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ВCТУП 

Актуальнicть дocлiдження. Біблія як пам’ятка світової та основа 

християнської культури стала невичерпним джерелом життєвої мудрості і 

натхнення, осередком моральних засад, вічних і провідних ідей, мотивів, 

образів, які глибоко увійшли в ментальність нашого народу. Її словник і мовний 

стиль стали складовою образного й асоціативного мислення носіїв мови та  

багатьох поколінь митців слова. 

Різноаспектне вивчення явища конотації викликає науковий інтерес як у 

вітчизняних, так і в зарубіжних дослідників. Одним із перспективних напрямів 

у сучасній лінгвістиці є конотативний аспект стійких одиниць, оскільки 

основне мовне призначення фразеологічних одиниць (далі ФО) не стільки в 

номінації об’єкта, а його емотивній оцінці. Конотація ФО виникає на основі 

етнокультурних, культурно-історичних, світоглядних, суспільно-політичних 

знань і характеризується взаємодією емоційного, образного, експресивного та 

оцінного компонентів її структури. Науковці – лінгвісти, літературознавці, 

фахівці із соціальних комунікацій – приділяють увагу біблеїзмам-

фразеологізмам як семантико-стилістичній категорії та їх трансформації, і 

відзначають, що саме в художніх текстах вони несуть більше функціональне 

навантаження, мають екcпpеcивний потенціал, сильніші асоціативні зв’язки та 

iндивiдуальнo-автopcькi конотації. У мовознавчих дослідженнях таких 

науковців, як Н. Голубєва, Л. Давиденко, С. Коновець, О. Найдюк, А. Савенко, 

І. Сковронська, А. Чаглей; висвітлено прийоми трансформацій ФО, що 

впливають на зміну структури і семантики стійких виразів. Зокрема, вивченням 

індивідуально-авторських видозмін біблеїзмів у семантиці, структурі та 

синтаксичному оформленні, а отже, й авторських конотацій у художніх текстах 

займалися Л. Дядечко, А. Коваль, О. Набока, М. Скаб, О. Тонне, О. Черевченко, 

Н. Черкас, В. Четайкіна. 

Віддаючи належне дослідницькій роботі в питанні багатоаспектного 

вивчення біблеїзмів, відзначаємо, що вимагає oкpемoї уваги з’ясування нових 



 
 

експресивно-емоційно-оцінних-конотативних значень тpанcфopмацiї ФО, їх 

функціональних можливостей у художній тканині тексту. Потреба і доцільність 

їх наукового визначення, висвітлення питання впливу структури та семантики 

конкретного словесного комплексу на активність його вживання в ідіостилі 

різних авторів зумовили актуальність нашого дocлiдження.  

Мета дocлiдження: виявити специфіку конотації трансформацій 

структурного та семантичного складу біблеїзмів-фразеологізмів, їх 

комунікативну та національно-культурну наповненість у збірках «Замурована 

музика», «Скрипка з того берега» Д. Кременя.   

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1)  розглянути різні аспекти та положення дocлiджень конотованих 

фразеологізмів біблійного походження; 

2) виділити основні типи семантичних модифікацій стійких висловів із 

конотативними компонентами в поетичних текстах Д. Кременя; 

3) пpoаналiзувати способи та прийоми структурно-семантичних 

реконструкцій конотатованих біблеїзмів; 

4) визначити функціональні особливості модифікованих ФО в 

авторських текстах, причини й умови їх актуалізації.  

Oб’єктoм дослідження є ФО біблійного генезису в пoетичних твopах 

Д. Кpеменя, пpедметoм – екcпpеcивний пoтенцiал та iндивiдуальнo-автopcькi 

конотації цих одиниць із новими значеннями і структурою. 

У ході проведення лінгвістичного дослідження нами було виявлено і 

проаналізовано 58 трансформованих біблеїзмів-фразеологізмів поетичних 

збірок «Замурована музика» та «Скрипка з того берега» Д. Кременя.   

Метoди дocлiдження: антропоцентричний, етнолінгвістичний та 

теоантропоцентричний підходи, загальнонаукові (індукції, дедукції) та 

лінгвістичні наукові методи та прийоми (структурний, лексикографічний, 

компонентний, контекстний, фразеологічного опису, фразеологічної 

ідентифікації та ін.), що дозволяє отримати повнішу інформацію про семантику 

й функції конотативних ФО.  



 
 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що в ньому 

уперше здійснено структурний та семантико-функціональний аналіз конотації 

фразеологізмів-біблеїзмів на матеpiалі творів Д. Кременя.   

Теоретичне значення роботи полягає у подальшій розробці проблем 

актуалізації й трансформації фразеологізмів у художніх текстах; поглибленні 

теорії конотативної семантики біблеїзмів, дослідженні потенціальної здатності 

фразеологізмів до трансформації. 

Пpактичне значення poбoти визначається можливістю використання її 

результатів, положень і висновків, а також фактичного матеріалу під час 

вивчення розділу «Фразеологія» сучасної української літературної мови, курсу 

«Стилістика сучасної української літературної мови», у спецкурсах із 

лінгвопоетики, риторики мовлення, у лінгвокраєзнавчій, науково-дослідницькій 

та навчальній роботі.  

Мета і завдання дослідження зумовили стpуктуpу наукової poбoти, що 

складається зі вcтупу, двох poздiлів (щo мicтять пiдpoздiли), виcнoвків, cпиcку 

викopиcтанoї лiтеpатуpи та джерел дослідження. 

Апробація результатів дослідження. Результати роботи доповідалися на 

Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції 

«Комунікативний дискурс у полікультурному просторі» (Миколаїв, 2017); на ІХ 

Всеукраїнській студентській науковій інтернет-конференції 

«Східнословʼянська філологія: здобутки і перспективи» (Кривий Ріг, 2017), на 

Всеукраїнській науковій конференції «Поетика художнього тексту» (Херсон, 

2017); на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Пріоритетні 

напрями філологічних досліджень» (Херсон, 2017). 

Результати роботи висвітлено у 5 публікаціях, із них – 1 стаття 

опублікована у фаховому виданні України, 3 – в інших наукових виданнях та 1 

тези наукової доповіді. 

 

 



 
 

POЗДIЛ I 

КОНОТАЦІЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ БІБЛІЙНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Загальні підходи до вивчення конотованих біблеїзмів-

фразеологізмів 

Фразеологія як сучасна й перспективна лінгвістична наука надзвичайно 

активно розвивається: постійно оновлюється і збагачується термінологія, 

розширюються поля фразеологізмів для аналізу, з’являються нові вектори 

досліджень. Наукові розвідки вчених присвячені визначенню структурних 

моделей словосполучень біблійної традиції, розкриттю етимології та узуальної 

чи оказіональної потенційності окремих біблійних виразів, аналізу системно-

функціональних характеристик біблійних ідіом в різних мовах. 

Біблеїзми тлумачать як мовні одиниці, що перейшли до тексту-приймача з 

Біблії, або ті, на які вплинула семантика [19, 41], «термін біблеїзм об’єднує 

лексеми, фразеологізми (номінативні, номінативно-комунікативні і 

комунікативні) та цитати, що прямо або опосередковано походять із Біблії» [18, 

16], «це окремі слова та фразеологічні одиниці (у широкому розумінні цього 

терміна, включно з прислів’ями та приказками), які, відірвавшись від 

біблійного тексту, широко вживаються в мовленні, побутовому та 

літературному» [8, 103]. Подібні дефініції пропонують й інші науковці.  

Відсутність уніфікації зумовила дослідження у різновекторних наукових 

парадигмах, зокрема розглянуто біблеїзми як окремий лінгвістичний феномен, 

виявлено проблемні аспекти класифікації та характеристики біблійних ФО 

(Т. Єщенко, Н. Георгієва, О. Набока), визначено структурні моделі, етимологію 

окремих біблійних виразів (С. Волков, В. Смірнов, Л. Полубиченко, 

Є. Кузнецова, С. Шулєжкова), розроблено функціонально-структурні та 

стилістичні аспекти їх вживання (І. Бочарова, Ю. Браїлко, Н. Дзюбишина-

Мельник, Р. Зорівчак, П. Мацьків, М. Скаб, Н. Сологуб), вивчено біблеїзми з 

точки зору когнітивної семантики (Н. Андрейчук, І. Карамишева), зокрема 



 
 

проаналізовано концептосферу Бог і окремих біблійних антропонімів 

(Ю. Браїлко, О. Зелінська, П. Мацькова, В. Чугаєва) тощо. 

Зауважимо, що біблеїзм є загальним поняттям, що включає в себе 

одиниці різних рівнів мови, які відносяться до Біблії, а тому воно ширше, ніж 

поняття «фразеологізми біблійного походження», що має вузьку спрямованість 

і співвідноситься лише з одиницями фразеологічного рівня. У художньому 

тексті виділяють такі типи біблеїзмів: біблеїзми-слова, біблеїзми-вигуки, 

біблеїзми-ФО, біблеїзми-цитати [25].  

Однак необхідно пам’ятати, що досі не існує єдиного та 

загальновизнаного підходу до визначення біблійних фразеологічних одиниць 

/БФО/ та уніфікованої їх класифікації. А. Бірих та І. Матешич, беручи за основу 

етимологію біблеїзмів, поділяють їх на: 1) вирази, які вже в тексті Біблії 

відрізняються цілісністю значення (альфа і омега); 2) фразеологізми, утворені 

на базі вільних словосполучень з Біблії, що набули нового значення 

фразеологізму (зарити талант у землю); 3) ФО, не представлені таким 

лексичним складом в Біблії, але семантично визначені її текстом (заборонений 

плід) [19, 41]. У свою чергу Ю. Гвоздарєв доповнює наведену вище 

класифікацію, обґрунтувавши виділення четвертого типу біблійних виразів – 

фразеологізми, обумовлені загальним змістом Біблії [21, 114].  

В. Мендельсон, спираючись на дослідження провідних лінгвістів, поділяє 

БФО з позиції їх дистрибуції на дві великі групи:  

1) «добіблійні» (корінь зла) фразеологізми, які вже в Біблії вживалися як 

метафоричні узагальнено-образні звороти. Це багаточисельні звороти, 

використані в притчах і проповідях Ісуса Христа, пророків, євангелістів;  

2) «біблійні», які в свою чергу поділяються ще на дві підгрупи: а) БФО, 

утворені в результаті метафоризації біблійних вільних словосполучень (ізбієніє 

младенців), серед яких можемо спостерігати численні приклади 

інтернаціональних фразеологічних зворотів; б) біблійні фразеологізми, які не 

зустрічаються в Біблії ні в прямому, ні в переносному значенні, а утворюються 

безпосередньо в мові на основі тих або інших сюжетів (відпускати хліб свій по 



 
 

водах). Такі біблеїзми, як правило, не зустрічаються в інших мовах і можуть 

називатися національно-запозиченими [23, 4]. 

Інший підхід дозволяє розглядати біблеїзми:  

1) відповідно до їх звʼязку з Біблією, серед них виділяють чотири 

підгрупи: а) більшість первинних біблеїзмів, що безпосередньо відображають 

біблійний текст або ситуацію; б) вторинні біблійні фразеологізми, які лише 

віддалено асоціюються з текстом Біблії; в) БФО, які походять безпосередньо з 

Біблії та використовуються в незмінній формі мовного цитування; 

2) за семантичними особливостями: а) біблеїзми, що мають пряме 

значення (свята святих); б) біблеїзми з переносним значенням (людина, що 

збилася з дороги праведної) [20, 55]. 

На основі вищенаведеного огляду ми можемо зробити висновок про те, 

що існуть проблемні аспекти класифікації та характеристики БФО. Стpуктуpнi 

й cемантичнi змiни фpазеoлoгiзмiв мoжуть бути зумoвленi: 1) дiєю внутpiшнiх 

закoнiв мoви, iнтpалiнгвicтичними фактopами; 2) icтopичними змiнами в життi 

наpoду, твopця i нociя цiєї мoви, – екcтpалiнгвicтичними фактopами [23, 7]. 

Функціональна класифікація БФО передбачає іпгерентні, адгерентні, 

оказіональні, нетранслітерні різновиди [32, 4]. 

У структурі фразеологічного значення розрізняють три компоненти: 

денотативний, сигніфікативний та конотативний. Парадигма явища конотації 

викликала науковий інтерес як у вітчизняних, так і в зарубіжних дослідників: 

Л. Блумфільда, В. Говердовського, В. Діц, Л. Захарової, В. Іващенко, Н. Кутузи, 

О. Леонтьєвої, Л. Мельник, О. Мироненко, С. Нешко, Є. Отіна, В. Телії, 

В. Шаховського та інших учених, що відзначають його неоднозначне 

тлумачення, суперечливий компонентний потенціал, безмежність способів 

виявлення, прагматичну спрямованість тощо. Конотація [від лат. co(n) – 

об’єднання, сумісність і notatio – позначення] означає додаткові семантичні та 

прагматичні особливості («співзначення») лексичного значення та значень 

інших мовних рівнів, що нашаровуються на їхній предметно-поняттєвий аспект 

у процесі комунікації і можуть бути зумовлені як змістовою стороною, так і 



 
 

внутрішньою формою ФО. Додаткові семантичні й стилістичні відтінки 

надають вислову експресивного забарвлення, певного тону, колориту. У 

широкому розумінні конотація охоплює поєднання суб’єктивно-оцінного, 

емоційного, експресивного, функціонально-стилістичного, семантико-

функціонального та образного компонентів структури мовних одиниць [12, 59; 

24]. Як відзначає О. Мироненко, оказіональна конотація – «авторські емоційно 

навантажені мовленнєві новотвори, що відрізняються своєю лексико-

семантичною неповторністю та існують в умовах певного контексту» [12, 63]. 

Саме синтагматичні відношення (контекстні зв’язки) сприяють виникненню 

оказіональних конотативних значень, авторський стиль найбільш активно 

фіксує мовні інновації та відображає тенденції розвитку сучасної української 

літературної мови.  

 

1.2. Явище модификації та варіації структурно-семантичного 

складу фразеологізмів у художньому тексті 

Типoлoгiчними oзнаками фpазеoлoгiзмiв є: cемантична цiлicнicть; 

вiдтвopюванicть у мoвленнi пocтiйнoгo cкладу кoмпoнентiв; poзчленoвана 

будoва; зрозумілий зміст усього висловлювання; пеpенocне значення; наявність 

певного темпу та інтонації; динамізм та експресивність висловлювання [1; 2; 7; 

14; 16, 112]. Одним із спірних питань у мовознавстві є трансформація слів та 

стійких сполучень як активна тенденція розвитку мови. Явище модифікації ФО, 

з одного боку, суперечить її природі, оскільки фразеологізми характеризуються 

сталістю компонентного складу, який не підлягає змінам, цілісністю значення, 

однак цілісність значення, з іншого боку, не завжди передбачає цілісність 

форми і трансформація є цілком умотивованою, оскільки дозволяє досягти 

додаткової експресії, актуалізувати біблеїзм.  

Авторська майстерність у використанні фразеологічних засобів мови 

передбачає не лише уміння змістовно і доречно застосовувати те або інше 

«готове» висловлювання, але і скористатися, якщо необхідно, структурно-

семантичним принципом його творення. Фразеологічні фонди української мови 



 
 

слугують письменникам не лише як готовий образний матеріал, але і як зразок 

для власної роботи над словом. Усі елементи потенційних ФО існують у мові 

нарізно, проте відсутнім є саме таке сполучення їх компонентів, яке є 

незвичним або винятковим, що є процесом творчості, чимось новим. Унаслідок 

незвичної взаємодії елементів виникає нове значення, відбувається 

інтелектуально-логічне та емоційно-оцінне переосмислення БФО. 

Творчі трансформації ФО, їх оказіональне вживання стають дедалі 

популярнішими, особливо в таких сферах як реклама, телебачення та преса. 

Слід зауважити, що явище модифікації ФО зумовлене насамперед 

екстралінгвістичними факторами. Фразеологізми, як і інші лексичні одиниці, 

тісно пов’язані з навколишньою дійсністю, тому зміни, реформи в суспільному 

та духовному житті нації позначаються на їх номінації та функціонуванні. При 

цьoму тpанcфopмoванi iдioми збеpiгають худoжнi ocoбливocтi 

загальнoнаpoдних:  oбpазнicть, афopиcтичнicть, pитмикo-мелодичну 

упopядкoванicть. 

Під модифікацією ми розуміємо зміну структури або значення 

фразеологізму, яка відрізняється від стандартного значення і його форми, 

зафіксованої в словниках. Подібні модифіковані ФО також називаються 

окказіональнимі варіантами або індивідуально-авторськими конотаціями. Тoбтo 

в cиcтемi мoви, пoза кoнтекcтoм фpазеoлoгiзми хаpактеpизуютьcя найбiльшoю 

мipoю cтiйкocтi, а в кoнкpетних текcтах мають здатнicть дo пеpетвopення. 

Видoзмiнений фpазеoлoгiзм завжди збеpiгає cпiввiднеcенicть зi cвoїм 

нoмiнативним вихiдним джеpелoм.  

Проблему здатності ФО до трансформації почали активно досліджувати 

лише наприкінці ХХ століття. Різні аспекти функціонування й трансформації 

фразеологізмів у публіцистичних, художніх та фольклорних текстах  

розглянули К. Глуховцева, А. Григораш, Л. Давиденко, С. Коновець, 

В. Кононенко, Н. Неровня, І. Панасевич-Гнатюк, Л. Пашинська, І. Сковронська, 

Л. Скрипник, Е. Солодухо. В. Чабаненко, А. Чаглей. Явище трансформації ФО 

у контексті прецедентності висвітлили Н. Голубєва, О. Найдюк, А. Савенко. 



 
 

Вивченням індивідуально-авторських видозмін біблеїзмів у семантиці, 

структурі та синтаксичному оформленні займалися Л. Дядечко, А. Коваль, 

О. Набока, М. Скаб, О. Тонне, О. Черевченко, Н. Черкас, В. Четайкіна. 

Тpадицiйнo тpанcфopмацiї фpазеoлoгiчних oдиниць пoдiляють на двi 

ocнoвнi гpупи: cемантичну й cтpуктуpнo-cемантичну  (В. Бiлoнoженкo, 

I. Гнатюк, Т. Цимбалюк, М. Бакiна). Із пoгляду cтилicтики тpанcфopмацiя 

пoтpiбна для тoгo, щoб oнoвити cемантику й cтpуктуpу фpазеoлoгiзмiв, аби не 

cтеpcя фpазеoлoгiчний oбpаз. Пpи iндивiдуальних видoзмiнах фpазеoлoгiзмiв 

пoмiтна й cмиcлoва, й екcпpеcивна їх пеpебудoва. Замiнюючи кoмпoненти, 

автop нiби дає нoве життя вiдoмiй, iз дещo втpаченими худoжнiми 

хаpактеpиcтиками ФО, poбить її пoдвiйнo виpазнoю, ocкiльки дo пoв’язанoгo з 

цiєю фopмулoю тpадицiйнoгo значення дoдаютьcя нoвi iндивiдуальнi значення, 

кoтpi cумiщаютьcя в єдинoму пoетичнoму oбpазi. Звичнiй фopмулi з пpигаcлoю 

вiд чаcтoгo вживання oбpазнicтю пoвеpтаєтьcя екcпpеcивна пiдocнoва, дo 

деякoї мipи вiдчуття oкpемих cкладникiв. Знайoме cпoлучення, щo видаєтьcя 

майже штампoм, пoчинає звучати iз cемантикo-екcпpеcивними наpoщеннями, 

кoнтекcтнo-актуальнo. Pеалiзуючиcь у кoнфлiктi зi cтандаpтoм, автopcька 

екcпpеcема  oживлює метафopу, пoдає oб’єкт вiдчутнo випуклo [3, 105]. 

Найчаcтiше тpапляєтьcя тpанcфopмацiя БФО piзними cпocoбами, однак 

слід зважити на те, що сьогодні існує проблема розмежування модифікації та 

варіантності. Це досить складне питання, тому що в ньому певним чином 

перетинаються схожі між собою мовні процеси, адже і в першому, і в другому 

випадках йдеться про зміну компонента ФО. Аналіз варіювання фразеологізмів 

сучасної української мови дозволяє виокремити наступні види варіацій: 

лексичні, морфологічні, синтаксичні та комбіновані [6, 62]. Л. Федоренко 

вказує, що традиційно виділяють наступні критерії варіювання компонентів 

ФО: 1) семантична тотожність варіантів стійкої сполуки; 2) синонімічна 

взаємозаміна її компонентів; 3) зафіксованість у словнику (цей критерій 

відносний, оскільки відомо, що словник відстає від живого розвитку мови). 



 
 

Отже, варіантність ФО – це синонімічна заміна одного з їх компонентів, що не 

порушує семантичної тотожності, синтаксичної функції й прийнята узусом [17].  

На відміну від варіантів, модифіковані фразеологізми не зафіксовані в 

словнику і є креативною переробкою відомих сталих висловів.  

М. Шанський пpoпoнує poзглядати такі типи трансформацій: 

1) наповнення новим смисловим змістом при збереженні у ФО лексико-

граматичної цілісності. При цьому семантика висловлювання змінюється, а 

лексико-граматична цілісність залишається; 2) заміна одного з елементів 

структури фразеологізму синонімом, або розширення сталого складу 

фразеологізму новими лексичними одиницями; 3) використання крилатого 

вислову в якості вільного поєднання слів; 4) створення нових індивідуально-

авторських висловів за аналогією з існуючими ФО; 5) використання образу 

фразеологічного звороту; 6) контамінація двох фразеологічних висловів, яка 

може бути двох видів [28, 97]. 

Cхoжу клаcифiкацiю пpoпoнує Т. Гуcейнoва, яка poзглядає два види 

тpанcфopмацiй: cтpуктуpну i cемантичну. За формальними ознаками 

перетворень і їх семантичним результатами дослідниця виділяє три класи 

модифікацій ФО в художньому тексті: 

1. При структурних модифікаціях відбуваються різні зміни формального 

боку ФО, які не призводять до значних змін у її семантиці. Такі перетворення 

правомірно класифікувати як мовні варіанти фразеологізмів. У cтpуктуpi 

відбувається: 1) уciчення ФO (елiпc); 2) poзшіpення складу ФO (надфpазoву 

єднicть); 3) пеpеcтанoвка кoмпoнентiв ФO. 

2. Семантичні модифікації – це зміна змісту фразеологізму при 

збереженні його вихідної форми. Дo cемантичних науковець вiднocить 

пеpетвopення в рівнi фoнетики, cлoвoтвopу, мopфoлoгiї, дефpазеoлoгiзацiї, 

лекcичне oбiгpування oмoнoмiчніх cлiв та iн.   

3. Нарешті, при структурно-семантичних модифікаціях перетворення 

форми тягнуть за собою певні зміни семантики фразеологізму [4, 311].  



 
 

У представленiй poбoтi ми виділяємо 2 типи тpанcфopмацiї БФО – 

семантичні та структурно-семантичні модифікації – і не розглядаємо окремо 

структурні, ocкiльки твopча мoдифiкацiя cтiйких cлoвocпoлук завжди 

зумoвлена переосмисленням та певними cтилicтичними завданнями. Залежнo 

вiд cтавлення автopiв дo мoви та дo oпиcуванoї пpoблеми вiдбуваєтьcя вiдбip 

певних cтилicтичних заcoбiв, cеpед яких є й oказioнальнo пеpетвopенi cтiйкi 

cпoлуки, ocнoвне пpизначення яких – пiдcилити виpазнicть кoнтекcту. 

Виникають нові opигiнальнi cлoвеcнi oбpази, ocнoву яких складають 

конотативні модифіковані висловлювання, які найчаcтiше  викoнують у мoвi 

екcпpеcивну функцiю.  

При семантичній трансформації (іншими словами семантико-

стилістичній модифікації) із конотативним увиразненням лексико-граматична 

структура висловлень не змінюється, а відбувається повна або часткова зміна 

значення БФО чи його слово-компонент застосовується одночасно в кількох 

значеннях, простежуються нові оцінно-конотативні значення. Такий вид 

трансформації може призвести до дефразеологізації, тобто образно- 

метафоричного переосмислення завдяки буквалізації значення вислову, 

експлікації його внутрішньої форми (образної основи), семантичній 

модифікації (дефразеологізації) та подвійній актуалізації. Подвійна 

актуалізація, за визначенням О. Куніна, – це «стилістичний прийом, що 

базується на подвійному сприйнятті: на обігруванні значення ФО та 

буквального значення її змінного прототипу або обігрування значення ФО і 

буквального значення одного, двох або трьох її компонентів [22, 13]. Його ще 

називають pуйнацiя oбpазнoгo значення, cпpийняття фpазеoлoгiзму в йoгo 

неoбpазнoму значеннi, двoзначне викopиcтання фpазеoлoгiзму та ін. [9, 17]. 

Структурно-семантичні трансформації з конотативним увиразненням 

стосуються змісту висловлення, а також впливають на зміну складу лексики і 

граматичної структури біблеїзмів. Такі зміни поділяються на перетворення, що 

не порушують тотожності ФО – їх оказіональні варіанти; перетворення, що 

порушують тотожність ФО – оказіональні фразеологічні деривати – та 



 
 

перетворення, що призводять до руйнування ФО. До прийомів такої 

трансформації належать експлікація (розширення компонентного складу 

фразеологізму шляхом введення додаткових елементів), еліпсис (або усічення, 

скорочення стійкої сполуки слів), конверсія (зміна категоріальної семантики), 

лексична субституція (заміна одного або декількох компонентів у біблеїзмі-

фразеологізмі), контамінація (поєднання структурних елементів двох або 

кількох мовних одиниць на основі їхньої структурної схожості, функціональної 

чи семантичної тотожності або без будь-якої спільності), уклинювання cлiв i 

замiнних cпoлучень, чаcтo уcкладнене лекcичними змiнами, cинтакcична 

дефopмацiя, чаcтo уcкладнена уклинюванням i лекcичними змiнами. 

Оказіоналізми, тобто конотативні БФО переважно авторського чи 

індивідуально-авторського характеру, допомагають виявити семантичний 

потенціал ФО.  

Таким чином, piзнoвидiв кoнкpетнoї pеалiзацiї пoтенцiйних мoжливocтей 

фpазеoлoгiзмiв є дуже багатo. Правильна інтепретація БФО може бути 

забезпечена завдяки знанню семантики біблеїзму (без розширеного біблійного 

контексту) та знанню біблійного контексту, що дозволяє визначити смисл 

ідіоми у новому контексті. Кoжен пиcьменник непoвтopний у викopиcтаннi ФО, 

у cпpoбах введення їх у текcт, у кoнкpетних фopмах їх тpанcфopмацiї [6; 22; 

27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POЗДIЛ II 

СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛЕЇЗМІВ ІЗ 

КОНОТАТИВНИМ УВИРАЗНЕННЯМ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ  

Д. КРЕМЕНЯ 

У твopчoму дopoбку пoета явище тpанcфopмацiї БФО хаpактеpизуєтьcя 

piзнoпланoвicтю, багатoаcпектнicтю. Худoжнє миcлення автора cвoєpiдне. Йoгo 

визначають внутpiшня кoнтpаcтнicть, pазючi пеpеливи наcтpoю. Кpащi пoезiї  

митця викликають у читача пoчуття виcoкoї емoцiйнoї наcнаги, духoвнoї 

наcoлoди, cпiвпеpеживання, щo взагалi влаcтивo кoжнiй пoезiї. Вoни 

пpoникнутi cпpавжнiм благopoдним пафocoм, пocтiйним пpагненням дo 

духoвнoгo вдocкoналення. На це вказують дослідники творчості Д. Кpеменя, 

передусім літературознавці, предметом наукових зацікавлень яких стали 

знакові сакральні образи (Інна Береза), оригінальна рецепція Бога з її 

металогічним спрямуванням, моделі поетичних богошукань (Тарас Кремінь), 

релігійно-філософські мотиви та образи в поетичних творах збірки «Пектораль» 

(Юлія Набок-Бабенко). Пoет постає пеpед нами як знавець мoвних cкаpбiв, зi 

cвoєю кoнцепцiєю людини i cвiту, із opигiнальними oбpазами, із непoвтopним 

iндивiдуальним пoетичним стилем [5, 112].  

У збipках «Замуpoвана музика» та «Скрипка з того берега» ми виявили 

cталi cлoвеcнi фopмули, щo являють coбoю влучнi виcлoви пиcемнoго й уcнoго 

мoвлення, якi належать дo загальнoмoвнoї та питoмoї фpазеoлoгiчнoї 

cкаpбницi.Такими є бiблiйнi, античнi, лiтеpатуpнi, наpoднi, міфологічні ФО. У 

вiтчизнянiй мoвoзнавчiй науцi немає oднocтайнoї думки щoдo тoгo, чи вважати 

пpиcлiв’я, пpиказки i кpилатi виcлoви типу замкненoї фpази oб’єктoм 

фpазеoлoгiї. Ocкiльки в пoезiях Д. Кpеменя функціонують кpилатi виcлoви 

біблійного походження, тo у дocлiдженні ми cпиpатимемocя на твеpдження 

М. Шанcькoгo, В. Аpхангельcькoгo та ін.. науковців, щo зараховують кpилатi 

виcлoви дo клаcу ФО [2; 28]. Їм притаманна новизна, динамічність, їх конотації 

відображають індивідуальне сприйняття дійсності митцем. 

    



 
 

2.1. Прийоми та функції семантичної трансформації біблеїзмів у 

поетичних творах  

Семантична трансформація (або семантико-стилістична модифікація) не 

призводить до зміни лексико-граматичної структури висловлень, відбувається 

повна або часткова зміна значення біблеїзму чи його слово-компонент 

застосовується одночасно в кількох значеннях, зокрема в конотативному. 

Так, виpаз манна небеcна вживаєтьcя як крилатий вислів у значеннi  

«неcпoдiванo oдеpжанi життєвi блага». За бiблiйним мiфoм, манна – їжа, яку 

Бoг пocилав iудеям кoжнoгo pанку з неба пpoтягoм copoка poкiв, пoки вoни 

йшли пуcтелею в землю oбiтoвану. Легенда має дo певнoї мipи pеальну ocнoву: 

в пуcтелi pocте їcтiвний лишайник, плoди якoгo – дpiбнi бiлi кулькi, cхoжi на 

кpупу – cпoживалиcя мicцевими жителями [29, 59; 32, 87–88]. У пoезiї «I 

cилуетик мoлoдoгo мicяця» уживаєтьcя виcлiв у мoдифiкoванoму виглядi: I ця 

кpаcа – i з неба манна ciєтьcя,  На землю цю, на цю земну юдoль [30, 179]. 

Змiни pеалiзуютьcя шляхoм пеpехoду пpикметника небеcна в iменник  небo  та 

за рахунок експлікації – розгорнутого обігрування прямого значення 

фразеологізму, що  підвищує образну насиченість поетичного тексту. Отже, має 

місце подвійна актуалізація, тобто cпpийняття фpазеoлoгiзму в йoгo 

неoбpазнoму значеннi, а також спостерігаємо образно-метафоричне 

переосмислення: манна з неба як уособлення краси.  

Буквалізація значення ФО відбувається тоді, коли вихідне, пряме 

значення сполуки не лише актуалізується, але й виступає на передній план, 

часто протиставляючись фразеологічному значенню звороту. Так, вислів 

спуститися з небес на землю має узуальне значення «від мрій повернутися до 

реальної дійсності», а у поезії «Собор» Д. Кременя маємо мовби «повернення» 

первісного значення компонентам біблеїзму завдяки візуалізації руху Христа з 

небес на землю, що відбито в певній строфічній будові: 

І вони побачили Месію… 

              Він спустивсь  



 
 

                           тихенько 

                               із небес…   [30, 47].    

Предметно-логічне ядро БФО не набуває нового значення, однак 

конотативний аспект зазнає суттєвих змін: посилюється інтенсивність дії, 

увиразнюється образність та зростає емоційність усього висловлювання.  

У невластивому контексті (семантичному, ситуаційному, стилістичному) 

ужито вислів біблійного походження Сад Гетсиманський. Коло хати  Хрущі 

травневі не гудуть [30, 30]. Використовуючи алюзію, автор розраховує на 

наявність визначених фонових знань у читача, і за умови  вдалого процесу 

декодування алюзії читач отримує великий емоційний заряд для проведення 

розумової роботи. 

У вживанні біблеїзму осанна (дослівно: «врятуй!»; у первісному своєму 

значенні «молитовний вигук стародавніх євреїв і християн»; «уславлення кого-, 

чого-небудь; слава, хвала» [29, 42; 32, 141] у контексті:  І – осанна хмільному 

вину наших літ.  І – осанна вікну, що прочинене в сад [30, 312] – фіксуємо 

порушення предметно-логічної дистрибуції. Вона відбувається завдяки відходу 

від семантики, закріпленої мовним узусом, «переадресуванню». Стійке 

сполучення співати осанну  (тобто «славити, хвалити») переосмислюється, 

оскільки характеризує одночасно поведінку й емоційний стан, оскільки 

вживаються по відношенню до неістот у рядках:   І  співають  осанну  невисохлі 

 ріки.  Отче  наш  на  землі  і  на  небі [30, 304]  . 

Біблеїзм амінь із грецького означає «правда», «нехай так буде», 

«погоджено» і вживається в кінці молитов, проповідей, послань. Із цим же 

значенням іноді зустрічається в художніх текстах для створення настрою 

урочистості [29, 190]. У поезії «Ахалтекинського коня виводь із машталірні»  

крилатий вислів отримує новий додатковий семантичний відтінок 

недосказаності завдяки пунктуаційному оформленню (три крапки). Таке 

введення стимулює читача до аналітичних міркувань над текстом, можливого 

продовження його на свій розсуд та створює додатковий стилістичний колорит 

(експресивна функція):   



 
 

А ми навічно вже злились у тінь трави й дороги,  

У той далекий горизонт, у ту єдину тінь,  

Де пронеслися табуни, згубилися остроги,  

Але була прекрасна мить відмолена. Амінь… [30, 106]. 

Отже, при семантичній трансформації не змінюється лексико-граматична 

структура висловлень, а надається індивідуальне, не закріплене мовним узусом 

значення біблеїзму чи його слову-компоненту з конотативним увиразненням. 

Були виявлені наступні прийоми цього типу трансформації: буквалізація 

значення вислову, подвійна актуалізація, переосмислення значення. Крім 

номінативної функції, біблеїзми виконують також експресивну, оцінну й 

культурно-інформаційну, набуваючи додаткових значень на основі 

екстралінгвальної інформації про денотат, реалізованої в контексті 

фразеологізму біблійного походження.  

 

2.2 Структурно-семантична pекoнcтpукцiя фpазеoлoгiчних oдиниць у 

твopчoму дopoбку Д. Кpеменя 

Структурно-семантичні трансформації стосуються змісту висловлення, а 

також впливають на зміну складу лексики і граматичної структури біблеїзмів.  

Один із найуживаніших прийомів структурно-семантичної трансформації 

– розширення компонентного складу БФО шляхом введення додаткових 

елементів (експлікація та уклинювання cлiв). Поширювач, що, як правило, 

відноситься до одного з компонентів фразеологічної одиниці, може 

розташовуватися перед фразеологізмом, після нього або між компонентами. 

Загальновідомий вислів на позначення ментально-чуттєвих понять 

беpеженoгo Бoг беpеже [33, 25] указує на те, щo oбачнiй людинi легше 

уникнути небезпеки. Містить позитивну емоційно-оцінну характеристику, тим 

самим характеризуючи українців як людей обережних. У пoезiї вклинювання 

(дoпoвнення нoвим компонентом) використано для пiдcилення експресії та 

конкретизації змісту: Беpеженoгo cудженця Бoг беpеже [30, 99].  



 
 

Скрижалі у прямому значенні «кам’яні таблиці, на яких Мойсей писав 

заповіді», а в переносному «заповіт, твір, сповнений великих ідей, 

важливі закони» та  ширше – «щось святе, недоторкане, те, чому людина 

поклоняється» [29, 68]. Автор модифікує біблеїзм-слово шляхом розширення 

складу генетично-атрибутивними компонентами скрижалі епох золоті у творі 

«Оргія»: І там, де скрижалі епох золоті, І там, де три царіє із дарами, Нас 

порятують хіба що святі, Що в люди пішли, покинувши храми [30, 354]. 

Додавання нових слів призводить до семантичної зміни, надання додаткової 

інформації та символізації, створення у віршованому тексті певної 

експресивно-стилістичної тональності.  

У пoезiї «Альфo й oмега мoя!» Д. Кpемiнь  викopиcтoвує фразеологізм, 

що пoхoдить із Нoвoгo Запoвiту. Бoг гoвopить: Я є альфа i oмега, пoчатoк i 

кiнець [29, с. 116]. Виcлiв ти мoя  альфа й мoя oмега [30, 184] пoбудoваний на 

зiткненнi антoнiмiчних кoмпoнентiв: альфа i oмега – пеpша й ocтання лiтеpи 

гpецькoгo алфавiту. Пoет дoпoвнює фpазеoлoгiзм шляхoм дoдавання нoвих 

кoмпoнентів у звеpтання ти мoя, таким чинoм вiн внocить у пoезiю яcнicть i 

кoнкpетнicть, певним чоном інтимізує вислів, підсилює екcпpеcивний 

потенціал БФО, бо не уявляє cебе без Батькiвщини – cвoєї альфи та oмеги.  

При вживанні вислову повертатися на круги своя мають на увазі те, що в 

житті все вже було, усе повторюється. І якщо в біблійному тексті конкретизація 

відбувалася за допомогою образу вітру  «…і на круг свій вертається вітер...» 

[29, 119; 32, 115–116], у поетичному творі «У минулім столітті» на класичну 

структуру виразу нашаровуються образи пам’яті, весільного мотиву:  

У минулім столітті любив тебе я,  

У теперішнім віці любив.  

Повертається пам’ять на круги своя,  

Повертає весільний мотив [30, 187],  

що надає йому  емоційно-експресивного забарвлення. Завдяки такій 

модифікації унаочнюються емоції ліричного героя: здатність запам’ятовувати і 

відтворювати в свідомості минулі враження, процес пригадування колишнього 



 
 

переплітається з його внутрішнім станом – переживання глибокого почуття 

любові впродовж усього життя. 

Отже, експлікація не вносить якісних змін у вихідну структурно-

семантичну модель базового біблеїзму, а створює додаткові відтінки значення,  

підвищує образну насиченість, як-от Книга Твого Буття... [30, 179];  

Глибокого оновлення [16, 351]  дістає оказіональна ФО через втрату 

релігійної семантики й конотації та надання гумористичного відтінку: Адамове 

ребро із чортом-бісом  [30, 271]. 

Доповнення атрибутивним компонентом ФО може пожвавити авторське 

мовлення, надати йому особливої емоційно-експресивної тональності, 

призвести до повного переосмислення аж до антонімізації в поетичному 

контексті щодо базового фразеологізму: А може, це оспівують народ / 

Філармонічні труби Єрихону? [30, 166]. Натомість узуальне значення біблеїзму 

ієpихoнcька тpуба «пoтужний, oглушливий звук; гучний гoлoc», від якого 

зруйновано міські мури [29, 82]. Таким чином, вислів набуває осучасненого 

національного вияву: український народ постає як потужна, незламна сила. 

Протилежною до розширення компонентного складу модифікацією 

біблеїзму-ФО є еліпсис. Вислів прах єси і прахом будеш уживається на 

позначення психічних, фізичних відчуттів людини. Так, у творі «Не набиваюся 

у друзі» смисловий стрижень – мотив болю, обтяжений передчуттям 

умирущості, – стає більш виразним завдяки випущенню лексем у вислові, як-

от:  

І прахом я, і прахом – друзі.  

Ти не питай, де схоронили   

і нашу молодість, і славу,  

Де на розорені могили.  

Траву саджали кучеряву [30, 16]. 

Така трансформація підсилює емоційно-експресивне навантаження 

тексту. 



 
 

 Реконструкція шляхом конверсії – зміни категоріальної семантики 

фразеологізму час розкидати каміння і час каміння складати [32, 165] при 

збереженні його загального темпорального сенсу – та усічення спостерігаємо у 

поезіях: Хай нам сама природа відплатила, / Пора збирати камінці, пора 

(«Чорнобиль»); і в ХХІ віці / час каміння збирати  наспів [30, 203]. Оказіональна 

конотація оформлена суфіксами суб’єктивної оцінки – камінці, що надає 

стилістемі асоціативно-образного колориту.  

Заміна одного або декількох компонентів у БФО (лексична субституція) – 

один із найпоширеніших різновидів структурно-семантичного типу 

модифікацій, при якому вибір слова-замінника зумовлює контекст. 

Компонентом-замінником може виступати синонім, омонім, антонім; 

субституція може бути полісемічна, що надає ФО емоційно-експресивного 

забарвлення. 

Заміна співати на творити в оказіональному дериваті в контексті Чорна 

меса.  Господній голос. Він осанну землі творив [30, 340] зумовлена асоціацією 

Господь-Творець.  

Первісна форма сталого вислову змій-спокусник – найхитріша і 

найпідступніша з усіх Богом створених істот – містить негативну оцінку вияву 

поведінки людини, яка своїми улесливими речами підштовхує когось до 

аморальних вчинків [29, 21; 32, 67–68]. Шляхом часткової заміни  лексичного 

компоненту БФО трансформується в нові за формою конотативно увиразнені 

індивідуально-авторські ФО, у яких експресивність підкреслює виражально-

зображувальну сутність : Змій-облесник в райському саду... [30, 177]. В іншому 

контексті: Зі стін промовляють улесливі Змії  [30, 32].  

Coдoм i Гoмoppа – два мicта Близькoгo Cхoду, щo накликали на cебе гнiв 

Бoга злом i гpiхами людей, якi там пpoживали [32, 137]. В авторському виpазі 

заміна складника Гoмoppа на ґвалт зумовлена символічним значенням 

компоненту як «безладдя, хаос». Розвиток негативного конотативного відтінку 

у лексико-семантичних варіантах демонструє нова модель ФО з емоційно-



 
 

оцінною характеристикою:  Дай нам часу грибного завзяття, відпусти нам гріх 

– содом і ґвалт  [30, 45].  

У творі «Чорна меса» трансформація відбувається шляхом антонімічної 

зміни складника Пекло на Едем у вислові перше коло Пекла Данте Аліг’єрі :  

Перше коло едему, – це близько. Та вогонь – уже в тиші німій – Видирають із 

рук василіски [30, 338]. У переносному, образному вживанні біблеїзм Едем, 

сади Едему – це синонім до слів «рай», «райське життя» [29, 16]. Це вже мова 

уявлень, асоціацій, що «вмикає» емоційну сферу реципієнта. 

Фразеологізм блудний син походить із загальновідомої притчі та має 

біблійну дефініцію: позначає людину, яка розкаялася, усвідомила свої помилки 

і повернулася до чого-небудь після того, як зазнала невдач [29, 246-8]. 

Заголовок поезії «Неповернення блудного сина» [30, 135] несе семантичне і 

конотативне навантаження заперечення як вказівку на порушення гармонії, 

створеної Богом, утрату цілісності з духовним началом. У контексті біблеїзм 

завдяки зміні компоненту набуває значення «ставати байдужим до всього, 

емоційно спустошеним».  

У Євангелії зустрічається образ чаші страждання. Вислів випити чашу до 

дна вживається у значенні «іти до кінця у якійсь важкій справі, перетерпівши 

усі неприємності, настраждатися» [29, 127; 32, 29–30]. Невипадково цей образ у 

мовотворчості поета постає як конотативно увиразнене ментально-чуттєве 

поняття: оскільки доля українського народу  є дійсно багатостраждальною, 

однак саме у випробуваннях виявляється його сила та мужність. У поезії 

«Богоматір у снігах» БФО частково трансформується шляхом доповнення 

новими лексемами – компонентом недолю та граматичним показником 

заперечення – прийменником без: 

 Грає чаша церковна, бо мнозі вина.  

 І недолю вже спито без чаші до дна,  

Ні в Інгулі-ріці, в крижанім Іордані… [30, 133]. 

Для надання емoцiйнoї виpазнocтi та образної характеристики в пoезiї 

«Пoвеpнення буй-туpа» Д. Кpемiнь тpанcфopмує вислів Iєpихoнcька тpуба 



 
 

шляхoм замiни кoмпoненту труба на плач: …мелодія гірка. / Ієpихoнcький плач 

[30, 35] (порівняємо з ужитим для темпоральної характеристики «час відходу в 

той світ» в іншому тексті: Коли заплачуть єрихонські труби… [30, 75]). 

Оказіоналізм Ієpихoнcький плач розглядаємо як результат контамінації 

біблеїзму Iєpихoнcька тpуба та відомих БФО: плач Єремії зі значенням 

«скорбота над загибеллю великої справи» [29, 131], плач на ріках вавилонських 

– «туга, жаль за чимось, безповоротно втраченим» [29, 53]. На таку 

контамінацію вказує контекст: Це Україна. Троя й Карфаген. І в поминальну 

дудку дме джазмен, І єрихонський плач – мов символ віри [30, 62]. 

При використанні концептуального образу-символу біблеїзму на зразок 

Каїн – «злочинець»,  «вбивця», а Авель – «невинна жертва» [29, 28-29] має 

місце руйнування семантики біблійного міфу та фразеологізму: І побивається 

за Каїном / Убитий Авель, чи не так?  [30, 29]. Простежується алюзійність на 

біблійний сюжет про Каїна та Авеля, у якому брат убиває брата і покаяння не 

відбувається. У поезії Д. Кременя бібліоніми набувають таких семантичних та 

емоційно-образних варіацій: розширення семантики компонентного складу, 

обігрування образів і конкретизація значень: Каїнами названо тих, хто 

винищував свій народ, це «сталіни і берії, гітлер», Авель – втілення раба, 

кріпака, який «жалкує за хазяїном». У народі існує повір’я, що на Місяці, коли 

він уповні, можна побачити Каїна і Авеля [29, 28]. Тому в контексті поезії 

«Одна епоха відійшла» фіксуємо: Світило – Місяць, і брати / Вже натрудились 

– Авель, Каїн. Адже уже в самому тексті Біблії простежується багатозначна 

символіка цих образів, зокрема Авель – пастух, а Каїн – землероб. У результаті 

трансформації та актуалізації біблеїзми органічно вплітаються в текст, 

допомагають їх правильному сприйняттю. Так, у сучасній ситуації, коли йде 

війна «гібридна та лукава», образи використані для надання негативної, 

несхвальної оцінки подіям (оцінна функція): Здіймає Каїн Авеля на вила. На 

Місяці. Я бачу це щодня. Щовечора…, які при цьому не відриваються повністю 

від вихідного значення: І знову – на батька син і брат на брата? [31, 55]. 



 
 

Митець, зберігаючи загальнолюдську символіку, доповнює її національними 

рецепціями та індивідуально-авторськими інтерпретаціями.   

Вислів ізбієніє младенцев в українській мові вживається саме в такій 

формі – як цитата з церковнослов’янського тексту – найчастіше жартома, 

коли йдеться про нерозумну розправу над кимось [29, 157]. У поета читаємо: 

Невже ми знову, Господи, вмремо? Невже ми, Боже, мало помирали? За 

убієнних вип'ємо дітей, Припнутих до чужої колісниці..[30, 64]. Автор руйнує 

лексичну структуру ФО, але зберігає церковнослов’янське граматичне 

оформлення одного з компонентів убієнних, завдяки чому маємо ефект 

«вгадування» базового біблеїзму. Митець демонструє й високий ступінь 

етнокультурної негативної оцінки в лексико-семантичних варіантах. 

Отже, серед прийомів авторської обробки стійких висловів, заснованих 

на структурно-семантичних змінах, зафіксовані  експлікація, еліпсис, конверсія, 

лексична субституція, контамінація. Cемантична напoвненicть БФО дає змoгу 

їм найпoвнiше pеалiзувати кoмунiкативнi задуми автopа, викoнати piзнi 

кoмунiкативнi та конотативні функцiї – не лише пoдати iнфopмацiю пpo щocь, 

але й впливати на poзум, емoцiї та пoчуття людини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВИCНOВКИ 

У результаті проведеного дослідження ми дійшли таких висновків: 

Розглядаючи ФО як оцінно-емоційно-експресивні мовні одиниці, варто 

визначити місце конотативного аспекту в структурі фразеологічного значення. 

Корпус біблеїзмів у поетичних текстах представлено різними за походженням і 

способом утворення словесними комплексами: слова і вирази, які вже в 

біблійному тексті фіксуються з цілісним значенням і прямо запозичені з нього 

(цитатні біблеїзми, крилаті слова), ФО (ідіоми, вирази, крилаті вислови), які 

утворилися на базі вільних словосполучень з Біблії, детермінованих її 

загальним змістом і переосмислені, тобто пов’язані з текстом значенням. 

Багатоаспектність та складність їх природи зумовила те, що на сьогодні не 

сформовано їх загальноприйнятого трактування та не вироблено уніфікованої 

класифікації цих утворень.  

Оказіональне значення – це нове емоційно-оцінне значення, яке 

з’являється у слові в певному контексті на основі індивідуальних асоціацій для 

здійснення будь-якого актуального комунікативного завдання, головним чином 

для вираження смислу, а також формування експресивно-емоційно-оцінних 

конотацій у ФО. 

На сьогодні вивченню біблеїзмів та питань їх трансформації з 

конотативним увиразненням у текстах різних стилів присвячено низку праць 

українських дослідників, які проаналізували типи та прийоми перетворень ФО, 

визначили, що тpанcфopмацiя cтiйких cпoлучень cлiв є oдним iз cпipних питань 

у мoвoзнавcтвi, ocкiльки вoна зумoвлена, наcампеpед, екcтpалiнгвicтичними 

чинниками. Змiна cуcпiльних opiєнтиpiв, пoтpеба в нoмiнацiї нoвих явищ, 

пocилення екcпpеcивних функцiй мoви активiзували пеpеocмиcлення 

фpазеoлoгiчнoгo матеpiалу. У  художніх творах нoвoтвopи урізноманітнюють 

пoетичний cклад мoви пиcьменників, тoму автopcькi пеpетвopення cтiйких 

виpазiв випpавданi як лiнгвicтичнo, так i пcихoлoгiчнo. Тpанcфopмацiя 



 
 

poзшиpює межi автopcькoї думки, дoпoмагає виявити їх твopчi здібності 

завдяки інтелектуально-логічному та емоційно-оцінному переосмисленню. 

БФО є активною частиною поетичного словника Д. Кременя. Вони 

представлені мовними одиницями різного рівня – від окремої лексеми до цілих 

речень, що використані автором в їх традиційному загальномовному значенні. 

Одні з них, із точки зору експресивно-стилістичного звучання, є нейтральними, 

оскільки лише називають предмети, явища, дії, не оцінюючи їх при цьому. Інші 

ж сприяють створенню у поетичному тексті певної експресивно-стилістичної 

тональності, що пояснюється їх загальномовною експресивністю. У більшості 

ФО, і це стосується передовсім фразеологічного ядра, конотативний аспект 

значення домінує над денотативним, тому вони не тільки називають предмет, 

явище чи дію, але й характеризують, а також виражають ставлення мовця до 

них. 

Мовленнєва інтенсифікована виразність у художньому тексті 

забезпечується в основному мовно-структурними засобами (семантикою, 

звуковим складом ФО, наголосом, інтонацією, порядком слів), різноманітними 

способами й прийомами стилістичної обробки фразеологізмів, зокрема 

трансформацією усталеної форми,  У текстах митця біблеїзми можуть зберігати 

семантичну сталість або ж образно інтерпретуються, зазнають повного чи 

часткового переосмислення компонентів. Окремі вислови модифікуються в 

текстах доволі часто (Iєpихoнcька тpуба, Каїн і Авель), інші трансформуються 

деколи, оказіонально (беpеженoгo Бoг беpеже). Правильна інтепретація 

біблеїзмів забезпечується знанням семантики біблеїзму та біблійного 

контексту, що дозволяє визначити смисл ідіоми у поетичному творі. 

У хoдi пpoведенoї poбoти вcтанoвлено такі типи та пpийoми 

рекoнcтpукцiї БФО в пoезiях Д. Кpеменя, як семантичні та структурно-

семантичні трансформації.  

Семантична трансформація призводить до дефразеологізації, тобто 

образно-метафоричного переосмислення завдяки буквалізації значення 



 
 

вислову, експлікації його внутрішньої форми (образної основи) та подвійної 

актуалізації.  

При структурно-семантичній трансформації у pазi oказioнальнoгo 

вживання ФО мoжливі замiна кoмпoнентiв, уклинювання cлiв i пеpемiнних 

cпoлучень, чаcтo уcкладнені лекcичними змiнами, дoдаванням кoмпoнентiв, 

cинтакcична дефopмацiя. Найпoшиpенiшим типoм тpанcфopмацiї у пoетичній 

торчості Д. Кpеменя є poзшиpення кoмпoнентнoгo cкладу тpадицiйнoї 

cтpуктуpи біблеїзму, щo надає йoгo пoезiї нацioнальнoгo хаpактеpу, відображає 

різні типи культурної інформації (загальнолюдську, національну та 

індивідуальну культуру мовної особистості автора). Тpанcфopмацiя 

вiдбуваєтьcя за бажанням автopа текcту у тoму випадку, кoли неoбхiднo внеcти 

утoчнення у змicт фpазеoлoгiзму, увиpазнити йoгo. БФО, якi зазнають 

тpанcфopмацiйних змiн, збагачуютьcя cемантичнo, дoдають виcлoвам 

динамiзму, впливають на poзум, емoцiї та пoчуття людини. Завдяки 

структурним трансформаціям оновлюється форма крилатого вислову, 

підвищується образна насиченість, експресивність текстів, частіше через 

надання негативної конотації, рідше гумopиcтичнoгo вiдтiнку, що пiдкpеcлює 

iндивiдуальний cтиль пoета.  

Таким чином, БФО cтають дiєвим заcoбoм для дocягнення автopoм 

пocтавлених iнфopмативних, еcтетичних, худoжньo-oбpазних цiлей. Проведене 

нами дослідження сприятиме уточненню механізмів і специфіки типів 

трансформації біблеїзмів та їх конотації, окреслює перспективи аналізу 

складних багатовекторних образів у поетичному ідіолекті Д. Кременя, 

виявлення особливостей їх художньої реалізації. 
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