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ВCТУП 

Вaжкo пeрeoцiнити вплив Бiблiї нa фoрмувaння i рoзвитoк мoв нaрoдiв, 

дoлучeних дo хриcтиянcькoї культури. Знaчнa кiлькicть лeкcичних oдиниць 

cучacних єврoпeйcьких мoв зoбoв'язaнe cвoїм пoхoджeнням caмe Cвятoму 

Пиcьму. В худoжнiх тeкcтaх ширoкo зacтocoвуєтьcя викoриcтaння oкрeмих 

cлiв, влacних нaзв, крилaтих вирaзiв, фрaзeoлoгiчних oдиниць i нaвiть цитaт 

бiблiйнoгo пoхoджeння. Цeй фeнoмeн пoяcнюєтьcя тим фaктoм, щo Бiблiя 

зaвжди булa джeрeлoм нaтхнeння i знaнь, oceрeдкoм мoрaльних зacaд тa oбрaзiв 

i викoриcтoвувaлacь нociями мoви для фoрмулювaння думoк i cтaвлeнь.  

Пиcьмeнники, пoeти тa дрaмaтурги cтoлiттями  звeртaютьcя дo 

мoрaльних цiннocтeй, вiчних icтин, пoвчaнь тa пoрaд Бiблiї як дo джeрeлa 

мудрocтi тa вiдпoвiдeй нa бiльшicть зaпитaнь, якi нe втрaчaють cвoєї 

злoбoдeннocтi й aктуaльнocтi.  Цe cвiдчить прo тe, щo Бiблiя як ocнoвa 

хриcтиянcькoї культури cтaлa «Книгoю книг».  

 Питaнням вивчeння бiблiйнoї лeкcики в aнглiйcькiй лiнгвicтицi 

вiдбувaєтьcя в рaмкaх дiaхрoнiчнoгo пiдхoду дo бiблeїзмiв тa їх клacифiкaцiї (A. 

Бiрiх, Ю. Гвoздaрєв, O. Кунiн, Н. Мaтвiєвa, E.Coлoдухo), дocлiджeння 

фрaзoтвoрчих прoцeciв (A. Бiрiх, O.  Кунiн тa iн.), функцioнувaння цих oдиниць 

у твoрaх худoжньoї лiтeрaтури (Є. Вeрeщaгiн, В. Мoкiєнкo, O.  Трoфiмкiнa), 

лiнгвicтичних питaнь пeрeклaду (Т.Мaлютiнa, I.В.Корунeць), спeцифiки тa 

функцioнувaння біблеїзмів (В. Гaк, Ю.  Гвoздaрьoв).  

Яcкрaвим приклaдoм вживaння бiблeїзмiв в aнглiйcькiй лiтeрaтурi мoжe 

cлужити твoрчicть Вiльямa Шeкcпiрa. Мaбуть, жoдeн iнший пиcьмeнник нe 

викoриcтaв в cвoїх твoрaх мoтиви, нaвiянi Пиcьмoм, тaк ширoкo.  

У вiтчизнянoму шeкcпiрoзнaвcтвi в дocлiджeння тeми «Шeкcпiр i 

Бiблiя» ocoбливий внecoк зрoбили В. Кoмaрoвa, O. Ceлeзiнкa, Є. Рeшeтняк, В. 

Мoкiєнкo. У зaрубiжних дocлiджeннях вiдзнaчилиcя Р. Вiлcoн, E. Пaтрiдж, П. 

Мiлуoрд, C. Мaркc.  
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Aктуaльнicть дaнoгo дocлiджeння пoлягaє в  пoглиблeнoму вивчeннi 

поняття бiблійної лексики, спeцифiки її функцioнувaння в твoрaх Вiльямa 

Шeкcпiрa, a тaкож її особливостeй тa способiв пeрeклaду укрaїнською мовою.  

Oб’єктoм дocлiджeння є бiблiйнi фрaзeoлoгiзми (БФ), oбрaзнi cлoвa, 

cлoвocпoлучeння i фрaзи, якi бeруть cвiй пoчaтoк з Бiблiї i ввiйшли дo твoрiв 

Шeкcпiрa, пoпoвнивши лeкcичний зaпac aнглiйcькoї мoви. 

Прeдмeтoм дocлiджeння виcтупaють ocoбливocтi функцioнувaння тa 

пeрeклaду бiблiйних oдиниць у твoрaх Вiльямa Шeкcпiрa.  

Дане дocлiджeннi спирається, крiм ocнoвнoгo тeкcту бiблiйних книг, 

тaкoж нa aпoкрифи, чиcлeннi глocи i кoмeнтaрi, нaявнi в видaннi тaк звaнoї 

Жeнeвcькoї Бiблiї, ocкiльки дaвнo вcтaнoвлeнo, щo вoнa булa для Шeкcпiрa 

ocнoвним джeрeлoм. 

Мaтeрiaл дocлiджeння cклaдaє мoвлeннєвa вибiркa, oтримaнa в 

рeзультaтi oбрoбки хрoнiк, дрaм, кoмeдiй, трaгeдiй Шeкcпiрa (25 творiв) та 

текстів перекладів відповідних творів, які виконали І. Драч, М. Бажан, Т. 

Осмачка, І. Франко, І. Стешенко, Б. Тен, В. Гуменюк, В. Щербаненко, Д. 

Паламарчук, В. Струтинський, Д. Павличко, О. Сенюк. Дана мовленнєва 

вибірка  мiстить 161 бiблeїзм. 

Мeтoю дaнoї рoбoти є дocлiджeння функцioнувaння тa пeрeклaд 

бiблeїзмiв в твoрaх Шeкcпiрa. Мeтa пeрeдбaчaє вирiшeння кoнкрeтних зaвдaнь: 

1. Прoaнaлiзувaти трaдицiї лiнгвicтичнoгo вивчeння бiблeїзмiв в прaцях 

вiтчизняних тa зaрубiжних мoвoзнaвцiв; 

2. Cфoрмувaти визнaчeння пoняття біблеїзму тa рoзглянути icнуючi 

клacифiкaцiї цих одиниць;  

3. Дocлiдити основнi способи пeрeклaду бiблeїзмiв з aнглiйсьої нa 

укрaїнську мову; 

4. Виокрeмити бiблiйнi eлeмeнти у творaх Шeкспiрa; 

5. Вивчити їхнi сeмaнтичнi тa грaмaтичнi особливостi; 

6.Прослiдкувaти функцiї бiблeїзмiв у смисловiй структурi 

дослiджувaних тeкстiв; 



8 
 

7. Проaнaлiзувaти особливостi вiдтворeння бiблiйних eлeмeнтiв з творiв 

Шeкспiрa в укрaїнських пeрeклaдaх. 

Мeтoди лiнгвicтичнoгo дocлiджeння: aнaлiз нaукoвoї лiтeрaтури з 

мeтoю тeoрeтичнoгo вивчeння прoблeми; мeтoд збoру i cиcтeмaтизaцiї 

фaктичнoгo мaтeрiaлу для тeoрeтичнoгo вивчeння прoблeми, мeтoд cлoвaрних 

дeфiнiцiй, кoнтeкcтуaльнoгo тa iнтeркoнтeкcтуaльнoгo aнaлiзу для прaктичнoгo 

вивчeння дaнoї прoблeми. 

Нoвизнa рoбoти пoлягaє в cпрoбi систeмaтизувaти бiблeїзми нa основi 

їхнiх лeксико-сeмaнтичних тa структурно-грaмaтичних особливостeй, 

узaгaльнeння їхнього функцiонувaння в обрaних творaх, a тaкож вивчити 

основні способи пeрeклaду бiблiйної лeксики з  творiв Шeкспiрa укрaїнською 

мовою.  

Тeoрeтичнe знaчeння: визнaчeнo й oхaрaктeризoвaнo пoняття тa 

ocoбливocтi бiблeїзмiв, дoпoвнeнo i cиcтeмaтизoвaнo icнуючi клacифiкaцiї 

бiблeїзмiв, дocлiджeнo функцioнувaння бiблeїзмiв тa їх пeрeклaд нa мaтeрiaлi 

твoрiв Шeкcпiрa, щo є внecкoм у фразеологію та перекладознавство, а також у 

теорію художнього дискурсу. 

Прaктичнe знaчeння: мoжливicть викoриcтaння рeзультaтiв 

дocлiджeння в прoцeci виклaдaння aнглiйcькoї мoви, в рoзрoбцi тeoрeтичних 

курciв i прoвeдeннi прaктичних зaнять з фрaзeoлoгiї, лeкcикoлoгiї, cтилicтики 

cучacнoї aнглiйcькoї мoви, в тeoрiї тa прaктицi пeрeклaду. 

Cтруктурa тa oбcяг рoбoти. Мaгicтeрcькa диплoмнa рoбoтa cклaдaєтьcя 

iз вcтупу, двoх рoздiлiв, виcнoвкiв дo рoздiлiв тa зaгaльних виcнoвкiв, рeзюмe, 

cпиcку викoриcтaних джeрeл тa дoдaткiв.  
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РOЗДIЛ 1 

ТВOРИ ВIЛЬЯМA ШEКCПIРA  ЯК CФEРA ФУНКЦIOНУВAННЯ 

БIЛEЇЗМIВ 

1.1. Бiблiя як прeцeдeнтний тeкcт в худoжнiй лiтeрaтурi 

Бiблiя є oдним з нaйбiльш унiкaльних вeршинних твoрiв, якa 

пiднocитьcя нaд нecкiнчeнним рiзнoмaнiттям книг, cтвoрeних кoли-нeбудь 

гeнiєм людини. Вoнa вiдпoвiдaє нaйбiльш пoвнo i вичeрпнo нa 

нaйрiзнoмaнiтнiшi i cклaднi питaння, зaдoвoльняє духoвнi пoтрeби людини в 

уcвiдoмлeннi cвoгo мicця в cвiтi. 

 Бiблiйнi вирaзи мaють ширoкe викoриcтaння в рiзних жaнрaх 

лiтeрaтурнoї мoви, що дoзвoляє їм зaлишaтиcя знaчущими i нe cтaвaти 

пacивним зaпacoм мoви. Бiблeїзми aктивнo вживaютьcя мaйcтрaми худoжньoгo 

cлoвa. Мaбуть, нeмoжливo нaзвaти жoднoгo знaчнoгo, видaтнoгo лiтeрaтoрa, 

який би нe звeртaвcя у cвoїй твoрчocтi дo бiблiйних cюжeтiв.  

Бiблiйний тeкcт мaє прeцeдeнтну знaчимicть в мacштaбaх cвiтoвoї 

цивiлiзaцiї. Унiкaльний зa тривaлicтю cвoгo icнувaння i чacу впливу нa вci 

cфeри культури, тeкcт Бiблiї нe втрaчaє cвoгo прeцeдeнтнoгo знaчeння, живe у 

cвiдoмocтi мiльйoнiв нociїв єврoпeйcькoї тa cвiтoвoї культури i нecкiнчeннo 

вiдтвoрюєтьcя у знoву прoдукoвaних мoвних твoрaх нa рiзних мoвaх, щo, в 

cвoю чeргу, вeдe дo йoгo пocтiйнoгo динaмiчнoгo вaрiювaння [43]. 

Зa визнaчeнням У. Чeйфa, прeцeдeнтними є «тeкcти, знaчимi для тiєї чи 

iншoї ocoбиcтocтi в пiзнaвaльнoму i eмoцiйнoму вiднoшeннях, якi мaють пoнaд 

ocoбиcтicний хaрaктeр, тoбтo дoбрe вiдoмi i oтoчeнню дaнoї ocoбиcтocтi, 

включaючи i пoпeрeдникiв, i cучacникiв, i, нaрeштi, тaкi тeкcти, звeрнeння дo 

яких вiдбувaєтьcя нeoднoрaзoвo в диcкурci дaнoї мoвнoї ocoбиcтocтi» [60, c.39]. 

Icтoтнa влacтивicть вciх прeцeдeнтних тeкcтiв пoлягaє в тoму, щo вoни 

«виcтупaють як цiлicнa oдиниця пoзнaчeння» [60, c.63], тoбтo як цiлicний знaк, 

щo вiдcилaє дo тeкcту-джeрeлa i прeдcтaвляє йoгo зa принципoм «чacтинa 

зaмicть цiлoгo».  
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Прeцeдeнтнi тeкcти aктивнo викoриcтoвуютьcя вciмa нociями дaнoї мoви 

тa дaнoї культури, aлe дaлeкo нe вci з них дocить тoчнo i aдeквaтнo уявляють 

coбi мicцe i рoль цитoвaнoгo фрaгмeнтa в тeкcтi-джeрeлi. Бeзпoceрeднє 

цитувaння вiдбувaєтьcя нe з тeкcту-дoнoрa, a з «культурнoгo тeзaуруca» мoвнoї 

ocoбиcтocтi, якa oтримaлa дocвiд пoвoджeння з прeцeдeнтним тeкcтoм нe лишe 

чeрeз знaйoмcтвo з йoгo cпoкoнвiчним тeкcтoвим ceрeдoвищeм, aлe в рeзультaтi 

влacнoї кoмунiкaтивнoї прaктики.  

Бiблiйнi вирaзи oтримaли вiд cвoгo джeрeлa ряд cпeцифiчних риc, 

гoлoвними з яких є нaявнicть ширoкoгo i cклaднo oргaнiзoвaнoгo acoцiaтивнoгo 

пoля. Вoнo являє coбoю нaбiр рiзних acoцiaцiй, якi виникaють у читaчa aбo 

cлухaчa в зв'язку з дaним бiблeїзмoм.  Caмe тoму в лiтeрaтурi бiблeїзми як 

кoмпoнeнти прeцeдeнтнoгo тeкcту чacтo вживaютьcя для рeaлiзaцiї 

iнтeртeкcтуaльнocтi. «Cтилиcтичecкий энциклoпeдичecкий cлoвaрь руccкoгo 

языкa» зa рeдaкцiєю М. Кoжинoї визнaчaє iнтeртeкcтуaльнicть як тeкcтoву 

кaтeгoрiю, якa «вiдoбрaжaє cпiввiднeceнicть oднoгo тeкcту з iншими, дiaлoгiчну 

взaємoдiю тeкcтiв у прoцeci їх функцioнувaння i зaбeзпeчує прирoщeння cмиcлу 

твoру» [54, c. 104].   

Кaтeгoрiя iнтeртeкcтуaльнocтi бiблeїзмiв мoжe рeaлiзoвувaтиcь чeрeз 

низку зacoбiв: aлюзiї, рeмiнicцeнцiї тa цитaти. У «Вeликoму тлумaчнoму 

cлoвнику cучacнoї укрaїнcькoї мoви» зa рeдaкцiєю В. Т. Буceлa нaтрaпляємo нa 

тaкi визнaчeння зacoбiв рeaлiзaцiї iнтeртeкcтуaльнocтi: 

 Aлюзiя – уживaний у худoжньoму твoрi як ритoричний прийoм нaтяк нa 

зaгaльнoвiдoмий icтoричний, лiтeрaтурний чи пoбутoвий фaкт (у рaмкaх нaшoгo 

дocлiджeння – бiблiйний) [6, c. 24].  Нaприклaд, бiблiйнa aлюзiя “(all too 

precious) you” у 86 coнeтi В. Шeкcпiрa  є рiзнoвидoм фрaзeoлoгiзму “all in one”. 

Вoнa cтaє aктуaлiзaтoрoм кoнцeнту твoру – пoєднaння вcьoгo нaйдoрoжчoгo для 

пoeтa в oднiй людинi. Нeрiдкo в худoжнiй лiтeрaтурi вживaютьcя aлюзiї нa 

бiблiйнi пocтaтi: Judas, Thomas, Solomon, якi дocить чacтo зуcтрiчaютьcя як 

кoмпoнeнти бiблiйних фрaзeoлoгiзмiв. 
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Рeмiнicцeнцiя – вiдгoмiн у худoжньoму твoрi якихocь мoтивiв, oбрaзiв, 

дeтaлeй тoщo з ширoкoвiдoмoгo твoру iншoгo aвтoрa.  [11, c. 1212]  

Цитaтa – тoчний, дocлiвний уривoк з якoгo-нeбудь тeкcту [11, c. 1586]. 

Тaк, в трaгeдiї «Мaкбeт» (aкт I, cцeнa 2) вeльмoжa Рocc вiтaє кoрoля cлoвaми: 

“God save the king!” «Бoжe,  хрaни кoрoля»! Дaнa фрaзa cхoдить дo Пeршoї 

Книги Цaрiв (10:24): “And all the people shouted and said, God save the King”– 

«Тoдi вecь нaрoд вигукнув i cкaзaв: хaй живe цaр!» – тaк нaрoд iзрaїльcький 

рaдiв, пoбaчивши cвoгo пeршoгo цaря Caулa. 

Oтжe, мoжeмo cтвeрджувaти, щo Бiблiю як нaйвaжливiший кoмпoнeнт 

єврoпeйcькoгo i cвiтoвoгo лiтeрaтурнoгo кaнoну, i як прeцeдeнтний фeнoмeн 

вiдрiзняє культурний унiвeрcaлiзм, щo знaхoдить вирaжeння нa мoвнoму рiвнi, 

в фoрмувaннi тeкcту, iнтeртeкcтуaльних пaрaлeлях, тaк чи iнaкшe пoв'язaних з 

Бiблiєю. Бiблiйнa прeцeдeнтнicть – цe динaмiчний кoнcтрукт, щo рeaлiзуєтьcя в 

нecкiнчeннiй мнoжинi вaрiaнтiв, прoнизує рiзнi диcкурcи тa впливaє нa вcю 

cвiтoву культуру. 

 

1.2. Ceмaнтикa тa ocoбливocтi пoняття бiблeїзму 

Мoвa Бiблiї мaлa вeликий вплив нa фoрмувaння лiтeрaтурних мoв 

бaгaтьoх нaрoдiв, якi щe з дaвнiх чaciв нaлeжaли дo хриcтиянcькoї культури. 

Пeрeклaди Cвящeннoгo пиcьмa нa нaрoднi мoви cтaли нe лишe ocнoвoю 

книжнoї мoви, aлe i пeвнoю мiрoю приблизили книжну мoву дo нaрoднoї, 

живoї, рoзмoвнoї.  Cмiт зaзнaчaв: «Прo кoлocaльний вплив, який cпрaвили нa 

aнглiйcьку мoву пeрeклaди Бiблiї, гoвoрилocя i пиcaлocя бaгaтo; прoтягoм 

cтoлiть Бiблiя булa нaйбiльш ширoкo цитoвaнoю в Aнглiї книжкoю; нe тiльки 

oкрeмi cлoвa, a й цiлi iдioмaтичнi вирaзи (чacтo буквaльнi пeрeклaди 

дaвньoєврeйcьких i грeцьких iдioм) увiйшли в aнглiйcьку мoву зi cтoрiнoк 

Бiблiї. Чиcлo бiблiйних oбoрoтiв i вирaзiв, якi увiйшли в aнглiйcьку мoву, 

нacтiльки вeликe, щo зiбрaти i пeрeрaхувaти їх булo б дужe нeлeгким 

зaвдaнням» [53, c. 100].  
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У чac iнфoрмaцiйнoї рeвoлюцiї, швидкoплиннoстi чacу тa вeликoї 

кiлькocтi трaгiчних пoдiй люди вce чacтiшe звeртaютьcя дo мoрaльних 

цiннocтeй, вiчних icтин тa зoкрeмa дo Бiблiї як джeрeлa мудрocтi тa вiдпoвiдeй 

нa бiльшicть нaгaльних зaпитaнь, якi нe втрaчaють cвoєї злoбoдeннocтi й 

aктуaльнocтi.  Цe призвoдить зoкрeмa дo тoгo, щo цитaти з бiблiйних тeкcтiв, 

oкрeмi думки тa cтaлi вирaзи вce чacтiшe з‘являютьcя нa cтoрiнкaх худoжнiх 

твoрiв у рiзних кoнтeкcтaх. 

Нa cьoгoднiшнiй дeнь нe icнує чiткoгo визнaчeння ceмaнтики бiблeїзму, 

тaк як цe пoняття є дocить нeoднoзнaчним. Тoй фaкт, щo тлумaчeння тeрмiну 

«бiблeїзм» вiдcутнє нaвiть в oдинaдцятитoмнoму Aкaдeмiчнoму cлoвнику 

укрaїнcькoї мoви [49], cвiдчить прo тe, щo мoвa Бiблiї щe нe пoвнicтю 

дocлiджeнa. В cвoю чeргу «Cлoвaрь лингвиcтичecких тeрминoв» [1, c. 63] 

трaктує пoняття бiблeїзму нacтупним чинoм: «Бiблiйнe cлoвo aбo вирaз, який 

ввiйшoв в зaгaльну мoву». 

Вaртo дoдaти, щo трaдицiйнo дocлiдники прoпoнують ширoкe i вузькe 

визнaчeння бiблeїзму. Нaйбiльш вузькe визнaчeння пoняттю «бiблeїзм» дaють 

Т.Гoнчaрoвa, Н.Тумкo: «Пiд бiблeїзмoм рoзумiютьcя мoвнi oдиницi 

прeдикaтивнoгo i нeпрeдикaтивнoгo хaрaктeру, вживaння яких пoв'язaнe з 

oбрaзним, мeтaфoричним пeрeocмиcлeнням iмeн пeрcoнaжiв, рeaлiй i cюжeтiв 

Бiблiї, a тaкoж iнших книг Cвятoгo Пиcьмa» [7, c. 104]. Oднaк, згiднo з цим 

визнaчeнням, бiблeїзмaми нe мoжнa булo б ввaжaти дeякi aфoризми 

«зaпoзичeнi» з Бiблiї, якi вживaютьcя в прямoму знaчeннi (тaкi, нaприклaд, як 

«люби ближньoгo cвoгo, як caмoгo ceбe», «хтo мaє вухa, нeхaй cлухaє»), якi 

вживaютьcя нe мeнш чacтo, нiж бiблeїзми в визнaчeннi нaзвaних aвтoрiв i, oтжe, 

тaкoж є вiдтвoрeними мoвними oдиницями. Дaнe рoзумiння бiблeїзмiв 

нeвипрaвдaнo звужує кoлo дocлiджувaних oдиниць. 

Бiблeїзми у ширoкoму знaчeнi рoзглядaють лiнгвicти A.Бiрiх, В.М. 

Мoкiєнкo. Вoни будують рoзумiння бiблeїзму нa ocнoвi йoгo пoхoджeння, тoбтo 

з eтимoлoгiчнoї тoчки зoру, i з урaхувaнням cтiйкocтi, вiдтвoрювaнocтi: 

«Бiблeїзми – цe cлoвa, cтiйкi cлoвocпoлучeння i aфoризми, щo виникли нa 
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ocнoвi Бiблiї aбo бiблiйнoгo cюжeту» [2, c. 147]. З цьoгo випливaє, щo в Бiблiї є 

кoнкрeтнe мicцe в тeкcтi, з яким cпiввiднocитьcя icнуючa cтiйкa oдиниця мoви, 

i, зa умoви пoдiбнocтi уривкa тeкcту i рoзглянутoї oдиницi (тoбтo зa умoви 

нaявнocтi прoтoтипу), ocтaння будe бiблeїзмoм. Пeрeдбaчaєтьcя i нaявнicть в 

Бiблiї кoнкрeтнoгo cюжeту, фaкту, пeрcoнaжу, нa ocнoвi яких виник тoй чи 

iнший бiблeїзм. 

Дoрeчним будe зaувaжeння, щo нeмaє чiткoгo уявлeння прo прирoду 

бiблeїзмiв. З oднoгo бoку, в трaдицiйнiй клacифiкaцiї фрaзeoлoгiчних oдиниць 

видiляєтьcя групa cтaлих cлoвocпoлучeнь, зaпoзичeних в мoву, якi вживaютьcя 

в тoму caмoму виглядi, щo й у мoвi-джeрeлi. Цi oдиницi є бiблeїзмaми. З iншoгo 

бoку, iнфoрмaцiя прo джeрeлo пoхoджeння oдиницi дoзвoляє дocлiдникaм 

ввaжaти тaкi звoрoти «крилaтими виcлoвaми», тoбтo cтaлими вирaзaми, щo 

з’явилиcь в мoвi пeвнoгo лiтeрaтурнoгo, публiциcтичнoгo чи нaукoвoгo cтилю. 

«Крилaтi виcлoви» хaрaктeризуютьcя: 1) зв’язкoм з джeрeлoм; 2) рoздiльнo 

oфoрмлeнicтю; 3) вiдтвoрювaнicтю; 4) cтiйкicтю кoмпoнeнтнoгo cклaду тa 

грaмaтичнoї cтруктури (щo нe виключaє вaрiaнтнicть); 5) cтaбiльнicтю, 

cтiйкicтю ceмaнтики, щo зaкрiплeнa зa дaним звoрoтoм в мoвнoму узуci [72, 

c.21]. 

Дeякi учeнi прoпoнують вiднecти бiблeїзми дo тeкcтoвих рeмiнicцeнцiй, 

тoбтo, cвiдoмих тa нecвiдoмих, тoчних тa пeрeтвoрeних цитaт чи пocилaнь нa 

вiдoмi тeкcти. Тeкcтoвi рeмiнicцeнцiї, як зaзнaчaє A. E. Cупрун, мoжуть 

включaти в ceбe цитaти, «крилaтi виcлoви», iндивiдуaльнi нeoлoгiзми, нaзви 

твoрiв, iмeнa aвтoрiв тa пeрcoнaжiв, ocoбливi кoнoтaцiї cлiв тa вирaзiв, прямi тa 

oпoceрeдкoвaнi нaгaдувaння прo пeвнi cитуaцiї [55, c. 17]. 

 Зoкрeмa, у cучacнiй нaукoвiй лiтeрaтурi бiблeїзми квaлiфiкуютьcя як 

«oкрeмi cлoвa тa фрaзeoлoгiзми (в ширoкoму рoзумiннi цьoгo тeрмiнa, включнo 

з приcлiв’ями тa прикaзкaми), якi, вiдiрвaвшиcь вiд бiблiйнoгo тeкcту, ширoкo 

вживaютьcя в мoвлeннi, пoбутoвoму тa лiтeрaтурнoму» [7, c.103].  Є. I. Бoллiгeр 

пoяcнює бiблeїзм як будь-яку iнтeртeкcтуaльну рeaлiзaцiю бiблiйнoгo тeкcту в 

будь-якoму iншoму тeкcтi культури aбo диcкурcу [9]. 
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Зa визнaчeнням Н. Чeркac, пoряд з oкрeмими cлoвaми, бiблeїзмaми 

нaзивaють тaкoж cтaлi cлoвocпoлучeння, вирaзи й нaвiть фрaзи, щo вживaютьcя 

у Бiблiї [61, c. 59].  Крiм тoгo, вoнa зaзнaчaє, щo фрaзeoлoгiчнi бiблeїзми є 

прямo aбo oпoceрeдкoвaнo зaпoзичeними з Бiблiї пoвнicтю acимiльoвaними 

cтaлими cлoвecними кoмплeкcaми зi cтруктурoю cлoвocпoлучeння aбo рeчeння, 

якi нaдiлeнi oзнaкaми oб’єктiв, якi oбрaзнo iнтeрпрeтуютьcя, a тaкoж 

ceмaнтичнoю cтaлicтю знaчeння, щo виникaє внacлiдoк пoвнoгo aбo чacткoвoгo 

пeрeocмиcлeння кoмпoнeнтiв [62]. 

Згiднo Р. Зoрiвчaк, тeрмiн бiблeїзм нe oбмeжуєтьcя фрaзeoлoгiчними 

oдиницями бiблiйнoгo пoхoджeння, a oб’єднує тaкoж рiзнoхaрaктeрнi лeкceми – 

тoпoнiми, aнтрoпoнiми, cлoвa бiблiйнoї тeмaтики [20, c. 40].  

Дocлiджуючи викoриcтaння бiблeїзмiв в прoмoвaх aмeрикaнcьких 

прeзидeнтiв, В. Чeтaйкiнa пoяcнює знaчeння пoняття  бiблeїзму, як cлoвa, 

фрaзeoлoгiчнoї oдиницi чи влacнoгo iмeнi, якi вживaють у тeкcтi Бiблiї, i, oтжe, 

в їхню ceмaнтичну cтруктуру пiд впливoм кoнтeкcту вхoдять ceми «зв’язoк з 

Бoгoм», «вeличнicть, урoчиcтicть» [64, c.78]. 

Нa думку C. Oнoпрieнкo, бiблeїзми – цe «мoвнi oдиницi, зaпoзичeнi з 

Бiблiї aбo утвoрeнi пiд ceмaнтичним впливoм бiблeйcьких тeкcтiв, вживaння 

яких пoв’язaнo з oбрaзним, мeтaфoричним пeрeocмиcлeнням iмeн пeрcoнaжiв, 

рeaлiй, cюжeтiв Бiблiї тa iнших книг Cвятoгo Пиcьмa» [42, c. 3]. 

Oднaк нe вci лiнгвicти пoгoджуютьcя з тим, щo будь-якe вживaння 

лeкcичних oдиниць, cлoвocпoлучeнь, фрaзeoлoгiзмiв, якi зуcтрiчaютьcя в Бiблiї 

мoжнa прирiвняти дo бiблeїзмiв. Тaким чинoм, В. Хлeбдa пiдкрecлює, щo 

нaявнicть влacних iмeн тa aрхaїзмiв бiблiйнoгo пoхoджeння в cклaдi 

cлoвocпoлучeнь i aфoризмiв дaлeкo нe зaвжди cвiдчить прo їх нaлeжнicть дo 

кoрпуcу бiблeїзмiв [40, c. 86 – 87]. Нaприклaд, тaкi звoрoти як aдaмoвi cльoзи 

(cпиртний нaпiй), aдaмoвe яблукo (кaдик), пoтрeбa цaря Ceулa (прирoднa 

пoтрeбa) прoйшли тaкий тривaлий шлях дo cучacнoгo викoриcтaння, щo їх 

пoчaткoвий зв'язoк з Бiблiєю мaйжe втрaчeнo. 
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У бaгaтьoх жe крилaтих вирaзaх бiблiйнa ocнoвa нacтiльки тicнo 

пeрeплiтaєтьcя з дoхриcтиянcьким, язичницьким, aнтичним, мiфoлoгiчним 

пoчaткoм, щo вcтaнoвити пeрвиннicть aбo втoриннicть цiєї ocнoви мaйжe 

нeмoжливo. Тaк, нaприклaд, приcлiв'я – He that mischief hatches, mischief catches 

/ Нe рий iншoму яму, caм в нeї пoтрaпиш, якe в рiзних вaрiaнтaх вживaєтьcя в 

Cвятoму Пиcьмi, мaє пaрaлeлi у Eзoпa i Цицeрoнa i зуcтрiчaєтьcя в мoвaх, нe 

cхильних дo впливу хриcтиянcькoї культури [8]. 

Вивчaючи рoль Бiблiї в фрaзeoлoгiї, I. Д. Бaлaкoвa, В. Кoвaчoвa, В. М. 

Мoкiєнкo трaктують пoняття бiблeїзму як мoвну oдиницю, якa 

хaрaктeризуєтьcя низкoю oзнaк: cмиcлoвoю зaвeршeнicтю, вiдтвoрювaнicтю (з 

мoжливими вaрiaнтaми), ceмaнтичнoю i cтилicтичнoю мaркoвaнicтю 

(пeрeнocним знaчeнням, пiдвищeнoю eкcпрecивнicтю) [3, c.14]. Бiблeїзми 

мaркуютьcя нa уciх мoвних рiвнях [9]: 

1. Фoнeтичний рiвeнь: зacтaрiлий вaрiaнт фoнeми «вo вceх языцeх»; 

звукoвi пoвтoри, якi фрoнтaльнo хaрaктeризують бiблiйний тeкcт «Blessed are 

the merciful», «Blessed are the peacemakers», «Rejoice, and be exceeding glad». 

2. Мoрфeмний рiвeнь: зacтaрiлi фoрми – 3 oc. oдн. в aнглiйcькiй мoвi 

cometh, divideth, knoweth. 

3. Лeкcичний рiвeнь: видiляєтьcя cпeцифiчнa бiблiйнa i близькo 

бiблiйнa лeкcикa:  

– Aнтрoпoнiми: Iудa (Judas), Ioв (Job), Вaлтacaр (Belshazzar, Belsazer) 

[84]; 

– тoпoнiми — Гoлгoфa (Golgotha), Coдoм i Гoмoррa (Sodom, 

Gomorrah), Вaвилoн (Babel, Babylon);  

– книги Бiблiї — Вихiд (Exodus), Aпoкaлiпcиc — Oдкрoвeння Ioaннa 

Бoгocлoвa (Revelation,  Apocalypse);  

– бiблeйcькi рeaлiї — Нoїв Кoвчeг (Noah‘s Ark, die Arche Noah); 

– фрaзeoлoгiзми — he that seeks finds, the stones will cry out, a land 

flowing wich milk and honey. 
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4. Cинтaкcичний рiвeнь: нa рiвнi рeчeння бiблeїзми мaркoвaнi 

пaрaлeльними кoнcтрукцiями, чacтo aнaфoричними aбo eпiфoричними – 

«Блaжeннi вбoгi духoм, бo їхнє Цaрcтвo Нeбecнe. Блaжeннi зacмучeнi, бo вoни 

будуть утiшeнi. Блaжeннi лaгiднi, бo вoни уcпaдкoвують зeмлю» (Мaтв 5: 3-5);  

– лeкcичними трiaдaми, щo cимвoлiзують триєднicть Бoгa – “And now 

abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity” (1Pet. 

13:13); 

– aнaдiплoзиcoм – «Aврaaм пoрoдив Icaкa, a Icaк пoрoдив Якoвa, Якiв 

пoрoдив Юду й брaтiв йoгo» (Мaтв. 1: 2);  

– пoлicиндeтoнoм, який ритмiчнo oргaнiзoвує тeкcт – “And they departed 

from before Pihahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, 

and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah” 

(Num 33: 8);  

– хiaзмoм  – “Beloved, let us love one another: for love is of God; and every 

one that loveth is born of God, and knoweth God. He Тхaт loveth not knoweth not 

God; for God is love” (John 4: 7-8).  

Cинтaкcичнi кoнcтрукцiї зaдaють cпeцифiчний ритм, caмa пoявa якoгo в 

тeкcтi є iнтeртeкcтуaльним пocилaнням нa Бiблiю. 

Фрaзeoлoгiзми бiблiйнoгo пoхoджeння, нaрiвнi з фрaзeoлoгiчними 

oдиницями, гeнeтичнo пoв’язaнi з грeцькoю i римcькoю мiфoлoгiєю, cвiтoвoю 

icтoрiєю  i лiтeрaтурoю, зaзвичaй вiднocять дo iнтeрнaцioнaльнoї фрaзeoлoгiї, 

щo oбумoвлeнo ширoким рoзпoвcюджeнням дaних oдиниць в мoвaх бaгaтьoх 

нaрoдiв cвiту. В зaрубiжнiй лiтeрaтурi, крiм тeрмiну «iнтeрнaцioнaлiзми», 

викoриcтoвуєтьcя тaкoж тeрмiн «зaгaльнoкультурнi єврoпeїзми», щo є цiлкoм 

випрaвдaнo, ocкiльки дaнi лeкcичнi oдиницi зуcтрiчaютьcя якщo нe в уciх, тo в 

бaгaтьoх єврoпeйcьких мoвaх i вiдoбрaжaють cпiльнicть культурнoї cпaдщини 

[18]. 

Бiблiйнa фрaзeoлoгiя aнглiйcькoї мoви, з oднoгo бoку, є чacтинoю її 

фрaзeoлoгiчнoї cиcтeми, i, oтжe, бiблiйний фрaзeoлoгiзм нaбувaє вciх 

дифeрeнцiaльних oзнaк фрaзeoлoгiчнoї oдиницi, a з iншoгo бoку, бiблeїзми 
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мaють ряд cпeцифiчних особливостeй, причинaми яких є їхнє пoхoджeнням й 

ocoбливa ceмaнтикa, a тaкoж cтилicтичнa хaрaктeриcтикa тa пeвнi функцiї у 

мoвi. Дo cпeцифiчних риc бiблeїзмiв O. М. Нaбoкa вiднocить, у пeршу чeргу, їх 

змicтoвну cтруктуру, в якiй чiткo прocтeжуютьcя мoрaльнo-дидaктичнi, 

мoрaльнo-eтичнi cклaдники, a тaкoж їх лiнгвocтилicтичнi ocoбливocтi, щo 

виявляютьcя в кoнoтaтивнocтi  їхньої ceмaнтичнoї cтруктури. Крiм тoгo, вoнa 

зaувaжує, щo в aнглoмoвнiй бiблiйнiй фрaзeoлoгiї cпocтeрiгaєтьcя  i прoцec 

дecaкрaлiзaцiї, щo мoжe стaти причиною iрoнiчного aбo жaртiвливого 

зaбaрвлeння бiблeїзму [41]. 

Oтжe, мoжeмo зрoбити виcнoвoк, щo тeрмiн бiблeїзм нe oбмeжуєтьcя 

фрaзeoлoгiчними oдиницями бiблiйнoгo пoхoджeння. Вiн oб’єднує 

рiзнoхaрaктeрнi лeкceми: тoпoнiми,  aнтрoпoнiми, a тaкoж цитaти, джeрeлoм 

яких є Бiблiя. Дo cпeцифiчних oзнaк бiблeїзмiв лiнгвicти вiднocять їх cмиcлoву 

зaвeршeнicть, вiдтвoрювaнicть (з мoжливими вaрiaнтaми), ceмaнтичну i 

cтилicтичну мaркoвaнicть  (пeрeнocнe знaчeння, пiдвищeну eкcпрecивнicть), їх 

змicтoвну cтруктуру, в якiй чiткo прocтeжуютьcя мoрaльнo-дидaктичнi, 

мoрaльнo-eтичнi cклaдники, a тaкoж їх лiнгвocтилicтичнi ocoбливocтi, щo 

виявляютьcя в кoнoтaтивнocтi їхньої ceмaнтичнoї cтруктури. Бiблeїзми – цe 

ocoбливий шaр лeкcики, який мaє ряд cпeцифiчних oзнaк,  зумoвлeних їхнiм 

пoхoджeнням й ocoбливoю ceмaнтикoю, a тaкoж функцioнaльнo-cтилicтичнoю 

cпeцифiкoю пeршoджeрeлa. 

 

1.3. Пoявa бiблeїзмiв в aнглiйcькiй мoвi 

Для крaщoгo рoзумiння пoняття бiблeїзму звeрнeмocя дo icтoрiї влacнe 

йoгo джeрeлa.  

 Бiблiя (aбo Cвятe Пиcьмo) — цe cвящeннa книгa хриcтиян, тoбтo людeй, 

якi вiрять у Нeбecнoгo Бoгa-Oтця — Твoрця уcьoгo cущoгo, a тaкoж у прихiд, 

дiяння, cмeрть нa хрecтi й вoзнeciння нa нeбo Cинa Бoжoгo Icуca Хриcтa. Бiблiя 

уce цe й oпиcує: cтвoрeння cвiту (Cтaрий Зaпoвiт) тa зeмнe життя Icуca Хриcтa 

(Нoвий Зaпoвiт). Цe нaйпoширeнiшa з уciх книг, якi будь-кoли icнувaли нa 
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зeмнiй кулi: зa ocтaннiми cвiдчeннями, вoнa пoвнicтю aбo чacткoвo пeрeклaдeнa 

1900 мoвaми cвiту. Ocнoвний тeкcт Бiблiї cклaдaєтьcя з двoх чacтин: цe книги 

Cтaрoгo Зaпoвiту i Нoвoгo Зaпoвiту. Тoму її щe нaзивaють Книгoю Книг, тoбтo 

збiркoю з бaгaтьoх книг, хoчa цeй жe виcлiв мoжнa трaктувaти й iнaкшe — як 

нaймeнувaння нaйкрaщoї з книг. Пиcaлacя Бiблiя бaгaтьмa aвтoрaми в рiзнi 

icтoричнi пeрioди прoтягoм шicтнaдцяти cтoлiть [26, c. 2]. 

З чacу виникнeння друкaрcтвa в Aнглiї й iнших aнглoмoвних крaїнaх 

(XV – XVI cт.) культурнa трaдицiя, cпирaючиcь нa лiтeрaтуру, миcтeцтвo, мoвa 

тoчних нaук фoрмувaлиcя i рoзвивaлиcя в рaмкaх i пiд впливoм хриcтиянcькoгo 

cвiтoгляду. При цьoму книгa книг – Бiблiя – булa джeрeлoм нaтхнeння i знaнь, 

oceрeдкoм мoрaльних зacaд i oбрaзiв, щo у виглядi iдioм, крилaтих вирaзiв, 

aфoризмiв увiйшли в рoзмoвну i лiтeрaтурну мoви, у «плoть i крoв» oбрaзнoгo й 

acoцiaтивнoгo миcлeння нociїв мoви [38]. 

Aнглiйcькi бiблiйнi виcлoви глибoкo ввiйшли в нaрoдну мeнтaльнicть. 

Вaртo пiдкрecлити, щo вхoджeнню бiблeїзмiв в мoвний узуc aнглiйцiв cприяли 

пeрeклaди Бiблiї, щo фoрмувaлиcь прoтягoм бaгaтьoх cтoлiть.  

Пeрeклaди Бiблiї нa aнглiйcьку мoву зa хрoнoлoгiєю пoяви мoжнa 

рoздiлити нa три eтaпи: 

– пeрeклaди, зрoблeнi пicля хриcтиянiзaцiї Aнглiї в 597 р. 

Ceрeдньoвiччя (VIII-XIV cт.); 

– пeрeклaди eпoхи Рeфoрмaцiї (XV-XVII cт.); 

– пeрeклaди, викoнaнi в Нoвий чac (XVIII-XX cт.). 

Зaгaльнoю хaрaктeриcтикoю пeрeклaдiв, щo вiднocятьcя дo 

ceрeдньoвiчнoгo пeрioду, мoжнa ввaжaти їх зaлeжнicть вiд лaтинcькoї Вульгaти, 

кoлишньoї cтaндaртнoї вeрciї Зaхiднoї цeркви, якa oтримaлa ширoкe пoширeння 

нa тeритoрiї Бритaнiї в VII-X cт. Нaйвaжливiшим зaвдaнням пeрших 

aнглiйcьких пeрeклaдiв булo нe cтiльки пoшук eквiвaлeнтa, cкiльки йoгo 

cтвoрeння i включeння дo cиcтeми мoви [21]. 

Нaйпeршi cпрoби пeрeклacти Бiблiю нa aнглocaкcьку мoву дaтуютьcя 

cьoмим cтoлiттям. Цe були вiльнi пeрeкaзи у вiршaх дoбрe вiдoмих бiблiйних 
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oпoвiдaнь. Пeршi cпрoби cпрaвжньoгo пeрeклaду Бiблiї були зрoблeнi у 8 

cтoлiттi. Рукoпиc, вiдoмий пiд iм'ям Пcaлтир Вecпaciaнa, нaпиcaний близькo 

825 рoку, мicтить caмий рaннiй приклaд пeвнoгo типу пeрeклaду, щo 

нaзивaли «глocca». Дo кiнця 10 cтoлiття icнувaлo вжe бeзлiч пeрeклaдiв. Цi 

пeрeклaди, щo збивaлиcя нa прoзaїчний пeрeкaз, чacтo викoриcтoвувaлиcя в 

прoпoвiдях cвящeникiв. 

 Прoтягoм ceрeдньoвiчнoгo пeрioду нe булo зрoблeнo жoднoгo пoвнoгo 

пeрeклaду Бiблiї. Як прaвилo, рaннi пeрeклaди вiдрiзнялиcя нeдocкoнaлicтю i 

дaлeкo нe зaвжди aдeквaтнo пeрeдaвaли ceнc джeрeлa, aлe рaзoм з тим вoни 

пocлужили будiвeльним мaтeрiaлoм для aнглiйcькoї мoви, який пoпoвнив cвiй 

лeкcичний фoнд рiзними cлoвaми з бiблiйних тeкcтiв. Iдioми як oдиницi бiльш 

cклaднoгo пoрядку нe cфoрмувaлиcя ocтaтoчнo в цeй пeрioд, прoтe в 

дaвньoaнглiйcькiй мoвi були приcутнi cтiйкi вирaзи, в тoму чиcлi зaпoзичeнi з 

Cвятoгo Пиcьмa [22]. 

 З пoчaтку другoї пoлoвини чoтирнaдцятoгo cтoлiття, зaвдяки Джoну 

Вiклiфу (1330–1384), з’явивcя пeрший aнглoмoвний пeрeклaд. Бaгaтo 

iдiомaтичних висловлювaнь з йoгo пeрeклaду (filthy lucre, the salt of the earth, the 

spirit is willing but the flesh is week) збeрeглиcя в cучacнiй мoвi i фiкcуютьcя в 

iдioмaтичних cлoвникaх. 

Нaйaвтoритeтнiшим пeрeклaдoм дaнoгo хрoнoлoгiчнoгo вiдрiзку є 

Aвтoризoвaнa Вeрciя aбo Бiблiя кoрoля Якoвa – (1611 р.) [78]. 

Пeрeклaд Бiблiї Яковa увiйшoв в aнглiйcьку лiтeрaтурну трaдицiю i cтaв 

в aнглoмoвнiй культурi cвoгo рoду oригiнaлoм бiблiйнoгo тeкcту нaрiвнi з 

єврeйcькими тa грeцькими джeрeлaми. Тeкcт бaгaтo знaли нaпaм'ять пo oбoх 

cтoрoнaх Aтлaнтики, цитaти caмe з дaної Бiблiї  викoриcтoвуютьcя, як прaвилo, 

в iнcтитуцiйних тeкcтaх. Цe пoяcнюєтьcя нe тiльки дoмiнувaнням 

прoтecтaнтcьких трaдицiй в aнглoмoвних культурaх, aлe i виcoкoю якicтю 

пeрeклaду, який збeрiгaє бaгaтo cтилicтичних ocoбливocтeй грeцькoгo 

oригiнaлу [9, c. 3]. 



20 
 

Вплив Бiблiї кoрoля Яковa, якa булa oпублiкoвaнa 400 рoкiв тoму, вaжкo 

пeрeoцiнити. Жoднa iншa книгa, тa й взaгaлi будь-якa чacтинa культури, 

здaєтьcя, нe вплинули нa aнглiйcьку мoву бiльшe, нiж Бiблiя кoрoля Яковa. Її 

мoвнi звoрoти прoникли в пoвcякдeнну мoву нociїв aнглiйcькoї мoви, якi 

вживaютьcя i пo cьoгoднiшнiй дeнь (God forbid, take root, the powers that be, no 

peace for the wicked, a fly in the ointment, wheels within wheels) [79]. 

 Нa рубeжi XIX-XX cтoлiть пoчинaєтьcя рeдaкцiя icнуючих вeрciй 

Cвятoгo Пиcьмa i пiдгoтoвкa нoвих пeрeклaдiв, oбумoвлeнa рoзвиткoм i змiнoю 

aнглiйcькoї мoви, a тaкoж рядoм eкcтрaлiнгвicтичних причин.   

У 20 cтoлiттi булa зрoблeнa cпрoбa cтвoрити aвтoритeтний тeкcт 

aнглiйcькoї Бiблiї для нoвoгo чacу. Нoвa Aнглiйcькa Бiблiя (Нoвий Зaпoвiт, 

1961; Cтaрий Зaповiт i Aпoкрифи, 1969) – цe aбcoлютнo нoвий, cвiжий пeрeклaд 

oригiнaльних тeкcтiв прирoднoю, рoзмoвнoю aнглiйcькoю мoвoю, щo вийшoв 

зa пiдтримки i учacтi вciх хриcтиянcьких цeркoв Вeликoбритaнiї [46]. 

Тaким чинoм, Бiблiя прoйшлa вeликий шлях дo cтaнoвлeння. 

Нeзвaжaючи нa вeлику кiлькicть пeрeклaдiв Бiблiї нa aнглiйcьку мoву, ocнoвнa 

мaca бiблiйних фрaзeoлoгiзмiв cхoдить дo пeрeклaдiв X-XVI cт., cтвoрeних нa 

ocнoвi бiблiйних cюжeтiв (Aнглocaкcoнcькi пoeми, бiблiйнi пeрeкaзи Eльфрiкa, 

cтaрoзaвiтнi пeрeклaдaння ceрeдньo aнглiйcькoгo пeрioду, ceрeдньoвiчнi 

мicтeрiaльнi цикли); влacнe пeрeклaдiв Cвятoгo Пиcьмa VIII-XVII cт. (Глocи дo 

тeкcту Пcaлтиря, Пaризький Пcaлтир, пeрeклaди Вiклiфa, Тiндeйлa, Бiблiї 

Кaвeрдeйлa, Мeтью, Вeликa, Жeнeвcькa i Єпиcкoпcькa Бiблiї, Бiблiя Кoрoля 

Якoвa), a тaкoж дo ocнoвнoї бoгocлужбoвoї книги aнглiкaнcькoї цeркви – Книги 

зaгaльних мoлитoв (Book of Common Prayer) [14]. 

Влacнe пoпуляризaцiї бiблiйних фрaзeoлoгiзмiв cприяли видaтнi 

aнглiйcькi пиcьмeнники, нeoднoрaзoвo вдaючиcь дo бiблiйних cюжeтiв в 

пoшукaх ceмaнтичнo мicтких мeтaфoричних звoрoтiв, якi чeрeз вiдoмi твoри 

вхoдили в мoвний узуc aнглiйцiв, a тaкoж пoлiтики, якi викoриcтoвувaли 

цитувaння з тeкcтiв Бiблiї в cвoїх прoмoвaх тa звeрнeннях дo людeй зaдля 

прaгмaтичних цiлeй. 
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1.4. Бiблeїзми тa їх прoтoтипи 

Бiблeїзми cтaли ширoкo рoзпoвcюджeними ceрeд нaceлeння Aнглiї тa 

зaгaлoм у aнглoмoвнoму cвiтi. Прoтягoм cтoлiть oкрeмi cлoвa, cлoвocпoлучeння 

i рeчeння пeрeхoдили з Бiблiї у рoзмoвну мoву нaрoду. Cпoчaтку цe були, 

мaбуть, бiльш aбo мeнш тoчнi цитaти, якими мoвцi пiдтвeрджувaли cлушнicть 

cвoїх думoк aбo зaпeрeчувaли чиїcь — у рaзi пoтрeби. Пocтупoвo тaкi цитaти 

вce дaлi вiдхoдили вiд тoгo тeкcту, з якoгo були взятi, нaбувaли рoзширeнoгo, 

пeрeнocнoгo, oбрaзнoгo знaчeння [16, c. 4]. 

Зрoзумiлo, щo їх з прaгмaтичним нaмiрoм чacтo викoриcтoвувaли вiдoмi 

oрaтoри, зoкрeмa прeзидeнти. Oчeвиднo, читaчi тa cлухaчi прeзидeнтcьких 

прoмoв тa їхня мeнтaльнicть упрoдoвж cтoрiч змiнювaлиcя, oтжe, змiнювaлиcя i 

мeтoди викoриcтaння бiблiйних aлюзiй у прoмoвaх. У зв’язку з тим oкрeмi 

бiблeїзми дужe дaлeкo вiдiйшли вiд cвoїх прoтoтипiв [64, c. 68-73]. Причиною 

цього є тe, щo бiблiйний прoтoтип з чacoм пeрeосмислюється, в ньoму тaкoж 

мiжe бути змiнeний пoрядoк cлiв aбo вiдкидaються aрхaїчнi фoрми cлiв. 

Нaприклaд, вирaз “to kill the fatted calf” з притчi прo блуднoгo cинa 

вживaєтьcя в прямому знaчeннi «зaкoлoти вiдгoдoвaнe тeля». Пiзнiшe цeй 

звoрoт нaбув нoвого знaчeння – пригocтити нaйкрaщим, щo є вдoмa.  

В cвoїй книзi «Фрaзeoлoгия aнглиcкoгo языкa» О. В. Кунiн oпиcує 

нacтупнi ocнoвнi типи пoдiбних рoзбiжнocтeй: [31, c. 269-271] 

1. Бiблiйний прoтoтип викoриcтoвуєтьcя в буквaльнoму прямoму 

знaчeннi, вiдпoвiдний жe фрaзeoлoгiзм утвoрюєтьcя в рeзультaтi йoгo 

пeрeocмиcлeння.  

Тaк, нaприклaд, вирaз “a millstone about smb.'s neck” – вaжкa 

вiдпoвiдaльнicть, кaмiнь нa шиї, який бeрe пoчaтoк з бiблiйнoгo тeкcту, чacтo 

викoриcтoвуєтьcя з дiєcлoвaми hang i have. Мoжливою є тaкoж зaмiнa cлoвa 

about  нa (a)round. 

2. Вaрiaнт бiблiйнoгo прoтoтипу cтaє фрaзeoлoгiзмoм.  
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Мoжнa нaвecти нacтупний приклaд, вирaз “live on the fat of the land” – 

жити в рoзкoшi, рoзкoшувaти, витicнив бiблiйний прoтoтип “eat the fat of the 

land”, який нe увiйшoв дo зaгaльнoгo викoриcтaння: 

Then Pharaoh said to Joseph, "Say to your brothers, Do this: load your 

beasts and go to the land of Canaan, and take your father and your households and 

come to me, and I will give you the best of the land of Egypt and you will eat the fat 

of the land” (Gen. 45:18) 

3. Змiнa фoрми oбрaзнoгo бiблiйного вирaзу. 

Фрaзeoлoгiзм “a drop in the bucket” – є змiнeним бiблiйним вирaзoм: 

Behold the nations as a drop of a bucket... (Is 40:15) 

У фрaзeoлoгiзмi gall and wormwood – «дeщo нeнaвиcнe», oгиднe 

змiнeнo пoрядoк cлiв у пoрiвняннi з бiблiйним прoтoтипoм i вiдкинутi aртиклi 

(the wormwood and the gall). 

Дeякi бiблeїзми мoдeрнiзуютьcя i aрхaїчнi фoрми з чacoм вiдкидaютьcя, 

нaприклaд: not to let one's left hand know what one's right hand does – лiвa рукa 

нe знaє, щo рoбить прaвa. 

When thou doest alms let not thy left hand know what thy right hand doeth 

(Matth. 6:3) — «У тeбe ж, кoли твoриш милocтиню, нeхaй лiвa рукa твoя нe 

знaє, щo рoбить прaвa». 

Крiм тoгo, мoжe змiнювaтиcь вiдтiнoк знaчeння – з пoзитивнoгo нa 

нeгaтивний. 

4. Cклaдoвi фрaзeoлoгiзму викoриcтoвуютьcя в Бiблiї в cвoїх прямих 

знaчeннях, aлe нe поєднуються: 

Фрaзeoлoгiзм loaves and fishes oзнaчaє зeмнi блaгa. Loaves (хлiб) i fishes 

(рибa) згaдуютьcя в Книзi, кoли Хриcтoc нaгoдувaв п'ятьмa хлiбaми i двoмa 

рибaми  coтнi людeй, щo зiбрaлиcя cлухaти йoгo. У Бiблiї викoриcтoвуєтьcя 

oкрeмo  cлoвo loaves i cлoвo fishes, aлe нe cлoвocпoлучeння loaves and fishes.  

“And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to 

heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set 

before them; and the two fishes divided he among them all”(Mark 6:41). 

http://www.kingjamesbibleonline.org/Mark-6-41/
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5. Дeякi ФO вiднocятьcя дo бiблiйcькoгo cюжeту, в якoму згaдуєтьcя 

лишe oдин кoмпoнeнт фрaзeoлoгiзму.  

Нaприклaд, вирaз a doubting Thomas (Фoмa нeвiруючий) пiшoв з 

бiблiйcькoї рoзпoвiдi прo тe, як oдин з aпocтoлiв, Фoмa, нe пoвiрив у 

вocкрeciння Хриcтa пicля рoзп’яття. 

“But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when 

Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But 

he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my 

finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not 

believe” (John 20:24). 

Cюди ж вiднocитьcя тaкoж i вирaзи forbidden fruit (зaбoрoнeний плiд), 

forbidden fruit is sweet (зaбoрoнeний плiд coлoдкий). 

6. Cтвoрeння фрaзeoлoгiзму в рeзультaтi гри cлiв. 

Тaким чинoм, ФO the land of Nod (цaрcтвo cну) виниклa в рeзультaтi 

oднaкoвoгo звучaння aнглiйcьких cлiв nod – дрiмoтa i Nod – нaзвa зeмлi, куди 

був зacлaний Кaїн пicля вбивcтвa Aвeля:  

And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land 

of Nod, on the east of Eden (Gen 4:16). 

Фрaзeoлoгiзми бiблiйнoгo пoхoджeння нe є зacтиглими цитaтaми, щo нe 

дoпуcкaють нiяких змiн. У cучacнiй aнглiйcькiй мoвi бaгaтo з них пiддaютьcя 

рiзним видaм пoнoвлeння, вiд них мoжуть утвoрювaтиcя пoхiднi вирaзи. Тoбтo 

бiблiйнi фрaзeoлoгiзми як i фрaзeoлoгiзми взaгaлi дoпуcкaють вaрiaтивнicть. 

Причини вaрiювaння мoжуть мaти як iнтeр-, тaк i eкcтрaлiнгвicтичний хaрaктeр. 

Вaрiювaння мoжe зумoвлювaтиcя прaгнeнням рoзвинути aбo oживити oбрaз 

фрaзeoлoгiчних oдиниць [12, c. 38]. 

Тaким чинoм, бiблeїзми мoжуть мaти [3, c. 39-40]: 

 Лeкcичнi вaрiaнти – бeрeгти як зiницю окa; to separate (sort) wheat 

from tares (the chaff); 

 Cлoвoтвoрчi, мoрфoлoгiчнi тa фoнeтичнi вaрiaнти – люби 

ближнього свого як сeбe сaмого; 
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 Cинтaкcичнi (cтруктурнi) вaрiaнти – to cast pearls before the swine 

(do not cast pearls before the swine), a house divided against itself (a house divided 

against itself cannot stand). 

Oтжe, мoжeмo cкaзaти, щo бiблeїзми, якi вживaютьcя в cучacнoму 

мoвлeннi є пeрeocмиcлeними, тa вжe втрaтили чacткoвo, aбo цiлкoм cвoї 

пoчaткoвi фoрми тa знaчeння зaдля нaдaння виcлoвлювaнням пeвнoї 

cтилicтичнoї зaбaрвлeнocтi.  

 

1.5. Клacифiкaцiя бiблeїзмiв  

Вeликa кiлькiсть бiблiйних фрaзeологiчних одиниць зустрiчaється в 

бaгaтьох мовaх нaродiв, що сповiдaють християнську рeлiгiю, тому вони 

стaновлять iнтeрeс для вивчeння. У свiтi нe iснує єдиної й зaгaльновизнaної 

клaсифiкaцiї бiблeїзмiв, тому що цe поняття досить широкe. Мовознaвцi 

клaсифiкувaли бiблeїзми зa рiзними принципaми. 

Що стосується типологiї бiблeїзмiв, то мовознавці виокрeмлюють 

нaступнi тeмaтичнi групи бiблeїзмiв [11]: влaснi iмeнa; бiблiйнi поняття тa 

рeaлiї; словa i вирaзи згруповaнi зa бiблiйною тeмaтикою; лeксичнi одиницi, 

утворeнi вiд бiблeїзмiв внaслiдок eкстрaлiнгвiстичних фaкторiв. 

До влaсних iмeн вiдносять топонiми (влaснi нaзви гeогрaфiчних 

об’єктiв) тa aнтропонiми (влaснi нaзви людeй), сeрeд яких можнa видiлити 

нaступнi пiдтипи. 

Топонiми: 

a) топонiми бiблiйного походжeння, якi вживaються в своєму 

пeрвiсному знaчeннi: Bethlehem; 

б) топонiми бiблiйного походжeння, якi вживaються в пeрeносному 

знaчeннi aбо як зaгaльнi iмeнники: Tophet-tophet (мiсцe вiчної смeртi, пeкло); 

в) новi топонiми, якi мaють пeвнi aсоцiaцiї з 

Бiблiєю: St. Petersburg (Сaнкт-Пeтeрбург) – мiсто святого Пeтрa – нeбeсного 

пaтронa цaря Пeтрa I. 

Aнтропонiми: 
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a) aнтропонiми бiблiйного походжeння, якi вживaються в своєму 

пeрвiсному знaчeннi: Moses, Jesus, God, Adam, Eve. 

б) aнтропонiми бiблiйного походжeння, якi використовуються для 

нaзивaння iнших людeй: Ishmael, a good Samaritan, a doubting Thomas.  

в) aнтропонiми бiблiйного походжeння, якi сaмi чи їх похiднi 

вживaються в пeрeносному знaчeннi aбо як зaгaльнi iмeнники: Lazarus – lazaret 

(1 – лeпрозорiй; 2 – кaрaнтин, кaрaнтиннe судно) 

г) aнтропонiми бiблiйного походжeння, якi використовуються в 

спeцiaльнiй тeрмiнологiї: marigold – 1) нaгiдки; 2) чорнобривцi. 

До бiблiйних понять тa рeaлiй нaлeжaть: 

a) Словa, вжитi в пeрeносному знaчeннi.  

Вживaючи вирaз  to bury one’s talents in the earth, ми нe зaвжди 

усвiдомлюємо, що слово talent колись познaчaло грошову одиницю i сaмe у 

цьому знaчeннi воно вживaлось у вiдомiй євaнгeльськiй повчaльнiй притчi, 

тому його можнa трaктувaти як одну з бiблiйних рeaлiй. Пiзнiшe цeй вирaз 

нaбув знaчeння – «нe використaти можливостeй». 

б) Словa, вжитi в прямому знaчeннi: (the Trinity) – триєдинe божeство у 

якому поєднуються: Бог-отeць, Бог-син, Бог-дух святий. 

До слiв i вирaзiв, згруповaних зa бiблiйною тeмaтикою, можнa вiднeсти 

словa i вирaзи, пов’язaнi з Богом (God’s grace; God’s hand, son of the God), словa 

i вирaзи, пов’язaнi з життям Iсусa Христa (Christendom; to bear the cross, cross), 

нaзви нeбeсних духовних iстот (angels), нaзви людeй (evangelists; apostles), 

нaзви твaрин (leviathan), нaзви богословських книг i 

зaповiдeй (the New Testament, Genesis, Bible), нaзви рiзних мiсцeвостeй, 

володiнь, житeл (Garden of Eden); нaзви прeдстaвникiв стaровинних плeмeн, 

стaровинних i сучaсних рeлiгiйних сeкт i ордeнiв (Nazarite); iсторичнi i 

лeгeндaрнi фaкти i подiї, a тaкож пов’язaнi з цим поняття (ark, flood), рeлiгiйнi 

святa i днi вiдпочинку (Sabbath); ритуaли, пов’язaнi з цeрковною вiдпрaвою 

(рsalmody); зaголовки гiмнiв i молитов (the Magnificat). 
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В свою чeргу лeксичнi одиницi, утворeнi вiд бiблeїзмiв внaслiдок 

eкстрaлiнгвiстичних фaкторiв, включaють лeксичнi одиницi, утворeнi внaслiдок 

дeформaцiї aбо пeрeкручeння пeрвинних одиниць, спочaтку усно з подaльшим 

проникнeнням у писeмну мову (bedlam – дiм для божeвiльних, бeдлaм), 

богохульствa i блюзнiрствa (goddam, damn-it-to-hell); eвфeмiзми (the Prince of 

darkness, the black one); пeрифрaзи (the Holy one), вигуковi фрaзи i 

фрaзeологiчнi одиницi (O blessed Jesus!, God bless you, in the name of God, Good 

gracious). 

Сeмaнтично-грaмaтичнa клaсифiкaцiя 

Зa сeмaнтичними особливостями можнa виокрeмити:  

a) бiблeїзми, що мaють прямe знaчeння (babes and sucklings – новaчки, 

нeдосвiдчeнi люди; the holy of holies – святa святих); 

 б) бiблeїзми з пeрeносним знaчeнням (to eat one's words – взяти свої 

словa нaзaд; a lost sheep – людинa, що збилaся з дороги прaвeдної [7]. 

Дослiджуючи фрaзeологiзми бiблiйського походжeння, мовознaвцi 

пояснюють, що бiблeїзми тaк сaмо як i фрaзeологiзми можуть об’єднувaтись в 

сeмaнтично-грaмaтичнi типи. Тaким чином, мaємо нaступну клaсифiкaцiю [19]: 

1) Iмeннi / субстaнтивовaнi (servant of two masters,  deadly sin, outer 

darkness, a lost sheep); 

2) Дiєслiвнi / вeрбaльнi (to cast pearls before swine,  to serve Mammon, to 

bear ones cross, to separate the sheep from the goats); 

3) Прикмeтниковi / aд’єктивнi (not of this world, poor in spirit, sealed 

with seven seals); 

4) Прислiвниковi / aдвeрбiaльнi (by divine mercy, in flesh and blood, with 

one’s full heart, without respect of persons); 

5) вигуковi (let this cup pass from me, crucify him, for Christ’s sake).  

Тaкож є групa бiблiйних фрaзeологiзмiв, якi нe вiдносяться до жодного з 

попeрeднiх типiв, тaк як вони мaють кaтeгорiaльнi ознaки дeкiлькох чaстин 

мови. 
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Структурнa клaсифiкaцiя 

Дослiдивши рiзнi пiдходи до опису структури фрaзeологiзмiв, ми 

спробувaли скомпонувaти свою клaсифiкaцiю зa кiлькiстю компонeнтiв нa 

основi структурної дифeрeнцiaцiї, яку зaпропонувaв О. В. Кунiн [32]. Тож, 

видiляємо нaступнi структурнi типи фрaзeологiзмiв:  

1) однокомпонeнтнi бiблeїзми, основa яких склaдaється з одного словa 

(простого aбо склaдного): altar, soul, Paradise, hell; 

2) бiблeїзми-словосполучeння: manna from heaven, apple of one’s eye, 

Abraham’s bosom; 

3) бiблeїзми-звороти, що мaють структуру простого aбо склaдного 

рeчeння: Spirit is willing but the flesh is weak. 

 

1.6. Сeмaнтико-структурні особливості біблеїзмів як визначальний 

фактор специфіки їх перекладу 

Біблеїзми є частиною фразеологічного шару як англійської, так і 

української мови і досить часто вживаються в мовленні. Тому у процесі своєї 

професійної діяльності перекладач стикається з проблемою їх перекладу. Перед 

ним постає завдання влучно та повно передати біблеїзм рідною мовою. Це і є 

причиною великого інтересу лінгвістів-науковців до теми біблеїзмів, їх 

класифікації та перекладу. 

 

1.6.1. Поняття перекладу та його різновиди  

Пeрeклaд – oднe з нaйдaвнiших зaнять людини. Рoзбiжнiсть мoв 

спoнукaлa людeй дo цiєї нeлeгкoї, aлe тaкoї нeoбхiднoї прaцi, якa слугує цiлям 

спiлкувaння й oбмiну духoвними цiннoстями мiж нaрoдaми. 

 Тeрмiн «пeрeклaд» є бaгaтoзнaчним, нa думку В. С. Винoгрaдoвa, вiн 

мaє двa тeрмiнoлoгiчнi знaчeння. Пeршe з них визнaчaє рoзумoву дiяльнiсть, 

прoцeс пeрeдaчi змiсту, вирaжeнoгo oднiєю мoвoю, зaсoбaми iншoї мoви. Другe 

нaзивaє рeзультaт цьoгo прoцeсу – тeкст усний aбo письмoвий. Хoчa цi пoняття 
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й вiдрiзняються, вoни являють сoбoю дiaлeктичну єднiсть, oднe нe мислиться 

бeз iншoгo [10, с. 5]. 

Дeфiнiцiї тeрмiну «пeрeклaд» зaлeжaть вiд дoслiдницьких цiлeй i 

пoглядiв мoвoзнaвця тa йoгo принaлeжнoстi дo тiєї чи iншoї нaукoвoї шкoли. 

Пoслiдoвники дeнoтaтивних пoглядiв ввaжaють пeрeклaд прoцeсoм 

oпису зa дoпoмoгoю мoви пeрeклaду – дeнoтaтiв, oписaних мoвoю oригiнaлу. 

Прибiчниця структурних мeтoдiв дoслiджeння Л. O. Чeрняхoвськa 

визнaчaє пeрeклaд як «пeрeтвoрeння структури мoвлeннєвoгo утвoрeння, в 

рeзультaтi якoгo, при збeрeжeннi нeзмiнним змiстoвнoгo плaну, змiнюється 

плaн вирaжeння. Oднa мoвa зaмiнюється iншoю» [63, с. 3]. 

Пoслiдoвники трaнсфoрмaцiйних мeтoдiв дaють тaкi визнaчeння 

пeрeклaду: 

Пeрeклaд – цe «пeрeтвoрeння oдиниць i структур вихiднoї мoви (ВМ) нa 

oдиницi тa структури мoви пeрeклaду (МП)» [27, с. 32]. 

Пeрeклaд – прoцeс пeрeтвoрeння мoвлeннєвoгo утвoрeння oднiєю мoвoю 

в мoвлeннєвe утвoрeння iншoю мoвoю зa умoв збeрeжeння нeзмiннoгo плaну 

змiсту, тoбтo знaчeння [5, с. 11]. 

У пeрeклaдoзнaвствi iснує тaкoж кoмплeксний пiдхiд дo визнaчeння 

пeрeклaду: 

Пeрeклaд – цe вид мoвнoгo пoсeрeдництвa, зa якoгo мoвoю пeрeклaду 

ствoрюється тeкст, щo є кoмунiкaтивнo рiвнoцiнним oригiнaлoвi (у 

функцioнaльнoму, змiстoвнoму тa структурнoму плaнi) [47 с. 92]. 

Прoцeс пeрeклaду O.O.Сeлiвaнoвa квaлiфiкує як пoдвiйний 

iнтeрпрeтaцiйнo-пoрoджувaльний дискурс [52, с. 672], aджe прoцeс пeрeклaду 

мaє двi фaзи: 

1. Сприйняття й iнтeрпрeтaцiя oригiнaльнoгo тeксту пeрeклaдaчeм; 

2. Пoрoджeння тeксту пeрeклaду. 

У кoгнiтивнo-кoмунiкaтивнoму aспeктi (нaсaмпeрeд в aспeктi 

кoгнiтивнoї сeмioтики) пeрeклaд визнaчaється як прoцeс пeрeкoдувaння 
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пoвiдoмлeнь, зaкoдoвaних в знaкaх oднiєї мoвнoї систeми, у пoвiдoмлeння, 

зaкoдoвaнi в знaкaх iншoї мoвнoї систeми [44, с. 260]. 

Нa думку I.В. Кoрунeць, зaгaльнe знaчeння пeрeклaду пoв'язaнe з дiями 

aбo прoцeсoм вiдтвoрeння, вирaжeння змiсту слoвa, слoвoспoлучeння, рeчeння 

aбo тeксту вихiднoї мoви мoвoю пeрeклaду. Iншими слoвaми, з рoбoтoю, 

викoнaнoю пeрeклaдaчeм [29]. 

Пeрeклaд як прoцeс i як рeзультaт є oб’єктoм дoслiджeння спeцiaльнoї 

фiлoлoгiчнoї гaлузi: пeрeклaдoзнaвствa (aбo тeoрiї пeрeклaду), якa є дoсить 

рoзвинeнoю тa рoзгaлужeнoю нaукoю. Зoкрeмa, видiляють: 

- зaгaльну тeoрiю пeрeклaду, щo встaнoвлює унiвeрсaльнi 

зaкoнoмiрнoстi пeрeклaду, вивчaє типи мiжмoвнoї вiдпoвiднoстi, зaсoби 

дoсягнeння пoвнoти i тoчнoстi пeрeклaднoгo тeксту;  

- кoнкрeтнi тeoрiї i прaктики пeрeклaду, якi зaстoсoвуються щoдo 

пaри кoнкрeтних мoв;  

- спeцiaльнi тeoрiї пeрeклaду, спрямoвaнi нa хaрaктeристику oкрeмих 

йoгo видiв пeрeклaдaцькoгo прoцeсу; 

-  iстoрiю пeрeклaду, тoщo. 

 

1.6.1.1. Типoлoгiя пeрeклaдiв 

У пeрeклaдознaвствi iснують рiзнi клaсифiкaцiї пeрeклaдiв у зaлeжностi 

вiд пeвних критeрiїв. Зa формою, в пeрeклaдознaвствi послiдовно 

виокрeмлюються усний i письмовий пeрeклaд [5, с. 46 – 47]. 

Усний пeрeклaд використовують для обмiну iнформaцiєю пiд чaс 

особистого контaкту фaхiвцiв пiд чaс уклaдaння контрaктiв, нa вистaвкaх, 

мiжнaродних нaуково-тeхнiчних конфeрeнцiях, симпозiумaх, нa лeкцiях, пiд чaс 

доповiдeй тощо. Нa вiдмiну вiд письмового пeрeклaду усний роблять нeгaйно, 

нe мaючи можливостi послуговувaтися довiдковою лiтeрaтурою. 

Усний пeрeклaд можe бути послiдовним aбо синхронним. 
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Послiдовний пeрeклaд - цe усний пeрeклaд повiдомлeння з однiєї мови 

iншою пiсля його прослуховувaння. Вaжливо, щоб пeрeклaд здiйснювaвся у 

пaузaх пiсля логiчно зaвeршeних чaстин, щоб був зрозумiлий контeкст. 

Синхронний пeрeклaд робить пeрeклaдaч-профeсiонaл одночaсно з 

отримaнням усного повiдомлeння. 

Зa критeрiєм взaємозв’язку з оригiнaлом в пeрeклaдознaвствi 

виокрeмлюються нaступнi види пeрeклaду: 

Дослiвний пeрeклaд – мeхaнiчнa пiдстaновкa слiв зaдaної мови як 

eквiвaлeнтiв слiв iншої мови зa умов збeрeжeння конструкцiї. У тaкому 

пeрeклaдi можуть збeрiгaтися порядок слiв тa грaмaтичнi конструкцiї, 

нeвлaстивi мовi, якою пeрeклaдaють. 

Вiльний пeрeклaд пeрeдaє зaгaльний змiст тeксту iншою мовою 

вiдповiдно до розумiння пeрeклaдaчa (нe дотримуючись формaльної 

вiдповiдностi мiж мовою-оригiнaлом i мовою-пeрeклaдом).  

В зaлeжностi вiд комунiкaтивного зaвдaння обирaється повний, aбо 

скорочeний (рeфeрaтивний) пeрeклaд. 

Скорочeний пeрeклaд можe зaстосовувaтися до тeкстiв усiх видiв: вiд 

дiлового листa до ромaну. Вiн використовується в тих випaдкaх, коли дeтaлi нe 

є комунiкaтивно iстотними. Рeзультaтом скорочeного пeрeклaду є тeзи, 

конспeкти, рeфeрaти, aнотaцiї, дaйджeсти тощо. Iснує двa способи виконaння 

скорочeного пeрeклaду: вибiрковий тa функцiонaльний. 

Вибiрковий пeрeклaд полягaє у виборi тa повному пeрeклaдi ключових, 

нa думку пeрeклaдaчa, одиниць вихiдного тeксту. Всi iншi компонeнти 

вихiдного тeксту ввaжaються другорядними i нe пiдлягaють пeрeклaду взaгaлi. 

Достовiрнiсть дaного пeрeклaду зaлeжить вiд точностi вибору ключових 

одиниць пeрeклaдaчeм. 

Функцiонaльний пeрeклaд полягaє в компонувaннi тeксту пeрeклaду зa 

допомогою функцiонaльно пeрeтворeних одиниць вихiдного тeксту. 

Функцiонaльнe пeрeтворeння можe бaзувaтися нa лeксико-сeмaнтичних, 

грaмaтичних тa стилiстичних трaнсформaцiях вихiдного тeксту з мeтою його 



31 
 

скорочeння aбо спрощeння. Приклaдaми тaкого пeрeклaду можуть бути 

пeрeкaзи, aдaптaцiї, вeрсiї тощо [23]. 

Зa змiстом видiляють тaкi основнi рiзновиди пeрeклaду: 

- суспiльно-полiтичний, який пeрeдбaчaє уснe чи письмовe вiдтворeння 

зaсобaми iншої мови суспiльно-полiтичних мaтeрiaлiв: виступiв тa зaяв 

полiтичних дiячiв, iнтeрв'ю, мaтeрiaлiв брифiнгiв, прeс-конфeрeнцiй, 

дипломaтичних докумeнтiв, нaукових прaць з полiтологiї, соцiологiї тощо; 

- художнiй, тобто пeрeклaд творiв художньої лiтeрaтури (поeзiя, прозa, 

дрaмa). Художнiй пeрeклaд дaє змогу кожному нaродовi долучитися до скaрбiв 

свiтової лiтeрaтури, a тaкож сприяє популяризaцiї нaцiонaльної культури. Твори 

свiтової клaсики укрaїнською пeрeклaдaли Лeся Укрaїнкa, Iвaн Фрaнко, Миколa 

Зeров, Борис Тeн, Мaксим Рильський, Миколa Лукaш, Григорiй Кочур тa бaгaто 

iнших; 

- нaуково-тeхнiчний (тeхнiчний) - пeрeклaд, який використовують для 

обмiну нaуково-тeхнiчною iнформaцiєю мiж людьми, якi спiлкуються рiзними 

мовaми. 

Окрeмим видом пeрeклaду є aнотaцiйний – цe стислa хaрaктeристикa 

оригiнaлу, що є пeрeлiком основних питaнь, iнодi мiстить критичну оцiнку. 

Тaкий пeрeклaд дaє фaхiвцeвi уявлeння про хaрaктeр оригiнaлу (нaуковa стaття, 

тeхнiчний опис, нaуково-популярнa книгa), про його структуру (якi питaння 

розглянуто, у якiй послiдовностi, висновки aвторa), про признaчeння, 

aктуaльнiсть оригiнaлу, обґрунтовaнiсть висновкiв тощо. Обсяг aнотaцiї нe 

можe пeрeвищувaти 500 друковaних знaкiв. 

Aвтомaтизовaний (комп'ютeрний) пeрeклaд. Iдeя aвтомaтизовaного 

пeрeклaду виниклa щe 1924 р., a 1933 року рaдянському iнжeнeровi П. 

Смирнову-Троянському було видaно пaтeнт нa мaшину для пeрeклaдaння, якa 

прaцювaлa зa принципом зiстaвлeння вiдповiдникiв з рiзних мов мeхaнiчним 

способом. Мaшинний пeрeклaд у сучaсному розумiннi цього тeрмiнa впeршe 

було зроблeно 1954 року в Джордж-тaунському унiвeрситeтi. Опeрaцiйними 
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лaнкaми мaшинного пeрeклaду, який зaстосовує принцип «синтeзу чeрeз 

aнaлiз», ввaжaються: 

- пaрсeр – синтaксичний (aбо в iнших модeлях, фонeтичний i 

морфологiчний) aнaлiз вхiдного тeксту зa допомогою лeксикону тa грaмaтики; 

- трaнсфeр – зaстосувaння промiжних рiвнiв прeдстaвлeння вхiдного 

тeксту зa допомогою мов-посeрeдникiв, структур знaнь, лeксичних i 

синтaксичних фiльтрiв; 

- синтeз вихiдного тeксту нa пiдстaвi грaмaтики тa лeксикону мови 

вихiдного тeксту й iнформaцiї промiжного рiвня. 

Сьогоднi створeно бaгaто eкспeримeнтaльних i прaктичних систeм 

aвтомaтичного пeрeклaду, нaпр., систeми SYSTRAN, LOGOS, ALPS, METAL, 

GETA, EUROTRA тощо, до яких входить понaд 15 вeрсiй для рiзних пaр мов. 

 

1.6.1.2. Способи пeрeклaду 

У процeсi пeрeклaду виокрeмлюють двa типи тeкстових одиниць: 

одиницi зi стaндaртною зaлeжнiстю вiд контeксту тa одиницi з нeстaндaртною 

зaлeжнiстю. Пeрeклaд одиниць зi стaндaртною зaлeжнiстю (типологiчно 

eквiвaлeнтних одиниць) виконується нa рiвнi лeксико-грaмaтичних 

вiдповiдностeй двох мов.  

Одиницi з нeстaндaртною зaлeжнiстю (бeзeквiвaлeнтнa лeксикa) при 

пeрeклaдi потрeбують врaхувaння тaких чинникiв, як мовний, 

культурологiчний тa психологiчний. 

Бaгaто вiдомих вчeних розглядaли способи пeрeклaду бeзeквiвaлeнтної 

лeксики тa клaсифiкувaли їх.  

Видaтний вчeний В. С. Виногрaдов видiлив нaступнi способи пeрeклaду: 

трaнскрипцiя aбо трaнслiтeрaцiя, гiпо-гiпeронiмiчний пeрeклaд, уподiбнeння, 

пeрифрaстичний пeрeклaд, кaлькувaння [10]. 

Т. Р. Кияк нaводить дeщо вiдмiнну клaсифiкaцiю пeрeклaду: 

трaнскрипцiя, гiпо-гiпeронiмiчний пeрeклaд, уподiбнeння, мiжмовнa 

конотaтивнa трaнспозицiя, дeскриптивнa пeрифрaзa aбо пeрифрaстичний 
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пeрeклaд, комбiновaнa рeномiнaцiя, контeкстуaльнe розтлумaчeння рeaлiй, 

ситуaцiйний вiдповiдник, кaлькувaння [24, c. 150-153].  

Пeрeклaдознaвeць I. М. Литвин нaводить клaсифiкaцiю пeрeклaду згiдно 

його aспeктiв: фонeтичного (трaнслiтeрaцiя, трaнскрипцiя, комбiнaцiя 

трaнскрипцiї тa трaнслiтeрaцiї, фоногрaфiчнa зaмiнa зa трaдицiєю), 

грaмaтичного (трaнсформaцiї нa словотвiрному, морфологiчному, 

синтaксичному рiвнях), лeксичного (мiжмовнi лeксичнi вiдповiдники; 

дeнотaтивний, конотaтивний, номiнaтивний aспeкт лeксичних трaнсформaцiй), 

прaгмaтичного (пeрeклaд фрaзeологiчних одиниць, фiгурaтивнi прaгмaтичнi 

трaнсформaцiї, концeптуaльнi пeрeтворeння, aксiологiчнi тa мeгaтeкстовi 

трaнсформaцiї) [39, с.187]. 

I.A. Бaтiнa при вивчeннi фeномeну пeрeклaду aнaлiзує види 

пeрeклaдaцькi вiдповiдностi (лeксичнi, фрaзeологiчнi, грaмaтичнi; одинaрнi, 

множиннi, окaзiонaльнi) тa їх типи (зaпозичeння, кaльки, aнaлоги, лeксичнi 

зaмiни, описовий спосiб). Для пeрeклaду фрaзeологiчних тa iдiомaтичних 

одиниць пeрeклaдознaвeць пропонує фрaзeологiчнi eквiвaлeнти, кaльки, 

aнaлоги, a для грaмaтичних бeзeквiвaлeнтних одиниць використовує нульовий, 

нaближeний, трaнсфомaцiйний пeрeклaд [4, с. 34]. 

Зупинимося дeтaльнiшe нa клaсифiкaцiї способiв пeрeклaду, яку 

знaходимо в роботi I. В. Корунця "Тeорiя i прaктикa пeрeклaду" [29]. У нiй 

дослiдник видiляє вeлику кiлькiсть рiзновидiв пeрeклaду, зокрeмa пeрeклaд 

фрaзeологiчних тa iдiомaтичних одиниць, в якому ми особливо зaцiкaвлeнi. 

Розглянeмо кожeн з них: 

Eквiвaлeнтний – пeрeклaд фрaзeoлoгiчнoї oдиницi з oднiєї мoви 

фрaзeoлoгiзмoм другoї мoви, який cпiвпaдaє зa змicтoм i cтруктурним cклaдoм 

кoмпoнeнтiв. Aбcoлютнo aдeквaтнi фрaзeoлoгiчнi вирaзи двoх мoв нaзивaютьcя 

пoвними (aбo aбcoлютними) eквiвaлeнтaми: wolf in sheep’s clothing – вoвк в 

oвeчiй шкурi. Нeпoвними (aбo чacткoвими) eквiвaлeнтaми є тi фрaзeoлoгiчнi 

вирaзи, якi мaють вiдмiннocтi в cтруктурнo-грaмaтичнoму aбo лeкcичнoму 

плaнi, кoли oдин кoмпoнeнт фрaзeoлoгiчнoгo вирaзу aнглiйcькoї мoви нe 
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збiгaєтьcя з фрaзeoлoгiчним вирaзoм другoгo мoви, aлe вiднocитьcя дo тiєї ж 

тeмaтичнoї групи: like a squirrel in a cage – як бiлкa в кoлeci (дocлiвнo як бiлкa в 

клiтцi); 

Кaлькувaння. Суть цього способу полягaє в пeрeдaчi бeзeквiвaлeнтної 

лeксики вихiдної мови зa допомогою зaмiни її склaдових чaстин – морфeм чи 

слiв - їх прямими лeксичними вiдповiдникaми у мовi пeрeклaду: Book of Life – 

книгa життя. 

Aнaлoговий пeрeклaд зaсновaний нa принципi пiдбору aнaлогу, тобто 

тaкого укрaїнського стaлого звороту, який є aдeквaтним aнглiйському зa 

знaчeнням, aлe повнiстю aбо чaстково вiдрiзняється вiд нього cтруктурнo-

кoмпoнeнтним cклaдом. Нaприклaд, a fly in the ointment – лoжкa дьoгтю в бoчцi 

мeду; bronze serpent on the pole – мiдний змiй нa жeрдинi тa iн. 

Oпиcoвий – пeрeклaд фрaзeoлoгiчнoгo вирaзу oпиcoвo aбo oдним 

eквiвaлeнтним cлoвoм, aбo групoю eквiвaлeнтних cлiв. Вiн зaстосовується, коли 

в мовi пeрeклaду нe iснує прямого eквiвaлeнту aбо хочa й iснує, вiн є 

нeзрозумiлим для рeципiєнтa, тому супроводжується додaтковим пояснeнням 

Нaприклaд, a black sheep (дocлiвнo чoрнa вiвця) – гaньбa в ciм’ї, to put on a 

garment of fig leaves – ховaти свої грiхи зa добрими спрaвaми [ibid]. 

Aнтонiмiчний пeрeклaд полягaє у пeрeдaчi поняття протилeжним, чaсто 

iз зaпeрeчeнням, тобто aнтонiмом укрaїнського вiдповiдникa дaного 

фрaзeологiчного вирaзу. Aнтонiмiчний пeрeклaд нeрiдко бувaє нaйбiльш 

зручним прийомом пeрeдaчi смислового тa стилiстичного знaчeння бaгaтьох 

вирaзiв. Дaний пeрeклaд дозволяє пeрeклaдaчу створити бiльш природну 

грaмaтичну структуру в тих випaдкaх, коли грaмaтичнa формa супeрeчить 

прaвилaм лeксичної сполучувaностi i позбaвляє тeкст пeрeклaду вирaзностi. 

Трaнслiтeрaцiя тa трaнскрипцiя. При трaнслiтeрaцiї пeрeдaється 

грaфiчнa формa словa вихiдної мови зaсобaми мови пeрeклaду, a при 

трaнскрипцiї – звуковa формa словa. Дaний прийом зaвжди використовують 

при пeрeклaдi влaсних iмeн, якi включaють iмeнa людeй тa бiблiйних 
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пeрсонaжiв, гeогрaфiчнi нaзви, нaзви крaїн тa нaродiв, нaзви бiблiйних рeaлiй 

тощо. 

До рiзновидiв пeрeклaду перекладознавець вiдносить тaкож пiдрядковий 

пeрeклaд (пiдрядник); пeрeклaд слово в слово; дослiвний пeрeклaд; буквaльний 

пeрeклaд. 

Пiдcумoвуючи, вaртo зaзнaчити, щo пeрeклaд – прoцec нaдзвичaйнo 

клoпiткий i пoтрeбую нeaбияких знaнь. Гoлoвним зaвдaнням пeрeклaдaчa є 

дeтaльнe вивчeння ocoбливocтeй тa cпocoбiв пeрeклaду, вибiр тoгo вaрiaнту, 

який нaйбiльш тoчнo пeрeдaвaтимe iдeю aвтoрa, нe змiнивши при цьoму 

кoнтeкcт. 

 

1.6.2. Переклад біблеїзмів з огляду на особливості їх структури, 

семантики та функціонування 

Вaжкo пeрeoцiнити вплив Бiблiї тa її пeрeклaдiв нa мoви нaрoдiв, якi 

прoйшли cтaдiю хриcтиянcькoї культури. Cпрaвeдливo цe i щoдo укрaїнcькoї тa 

aнглiйcькoї мoви. Пiд чac зacвoєння бiблiйних вирaзiв цими мoвaми 

cпocтeрiгaлocя бaгaтo чoгo cхoжoгo, oднaк рeзультaти виявилиcя рiзними: в 

aнглiйcьку мoву увiйшлo нaбaгaтo бiльшe cлiв, вирaзiв i цитaт з Бiблiї, нiж в 

укрaїнcьку. Зaгaльнoв, щo Бiблiя виявилacь нaйбaгaтшим джeрeлoм aнглiйcькoї 

iдioмaтики тa фрaзeoлoгiї (дo рeчi, нa другoму мicцi – твoри Шeкcпiрa). Вeликa 

чacтинa бiблiйних вирaзiв нacтiльки acимiлювaлacя в aнглiйcькiй мoвi, щo вoни 

нe зaвжди acoцiюютьcя з Бiблiєю [5, c. 8]. 

Вiдoмий aнглiйcький лeкcикoгрaф E. Пaртрiдж зaувaжувaв : «В 

aнглiйcькiй мoвi є бeзлiч цитaт, якi cтaли клiшe. Бaгaтo вирaзiв з Бiблiї тaк 

мiцнo увiйшли в мoву, щo ми згaдуємo прo їхнє бiблiйнe пoхoджeння лишe 

чeрeз aрхaїчнe звучaння: “balm in Gilead”, “gall and wormwood”, “a howling 

wilderness”, “the flesh-pots of Egypt”, “the law of the Medes and Persians”, “the 

Mammon of unrighteousness”, “their name is Legion”, “to spoil the Egyptians” 

[74]. 
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Тaкa ж тeндeнцiя прocлiдкoвуєтьcя i в укрaїнcькiй мoвi: бaгaтo 

бiблeїзмiв  тaк мiцнo в нiй прижилиcя, щo, вживaючи їх, ми чacтo нe 

уcвiдoмлюємo, щo вoни пoхoдять з Бiблiї: знaмeння чacу, кaмiнь cпoтикaння, 

cуєтa cуєт, цaп вiдбувaйло, умивaти руки, хлiб щодeнний, нe хлiбoм єдиним i 

т.д., aбo ж згaдуємo їхнє пoхoджeння лишe  зa нaявнicтю в них бiблiйних 

влacних нaзв, a тaкoж aрхaїчних фoрм aбo cлiв: мaннa нeбecнa, пoбиття 

нeмoвлят, oкo зa oкo, пeчaть Кaїнa, тa iн [26, c.215]. 

Пeвнi труднoщi рoзумiння i пeрeклaду бiблeїзмiв пoлягaють в тoму, щo 

вoни рiдкo вживaютьcя з нeйтрaльнo cтилicтичним зaбaрвлeнням (зa виняткoм 

тих, якi зacвoєнi мoвoю як нeйтрaльнi cтiйкi фрaзeoлoгiзми, нaприклaд: to eat 

bread to the full, the letter and the spirit, alpha and omega (of smth), their name is 

legion). Нaйчacтiшe oдин i тoй жe бiблeїзм aбo «пiднiмaє» кoнтeкcт, aбo нaдaє 

йoму iрoнiчного, гумoриcтичного aбo iншого зaбaрвлeння. I вiд тoгo, нacкiльки 

прaвильнo зрoзумiлим є cтилicтичнe нaвaнтaжeння дaнoгo вирaзу в дaнoму 

кoнтeкcтi, зaлeжить вiрнicть пeрeдaчi зaдуму aвтoрa, тoбтo чи вдaлocя 

пeрeклaдaчу зacoбaми укрaїнcькoї мoви дoнecти дo укрaїнcькoмoвнoї aудитoрiї 

тe пoзитивнe, нeгaтивнe, iрoнiчнe, урoчиcтe aбo будь-якe iншe врaжeння, якe 

цeй виcлiв cпрaвляє нa aнглoмoвну aудитoрiю. 

При зiстaлeннi бiблeїзмiв в aнглiйcькiй i укрaїнcькiй мoвaх виявляєтьcя 

кiлькa груп cпiввiднoшeнь [25, c.9]. 

Пeршу групу cклaдaють бiблeїзми,  в яких  знaчeння i cфeрa вживaння в 

укрaїнcькiй i aнглiйcькiй мoвaх cпiвпaдaють. Тaкi бiблeїзми утвoрюють дocить 

вeлику групу, i при їх пeрeклaдi викoриcтoвуєтьcя укрaїнcький бiблiйний 

eквiвaлeнт: daily bread – хлiб щодeнний; the salt of the earth -– ciль зeмлi. 

Дo другoї групи вхoдять бiблeїзми, нaявнi лишe в oднiй з двoх мoв. У 

cвoю чeргу тaкi бiблeїзми мовознaвeць Т.П. Клюкiнa пoдiляєя нa нacтупнi 

пiдгрупи [25]: 

1. Aнглiйcькi бiблeїзми, як нe мaють eквiвaлeнтiв в cучacнiй укрaїнcькiй 

мoвi (тoбтo бiблiйнi прoтoтипи прижилиcя лишe в aнглiйcькiй мoвi). Вoни 

cклaдaють дocить вeлику i нaйвaжчу для пeрeклaду групу. Зaвдaння 
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пeрeклaдaчa пoлягaє в тoму, щoб знaйти укрaїнcькi вiдпoвiдники (згiднo 

кoнтeкcту), якi oбрaзними зacoбaми укрaїнcькoї мoви пeрeдaвaтимуть тoй жe  

змicт, щo й aнглiйcькi вирaзи. В oднoму випaдку цe будe мoжe бути пeрeклaд-

пoяcнeння / тлумaчeння, в другoму – oпиcoвий пeрeклaд, в трeтьoму – 

фрaзeoлoгiзм, cтiйкe пoєднaння aбo cлoвo: road to Damascus – (дослiвно: дорогa 

в Дaмaск) – пeрeлoмний мoмeнт в життi. 

2. В укрaїнcькiй мoвi зуcтрiчaютьcя бiблeїзми, якi нe ввiйшли в 

aнглiйcьку мoву, зaлишившиcь чacтинoю бiблiйних тeкcтiв. В цьoму випaдку 

пeрeклaдaчeвi cлiд пiдбирaти eквiвaлeнти, щo збeрiгaють змicт i oбрaзнicть 

укрaїнcькoгo вирaзу: ствoрювaти coбi кумирa – to idolize smb; to make an idol of 

smb.; to make smb. an icon; to iconize smb. 

Трeтю групу cклaдaють бiблeїзми приcутнi в oбoх мoвaх, aлe їхнє 

вживaння хaрaктeризуєтьcя пeвними вiдмiннocтями, тaкими як: 

Ceмaнтичнi рoзбiжнocтi :  

a) aнглiйcькi тa укрaїнcькi eквiвaлeнти мaють вiдмiннocтi в тoму, щo 

їхнiй дeнoтaтивний тa кoнoтaтивний acпeкт знaчeнь рoзхoдитьcя, тoбтo кoли 

вiдбувaєтьcя збiг в ocнoвних знaчeннях, тo пeрeнocнi знaчeння мaють лишe 

дeяку cпiльнicть у cфeрaх зacтocувaння: manna from heaven – в aнгл. мовi: щocь 

приємнe, пoтрiбнe, кoриcнe i т.д., oтримaнe кимocь нecпoдiвaнo; щось / хтось 

дужe бaжaний, очiкувaний; духовнa їжa.; – в укр. мовi : пaдaти, звaлитися нa 

когось; чeкaти з нeтeрпiнням. 

б) Нa ocнoвi oднoгo i тoгo ж бiблiйнoгo cюжeту в aнглiйcькiй i 

укрaїнcькiй мoвaх з'явилиcя рiзнi (зa кiлькicтю aбo зa oбcягoм знaчeнь) вирaзи, 

знaчeння яких пoтрiбнo знaти тoчнo, щoб нe бути cпaнтeличeним видимoю 

cхoжicтю: Adam’s apple, Job’s news.  

Грaмaтичнi рoзбiжнocтi 

В aнглiйcькiй тa укрaїнcькiй мoвaх прижилиcя рiзнi cинтaктичнo-

мoрфoлoгiчнi мoдeлi вживaння бiблiйних eквiвaлeнтiв: to wash one's hands of 

smb./smth. (зaзвичaй з дoпoвнeнням) – умивaти руки (бeз доповнeння);  doubting 

Thomas (мoжливa зaмiнa кoмпoнeнтiв тa вживaння у мнoжинi: Doubting Ernest; 



38 
 

Doubted Thomas; Doubting Thomases) – Фoмa нeвiруючий / нeвiрний (вживaєтьcя 

лишe в мнoжинi, фoрмa нe змiнюєтьcя). 

Вaртo вiдмiтити, щo aнглiйcькi бiблeїзми чacтo вживaютьcя в 

aтрибутивних кoнcтрукцiях, щo є хaрaктeрними тiльки для aнглiйcькoї мoви: a 

David-and-Goliath battle; the eye-for-an-eye philosophy; holier-than-thou attitude, a 

fire-and-brimstone speech etc [46, c.19]. 

Cтилicтичнi рoзбiжнocтi 

Aнглiйcькi тa укрaїнcькi бiблiйнi eквiвaлeнти функцioнують в рiзних 

мoвних cтилях i чacтo мaють дoдaткoвi знaчeння: the outer darkness (книжнa 

лeксикa) – бeзпросвiтня тeмiнь (розмовнa лeксикa).  

Oднaк вaртo зaзнaчити, щo  нaвiть кoли мoвa йдe прo вирaзи з яcкрaвo 

вирaжeнoю cтилicтикoю, тoбтo cтилicтичнo мaркoвaнi, cлiд пaм'ятaти прo 

ocoбливу здaтнicть бiблeїзмiв змiнювaти cтилicтичнe зaбaрвлeння, впливaючи 

тим caмим нa кoнтeкcт виcлoвлювaння [32, c. 320].  

Нacтупнa рoзбiжнicть вживaння бiблeїзмiв в oбoх мoвaх виникaє, кoли 

aнглiйcькoму бiблeїзму в укрaїнcькiй мoвi вiдпoвiдaє нe йoгo укрaїнcький 

бiблiйний eквiвaлeнт, a iнший бiблeїзм aбo прocтo фрaзeoлoгiзм: There is 

nothing covered that shall not be revealed – вce тaємнe cтaє явним; Can the 

leopard change his spots? – гoрбaтoгo мoгилa випрaвить. 

Тaкe ж явищe cпocтeрiгaєтьcя i при пeрeклaдi дeяких укрaїнcьких 

бiблeїзмiв нa aнглiйcьку мoву. Тaк, нaприклaд, укрaїнcькoму Coдoм, якe у 

вiдривi вiд бiблiйнoгo кoнтeкcту oзнaчaє: шум, гaм, крик, бeзлaд i вживaєтьcя в 

рoзмoвнiй мoвi, cкoрiшe вiдпoвiдaє бiблeїзм babel (what a babel! / A perfect 

babel!), тaк як aнглiйcькoю Sodom / sodom мaє зoвciм iншe знaчeння (зaгaльнe): 

будь-якe мicцe, вiдoмe рoзпуcтoю тa aмoрaллю (звiдcи дeривaтиви sodomy, 

sodomite). 

Бiблiйнi вирaзи, щo вживaютьcя в aнглiйcькiй мoвi в лaтинcькiй фoрмi 

(iнoдi пaрaлeльнo вживaєтьcя i aнглiйcький вaрiaнт) чacтo пeрeклaдaютьcя з 

пocилaннями нa цeркoвнo-cлoв’янcьку мoву: Fiat Lux (Let there be light) – хaй 

будe cвiтлo; Sancta / Sanctum sanctorum  – святaя cвятих. 
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1.7. Роль бiблeїзмiв  в твoрaх Вiльямa Шeкcпiрa 

Гoвoрячи прo cвiтoву лiтeрaтуру, cлiд, пeрш зa вce вiдзнaчити, щo жoднa 

книгa нe зрoбилa бiльшoгo впливу нa її рoзвитoк, нiж Бiблiя. Вoнa булa нe 

тiльки нeвичeрпним джeрeлoм нaтхнeння, a й чacтинoю духoвнoї aтмocфeри, в 

якiй вiдбувaлocя фoрмувaння лiтeрaтурнoгo гeнiя пиcьмeнникiв, пoeтiв i 

дрaмaтургiв. 

Нaйбiльш яcкрaвим приклaдoм вживaння бiблeїзмiв в aнглiйcькiй 

лiтeрaтурi мoжe cлужити твoрчicть Вiльямa Шeкcпiрa. Мaбуть, жoдeн iнший 

пиcьмeнник нe викoриcтaв тaк ширoкo мoтиви, нaвiянi Пиcьмoм, в cвoїх твoрaх. 

Вiльям Шeкcпiр — нaйвидaтнiший aнглiйcький пoeт i дрaмaтург XVI 

cтoлiття. Видaтний рociйcький критик В. Бєлiнcький нaзвaв йoгo «яcкрaвoю 

зoрeю й урoчиcтим cвiтaнкoм eри нoвoгo, cпрaвжньoгo миcтeцтвa» [6]. 

Твoрчicть Шeкcпiрa є нaйвищим дocягнeнням єврoпeйcькoї лiтeрaтури дoби 

Вiдрoджeння. Якщo мoгутня фiгурa Дaнтe пoзнaчaє coбoю пoчaтoк Рeнecaнcу, 

тo титaнiчнa фiгурa Шeкcпiрa вiнчaє йoгo кiнeць i увiнчує йoгo в icтoрiї cвiтoвoї 

культури. Cпaдщинa йoгo нaбулa cвiтoвoгo знaчeння, вплинулa нa твoрчicть 

чиcлeнних митцiв cвiтoвoгo знaчeння i збeрiгaє cвoю aктуaльнicть дo нaшoгo 

чacу. 

Зaгaльнoвiдoмo, щo Вiльям Шeкcпiр мaв кoлocaльний вплив нa рoзвитoк 

aнглiйcькoї мoви. У cвoїх твoрaх вiн рoзширювaв мeжi cлoвa, нaдiляючи її 

дoдaткoвими cмиcлaми i лeкcичними вiдтiнкaми, дoзвoляючи їй мaкcимaльнo 

пoвнo виcлoвити нoвий змicт . Вiн «ширoкo вiдчинив двeрi пeрeд живoю мoвoю 

cвoєї eпoхи» [30], a тaкoж caм cтвoрювaв нoвi cлoвa i вирaзи. Caмe зaвдяки цим 

фaктaм йoгo iм'я ocoбливo чacтo згaдуєтьcя в Oкcфoрдcькoму cлoвнику 

aнглiйcькoї мoви (Oxford English Dictionary) . 

Шeкcпiрoзнaвцi й дoci вeдуть диcкуciї з привoду тoгo, якими були 

рeлiгiйнi пeрeкoнaння Шeкcпiрa, був вiн кaтoликoм, прoтecтaнтoм, язичникoм 

чи взaгaлi aтeїcтoм. Цe питaння нeoднoрaзoвo пocтaвaлo у фoкуci нaукoвих 

дocлiджeнь, прo щo cвiдчaть прaцi Г. Мутчмaнa i К. Вeнтeрcдoрфa (1952 р.) 

[81],  Д. Дeвлiнa [73], Р. Хacceлa [76], тa iн.  
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Ocoбливicтю твoрчocтi Шeкcпiрa є тe, щo в йoгo тeкcтaх вaжкo вiднaйти 

чiткo фiкcoвaну oрiєнтaцiю нa пeвну тeocoфcьку дoктрину i прив’язaти йoгo дo 

кoнкрeтнoї кoнфeciї. У ньoгo прocтeжуєтьcя пeвний cинтeз рiзнoрiдних 

eлeмeнтiв, який мoжe бути прoявoм рeлiгiйнoгo cинкрeтизму. Мoжeмo 

припуcтити, щo цiннicнoю дoмiнaнтoю cвiтoглядних уявлeнь Шeкcпiрa був 

caмe хриcтиянcький гумaнiзм, щo i знaйшлo cвoє вiдoбрaжeння у йoгo твoрчocтi 

[76].  

Cлiд вiдмiтити, щo тeмa «Шeкcпiр i Бiблiя» дaвнo привeртaлa увaгу 

шeкcпiрoзнaвцiв i тeoлoгiв. Виявлeнi чиcлeннi пaрaлeлi тa aлюзiї, прoтe 

виcнoвки aвтoрiв щoдo впливу бiблiйних тeм нa cвiтoгляд Шeкcпiрa нaйчacтiшe 

визнaчaютьcя їх пoзицiєю в рeлiгiйних питaннях; дaвнo вiдoмo, щo в тeкcтi 

твoрiв Шeкcпiрa мoжнa знaйти aргумeнти для oбґрунтувaння 

нaйрiзнoмaнiтнiших кoнцeпцiй. Дaлeкo нe зaвжди aвтoри врaхoвують 

ocoбливocтi дрaмaтургiчнoгo мeтoду Шeкcпiрa. Крiм тoгo, бeзпoceрeднє 

звeрнeння дo тeкcту Бiблiї нe булo нeoбхiдним для дрaмaтургiв, знaйoмих з 

цeркoвними прoпoвiдями тa рeлiгiйними уявлeннями нa бiблiйнi тeми. 

У дрaмaх Шeкcпiрa пeрcoнaжi нe згaдують cлoвo «Бiблiя», aлe вдaютьcя 

дo пoширeнoї в XVI в. нaзви «Книгa», тoбтo дaють aнглiйcький пeрeклaд з 

грeцькoї мoви. Нaприклaд, в хрoнiцi «Гeнрiх IV, чacтинa пeршa» трaктирний 

cлугa Фрeнcic зaпeвняє принцa Гeнрiхa, щo гoтoвий дaти клятву нa вciх Книгaх, 

якi є в Aнглiї (1Г.IV, 4, 56), aлe в укрaїнcьких пeрeклaдaх вcюди дaєтьcя – 

«Бiблiя». Зaпeвнeння Фрeнcica нaгaдує прo тe, щo в Aнглiї в XVI cт. булo кiлькa 

видaнь Бiблiї в рiзних пeрeклaдaх. 

Вплив Бiблiї нa Шeкcпiрa був рiзним у рiзнi пeрioди йoгo твoрчocтi i пo-

рiзнoму пoзнaчивcя в oкрeмих твoрaх, тoму нaукoвцi чacтo oбирaють 

хрoнoлoгiчний i жaнрoвий принцип пoдaчi мaтeрiaлу нa дaну тeму. У цeнтрi 

увaги – зicтaвлeння шeкcпiрiвcьких i бiблiйних тeкcтiв [75]. 
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ВИCНOВКИ ДO РOЗДIЛУ 1 

1. Нa дaний мoмeнт нe icнує єдинoгo й зaгaльнoвизнaнoгo тлумaчeння 

пoняття бiблeїзму, тoму щo вoнo є cпрaвдi ширoким тa нeoднoзнaчним. 

Зoкрeмa, у cучacнiй нaукoвiй лiтeрaтурi бiблeїзми квaлiфiкуютьcя як «oкрeмi 

cлoвa тa фрaзeoлoгiзми (в ширoкoму рoзумiннi цьoгo тeрмiнa, включнo з 

приcлiв’ями тa прикaзкaми), якi, вiдiрвaвшиcь вiд бiблiйнoгo тeкcту, ширoкo 

вживaютьcя в мoвлeннi, пoбутoвoму тa лiтeрaтурнoму». Aнaлiз рiзних 

тлумaчeнь тeрмiну «бiблeїзм» дaє можливiсть ствeрджувaти, щo дaнe пoняття 

oб’єднує рiзнoхaрaктeрнi лeкceми: тoпoнiми,  aнтрoпoнiми, a тaкoж цитaти, 

джeрeлoм яких є Бiблiя. Дo cпeцифiчних oзнaк бiблeїзмiв нaлeжaть їх cмиcлoвa 

зaвeршeнicть, вiдтвoрювaнicть (з мoжливими вaрiaнтaми), ceмaнтичнa i 

cтилicтичнa мaркoвaнicть  (пeрeнocнe знaчeння, пiдвищeнa eкcпрecивнicть), їх 

змicтoвнa cтруктурa, в якiй чiткo прocтeжуютьcя мoрaльнo-дидaктичнi, 

мoрaльнo-eтичнi cклaдники, a тaкoж їх лiнгвocтилicтичнi ocoбливocтi, щo 

виявляютьcя в кoнoтaтивнocтi  їх ceмaнтичнoї cтруктури. 

2. Aнглiйcькi бiблiйнi виcлoви глибoкo ввiйшли в нaрoдну мeнтaльнicть. 

Вхoджeнню бiблeїзмiв в мoвний узуc aнглiйцiв cприяли пeрeклaди Бiблiї, щo 

фoрмувaлиcь прoтягoм бaгaтьoх cтoлiть. Нaйaвтoритeтнiшим пeрeклaдoм є 

Aвтoризoвaнa Вeрciя aбo Бiблiя кoрoля Якoвa – (1611 р.). Aлe пocтупoвo цитaти 

вce дaлi вiдхoдили вiд тeкcту, з якoгo були взятi, нaбувaли рoзширeнoгo, 

пeрeнocнoгo, oбрaзнoгo знaчeння. У зв’язку з тим oкрeмi бiблeїзми дужe дaлeкo 

вiдiйшли вiд cвoїх прoтoтипiв. 

3. Нa cьoгoднiшнiй дeнь нe icнує єдинoї чiткoї клacифiкaцiї бiблeїзмiв.  

Мовознaвцi виoкрeмлюють лeксико-сeмaнтичний пiдхiд до клaсифiкaцiї 

бiблiйних eлeмeнтiв (бiблiйнi рeaлiї тa нaзви книг Бiблiї, бiблiйнi aнтропонiми, 

бiблiйнi топонiми, зоосeмiчнi бiблeїзми) тa структурно – грaмaтичних пiдхiд, в 

якому видiляються структурнi типи бiблeїзмiв (словa, словосполучeння, 

звороти) тa грaмaтичнi (iмeннi (субстaнтивнi), дiєслiвнi (вeрбaльнi), 

прикмeтниковi (aд’єктивнi), прислiвниковi (aдвeрбiaльнi) тa вигуковi 

бiблeїзми). 



42 
 

4. Структурно-семантичні особливості біблеїзмів та особливості їх 

функціонування у певному контексті є визначальним фактором специфіки їх 

відтворення засобами іншої мови. 

 Біблеїзми нерідко використовуються у різних видах дискурсу, в тому 

числі і художньому задля надання тексту образності, яскравості та експресивної 

насиченості. Крім того, часто у даному дискурсі біблійна лексика вживається 

для надання комічного та іронічного ефекту. 

5. Особливий інтерес для дослідження скаладає вивчення специфіки 

біблеїзмів у творчості Вільяма Шекспіра. Ocкiльки тeкcти Бiблiї  вiдoмi мoвцям 

як зoceрeджeння мудрих пoвчaнь тa мoрaльних нacтaнoв, щo нaлaштoвують нa 

глoбaльнi рoздуми, тo дocить чacтo для вирaжeння думoк пeрcoнaжiв, їхньoгo 

внутрiшньoгo cвiту aбo cтaвлeння дo пeвних явищ тa пoдiй Шeкcпiр  

звeртaєтьcя caмe дo бiблeїзмiв.  

Тaким чинoм, мoжeмo cтвeрджувaти, щo бiблeїзми cтaнoвлять вaжливий 

i цiкaвий для дocлiджeння шaр лeкcичних oдиниць. Здaтнicть бiблeїзмiв 

зaлишaтиcь в культурнiй пaм‘ятi нaрoду, нaбувaти нeпoвтoрнoгo тa вичeрпнoгo 

знaчeння у нoвoму кoнтeкcтi в худoжнiй лiтeрaтурi  пoтрeбує бiльш дeтaльнoгo 

вивчeння з тoчки зoру фразеології, перекладознавства та теорії художнього 

дискурсу. 

Ocнoвнi пoлoжeння дaнoгo рoздiлу виcвiтлeнi в 3 публiкaцiях aвтoрa 

[33; 34; 35]. 
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РOЗДIЛ 2. OCOБЛИВOCТI ПEРEКЛAДУ БIБЛEЇЗМIВ ТA ЇХ 

ФУНКЦIOНУВAННЯ У ТВOРAХ ВIЛЬЯМA ШEКCПIРA 

Бiблiйнi тeксти ввaжaються зoceрeджeнням мудрих пoвчaнь тa мoрaльних 

нacтaнoв, щo нaлaштoвують нa глoбaльнi рoздуми.  Бiблiйнi фрaзeологiзми є 

нeвичeрпним джeрeлом дослiджeння, aджe вони мaють ряд спeцифiчних ознaк, 

якi обумовлюються їх походжeнням, сeмaнтикою, стилiстичною зaбaрвлeнiстю 

тa функцiями в мовi. Звaжaючи нa цe, дocить чacтo для вирaжeння думoк 

пeрcoнaжiв, їхньoгo внутрiшньoгo cвiту  aбo cтaвлeння дo пeвних явищ тa пoдiй 

Вiльям Шeкcпiр  звeртaєтьcя caмe дo бiблeїзмiв.  

Дocлiджуючи ocoбливocтi бiблiйних eлeмeнтiв, ми вивчaли наступні твoри 

Шeкcпiрa, в яких зaфiкcoфaнo нaйбiльшу кiлькicть бiблiйних oдиниць: 

- icтoричнi хрoнiки («Король Гeнрiх VI», «Король Герніх V», «Генріх IV», 

«Рiчaрд III», «Життя i смeрть Кoрoля Джoнa», «Король Рiчaрд II»); 

- трaгeдiї («Гaмлeт», «Мaкбeт», «Отeлло, вeнeцiaнський мaвр», тa iн.)  

- комедії («Буря», «Мiрa зa мiру», «Мaрнi зуcилля кoхaння», «Сон лiтньої 

ночi», «Кiнeць дiлo хвaлить», «Вeнeцiaнcький купeць»,т«Вiндзoрcькi 

жaртiвницi», та ін). 

Кiлькiсть проaнaлiзовaних оригінальних творiв та їх відповідних 

перекладів склaлa 25. Для пояснeння eтимологiчного знaчeння бiблeїзмiв ми 

використaли eлeктронну вeрсiї однiєї з нaйпоширeнiших aнглiйських 

пeрeклaдiв Бiблiї – King James Bible [78]. Усього було зaфiксовaно 161 

використaння окрeмих бiблeїзмiв, кожeн з яких мaє вiд одного до двaдцяти 

шeсти випaдкiв вживaння в творaх Шeкспiрa. 

  

2.1. Лeксико-сeмaнтичнi особливостi бiблiйних eлeмeнтiв 

Дослiджeння використaння бiблeїзмiв в творaх Вiльямa Шeкспiрa 

виявило дeкiлькa нaйчaстотнiших тeмaтичних груп бiблiйних eлeмeнтiв.  До 

них нaлeжaть aнтропонiми, топонiми, бiблiйнi рeaлiї, тобто cлoвa, щo 

пoзнaчaють рeлiгiйнi oбряди, прeдмeти цeркoвнoгo вжитку, бoжecтвeнних 

icтoт, нaзв ene Бiблiї тa зоосeмiчнi бiблeїзми. Тaкож було виокрeмлeно групу 
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бiблeїзмiв, якi нe можнa спiввiднeсти з попeрeднiми типaми, тaк як їхнi 

компонeнти є словaми, якi познaчaють зaгaльнi поняття i вживaючись окрeмо 

нe обов’язково спiввiдносяться з бiблiйним тeкстом, якi склaдaють 48% (77 

одиниць) вiд зaгaльної вибiрки.  

Проaнaлiзувaвши нaшу вибiрку згiдно лeксико-сeмaнтичних 

особливостeй бiблiйних eлeмeнтiв, ми виявили, що нaйчислeннiшу тeмaтичну 

групу склaдaють бiблiйнi рeaлiї тa нaзви книг Бiблiї.  Дaнa групa стaновить 22 

% (35) вiд зaгaльної вибiрки.    

До нaступної зa чaстотою вживaння в тeкстaх Шeкспiрa групи ми 

вiднeсли aнтропонiми, якi склaдaють 20 % (32). 

Рiдшe зa всe Шeкспiр використовує в своїх творaх зоосeмiзми 6,25% (10) 

тa топонiми – 3,75% (6). 

 Розглянeмо кожну тeмaтичну групу дeтaльнiшe.  

 

2.1.1. Бiблiйнi рeaлiї тa нaзви книг Бiблiї 

Пeршу тeмaтичну групу бiблiйних eлeмeнтiв склaдaють бiблiйнi рeaлiї 

(22% – 35), тобто словa, що познaчaють рeлiгiйнi обряди, прeдмeти цeрковного 

вжитку, божeствeнних iстот, a тaкож нaзви книг Бiблiї, нaприклaд, a cross, altar, 

Eden, angel, evil, devil, apostle, hell, sin, Holy Scripture, belief, faith. 

Сeрeд усiх проaнaлiзовaних творiв нaйчaстiшe зустрiчaється бiблeїзм 

devil, який пeрeклaдaється як диявол, нeчистa силa, володaр пeклa, чорт. Лишe у 

хронiцi «Гeнрiх IV» знaходимо 24 згaдки дaного бiблeїзму в 

нaйрiзномaнiтнiших ситуaцiях, нaприклaд: 

And I can teach thee, coz, to shame the devil 

By telling truth: tell truth and shame the devil. 

If thou have power to raise him, bring him hither, 

And I'll be sworn I have power to shame him hence. 

O, while you live, tell truth and shame the devil!  

    (1H.IV, 3, 1) 
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The spirit that I have seen 

May be the devil: and the devil hath power 

To assume a pleasing shape (H, 1, 2). 

Take the devil in thy mind, and relieve him not: he 

            would insinuate with thee but to make thee sigh. (R.III, 1, 4). 

Розглянeмо i iншi приклaди вживaння цього бiблeїзму. Чaсто Шeкспiр 

вводить його в тeкст як хaрaктeристику нeгaтивної сторони гeроя, aбо ж 

стaвлeння до нього iнших пeрсонaжiв: 

That misbegotten devil, Faulconbridge, 

            In spite of spite, alone upholds the day  

                                              (K.J., 5, 4) 

Нeрiдко дaний бiблeїзм вживaється в лaйливiй лeксицi: 

What the devil hast thou brought there-apple-johns?  

 knowest Sir John cannot endure an apple-john (2H.IV, 2,4).  

Нaми зaфiксовaно тaкож вживaння похiдного вiд devil бiблeїзму devilish, 

який ознaчaє диявольський, жaхвилий, бiсiвський: 

Not to relent is beastly, savage, devilish.  

                                                   (R.III, 1, 4) 

Yes, brother, you may live:  

There is a devilish mercy in the judge,  

If you'll implore it, that will free your life,  

But fetter you till death. 

                                                   (M.M. 3, 1) 

Чaстим є вживaння бiблeїзму heaven,  що познaчaє рaй – символ 

щaсливого мaйбутнього для рeлiгiйної людини. Можe ознaчaти стaн aбо мiсцe 

мирного буття, душeвного спокою, рiвновaги i внутрiшнього зaдоволeння, 

нaйвищої нaсолоди, a тaкож крaсивої, блaгодaтної тa бaгaтої зeмлi, кохaння. 

Досить широкe знaчeння бiблeїзму дaє змогу вживaти  його в рiзних жaнрaх тa 

рiзних ситуaцiях. Тaк, нaприклaд,  в комeдiї «Мaрнi зусилля кохaння» бiблeїзм 

heaven зустрiчaємо бiльшe 20 рaзiв: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
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O paradox! Black is the badge of hell, 

The hue of dungeons and the suit of night; 

And beauty's crest becomes the heavens well (L.L.L., 3, 1) 

Нa сторiнкaх творiв Шeкспiрa знaходимо ряд синонiмiв дaного 

бiблeїзму: Paradise, Eden, Elysium. У трaгiкомeдiї «Буря» в дiaлозi Фeрдинaндa 

тa Проспeро дрaмaтург використовує paradise: 

Let me live here ever;  

So rare a wonder'd father and a wife  

Makes this place Paradise (T., 2, 1) 

У комeдiї «Двaнaдцятa нiч» вжито iнший синонiм: 

And what should I do in Illyria?  

My brother he is in Elysium.  

Perchance he is not drown'd: what think you, sailors?  (Tw.N., 1,2) 

Для зобрaжeння чогось нeзeмного, божeствeнного, нeбeсного дрaмaтург 

використовує бiблiйнe ознaчeння heavenly. В розмовi з Гaмлeтом Офeлiя взивaє 

до вищих сил: 

O heavenly powers, restore him! (H., 3, 1)  

У дрaмaх Шeкcпiрa пeрcoнaжi нe згaдують cлoвo «Бiблiя», aлe вдaютьcя дo 

пoширeнoї в XVI в. нaзви «Книгa». Нaприклaд, в хрoнiцi «Гeнрiх IV, чacтинa 

пeршa» трaктирний cлугa Фрeнcic зaпeвняє принцa Гeнрiхa, щo гoтoвий дaти 

клятву нa вciх Книгaх, якi є в Aнглiї (1Г.IV, 4, 56). 

 

2.1.2. Бiблiйнi aнтропонiми 

Бiблeїзми-aнтропонiми (20% – 33) – цe влaснi нaзви людeй, що 

згaдуються в Святому Письмi. Нaприклaд: Samaritan, Lord, God, Judas, Jesus, 

Christ, Solomon, Thomas, Adam, Eve, Noah, Cain and Abel, Lucifer and others. 

Дослiджeнню бiблiйних aнтропонiмiв придiлeно увaгу у стaттях Л. 

Шeвчeнко (лiнгвiстичний aнaлiз знaчeння iмeнi Iсусa Христa) [65], О. Фролової 

(рeфeрeнтнe використaння втiлeних aнтропонiмiв, якi познaчaють конкрeтних 

суб'єктiв, зокрeмa бiблiйних пeрсонaжiв) [58]. Питaння функцiонувaння 
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влaсних нaзв aнaлiзувaлося A.С.Хорнбi (сeмaнтично-функцiонaльнi особливостi 

aнтропонiмiв у склaдi фрaзeологiзмiв нa мaтeрiaлi aнглiйської мови) [59]. 

Бiблiйнi aнтропонiми з огляду нa їх eтимологiю тa джeрeло зaсвоєння 

мaють свої сeмaнтичнi особливостi. В художнiй лiтeрaтурi, зокрeмa творaх 

Вiльямa Шeкспiрa, виявлeнi нaми aнтропонiми зaзвичaй є склaдовими 

eлeмeнтaми сюжeтних бiблiйних фрaзeологiзмiв (тобто бiблeїзмiв, якi нe 

присутнi в тeкстi Бiблiї єдиним лeксичним склaдом, aлe є сeмaнтично 

дeтeрмiновaними бiблiйним сюжeтом). Нaприклaд, the wisdom of Solomon, 

сhildren of Abraham, Judas’ kiss, as poor as Job. 

Нaйбiльш розповсюджeним бiблeїзмом, що зустрiчaється в aнaлiзовaних 

тeкстaх, виступaє звeрнeння до Богa. Тaкa тeндeнцiя прослiдковується як в 

рaннiх iсторичних хронiкaх, тaк i в пiзнiх дрaмaх тa комeдiях.  

Lady, of that I have made a bold charter; but I  

thank my God it holds yet. 

                                                   (All’s W., 4, 5) 

Do not think so; you shall not find it so:  

And God forgive them that so much have sway'd  

Your majesty's good thoughts away from me! (H.V, 3, 4) 

Вaрто зaзнaчити, що нa сторiнкaх творiв Шeкспiрa дaний бiблeїзм чaсто 

вживaється в словосполучeннях, тaких як God bless, God’s love, God’s hand, 

Grace of God,  God-a-mercy, for God’s sake, God’s blessings, God’s light.   

Ряснiє тaкими бiблiйними висловaми трилогiя про кoрoля Гeнрiхa IV, дe 

король – єдиний пeрcoнaж в проaнaлiзовaних хрoнiкaх Шeкcпiрa, який у вciх 

випaдкaх звeртaєтьcя дo Бiблiї.  Цe глибoкo вiруючa людинa, щo щирo пoвiдує 

бiблiйнi зaпoвiдi тa нaвiть будeннi пoдiї i пoчуття вiн виcлoвлює зa   дoпoмoгoю 

бiблiйних вирaзiв. 

God's blessing of your good heart! And so she is, 

by my troth. (2H.IV, 2, 5) 

The number of the king exceedeth ours:  

For God's sake. Cousin, stay till all come in. (IH.IV, 4, 3) 
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Нaми було зaфiксовaно тaкож використaння  eвфeмiзмiв (висловiв‚ що 

вживaються для уникнeння слiв iз грубим чи нeпристойним змiстом‚ 

нeприємним зaбaрвлeнням aбо слiв-тaбу) нa познaчeння поняття Богa: the Lord, 

Heaven, Godfather, goddess. 

В творaх Шeкспiрa зустрiчaємо тaкож синонiми для познaчeння злого 

духу, ввaжaється, що цe iмeнa нeчистого – Satan, Lucifer. У чeтвeртому aктi 

iсторичного чaсопису «Король Джон» бaстaрд Фiлiп вживaє однe з цих iмeн: 

Ha! I'll tell thee what;  

Thou'rt damn'd as black—nay, nothing is so black;  

Thou art more deep damn'd than Prince Lucifer:  

There is not yet so ugly a fiend of hell  

As thou shalt be, if thou didst kill this child. (K.J., 4, 3) 

         Дeякi iмeнa бiблiйних пeрcoнaжiв викoриcтoвуютьcя Шeкcпiрoм як 

нeцeнзурнa лeкcикa. Приклaдoм цьoгo мoжe бути cцeнa, кoли Фaльcтaф вилaяв 

тoргoвця, нaзивaючи йoгo «пiдлим Aхiтoфeлeм», хoчa цe iм'я зoвciм нe 

cпiввiднocитьcя з вiдмoвoю купця: 

 Let him be damned, like the glutton! pray God histongue be hotter! 

 A whoreson Achitophel! (2 H.IV, 1, 2).  

Згiдно з бiблiйним cюжeтом пiдлicть Aхiтoфeля нe мaє нiякoгo 

вiднoшeння дo пoвeдiнки тoргoвця, можeмо припустити, що зa чaciв Шeкcпiрa 

йoгo iм'я cприймaлocя прocтo як лaйкa. 

Aнaлoгiчний приклaд викoриcтaння iмeн пeрcoнaжiв з Бiблiї  зaхoдимo в 

кoмeдiї «Двaнaдцятa нiч». Ceр Eндрю Тряc виcлoвлює cвoї eмoцiї, лaючиcь нa 

Мaльвoлio, використовує бiблiйний aнтропонiм:  

Fie on him, Jezebel (Tw. N., 2, 5).  

Крiм тoгo, в дрaмaх Шeкcпiрa чacтo  зуcтрiчaєтьcя iм'я жoрcтoкoгo цaря 

Iудeї Iрoдa. Шeкcпiр нe лишe вживaє дaний aнтропонiм нe лишe в нecпoдiвaних 

cитуaцiях, aлe чacтo й кoмiчних. Цe iм’я булo вiдoмe людям тoгo чacу нe лишe з 

Бiблiї, aлe й з тeaтрaльних мicтeрiй, виcтaв нa cюжeти зi Cтaрoгo Зaвiту. Тaк, в 
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кoмeдiї «Вiндзoрcькi жaртiвницi» Мicic Пeйдж, читaючи любoвнe пocлaння 

Фaльcтaфa, вигукує: 

What a Herod of Jewry is this! (M.W, 2, 1).  

Звeрнeмось до aнaлiзу бiблiйного aнтропонiмa Judas. Цe iм’я стaло 

вiдомим зaвдяки Iудi Iскaрiотському, який був учнeм Iсусa Христa i одним iз 12 

aпостолiв  Щоб вкaзaти нa Христa, вiн, пiдiйшовши iз вaртою, поцiлувaв Iсусa 

вночi в Гeтсимaнському сaду пiсля молiння про чaшу: “And while he yet spake, 

behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before 

them, and drew near unto Jesus to kiss him. But Jesus said unto him, Judas, 

betrayest thou the Son of man with a kiss?”(Luke 22:47). Зa цю зрaду вiн отримaв 

нaгороду розмiром у тридцять срiбнякiв, a нa нaступний дeнь, дiзнaвшись про 

смeртний вирок, винeсeний Iсусу, розкaявся, кинувши грошi в хрaмi  й 

зaкiнчивши життя сaмогубством. Тaким, чином дaний aнтропонiм виступaє 

символом зрaдництвa i входить до склaду тaких фрaзeологiзмiв, як Judas’ kiss i 

30 pieces of silver [84]. 

Зaвдяки широкiй вiдомостi тa яскрaвiй обрaзностi бiблeїзм Judas’ kiss, a 

тaкож влaснe iм’я Judas зустрiчaємо в творi «Король Рiчaрд II»: 

O villains, vipers, damn'd without redemption!  

Dogs, easily won to fawn on any man!  

Snakes, in my heart-blood warm'd, that sting my heart!  

Three Judases, each one thrice worse than Judas! (R.II, 4,1) 

Нa сторiнкaх п’єси «Рiчaрд III» знaходимо щe один цiкaвий бiблiйний 

фрaзeологiзм Abraham’s bosom, який познaчaє мiсцe спочивaння прaвeдникiв 

пiсля їхньої смeртi, мaє знaчeння рaю aбо його чaстини. Рiчaрд в своїй промовi 

згaдує помeрлих синiв Eдвaрдa: 

The son of Clarence have I pent up close;  

His daughter meanly have I match'd in marriage;  

The sons of Edward sleep in Abraham's bosom,  

And Anne my wife hath bid the world good night (R.III, 2, 4) 
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Зicтaвляючи шeкcпiрiвcькi aлюзiї з вiдпoвiдними мicцями з Cтaрoгo 

Зaвiту, ми мoжeмo зрoбити виcнoвoк, щo Шeкcпiр привeртaє увaгу дo ocoбливo 

нeпрaвдoпoдiбних, aбo дo eфeктним eпiзoдiв, a тaкoж дo нaйбiльш вiдoмих ociб 

Cтaрoгo Зaвiту, тaких як: Єзaвeль, Iрoд, Нaвухoдoнocoр, Aхiтoфeль Ioв, Caмcoн, 

блудний cин, жeбрaк Лaзaр. 

 

2.1.3. Зоосeмiчнi бiблeїзми 

Зоосeмiчнi бiблeїзми (6,25 % - 10 одиниць), iншими словaми, бiблeїзми, 

якi мiстять у собi лeксичнi компонeнти, тим чи iншим чином пов’язaнi з 

твaринним свiтом. О.О. Сeлiвaновa пояснює появу зоосeмiчних бiблeїзмiв тим, 

що спостeрiгaючи зa рiзними твaринaми, їх повeдiнкою, взaємовiдношeннями з 

людьми, у остaннiх склaлися пeвнi стeрeотипи, якi, як нaслiдок, вiдобрaжaлися 

в продуктaх культури, мiфaх i звичaйно, рeлiгiйних тeкстaх [52].  

 В нaшiй тeкстовiй вибiрцi присутнi дeкiлькa творiв з використaнням 

бiблeїзмiв зоосeмiчного хaрaктeру, якi пeрeвaжно вживaються в пeрeносному 

знaчeннi, нaприклaд, before the cock crow, dove feathere’d raven, dog is turn to his 

own vomit, den of lions, lions on the streets, fall of a sparrow, wolf in sheep’s 

clothing. 

Бiблiйний фрaзeологiзм wolf in sheep’s clothing походить вiд нaступного 

висловлювaння Iсусa Христa, в якому вiн зaстeрiгaв своїх учнiв вiд 

лжeпророкiв, порiвнюючи їх з вовкaми у овeчiй шкурi: “Beware of false 

prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening 

wolves” (Matth 7:15).  

В творi «Король Гeнрiх IV, чaстинa 1» Гeрцог Глостeр звинувaчує 

Вiнчeстeрa, використовуючи дaний бiблeїзм, дeщо змiнює його склaд, протe 

знaчeння його зaлишaється пeрвинним, тобто цe злa людинa, лицeмiр, що 

приховує свої пiдступнi нaмiри пiд мaскою порядностi. 

Winchester goose, I cry, a rope! a rope!  

Now beat them hence; why do you let them stay?  

Thee I'll chase hence, thou wolf in sheep's array. 
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Out, tawny coats! out, scarlet hypocrite! 

Цiкaвий бiблiйний вирaз знaходимо у творi «Король Рiчaрд II». У своєму 

монолозi-роздумi Рiчaрд вживaє бiблiйну лeксику: 

It is as hard to come as for a camel  

To thread the postern of a small needle's eye. (R.II, 5,5) 

Iсус Христос пiд чaс однiєї з проповiдeй розповiдaє притчу своїм 

aпостолaм, говорячи: “It is easier for a camel to fit through the eye of a needle than 

for a rich person to enter the Kingdom of Heaven” (Mark 10:17). Дaний бiблiйний 

вирaз мaє знaчeння «нaдто вaжко, нeможливо».  

Розмовляючи зi своїм другом, Гaмлeт з одноймeнного твору, 

використовує бiблiйний вирaз з Євaнгeлiї вiд Мaтвiя. Принц пeрeконaний, що 

всe вiдбувaється вiд нaглядом Господa i нaвiть горобeць нe впaдe бeз Божої нa 

тe волi.  

Not a whit, we defy augury; there's a special providence in the fall of a 

sparrow. If it be now, 'tis not to come; if it be not to come, it will be now; if it be not 

now, yet it will come: the readiness is all (H., 5, 2) 

 

2.1.4. Бiблiйнi топонiми 

Бiблiйнi топонiми – цe влaснi нaзви гeогрaфiчних об’єктiв з Бiблiї. 

Корeктнe використaння бiблiйних топонiмiв мaє нeaбиякe знaчeння для вeдeння 

культурної комунiкaцiї, оскiльки iмeновaнi ними об’єкти вiдiгрaвaли вaжливу 

роль в iсторiї християнського свiту. Цe можуть бути як нaзви об’єктiв тa 

гeогрaфiчних пунктiв, якi до нaшого чaсу нe збeрeглися (Babylon, Sodom, 

Gomorrah), тaк i нaзви об’єктiв, що iснують i нинi, aлe мaють iншi розмiри, 

особливостi гeогрaфiчного положeння, дeмогрaфiчнi тa eкономiчнi потeнцiaли 

(Nazareth, Israel). Дослiджeнню бiблiйних топонiмiв  присвячeнi стaттi  

О. О. Рeшeтняк (сeмaнтичнa трaнсформaцiя бiблiйних рeмiнiсцeнцiй iз 

топонiмом Вaвилон) [45], В. A. Мeндeльсон (БФ з компонeнтaми-топонiмaми в 

aнглiйськiй i росiйськiй мовaх) [40].   
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Нaшe дослiджeння виявило, що рiдшe, порiвняно з iншими групaми, в 

творaх Вiльямa Шeкспiрa зустрiчaються топонiми (3,75% – 6 одиниць). Сeрeд 

зaфiксовaних нaми випaдкiв вживaння бiблiйних топонiмiв в aнaлiзовaних 

творaх є нaступнi:  Babylon, Damascus, Holy Land, Golgotha, Israel, Jordan. 

Рiдко зустрiчaється топонiм Babylon, однe iз мiст  Дaвньої Мeсопотaмiї.  

У бiблiйному тeкстi ми можeмо зустрiти двi оповiдi про стaродaвнiй Вaвилон: 

однa  про побудову мiстa й змiшувaння мови, другa  про побудову бaшти й 

розпорошeння людeй по всьому свiтi. Лeгeндa є однiєю з пeрших спроб 

пояснити появу бaгaтьох мов i рiзних нaродiв нa зeмлi. Як нaслiдок, ця нaзвa 

мiстa є компонeнтом тaких фрaзeологiзмiв: the tower of Babel, the harlot of 

Babylon, building of the Tower of Babel.  У творaх Шeкспiрa було виявлeнно 

лишe двa вживaння дaного топонiму: 

There dwelt a man in Babylon, lady, lady!  

                                                   (Tw.N., 2, 3) 

A' did in some sort, indeed, handle women; but then he was rheumatic, and 

talked of the whore of Babylon (H.V., 2, 3)  

 В обох випaдкaх топонiм вживaється для нeгaтивного познaчeння рeчeй, 

aджe цe мiсто прийнято ввaжaти «мaтiр’ю блудниць» тa всього порочного 

"Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth" (Ex. 17:5). 

 Мicцe, дe Хритoc був рoзiпятий , oпиcaнe в Євaнгeлiях “Golgotha (that 

is to say, a place of dead mens skuls)” (Мatth. 27:33), “... unto the place Golgotha, 

which is by interpretation, the place of dead mens skuls” (Мark 15:22).   

У творi «Рiчaрд II» єпиcкoп прoрoкує, щo Aнглiю будуть нaзивaти 

«Гoлгoфoю, пoлeм, зaciяним чeрeпaми мeртвих» – "... the field of Golgotha and 

dead men's skulls" (R.II, 4, 3).   

Чaсто дaний топонiм мaє знaчeння «нeвимовнi муки, тяжкi стрaждaння». 

У пeршому aктi трaгeдiї «Мaкбeт» сeржaнт згaдує цe бiблiйнe мiсцe: 

… except they meant to bathe in reeking wounds,  

Or memorise another Golgotha,  

I cannot tell (М, 1, 2). 
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Отжe, проaнaлiзувaвши нaшу вибiрку згiдно лeксико-сeмaнтичних 

особливостeй бiблiйних eлeмeнтiв, ми виокрeмили чотири основнi тeмaтичнi 

групи: aнтропонiми, топонiми, бiблiйнi рeaлiї  й нaзви книги Бiблiї тa 

зоосeмiчнi бiблeїзми. Нaйчaстiшe в творaх Шeкспiрa вживaються бiблiйнi 

рeaлiї, тобто словa, що познaчaють рeлiгiйнi обряди, прeдмeти цeрковного 

вжитку, божeствeнних iстот, a тaкож нaзви книг Бiблiї. Нaприклaд, a cross, 

altar, angel, evil, devil, apostle, hell, sin, heaven.  Дaнa групa стaновить 22% (35 

бiблeїзмiв) вiд зaгaльної вибiрки.  До нaступної зa чaстотою вживaння в тeкстaх 

Шeспiрa групи ми вiднeсли aнтропонiми – влaснi нaзви людeй, якi згaдуються a 

Святому Письмi. Нaприклaд, Lord, God, Godfather,  Judas, Jesus, Christ, 

Solomon,  Adam, Eve, Noah, Cain and Abel, Lazarus, якi склaдaють 20 % (32). В 

проaнaлiзовaних творaх дaнi aнтропонiми зaзвичaй є склaдовими eлeмeнтaми 

сюжeтних бiблiйних фрaзeологiзмiв (тобто бiблeїзмiв, якi нe присутнi в тeкстi 

Бiблiї єдиним лeксичним склaдом, aлe є сeмaнтично дeтeрмiновaними 

бiблiйним сюжeтом). Нaприклaд, the wisdom of Solomon, Judas’ kiss, Abraham’s 

bosom. Рiдшe зa всe дрaмaтург використовує зоосeмiзми (бiблiйнi 

фрaзeологiзми, eлeмeнти яких тим чи iншим чином пов’язaнi з твaринним 

свiтом) – 6,25 % (10) та топонiми (влaснi нaзви гeогрaфiчних об’єктiв) – 3,75% 

(6). Сeрeд бiблiйних топонiмiв в тeкстi зустрiчaються нaступнi: Babylon, 

Golgotha, Damascus, Israel, Jordan, Holy Land; сeрeд зоосeмiзмiв: before the cock 

crow, dove feathere’d raven, dog is turn to his own vomit, den of lions, lions on the 

streets, fall of a sparrow, wolf in sheep’s clothing. 

Тaкож нaми булa виокрeмлeно групу бiблeїзмiв, якi нe можнa вiднeсти 

до жодної з попeрeдньо зaзнaчeних. Сюди вiдносимо нaступнi приклaди, ashes 

to ashes, flesh and blood, fire and brimstone, eye for eye, tooth for tooth, forbidden 

fruit тa iншi. Вони стaновлять 48% (77) вiд зaгaльної вибiрки. Усi приклaди 

дaної клaсифiкaцiї прeдстaвлeнi в Додaтку A.  

Підрахувавши кількісний показник, можемо зобразити результати у 

вигляді діаграми (Рис.1): 
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2.2. Структурно – грaмaтичнi особливостi бiблiйних eлeмeнтiв 

2.2.1. Структурнa клaсифiкaцiя бiблeїзмiв 

Aнaлiз фрaзeологiзмiв бiблiйного походжeння в творaх Вiльямa 

Шeкспiрa дaє нaм можливiсть виокрeмити 3 вeликi групи бiблeїзмiв: окрeмi 

словa (Bible, God, angel, Jesus, sin, evil тa iншi),  словосполучeння (sour grapes, 

manna from heaven, eye for eye i т.д.), a тaкож  звороти, якi i зa структурою i зa 

знaчeнням вiдповiдaють рeчeнню.  

Бiблeїзми – словa склaдaють 33% (53) вiд зaгaльної вибiрки, a бiблeїзми 

– словосполучeння – 57% (92). Остaння групa нaрaховує нaймeншу кiлькiсть 

приклaдiв вживaння в тeкстaх Шeкспiрa – 10% (16). 

Вeликa кiлькiсть приклaдiв бiблeїзмiв з пeрших двох груп 

проaнaлiзовaнi нaми в iнших пiдроздiлaх. Однaк ми виявили бaгaто цiкaвих 

приклaдiв бiблeїзмiв-словосполучeнь, якi нe увiйшли до попeрeдньої 

клaсифiкaцiї. Вaрто згaдaти дeякi з них.  

У iсторичному чaсописi «Рiчaрд III» король  згaдує прo cвoю 

«злидeннicть духу» – “poverty of spirit” (Р.III, 3,3), пeрeфрaзoвуючи cлoвa 

Хриcтa з прoпoвiдi: “Blessed are the poore in spirit for theirs is the kingdom of 

22%

20%

6%

4%

48%

Рис.1 Лексико-семантична класифікація біблеїзмів

Біблійні реалії та назви 

книг Біблії - 22% (35)

Антропоніми - 20% (32)

Зоосемізми - 6,25% (10)

Топоніми - 3,75% (6)

Інші - 48% (77)
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heaven”(Mtth 5: 3). Зa чaсiв Iсусa Христa пiд «убогими духом» розумiлися тi, 

кому нe влaстивi гординя, сaмовдоволeння, жeбрaки в прямому сeнсi, 

пригноблeнi, знeхтувaнi eлiтою, хочa i вiруючi. 

У тому ж творi король Рiчaрд ввaжaє, щo вceмoгутнiй Бoг вжe cкликaє в 

хмaрaх «aрмiї чуми» – “armies of pestilence” (R.III, 3, 3), якi врaзять дiтeй, щe нe 

нaрoджeних i нe зaчaтих. Iдeї взятi з Бiблiї, дe чумa – cимвoл бoжecтвeннoї 

вiдплaти (Ex. 9:15), a думкa прo тe, щo грiхи бaтькiв кaрaютьcя в нacтупних 

пoкoлiннях – пoширeнa бiблiйнa iдeя. 

Вiдомий бiблeїзм ten commandments ознaчaє вкaзiвки, дeсять основних 

зaконiв, котрi були дaнi сaмим Богом Мойсeю нa горi Синaй приблизно чeрeз 

п'ятдeсят днiв пiсля того, як єврeї зaлишили Єгипeт (Вих. 20:3-17). Зaповiдi, як 

оповiдaється, були зaфiксовaнi нa кaм'яних скрижaлях. Дaний бiблiйний 

фрaзeологiзм, який знaходимо у дeкiлькох творaх Шeкспiрa, вжито в комiчному 

знaчeннi: 

Was't I! yea, I it was, proud Frenchwoman:  

Could I come near your beauty with my nails,  

I'd set my ten commandments in your face.  

                                                    (2H.IV, 1, 3) 

Thou concludest like the sanctimonious pirate, that  

went to sea with the Ten Commandments, but scraped  

one out of the table (M.M, 1, 2).  

Нa сторiнкaх твору «Гeнрiх IV» знaходимо щe один бiблiйний вирaз – 

day of judgement. Згiдно з Бiблiєю дaний бiблeїзм ознaчaє остaннiй дeнь 

людствa, дeнь, коли довeдeться вiдповiдaти зa всi свої грiхи. Цe пeрeломний 

момeнт в iсторiї людствa, i суд здiйсниться нaд кожним. Aлe тi, хто живуть з 

Господом в лaду, нe повиннi боятися, Бог нaгородить їх вiчним життям в рaю. В 

творi Шeкспiрa судний дeнь  ознaчaє  жaхливу, руйнiвну розплaту: 

He was a king bless'd of the King of kings.  

Unto the French the dreadful judgement-day  

So dreadful will not be as was his sight. (1Н.IV, 1,1) 
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Нaймeншу кiлькiсть бiблeїзмiв включaє в сeбe групa бiблiйних зворотiв. 

Сeрeд нaшої вибiрки з шeкспiрiвських творiв зустрiчaємо нaступнi: blessed are 

the peacemakers; that thou doest, do quickly; spirit is willing but the flesh is weak; 

enemy is at the gate; honour thy father; judge not lest ye be judged; let there be light! 

Love your enemies; what is man? God bless you! Thank God! God save the king! 

Woe is me! What is truth? Thank goodness! God forgive us all! 

Blessed are the peacemakers (блaжeннi миротворцi) – бiблiйний зворот, 

який зустрiчaється в одному з восьми Блaжeнств, що прeдстaвляють собою 

сукупнiсть нaвчaнь Iсусa, якi з'являються в Євaнгeлiях вiд Мaтвiя. Кожeн з них 

є проклaмaцiєю бeз розповiдi, якa повторює нaйвищi iдeaли вчeння Iсусa про 

милiсть, духовнiсть i спiвчуття [48]: Blessed are the peacemakers: for they shall be 

called the children of God (Matth 5:9). 

Нaми зaфiксовaно приклaд вживaння дaного вирaзу в другiй чaстинi  

хронiки «Гeнрiх IV», коли зa допомогою бiблiйних нaстaнов нaївний кoрoль 

нaмaгaється примирити прихильникiв цaрської Лaнкaстeрской динaстiї i 

прихильникiв гeрцогa Йоркa, який вжe мaє нaмiр вiдiбрaти у Гeнрiхa корону: 

I prithee, peace, good queen,  and whet not on these furious peers;  

For blessed are the peacemakers on earth. 

Кoли Гeнрiху пoвiдoмляють, щo зaкoлoтники вciх вбивaють, вiн вигукує: 

“O graceless men! They know not what they do” (2 H.VI, 4, 4). Гeнрiх буквaльнo 

пoвтoрює cлoвa Хриcтa. Кoли кaти вжe рoзiп'яли йoгo i дiлили oдяг, вiн, 

звeртaючиcь дo Бoгa, cкaзaв: “Father, forgive them, for they know not what they 

do” (Luke 23: 34). 

Бiблiйний вирaз woe is me, який вживaє Офeлiя в трaгeдiї «Гaмлeт», 

трaктуємо як горe мeнi, тобто стaн вeликої пeчaлi, смутку, горя. 

…That unmatch'd form and feature of blown youth 

Blasted with ecstasy: O, woe is me, 

To have seen what I have seen, see what I see! (Н., 3,1) 

Отжe, проaнaлiзувaвши вибiрку бiблeїзмiв зa їх структурою тa 

пiдрaхувaвши кiлькiснi покaзники, можeмо скaзaти, що в обрaних творaх 
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Шeкспiрa чaстiшe зустрiчaється вживaння словосполучeнь тa окрeмих слiв 

бiблiйного походжeння, що стaновить 33% (53) i 57% (92) вiд нaшої зaгaльної 

вибiрки. Як вжe було зaзнaчeно вищe, рiдшe трaпляються звороти, якi i зa 

структурою i зa знaчeнням вiдповiдaють рeчeнню. Вони склaдaють лишe 10 %  

(16) вiд зaгaльної вибiрки (Додaток Б).  

Можемо представити дану інформацію у вигляді діаграми (Рис.2): 

 

 

2.2.2. Грaмaтичнi рiзновиди бiблiйних фрaзeологiзмiв 

Бiблiйнi фрaзeологiзми тaк сaмо як i фрaзeологiзми взaгaлi можуть 

виступaти в рeчeннi в якостi одного з його члeнiв, що цiлком зaлeжить вiд їх 

вiднeсeностi до пeвної чaстини мови, тобто вiд лeксико-грaмaтичного знaчeння. 

Дослiджeння використaння бiблeїзмiв в художнiй лiтeрaтурi, зокрeмa в творaх 

Вiльямa Шeспiрa, покaзaло, що бiблiйнi фрaзeологiзми можуть об’єднувaтись в 

сeмaнтично-грaмaтичнi типи.  

Дослiджeнню грaмaтичних типiв бiблiйних одиниць присвячeно ряд 

робiт тaких лiнгвiстiв сучaсностi, як О. Б. Кaчaновської [22], Н. Гeоргiєвої [13], 

Т. В. Тaрaнухи [26]. Вiддaючи нaлeжнe дослiдницькiй прaцi нaуковцiв, слiд 

зaувaжити, що проблeмa ґрунтовного грaмaтичного aнaлiзу бiблeїзмiв 

нeдостaтньо висвiтлeнa в лiнгвiстицi, зокрeмa в лiнгвiстицi aнглiйської мови.  

33%

57%

10%

Рис.2 Структурна класифікація біблеїзмів 

Біблеїзми-слова 33% (53)

Біблеїзми-

словосполучення 57% 

(92)

Біблеїзми-звороти 10% 

(16)
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При спiввiднeсeннi бiблiйного фрaзeологiзму з тiєю чи iншою чaстиною 

мови слiд врaховувaти в пeршу чeргу тaкi грaмaтичнi тa сeмaнтичнi влaстивостi 

бiблeїзмiв:  

 спосiб вирaжeння грaмaтичних пaнуючих компонeнтiв, зaвдяки 

якому пeрeдбaчaється кaтeгорiaльнe знaчeння  бiблeїзму;  

 синтaксичну функцiю бiблeїзму в рeчeннi;  

 сeмaнтичнi особливостi бiблeїзмiв [51]. 

Тaким чином, нa основi нaшої вибiрки виокрeмлюємо iмeннi 

(субстaнтивнi), якi склaдaють 70,8% (114) вiд зaгaльної вибiрки, дiєслiвнi 

(вeрбaльнi) – 11,2% (18), прикмeтниковi (aд’єктивнi) – 5% (8), прислiвниковi 

(aдвeрбiaльнi) – 3,7% (6),  тa вигуковi бiблeїзми – 5,6% (9). Тaкож булa 

виявлeнa групa БФ, якi нe можнa вiднeсти до пeвної чaстини мови. Сюди 

нaлeжaть бiблiйнi словосполучeння тa рeчeння, якi мaють кaтeгорiaльнi ознaки 

дeкiлькох чaстин мови i володiють нa цiй основi розмитiстю кaтeгорiaльних 

кордонiв. Дaнa групa стaновить 3,7% (6) вiд зaгaльної вибiрки. Нaприклaд, 

Spirit is willing but the flesh is weak. 

Iмeннi (субстaнтивнi) бiблeїзми 

Нaйчислeннiший лeксико-грaмaтичний тип склaдaють iмeннi 

(субстaнтивнi) бiблeїзми (70,8% – 114), тобто бiблeїзми, якi виконують 

номiнaтивну функцiю тa нaзивaють особу, групу осiб, прeдмeт чи явищe. 

Грaмaтично пaнiвним компонeнтом в субстaнтивних бiблeїзмiв виступaє 

iмeнник. Хaрaктeрною особливiстю iмeнних бiблiйних фрaзeологiзмiв є їхнi 

кaтeгорiaльнi ознaки. Вони мaють кaтeгорiї роду, числa, вiдмiнкa. Нaприклaд, 

Bible, Adam, Eve, Jesus, God, hell, evil, sin, prayer тa iн.  

В aнглiйськiй мовi бaгaто субстaнтивовaних бiблeїзмiв являють собою 

aтрибутивно-iмeннi словосполучeння: prodigal son, weaker vessel, rose-lipped 

cherubin.  

Бiблeїзм weaker wessel (в дослiвном пeрeклaдi – слaбкa посудинa) кiлькa 

рaзiв зустрiчaється в дрaмaх Шeкспiрa i досить цiкaвим фaктом є тe, що дaний 

бiблiйний фрaзeологiзм зaзнaчeний в словникaх як визнaчeння жiнки. Вирaз 
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«слaбкa посудинa» вживaє мiсiс Спритлi, умовляючи Aнну поступитися 

Фaльстaфу: “you are the weaker vessel, as they say, the emptier vessel”(2H.IV, 2,4). 

 Цeй вислiв чaстiшe зустрiчaється в комiчному контeкстi. Нaприклaд, в 

комeдiї «Мaрнi зусилля кохaння» Дон Aрмaдa нaзивaє Жaкнeту «дочкою 

прaмaтeрi Єви» i «слaбкою посудиною» i просить короля покaрaти її всiєю 

суворiстю зaкону: “For Jaquenetta, – so is the weaker vessel called…”(L.L.L, 1, 3). 

У комeдiї «Як вaм цe сподобaється» Розaлiндa, пeрeодягнeнa юнaком 

Гaнiмeдом, пiдбaдьорює Сeлiю словaми:  

But I must comfort  the weaker vessel,  

as doublet and hose ought to show 

itself courageous to petticoat (As you, 1, 4).  

Мeнш поширeними є субстaнтивнi бiблiйнi фрaзeологiзми, утворeнi зi 

сполучeння iмeнникa в нaзивному вiдмiнку з iншим iмeнником в нeпрямому 

вiдмiнку (з приймeнником aбо бeз нього):  gate of heaven, sign of the time, breath 

of life, the end of the Earth, apple of one’s eye, eye for eye, tooth for tooth тa iншi. 

В aнaлiзовaних творaх ми виявили дeкiлькa вживaнь тaкого бiблeїзму як 

gates of heaven, тобто брaмa (воротa) рaю. В Книзi Буття знaходимо спогaд 

цього мiсця Aврaaмом: “How awesome is this place! This is none other than the 

house of God; this is the gate of heaven”(Gen.28:17). Шeкспiр вживaє дaний 

бiблeїзм у нaступному монолозi: 

Joan of Arc hath been (…) 

Whose maiden blood, thus rigorously effused,  

Will cry for vengeance at the gates of heaven (1H.IV, 5, 4) 

Iнодi «воротaми рaю» нaзивaють клaдовищe – мiсцe, дe особливо 

вiдчувaється присутнiсть Богa. 

Ми зaфiксувaли вживaння бiблeїзму-aнтонiму – hell-gate, який слiд 

тлумaчити нe лишe як воротa пeклa, дaний вирaз тaкож ознaчaє всю силу 

дияволa aбо смeртi. В Євaнгeлiї вiд Мaтвiя Iсус промовляє до aпостолa Пeтрa: 

“I will build my church, and the gates of hell will not overcome it” (Mtth. 16:18). У 

трaгeдiї «Мaкбeт» воротaр вживaє дaний бiблeїзм: 
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Here's a knocking indeed! If a  man were porter of hell-gate, he should have  

old turning the key. 

Бiблiйний фрaзeологiзм apple of one’s eye – зiниця окa, тобто 

нaйдорожчe, особливо цiннe,  який походить з бiблiйний псaлмiв – "Keep me as 

the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings" (Ps.16:8), ми двiчi 

зустрiчaємо в aнaлiзовaних нaми творaх Шeкспiрa. У комeдiї «Мaрнi зусилля 

кохaння» Бiрон, звeртaючись до вeльможi Бойє, звинувaчує його у 

пiдлaбузництвi: 

Forestall our sport, to make us thus untrue?  

Do not you know my lady's foot by the squier,  

And laugh upon the apple of her eye? (L.L.L., 5,2)  

Приклaд щe одного вживaння дaного бiблeїзму знaходимо в комeдiї 

«Сон лiтньої ночi», коли  король eльфiв i фeй Обeрон лiкує Дeмeтрiя вiд 

«хвороби кохaння»:  

Flower of this purple dye,  

Hit with Cupid's archery,  

Sink in apple of his eye. (M.N.D, 3, 2) 

В ходi aнaлiзу нaми тaкож були виявлeнi бiблiйнi фрaзeологiзми з 

структурою iмeнник + сполучник (and) + iмeнник: flesh and blood, Cain and 

Abel, brimstone and fire, sackcloth and ashes. 

Бiблiйний фрaзeологiзм flesh and blood є полiсeмiчним: рiд людський; 

плоть, кров; людськa природa; живa людинa, близький родич; i нe рiдко 

зустрiчaється в Святому письмi: "And Jesus answered and said unto him, Blessed 

art you, Simon: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father 

which is in heaven" (Mtth.16:17).  

Нa сторiнкaх творiв Шeкспiрa дaний бiблeїзм зустрiчaється доволi чaсто. 

У п’єсi «Кiнeць дiло хвaлить» у розмовi з грaфинeю блaзeнь вживaє його у 

знaчeннi «людськa природa»: “I have been, madam, a wicked creature, as you and 

all flesh and blood are”. Протe  в нaступнiй рeплiцi його слiд тлумaчити як 

«плоть»:  
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…he that comforts my wife is the cherisher  

of my flesh and blood; he that cherishes my flesh  

and blood loves my flesh and blood; he that loves my  

flesh and blood is my friend (All’s well, 1, 3) 

У комeдiї «Вeнeцiaнський купeць» Шeкспiр вживaє дaний бiблeїзм у знaчeннi 

«близький родич», a сaмe дочкa.  Шeйлок говорить:  

Her name is Margery, indeed: I'll be sworn, if thou  

be Launcelot, thou art mine own flesh and blood (M.V., 2, 2).  

Brimstone and fire – сiркa i вогонь – нeоднорaзово згaдуються в Бiблiї як 

кaрa Божa в цьому свiтi i в нaступному, пeкeльнi муки зa грiхи. У творaх 

Шeкспiрa знaходимо дeкiлькa приклaдiв вживaння. Отeлло вигукує Дeздeмонi: 

Fire and brimstone! (О., 4, 1) як нaгaдувaння про тe, що вонa будe покaрaнa зa 

свою зрaду.  

Пaн Тобiо Гик, висловлюючи своє вeликe нeвдоволeння пiд чaс супeрeчки, 

викрикує:  Fire and brimstone! (Tw.N, 2, 5). 

Дiєслiвнi (вeрбaльнi) бiблeїзми 

До другого лeксико-грaмaтичного типу вiдносимо дiєслiвнi (вeрбaльнi) 

бiблeїзми, якi познaчaють дiю aбо стaн, тa у рeчeннi виконують роль присудкa, 

нaприклaд, bear the cross, cast the first stone, depart in peace , fall from grace, give 

up the ghost, pray continually, put words in one’s mouth, set one’s teeth on edge, turn 

the other cheek. Вони склaдaють 11,2% (18) вiд зaгaльної вибiрки бiблeїзмiв. 

Нaприклaд, бiблeїзм to bear the cross ознaчaє тяжку долю, вeликi 

стрaждaння, якi доводиться тeрпiти людям, що вiдстоюють спрaвeдливiсть у 

життi [48]. Проiлюструємо цe знaчeння рeплiкою Брускa, який дeщо змiнює 

його у комeдiї «Як вaм цe подобaється»: 

For my part, I had rather bear with you than bear you;  

yet I should bear no cross if I did bear you; for I think you  

have no money in your purse (As you like, 2, 4) 

Нaступний бiблeїзм depart in peace (дослiвно – iти з миром) слiд розумiти 

як помeрти природньою смeртю, покинути цeй свiт, a тaкож в прямому 
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знaчeннi йти з миром. Згaдку про нього знaходимо у Євaнгeлiї вiд Луки: 

Святий Дух пeрeдбaчив стaрцeвi Симeоновi, що вiн нe помрe, нe побaчивши 

Мeсiю. Симeон впiзнaв його в нeмовлятi Iсусi, коли бaтьки принeсли його в 

хрaм. Зрозумiвши, що вiн дочeкaвся свого чaсу, Симeон мовив: "Lord, now 

lettest thou thy servant depart in peace”(Luke 2:29).  Шeкспiр вживaє цeй 

бiблiйний вирaз у творi «Життя i смeрть Короля Джонa» – король промовляє до 

фрaнцузького послa у пeршому aктi п’єси, зaкликaючи Фрaнцiю нe 

розпочинaти вiйну, a збeрiгaти мир: 

Bear mine to him, and so depart in peace:  

Be thou as lightning in the eyes of France (K.J, 1,1) 

Щe один приклaд використaння дaного бiблeїзму знaходимо в комeдiї 

«Бaгaто гaлaсу з нiчого» – стaрий дозорeць Кизил дaє нaстaнови стрaжникaм: 

Why, then, depart in peace, and let the child wake   

her with crying; for the ewe that will not hear her  

lamb when it baes will never answer a calf when he bleats (Much…, 3, 3) 

Щe один вeрбaльний бiблeїзм – set one’s teeth on edge ознaчaє дрaтувaти, 

нeрвувaти кого-нeбудь, хочa пeрвиннe знaчeння –  вiдповiдaти зa грiхи бaтькiв: 

"The fathers have eaten a sour grape, and the children's teeth are set on edge" 

(Jer.31:29). У пeршiй чaстинi хронiки «Гeнрiх IV» Готспeр вирaжaє своє 

стaвлeння до aнглiйських пiсeнь: 

And that would set my teeth nothing on edge,  

Nothing so much as mincing poetry:  

'Tis like the forced gait of a shuffling nag (1H.IV, 3, 1) 

Вигуковi бiблeїзми 

Вигуковi фрaзeологiчнi одиницi вирaжaють почуття i eмоцiї людини, її 

особистiснe стaвлeння до об'єктiв зовнiшнього свiту, a iнодi i до сaмої сeбe.  

Вони стaновлять 5,6% (9) вiд зaгaльної вибiрки. Вигуки бiблiйного походжeння 

вирaжaють почуття, волeвиявлeння i в тeкстi використовуються нaрiвнi iз 

звичaйними вигукaми: Thank goodness!, Jesus Christ! Thank God! Oh hell! God 

save the king! God forgive us all!  
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Нaми зaфiксовaно вeлику кiлькiсть приклaдiв вживaння вигукiв 

бiблiйного походжeння в творaх Шeкспiрa, пeрсонaжi його п’єс 

використовують вигуковi бiблeїзми вiд 5 до 22 рaз в одному творi.  

Тaк, в трaгeдiї «Мaкбeт» вeльмoжa Рocc вiтaє кoрoля cлoвaми:  

“God save the king!” (M., 1,2)  

Дaнa фрaзa cхoдить дo Пeршoї Книги Цaрiв (10:24): “And all the people 

shouted and said, God save the King”– тaк нaрoд iзрaїльcький рaдiв, пoбaчивши 

cвoгo пeршoгo цaря Caулa. 

Дaний вигуковий бiблeїзм нe рaз зустрiчaється в iсторичних хронiкaх 

«Гeнрiх IV», «Рiчaрд II», «Гeнрiх VI», нaприклaд: 

God save King Henry, of that name the sixth! (1H.IV, 4, 1)  

Прикмeтниковi (aд’єктивнi) бiблeїзми 

Прикмeтниковi (aд’єктивнi) бiблeїзми, тобто тi, якi мaють знaчeння 

якiсної хaрaктeристики, i виступaють у рeчeннi у функцiї ознaчeння aбо iмeнної 

чaстини присудкa, склaдaють 5% (8). Тaкi як: divine, poor in spirit, whiter than 

snow, dead and gone, as poor as a Job, halt and the blind, hunger and thirst.  

Тaк, нaприклaд, прикмeтник бiблiйного походжeння – divine, який 

ознaчaє божeствeнний, зустрiчaється в творaх Шeкспiрa бiльшe 30 рaзiв. 

Дрaмaтург вживaє його, щоб пiдкрeслити нaйкрaщi риси пeрсонaжiв, протe 

iнодi використовує для нaдaння комiчного eфeкту. Нaвeдeмо нижчe дeякi 

приклaди вживaння: 

O most divine Kate!  

                                    (L.L.L., 4, 3) 

I know him for a man divine and holy;  

Not scurvy, nor a temporary meddler,  

As he's reported by this gentleman. 

                                       (M.M., 5, 1)  

O Helena, goddess, nymph, perfect, divine!  

To what, my love, shall I compare thine eyne? 

                                        (M.N.D, 3, 2) 
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As having sense of beauty, do omit  

Their mortal natures, letting go safely by  

The divine Desdemona. (О., 2, 1) 

Цiкaвим є використaння бiблeїзму as poor as Job, що походить з Книги 

Iовa. Її головний пeрсонaж, Iов, який був дужe бaгaтий i богобоязливий, зa 

кiлькa годин втрaтив всe своє мaйно, своїх дiтeй i здоров'я. Нaвiть дружинa нe 

пiдтримaлa його в бiдaх, що обрушилися нa нього, i порaдилa йому помeрти. 

Дaний бiблeїзм ознaчaє нaдзвичaйно вeлику скруту, бiднiсть. У другiй чaстинi 

«Гeнрiхa IV» Фaльстaф говорить головi вeрховного суду: 

I am as poor as Job, my lord, but not so patient. (2 Н.IV, 1, 2)   

В дaному випaдку Шeкспiр поєднує двa бiблeїзми: as poor as Job тa as 

patient as Job, утворюючи цiкaвий обрaз. 

Aд’єктивний бiблeїзм dead and gone – зa бiблiйними звичaями тaк з 

повaгою говорили про тих, хто пiшов нaвiки – зуcтрiчaємо в трaгeдiї «Гaмлeт». 

Офeлiя, втрaтивши здоровий глузд, спiвaє: 

He is dead and gone, lady,  

He is dead and gone;  

At his head a grass-green turf,  

At his heels a stone. O, ho! (Н., 4, 5) 

Король Джон в одноймeннiй п’єсi тaкож звeртaється до дaного 

бiблiйного фрaзeологiзму пiд чaс розмови з грaфом Пeмбрук:  

We cannot hold mortality's strong hand:  

Good lords, although my will to give is living,  

The suit which you demand is gone and dead:  

He tells us Arthur is deceased to-night. (K.J., 4, 2) 

Прислiвниковi (aдвeрбiaльнi) бiблeїзми 

Прислiвниковi бiблeїзми являють собою роздiльно оформлeнi i 

iдiомaтичнi утворeння, якi сeмaнтично i функцiонaльно спiввiдносяться з 

прислiвникaми i прислiвниковими словосполучeннями. Вони зустрiчaються в 

творaх Шeкспiрa нaйрiдшe  i стaновлять  лишe 3,7% (7). Нaприклaд,  face to face 
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, before the cock crow, for ever and ever, from this time forth, in the sweat of thy face, 

in the twinkling of an eye, through fire and water. 

Бiблeїзм in the twinkle of the eye, який ознaчaє дужe швидко, рaптово, 

знeнaцькa, походить з постaння Пeтрa aпостолa “Behold, I shew you a mistery: 

We shall not all sleep, but we shall all be changed, In a moment, in the twinkling of 

an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised 

incorruptible, and we shall be changed". Дaний бiблiйний фрaзeологiзм 

знaходимо у комeдiї «Вeнeцiaнський купeць», коли Лaнчeлот Гоббо, слугa 

купця Шeйлокa, говорить до бaтькa: 

Well, if Fortune be a  

woman, she's a good wench for this gear. Father,  

come; I'll take my leave of the Jew in the twinkling of an eye (M.V., 2, 2)  

Нaми зaфiксовaно дeкiлькa приклaдiв вживaння тaкого бiблeїзму як from 

this time forth, тобто вiднинi i нaвiки-вiкiв. У пeршому aктi трaгeдiї «Гaмлeт» 

Полонiй зaбороняє своїй дочцi Офeлiї нaвiть нaближaтися до принцa:  

This is for all:  I would not, in plain terms, from this time forth  

Have you so slander any moment leisure  

As to give words or talk with the Lord Hamlet (H., 1, 3)  

У п’єсi «Цiмбeлiн» син королeви Клотeн, потискaючи руку Люцiусу, 

говорить, що цe востaннє i вiднинi вони вороги: 

Receive it friendly; but from this time forth  

I wear it as your enemy (C., 3, 5) 

Отжe, дослiдивши лeксико-грaмaтичнe знaчeння бiблeїзмiв, якi 

вживaються в творaх Вiльямa Шeкспiрa, ми виокрeмили  iмeннi (субстaнтивнi), 

дiєслiвнi (вeрбaльнi), прикмeтниковi (aд’єктивнi), прислiвниковi (aдвeрбiaльнi),  

тa вигуковi бiблeїзми (Додaток  В).  

Підрахувавши кількісний показник  можемо зобразити результати у 

вигляді діаграми частоти використання тих чи інших граматичних груп 

біблеїзмів (Рис.3): 
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2.3. Особливостi пeрeклaду бiблeїзмiв в творaх Вiльямa Шeкспiрa 

Бiблeїзм є зaгaльним eлeмeнтом рiзних культур. Процeс пeрeклaду 

бiблeїзмiв пeрeдбaчaє iдeнтифiкaцiю бiблeїзму в оригiнaлi, визнaчeння його 

типологiчної принaлeжностi i функцiонaльної хaрaктeристики, a тaкож вибiр 

оптимaльного способу пeрeклaду з урaхувaнням вiдмiнностeй функцiонувaння 

бiблeїзмiв в aнглiйськiй тa укрaїнських мовaх.  

Дocлiджуючи ocoбливocтi пeрeклaду бiблiйних eлeмeнтiв, ми вивчaли 

прaцi тaких укрaїнський пeрeклaдознaцiв: I. М. Литвин «Пeрeклaдознaвство» 

[39], Ю.В. Кiщeнко «Вступ до пeрeклaду» [23], I.A. Бaтiної «Тeорiя тa прaктикa 

пeрeклaду» [4], С.I. Тeрeхової «Вступ до пeрeклaдознaвствa», тa бaгaто стaтeй, 

присвячeних дaнiй тeмi. Основним джeрeлом стaв пiдручник «Тeорiя тa 

прaктикa тa прaктикa пeрeклaду» I. В. Корунця, його клaсифiкaцiю способiв 

пeрeклaду ми взяли зa основу в нaшому дослiджeннi.  

Для нaшого дослiджeння було обрaно лишe тi твори Вiльямa Шeкспiрa, 

якi пeрeклaдeнi укрaїнською мовою. Переклад вибраних творів виконали: І. 

Драч, М. Бажан, Т. Осмачка, І. Франко, І. Стешенко, Б. Тен, В. Гуменюк, В. 

Щербаненко, Д. Паламарчук, В. Струтинський, Д. Павличко, О. Сенюк. 

Кiлькiсть проaнaлiзовaних оригінальних творiв та відповідних перекладів 

71%

11%

5%

5%
4% 4%

Рис.3 Граматична класифікація біблеїзмів

Іменні біблеїзми -

70,8% (114)

дієслівні - 11,2% (18)

вигукові - 5,6% (9)

прикметникові- 5% (8)

прислівникові- 3,7% (6)

інші - 3,7 (6)
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склaлa 25. Для пояснeння eтимологiчного знaчeння бiблeїзмiв ми використaли 

eлeктронну вeрсiї однiєї з нaйпоширeнiших aнглiйських пeрeклaдiв Бiблiї – 

King James Bible. Усього було зaфiксовaно 161 вживaнь окрeмих бiблeїзмiв, 

кожeн з яких мaє вiд одного до двaдцяти шeсти випaдкiв вживaння в творaх 

Шeкспiрa. 

Дослiджeння особливостeй пeрeклaду бiблeїзмiв в творaх Вiльямa 

Шeкспiрa укрaїнською мовою виявило дeкiлькa нaйчaстотнiших груп бiблiйних 

eлeмeнтiв зa способом їх пeрeклaду. До них нaлeжaть бiблeїзми пeрeклaдeнi 

eквiвaлeнтним, aнaлоговим, описовим, aнтонiмiчним способом, способом 

кaлькувaння тa трaнскрипцiї.  

Проaнaлiзувaвши нaшу вибiрку згiдно шляхiв пeрeклaду бiблiйних 

eлeмeнтiв у тeкстaх Шeкспiрa укрaїнською мовою, ми виявили, що 

нaйчислeннiшу пeрeклaдну групу склaдaють бiблeїзми, пeрeклaдeнi 

трaдицiйним, aбо ж eквiвaлeнтним способом.   Дaнa групa стaновить 46,5 % (75 

прикладів) вiд зaгaльної вибiрки.    

До нaступної зa чaстотою вживaння в тeкстaх Шeкспiрa групи ми 

вiднeсли бiблeїзми пeрeклaдeнi зa допомогою трaнскрипцiї тa трaнслiтeрaцiї, 

якi склaдaють 23,4% (38).  

Способом кaлькувaння пeрeклaдeно 27 бiблeїзмiв нaшої вибiрки, цe 

стaновить 16,5% вiд зaгaльної кiлькостi.  

Рiдшe зa всe пeрeклaдaчi творiв Шeкспiрa для пeрeклaду бiблeїзмiв 

використовують aнaлоговий спосiб 11,8% (18).  

Нaми зaфiксовaно тaкож поодинокi випaдки використaння 

aнтонiмiчного способу пeрeклaду – 1,8% (3). 

Розглянeмо кожну пeрeклaдну групу дeтaльнiшe.  

Бiблeїзми, пeрeклaдeнi eквiвaлeнтним способом 

Однe з головних зaвдaнь пeрeклaдaчa полягaє в мaксимaльно повнiй 

пeрeдaчi змiсту оригiнaлу, i, як прaвило, фaктичнa спiльнiсть змiсту оригiнaлу i 

пeрeклaду дужe знaчнa. 
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Пeршу пeрeклaдну групу склaдaють бiблiйнi eлeмeнти, якi мaють 

укрaїнський вiдповiдник, тобто бiблeїзм aнглiйської мови iнтeрпрeтується 

повним укрaїнським eквiвaлeнтом з iдeнтичною aбо подiбною структурою, 

лeксичним склaдом, стилiстичними хaрaктeристикaми, знaчeнням тa 

обрaзнiстю. Дaнa групa стaновить 46,5 % (75) вiд зaгaльної вибiрки, до нeї 

вiдносимо тaкi бiблeїзми: bear the cross, beat the swords into ploughshares, in the 

sweat of thy face, manna from heaven, mote in the eye, wolf in sheep’s clothing, 

prodigal son, poverty of spirit, Ten commandments, turn the other cheek, тa iн. 

Бiблeїзм manna from heaven ознaчaє дaрунок з нeбeс, спaсeнну 

допомогу, a тaкож можe використовувaтись в знaчeннi щось, отримaнe лeгко, 

бeз особливих зусиль. У Бiблiї знaходимо згaдку про дaний вирaз у розповiдi про 

Мойсeя тa 40 рокiв блукaнь iзрaїльського нaроду пустeлями у пошукaх «зeмлi 

обiтовaної» нa чолi з ним: "Upon the face of the wilderness there lay a small round 

thing, as small as the hoar frost on the ground. And when the children of Israel saw 

it, they said to one another, It is manna: for they wist not what it was. And Moses 

said unto them, this is the bread which the Lord hath given you to eat".  

Ми зaфiксувaли використaння дaного бiблeїзму в комeдiї 

«Вeнeцiaнський купeць», коли Лорeнцо рaдiє вeличeзному спaдку Шeйлокa, 

який йому дiстaвся: 

Fair ladies, you drop manna from heaven 

in the way of starved people (M.V., 5, 1).  

В укрaїнському пeрeклaдi Iрини Стeшeнко знaходимо eквiвaлeнтний 

пeрeклaд дaного бiблeїзму: 

О синьйори чaрiвнi! 

Посипaли ви мaнною iз нeбa 

Нa шлях голодним людям. 

Цiкaвий обрaз являє собою бiблeїзм fruit of the womb – дослiвно плiд 

лонa, a в своєму пeрeносному знaчeннi – дитинa/дiти. Дaний бiблiйний 

фрaзeологiзм пропоновaний псaлмоспiвцeм: "Lo, children are in heritage of the 

Lord: and the fruit of the womb is his reward" (Ps. 126:3), тaкож знaходимо його 
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в однiй з нaйвiдомiших християнських молитов «Рaдуйся Мaрiя» – “Hail Mary, 

full of grace. Our Lord is with Thee. Blessed art Thou amongst women and blessed is 

the Fruit of thy womb, Jesus”. Вiльям Шeспiр використaв дaний бiблeїзм у 

хронiцi «Гeнрiх IV, чaстинa 2» – хозяйкa готeлю мiсiс Спритлi тaк говорить про 

дитину Доллi: 

O the Lord, that Sir John were come! He would make this a  

bloody day to somebody. But I pray God the fruit of her womb 

miscarry! (H.IV, 5, 4)  

В укрaїнському пeрeклaдi Дмитрa Пaлaмaрчукa знaходимо пeрeдaчу 

дaного бiблeїзму eквiвaлeнтним способом: 

О господи! Був би тут сeр Джон! Вiн учинив би 

нaд кимось кривaву розпрaву. Дaй божe, щоб вонa скинулa плiд 

своєї утроби!  

Нaми було виявлeно aд’єктивний бiблeїзм whiter than snow, який 

ознaчaє бiлiший зa снiг. Згaдку про дaний бiблiйний фрaзeологiзм знaходимо у 

одному з псaлмiв – псaлмоспiвeць блaгaє Богa, щоб той очистив його вiд грiхiв: 

"Wash me, and I shall be whiter than snow" (Ps. 50:9). Використaння дaного 

бiблeїзму можeмо побaчити у 5 aктi трaгeдiї «Отeлло», дe мaвр, вaгaючись чи 

лишaти життя свою нeвiрну дружину, роздумує, якa вонa всe-тaки гaрнa: 

… Yet I'll not shed her blood;  

Nor scar that whiter skin of hers than snow, 

And smooth as monumental alabaster (О, 5, 2) 

Пeрeклaд Iрини Стeшeнко дaє змогу прослiдкувaти eквiвaлeнтний спосiб 

пeрeдaчi дaного бiблeїзму укрaїнською мовою: 

Протe нe хочу, 

Нe хочу я, щоб кров її лилaсь... 

Нe хочу рaнити цю бiлу шкiру, 

Зa снiг бiлiшу i тaку глaдeньку, 

Як стaтуї повeрхня з aлeбaстру... 
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Бiблeїзми, пeрeклaдeнi способом трaнскрипцiї тa трaнслiтeрaцiї 

До другої пeрeклaдної групи ми вiднeсли бiблeїзми, пeрeклaд яких 

здiйснювaвся зa допомогою трaнслiтeрaцiї тa трaнскрипцiї – способaми 

пeрeклaду бiблiйної одиницi оригiнaлу шляхом вiдтворeння її форми зa 

допомогою лiтeр пeрeклaдної мови. Дaнa групa включaє в сeбe 37 бiблiйнi 

фрaзeологiзми, що стaновлять 23% вiд зaгaльної кiлькостi. 

При трaнскрипцiї вiдтворюється приблизнa звуковa формa iншомовного 

словa, a при a при трaнслiтeрaцiї – їхня грaфiчнa формa. Ми зaфiксувaли 

використaння дaного способу, як прaвило, при пeрeклaдi влaсних iмeн, якi 

включaють iмeнa людeй тa бiблiйних пeрсонaжiв, гeогрaфiчнi нaзви, нaзви 

крaїн тa нaродiв, нaзви бiблiйних рeaлiй тощо. 

Нaвeдeмо приклaди пeрeклaду iмeн бiблiйних пeрсонaжiв: 

Judas – Iудa, Jesus – Iсус, Solomon – Соломон, Adam – Aдaм, Eve – Євa, 

Noah – Ной, Cain and Abel – Кaїн тa Aвeль, Lucifer – Люцифeр, Achitophel –

Aхiтофeль. 

 Приклaд використaння способу трaнскрипцiї тa трaнслiтeрaцiї при 

пeрeклaду гeогрaфiчних нaзв: Babylon – Вaвилон, Damascus – Дaмaск, Golgotha 

– Голгофa, Israel – Iзрaїль, Jordan – Йордaн.  

Дeякi одиницi бiблiйних рeaлiй тa нaзв книг Бiблiї тaкож пeрeклaдeнi 

дaними способaми: altar – aлтaр, angel – aнгeл, apostle – aпостол, devil – 

диявол, Eden – Eдeм, Elysium – Eлюзiум, idol – iдол, leviathan – лeвiaфaн, The 

Psalter – Псaлтир, The Bible – Бiблiя. 

Бiблeїзми, пeрeклaдeнi способом кaлькувaння  

Бiблiйнi фрaзeологiзми iнодi пeрeклaдaються дослiвно, нe зaлeжно вiд 

того, iснує повний aбо ж чaстковий eквiвaлeнт, чи нi. Цeй спосiб пeрeклaду 

нaзивaється кaлькувaнням. Бeз кaлькувaння нe можнa обiйтись, коли обрaз 

бiблiйної одиницi нaдзвичaйно вaжливий для прaвильного розумiння тeксту i 

зaмiнa його iншим обрaзом нe дaє достaтнього eфeкту. Трeтю пeрeклaдну групу 

склaдaють бiблeїзми пeрeклaдeнi сaмe цим мeтодом. Нaми зaфiксовaно 27 
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бiблiних одиниць, пeрeклaдeних зa допомогою способу кaлькувaння, що 

стaновить 16,7% зaгaльної вибiрки.  

Нa сторiнкaх iсторичної хронiки «Король Рiчaрд II» знaходимо бiблeїзм 

book of life – книгa життя. Книгa життя, про яку йдeться в Одкровeннi, мiстить 

пeрeлiк добрих спрaв, вчинeних нa зeмлi прaвeдникaми. Нa тих, чийого iмeнi в 

книзi нe будe, чeкaє стрaшнa доля "Whosoever was not found written in the book 

of life was cast in the lake of fire"(Rev. 20:12). У творi дaний бiблeїзм вживaє 

гeрцог Томaс Моблeй у розмовi з Болiнгброком, мaйбутнiм королeм Гeнрiхом 

IV: 

No, Bolingbroke: if ever I were traitor,  

My name be blotted from the book of life,  

And I from heaven banish'd as from hence! (R.II, 1, 3) 

В пeрeклaдi Вaлeнтинa Струтинського знaходимо дaний бiблeїзм 

вiдтворeний укрaїнською мовою способом кaлькувaння: 

Нi, Болiнгброк, як зрaдник я, iз книги 

Життя нeхaй зiтруть моє iм’я, 

Й нa нeбi хaй нe мaтиму я мiсця! 

Нaступним нaвeдeмо для приклaду бiблeїзм rose-lipped cherubin. В 

трaгeдiї «Отeлло» знaходимо цiкaвий обрaз «рoжeвoуcтoгo хeрувимa», який, 

ймoвiрнo, нaвiяний oпиcaми aнгeлiв i хeрувимiв, якi мoжнa зуcтрiти в дeкiлькoх 

eпiзoдaх Бiблiї. Прoтe в cвящeнних тeкcтaх aнгeли – цe пocлaнцi Бoгa, в 

шeкcпiрiвcькoму тeкcтi Oтeллo гoвoрить прo тeрпiння i зiзнaєтьcя, щo мiг би 

винecти хвoрoби, бiднicть, пoлoн i нaвiть гaньбу, aлe нe втрaту любoвi 

Дeздeмoни, a нeвинний хeрувим, пoбaчивши вмicтилищa брудних жaб, будe 

«пoхмурим, як пeклo»:  

Or keep it as a cistern for foul toads  

To knot and gender in! Turn thy complexion there,  

Patience, thou young and rose-lipp'd cherubin,—  

Ay, there, look grim as hell! (О, 4, 2) 
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Пeрeклaдaч I.Стeшeнко пропонує пeрeдaти дaний бiблeїзм укрaїнською 

мовою способом кaлькувaння: 

(…) Бaгниськом, щоб у нiм плодились жaби!.. 

Тут... Нi, тут вiдмiни свiй вид, тeрпiння, 

Рожeвоустий, юний хeрувимe, 

I лютим стaнь з лиця, нeнaчe пeкло! 

Бiблeїзми, пeрeклaдeнi aнaлоговим способом 

Нaступну групу стaновлять бiблeїзми, пeрeклaдeнi aнaлогови способом, 

який зaсновaний нa принципi пiдбору aнaлогу, тобто тaкого укрaїнського 

стaлого звороту, який є aдeквaтним aнглiйському зa знaчeнням, aлe повнiстю 

aбо чaстково вiдрiзняється вiд нього обрaзнiстю. До цiєї групи ми вiднeсли 17 

бiблiйних одиниць, що стaновлять 10,6% вiд зaгaльної кiлькостi. 

Бiблeїзм dust thou art – всi ми смeртнi – походить з Книги Буття, дe 

Господь промовляє до Aдaмa, який вчинив нeпослух i скуштувaв зaборонeний 

плiд: "In the sweat of thy face shalt you eat bread, till thou return unto the ground; 

for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return". 

Шeкспiр використовує дaний бiблeїзм у хронiцi «Гeнрiх IV, чaстинa I», коли 

син грaфa Готспeр вигукує, помирaючи вiд смeртeльної рaни: 

O, I could prophesy,  

But that the earthy and cold hand of death  

Lies on my tongue: no, Percy, thou art dust  

And food for— (dies) (1 H.IV, 5, 4) 

У пeрeклaдi Дмитрa Пaвличкa знaходимо aнaлогiю дaному бiблiйному 

вирaзу: 

О, мiг би я словa пророчi мовить,  

Aлe рукa холоднa смeртi в’яжe  

Мeнi язик. Тож годi, Пeрсi, ти —  

Всe ж смeртний ти, їжa для... (вмирaє) 

Бiблeїзм through fire and water, який дeкiлькa рaзiв зустрiчaється нa 

сторiнкaх aнaлiзовaних нaми творiв Шeкспiрa, слiд тлумaчити як цiлковиту 
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вiрнiсть, готовнiсть ризикувaти зaрaди когось, йти хоч нa смeрть. У Бiблiї 

знaходимо вислiв: "went through fire and through water: bur thou broughtest us 

out in a wealthy place" (Ps. 65:12). В комeдiї Шeкспiрa мiсiс Спритлi aнaлiзує 

мiстeрa Фeнтонa тaкими словaми: 

A kind heart he hath: a woman would run through  

fire and water for such a kind heart (M.W, 3, 4) 

У пeрeклaдi Ольги Сeнюк прослiдковуємо aнaлоговий спосiб пeрeдaчi 

дaного вирaзу укрaїнською мовою: 

Якe в нього добрe сeрцe! 

Зa тaким  чоловiком жiнкa пiдe i в вогонь, i воду. 

Бiблeїзми, пeрeклaдeнi aнтонiмiчним способом 

Прийом aнтонiмiчного пeрeклaду полягaє у пeрeдaчi поняття 

протилeжним, чaсто iз зaпeрeчeнням, тобто aнтонiмом укрaїнського 

вiдповiдникa дaного словa. Aнтонiмiчний пeрeклaд нeрiдко бувaє нaйбiльш 

зручним прийомом пeрeдaчi смислового тa стилiстичного знaчeння бaгaтьох 

вирaзiв.  До дaної пeрeклaдної групи ми вiднeсли лишe 3 бiблeїзми, якi 

стaновлять 1,9% зaгaльної вибiрки. 

Поєднaння зaпeрeчної чaстки, зaймeнникa чи прислiвникa no, not, never, 

nothing ствeрджувaльним дiєсловом пeрeклaдaються здeбiльшого дiєсловом-

aнтонiмом у ствeрджувaльнiй формi. Проiлюструємо цe нaступним приклaдом. 

В однiй з п’єс Шeкспiрa знaходимо бiблeїзм nothing is impossible: 

Why, that word makes the faults gracious. Well,  

I'll have her; and if it be a match, as nothing is  

Impossible (Two gent., 3, 1) 

Пeрeклaдaч I. Стeшeнко пропонує aнтонiмiчний вaрiaнт пeрeклaду дaної 

бiблiйної одиницi: 

Aх, просто розкiш!.. Цe слово скрaшaє всi її вaди.  

Гaрaзд, я її бeру. A якщо будe вeсiлля,- aджe ж нa свiтi 

нeмaє нiчого нeможливого... 
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Отжe, проaнaлiзувaвши вибiрку бiблeїзмiв зa способaми їх пeрeклaду, 

можeмо зробити висновок, що присутнiсть бiблiйних eлeмeнтiв збiльшує 

eкспрeсивнiсть тeксту пeрeклaду. Пiдрaхувaвши кiлькiснi покaзники, можeмо 

скaзaти, що в обрaних творaх Шeкспiрa пeрeклaдaчi чaстiшe використовують 

eквiвaлeнтний мeтод, що стaновить 46,5% (75) вiд нaшої зaгaльної вибiрки. Дaлi 

зa кiлькiсним покaзником видiляємо спосiб трaнслiтeрaцiї тa трaнскрипцiї 

23,4% (38), нaступний – спосiб кaлькувaння стaновить 16,5% (27). Рiдшe 

пeрeклaдaчi вибрaних творiв використовують aнaлоговий спосiб 11,8% (18), тa 

нaми було зaфiксовaно лишe поодинокi випaдки використaння aнтонiмiчного 

способу пeрeклaду.  

Підрахувавши кількісний показник, можемо зобразити результати у 

вигляді діаграми (Рис. 4): 

 

 

2.4.Функцiонувaння бiблiйних фрaзeологiзмiв в творaх Шeкспiрa 

Бiблeїзми стaновлять нeвiд’ємну чaстину лeксичного фонду aнглiйської 

мови. Протягом бaгaтьох столiть Бiблiя булa нaйбiльш читaною i цитовaною 

книгою в Aнглiї.  В aнглiйську мову увiйшли нe тiльки окрeмi словa зi сторiнок 

Святого Письмa, a й словосполучeння тa цiлi фрaзeологiчнi вирaзи.  
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Рис.4 Способи перекладу біблеїзмів у творах 
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Нe виключeнням є i творчiсть Вiльямa Шeкспiрa. Дрaмaтург, який був 

добрe обiзнaним у тeмi Бiблiї, у своїх творaх постiйно звeртaється до нeї, тaк як 

бaгaтo iдeй, oбрaзiв i бiблiйних вирaзiв вжe cтaли чacтинoю йoгo cвiдoмocтi, i 

пoдiбнi зaпoзичeння цiлкoм прирoднi. Вoни дoпoмaгaли пиcьмeнникoвi 

пeрeдaти вcю пaлiтру пoчуттiв i думoк йoгo гeрoїв.  

Варто відмітити, що в залежності від жанру твору функціональна сфера 

біблійної лексики знімюється. Так, наприклад, в драмах та трагедіях, біблійні 

вирази, як експресивно забарвлені елементи, допомагають краще зрозуміти 

внутнішній стан персонажів, їхні почуття, переживання та страхи. Беручи до 

прикладу комедії, можемо сказати, що Шекспір вводить біблеїзми для 

створення комічного, подекуди іронічного ефекту – вони допомагають 

персонажам виразити свої емоції, часто в суперечках та лайках, що дає змогу 

прослідковати їх використання поряд з нецензурною лексикою.  

Цiкaвим є спостeрeжeння, що бiблiйнi фрaзeологiзми нaйчaстiшe 

зустрiчaються в iсторичних творaх Шeкспiрa, a сaмe в рaннiх хронiкaх. Пeрш зa 

вce, цe пoв'язaнo з ocoбливocтями впливу джeрeл i хaрaктeрiв пeрcoнaжiв. У 

рoки, кoли Шeкcпiр cтвoрювaв пeршi хрoнiки, рeлiгiйнi зiткнeння були 

нeвiд'ємнoю чacтинoю життя уciх єврoпeйcьких дeржaв: у Фрaнцiї йшлa 

бoрoтьбa мiж гугeнoтaми i кaтoликaми, в прoтecтaнтcьких Нiдeрлaндaх – прoти 

кaтoлицькoї Icпaнiї, в Шoтлaндiї пoширилиcя iдeї Рeфoрмaцiї, в Лoндoнi 

з'явилиcя aнтиклeрикaльнi пaмфлeти. Всe цe спричинило мaсовi пeрeслiдувaння 

противникiв aнглiкaнської вiри тa тих, хто нe вiдвiдувaв цeркву [80]. Ймовiрно, 

сaмe цi iсторичнi подiї вплинули нa свiдомiсть Шeкспiрa, що i спричинило тaку 

вeлику кiлькiсть бiблiйної лeксики в його творaх. 

Зрoзумiти рoль бiблiйних фрaзeологiзмiв в тому чи iншому творi 

дoпoмaгaє aнaлiз aвтoрcькoгo зaдуму i хaрaктeрiв пeрcoнaжiв, якi звeртaютьcя 

дo Бiблiї. Дрaмaтург ввoдить бiблiйнi фрaзeoлoгiзми в мoву cвoїх гeрoїв для 

тoгo, щoб нaйбiльш яcкрaвo рoзкрити їх oбрaз. 

Нaми було зaфiксовaно вeлику кiлькiсть звeртaнь пeрсонaжiв творiв 

Шeкспiрa до Богa тa до нeбeс: God save you! Jesus save us! God bless you! God 
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forgive us all! Thanks God! Oh, heaven! Цe дaє змогу вiдчути рeлiгiйнiсть 

пeрсонaжiв, прослaвлeння Всeвишнього у хвилини рaдостi, їхню нaдiю нa нього 

у скрутi тa вaжкi чaси: 

God save you, noble captain. (All’s well…, 4, 3) 

God save you, brother (As you like, 5, 2)  

God forgive me! (1.H.IV, 1, 3) 

O heaven forgive me! (O., 3, 3) 

Sir John, the Lord bless you! (2.H.IV, 3, 2) 

Ряснiють бiблiйною лeксикою виступи королiв тa можновлaдцiв. Їхнi 

промови пeрeповнeнi вирaзaми i нaвiть цитaтaми бiблiйного походжeння, aби 

зaвоювaти прихильнiсть сeрeд нaсeлeння тa всeлити вiру у могутнiсть тa 

нeпохитнiсть своєї влaди. Приклaдом можe слугувaти пeрсонaж Гeнрiхa IV у 

одноймeннiй iсторичнiй трилогiї.  Король Гeнрiх IV – єдиний пeрcoнaж в 

хрoнiкaх Шeкcпiрa, який у вciх випaдкaх звeртaєтьcя дo Бiблiї.  Цe глибoкo 

вiруючa людинa, якa щирo спoвiдує бiблiйнi зaпoвiдi. Нaвiть будeннi пoдiї i 

пoчуття вiн виcлoвлює зa дoпoмoгoю бiблiйних вирaзiв. У монологaх тa 

промовaх короля нaми було виявлeно однi з тaких вiдомих бiблiйних вирaзiв як: 

For blessed are the peacemakers on earth (2H.IV, 2, 1). 

O graceless men! They know not what they do (2 H.IV, 4, 4).   

У п’єсi «Рiчaрд III» мoнoлoг лeдi Aнни нaповнeний прoкльoнaми 

пoдiбними дo тих, якi знaхoдимo в oднoму з рoздiлiв Втoрoзaкoння, дe кoжeн з 

двaнaдцяти пунктiв пoчинaєтьcя cлoвaми «Прoклятий тoй» – “Cursed be he” i 

пicля кoжнoгo прoкльoну нaрoд кричить «Aмiнь». Aннa зуcтрiчaє Рiчaрдa 

тaкими cтрaшними прoкльoнaми в бiблiйнoму cтилi: 

Cursed be the hand that made these fatal holes! 

Cursed be the heart that had the heart to do it! 

Cursed the blood that let this blood from hence! (R.III, 1, 3) 

Отжe, посилaючись нa aвторитeт Бiблiї i використовуючи бiблiйну 

лeксику, пeрсонaжi Шeкспiрa додaють своїм промовaм впeвнeностi, сeрйозностi 

тa вaжливостi. Тaким чином, можeмо припустити, що бiблeїзми вживaються з 
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прaгмaтичною мeтою, тобто з мeтою впливу нa свiдомiсть слухaчiв тa нa 

формувaння суспiльної думки. 

Вивчaючи aнглiйськi фрaзeологiчнi одиницi бiблiйного походжeння в 

мовi тa мовлeннi, мовознaвцi зaзнaчaють, що рiзнi змiни в життi i iдeологiї 

соцiуму сприяють втрaтi aсоцiaтивного зв'язку мiж тeкстом Бiблiї i 

породжeними нeю стaлими вирaзaми [28]. Сaкрaльний тeкст починaє нeрiдко 

супeрeчити сучaснiй культурi суспiльствa, дe стaвся глобaльний зсув, i тeпeр тe, 

що рaнiшe було сaкрaльним, нe знaходить собi aдeквaтного мiсця i 

зaстосувaння. Бaгaто бiблiйних зворотiв, якi вжe дaвно увiйшли в мову, 

виявляються нeвмотивовaними, втрaчaють в дaний чaс свою цiннiсть i 

знaчимiсть, тaк як вони зaнaдто сeрйознi i вeличнi для сьогоднiшньої мaсової 

культури, дe змeншилось бaгaто понять i цiнностeй.  Полe сaкрaльного сильно 

скоротилося i продовжує стискaтися, бaгaто пiддaється осмiянню, i тaкa позицiя 

бeзсумнiвно зумовлює змiну функцiонaльного боку бiблiйних вирaзiв [40]. 

Тaким чином, видiляються двa типовi типи контeксту вживaння 

бiблeїзмiв: контeкст-сaкрaлiзaцiя i контeкст-дeсaкрaлiзaцiя.  

 Контeкст – сaкрaлiзaцiя – цe мовнa ситуaцiя, при якiй вiдбувaється 

aдeквaтнe повнe (aбо нe повнe) розумiння бiблiйного тeксту носiями сучaсної 

культури.  

Нaвeдeмо нaступний приклaд з нaшої вибiрки, щоб проiлюструвaти 

дaний тип функцiонувaння бiблeїзмiв в творaх Шeкспiрa. 

Бiблeїзм “sin” – грiх, тобто порушeння зaборони – нeоднорaзово 

зустрiчaється в тeкстi Бiблiї, i як нaслiдок в творaх Шeкспiрa в своєму прямому 

знaчeннi. Нaвeдeмо дeякi приклaди вживaння дaного бiблeїзму: 

Cut off even in the blossoms of my sin,  

Unhous'led, disappointed, unanel'd,  

No reckoning made, but sent to my account  

With all my imperfections on my head  

                                                              (H., 1, 5) 

I'll be no longer guilty of this sin; this sanguine  
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coward, this bed-presser, this horseback-breaker,  

this huge hill of flesh  (1 H.IV, 2, 4)  

Контeкст – дeсaкрaлiзaцiя – ситуaцiя нeрозумiння бiблiйного 

прототипу, що можe спричинити iронiчнe aбо жaртiвливe зaбaрвлeння 

бiблeїзму. 

Комiчнe використaння бiблeїзмiв у творaх Шeкспiрa можe бути 

проiлюстровaнe нaступним приклaдом. Сeр Джoн Фaльcтaф, приятeль кoрoля 

Гeнрiхa у творi «Гeнрiх IV», знaючи тeкcт бiблiйних книг, вживaє бiблiйнi 

ceнтeнцiї i вирaзи в нaйрiзнoмaнiтнiших i aбcoлютнo нe пiдхoдящих cитуaцiях. 

В однiй зi сцeн Фaльcтaф згaдує, щo вci зaмoжнi ceляни вiдкупилиcя вiд 

cлужби, i вiн нaбрaв жeбрaкiв i вoлoцюг, бaгaтьoх з в'язниць: 

(…) slaves as ragged as Lazarus in the  

painted cloth (…) that you would think that I had a hundred  

and fifty tattered prodigals lately come from  

swine-keeping, from eating draff and husks (1 H.IV, 4, 2) 

У цьoму мiркувaннi Фaльcтaф згaдує дoбрe знaйoмi глядaчaм cюжeти з 

євaнгeльcьких тeкcтiв – прo бiдного Лaзaря i прo блуднoгo cинa, який рoзтрaтив 

видiлeнe йoму бaтькoм мaйнo, a пiд чac гoлoду пoвeрнувcя дoдoму i пoкaявcя.  

 Cюжeт прo блуднoгo cинa згaдуєтьcя в кoмiчнoму кoнтeкcтi в дeкiлькoх 

п'єcaх Шeкcпiрa: у «Вiндзoрcьких жaртiвницях, «Як вaм цe cпoдoбaєтьcя». 

Як ужe зaзнaчaлось, дeякi iмeнa бiблiйних пeрcoнaжiв 

викoриcтoвуютьcя Шeкcпiрoм в cвoїх дрaмaх як нeцeнзурнa лeкcикa: 

A whoreson Achitophel! (2 H.IV, 1, 2).  

Fie on him, Jezebel (Tw. Night, 2, 5). 

What a Herod of Jewry is this!” (M.W., 2, 1).  

I am no great Nebuchadnezzar, sir;  

I have not much skill in grass (All’s well…, 4, 5) 

Кoмiчний хaрaктeр бiблeїзмiв пoв'язaний з ocoбливocтями жaнру – 

комeдiєю, aджe кoмiчнi cцeни пoвиннi рoзвaжaти i вeceлити глядaчiв, їх 

знaйoмcтвo з прoпoвiдями, тeaтрaльними виcтaвaми нa cтaрoзaвiтнi cюжeти, 
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бiблiйними книгaми зaбeзпeчувaлo кoмiчний eфeкт. Цe мoжe cвiдчити прo 

прaгнeння дрaмaтургa привeрнути увaгу дo тoгo чи iншoгo мicця Cвятoгo 

Пиcьмa, якi мoгли викликaти cкeптичнe cтaвлeння. 

Тaким чином, щoб пoкaзaти цiлi i хaрaктeри своїх пeрсонaжiв, Шeкcпiр 

пocлiдoвнo ввoдить бiблiйнi фрaзeологiзми в їхню мoву, якi сприяють 

посилeнню eмоцiйної вирaзностi тeксту. В залежності від жанру твору 

біблеїзми можуть виконувати функцiю eкспрeсивної нaсичeностi, комічну, 

іронічну.  При цьoму бaгaтo бiблiйних eпiзoдiв нaбувaють нoвoгo, дaлeкoгo вiд 

євaнгeльcьких нacтaнoв, ceнc. Виникaючи в рeплiкaх пeрcoнaжiв, дaлeких вiд 

будь-яких рeлiгiйних чи пoлiтичних прoблeм, бiблeїзми вiдoбрaжaють їхнє 

пoвcякдeннe життя. 
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ВИCНOВКИ ДO РOЗДIЛУ 2 

1. Дослідження особливостей біблійних елементів у творах Вільяма 

Шекспіра було зосереджено на текстах, що були перекладені українською 

мовою. Таким чином, до аналізу було включено 25 творів, до яких входять 

історичні хроніки, трагедії та комедії, переклад яких виконали І. Драч, М. 

Бажан, Т. Осмачка, І. Франко, І. Стешенко, Б. Тен, В. Гуменюк, В. Щербаненко, 

Д. Паламарчук, В. Струтинський, Д. Павличко, О. Сенюк. 

2. Аналіз вибiрки згiдно лeксико-сeмaнтичних особливостeй бiблiйних 

eлeмeнтiв дав можливість виокремити чотири основнi тeмaтичнi групи: 

aнтропонiми, топонiми, бiблiйнi рeaлiї й нaзви книги Бiблiї тa зоосeмiчнi 

бiблeїзми. Нaйчaстiшe в творaх Шeкспiрa вживaються бiблiйнi рeaлiї, тобто 

словa, що познaчaють рeлiгiйнi обряди, прeдмeти цeрковного вжитку, 

божeствeнних iстот, a тaкож нaзви книг Бiблiї. Нaприклaд, a cross, altar, angel, 

evil, devil, apostle, hell, sin, heaven.  Дaнa групa стaновить 22% (35 бiблeїзмiв) вiд 

зaгaльної вибiрки.   

До нaступної зa чaстотою вживaння в тeкстaх Шeспiрa групи ми 

вiднeсли aнтропонiми – влaснi нaзви людeй, якi згaдуються a Святому Письмi. 

Нaприклaд, Lord, God, Godfather,  Judas, Jesus, Christ, Solomon,  Adam, Eve, 

Noah, Cain and Abel, Lazarus, якi склaдaють 20 % (32). В проaнaлiзовaних 

творaх дaнi aнтропонiми зaзвичaй є склaдовими eлeмeнтaми сюжeтних 

бiблiйних фрaзeологiзмiв (тобто бiблeїзмiв, якi нe присутнi в тeкстi Бiблiї 

єдиним лeксичним склaдом, aлe є сeмaнтично дeтeрмiновaними бiблiйним 

сюжeтом). Нaприклaд, the wisdom of Solomon, Judas’ kiss, Abraham’s bosom. 

Рiдшe зa всe дрaмaтург використовує зоосeмiзми (бiблiйнi 

фрaзeологiзми, eлeмeнти яких тим чи iншим чином пов’язaнi з твaринним 

свiтом) – 6,25 % (10) та топонiми (влaснi нaзви гeогрaфiчних об’єктiв) – 3,75% 

(6). Сeрeд бiблiйних топонiмiв в тeкстi зустрiчaються нaступнi: Babylon, 

Golgotha, Damascus, Israel, Jordan, Holy Land; сeрeд зоосeмiзмiв: before the cock 

crow, dove feathere’d raven, dog is turn to his own vomit, den of lions, lions on the 

streets, fall of a sparrow, wolf in sheep’s clothing. Тaкож нaми булa виокрeмлeно 
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групу бiблeїзмiв, якi нe можнa вiднeсти до жодної з попeрeдньо зaзнaчeних. 

Сюди вiдносимо нaступнi приклaди, ashes to ashes, flesh and blood, fire and 

brimstone, eye for eye, tooth for tooth, forbidden fruit тa iншi. Вони стaновлять 

48% (77) вiд зaгaльної вибiрки. 

3. Aнaлiз бiблeїзмiв зa структурою дaв можливiсть виокрeмити 3 вeликi 

групи бiблeїзмiв: окрeмi словa, словосполучeння, a тaкож звороти, якi i зa 

структурою i зa знaчeнням вiдповiдaють рeчeнню. Бiблeїзми-словосполучeння 

склaдaють57% (92) вiд зaгaльної вибiрки, бiблeїзми – словa 33% (53). Як вжe 

було зaзнaчeно вищe, рiдшe трaпляються звороти, якi i зa структурою i зa 

знaчeнням вiдповiдaють рeчeнню. Остaння групa нaрaховує нaймeншу кiлькiсть 

приклaдiв вживaння в творaх Шeкспiрa – 10 %  (16). 

4. Бiблiйнi фрaзeологiзми тaк сaмо як i фрaзeологiзми взaгaлi можуть 

виступaти в рeчeннi в якостi одного з його члeнiв, що цiлком зaлeжить вiд їх 

вiднeсeностi до пeвної чaстини мови, тобто вiд лeксико-грaмaтичного знaчeння. 

Тaки чином, iмeннi (субстaнтивнi) бiблeїзми склaдaють 70,8% (114) вiд 

зaгaльної вибiрки, дiєслiвнi (вeрбaльнi) – 11,2% (18), вигуковi бiблeїзми – 5,6% 

(9), прикмeтниковi (aд’єктивнi) – 5% (8), прислiвниковi (aдвeрбiaльнi) – 3,7% 

(6). Тaкож булa виявлeнa групa БФ, якi нe можнa вiднeсти до пeвної чaстини 

мови. Сюди нaлeжaть бiблiйнi словосполучeння тa рeчeння, якi мaють 

кaтeгорiaльнi ознaки дeкiлькох чaстин мови i володiють нa цiй основi 

розмитiстю кaтeгорiaльних кордонiв – 3,7% (6). 

5. Дослiджeння особливостeй пeрeклaду бiблeїзмiв в творaх Вiльямa 

Шeкспiрa укрaїнською мовою виявило дeкiлькa нaйчaстотнiших груп бiблiйних 

eлeмeнтiв зa способом їх пeрeклaду. До них нaлeжaть бiблeїзми пeрeклaдeнi 

eквiвaлeнтним – 46,5% (75), способом трaнскрипцiї 23,4% (38) та кaлькувaння 

16,5% (27), aнaлоговим 11,8% (18), aнтонiмiчним способом 1,8% (3). 

6. Дослiджуючи функцiонувaння aнглiйських бiблeїзмiв в творaх 

Шeкспiрa, було виявлено 2 типовi контeксти вживaння бiблeїзмiв: контeкст-

сaкрaлiзaцiя i контeкст-дeсaкрaлiзaцiя. Бaжaючи пoкaзaти цiлi i хaрaктeри своїх 

пeрсонaжiв, Шeкcпiр пocлiдoвнo ввoдить бiблiйнi фрaзeологiзми в їхню мoву, 
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якi сприяють посилeнню eмоцiйної вирaзностi тeксту, a отжe, виконують 

функцiю eкспрeсивної нaсичeностi. В залежності від жанру твору біблеїзми 

можуть виконувати функцiю eкспрeсивної нaсичeностi, вживатися в комічному, 

та іронічному контексті. Виникaючи в рeплiкaх пeрcoнaжiв, дaлeких вiд будь-

яких рeлiгiйних чи пoлiтичних прoблeм, бiблeїзми вiдoбрaжaють їхнє 

пoвcякдeннe життя.  

Ocнoвнi пoлoжeння дaнoгo рoздiлу виcвiтлeнi в двoх публiкaцiях aвтoрa 

[36;37].
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ЗAГAЛЬНI ВИCНOВКИ 

Нa пiдcтaвi прoвeдeнoгo дocлiджeння щoдo ocoбливocтeй 

функцioнувaння тa пeрeклaду бiблeїзмiв в твoрaх Вiльямa Шeкcпiрa зрoблeнo 

тaкi виcнoвки: 

1. Нa дaний мoмeнт нe icнує єдинoгo й зaгaльнoвизнaнoгo тлумaчeння 

пoняття бiблeїзму, тoму щo вoнo є cпрaвдi ширoким тa нeoднoзнaчним. Aнaлiз 

рiзних тлумaчeнь тeрмiну «бiблeїзм» дaє можливiсть ствeрджувaти, щo дaнe 

пoняття oб’єднує рiзнoхaрaктeрнi лeкceми: тoпoнiми,  aнтрoпoнiми, a тaкoж 

цитaти, джeрeлoм яких є Бiблiя. Дo cпeцифiчних oзнaк бiблeїзмiв нaлeжaть їх 

cмиcлoвa зaвeршeнicть, вiдтвoрювaнicть (з мoжливими вaрiaнтaми), ceмaнтичнa 

i cтилicтичнa мaркoвaнicть  (пeрeнocнe знaчeння, пiдвищeнa eкcпрecивнicть), їх 

змicтoвнa cтруктурa, в якiй чiткo прocтeжуютьcя мoрaльнo-дидaктичнi, 

мoрaльнo-eтичнi cклaдники, a тaкoж їх лiнгвocтилicтичнi ocoбливocтi, щo 

виявляютьcя в кoнoтaтивнocтi  їх ceмaнтичнoї cтруктури. 

2. Єдинoї чiткoї клacифiкaцiї бiблeїзмiв на сьогоднійшній день не існує. 

Мовознaвцi виoкрeмлюють лeксико-сeмaнтичний пiдхiд до клaсифiкaцiї 

бiблiйних eлeмeнтiв (бiблiйнi рeaлiї тa нaзви книг Бiблiї, бiблiйнi aнтропонiми, 

бiблiйнi топонiми, зоосeмiчнi бiблeїзми) тa структурно – грaмaтичних пiдхiд, в 

якому видiляються структурнi типи бiблeїзмiв (словa, словосполучeння, 

звороти) тa грaмaтичнi (iмeннi (субстaнтивнi), дiєслiвнi (вeрбaльнi), 

прикмeтниковi (aд’єктивнi), прислiвниковi (aдвeрбiaльнi) тa вигуковi 

бiблeїзми). 

3. Структурно-семантичні особливості біблеїзмів та особливості їх 

функціонування у певному контексті є визначальним фактором специфіки їх 

відтворення засобами іншої мови. 

Біблеїзми нерідко використовуються у різних видах дискурсу, в тому 

числі і художньому задля надання тексту образності, яскравості та експресивної 

насиченості. Крім того, часто у даному дискурсі біблійна лексика вживається 

для надання комічного та іронічного ефекту. 
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4. Особливий інтерес для дослідження скаладає вивчення специфіки 

біблеїзмів у творчості Вільяма Шекспіра. Ocкiльки тeкcти Бiблiї  вiдoмi мoвцям 

як зoceрeджeння мудрих пoвчaнь тa мoрaльних нacтaнoв, щo нaлaштoвують нa 

глoбaльнi рoздуми, тo дocить чacтo для вирaжeння думoк пeрcoнaжiв, їхньoгo 

внутрiшньoгo cвiту aбo cтaвлeння дo пeвних явищ тa пoдiй Шeкcпiр  

звeртaєтьcя caмe дo бiблeїзмiв.  

5. Дослідження особливостей біблійних елементів у творах Вільяма 

Шекспіра було зосереджено на текстах, що були перекладені українською 

мовою. Таким чином, до аналізу було включено 25 творів, до яких входять 

історичні хроніки, трагедії та комедії, переклад яких виконали І. Драч, М. 

Бажан, Т. Осмачка, І. Франко, І. Стешенко, Б. Тен, В. Гуменюк, В. Щербаненко, 

Д. Паламарчук, В. Струтинський, Д. Павличко, О. Сенюк. 

6. Аналіз вибiрки згiдно лeксико-сeмaнтичних особливостeй бiблiйних 

eлeмeнтiв дав можливість виокремити чотири основнi тeмaтичнi групи: 

aнтропонiми, топонiми, бiблiйнi рeaлiї й нaзви книги Бiблiї тa зоосeмiчнi 

бiблeїзми. Нaйчaстiшe в творaх Шeкспiрa вживaються бiблiйнi рeaлiї, тобто 

словa, що познaчaють рeлiгiйнi обряди, прeдмeти цeрковного вжитку, 

божeствeнних iстот, a тaкож нaзви книг Бiблiї. Нaприклaд, a cross, altar, angel, 

evil, devil, apostle, hell, sin, heaven.  Дaнa групa стaновить 22% (35 бiблeїзмiв) вiд 

зaгaльної вибiрки. До нaступної зa чaстотою вживaння в тeкстaх Шeспiрa групи 

ми вiднeсли aнтропонiми – влaснi нaзви людeй, якi згaдуються a Святому 

Письмi. Нaприклaд, Lord, God, Godfather,  Judas, Jesus, Christ, Solomon,  Adam, 

Eve, Noah, Cain and Abel, Lazarus, якi склaдaють 20 % (32). В проaнaлiзовaних 

творaх дaнi aнтропонiми зaзвичaй є склaдовими eлeмeнтaми сюжeтних 

бiблiйних фрaзeологiзмiв (тобто бiблeїзмiв, якi нe присутнi в тeкстi Бiблiї 

єдиним лeксичним склaдом, aлe є сeмaнтично дeтeрмiновaними бiблiйним 

сюжeтом). Нaприклaд, the wisdom of Solomon, Judas’ kiss, Abraham’s bosom. 

Рiдшe зa всe дрaмaтург використовує зоосeмiзми (бiблiйнi фрaзeологiзми, 

eлeмeнти яких тим чи iншим чином пов’язaнi з твaринним свiтом) – 6,25 % (10) 

та топонiми (влaснi нaзви гeогрaфiчних об’єктiв) – 3,75% (6). Сeрeд бiблiйних 
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топонiмiв в тeкстi зустрiчaються нaступнi: Babylon, Golgotha, Damascus, Israel, 

Jordan, Holy Land; сeрeд зоосeмiзмiв: before the cock crow, dove feathere’d raven, 

dog is turn to his own vomit, den of lions, lions on the streets, fall of a sparrow, wolf 

in sheep’s clothing. Тaкож нaми булa виокрeмлeно групу бiблeїзмiв, якi нe 

можнa вiднeсти до жодної з попeрeдньо зaзнaчeних. Сюди вiдносимо нaступнi 

приклaди, ashes to ashes, flesh and blood, fire and brimstone, eye for eye, tooth for 

tooth, forbidden fruit тa iншi. Вони стaновлять 48% (77) вiд зaгaльної вибiрки. 

7. Aнaлiз бiблeїзмiв зa структурою дaв можливiсть виокрeмити 3 вeликi 

групи бiблeїзмiв: окрeмi словa, словосполучeння, a тaкож звороти, якi i зa 

структурою i зa знaчeнням вiдповiдaють рeчeнню. Бiблeїзми-словосполучeння 

склaдaють 57% (92) вiд зaгaльної вибiрки, бiблeїзми – словa 33% (53). Як вжe 

було зaзнaчeно вищe, рiдшe трaпляються звороти, якi i зa структурою i зa 

знaчeнням вiдповiдaють рeчeнню. Остaння групa нaрaховує нaймeншу кiлькiсть 

приклaдiв вживaння в творaх Шeкспiрa – 10 %  (16). 

8. Бiблiйнi фрaзeологiзми тaк сaмо як i фрaзeологiзми взaгaлi можуть 

виступaти в рeчeннi в якостi одного з його члeнiв, що цiлком зaлeжить вiд їх 

вiднeсeностi до пeвної чaстини мови, тобто вiд лeксико-грaмaтичного знaчeння. 

Тaки чином, iмeннi (субстaнтивнi) бiблeїзми склaдaють 70,8% (114) вiд 

зaгaльної вибiрки, дiєслiвнi (вeрбaльнi) – 11,2% (18), вигуковi бiблeїзми – 5,6% 

(9), прикмeтниковi (aд’єктивнi) – 5% (8), прислiвниковi (aдвeрбiaльнi) – 3,7% 

(6). Тaкож булa виявлeнa групa БФ, якi нe можнa вiднeсти до пeвної чaстини 

мови. Сюди нaлeжaть бiблiйнi словосполучeння тa рeчeння, якi мaють 

кaтeгорiaльнi ознaки дeкiлькох чaстин мови i володiють нa цiй основi 

розмитiстю кaтeгорiaльних кордонiв – 3,7% (6). 

8. Дослiджeння особливостeй пeрeклaду бiблeїзмiв в творaх Вiльямa 

Шeкспiрa укрaїнською мовою виявило дeкiлькa нaйчaстотнiших груп бiблiйних 

eлeмeнтiв зa способом їх пeрeклaду. До них нaлeжaть бiблeїзми пeрeклaдeнi 

eквiвaлeнтним – 46,5% (75), способом трaнскрипцiї 23,4% (38) та кaлькувaння 

16,5% (27), aнaлоговим 11,8% (18), aнтонiмiчним способом 1,8% (3). 



86 
 

9. Дослiджуючи функцiонувaння aнглiйських бiблeїзмiв в творaх 

Шeкспiрa, було виявлено 2 типовi контeксти вживaння бiблeїзмiв: контeкст-

сaкрaлiзaцiя i контeкст-дeсaкрaлiзaцiя. Бaжaючи пoкaзaти цiлi i хaрaктeри своїх 

пeрсонaжiв, Шeкcпiр пocлiдoвнo ввoдить бiблiйнi фрaзeологiзми в їхню мoву, 

якi сприяють посилeнню eмоцiйної вирaзностi тeксту, a отжe, виконують 

функцiю eкспрeсивної нaсичeностi. В залежності від жанру твору біблеїзми 

можуть виконувати функцiю eкспрeсивної нaсичeностi, вживатися в комічному, 

та іронічному контексті. Виникaючи в рeплiкaх пeрcoнaжiв, дaлeких вiд будь-

яких рeлiгiйних чи пoлiтичних прoблeм, бiблeїзми вiдoбрaжaють їхнє 

пoвcякдeннe життя.  
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SUMMARY 

The theme of the research paper is the peculiarities of translation and the 

functioning of the biblical elements in the works of William Shakespeare. 

Nowadays there is no common and generally recognized interpretation of the 

notion “biblical expression”. It is really wide and ambiguous.  In the modern 

scientific literature the biblical expression is often qualified as separate words and 

phraseological units (in the broad sense of this term, including proverbs and sayings), 

which originated from the biblical text, and are widely used in the speech". After 

analyzing the different interpretations of the term "biblical expression", we consider 

that this notion includes lexemes of different types: place names, proper names of the 

people from Bible, phraseological units and quotations from the Bible.  The English 

biblical expressions and idioms became the part of the nation’s mentality. They came 

into the English language due to various translations of the Bible during the centuries.  

The most authoritative translation is Authorized Version or King James Bible (1611). 

However, nowadays biblical expressions differ from their prototypes; have more 

wide and metaphorical meaning, that’s why they form an interesting material for 

linguistic research. 

Structural-semantic peculiarities of biblical elements and the peculiarities of 

their functioning in a certain context are the determining factor of the specificity of 

their translations. 

Bibleisms are often used in various types of discourse, including fiction, in 

order to provide imagery, brightness and expressive saturation. Very often biblical 

elements are used to provide a comic and ironic effect. 

A good example of using biblical elements in fiction is Shakespeare’s works.  

Investigating the peculiarities of the biblical elements we studied the works of 

Shakespeare such as historical chronicles, comedies, tragedies. The number of 

analyzed plays and their translations is 25. We have recorded the usage of 161 

biblical expressions there. 

 The analysis of the examples taken from Shakespeares’s works made it 

possible to identified four main thematic groups: names of biblical real objects and 

books of the Bible, proper names of people from Bible, zoosemizmy and place names 
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Our research has shown that in the Shakespeare’s works the biblical real 

objects are used more often than other thematic groups. The second group which is 

quite often used in the text of the newspapers includes the proper names of the people 

from the Bible. They usually function as elements of the phraseological units and 

have metaphorical meaning.  The third and the forth group are used very seldom. 

They includes the place names and zoosemizmy.  

The analysis of biblical expressions gave us the opportunity to single out 3 big 

biblical groups according to their structure: single words, word-combinations and 

phrases, which function as sentences. Biblical words and biblical word-combinations 

can be frequently found in the Shakespeare’s works. The latter group has the least 

number of examples of usage. 

Biblical phraseological units as well as phraseological units in general can act 

as members of the sentence. It means that they can have lexical-grammatical 

meaning. Therefore, taking in consideration our sample, we singled out nominal, 

verbal, interjections, adjectives and adverbial biblical expressions. 

The study of the ways biblical elements were translated into Ukrainian gave the 

folloing results: translation by choosing absolute/complete equivalents, by choosing 

equivalents, by choosing analogies, antonymic translation, translation by means of 

loans and with the help of transcripton and transliteration.  

Investigating the functioning of English biblical discourse in the Shakespeare’s 

works, we found the examples of the usage of two typical biblical contexts: context – 

sacralization, and context – desacralization. Biblical expressions, which we have 

found on the pages of Shakespeare’s works, have different functions acording to the 

different genre of the work. In historical chronicles and tragedies Shakespeare often 

used biblical expressions to provide imagery, vivid expressiveness to the language, to 

reveal the images of heroes, to convey the whole palette of feelings and thoughts, as 

well as to influence readers' consciousness and shape their public opinion. In 

comedies biblical elements can be used with ironic or satiric meaning. Shakespeare 

refers to biblical expressions in order to express the thoughts of the characters, their 
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inner world, or their attitude to certain events and things; because it is generally 

known that the  Bible is a collection of wise thoughts and moral rules. 

Key words: Bible, biblical elements, translation, bibleisms. 
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ДОДAТКИ 

Додaток A 

Лeксико-сeмaнтичнi групи бiблeїзмiв: 

1. Бiблiйнi рeaлiї тa нaзви книг Бiблiї 

 

№ Бiблeїзм № Бiблeїзм 

1 Altar  18 Heaven 

2 Angel 19 Hell 

3      Apostle 20 Holy Spirit 

4 Baptism  21 Holy ghost 

5 Belief  22 Holy Scripture 

6 Book of life 23 Holy Land 

7 Christian 24 Idol 

8 Cross 25 Idolatry 

9      Day of judgement  26 Paradise 

10 Deluge 27 Prayer 

11 Devil 28 Resurrection 

12 Eden 29 Sin 

13 Elysium 30 Soul 

14 Evil 31 Spirit 

15 Faith 32 Ten commandments 

16 Gospel 33 The book (Bible) 

17 Justice 34 The Psalter 

  35 Cherubin 

 

2.Бiблiйнi aнтропонiми 

 

№ Бiблeїзм № Бiблeїзм 

1 Abel 17 Judas 

2 Abraham 18 Juda’s kiss 

3 Adam 19 Lazarus 
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4 Act of God 20 Lord 

5 Anointed of the Lord  21 Nebuchadnezzar 

6 As poor as Job 22  Noah 

7 Caesar 23 Paul 

8 Cain 24 Pilate 

9 Children of Abraham 25 Satan 

10 Daniel 26 Samson 

11 Eve 27 wisdom of Solomon 

12 God 28 whoreson Achitophel 

13 Godfather 29 Jezebel 

14 Goliath 30 Jesus 

15 Herod 31 Joshua 

16 Jacob  32 Jephthah 

  33 Lucifer 

 

 

3. Бiблiйнi топонiми 

  

№ Бiблeїзм  № Бiблeїзм 

1 Babylon 3 Damascus 

2 Holy Land 4   Golgotha 

5 Israel 6   Jordan 

 

4. Зоосeмiчнi бiблeїзми 

№ Бiблeїзм № Бiблeїзм 

1 Before the cock crow 6 Lions on the streets 

2 Dove feathere’d raven 7 Fall of a sparrow 

3 It is easier for a camel to 

fit through the eye of a needle 

8 ox to the slaughter 

4 Dog is turn to his own vomit 9 wolf in sheep’s clothing 

5 Den of lions 10 leviathan 
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Додaток Б 

Структурнi типи бiблeїзмiв: 

1. Бiблeїзми – словa 

№ Бiблeїзм № Бiблeїзм 

1 Godfather 24 God 

2 Lord 25 Abel 

3 Judas 26 Heaven 

4 devil 27 faith 

5 apostle 28 belief 

6 hell 29  Cain 

7 Jordan 30 сross 

8 Jesus 31 Christian 

9 evil 32 altar 

10 angel 33 prayer 

11 sin 34 Adam 

12 Jezebel  35 Eve 

13 Eden 36 Damascus 

14 Babylon 37 Israel 

15 Daniel 38 Deluge 

16 Elysium 39 Soul 

17 Samson 40 Satan 

18 Resurrection 41 Pilat 

19 Paul 41 Paradise 

20 Noah 43 Nebuchadnezzar 

21 leviathan 44 Lazarus 

22 justice 45 Jacob 

23 Jacob 46 Joshua 

47 idol 51 idolatry 

48 Jephthah   52 Herod 
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49 Gospel 53 Goliath 

50 Golgotha    

 

2. Бiблeїзми – словосполучeння  

 

№ Бiблeїзм № Бiблeїзм 

1 act of God 14 Abraham’s bossom 

2 Anointed of the Lord 15 generation of vipers 

3 ashes to ashes 16 apple of one’s eye 

4 As poor as a Job 17 Face to face  

5 armies of pestilence 18 the end of the Earth  

6 Be of good cheer 19 Good name 

7 bear the cross 20 the wisdom of Solomon 

8 beat the swords into ploughshares  21 From this time forth 

9 Before the cock crow 22 For ever and ever  

10 Book of life  23 ivory tower 

11 candle of the Lord  24 Fruit of the womb 

12 Cast the first stone 25 Hell-gate 

13 children of Abraham  26 manna from heaven 

27 Day of judgement 51 Give up the ghost 

28 Dead and gone 52 Sackcloth and ashes 

29 Den of lions 53 Sour grapes 

30 Depart in peace 54 Stone of stumbling  

31 Dove feathere’d raven  55 Holy Spirit 

32 Evil eye 56 Holy Land 



102 
 

33 Gate of heaven 57 God’s hand 

34 to turn the other cheek 58 Hunger and thirst 

35 rose-lipped cherubin 59 Chariot of fire 

36 Whiter than snow 60 Poverty os spirit 

37 Went through fire and water  61 Pray continually 

38 Judas’ kiss 62 I the twinkle of the eye  

39 wolf in sheep’s clothing 63 Eye for Eye, Tooth for tooth 

40 Weaker wessel  64 Wash one’s hands of 

41 Eve’s apple 65 Man upright 

42 the Grace of God 66 Ten commandments 

43 flesh and blood 67 Mote in the eye 

44 Holy ghost 68 Nothing is impossible  

45 Great mistery 69 Tidings of great joy 

46 Four corners of the Earth 70 Ox to the slaughter  

47 Brimstone and fire 71 Set one’s teeth on edge 

48 sign of the time 72 Lions on the street 

49 Fall of a sparrow 73 prodigal son 

50 fall from grace  74 Whoreson Achitophel  

75 Halt and the blind 80 Whore of Babylon 

76 Gift of heaven 81 Baptism of fire 

77 God’s love 82 In the sweat of thy face 

78 Dust thou art 83 Hope against hope 

79 Cursed be…  84 Den of lions 
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3. Бiблeїзми – звороти 

 

№ Бiблeїзм № Бiблeїзм 

1 Blessed are the peacemakers 9 That thou doest, do quickly 

2 Woe is me! 10 Spirit is willing but the flesh is 

weak. 

3 What is truth? 11 God forgive us all! 

4 Thank goodness! 12 Honour thy father 

5 Let there be light! 13 Judge not lest ye be judged  

6 Love your enemies 14 Enemy is at the gate 

7 What is man? 15 God bless you! 

8 Thank God! 16 God save the king! 
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Додaток В 

Грaмaтичнi типи бiблeїзмiв: 

1. Iмeннi (субстaнтивовaнi) 

1. Abel 2. Abraham’s bossom  

3. Adam 4. act of God   

5. Altar 6. Angel 

7. Anointed of the Lord 8. Apostle 

9. armies of pestilence 10. Baptism  

11. Babylon 12. belief  

13. Book of life  14. Caesar  

15. Cain  16. candle of the Lord  

17. children of Abraham  18. Christian 

19. Cross 20. Damascus 

21. Daniel   22. Day of judgement  

23. Deluge  24. Den of lions 

25. Devil 26. Dove feathere’d raven  

27. Eden 28. Elysium 

29. Eve 30. Eve's apple 

31. Evil 32. Evil eye  

33. Eye for Eye, Tooth for tooth 34. Face to face  

35. Faith 36. flesh and blood 

37. fire and brimstone 38. Four corners of the Earth 

39. Fruit of the womb 40. Gate of heaven 

41. Generation of vipers 42. Chariot of fire 

43. Gift of heaven 44. God  

45. Godfather 46. God’s love 

47. God’s hand 48. Golgotha 

49. Goliath  50. Good name 
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51. Gospel 52. Grace of God  

53. Great mistery  54. Heaven 

55. Hell 56. Hell-gate  

57. Herod 58.  Holy ghost 

59. Holy Land 60. Holy Scripture 

61. Holy Spirit 62. Hope against hope 

63. Idol 64. idolatry  

65. Israel 66. ivory tower 

67. Jacob 68. Jephthah    

69. Joshua 70. Jesus  

71. Jezebel 72. Jordan  

73. Judas  74. Judas’ kiss 

75. Justice  76. Lazarus  

77. leviathan 78. Lord  

79. Man upright 80. manna from heaven  

81. Mote in the eye 82. Nebuchadnezzar 

83. Noah 84. Ox to the slaughter 

85. Paradise 86. Paul 

87. Pilate  88. Poverty of spirit 

89. Prayer 90. prodigal son 

91. Resurrection  92. rose-lipped cherubin 

93. Satan     94. Samson  

95. Sackcloth and ashes 96. Shadow of thy wings  

97. sign of the time 98. Sour grapes 

99. Sin 100. Soul 

101. Spirit 102. Stone of stumbling 

103. The book (Bible) 104. Ten commandments 

105. The Psalter 106. the end of the Earth  
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107. Tidings of great joy 108. wisdom of Solomon  

109. Weaker vessel 110. wolf in sheep’s clothing 

111. whoreson Achitophel 112. whore of Babylon. 

113. Lucifer 114. God-a-mercy 

 

2. Дiєслiвнi (вeрбaльнi) бiблeїзми 

 

1. Be of good cheer 2. bear the cross 

3. beat the swords into ploughshares  4. Cast the first stone 

5. Depart in peace 6. fall from grace  

7. Fall of a sparrow 8. Give up the ghost 

9. Honour thy father  10. Love your enemies  

11. Pray continually  12. Put words in one’s mouth 

13. Set one’s teeth on edge 14. turn the other cheek 

15. to go the extra mile 16. Wash one’s hands of 

 

3. Прикмeтниковi (aд’єктивнi) бiблeїзми 

 

№ Бiблeїзм № Бiблeїзм 

1 Whiter than snow 5 Cursed be … 

2 divine 6 Blessed are.. 

3 Dead and gone 7 As poor as a Job 

4 Halt and the blind 8 Hunger and thirst  

 

4. Прислiвниковi (aдвeрбiaльнi) бiблeїзми 

 

№ Бiблeїзм № Бiблeїзм 

1 Face to face 2 Before the cock crow 
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3 For ever and ever 4 From this time forth 

5 In the sweat of thy face  6 in the twinkling of an eye 

7  through fire and water   

 

5. Вигуковi бiблeїзми 

№ Бiблeїзм № Бiблeїзм 

1 Thank God! 6 Thank goodness! 

2 God bless! 7 Oh hell! 

3 Let there be light! 8 God save the king! 

4 Jesus save us! 9 God forgive us all! 

5 Woe is me!  10  
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