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КРИТИКА И БИБЛИОгРАФИЯ

Завальнюк У. М., Прыгодзіч М. Р., Раманцэвіч В. К. Энцыклапедычны слоўнік 
рэлігійнай лексікі беларускай мовы. Мінск, 2013. 808 с.

Падчас працы XV Міжнароднага з’езда славістаў (Мінск, 20–27 жніўня 2013 г.) 
адбылася прэзентацыя анатуемага слоўніка, аўтарамі якога з’яўляюцца кандыдат 
гістарычных навук Уладыслаў Завальнюк, а таксама Мікалай Прыгодзіч, доктар 
філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ, і 
выкладчык-метадыст беларускай мовы і літаратуры Валянціна Раманцэвіч. Выхад з 
друку гэтай кнігі быў прымеркаваны не толькі да адкрыцця форуму славістаў, але і 
святкавання 1025-годдзя хрышчэння Русі.

Як вядома, прыняцце ў канцы X ст. на ўсходнеславянскіх землях рэлігійнага культу 
і абрадаў Апостальскай Усяленскай Хрысціянскай Рымска-Каталіцкай і Візантыйскай 
Цэркваў з’явілася важнейшай перадумовай пашырэння пісьменства, адукацыі і 
адпаведна царкоўнаславянскай мовы як мовы набажэнства. Нягледзячы на пэўнае 
суіснаванне і прымірэнне з язычаскай абраднасцю, літаральна праз некалькі стагоддзяў 
пасля хрышчэння Кіеўскай Русі (сучасных Украіны і Беларусі) хрысціянства 
распаўсюдзілася на нашых землях, пачало выпрацоўваць сталыя традыцыі ў асяроддзі 
феадалаў, гараджан і сялян, далучаць насельнікаў старажытнай Беларусі да заходняй 
культуры. Афіцыйнае прыняцце ў 1387 г. у Вялікім Княстве Літоўскім (ВКЛ) каталіцызму 
абумовіла пашырэнне ў набажэнстве, акрамя царкоўнаславянскай, польскай і лацінскай 
моў. У канцы XIV – пачатку XV ст. у ВКЛ актыўна функцыянавалі дзве хрысціянскія 
цэрквы – праваслаўная і каталіцкая, а таксама іудаізм, мусульманства і ў пэўнай 
ступені язычаства. Яркім напрамкам дзяржаўнай палітыкі ў тагачасным грамадстве 
стала верацярпімасць, дзякуючы якой стаў магчымы значны росквіт беларускай 
культуры, што ўсё шырэй і паўней далучалася да набыткай еўрапейскіх краін Захаду.

Геапалітычнае становішча ВКЛ спрыяла хуткаму распаўсюджанню ў ім ідэй 
Адраджэння і Рэфармацыі, стварэнню арыянскіх і кальвінісцкіх школ. Рэфармацыйны 
рух на тэрыторыі ВКЛ садзейнічаў развіццю кнігадрукавання як на царкоўнаславянскай 
і польскай мовах, так і на старабеларускай мове. На працягу XVI ст. царкоўнаславянская 
мова ў асобных сферах рэлігійнага жыцця была выцеснена старабеларускай мовай, 
на яе былі перакладзены тэксты Святога Пісання, ствараліся арыгінальныя творы, 
вучэбна-дыдактычная і навуковая літаратура. Аднак пасля Люблінскай уніі 1569 г. 
пачалося наступленне контррэфармацыі, радыкальна настроеныя езуіты імкнуліся 
затрымаць рэфарматарскі рух. Менавіта контррэфармацыйны рух садзейнічаў 
заключэнню Брэсцкай уніі 1596 г. і стварэнню ўніяцкай царквы на Беларусі. Імкненне 
ўніятаў увесці ў набажэнства беларускую мову стала адной з прычын вострай 
ідэалагічнай барацьбы паміж праваслаўем і ўніяцтвам, што ўрэшце прывяло да 
адраджэння царкоўнаславянскай мовы ў рэлігійнай сферы жыцця. Фактычна адзінай 
апорай праваслаўя на Беларусі ў гэты час былі праваслаўныя брацкія школы, у задачы 
якіх уваходзіла ўмацаванне нацыянальнай і праваслаўна-рэлігійнай свядомасці. Перад 
апошнім падзелам Рэчы Паспалітай (1795) асноўную колькасць беларускіх вернікаў 
складалі ўніяты – 75 %, католікаў налічвалася 18 %, а праваслаўных толькі 6,5 %. 
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Тым не менш касцёл і адпаведна польская мова па-ранейшаму адыгрывалі асноўную 
ролю ў дзяржаве і грамадстве, і толькі пасля спецыяльнага царскага ўказа “Аб 
адхіленні ўсякіх перашкод для павароту ўніятаў да праваслаўнай грэчаскай веры” 
праваслаўе стала дамінуючым сярод вернікаў беларускага краю.

На працягу некалькіх стагоддзяў канфесійная прыналежнасць беларускіх вернікаў 
зазнала шмат змен, і часта – вельмі кардынальных. Аднак дзякуючы верацярпімасці 
беларусы змаглі захаваць і веру сваіх продкаў, і сфарміравацца як самастойны этнас 
з адметнымі рысамі ў нацыянальнай культуры і ўласным светапоглядам. Наяўнасць 
у наш час на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь каля 30 канфесій з’яўляецца яскравым 
сведчаннем гістарычна-пераемнай традыцыі мірнага суіснавання розных веравызнанняў, 
уласцівай беларусам яшчэ з эпохі сярэдневякоўя.

Поліканфесійнасць грамадскага жыцця сённяшняй Беларусі патрабуе адэкватна-
га разумення не толькі тых намінацый, з якімі сустракаюцца прыхільнікі канкрэтных 
рэлігійных напрамкаў, але і прадстаўнікі іншых груп вернікаў, увогуле розныя слаі 
грамадства. Падтрымка дзяржаўнымі інстытутамі рэлігійнага супольніцтва Беларусі 
вымагае ўважлівых і тактоўных узаемаадносін вернікаў розных канфесій, розных 
веравызнанняў. І ў гэтай справе важнае значэнне набывае даведачная літаратура, 
прызначаная паказаць адрозненні ў правядзенні абрадаў, растлумачыць паходжанне 
той ці іншай назвы, навучыць граматна і дарэчна выкарыстоўваць тэрміны і паняцці 
са сферы рэлігійнага жыцця. Менавіта гэтымі задачамі найперш кіраваліся стваральнікі 
дадзенага выдання.

Падрыхтаваны слоўнік – першая спроба ў сучаснай беларусістыцы даць 
сістэматызаваны звод актуальнай рэлігійнай лексікі, якой паступова насычаецца ма-
стацкая літаратура, публіцыстыка, мова сродкаў масавай інфармацыі. У ім адлюстра-
ваны найбольш ужывальныя словы і паняцці з галіны трох асноўных сусветных 
рэлігій – хрысціянства, будызму і ісламу. Зразумела, што ў цэнтры ўвагі апынуліся 
найперш лексічныя адзінкі, звязаныя з праваслаўнай і каталіцкай цэрквамі як найбольш 
прадстаўнічымі і ўплывовымі на тэрыторыі сённяшняй беларускай дзяржавы.

У слоўнікавых артыкулах прадстаўлена міжканфесійная лексіка, якая датычыцца 
рэлігійных і рэлігійна-філасофскіх плыняў, назваў рэлігійных арганізацый, абшчын, 
прыводзяцца звесткі аб найбольш вядомых і шанаваных у народзе абразах, крыніцах, 
розных святынях, падрабязна асвятляюцца назвы аблачэнняў свяшчэннікаў, посуду, 
архітэктурна-прасторавых частак храмавых памяшканняў і пабудоў, рытуальных і 
культавых абрадаў і інш. Зацікаўленыя чытачы даведаюцца пра найбольш вядомыя 
цэрквы, манастыры, старажытныя друкарні, асобныя артыкулы-нарысы прысвечаны 
кананізаваным, каталіцкім і праваслаўным святым, прарокам, друкарам і асветнікам 
зямлі беларускай, раскрываецца змест і структура, паходжанне і стан захаванасці 
важнейшых богаслужэбных кніг. Для многіх слоўнікавых артыкулаў уласцівы спецыфічны 
ўзнёсла-лірычны стыль аповеду, насычаны вобразна-паэтычнай лексікай, маляўнічымі 
абразкамі-паданнямі і легендамі, што дайшлі да нас праз вякі. Для пераважнай 
колькасці рэлігійных назваў прыводзіцца этымалогія, асобныя з іх адсылаюцца да 
адпаведных дэрывацыйных утварэнняў, напрыканцы многіх слоўнікавых артыкулаў 
падаюцца найбольш ужывальныя тэрміналагічныя словаспалучэнні.

На старонках слоўніка можна знайсці аб’ектыўна-вывераныя адказы на многія і 
многія пытанні рэлігійнага жыцця, адкрыць невядомыя факты, гістарычныя падзеі. 
Аўтары-складальнікі імкнуліся пазбегнуць адназначных ацэнак выкладзенага матэры-
ялу, захаваць аб’ектыўна-гістарычны падыход пры яго аналізе.

Нельга не адзначыць таксама крапатлівую працу супрацоўнікаў выдавецтва 
Граўцова, якія ўсяляк садзейнічалі найхутчэйшаму выпуску слоўніка, яго паліграфічнаму 
і мастацкаму афармленню.
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