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ВІДНОШЕНЬ 
 
Постійний та безперервний розвиток словникового та терміноло-

гічного корпусів лексики різних сфер науки, їх кількісні та якісні змі-
ни знаходяться у центрі уваги не лише вчених-лексикографів, а й лін-
гвістів-семасіологів. Більшість дослідників (Апресян Ю.Д., Арутюно-
ва Н.Д., Вежбицька А., Гак В.Г., Кацнельсон С.Д., Кочерган М.П., 
Кубрякова Е.С., Левицький В.В., Нікітін М.В., Огуй О.Д., Приходько 
А.М., Шмельов Т.В. Frege G., Carnap R., Goursky S. та багато інших) 
схиляються до думки, що феномен синонімічно-антонімічних відно-
шень слова-знака є важливим аспектом розвитку мови, оскільки віді-
грає важливу роль у мовному процесі номінації. 

Головна мета та завдання нашої розвідки – проаналізувати стру-
ктуру та особливості значеннєвих елементів слова-знака в ракурсі 
лексичної синонімії/антонімії, показати основні джерела їх поповнен-
ня, визначити ступінь синонімічності/антонімічності значення слова. 

На важливість аспекту номінації слова у плані синонімічно-
антонімічних відношень вказував ще О. Реформатський, який вважав, 
що два слова називають одну і ту саму річ, але співвідносять її з різ-
ними поняттями і тим самим виявляють її різні властивості.1 На дум-
ку С. Ульмана, при дослідженні синонімів лише ті слова відносимо до 
синонімів, які можуть змінювати одне одного у будь-якому контексті 
без найменшої зміни як поняттєвого, так і емоційного змісту.2  

Отже, важливість такого дослідження, з одного боку, зумовлена 
недостатнім вивченням теоретичних аспектів синонімії та антонімії, 
пов’язаних з проблемами значення взагалі, а з іншого, – тим, що до-
слідники не розмежовують специфіку функціонування слова у мові та 
мовленні.3 Оскільки мова та мовлення – це різні плани функціонуван-
ня лексичних одиниць, то останні проявляють себе у них по-різному. 
У зв’язку з цим важко погодитися з думкою О.Г. Бєляєвської, що ви-
ділення різних груп антонімів неможливе через складну взаємодію 
лінгвістичного і екстралінгвістичного.4  
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Услід за Стерніним І.А. вважаємо, що лінгвістичне – це система 
мови, яка наділяє свої елементи особливими системонабутими влас-
тивостями, що, на нашу думку, визначаються відношенням між еле-
ментами на основі своїх стабільних інваріантних значень. Ось чому в 
результаті взаємодії лінгвістичного і екстралінгвістичного утворю-
ються конкретні однозначні смисли, які, звичайно, не завжди будуть 
антонімічними.5 

Так, у підтвердження нашої думки проаналізуємо дієслова to 
arrive, to depart, to leave – прибувати, від’їжджати як антоніми: (I) to 
reach a place; (II) to leave a place (LDE), а фраза Her baby ariived during 
the night = was born (ib.) в принципі може мати протилежний смисл з 
антонімічним дієсловом to depart (this life euph.) = to die (ib. 2), але ж 
так не розмовляють, для цього є дієслово to die: A criminal died during 
the night, àáî The committee arrived at a decision. The committee departed 
from the decision. Дієслово to leave тлумачиться як to go away (from) 
(ib.); дієслово to depart так само to go away (UDE), але функціонують 
вони по-різному і тому не завжди утворюють синонімічні смисли. Як 
близькі синоніми ці дієслова спеціалізуються в уживанні. Зокрема, в 
каузативних конструкціях вживається лише to leave: to allow or cause 
to remain after going away: The postman left a letter for us (LDE, 4). The 
postman departed from the letter in our house òîùî. 

Отже, вищенаведене твердження О.Г. Бєляєвської про те, що 
протиставленість лексичних одиниць повинна включати “варіативну 
зону” (= синтагматичні змінні компоненти контексту, обдуманість-
необдуманість дії, особливості суб’єкта/об’єкта дії і т.ін.), стосується 
лише синтагматичного плану утворення різних однозначних смислів 
вживання слова, а не парадигматичного плану системи мови, де пови-
нні враховуватися лише інваріантні значення слів як стабільні елеме-
нти системи мови.  

На наш погляд, значення слова виступає як набір мінімальних 
стабільних комунікативно-релевантних ознак (КРО) поняття, які здат-
ні виконувати смислорозмежувальні функції семантичних диферен-
ційних ознак (СДО) на послідовно різних основах семантичної опози-
ції в плані мовлення і таким чином “породжувати” практично необме-
жену кількість різних смислів.6  

“Ширина” варіативної зони сама по собі прямо і безпосередньо 
не пов’язується відповідно “шириною” інваріантного значення слова, 
вона вказує лише напрям функціонування того самого значення. Діє-
слово to leave є автохтонним, на відміну від запозичених із франц. to 
depart, to arrive, і тому у нього “варіативна зона” звичайно значно 
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ширша, ніж у дієслова to arrive. Останнє за “вузькістю” своєї варіати-
вної зони ближче підходить до дієслова to depart, ніж до to leave, як-
що антонімічність трактувати в синтагматичному плані. Лексикогра-
фічні авторитетні джерела також відзначають в антонімах “equal 
breadth or range of application”, тобто “рівність зон варіативнос-
ті” [WDS]. 

У дослідників спостерігаємо розбіжність у поглядах стосовно різ-
ниці між синонімами і антонімами. Так, Л.А. Новиков вважає, що різни-
ця між синонімією і антонімією – “суперечки кількісного порядку”.7 

Цілком поділяємо трактування антонімії як семантичних відно-
шень, можливих для кожного випадку вживань крайніх (полярних) 
членів граматичної групи синонімів (якісних слів), і синонімії як від-
ношення ближчих членів цієї групи.8 Такий підхід до антонімів мож-
ливий, очевидно, лише в окремих випадках градації якісних ознак, 
поступового переходу до полярних точок протилежності, як, скажімо, 
cold – cool – 0 – warm – hot. Однак, у загальному плані це визначення 
спирається швидше на синтагматичне вживання слова, ніж на паради-
гматику системи мови. 

Подамо аналіз наступних прикладів з метою підтвердити думку 
про те, що антонімія – це якісно інші відношення. Так, bottom – the 
lowest part inside or outside (LDE,1) i top the highest part (ib.) так само 
мають “перехід від одної частини до другої”, однак лише одна з них є 
крайньою, полярною, яка протиставляється іншій, так само єдиній, 
крайній, причому незалежно від того, що ділиться на полярні точки: 
He started life at the bottom and worked his way to the top [LDE, top, 4]. 
Отже, мова як комунікативна система формується шляхом абстрагу-
вання від окремих випадків уживання слова і фіксації в системі, в її 
елементах лише найбільш загальних і комунікативно-релевантних 
ознак, як структурно організованих лексичних одиниць. 

З огляду на структурну організацію лексичних одиниць у систе-
мі мови важко погодитися з думкою про те, що, крім полярної проти-
ставленості (long – short, good – bad, etc.), можe бути і відносна про-
тиставленість за неполярними ознаками (gold – iron, table – chair, 
etc.). Таке відносне протиставлення, звичайно, можливе, але воно не 
фіксується в структурі мови. Протиставлятися, справді, можуть будь-
які об’єкти в реальній/психічній дійсності, але від цього відповідні 
слова ще не стають антонімами, інакше довелося б погодитися з дум-
кою, що “нема двох слів у мові, які б не могли бути антонімами.”8 

Розглядаючи градуальність протиставлення типу cold – cool, 
warm – hot, вважаємо, що відношення антонімії характеризують не 
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лише крайні, полярні, а й будь-які два елементи із протилежних галу-
зей (1) hot – cold; hot – cool; warm – cold; warm – cool. Відносні проти-
ставлення типу gold – iron дістають статус антонімічних відношень 
(hot – cool; warm – cold), хоч структурні відношення між ними виклю-
чають такі можливості.  

Для відмежування антонімічних відношень від відносних у граду-
альних протиставленнях О.М. Будз вводить поняття семантичного 
вектора, який показує одночасно й напрям і відстань певної якості від 
середньої точки відліку.9 Досліджуючи антонімічні відношення, мово-
знавець виділяє три типи (ступені) парадигматичних зв’язків між сло-
вами: а) нульовий (love – money); б) комплементарний (husband – wife) і 
в) антонімічний (cold – hot) [Зазнач. праця]. Семантичний вектор пока-
зує, що точки cold і hot є рівновіддаленими у прямо протилежних на-
прямах від середньої точки, тобто вони пов’язуються антонімічними 
відношеннями. Протиставлення cold – warm, hot і cool є відносними, а 
не полярними, і тому вважаємо, що між ними немає антонімічних від-
ношень. Отже в таких протиставленнях вони не є антонімами.  

Аналізуючи антонімічні відношення між членами протилежних 
синонімічних рядів, М.А. Ніколаєва зауважує, що антонімами, як пра-
вило, вважаються лише ті прикметники, які займають позицію основ-
них членів ряду, тобто домінант, допускаючи попарні антонімічні від-
ношення і між іншими членами синонімічного (“тематичного”) ряду.10  

У такий спосіб дослідник ставить антонімічність слів у залеж-
ність від їхньої синтагматичної “поведінки”, у якій можуть реалізува-
тися і полярні, і відносні протиставлення, породжуючи як антоніміч-
ні, так і неантонімічні смисли. 

На нашу думку, відношення між словами, які характеризують 
“відсутність парадигматичних зв’язків”, не належать до парадигмати-
чних і тому не підлягають розглядові, бо вони “характерні для синтаг-
матичного плану” (для протиставлення будь-яких слів (понять) у син-
тагматичному плані, де мова має відповідні лексико-граматичні засо-
би). Отже, згадані відношення не є контрастивними, а співвідносні 
слова – контрастивами. 

Вивчення спеціальних робіт з даної проблеми та аналіз мовного 
матеріалу дають нам можливість встановити такі три типи парадигма-
тичних відношень протиставлення між словами:  

1) Протиставлення слів за інваріантними значеннями зі спільни-
ми категоріальною та інтегральною семами і диференційними семами 
діаметрально протилежного напряму й рівного віддалення тотожної 
властивості від імпліцитної середньої точки відліку. Такі відношення 
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визначаються антонімічними, а відповідні слова – антонімами (cold – 
hot, top – bottom, to fall – to rise, far – near, up – down, etc.). 

2) Протиставлення слів, інваріантні значення яких пов’язані від-
ношеннями взаємного і повного заперечення, імпліцитного ствер-
дження наявного протилежного значення іншого слова: possible – 
impossible, in – out, to – from, etc., такі пари слів звичайно прийнято 
називати антонімами, але їхні значення на “відстають” в протилежно-
сті напряму від середньої точки, а “пристають” одне до одного: де 
закінчується possible, починається impossible, де закінчується відно-
шення in, уже існує відношення out і т.д.  

Такі слова протиставляються з метою контрасту, вони передба-
чають наявність протилежних і повністю заперечують, підкреслюючи 
цим свою протилежність, контрастність. Такі відношення називаємо 
контрастними, а відповідні слова – антонімами-констрастивами. Від-
мінність між власне антонімами й антонімами-контрастивами полягає 
ще й у тому, що перші “передбачають”, імплікують і тим самим стве-
рджують наявність протилежної властивості, останні імплікують, але 
заперечують існування протилежної властивості (impossible – 
possible). 

3) Протиставлення слів, інваріантні відношення яких пов’язані 
комплементарними відношеннями, в яких одне слово обов’язково 
“доповнюється” іншим, без якого воно втрачає сенс власного існуван-
ня (husband↔wife, to give↔to take, father↔mother, etc.), такі пари слів 
пов’язані відношеннями імплікації і комплементації. Співвідносні 
слова визначаються комплементативами, вони не протиставляються, 
а, швидше, зіставляються. 

Отже, антонімами будемо вважати слова, значення яких пов’яза-
ні відношеннями протиставлення діаметрально протилежних ознак 
тотожної якості як основи семантичної опозиції. Опозиція стає мож-
ливою лише в тих випадках, коли між її членами існують не тільки 
розпізнавальні, але й спільні ознаки, тому що різниця між ними виді-
ляється тільки на фоні тотожності. Спільні ознаки називаються осно-
вою для порівняння або зіставлення, розмежувально-диференційними 
за класифікацією опозицій,11 запропонованою Н. Трубецьким. Вважає-
мо, що комплементативи до антонімів не належать, оскільки це відно-
сні протиставлення імплікативного порядку.  

Відповідно до цього тлумачення сутності антонімів, їх можна 
визначити як два слова зі спільною категоріальною інтегральною се-
мами, які мають принаймні по одній диференційній семі і вказують на 
діаметрально протилежну спрямованість, рівну віддаленість спільної 
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семантичної властивості від середньої точки відліку. Якщо при спіль-
них категоріальній і інтегральній семах всі диференційні семи двох 
слів є діаметрально протилежними і рівновіддаленими від точки від-
ліку, то такі слова є повними антонімами; при неспівпадінні частини 
диференційних сем антоніми називаємо частковими. 

Виходячи з вищезапропонованої гіпотези визначення суті анто-
німів, антонімічність двох слів може бути виявлена на основі відно-
шення їх антонімічних сем. При цьому будемо обчислювати відно-
шення суми антонімічних сем до загальної суми всіх диференційних 
сем обох антонімів. Якщо кожне з двох слів має три диференційні 
семи і всі три семи одного із них є антонімічними щодо кожної із 
трьох сем другого, то за математичним відношенням 3+3 = 6:6 = 1 
(повні антоніми). Якщо із трьох пар сем лише одна антонімічна, то 
відношення буде 1+1:3+3 = 2:6 = 1/3 (часткові антоніми). 

Отже, вищевикладене дає підстави зробити висновки про те, що 
співвідносні слова антонімічних зв’язків поділяються на власне омо-
німи і антоніми – контрастиви. Другий тип зв’язку характеризує ком-
плементарно-імплікативні відношення. Співвідносні слова є компле-
ментативами і до антонімів не належать. Ступінь антонімічності двох 
слів визначається відношеннями суми антонімічних диференційних 
сем цих слів до загальної суми їх диференційних сем, що більше анто-
німічних сем, то повніші антоніми; якщо всі диференційні семи анто-
німічні, то антоніми є повними, якщо не всі, то антоніми вважаємо 
частковими. На парадигматичному рівні синоніми та антоніми об’єк-
тивно визначаються у системі мови за кількістю спільних та відмін-
них сем (синоніми) та на основі прямо протилежних сем (антоніми) 
при спільній інтегральній семі, а також за кількістю синонімічних/
антонімічних смислів їхніх сполучень у синтагматичному плані. Та-
ким чином, семний склад інваріантного значення кожного із слів ви-
значає близькість (віддаленість) їх значень, тобто ступінь синоніміч-
но-антонімічних відношень між семами, що становить семантичну 
структуру інваріантного значення слова-знака. 

Стабільність семної структури інваріантного значення проявля-
ється у тому, що при зміні його семи синонімічно-антонімічні зв’язки 
залишаються стабільними. Такі зв’язки базуються на структурній та 
семантичній спільності. Основу синонімічності/антонімічності, на 
наш погляд, складає сукупність структурно-словотворних семантич-
них ознак як лексичного, так і семантичного рівнів, що базуються на 
важливих принципах спільності/відмінності, а отже заслуговують у 
перспективі на окреме дослідження. 
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