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Українська мова виробила розвинену систему засобів передачі просторових понять. За 
допомогою слів, речень (підрядних обставини місця), словосполучень (вільних і 
фразеологічних) передаються численні об’єктивні та логіко-граматичні просторові 
відношення. Особливе місце серед них посідають фразеологічні засоби втілення ідеї 
простору, оскільки фразеологічні одиниці не лише дають образну характеристику або оцінку 
явища і відзначаються стилістичною своєрідністю, а й так чи інакше вносять уточнення в 
понятійну основу значення. 
Спостереження над просторовими фразеологізмами свідчать про існування двох груп з 

локальним і узагальнено просторовим значенням, які різняться між собою характером 
відтворення в мові просторових понять. 

Найчисленнішою і найрізноманітнішою за своїми значеннями є група з узагальнено 
просторовим значенням. Сюди належать співвідносні з прислівниками фразеологізми, які 
вказують на відстань або напрямок у просторі. Якщо прислівники найчастіше нейтральні, то 
фразеологізми мають більші можливості для емоційної характеристики певних реалій і явищ 
дійсності. Наприклад, прислівникові далеко, який указує на велику, кількісно не визначену 
відстань від мовця і є нейтральним з погляду на оцінку, відповідають кілька фразеологізмів: 
близький (блигомий) світ, скільки око сягає, за тридев’ять земель та ін. Вони сприяють 
експресивному забарвленню мовлення і виражають суб’єктивну оцінку відстані. Тут же 
виявляємо й розбіжності між словом і фразеологічною одиницею не лише в оцінці фактів 
дійсності, а й ступені конкретизації власне просторового значення. Наприклад, значення 
одиниці близький (блигомий) світ розкривається стосовно об’єктів, велика відстань між 
якими є лінійно вимірюваною і хоча б приблизно відомою: «Блигомий світ — в Рокитне із 
Полтави» (Л. Костенко). Скільки око сягає також указує на велику відстань, однак для носія 
мови вона є вимірюваною лише в межах його уяви. Порівняно із значенням прислівника 
далеко та інших фразеологізмів значення цієї усталеної словосполуки ускладнюється ще й 
тим, що передає різні напрямки виміру — «навкруги»: «Скільки око сягне розкинулось біле 
безмежжя донецького степу» (Літ. Україна). Фразеологізм за тридев’ять земель передає 
дуже абстраговане просторове значення, яке навіть важко уявити: «У закарпатському селі по 
хліб на заробітки сільчани ходили за тридев’ять земель...» (Хлібороб України). Кожен з 
наведених фразеологізмів містить у собі оцінку і вносить додаткові відтінки в значення 
прислівника. 

Оцінне значення найчастіше є провідним у семантиці узагальнено просторових 
фразеологізмів і виявляється у зв’язку з образною основою, на базі якої їх утворено. Слід 
зауважити, що просторові значення фразеологізмів пов’язуються з певними класами понять. 
Близька відстань виражається через відношення до особи, що виявляється в словах-
компонентах фразеологізму — назвах частин людського тіла. Зокрема, значення «дуже 
близько» мають синонімічні фразеологізми перед (самим) носом, під боком: «Білки дивились 
на них з дерев, сотні куріпок ліниво здіймалися в повітря перед самим, носом подорожніх» 
(І. Багмут). Фразеологічні одиниці за два кроки, рукою подати подібні своєю семантикою до 
попередніх, проте вживаємо їх для передачі більшої відстані: «За два кроки звідси квартира з 
телефоном і ванною» (Р. Самбук). У складі фразеологізмів із значенням невеликої відстані 
зустрічаємо також назви реалій, пов’язаних з оточенням людини (переважно це елементи 
побуту). Такі одиниці своєю граматичною формою збігаються з складними прислівниками, 
побудованими сполученням називного і знахідного відмінків іменника з прийменниками 
в(у), об: тин у (об) тин, двері в двері, або орудного з прийменником з: тин з тином (пор. з 
прислівниками рік у рік, плече з плечем). Їх значення «поряд, недалеко один від одного» 
розкривається лише при дієслові жити: «У нашому селі ізгадую, тин у тин жила сусідка, 
симпатична тітка Мокрина» (О. Ковінька). Лексичне значення прислівників виявляється 
незалежно від оточення. Фразеологізм на краю світу вказує на далеку відстань і пов’язується 



своєю семантикою з словом світ у значенні «межа доступного людині простору з усім, що на 
ньому є»: «Кому б спало на думку шукати живу людину тут, на краю світу?» (О. Гончар). 
Мотивувати фразеологічне значення можуть також географічні поняття, які називають дуже 
віддалені і великі об’єкти, позбавлені конкретності, — за морями, за горами: «Кузьмі 
здалося, що Донбас за морями десь та за горами. високими» (Г. Тютюнник). Інколи значення 
гіперболізованої відстані поєднується з вказівкою на напрямок дії: «Мов у страшній казці — 
з-за високих гір, з-за темних лісів, з-за широких морів пацючня сунула через замерзлий 
Дніпро» (П. Загребельний). 

Багатими є і фразеологічні засоби української мови для передачі напрямків дії або руху. 
За допомогою фразеологізмів можна назвати різноманітні просторові напрямки від (до) 
мовця — на всі чотири сторони, світ за очі, куди ноги несуть. Позбавлені конкретності, 
вони вживаються при відсутності певної мети пересування для підсилення емоційно-
експресивного відтінку повідомлення. Найбільш поширені фразеологізми цього типу в 
розмовному мовленні часто використовуються і в художній літературі з метою поглиблення 
виразності, передачі внутрішнього стану персонажа: «Ледве дочекавшись зміни, Надійка 
вибігла на вулицю і пішла так, без мети, просто куди ноги несли» (В. Козаченко). 

На дуже далеку відстань указує численна група фразеологізмів фольклорного 
походження. Серед них виділяються фразеологізми із значенням «надзвичайно далеко», 
стрижневим словом яких є назва живої істоти (де козам роги правлять, де Макар телят 
пасе, куди ворон кісток не занесе), а також міфічної (до чортів на виступці, хоч до чорта в 
зуби) із значенням «у будь-який бік, куди завгодно». 

Найбільш конкретними з-поміж інших є фразеологізми, здатні називати обмежене в 
просторі місце (група з локальним значенням). Такі усталені словосполучення мають 
значення предметності і своїми семантико-граматичними функціями співвідносяться з 
іменниками. У фразеологізмів поле бою, зоряне містечко, пташиний базар відсутні слова-
відповідники, вони виконують роль складної назви, тобто з точки зору відтворення явищ 
дійсності являють собою номінативні одиниці. Разом з тим значну частину локальних 
фразеологізмів становлять перифрастичні утворення з нормативно закріпленим у сучасній 
літературній мові значенням: Новий Світ — Америка, мати городів руських — Київ, які є 
синонімами до окремих слів і виступають як засіб вторинної номінації (називання). 

Одиниці цієї групи можуть поєднувати два значення — називання та оцінки, ступінь 
виявлення яких залежить від мовного оточення. У різних контекстах розкриваються і окремі 
значення багатозначних фразеологізмів. Так, значення фразеологізму Велика Земля «назва 
материка або центральної частини країни» з’ясовується завдяки виділенню соціально-
історичної групи її носіїв — людей, які перебувають у далеких експедиціях: «Учасники 
арктичної експедиції надіслали радіограму на Велику Землю» (Рад. Україна). Під час Великої 
Вітчизняної війни Великою Землею називали не окуповані фашистами території Радянського 
Союзу: «Партизани шукали всіх засобів установити зв’язок з Великою Землею і тільки тепер 
трапилась можливість заявити про себе» (М. Шеремет). Необхідними умовами семантичної 
реалізації цього фразеологізму є вказівка на особу, ускладнення у спілкуванні з названою 
територією або на значну відстань до неї. 

За стилістичними ознаками локальні фразеологізми не мають чітко визначеної, обмеженої 
сфери використання. Вони належать до міжстильових шарів української фразеології, часто 
використовуються в мові художньої літератури, у публіцистиці. Оцінка в значенні одиниць 
цієї групи може пов’язуватися з наявністю позитивно-емоційного забарвлення та з 
характеристикою умов їхнього використання: «О не забудьте тих, що рвались крізь багнети, 
В степах поклали голови свої, Щоб більше нашу голубу планету Не шарпали розбійницькі 
бої...» (В. Симоненко). 

Таким чином, в українській мові існує досить розгалужена система фразеологізмів з 
просторовим значенням. Вдале використання їх дозволяє не лише позбутися небажаної 
тавтології або внести емоційне уточнення, а й до певної міри конкретизувати поняття. 
 


