
НАТАЛІЯ МЕХ 
КОНЦЕПТ РОЗУМ У СВЯТОМУ ПИСЬМІ 

 
Проблема розуму як найвищого інтелектуального рівня психіки, що об’єднує істинне 
пізнання природи та її чуттєве сприйняття, посідає особливе місце у сучасній лінгвістиці. 
Вивчення цієї ще не пізнаної до кінця сутності, на позначення якої вживається відповідне 
поняття, цікавить також філософів, психологів, фізіологів.  

Поняття розум розглядаємо як таке, що безпосередньо розкриває зміст 
лінгвокультурологеми логос та пов’язане з розгортанням її значеннєвої динаміки. Метою 
статті є аналіз концепту розум у фрагменті релігійної картини світу — біблійних текстах.  

Мовно-когнітивний аналіз біблійних текстів дає змогу виокремити кілька значень 
вербалізованого поняття розум. 

1. Розум — «розум Божий (Господній)», пор.: Своєю Він силою землю вчинив, Своєю 
премудрістю міцно поставив вселенну, і небо розтяг Своїм розумом; Хіба ж ти не знаєш, 
або ти не чув: Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не 
втомлюється, і не збагненний розум Його; Своєю Він силою землю вчинив, Своєю 
премудрістю міцно поставив вселенну, і небо напнув Своїм розумом; Хто розумом небо 
вчинив, бо навіки Його милосердя! 

2. Розум — «розум людський», пор.: Розум людини обдумує путь її, але кроки її 
наставляє Господь; І станеться в день той, говорить Господь, згине розум царя і розум 
князів, і остовпіють священики, а пророки здивуються; Таж і я маю розум, як ви, я не 
нижчий від вас! І в кого немає такого, як це?; Розум людини припинює гнів її, а величність її 
перейти над провиною; Хвалять людину за розум її, а кривосердий стає на погорду. 

Слово розум часто вживається з означенням добрий: Добрий розум приносить 
приємність, а дорога зрадливих — погуба для них; Мій сину, нехай від очей Твоїх це не 
відходить, стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для Твоєї душі, і 
прикрасою шиї Твоєї, Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога Твоя не спотикнеться!; 
Початок премудрости, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його 
слава навіки стоїть!; Навчи мене доброго розуму та познавання, бо в заповіді Твої вірую я!; 
А ім’я тому чоловікові Навал, а ім’я жінці його Авіґаїл. А жінка та була доброго розуму та 
вродлива, чоловік же той був жорстокий та злочинний, із роду Калева. 

Протилежний зміст передають словосполучення позбавлений розуму, сходить із розуму, 
не має розуму, робили без розуму, стратять розум, пор.: Хто оброблює землю свою, той 
хлібом насичується, хто ж за марницею гониться, той позбавлений розуму; Чи мені бракує 
безумних, що ви привели його, щоб сходив із розуму передо мною? Чи такий може входити 
до мого дому?; Хто погорджує ближнім своїм, той позбавлений розуму, а розумна людина 
мовчить. 

3. Розум — ‘здатність людини мислити, знаходити правильне рішення в житті’: І сказав 
Бог до нього: За те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не 
просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити; Послухайте, діти, 
напучення батькового, і прислухайтеся, щоб навчитися розуму; Розум — джерело життя 
власникові його, а картання безумних — глупота; Хто ума набуває, кохає той душу свою, а 
хто розум стереже, той знаходить добро; І дам пастирів вам згідно з серцем Своїм, і вони 
будуть пасти вас умінням та розумом; Хто напучування не приймає, той не дбає про душу 
свою, а хто слухається остороги, здобуде той розум (Пр 15:32). 

Як синонімічні вживаються в сакральних текстах словосполучення розум вертається (до 
когось) і хтось приходить до розуму. Пор.: А на кінці тих днів я, Навуходоносор, звів свої очі 
до неба, і мій розум вернувся до мене, й я поблагословив Всевишнього, і вічно Живого хвалив я 
та славив, що Його панування вічне, а царство Його з покоління в покоління; І коли вони 
прийдуть до розуму в краю, куди взяті до неволі, і навернуться, і будуть благати Тебе в 
краю своєї неволі, говорячи: Ми згрішили, скривили дорогу свою, і були ми несправедливі. 



У тексті Біблії частотні спонукальні висловлювання — звертання до Господа: напр.: 
Руки Твої створили мене й збудували мене, подай мені розуму, й хай я навчусь Твоїх 
заповідей!; Правда свідоцтв Твоїх вічна, подай мені розуму, й буду я жити! 

Розум постає в Біблії як оцінна категорія, пор. вислови бідний на розум, убогий на 
розум: Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, говорить йому; Зрозумійте 
це ви, нерозумні в народі, а ви, убогі на розум, коли наберетеся глузду? Хіба Той, що ухо 
щепив, чи Він не почує? Хіба Той, що око створив, чи Він не побачить?; Хто бідний на 
розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, то каже йому. 

Недовіра власному розуму, надія на милість Божу прочитується у визначальному, 
знаковому для християнської картини світу твердженні: Надійся на Господа всім своїм 
серцем, а на розум свій не покладайся!  

Відзначимо усталені словосполучення, пов’язані текстотвірними системними зв’язками 
з ключовим термінопоняттям розум: свій розум, благословенний розум, добрий розум, розум 
та розважність, дасть Господь розум, маю розум, відіймає Він розум, дух з мого розуму, хай 
розуму вчить многоліття, маєш ти розум, убогі на розум, навчитися розуму, розумом небо 
вчинив, позбавлений розуму, бідний на розум, ходіте дорогою розуму, розум безбожних 
мізерний, здобуде той розум, розум людини, хто розум стереже, путь розуму, незбагненний 
розум Його, розум пізнають, умінням та розумом, розум царя, розум князів, візьміть це на 
розум, робили без розуму, стратять розум, вино опанувало розум, вернувся мій розум. 

Показові для тексту Біблії дихотомії-визначення та дихотомії-диференціації: «розум — 
джерело життя власникові його», «Божа земля — Божа премудрість — Божий розум», 
«премудрість — страх перед Господом — добрий розум — Господа слава навіки», «добрий 
розум — пізнання — заповіді Божі» та ін. 

Отже, поняття розум частотне у Святому Письмі. Аналіз біблійних текстів дає підставу 
зробити висновок про принципово іншу, ніж зафіксована у загальномовному словнику та 
енциклопедичних словниках семантику концепту розум. Загальномовний словник 
насамперед фіксує прямі значення імені цього концепту. Тексти Біблії відбивають тенденцію 
до переносного вживання і трансформації семантичної структури аналізованого поняття. Цей 
процес характеризується взаємодією категорій абстрактного і конкретного, загального і 
одиничного. Зокрема, зазначені словники не фіксують такої диференційної ознаки, семи, 
властивої аналізованому концепту розум, як розум Божий (Господній). 
 


