрухт), finances (фінанси), flouze (гроші, монета), fonds 

(фонди), fortune (фортуна), fraîche (свіжа), fric (гроші, бабки), frusquin 

(бабки), galette (галета), grisbi (арг.: гроші, башлі), métal blanc (білий 

метал), mitraille (фам:. дрібні гроші, букв.: кулеметна черга), monnaie 

(монета), numéraire (номерний), or (золото), oseille (гроші, бабки), 

papier-monnaie (паперові гроші), pécune (гроші; від лат. pecunia), 

pépètes (гроші), pognon (грошики), radis (редис), recette (рецепт), 

ressource (ресурс), richesse (багатство), ronds (кругляки), somme 

(сума), sou (су – дрібна французька монета), trésor (багатство), viatique 

(засіб до життя). 

 

Крім численних синонімічних рядів існують двочленні та 

багаточленні синонімічні групи. Наприклад, слово mère (“мати”): 

accouchée, cause, daronne, femelle, ferment, générateur, génitrice, 

germe, inventeur, maman, marâtre, matrice, matrone, mère poule, moule, 

nonne, origine, parent, patrie, pays, point de départ, préliminaires, 

religieuse, soeur, source, surmoulage. 

Проте, на нашу думку, запозичення не можуть особливо істотно 

вплинути на формування й розвиток мови, набуття нею нової якості. 

Набагато важливішими є процеси внутрішніх формальних змін, що 
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спостерігаються зараз у розвитку французької мови. Виникнувши у 

певних соціальних середовищах, вони набувають дедалі більшого 

поширення в загальнонаціональній розмовній мові в її “низьких” 

прошарках. Очевидно, початково в молодіжному середовищі і мовленні 

передмість існувало явище так званого верлану (verlan < envers 

“навиворіт”), відоме французькій мові ще з XIV ст. Проте якщо 

тривалий час це явище не мало широкого впливу, то тепер багато слів, 

утворених “дзеркальним” способом, переставлянням складів, набуло в 

мові настільки значного поширення, що їх фіксують уже не тільки 

словники розмовної мови (пор. зазначений “Словарь разговорной 

лексики французского языка”), а й великі словники сучасної 

французької мови, зокрема “Le Robert”. Явище верлану стосується 

переважно слів дво- й трискладових, у яких переміщають склади, 

перекидаючи початкові назад, а кінцеві вперед.  Так постали слова meuf 

(< femme), rep (< père), reum (< mère), zicmu (< musique), cansva (< 

vacances), goleri (< rigoler), auch (< chaud), ouf (< fou), trome (< métro), 

bata (< tabac) тощо. Поряд із верланом співіснує й “обернений верлан”, 

де слова повертають із їхньої форми “навиворіт” у форму протилежну, 

яка, проте, зберігає вихідну “верланізовану” фонетику. Так, якщо з 

femme (“жінка”) шляхом “верланізації” створено meuf, то в 

“деверланізованій” формі дістаємо вже не femme, а feume – слово із 

значенням “жінка”, але з іншою видозміненою оболонкою. Так само, 

якщо з mère шляхом “верланізації” постало reum, то “деверланізована” 

форма виступає вже не у вихідному фонетичному вигляді mère, а як 

meur. 

Подібна активізація “верлану” саме в новітній французькій мові дає 

підстави припускати ймовірний вплив з боку носіїв арабської мови, де 

дуже поширена так звана транспозиція приголосних, що 

використовується як один із граматичних засобів.* Але якщо в 

арабській мові транспозиція, своєрідний “верлан”, явище граматичне, 

то у французькій мові воно почало використовуватися фактично із 

стилістичною метою. 

Як один з найгарніших історичних прикладів верлану можна 

навести вживання його Вольтером. Цей відомий письменник       XVIІІ-

го століття блискуче застосовував верлан, поряд з іншими мовними 

іграми. Він користувався ним головним чином для створення прізвиськ. 

Так, наприклад, він називав Дідро “Платоном”. Але раптом у своїх 

листах для того, щоб його не можна було ідентифікувати, він назвав 

його “Паном Томпла”, що є не чим іншим, як найсправжнісіньким 

верланом.  

Крім того, навіть саме ім’я “Вольтер”, яке письменник вибрав як 

псевдонім, походить з однієї конструкції у верлані. Це верланізована 
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назва містечка Ерво (Airvault), у регіоні Де-Севр (Deux Sèvres), з якого 

він походив. Слово Ерво (Airvault) дало Вольт-ер, яке літератор 

перетворив на Вольтер.   

На наших прикладах ми змогли пересвідчитися у тому, що 

синоніми у молодіжному мовленні утворюються приблизно за тими 

самими законами, що й у французькій літературній мові. Однак, вони 

видозмінюються не по стилістичних шарах (більша або менша 

наближеність до просторічного розмовного стилю), а скоріше, за 

законами пейоративності, тобто більшої або меншої комічності, 

насмішливості синонімічних форм. 

У кожному синонімічному ряді можна виділити домінанту – 

просторічну або літературну, залежно від загального денотативного 

значення синонімічного ряду. Пейоративні синоніми можуть виявляти 

асоціативні зв’язки. 

У молодіжному мовленні в основному превалюють численні 

синонімічні ряди. 

____________________ 
* Гринева Е.Ф., Громова Т.Н. Словарь разговорной лексики французского языка. – 

М.: Русский язык, 1987. 


