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У статті розглянуто особливості функціювання фразеологізмів 

біблійного походження в поетичних текстах поетів-шістдесятників. 

 

 Вступ. Чимало експресивних явищ сучасної української мови, які 

виникають на ґрунті її норм, простежується у фразеологічному ярусі, 

стилістичні можливості якого є широкими і  різнобічними, оскільки  

джерельна база походження фразеологізмів української мови надзвичайно 

багата. Чільне місце в ній належить біблійній міфології.  

 Актуальність дослідження. Останнім часом у лінгвістичній літературі 

з’явилася значна кількість наукових праць, присвячених аналізу біблеїзмів. 

Досліджуються їх структурно-семантичні особливості (Т. Гончарова, 

В. Плєшков) та своєрідність функціювання у близькоспоріднених мовах (В. 

Гак, Г. Лілич, О. Трофімкіна), вивчається етимологія біблеїзмів (А. Бірих, А. 

Коваль, І. Матешич). У роботах досліджуються значення й описується історія 

формування біблеїзмів у функціональних стилях (Ю. Гвоздарев, 

М. Люстрова, І. Матвєєв та ін.).  

Однак, незважаючи на ґрунтовний аналіз біблеїзмів, поза увагою 

лінгвістів і до сьогодні лишається питання функціювання бібліофразем у 

художніх текстах. 

 Поети охоче використовують біблійні фраземи через високий ступінь 

узагальненості, їх емоційно-експресивне наповнення й образність. Попри те, 

що звернення до біблійного матеріалу певною мірою обмежувалося 

жорсткими рамками комуністичної догми, активно використовують біблійні 

фраземи у своїй творчості українські поети 60-х років ХХ століття, 

найвиразнішими серед яких, на наш погляд, є В. Стус, Л. Костенко та 

Б. Олійник. 

Метою статті є дослідження особливостей функціювання 

фразеологічних одиниць біблійного походження у поетичних текстах 

В. Стуса, Л. Костенко та Б. Олійника. 

Виклад основного матеріалу. М. Бакіна у книзі «Мовні процеси у 

сучасній російської поезії» [4] подає опис функціювання фразеологічних 

одиниць у поетичних текстах російських поетів. Услід за дослідницею 

виділимо прийоми використання бібліофразем поетами-шістдесятниками. 

Найчастіше у творах митців знаходимо біблійні фраземи, використані 

авторами в їх традиційному загальномовному значенні. Одні з них, з точки 



зору експресивно-стилістичного звучання, є нейтральними, оскільки лише 

називають предмети, явища, дії, не оцінюючи їх при цьому. Інші ж сприяють 

створенню у віршованому тексті певної експресивно-стилістичної 

тональності, що пояснюється їх загальномовною експресивністю. 

 В основному стилістично нейтральними серед фразеологізмів 

біблійного походження є адвербіальні сполуки, котрі використовуються 

поетами у функції різних обставин. Емоційно-експресивне навантаження 

таких біблійних фразем зведене до мінімуму. Наприклад, фразеологізм 

біблійного походження у часи потопу – дуже давно використовує 

Л. Костенко: А дим казав: / – Та це ж не при потопі! / Де ж подівались 

людські голоси? / В такій перенасиченій Європі, / в такі цивілізовані часи! [3, 

с. 246]. Цю біблійну фразему знаходимо в низці поетичних текстів 

Б. Олійника: Він пам’ятав себе / ще від часів потопу. / Як перші зерна 

висвятив на хліб [5, c. 178]; Ми тут жили ще до часів потопу [5, c. 296]; 

...Старезний крук-удівець, / роджений, певне, ще до потопу, / зітхнув, 

прокаркавши [5, с. 393]. 

 Прикладом стилістично нейтральної біблійної фраземи є використання 

Б. Олійником прийменниково-іменникової сполуки плоть від плоті 

(трансформована поетом у «з моєї плоті») на позначення кровної  або 

духовної 

близькості, глибоких почуттів і зв’язків між людьми: — Сину, нащадку, / з 

моєї народжений плоті. / Ти мене кликав? [5, c. 484].  

 Подібним є використання Б. Олійником крилатого вислову хліб 

насущний на 

позначення щоденних людських потреб (у більш   широкому значенні — те, 

без чого не може жити людська душа): А ми в чорноземі усеплодющім / в 

сусіди жебраєм на хліб насущний / І скиглимо, що доля обійшла [5, с. 290]. 

 Однак, є в поетичних текстах поетів-шістдесятників випадки 

використання біблійних фразем, що несуть певне оцінне значення. Так, 

наприклад, В. Стус використовує у своїй поезії біблеїзм-фразеологізм 

смертний гріх зі значенням гріха, який не можна відмолити, на позначення 

особливо тяжкого пороку, вказуючи цим самим на своє ставлення до 

висловленого: І розпросторених світань / сумна імла підводить крила / 

обвислі. А звести несила, / а заборони темну грань / переступити безборонне 

— / то понадмірний, смертний гріх [6, с. 22]. 

 Оцінне з боку авторів значення мають певною мірою трансформовані 

біблійні фраземи використані Б. Олійником (Каїнова печать, що вживається 

як синонім до вислову «тавро зрадника»: Ти ще спізнаєш, що твоя недоля. / 

Твоя руїна і зоря тяжка / Лежить, мов камінь з Каїново-поля, / На чорній 

совісті твого божка [5, с. 319]) та Л. Костенко (Содом і Гоморра на 

позначення місця, де зневажають моральні засади людства: Мікро-Содом, 

зашторена Гоморра, / просніться, люди, чуєте, біда! [3, с. 246 ]). 

  У поетичних текстах поетів-шістдесятників може також відбуватися 

посилення експресивно-стилістичного звучання фразеологізму-біблеїзму під 

впливом контексту. 



Концентрація в одному контексті однотипних за стилістичним 

забарвленням  біблеїзмів   створює  певну  експресивно-стилістичну  хвилю,  

функції  якої в поетичному тексті можуть бути дуже різноманітні.  

 Прикладом підтримки книжного забарвлення біблійної фраземи 

однотипним оточенням може служити текст вірша Л. Костенко, де наліт 

книжності, властивий фразеологізму терновий вінок, підтриманий у 

контексті словосполученнями межа оторопіння, обрії вселюдського 

терпіння, що мають у мові те ж стилістичне забарвлення: Переступи межу 

оторопіння / Чи є у тебе час на манівці? / На обрії вселюдського терпіння / 

вже сходить сонце / у терновому вінці [3, с. 261]. 

 Подібний приклад знаходимо й у вірші Б. Олійника: Образу хліба 

вклонімося. / Сиріч — людині. Високочолому сіятелю землі. / Істинно, люди: 

живемо не хлібом єдиним. / Істинно так, коли маємо хліб на столі [5, 

с. 134]. Книжність крилатого вислову «Не хлібом єдиним буде жити людина» 

підтримується словосполученнями образ хліба, сіятель землі. 

 Окрім посилення експресивно-стилістичного звучання біблійної фраземи, 

знаходимо випадки, коли під впливом контексту відбувається його зміна.  

  Нестандартність ситуації вживання фразеологізму біблійного 

походження, специфічні властивості контексту, який його оточує, емоційна 

та смислова атмосфера поетичного тексту створюють можливості для зміни 

його загальномовного експресивно-стилістичного забарвлення.  

 Відомо, що біблеїзми-фразеологізми, як і будь-які інші стійкі 

словосполучення, характеризуються в мові певною сполучуваністю, яка 

зумовлюється тим, до якого лексико-граматичного розряду вони належать, 

яке лексичне значення й експресивно-стилістичне забарвлення мають. Будь-

яке відхилення від цієї лексико-синтаксичної сполучуваності може призвести 

до зміни загальноприйнятого експресивно-стилістичного забарвлення 

біблеїзму чи появи у нього нових контекстуальних обертонів. 

 Так, наприклад, негативне значення використаного Б. Олійником 

біблеїзму Страшний суд під впливом контексту нейтралізується і набуває  

розмовно-просторічного забарвлення: Егей, сусідко, дочекаєш чуда, / Заки  

тебе ще до Страшного Суду / Зведе зі світу п’яний ботокуда, / А потім 

— нас... [5, с. 317].  

 Своє   значення  справи,  яка  ніколи не  буде завершена  втратив  

вислів Вавилонська вежа, використаний цим же поетом у тексті вірша як 

порівняння: Стримить огром, як Вавилонська вежа, / Із назвиськом 

цапиним / «Казино» [5, с. 291]. 

 Окрім названого вище використання біблійних фразем як готових 

експресивно-стилістичних одиниць у їх загальноприйнятій формі та значенні, 

у поезії поетів-шістдесятників широко застосовуються також різні способи їх 

структурно-граматичних перетворень. Ступінь контекстуальної модифікації 

фразеологізму біблійного походження може бути різною: від зміни 

граматичної форми складових елементів фразеологізму до істотного його 

структурно-семантичного перетворення. 



 Структурно-граматична зміна форми біблійної фраземи зазвичай ніяк 

не відбивається на її смисловому змісті. Подібного роду видозміни нерідко 

викликані прагненням поета оживити сприйняття фразеологізму його 

нестандартною формою або ж включенням його в синтаксичне ціле.  

 До структурно-граматичних оновлень фразеологічних одиниць 

біблійного походження  можна віднести граматичні зміни якого-небудь його 

компонента, інверсію, скорочення складу сполуки. 

 Зміна форми одного з компонентів біблійної фраземи граматично 

носить узуальний характер і буває викликана умовами синтаксичного зв’язку 

компонентів сполуки з іншими членами речення. Різного роду морфологічні 

зміни вихідної форми компонентів фразеологізму-біблеїзму, що 

відбуваються при цьому, є змінами парадигматичними і зазвичай не 

впливають на значення й емоційно-експресивне забарвлення фразеологізму.  

 До таких трансформацій відноситься, зокрема, зміна числа у іменників 

та узгоджених із ними прикметників. Наприклад, Л. Костенко змінює у 

біблійній фраземі заборонений («запретний») плід число стрижневого 

субстантивного компонента, що відповідно впливає на узгоджений із ним 

прикметник: Зажурилася  Єва, / і  Адам  заклопотаний  ходить, / і  посивілі  

хмари  висмикує  Бог  з  бороди. / Щось  у  цьому  раю  вже  нічого  не  

родить, / вже  нічого  не  родить, / тільки  родять  запретні  плоди 

[3, с. 170 ].  

Практично не зачіпають смислового змісту біблійного фразеологізму 

всілякі   модифікації  граматичної  форми  дієслівного  компонента. До  них 

відноситься, зокрема, заміна дійсного способу дієслова наказовим. 

 Приклад такої трансформації знаходимо у поезії Б. Олійника: Відкриті 

наші предківські чертоги / Усім, / хто має помисли незлі. / Прийдіте з 

миром! / Та, заради Бога, / Не вчіть нас жить на батьківській землі [5, 

с. 297] та Л. Костенко: У драмі  людській  небагато  дій: / дитинство,  

юність,  молодість  і  старість. / Роби  що  хоч,  ридай  або  радій. / Неси  

свій  хрест.  Все  інше  ─  позосталість [3, с. 178]. 

 Ще одним різновидом структурно-граматичної зміни біблійної фраземи 

в поетичному тексті є скорочення (усічення) лексичного складу. Подібна 

трансформація фразеологізму не відбивається на його семантиці, оскільки 

традиція вживання таких сполук у мові й контексті легко відновлює в пам'яті 

читача еліптичні компоненти.  

 Скороченню найчастіше піддається залежний компонент співвідносної 

із словосполученням біблійної фраземи, виражений додатком, означенням 

або обставиною.  

 У поетичному тексті Б. Олійника знаходимо приклад, коли усічення у 

фразеологізмі біблійного походження Не копай яму, бо сам у неї впадеш, що 

співвідноситься за своєю формою із складнопідрядним реченням, зазнає вся 

залежна частина: Не копайте яму / навіть сводні ницій, / А копаймо з нами / 

У степу криницю [5, c. 388]. 

 Висновки. Животворна стилістична стихія біблеїзмів, є невичерпною. 

Експресивно-стилістичні  функції фразеологізму біблійного походження у 



віршованому тексті визначаються як властивостями, притаманними йому в 

загальномовному вживанні, так і специфікою його включення в текст, 

підпорядкованістю поставленій автором художній меті. 
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