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Вызначаны прынцыпы і прапанаваны ўзор сістэмнага і  комплекснага 
лінгвістычнага апісання крылатых афарызмаў якія паходзяць з Бібліі і 
ўжываюцца ў  сучаснай беларускай літаратурнай мове, у  спецыяльным 
даведніку нарматыўнага тыпу (тлумачальным слоўніку з гістарычна- 
этымалагічнымі каментарыямі і адпаведнікамі ў  рускай мове).

У беларускай літаратурнай мове значны пласт адзінак 
складаюць крылатыя словы як уласна беларускага паходжан- 
ня [15], так і запазычаныя з іншых моў [4; 5; 12; 13; 14]. З вялікай 
колькасці іншамоўных крыніц (мастацкіх твораў, публіцыстыкі, 
філасофскіх і навуковых тэкстаў, выказванняў вядомых асоб, 
фальклорных тэкстаў і інш.) у беларускую мову ўвайшлі толькі 
тыя адзінкі, якія ў найбольшай ступені адпавядаюць светапогля- 
ду, этычным і эстэтычным уяўленням беларусаў.

Немалую частку крылатых слоў складаюць афарыз- 
мы [10], да якіх мэтазгодна адносіць закончаныя выказванні 
абагульнена-ўніверсальнага зместу [7; 11; 16]. Крылатыя афа- 
рызмы, што ўжываюцца ў сучаснай беларускай літаратурнай 
мове, адрозніваюцца спецыфічнымі моўнымі ўласцівасцямі 
і патрабуюць спецыяльнага вывучэння і лексікаграфічнага 
апісання. Крылатыя афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове 
на сённяшні дзень вельмі мала даследаваны і лексікаграфічна 
амаль не апісаны. Так, крылатыя афарызмы з уласна беларускіх 
крыніц часткова адлюстраваны ў вядомым зборніку “Крылатыя 
словы і афарызмы” (1960) [15]. Некаторыя крылатыя афарызмы 
з іншамоўных літаратурных і фальклорных крыніц VIII да н.э. -  
XX стст. прадстаўлены ў тлумачальным слоўніку “Крылатыя 
афарызмы ў беларускай мове’’ (2011) [8]. Беларускія крыла
тыя афарызмы з біблейскіх крыніц часткова адлюстраваны 
ў полілінгвальным слоўніку крылатых выразаў і афарызмаў 
у англійскай, беларускай, нямецкай, рускай, славацкай і 
ўкраінскай мовах “Лепта библейской мудрости” (2014) [1].

Папярэднія даследаванні паказалі, што ў сучаснай бела
рускай літаратурнай мове ўжываецца значная колькасць кры
латых выразаў і афарызмаў, якія паходзяць з Бібліі [9]. Такія 
крылатыя выразы і афарызмы мэтазгодна апісваць асобна ў 
спецыяльных лінгвістычных даведніках біблеізмаў, у тым ліку 
на шырокім моўным фоне [2; 3; 6].

1 Даследаванне выканана пры фінансавай падтрымцы Беларускага 
рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў (разам з РФФД) 
у рамках навуковага праекта № Г18Р-301.
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У выніку франтальнага аналізу мовы сродкаў масавай інфар- 
мацыі, пубпіцыстычных тэкстаў, твораў мастацкай літаратуры ў су- 
часнай беларускай мове зафіксавана ўжыванне каля 400 афары- 
стычных адзінак, паходжанне якіх звязана з біблейскімі крыніцамі. 
Пераважная частка вызначаных афарызмаў (каля 300 адзінак) 
характарызуецца рэгулярным ужываннем і высокай ступенню 
прадуктыўнасці пры спараджэнні рознага кшталту вытворных ад іх 
адзінак (устойлівых выразаў рэмінісцэнцый, алюзій і інш.). Гэтыя 
афарызмы складаюць актыўную частку фонду крылатых біблейскіх 
афарызмаў, якія ўжываюцца ў беларускай мове, і могуць быць 
апісаны ў нарматыўным тлумачальным слоўніку “Крылатыя афа
рызмы у беларускай моее: з біблейскіх крыніц".

Біблейскія афарызмы павінны быць апісаны ў слоўніку комплек
сна і паслядоўна. У нарматыўным слоўніку трэба адлюстраваць 
толькі шырока распаўсюджаныя ў беларускай мове крылатыя афа
рызмы з Бібліі (на падставе яе кананічнага перакладу на сучасную 
беларускую літаратурную мову). Да кожнай адзінкі мэтазгодна даць 
яе апісанне паводле існуючай літаратурнай нормы (кадыфікаваныя 
форму, стылістычную і экспрэсіўную характарыстыкі, тлумачэн- 
не значэння ці сітуацыі ўжывання), ілюстрацыі выкарыстання ў 
пубпіцыстычных і мастацкіх тэкстах, этымалагічную і гістарычную 
даведкі. Пры неабходнасці забяспечыць афарыстычныя адзінкі 
лінгвістычнымі ці лінгвакультуралагічнымі каментарыямі. Усе кры
латыя афарызмы мэтазгодна параўнаць з эквівалентнымі адзінкамі 
ў рускай мове, што аблегчыць карыстанне слоўнікам тым, хто ве- 
дае рускую мову ці вывучае беларускую мову як другую ва ўмовах 
беларуска-рускага двухмоўя. Слоўнікавы артыкул можа выглядаць 
наступным чынам.

ГІАДНЯЎШЫ МЕЧ, АД МЯЧА I ЗПНЕ або ХТО 3 МЯЧОМ ПРЫЙДЗЕ, ТОЙ АД 

МЯЧА І ЗГІНЕ або Хто МЕЧ ПАДНЯЎ, І ЗПНЕ АД МЯЧА (КНІЖН.) аф арЫ ЗМ

паходзіць з Новага запавету, у розных кнігах якога (Евангелле, 
Апакаліпсіс) ужываецца ў рознай форме. І вось, адзін з тых, 
што былі зь Ісусам, працягнуўшы руку, дастаў меч свой і, ударыўшы 
раба першасьвятаровага, адсек яму вуха. Тады кажа яму Ісус: 
вярні меч твой у месца ягонае, бо ўсе, што возьмуць меч, ад мяча і 
загінуць. (Мв 26,51 -52); Хто вядзе ў палон, той сам пойдзе ў палон; 
хто мечам забівае, той сам будзе забіты мечам. Тут цярплівасьць 
і вера сьвятых. (Адк 13, 10). <  Афарызм шырока ўжываецца ў 
сучасных усходнеславянскіх літаратурных мовах, дзякуючы яго 
выкарыстаннюў расійскім кінафільме “Александр Невский” (1938), 
у якім галоўны герой -  рускі князь Аляксандр Неўскі гаворыць: 
“Кто с мечом к нам еойдёт, от меча и погибнет. На том стояла 
и стоит русская земля”. Цытата з кінафільма часта ўжываецца як 
сапраўднае выслоўе князя Наўгародскага, вялікага князя Кіеўскага, 
вялікага князя Уладзіміраўскага Аляксандра Неўскага (1221-1263), 
хоць ні ў адным з вядомых жыццяпісаў князя яно не згадваецца. □ 
Кожны, хто пагражае зброяй, хто ўжывае зброю ў дачыненні 
да каго-небудзь, абавязкова будзе пакараны, загіне ад гэтай жа 
зброі. Гаворыцца ў адказ на любую пагрозу ў адрас моўніка. 
Расійскі “бальшавізм” спрыяе нацыянальным дамаганням і повен 
жадання здаволіць самыя крайнія дэмакратычныя вымогі, але 
нядоля яго ў тым, што ён нежыццёвы, не мае грунт і асуджан на 
знішчэнне. Тут дапраўды справядлівы словы: падняўшы меч, ад 
мяча і згіне (Я. Лёсік. Паўстанне і нашы задачы). ♦ Руск.: В зя вш ие

МЕЧ -  ОТ МЕЧА (МЕЧОМ) ПОГИБНУТ або КТО С МЕЧОМ К НАМ ВОЙДЁТ (ПРИДЁТ), 

ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ (КНИЖН., ВЫСОК.).

Слоўнік “Крылатыя афарызмы у беларускай моее: з біблей
скіх крыніц" прызначаны ў першую чаргу студэнтам і выкладчы- 
кам ВНУ, таму можа выкарыстоўвацца ў якасці дапаможніка пры 
вывучэнні афарыстыкі сучаснай беларускай мовы і біблейскіх 
тэкстаў у перакладзе на сучасную беларускую літаратурнай 
мову. Даведнік будзе карысным для школьнікаў і настаўнікаў, 
журналістаў і рэдактараў, а таксама ўсіх тых, хто цікавіцца афа- 
рыстыкай беларускай мовы і біблейскай мудрасцю.
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