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УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ЯК 

ПРОСТОРОВОЇ КАТЕГОРІЇ У ЗІСТАВЛЕННІ З ЧЕСЬКИМИ 

 

Категорія простору, одна з основних категорій буття, позначаючи деяку 

екстралінгвістичну дійсність, має логіко-філософську природу. Просторову 

семантику мають найменування усіх реалій: предметів, живих істот, ознак, 

властивостей, станів, процесів, ірреальних об’єктів, створених людським 

уявленням на основі реальних просторових відображень [5;3]. Однак, 

людська свідомість і мова відображають реальний фізичний простір 

специфічним способом. На основі аналізу способів мовного вираження 

реального фізичного простору можна стверджувати, що він має дещо 

видозмінене відображення у нашій свідомості у вигляді перцептуального 

простору, тобто простору, що відноситься до сфери сприйняття зовнішнього 

світу окремим індивідуумом, і який відрізняється в метричному аспекті від 

реального фізичного простору [8]. 

Розглядаючи відстань як концептуальний елемент простору , слід 

розуміти, що в конкретній просторовій ситуації ця абстрактна категорія , що 

поєднує в собі різні ступені поняття “близько – далеко”, виявляється у 

вигляді оцінки спостерігачем величини просторового відрізка, що 

знаходиться між просторовими об’єктами. Анна Вежбицька, розмірковуючи 

над універсальними елементарними семантичними одиницями, щодо поняття 

“відстань” зауважує, що воно не виступає само по собі семантичною 

універсалією. “Без проведення глибоких досліджень ми не можемо мати 

певності, що в усіх мовах існують слова, що виражають поняття англійського 

слова distance “відстань, дистанція”. Це слово є, зрештою, досить вишуканим, 

технічним, не обов’язково вживаним у побутовому мовленні носіїв 

англійської мови”. З погляду щоденної комунікації, distance – це штучне 



утворення, яке винайшли з метою охоплення ним двох простих, вживаних у 

побуті понять “далеко” і “близько” [20: 112]. 

Під час сприйняття чи створення просторової ситуації відстань як 

величина просторового відрізка, який відділяє один просторовий об’єкт від 

іншого, обов’язково піддається оцінці з боку спостерігача. Спостерігач 

проводить оцінку відстані, суб’єктивно визначаючи входження просторового 

об’єкта до певного просторового сектора відносно самого спостерігача чи 

іншого просторового орієнтира (сектор мінімальної відстані, сектор 

досяжності сприйняття органами чуття спостерігача, сектор значного 

віддалення) [19: 114]. 

Просторові відношення яскраво представлені в українській і чеській 

фразеології , зокрема, просторові відношення відстані  «далеко» - «близько», 

на аналізі яких зупинимось детальніше. Нам невідомі жодні дослідження на 

дану проблематику, - саме тому цей аспект став об’єктом нашого 

дослідження, адже подана тема залучає значну частину фразеологічного 

матеріалу, який потребує детального опрацювання. Завдання розвідки – 

дослідити ФО на позначення просторових категорій «далеко», «близько» в 

українській і чеській фразеології, тобто, розглянути функціонально-

семантичну специфіку фразеологізмів на позначення просторових відношень 

відстані, виокремити повні і часткові універсалії.  

 Фразеологічні одиниці і текстові приклади для даного дослідження 

були вибрані зі «Словника чеської фразеології та ідіоматики»[13] і 

фразеологічних словників української мови [6; 10].  

Терміни «фразеологічна одиниця (ФО)», «фразеологізм», «фразеологічний 

зворот» ми вживаємо як синоніми.  

 Аналіз українських і чеських ФО розпочнемо з характеристики 

стрижневих компонентів, виокремивши спільні і відмінні риси. 

Українським і чеським ФО з семантикою «далеко» характерне вживання 

наступних номінативів: кінець, край (як на кінці світу/ на кінець світу; 

нема(немає/ не було/ не видно) кінця-краю/ ні кінця, ні краю na konсi/ (až) na 



kraj světa; моря, гори, долини, ріки, землі, світ (за тридев’ять/ сім/ 

тридесять земель; за горами й долами; за морем/ за морями; не близький 

(далекий /такий) світ ;být za devíti/devaterými/devatero horami a řekami; za 

devatero horami a čtyřmecítma propastmi. Також в українських і чеських ФО 

для позначення поняття «далеко» використовуються числівники: дев’ять, 

десять, сім, тридев’ять (за тридев’ять/ сім/ тридесять земель; 

тридев’яте/тридесяте царство/королівство/володарство; za 

devíti/devaterými/devatero horami a řekami; za devatero horami a čtyřmecítma 

propastmi).  

Хочемо додати, що найчастіше в обох мовах вживається числівник дев’ять. 

Особливістю українських ФО на позначення просторового значення «далеко» 

є часте вживання назв свійських тварин, а саме: кіз, телят, волів (де Макар 

телят пасе/ де Макар телят не пас/ де Макар телят не ганяв/не гонить; де 

волам роги правлять, а кіз кують підковами) ; у чеських же –назв диких 

тварин ((bydlí) tam,  kde lišky dávají dobrou noс). Дуже часто в обох мовах на 

позначення просторового поняття «далеко» використовуються фразеологічні 

звороти, що мають у своєму складі такі компоненти: чорт, дідько, пекло (у 

чорта на болоті/ на куличках; у чорта/ дідька в зубах/ на рогах ; do horoucích 

pekel), які несуть негативну конотацію. Особливістю українських і чеських 

ФО з семантикою «близько» є використання у ролі стрижневих компонентів 

назв частин тіла людини: рука, лице, око, ніс, губа. Наприклад: лицем в лице; 

носом до носа/ніс у ніс; око в око; tváří v tvář něčemu; mít to při ruce; mít to u 

nosu; mít  to u huby; na dosah ruky. Дуже багато спільного в семантиці 

українських і чеських ФО на позначення просторових понять «далеко» і 

«близько», хоча існують і певні відмінності.  

 Аналізуючи українські і чеські фразеологізми на позначення поняття 

«далеко», ми виокремили такі відтінки значень: 

 а) «дуже далеко», «на великій відстані від кого-, чого-небудь»; «туди  

важко дістатися» і «дуже важко звідти повернутися», вживаючи у художньо-

белетристичному й частково в публіцистичному стилях наступні фольклорні 



і народнопоетичні фразеологізми: як на кінці світу/ на кінець світу; за 

тридев’ять/ сім/ тридесять земель; тридев’яте(тридесяте) 

царство/королівство/володарство (Напр. В тридев’ятім царстві, де колись 

був цар Горох, а тепер на господарстві мудрий пан, вельможний Ох 

(Л.Українка))[10:938]; за горами й долами; за морем/ за морями;na konсi/ (až) 

na kraj světa; být za devíti/devaterými/devatero horami a řekami; za devatero 

horami a čtyřmecítma propastmi ( Напр. Daleko-předaleko, za devatero horami a 

čtyřmecítma propastmi leží divukrásné jezero) [18:7]; (bydlí) tam,  kde lišky dávají 

dobrou noс; як на кінці світу/ на кінець світу; за тридев’ять/ сім/ тридесять 

земель; тридев’яте(тридесяте) царство/королівство/володарство (Напр. В 

тридев’ятім царстві, де колись був цар Горох, а тепер на господарстві 

мудрий пан, вельможний Ох (Л.Українка))[10:938]; за горами й долами; за 

морем/ за морями. Додатковий  відтінок значення мотивується вживанням 

іменників гори, ріки, доли , бо вони ускладнюють нам шлях. Інтенсивність 

ознаки створюється також шляхом вживання числівників: дев’ять, тридесять, 

тридев’ять. 

 б) «далеко», «глухе, необжите місце», «найвіддаленіші краї, де 

перебувають не з власного бажання», «там, де важкі умови життя»: у чорта 

на болоті/ на куличках; у чорта/ дідька в зубах/ на рогах( - Бодай вже ти 

задубів, як маєш сидіти десь у чорта в зубах (М. Коцюбинський))[6:32]; куди 

ворон і кісток не заносить/ не занесе/ не донесе/ не доносив; де Макар телят 

пасе/ де Макар телят не пас/ де Макар телят не ганяв/не гонить; там 

(туди, відтіля), де козам роги правлять/ там, де Сидір козам роги править 

(Напр. - Гулятимеш там, де Сидір козам роги править(П. Мирний))[6:32]; do 

horoucích pekel (Напр. Nakonec však vystříkne tak jak tak a propadne se hanbou 

do horoucích pekel . Probudí se obvykle tam , kde byl zvyklý žít od ) [17]; bejt 

v Tramtárii, bejt v Prčicích
1
. Негативна конотація створюється завдяки 

                                                 
1
 Нові семи кваліфікаційно-оціночного характеру утворюються завдяки вживанню вигаданих особових 

номінативів Tramtárie, Prčicе, що в розмовно-побутовій чеській мові (т.зв.obecné češtině) мають негативне 

забарвлення. 



вживанню іменника чорт, дідько; чес. peklo, прикм. horoucí, що пов’язане з 

темними силами і має негативне забарвлення. 

б) «бути до чогось далеко» , «не досяжно без затрати часу, сил і без 

проходження довгого шляху», «не мати можливості туди ходити»: не при 

дорозі, být/ bejt z ruky (Напр.. Pojd´me radši do tý hospody tady na rohu, ta 

vinárna je dost z ruky)[13,S.III,d.II:41];  mít to z cesty (Напр.. Rodiče odjeli na 

venkov, brácha je taky z cesty, tak se do toho můžeme pustit u nás)[13,S.III,d.I:89]. 

в) «розширення», «розповсюдження на велику відстань», «на усі сторони», 

«скрізь» : по/у (всіх/ широких/далеких) світах (Напр. Якби не та панщина, 

може б, і мати ваша була б жива, і я не тинявся б у світах (І.Нечуй-

Левицький))[10:786]; нема(немає/ не було/ не видно) кінця-краю/ ні кінця, ні 

краю (Напр.. Він давно вже вскочив у його (ліс) і повинний би був перейти, а 

от йому кінця-краю немає (П.Мирний))[10:543]; v šíř i v dál (Напр. velká černá 

mračna se rozlezla na všechny strany , v šíř i v dál , a když se jimi prodral 

patrolový člun mrkající ) [14]; daleko široko; 

г) «віддалені широкі простори», «далекі краї», «незнані, невідомі місця»: за 

синім морем/ за синє море (Якби то далися орлинії крила, За синім би морем 

милого знайшла (Т.Шевченко)[10:506] ; не близький( далекий /такий) світ( - 

В’яжу і страх як боюся – не близький світ додому іти. Склала полукіпки вже 

поночі(М.Стельмах)) [6:32]; modravé dálky/ modravá dál (Напр. jeho 

otlučeného rambleru a vyrazili spolu do divoké modravé dálky . Dovedl nastražit 

uši . Dovedl vycítit blesky )[12]; neznámé končiny (Напр. Odjel kam si do 

neznamých končin  Asie na geologický výzkum)[13,S.II:137];  

Серед українських ФО виокремлюємо теж наступні просторові значення 

«здалеку»:: з-за моря; з далекого далека. (Напр. Чи довго ми так 

сидітимемо? – питає наче з далекого далека голос оператора 

(Ю.Яновський)[10:219].  

 Аналізуючи українські і чеські ФО на позначення поняття «близько» 

ми виокремили такі відтінки значень: 



 а) «близько», « що видно», « що чутно»: реалізується у чеських 

фразеологізмах: bejt v dohledu; být/ bejt v doslechu; být/bejt na obzoru/ vobzoru 

(utvrdily reflektory automobilu , jež se náhle objevily na obzoru a uháněly nahoru 

po úzké prašné cestě protínající)[16]. Натомість українці реалізують 

фразеологізм скільки ока у значенні «так далеко, скільки можна побачити», 

«як далеко можна осягнути оком». (Напр. Скільки ока –  Дніпро перед нами 

лелів і байдуже котив свої хвилі)[6:33]; 

 б) «дуже близько», «зовсім поруч», «недалеко», «на невеликій 

відстані»: під( самий) ніс; палицею /палкою кинути (Напр. Недалеко вже й до 

базару – палицею кинути(П.Мирний)) [6:16]; коло носа; під рукою (Напр. Все 

це стояло тут під рукою в невеликій шафі (Ю.Смолич))[6:16]; один крок; за 

два кроки, за десять кроків; рукою подати/кинути (Та ми духом…тут же 

рукою подать(М.Старицький))[6:16]; na dosah ruky (Напр. Telefon mu leží na 

stole na dosah ruky)[11,S.II:72];  mít to při ruce, mít to u nosu,  mít  to u huby; pár 

kroků (Напр. Divadlo je pár kroků od muzea)[13, S.II:151]; mít to za rohem; co by 

kamenem dohodíl. Семантика фразем прозора, мотивується лексичним 

значенням компонентів: укр. коло носа; під рукою палицею /палкою кинути ; 

чес. mít to u nosu, na dosah ruky, co by kamenem dohodíl; 

 в) «близько», «недалеко», «по-сусідству до когось, чогось»: під боком; 

недалеко ходити ( - Де ж той чоловік живе? – хитаючись, пита Яків. – Та 

вони тут: недалеко ходити (П.Мирний))[6:16]; не за морями; не за горами; 

od vedle (snažila uhádat slevu , vždyť je přece z Kostariky , od vedle ! V kanceláři 

ale byli neoblomní : ' Máte naše občanství) [15]. 

 д) «приблизитись до чогось, до когось», «бути в тісній, безпосередній 

близькості до чогось», «впритул»: лицем в лице; носом до носа/ніс у ніс (Ще 

раз по вулиці пройшла вона в задумі і зненацька зіткнулась ніс у ніс із 

хлопцем (М.Рильський))[6:16]; tváří v tvář něčemu (Напр. Setkal se se svým 

protivníkem tváří v tvář)[13,S.II:351].  

Зіставлення українських і чеських фразеологізмів на позначення 

просторових понять «далеко», «близько» виявляє при збігу загальної 



семантики значні розбіжності в образній характеристиці. Іноді різниця між 

відповідними ФО в обох мовах полягає у відмінності стрижневих 

компонентів, які стали основою образних характеристик: де Макар телят 

пасе – kde lišky dávají dobrou noc ; палицею /палкою кинути – co by kamenem 

dohodíl. При всій відмінності компонентного складу фразеологічних зворотів 

в українській і чеській мовах серед них  виразно встановлюються часткові та 

абсолютні семантичні універсалії. Серед часткових універсалій виділяємо 

такі різновиди: 

 а) різні стрижневі компоненти і однакова або відмінна структура. 

Наприклад: де Макар телят пасе/ де Макар телят не пас/ де Макар телят 

не ганяв/не гонить – kde lišky dávají dobrou noc ;де козам роги правлять/  де 

Сидір козам роги править;де волам роги правлять,а кіз кують підковами; 

палицею /палкою кинути –  co by kamenem dohodíl; за синім морем – za velkou 

louzí; за тридев’ять/ сім/ тридесять земель –  za devíti/devaterými/devatero 

horami a řekami; під боком – mít to při ruce; 

 б) однакові стрижневі компоненти і відмінності у структурі. 

Наприклад: за два кроки/ за десять кроків, один крок –pár kroků ;за горами й 

долами - přes hory, přes doly; рукою подати –  na dosah ruky; 

 в) виокремлюємо також абсолютні універсалії з цілковитим збігом 

загальної семантики, образу і структури фразеологізму. Наприклад: як на 

кінці світу/ на кінець світу – na konсi/ (až) na kraj světa; лицем в лице –  tváří 

v tvář něčemu. 

Також варто відзначити, що українські і чеські ФО на позначення часових і 

просторових відношень виконують важливу номінативну функцію, тонко 

відтворюють різноманітні відтінки значень, допомагають нам глибше і 

точніше найменувати оточуючу дійсність. І усі ці відтінки значень ФО 

реалізують, безумовно, в контексті, адже, як зауважують дослідники 

В.Д.Ужченко, Л. Г. Авксентьєв, значення фразеологізмів найповніше 

розкривається в контекстах, оскільки саме контекстові належить основна 

роль у реалізації значень різних мовних одиниць; розгляд же поза 



контекстом, поза зв’язком з іншими мовними одиницями вводить у сферу 

понять, відтісняючи на задній план всебічну реалізацію значень 

фразеологічних одиниць [9, 46-47]. Що ж стосується конотації, то, для 

обраної групи ФО, вона не є обов’язковим елементом значення, а 

знаходиться на периферії. 
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