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Варіантність українських фразеологізмів на позначення просторових 

відношень 

 

У лінгвістиці розрізняють два погляди на питання про сутність та 

співвідношення понять варіант фразеологічної одиниці й синонім фраземи. Ще 

з 70-их років ХХ ст. усталилась думка про тотожність названих понять, а тому в 

працях багатьох вчених вони чітко не розрізнені
1
.Одночасно в низці наукових 

досліджень [ 7,c. 82; 20, c. 6-29], а також і в пізніших роботах [3, c.29; 8, c.67; 5, 

c. 62; 16, c.18] лінгвісти зосереджують свою увагу на відмінностях понять 

варіантності та синонімії, особливо наголошуючи на рисах, що різнять ці 

явища. Зокрема, Н.Бабич, виходячи з усталеного погляду на сутність фразем, 

уважає, що фразеологічні варіанти та фразеологічні синоніми диференційовані 

за сімома ознаками:1) цільністю номінації; 2)тотожністю відтворюваного 

образу; 3)тотожністю слів-компонентів; 4)синтаксичною сполучуваністю з 

одиницями фразеологічного контексту; 5)співвіднесеністю зі словом чи 

вільним словосполученням; 6) динамікою розвитку; 7) стилістичністю поля 

[2,23]. 

М. Ф. Алефіренко зазначає: “Специфіка фразеологічної варіантності 

зумовлюється тим, що фраземи, зазнавши впливу синтагматичних, 

парадигматичних і варіантних властивостей лексем, відзначаються значно 

ширшим діапазоном варіювання, більшою кількістю факторів, які 

регламентують різноманітні комбінації фразеологічних компонентів”. Автор 

виділяє декілька поглядів на природу і “лінгвістичний механізм” 

фразеологічної варіантності, відповідно до яких для останньої характерні такі 

ознаки: а) денотативно-сигніфікативна тотожність семантичної структури 

                                                 
1
 Див. наприклад, [ 6, c.81; 10, c.33; 14, c. 315]. 
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варіантних фразем (В. П. Жуков, О. І. Молотков, Л. Г. Скрипник, 

М.М.Шанський); б) адекватність експресивно-стилістичних властивостей 

модифікованих фразем (Ю. Ю. Аваліані і Л. І. Ройзензон, О. І. Діброва, 

В.І.Зимін, Л. М. Колесникова, Р. М. Попов, Н. О. Стебелькова, І . А.Федосов); 

в) змінність компонентів експонентної структури у межах інваріантного плану 

вираження фраземного знака (В. Г. Гак, О. В. Кунін, Л.Г. Скрипник); 

г)тотожністю етимологічного образу, або внутрішньої форми, в смисловій 

структурі варіантних фразем (А. М. Бушуй, Ф. П. Медведєв, В. М. Мокієнко, 

Ю. Ю. Аваліані, Л. І. Ройзензон); стабільність синтаксичної структури фразем-

варіантів (Ю. Д. Апресян, О. В. Кунін, О. М. Метешвілі, Е.С.Пауласкене) [1,23-

25]. 

Ці критерії фразеологічної варіантності, в основному, передбачають 

обов’язкове збереження їх основного лексемного складу. Мовознавець 

М.Ф.Палевська фразеологічними варіантами вважає звороти, в основі яких 

лежить єдиний образ незалежно від форми його вираження [13, с.56]. У такому 

разі фразеологічна варіантність тотожна фразеологічній синонімії. Фразеологи 

Н.М. Амосова, О. М. Бабкін, М. М. Копиленко і З. Д. Попова взагалі 

заперечують існування лексичних варіантів ФО, оскільки, на їх думку, лексемні 

заміни призводять до утворення самостійних фразем. Тому межею 

фразеологічної варіантності вони вважають граматичні видозміни лексем у 

складі тієї чи іншої ФО (О. І. Федоров, В. Флейшер).  

Мовознавець Т. З. Черданцева вбачає в узуальних лексичних видозмінах 

компонентного складу фразем перехідність між варіантністю і синонімією ФО, 

називаючи їх синонімічними варіантами [19]. 

На думку В. Ужченка й Л. Авксентьєва, варіанти фразеологічних одиниць 

(ФО) зумовлені, по-перше, природою семантики фразем (цілісність значення 

при відмінностях у компонентному складі); по –друге, системністю зв’язків у 

лексиці (взаємозаміна йде за ознакою синонімічних зіставлень, метонімічного 

зближення, тематичної належності, варіантності лексем тощо)– цей чинник 

уможливлює субституційні заміни окремих компонентів ФО, які спричинюють 
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появу фразеологічних варіантів; по-третє, розвитком (рухом, “життям”) самої 

фразеологічної системи; по-четверте, протяжністю структури (еліпсис, 

факультативність та ін..) [16, с.18]. 

В. Ужченко та Д. Ужченко обстоюють думку щодо взаємодії двох 

протилежних тенденцій у складі фразеологічних одиниць – тенденції до 

стабільності в семантиці, формі та структурі й до формального оновлення 

мовної оболонки. Під фразеологічними варіантами ці вчені розуміють 

“…різновиди фразеологічних одиниць, тотожних за значенням і граматичними 

функціями при частковій відмінності в компонентному складі, у словоформах 

компонентів або в порядку їх чи кількості [17, с. 92]. Дослідники розрізняють 

лексичне, або власне фразеологічне варіювання, та формальну варіативність 

фразем. Це не суперечить думці В. Мокієнка про те, що не слід кожну лексичну 

заміну вважати витворенням синонімічного фразеологізму, адже фразеологічні 

одиниці походять з вільносинтаксичних сполучень, яким властива 

взаємозамінність компонентів [11, с. 33].  

Дискусійність питань щодо розмежування фразеологічних варіантів і 

фразеологічних синонімів, неоднозначне їх вирішення в багатьох лінгвістичних 

працях, суміжність аналізованих мовних одиниць дало можливість 

В.Ужченкові говорити про варіативно-синонімічні групи фразем, під якими 

учений розуміє такі смислові “об’єднання фразеологічних одиниць, котрі у 

своїх значеннях мають подібні опорні семи й ідентифіковані близькими за 

значенням синонімічними варіантами, часом із широким набором 

варіантів”[15]. Фразеологічними варіантами називаються одиниці, що 

характеризуються варіацією таких елементів, які не змінюють семантики, 

валентності, образу і функціонально-стилістичної належності фразеологізмів [4, 

с. 125]. 

Ми поділяємо думку мовознавця М. Ф. Алефіренко. Науковець у своїй 

праці “Теоретичні питання фразеології” зазначає, що фразеологічними 

варіантами слід вважати такі різновиди фразем, які характеризуючись 
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відносною тотожністю фразеологічного значення й етимологічного образу, 

відрізняються окремими компонентами плану вираження [1]. 

Виходячи з цього, варто відзначити, що варіантність українських ФО на 

позначення просторових відношень представлена багатогранно. 

Простір – важливий параметр матеріального світу, що відображається у 

нашій свідомості, і знаходить свою актуалізацію в мові. Просторові відношення 

широко представлені в українській фразеології, зокрема, просторові 

відношення відстані “далеко” – “близько”, на аналізі яких зупинимось 

детальніше. 

Завдання розвідки – розглянути варіантність українських фразеологізмів 

на позначення просторових відношень.  

Фразеологічні одиниці і текстові приклади для даного дослідження були 

вибрані із фразеологічних словників української мови. Ілюстративний матеріал 

подається вибірково (на вибір автора). 

Досліджуючи українські ФО на позначення просторових відношень, ми 

виокремили таку варіантність: стилістичну, морфолого-синтаксичну, лексичну. 

Ми виділяємо, зокрема, варіантність:  

1) стилістичну.  

Серед українських ФО на позначення просторових відношень стилістична 

варіантність зумовлена вживанням фразеологізмів у літературній мові та 

діалектах: близький /блигий / блигомий світ. Лексема близький вживається в 

українській літературній мові; блигий/блигомий – діалектні слова. 

2) морфолого-синтаксичну: 

В українських ФО морфолого-синтаксична варіантність зумовлена, 

здебільшого, вживанням різних просторових прийменників, які, відповідно, 

керують різними відмінками, або ж вживанням однакових прийменників, але із 

різними відтінками значень. Наприклад:  

за синім морем/ за синє море. ФО за синім морем означає “де” і просторовий 

прийменник за керує  орудним відмінком (Напр. Якби то далися орлинії крила, 

За синім би морем милого знайшла (Т.Шевченко))[18, с.506]; фразеологізм за 
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синє море означає “куди” і прийменник    за  вживається зі знахідним 

відмінком; 

носом до носа / ніс у ніс (Напр. Ще раз по вулиці пройшла вона в задумі і 

зненацька зіткнулась ніс у ніс із хлопцем (М.Рильський)) [9, с.16]; 

Аналогічно ФО на кінці світу / на кінець світу . 

 Варіантність також зумовлюється вживанням різних форм одного і того ж 

слова. Наприклад: 

де Макар телят пасе/ де Макар телят не пас. Тотожність значення 

забезпечується вживанням дієслова пасти в теперішньому часі і заперечної 

форми минулого часу;  

нема (немає, не було)  кінця-краю (Напр. Він давно вже вскочив у його (ліс) і 

повинний би був перейти, а от йому кінця-краю немає (П. Мирний))[18, с.543]. 

Тотожність значення забезпечується вживанням дієслова бути в теперішньому і 

минулому часі. 

3) лексичну: 

Широко серед українських ФО на позначення просторових відношень 

представлена, зокрема, лексична варіантність. Використавши класифікацію 

лексичних варіантів В.М.Мокієнка [14, 25-30] , ми виділяємо фразеологізми, у  

яких варіантність зумовлена використанням відносних синонімів: 

палицею/палкою кинути (Напр. Недалеко вже й до базару – палицею кинути 

(П.Мирний)) [9, с.16];  

Аналогічно  ФО у незнані/ невідомі місця; тридев’яте  царство / королівство/ 

володарство; не близький/далекий  світ (Напр. В’яжу і страх як боюся– не 

близький світ додому іти. Склала полукіпки вже поночі(М.Стельмах)) [9, с.32]; 

під /перед (самим) носом; рукою подати / кинути (Напр. Та ми духом… тут же 

рукою подать) (М. Старицький)) [9,с.16].    

Також виділяємо ФО, у яких варіантність зумовлена вживанням лексем 

однорідної тематичної групи. Наприклад: за тридев’ять/за сім/за тридесять 

земель; де Макар телят не пас/ де Макар телят не гонив (Напр. Підеш туди, 

куди Макар телят не ганяв (Українське прислів’я) )[18, с.460]; немає / не видно 
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кінця-краю; за два кроки / за десять кроків;де козам роги правлять / де Сидір 

козам роги править  (Напр. Збирається (Ївга) на весілля, а жених там, де 

козам роги правлять! Побачимо, який з цього пива мед буде (Г.Квітка-

Основ’яненко))[18, с.687], (Напр. - Гулятимеш там, де Сидір козам роги 

править(П.Мирний))[9, с.32]. 

Варто зазначити, що серед лексичних варіантів українських ФО значно 

переважають фразеологізми, у яких варіантність зумовлена вживанням лексем 

однорідної тематичної групи.  

Таким чином, варіантність українських фразеологізмів на позначення  

просторових відношень є дуже багатою. Про це свідчать численні ФО, які 

трапляються в текстах в різних варіантах, зокрема, ми розглянули варіантність 

стилістичну, морфолого-синтаксичну та лексичну. 
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У статті подано різноманітні погляди вчених на природу та сутність 

фразеологічних варіантів, а також проаналізовано варіантність українських ФО 

на позначення просторових відношень, зокрема, розглянуто варіантність 

стилістичну, морфолого-синтаксичну та лексичну. 

Ключові слова: фразеологічні варіанти, варіантність, фразеологічна одиниця. 

 

 Liudmyla Kobyletska 

The variation of Ukrainian phraseological units, which denote spatial relations 

The article presents the views of various scholars on the nature and essence of 

phraseological variants and analysis the variation of Ukrainian phraseological units, 

which denote spatial relations, in particular, considered stylistic, morpho-syntactic 

and lexical variation. 

Key words: phraseological variants, variation, phraseological unit. 

 

 


