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УДК 811.161.2’373.421 В. В. Ільєнкова 

СИНОНІМІЧНИЙ РЯД ДО СЛОВА ЩАСТЯ 
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті на матеріалі лексикографічних джерел схарактеризовано 
синонімічний ряд лексем до слова щастя в українській мові. Класифіковано 
одиниці, що становлять ядро, ближню, дальню й крайню периферію. Здій-
снено компонентний аналіз лексем синонімічного ряду з етимологічним ко-
ментарем, виокремлено їхні спільні семантичні характеристики. Виявлено 
смислові дублети слова щастя, а також окремі суперечності щодо опису 
семантики деяких синонімічних слів, що пов’язано з різним трактуванням 
аналізованих одиниць у лексикографічній практиці. 

Ключові слова: лексема щастя, синонім, синонімічний ряд, смисловий 
дублет, українська мова.

Ilienkova V. synonymic Range to the Word “Happiness” in the Ukrainian 
Language. The synonym for the word happiness has not been considered yet in de-
tail, that determines the scientific novelty and relevance of the study. The analysis 
of lexicographic sources demonstrates the synonymic series of the happiness token. 
The analysis and comparison of the tokens that belong to one synonymous series have 
been done. 

The object of the study is a gentle zone of meanings embedded in the concept 
of happiness in the Ukrainian language, the subject of which is the constituents of the 
synonym for the word happiness. The purpose of our study is to select synonymous 
tokens for the word happiness, perform a component analysis of these tokens and 
identify common semantic characteristics that allow us to form a synonymous series 
with the dominant of happiness. 

To achieve this goal, the following tasks are formulated: 1)to define synonyms for 
the word happiness; 2) to organize and classify them; 3) to determine the contextual 
significance of the identified synonymous units and the peculiarities of their function-
ing in the language world map of the Ukrainian world.

To achieve this goal, the following methods were used: continuous sampling (to 
obtain the body of the necessary synonyms), descriptive method (to qualify the fea-
tures of lexical filling), component analysis (to identify features of the semantic 
structure of the synonymous series), as well as elements of quantitative calculation 
(to refine the results research). 

Various uses of synonyms and their semantic doublets are investigated, special 
attention is paid to the description of synonyms within the vocabulary. In the course 
of the study, 15 vocabularies were analyzed and a semantic row for the word happi-
ness was distinguished. It has been found that the word happiness has 23 synonyms 

© Ільєнкова В. В., 2020
https://doi.org/10.34142/23127546.2020.52.03
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Ільєнкова В. В. Синонімічний ряд до слова щастя в українській мові

(задоволення /pleasure/, благодать /grace/, блаженство /bliss/, талант /talent/, 
рай /paradise/, раювання /paradise/, гаразди /good/, удача /luck/, благополуччя 
/prosperity/, благо /good/, благоденство /prosperity/, фортуна /fortune/, доля /
fate/, щастя-доля /happiness-fate/, радість /joy/, досягнення /achievement/, 
успіх /success/, талан /talent/, розкіш /luxury/, жереб /lot/, солодощі /sweets/, 
призначення /destination/.

The synonyms analysis for the word happiness has demonstrated its semantic 
diversity. The word happiness has semantic doubles – joy and fate, although the last 
one has lost the meaning lately; there is some controversy over the description of the 
semantics of the following words such as талант (talent) and талан (luck), as dif-
ferent vocabulary articles define their interchangeability differently.

Key words: token of happiness, synonym, synonymous series, semantic doublet, 
Ukrainian language.

Вступ
Одним з виявів динаміки мови є розвиток її синонімії. Лексич-

на синонімія забезпечує точність і виразність висловлювання. Вона є 
суттєвою для формування мовної картини світу, адже синоніми роз-
ширюють лексико-семантичний простір певної мови, збагачуючи її 
як відповідними словами, так і відтінками смислів, здатних передати 
особливості вербального «бачення» тим чи тим народом явищ довкіл-
ля. Тож синоніми виникають не лише з потреби мовців, а і як вияв 
можливостей самої мови словесно об’єктувати додаткові ознаки яви-
ща або відтворювати своєрідність його бачення в лексичному ресурсі.

Синонімія як мовний феномен наочно демонструє змістовий 
діапазон слів у тій чи тій мові, тому, аналізуючи синонімічний ряд 
до слова щастя, можемо простежити смислову співвіднесеність мов-
них одиниць, близьких за значенням до нього, а також тих, що нази-
вають одне поняття, але відрізняються відтінками в значенні. 

Здійснений у розвідці лінгвістичний аналіз передбачає розгляд 
семантичного наповнення лексеми щастя й наявного в українській 
мові синонімічного ряду, конституенти якого містять відповідні семи. 
Поняття щастя належить до ідеальної, метафізичної, психоемоцій-
ної сфери буття людини, через що воно має ціннісну маркованість, 
більшою чи меншою мірою виявлену на лексико-семантичному рівні 
в словах, близьких за значенням до лексеми щастя. Окрім універ-
сальних смислів, актуалізованих у цій лексемі, маємо й такі, що від-
бивають уявлення про щастя кожного конкретного народу, зокрема 
й українського.
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Об’єктом дослідження є синонімічний ряд до слова щастя 
в  українській мові, предметом – конституенти досліджуваного си-
нонімічного ряду. Мета дослідження – виявити спільні семантичні 
компоненти в словах, що формують синонімічний ряд з домінантою 
щастя в українській мовній картині світу з огляду на ціннісні марке-
ри відповідних слів-синонімів. 

Лексичні синоніми мають чимале значення для розвитку мови, 
адже вони допомагають доповнити наші уявлення про предмети або 
явища й схарактеризувати їх у різних аспектах. Синонімічне багат-
ство української мови є однією з головних її рис. Явище синонімії 
в лексиці полягає в можливостях добору різних слів для вираження 
уточнення й увиразнення того самого змісту, виділення різноманіт-
них відтінків у характеристиці певного поняття з метою його опти-
мального позначення. Уживання мовцем синонімів свідчить про його 
розвинене мовне чуття, гнучкість у використанні вербального арсе-
налу, покликаного передати зміст повідомлення відповідно до ситуа-
ції спілкування.

Слова, які абсолютно тотожні або максимально наближені одне 
до одного, що розрізняються семантичними відтінками зі стиліс-
тичним забарвленням або цими ознаками одночасно, і називають 
синонімами (Дзюбишина-Мельник, Лаврінець, Симонова, Ціпцюра 
& Ярошевич, 2018: 101). За іншим визначенням, синонімами назива-
ють слова, що співвідносяться з тими самими поняттями, мають одне 
загальне значення, але різняться відтінками лексичного значення, 
стилістичним забарвленням, сполучуваністю з іншими словами (Єр-
моленко & Бибик, 2001: 153).

Питання синонімії цікавили багатьох українських мовознавців, 
серед яких І. К. Білодід, Л. М. Бублик, М. А. Жовтобрюх, Л. А. Лиси-
ченко, М.  Я.  Плющ, О.  Д.  Пономарів, О.  О.  Тараненко та ін. Щодо 
точності визначення синонімії загалом і синонімів зокрема й зараз 
точаться дискусії в науковому колі. Більшість з дослідників виділяє 
два напрями вивчення синонімів: 1)  ті, що ґрунтуються на понятті 
про значення слова (О. А. Ахманова, Є. В. Кротевич); 2) в основі яких 
лежить явище дійсності або поняття (Р. О. Будагов, Є. М. Галкіна-Фе-
дорук, А. П. Євгеньєвна, М. А. Жовтобрюх, М. М. Шанський) (Лиси-
ченко, 1997: 67).
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Методи й методики дослідження
Для досягнення поставленої мети було використано такі методи: 

суцільної вибірки (для отримання корпусу необхідних синонімів), 
описовий метод (для текстової презентації результатів дослідження), 
компонентного аналізу (для виявлення особливостей семантичної 
структури слів-конституентів синонімічного ряду), а також елемен-
ти кількісного підрахунку (для унаочнення результатів дослідження). 
Компонентний аналіз лексичного значення дає змогу змоделювати па-
радигму значень і багатозначного слова, і семантично близьких слів-
синонімів. Значеннєві складники цих лексичних одиниць пов’язані 
спільним семантичним компонентом і структурно організовані спів-
відношенням: ядро → приядерна зона → периферія.

Результати та дискусії
Синонімія як вид парадигматичних відношень посідає належ-

не місце у вивченні лексико-семантичної системи української мови. 
Тому, аналізуючи синонімічний ряд до слова щастя, простежимо 
смислову залежність слів, близьких за семантикою до нього, і тих, 
що називають одне поняття, але відрізняються відтінками в значенні.

Абстрактні слова, які називають різні душевні стани людини, 
ускладнення, що викликають переживання, усвідомлення приєм-
них чи неприємних ситуацій тощо, здебільшого об’єднуються в си-
нонімічні ряди того самого емоційного наповнення (Русанівський, 
1991: 4).

Синонімічний ряд до слова щастя вивчали на прикладі англій-
ської мови Н. Г. Єсипенко й І-І. Ю. Тим’як (Єсипенко & Тимяк, 2014); 
сегментарно представлено вивчення синонімії з домінантою щастя 
на матеріалі української мови в працях Н.  М.  Бобух (Бобух, 2006) 
та Л. М. Марчук (Марчук, 2014).

Для реалізації дослідницьких пошуків змоделюємо лексико-се-
мантичне поле синонімів – ядерних репрезентантів поняття щастя. 
У ході дослідження було виявлено елементи, що наповнюють синоні-
мічний ряд лексеми щастя, за допомогою аналізу суцільної вибірки 
з 15 словників і тезаурусів української мови (Ващенко, 1972; ВШСУМ, 
2012; Вусик, 2000; Деркач, 1993; Загоруйко, 2010; Караванський, 1995, 
2014; Немировська, 2012; Поп, 2001; РУСС, 1995; СС, 2010; ССУМ 
1999-2000; ССАО 2016; Собко, 2014; УСУЛ, 2009).

Ільєнкова В. В. Синонімічний ряд до слова щастя в українській мові
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Синонімічний ряд лексеми щастя представлений словами з по-
зитивною емотивно-оцінною маркованістю – задоволення, благодать, 
блаженство, талан, рай, раювання, гаразди, удача, благополуччя, бла-
го, благоденство, фортуна, доля, щастя-доля, радість, досягнення, 
успіх, талант, розкіш, солодощі, призначення. Ядро склали лексеми, 
зазначені як синоніми в більшості джерел (тобто з показником 8–9). 
На противагу ядру є крайня периферія, яку становлять унікальні оди-
ниці, що були зафіксовані або в одному словнику, або лише один раз 
у різних словниках (показник 1). Ближня й дальня периферії відпо-
відно визначаються щодо середнього показника – 5. Ближню пери-
ферію становлять лексеми, зазначені як синоніми в більшості джерел 
(тобто з показником 5–7). Лексеми з показниками від 2 до 4 охоплю-
ють дальню периферію.

Подаємо схематичне зображення синонімічного ряду до сло-
ва щастя, де цифра в дужках означає кількість посилань на слово- 
синонім в опрацьованих нами словниках (див. список використаної 
літератури).

Таблиця 1

Ядро Ближня  
периферія

Дальня  
периферія

Крайня  
периферія

Мовні 
одиниці, 
вико-
ристані  
в слов-
никах

щастя,
доля (9),
радість (8)

задоволення (7),
благодать (7),
блаженство (6),
талан (5),
удача (5),
фортуна (5)

успіх (4),
рай (3),
щастя-доля (3),
гаразди (3), 
раювання (2), 
досягнення (2),
талант (2)

розкіш (1), 
солодощі (1), 
призначення (1), 
благополуччя 
(1),
благо (1), 
благоденство (1)

Характерним є наявність жорсткого й компактного ядра, що 
становить 7% від загальної кількості синонімів. До ядра, крім самої 
лексеми щастя, уналежнюємо ще й такі лексеми, як доля й радість. 
Слово доля підсилює значення іменника щастя, є синонімом до нього 
в контекстах, де йдеться про гарну, щасливу долю (Білоноженко, 1977: 
76).

Одне зі значень слова доля – частина чого-небудь (СУМ, 1971: 360). 
Від первинного значення виникло згодом і переносне, що є тотожним 
із семантикою слова щастя. Адже, за етимологічним словником (Іла-
ріон, 1994: 523), щастя утворилося з префікса su-, що має значення 
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«добрий», а čęstь – «частина», тобто добра частина, добра доля. Тож 
смисл слів щастя й доля є спільним у тому разі, якщо йдеться про 
щасливу людину. Щасливою є людина, яка має гарну долю, тобто до-
бру частину чогось. Про семантичну дублетність цих слів свідчить 
і народна творчість: Доля / щастя як трясця, на кого схоче, на того 
й нападе. Без щастя / долі й по гриби не ходять. Козак не без долі / 
щастя, дівка не без щастя / долі. Із часом ця смислова тотожність 
втратилася, адже доля – більш абстрактне поняття, семантично шир-
ше, ніж слово щастя.

Ближня периферія охоплює синонімічні лексеми задоволення, 
благодать, блаженство, талан, удача, фортуна. Задоволення тлу-
мачимо як позитивну емоцію, вдоволення або насолоду від чогось. 
Семантично близьким до слова насолода є слово блаженство, узяте 
з Біблії як відповідник вічному життю, тобто раюванню. Лексеми 
удача й успіх можуть бути синонімами в певних контекстах завдяки 
семантичному зближенню з поняттям щастя як радості від здійснен-
ня чогось, а слово фортуна в структурі свого значення містить семи 
«удача», «успіх», «доля», «талан».

Дальня периферія характеризується такими конституентами: 
успіх, рай, щастя-доля, гаразди, раювання, досягнення, талан, та-
лант. Слово талан у першому значенні СУМ тлумачить як «доля, 
життєвий шлях кого-небудь; успіх, удача», у другому значенні ото-
тожнює з талантом, хистом (СУМ, 1979: 26). Наявність синонімічних 
зв’язків у словах щастя – талан – талант забезпечують як спіль-
ні поняттєві семи «досягнення», «успіх», так й позитивні емотивно-
оцінні, що ідентифікують талан як «успішну, щасливу долю».

Крайня периферія в досліджуваному синонімічному ряді най-
менш чисельна, що засвідчує нечастотне функціонування цих 
синонімів, – розкіш, солодощі, призначення, благополуччя, благо, бла-
годенство (хоча семантично слова щастя, благополуччя, благо, бла-
женство є близькими й за кількістю спільних сем, і за частотністю 
контекстної взаємозамінюваності). 

Кожен синонім із цього ряду виокремлює одну з ознак щастя, 
його предметний чи поняттєвий маркер, що має для мовця певну цін-
ність. Наявність спільних з поняттям щастя смислових компонентів 
і забезпечує введення того чи того синоніма до контексту. Так, слово 
розкіш уживають переважно із семантикою задоволення, щастя від 
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чого-небудь матеріального, вартісного, красивого, багатого: Олена, 
яка зроду не розуміла жартів, знову напалася на Євдокима: — І це ти, 
очі твої безсовісні, хочеш, щоб на мене, як на якусь, панська челядь 
баньки витріщала? — Не все ж мені красуватися тобою: то багато 
розкоші для одного чоловіка (М.  Стельмах). Зафіксований і діалек-
тний відповідник слову щастя – пайда (щастя, талан): Як немає пайди,  
то й з хати не йди (Б. Грінченко). 

У СУМі до слова щастя подано три значення: 1. Стан цілковито-
го задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної 
радості, яких зазнає хто-небудь. 2. Досягнення, успіх, удача. 3. Доля, 
талан (СУМ, 1980: 575). Отже, за лексикографічним описом щас-
тя – це задоволення, радість, досягнення, успіх, удача, доля, талан. 
Семантично ці слова збігаються зі словом щастя, що уможливлює 
використання їх як синонімів у певних контекстах. За значенням це 
логічна група синонімів, адже семантика кожного слова відрізняється 
додатковою ознакою самого явища. Ураховуючи поняття багатознач-
ності, яке пов’язане з поняттям синонімії безпосередньо, стверджу-
ємо, слід за О.  Потебнею, що взаємозаміна слів із синонімічного 
ряду можлива лише в конкретній текстовій ситуації, а значення кож-
ного слова загалом і синоніма зокрема розпізнаємо насамперед  
з контексту.

Висновки
Аналіз синонімічного ряду до слова щастя продемонстрував 

його семантичне різноманіття. Слово щастя має смислові дублети – 
радість і доля, хоча останнє з плином часу втратило тотожність зна-
чення; існують деякі суперечності щодо опису семантики таких слів, 
як талан і талант, адже різні словникові статті по-різному визна-
чають їх взаємозамінність.

Вивчення й опис семантичних можливостей слова щастя в дина-
міці є перспективним для подальших досліджень.
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