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СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ БІБЛІЙНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

(4 бібліографічних записи) 

 Стаття присвячена дослідженню структурних і семантичних 

особливостей фразеологічних одиниць біблійного походження. Ці 

фразеологічні одиниці передають особливу експресивність, емоційність, 

здатність до вираження оцінки і є цілісним мовним явищем. Ономастичний 

компонент біблійного походження несе у собі екстралінгвістичну інформацію 

про денотат. 
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компонент 

Структура фразеологічних одиниць біблійного походження у сучасній 

німецькій мові 

 У сучасній лінгвістиці спостерігається значний інтерес як вітчизняних, 

так і зарубіжних науковців до фразеологічних одиниць (далі – ФО), коріння 

яких сягає Біблії (див. Н.Б.Бахиліна, Є.Н.Бетехтіна, А.Бірих, Ю.О.Гвоздарьов, 

W.Fleischer, R.Glaeser, H.Rosenkranz, P.Straubinger). Однак, незважаючи на 

чималу низку цікавих і оригінальних робіт, присвячених дослідженню цих 

мовних одиниць, структурні та семантичні особливості ФО біблійного 

походження залишаються не зовсім дослідженими. Тому дана стаття 

присвячена вивченню структури та семантики вище зазначених одиниць. 

 Серед низки словесних комплексів, коріння яких вбачаємо у Біблії, 

особливою різноманітністю експресивно-емоційних та оцінних нюансів і 

багатством структурних типів відзначається ономастична фразеологія. Саме 

наявність ономастичного компонента у складі ФО робить їх цікавими для 

дослідження. Передусім ономастичний компонент біблійного походження у 

складі ФО виконує культурно-інформативну функцію, яка полягає у 



повідомленні позамовних даних про денотат імені та одночасно сигналізує про 

зв'язок фразеологізму з Біблією. 

 Це дозволяє класифікувати такі одиниці як біблеїзми і розглядати їх 

окремо, як замкнену лексичну підсистему мови. Адже власні імена у 

нефразеологічному вживанні є категоріальними одиницями, які служать для 

індивідуалізації, виділення об'єкта або суб'єкта з ряду подібних. Входячи до 

складу ФО, іменний компонент зазнає якісних семантичних перетворень і 

набуває певних якостей, які зближають власне і'мя із загальним, тобто саме з 

дією екстралінгвістичних факторів пов'язано вживання власного імені у 

значенні загального. 

 Відсутність у сучасній німецькій мові докладного лігвостилістичного 

опису ФО, до лексичної структури яких входить ономастичний компонент 

біблійного походження, а також загальна спрямованість сучасної лінгвістики 

на дослідження семантичної, структурної та функціональної сторін 

конкретних розрядів ФО зумовили актуальність теми. 

 Об'єктом нашого дослідження є стійкі сполучення слів із ускладненим 

значенням, до складу яких входять власні назви біблійного походження: 

антропоніми, топоніми, етноніми. За нижню межу ФО, які розглядаються, 

приймається двослівне утворення, одним із компонентів якого може бути 

службове слово, верхньою межою є складне речення (прислів'я). 

Мета статті полягає в тому, щоб на прикладі групи фразеологізмів 

висвітлити національну специфіку, особливості семантики та структурної 

організації біблеїзмів. 

 ФО як лінгвістична одиниця має ряд ознак, які дають підставу сучасним 

дослідникам вважати її, з одного боку, самостійною мовною одиницею, 

відмінною від інших одиниць - слова, словосполучення, речення, а з іншого 

боку, такою, що співвідноситься як із словом, так і з словосполученням чи 

реченням. Перш ніж перейти до визначення структури ФО, доцільним буде 

розглянути їх найхарактерніші ознаки. 



По-перше, зовнішньою ознакою слова є суцільнооформленість, а ФО -

роздільнооформленість. 

По-друге, ФО складається з двох або більше компонентів з властивими 

їм формами словозміни, які функціонують і поза межами фразеологізму. 

По-третє, ФО на відміну від вільного словосполучення характеризується 

сталістю лексичного складу і відтворюється в мові як цілісна значуща 

структура. 

По-четверте, значення ФО частіше, ніж значення слова, 

супроводжується образними характеристиками. 

І, нарешті, ФО має особливу семантичну структуру, притаманну лише 

їй. 

Ці найістотніші ознаки, які характеризують не всі типи ФО, стосуються 

і її структури, і семантики. 

Відома дослідниця фразеології І.І.Чернишова поділяє ФО за 

граматичною структурою на “словосполучення, предикативні сполучення та 

речення” [1, с.651]. Щодо значення, яке виникає внаслідок взаємодії 

структури, сполучуваності та семантичного перетворення компонентного 

складу, то тривалий час у лінгвістичних колах в особливій пошані була 

запропонована академіком В.В.Віноградовим структурно-семантична 

класифікація, за якою ФО поділяли на фразеологічні єдності, фразеологічні 

сполучення та фразеологічні вирази. 

Але, як вважає І.І.Чернишова, “окремі положення цієї класифікації не 

можуть бути застосовані щодо ФО німецької мови, яким притаманна більша 

рухливість компонентів”[2, с.653]. Вона пропонує дещо іншу класифікацію - 

функціональну, за якою ФО поділяють на дві великі структурно-семантичні 

групи: 

1) ФО, які виконують номінативну функцію (стійкі словосполучення 

цієї групи застосовуються як слова з нейтральним забарвленням); 

2) ФО, які є синонімами до вже існуючих у мові лексичних одиниць. 



На відміну від ФО першої групи, одиниці другої Чернишова І.І. умовно 

називає “ідіоматикою”. Ці ФО поділяються на такі групи: 

1. Власне ідіоми (абсолютно неподільні стійкі словосполучення): “auf 

beiden Seiten (Füßen) hinken“, „sein Licht unter den Scheffel stellen“. 

У минулому це вільні словосполучення, які поступово втрачали 

первинне конкретне значення і перетворювалися на стійкі фразеологічні 

сполучення з новим значенням. 

2. Образно-мотивовані фразеологічні словосполучення (ФО з непрямим 

значенням): “j-m vor die Augen treten“, „die Hand abziehen“, „durch 

die Finger sehen“, „den Fuß auf den Nacken setzen“, „j-m das Herz 

stehlen“. 

Наближення непрямого значення подібних ФО до прямого сприяє їх 

експресивності та емоційності. 

3. Парні словосполучення: “das A und O“, „ Dichten und Trachten“, 

„Sodom und Gomorrha“, „Gift und Galle“, „Krehti und Plethi“, „alt und grau“, 

„schlecht und recht“, „sterben und verderben“. 

4. До цієї групи належать прислів’я, які займають особливе місце серед 

інших ФО. Це - граматично й інтонаційно оформлені судження, які 

співвідносяться не зі словами, а з реченнями. У прислів’ях узагальнюється 

життєвий досвід і мудрість народу. 

5. Крилаті слова - “влучні та яскраві образні вислови, що походять із 

літературних, історичних, філософських джерел, фольклору”[3, с.107]. Ці 

мовні утворення у процесі розвитку мови стали складовою частиною 

фразеологічного фонду. Одним з джерел образних виразів є й Біблія. Крилаті 

вислови біблійного походження з часом втратили суто релігійне забарвлення. 

Цим самим вони викликають сьогодні підвищену зацікавленість у багатьох 

філологів. 

Вітчизняні дослідники фразеології В.І.Гаврись та О.П.Пророченко 

пропонують свою “структурну класифікацію крилатих висловів”[4, с.5]: 



1. Прості і складні речення: „Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag,  

der gestern vergangen ist“. 

2. Словосполучення: „das Buch der Bücher“, „eine Gabe Gottes“, „im 

siebenten Himmel“. 

3. Окремі слова узагальнено-метафоричного вжитку, слова-символи: 

„Sintflut“, „Manna“, „der Sündenbock“, „Unschuldslamm“. 

4. Структури ускладненого типу ( розгорнуті цитати ): „Es ist leichter, 

dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich 

Gottes komme“. 

Для з’ясування ролі ФО біблійного походження у словниковому складі, 

визначення специфіки їх функціонування в мові доцільним буде застосування 

так званої структурно-семантичної класифікації, яка базується на 

функціональному критерії. Відповідно до неї стійкі словосполучення 

поділяють на три групи: ФО, які виконують номінативну, вигукову та 

комунікативну функцію. 

 До номінативних одиниць належать повністю або частково 

переосмислені сполучення слів, які мають номінативно-експресивне значення, 

позначають як істот, так і неживі предмети, явища, дії, стан, якість тощо. За 

синтаксичною структурою є словосполученнями різного типу. Серед 

номінативних одиниць в лексико-граматичному плані можна виділити  

субстантивні, адвербіальні, ад’єктивні та дієслівні фразеологізми. 

 До групи субстантивованих фразеологізмів належать ФО біблійного 

походження з узагальнено-предметною семантикою. Семантичний аналіз 

субстантивних одиниць дозволив виділити групи ФО , які: 

1) вказують на особу (або сукупність осіб) та характеризують її певним 

чином: “ Kain und Abel“, „Brüder in Jaakob“, „Abrahams Samen“, „die 

Kinder Israels“; 

2) позначають предмети матеріальної культури : „die Arche Noahs“, 

„Fleischtöpfe Ägyptens“; 

3) вказують на фізіологічні або фізичні характеристики людини:  



4) позначають предмети одягу: “im Adamskostüm“;“David und Goliath“, 

„ungläubiger Thomas“, „alter Knabe“, „der alte Adam“; 

5) позначають їжу: “das tägliche Brot“, „christlicher Wein“; 

6) позначають тваринний та рослинний світ: „ein verirrtes Schaf“, „die 

Schafe von den Bocken scheiden“, „Baum der Erkentniss“, „verführerische 

Schlange“, „verbotene Frucht“; 

7) позначають дати і відрізки часу: „seit Adams Zeiten“, „sieben fetten und 

sieben mageren Jahren“; 

8) позначають явища природи: „ägyptische Finsternis“; 

9) позначають територію: „Garten Eden“, „Sodom und Gomorrha“, „das 

gelobte Land“; 

10) позначають абстрактні явища: “die erste Liebe“, „das Licht der Welt“, 

„die Macht der Finsternis“. 

Переважна більшість ФО біблійного походження утворена за 

синтаксичними моделями словосполучень: 

1) (артикль) + прикметник + іменник: „der alte Adam“, „das tägliche 

Brot“; 

2) іменник + сполучник +іменник: “Sodom und Gomorrha“, „Kain und 

Abel“; 

3) іменник + прикметник: “Kains Zeichen“; 

4) іменник + прийменник + іменник: “Brüder in Jaakob“. 

Субстантивні фразеологізми, організовані за синтаксичними моделями 

словосполучень, характеризуються здатністю до нормативного утворювання 

множини і виступають у реченні у всіх функціях, які властиві іменникам. 

До групи ад’єктивних фразеологізмів належать ФО біблійного 

походження, яким притаманне категоріальне значення атрибутивності та 

здатність виражати статичну ознаку предмета чи особи.  

Залежно від ознаки, покладеної в основу зіставлення двох явищ, 

компаративні ФО поділяються на семантичні групи, які позначають: 



1) якісні характеристики людини: “geduldig wie ein Lamm“, „klug wie die 

Schlangen“; 

2) матеріальне становище людини: “arm wie Lazarus”. 

Кількість ФО, які вживаються для характеристики як істот, так і 

абстрактних явищ, є незначною. 

Ад’єктивні компаративні ФО досліджуваної групи характеризуються 

одноманітністю структурної організації (сполучник) + прикметник + сполучник 

+ іменник. У реченні виконують функції означення або іменної частини 

складеного присудка. 

До адвербіальних фразеологізмів належать ФО біблійного походження 

обставинної семантики. Аналізовані ФО поділяються на семантичні групи, які 

позначають: 

1) спосіб дії: “zu hoch“, „schlecht und recht“; 

2) місце дії: “im siebten Himmel“. 

Адвербіальні ФО виражають безвідносно високий ступінь якісної 

оцінки, характеризуються повною відсутністю морфологічних парадигм і 

виконують у реченні функції обставин. 

До дієслівних фразеологізмів належать ФО біблійного походження із 

загальною семантикою процесуальної ознаки, які мають граматичні категорії 

особи, числа, виду, часу, стану і в реченні виконують синтаксичну функцію 

присудка. Дієслівні ФО поділяються на семантичні групи, які позначають: 

1) різноманітні дії та вчинки людини: “über den Kopf wachsen“, „in 

Dreck getreten“, „j-n unter seine Fittiche nehmen“; 

2) стан людини (її переживання, перехід із одного стану в інший): “in 

Sack und Asche gehen“, „die Zähne zusammenbeißen“. 

Переважна більшість дієслівних одиниць організована за структурною 

моделлю: дієслово + іменник. Всі інші моделі є її різновидами. 

До вигукових фразеологізмів належать ФО біблійного походження, які 

мають емоційно-оцінне значення, виражають різноманітні почуття людини або 



модально-оцінювальні характеристики певних ситуацій. Вигукові ФО залежно 

від їх семантики поділяються на такі групи: 

а) ФО, які виражають почуття волевиявлення мовника: “Es werde 

Licht!“, „Laß mein Volk ziehen!“, „ Ziehet bin in Frieden“, „gehe in dein 

Kämmerlein“, „Liebet eure Feinde“; 

б) ФО, які виражають привітання: “Friede sei mit euch!“; 

в) ФО, які виражають незгоду: “Rühre mich nicht an!“, „Selig sind, die 

nicht sehen und doch glauben!“; 

г) ФО, які залежно від ситуації виражають різноманітні почуття 

(захоплення, несподіваності, здивування, недовіри, обурення, роздратування): 

“Der Teufel ist los!”. 

Аналізовані ФО відрізняються великим розмаїттям структурних 

моделей, майже повною незмінністю компонентів і відсутністю синтаксичного 

зв’язку зі словами контексту. 

До комунікативних ФО біблійного походження належать синтаксично 

розгорнуті і семантично розчленовані висловлювання узагальненого характеру, 

які виражають самостійне судження і базуються на повному або частковому 

образному переосмисленні їх компонентів. 

Комунікативні фразеологізми являють собою судження морального та 

етичного характеру, спонукання, повчання, застереження, узагальнення 

життєвих спостережень і людського досвіду, експліцитні та імпліцитні оцінки 

певних ситуацій. 

З точки зору синтаксичної організації, досліджувані фразеологізми 

виступають як розповідні, питальні та окличні речення: 

а) розповідні речення: “Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist”; “Der 

Mensch lebt nicht vom Brot allein“; 

б) питальні речення: “Adam, wo bist du?”; 

в) окличні речення: “Es kommt ein Unglück über das andere!”. 

Під час структурного аналізу ФО біблійного походження виявлено, що 

кількість субстантивних одиниць значно перевищує кількість дієслівних 



фразеологізмів. Це дає підстави для того, щоб характеризувати ці ФО біблійного 

походження як відмінні від інших видів ФО. 
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