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Мовы рысы непаўторныя 

 

Таямніцы народнага слова 

 

Уваскрасенне хрыстова – вялікі дзень 

Да пытання пра найменне рэлігійных свят у беларускай мове 

 

Гістарычныя асаблівасці развіцця нашай культуры, рэлігійная 

неаднастайнасць сучасных беларусаў, інтэрпрэтацыя сакральных царкоўных 

паняццяў у штодзѐнным жыцці – акалічнасці, якія спрыяюць узнікненню 

такой з‟явы, як полінайменнасць, калі адно і тое ж рэлігійнае свята мае 

некалькі лексем-адпаведнікаў. У сувязі з гэтым аналіз назваў рэлігійных свят 

у беларускай мове спараджае цікавыя назіранні. Ілюстрацыю такой сітуацыі 

назіраем у газеце “Звязда”, грамадска-палітычным выданні з разнастайнай 

тэматыкай, якое не спецыялізуецца на асвятленні пытанняў пэўнай канфесіі.  

Найвялікшая падзея ў хрысціянстве – Уваскрасенне Хрыста – шануецца 

беларускімі вернікамі, успрымаецца як ключавая рэлігійная падзея, таму 

напярэдадні ў “Звяздзе” друкуецца шмат тэматычных матэрыялаў, 

віншаванні, звароты духавенства і Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Акрамя 

таго, найменні свята сустракаюцца і ў іншых публікацыях, дзе канкрэтная 

дата служыць своеасаблівым арыенцірам у часе. Аналіз публікацый дазваляе 

сцвярджаць, што ў дачыненні да гэтай падзеі беларусы ўжываюць наступныя 

эартонімы*: Уваскрасенне Хрыстова, Пасха і Вялікдзень.  

Раніца Светлага Хрыстовага Уваскрасення ў Гомелі ўпершыню 

адзначыцца перазвонам перасоўнай званіцы (3.04.2010); Неба і зямля 

асвятляюцца святлом Хрыстовага Уваскрасення! (14.04.2012). Адзначым, 

што выкарыстанне гэтага эартоніма характэрна для публікацый, 

прысвечаных дзейнасці праваслаўнай або каталіцкай царквы, прычым 

незалежна ад канфесійнай прыналежнасці: і праваслаўныя, і каталіцкія 

вернікі гавораць пра Уваскрасенне Хрыста. 

 

*Эартонім (ад грэч. eorte „свята‟) – уласнае імя, якое абазначае 

царкоўнае свята. Гл. артыкул «Богаяўленне, Хрышчэнне, Вадохрышча: 

Асаблівасці наймення рэлігійных свят на матэрыяле газеты “Звязда”» Ганны 

Басавай і Вікторыі Пяткевіч у студзеньскім нумары “Роднага слова” за 

2014 г. – Заўвага рэд. 

 

Кананічная назва свята – Пасха. Само слова паходзіць са 

старажытнаяўрэйскай мовы і, паводле “Этымалагічнага слоўніка беларускай 

мовы”, азначае „пераход‟ як напамін пра адыход яўрэяў з Егіпта [4, с. 200]. 

Свята ўзнікла ў памяць збаўлення яўрэяў з егіпецкага рабства. У 

хрысціянстве гэтае найменне метафарызавалася і стала азначаць пераход ад 

смерці да жыцця, перамогу над грахом, якую здзейсніў Ісус Хрыстос. 

Натуральна, што лексема Пасха, як правіла, сустракаецца ў мове 
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духавенства: Пасха Хрыстова – гэта наша супольнае хрысціянскае свята 

(7.04.2012, Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч); Мы, хрысціяне, – спадкаемцы 

Пасхі Хрыстовай (14.04.2012, Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, 

Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі). 

Самая частотная назва свята Уваскрасення Хрыста – Вялікдзень, у газеце 

“Звязда” яна мае больш шырокі кантэкст ужывання, чым папярэднія. На наш 

погляд, гэта тлумачыцца тым, што слова Вялікдзень арганічна дапасуецца да 

побытавых клопатаў вернікаў падчас свята: Без булак Вялікадня не бывае 

(2.04.2010); Вялiкдзень – свята асаблiвае, таму i святочны стол мусiць 

быць асаблiвым (18.04.2009). Часцей за іншыя лексема Вялікдзень ужываецца 

і ў штодзѐннай гутарцы носьбітаў мовы. Лічыцца, што гэта народны 

эквівалент наймення свята. Слова Вялікдзень увайшло ў народную 

свядомасць як назва знакавай падзеі яшчэ да прыняцця хрысціянства на 

беларускіх землях. “Нашы старадаўнія продкі ў дзень веснавога 

раўнадзенства святкавалі, бадай што, самую непаўторную па сваѐй сутнасці 

падзею ў жыцці прыроды – канчатковую перамогу Дня над Ноччу. З дня 

веснавога раўнадзенства і да летняга сонцазвароту Ярылавы дні [Ярыла – бог 

Сонца] былі самыя працяглыя, самыя доўгія, а значыць, вялікія. Менавіта 

таму свята пералому ў прыродным колазвароце і атрымала самую 

празрыстую і зразумелую назву: вялікі (доўгі) дзень = Вялік(і)дзень” [3, с. 

224]. З прыняццем хрысціянства падзея Уваскрасення Хрыста набыла 

выключную значнасць у жыцці царквы, увайшла ў свядомасць людзей як 

знакавы дзень. Зараз лексема Вялікдзень ужываецца як паўнавартасны 

эквівалент эартонімаў Уваскрасенне Хрыстова і Пасха ў рэлігійных 

кантэкстах: Вялікдзень – трыумф любові Хрыста (выдзел. курсівам) 

(3.04.2010); Хрысціянам Беларусі, якія святкуюць Вялікдзень 8 красавіка 

2012 года... (7.04.2012).  

Паводле Евангелля, перад укрыжаваннем Хрыстос прыйшоў у Іерусалім. 

Цяпер гэтую падзею хрысціяне ўзгадваюць роўна за тыдзень да Вялікадня, 

але называюць па-рознаму: Уваход Гасподні ў Іерусалім, Вербная нядзеля, 

Вербніца, Вербная, Пальмовая (Пальмавая) нядзеля.  

Як і многія іншыя рэлігійныя святы, гэтае свята мае назву, у якой 

закладзена сутнасць значнай падзеі, што адбылася два тысячагоддзі таму: 

Каталікі славілі Уваскрэсенне Хрыстова, праваслаўныя адзначалі Уваход 

Гасподні ў Іерусалім (10.04.2012). Нераспаўсюджанасць назвы тлумачыцца 

яе шматкампанентнасцю і дакладна выражанай рэлігійнасцю. Не ўсе чытачы 

газеты “Звязда” ведаюць, што Уваход Гасподні ў Іерусалім – гэта тое самае, 

што і вядомая ўсім Вербная нядзеля. 

Значна часцей на старонках “Звязды” сустракаецца найменне Вербная 

нядзеля. Назва выкарыстоўваецца ў дачыненні як да праваслаўнай, так і да 

каталіцкай традыцый. Таксама яна часта згадваецца ў якасці арыенціру ў 

часе: Адразу некалькі канфесій адзначалі Вербную нядзелю (30.03.2010); 

Гэта была субота перад Вербнай нядзеляй (25.04.2009). 
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Сэнс назвы свята тлумачыцца наступным чынам: Вербная – таму што ў 

гэты дзень у храмах асвячаюцца галінкі вярбы, нядзеля – таму што свята 

адзначаецца заўсѐды ў нядзелю. Паводле евангельскіх тэкстаў падчас 

уваходу Хрыста ў Іерусалім людзі трымалі пальмавыя галінкі і ўсцілалі імі 

дарогу, па якой ішоў Збавіцель. У славянскім свеце, дзе пальмы не растуць, іх 

замяніла вярба і стала сімвалам-прадвесцем уваскрасення Ісуса Хрыста. А. 

Катовіч і Я. Крук заўважаюць, што гэтае свята мае ўласна хрысціянскія 

вытокі. Што датычыць вярбы як сімвала, то акрамя рэлігійнага тлумачэння 

існуе яшчэ і народнае. “У традыцыйнай культуры яшчэ праславянскіх 

этнасаў у гэты час адзначалі не менш значнае свята, непасрэдна звязанае з 

чарговым перанараджэннем прыроды пасля зімовага спачыну, і далѐка не 

выпадковым з‟яўляецца той факт, што галоўным атрыбутам гэтага свята 

стала вярба. Славяне выбралі тое дрэва, якое раней за іншыя адгукаецца на 

веснавое цяпло… За тысячагадовае існаванне хрысціянства адбылося пэўнае 

ўзаемазбліжэнне дзвюх традыцый” [3, с. 182]. Прыведзеныя выпадкі 

выкарыстання эартоніма Вербная нядзеля ў “Звяздзе” сведчаць пра яго 

дарэчнае ўжыванне як у рэлігійнай, так і ў свецкай сферах.  

У народным ужытку найменне Вербная нядзеля трансфармавалася ў 

Вербніцу шляхам універбацыі (прадуктыўнага спосабу ўтварэння слова на 

аснове словазлучэння). Аснова вытворнага слова, універбата, – толькі адзін 

член словазлучэння: па форме вытворная лексема суадносная з адным 

словам, а па семантыцы – з цэлым словазлучэннем [2, с. 82]. У беларускай 

мове словы, утвораныя такім спосабам (перадавіца, рагавіца, раѐнка, 

залікоўка), маюць размоўную канатацыю. Таму найменне Вербніца 

ўспрымаецца як народная адаптацыя назвы свята: У гонар нядаўняй 

Вербніцы ансамбль спявае “Кучаравая тая вярба”, старадаўнюю песню 

Магілѐўскага раѐна (2.04.2010); На Палессі на Вербніцу хлопцы бегалі за 

дзяўчатамі, якія ім спадабаліся, і сцѐбалі іх вербнымі галінкамі (29.01.2011).  

Акрамя назвы Вербніца, існуе яшчэ адна народная інтэрпрэтацыя 

эартоніма – Вербная (нядзеля). Гэты субстантываваны прыметнік даволі 

пашыраны ў побытавым ужытку, але ў “Звяздзе” ѐн ужываецца нячаста: 

Мінская Вербная. Адразу некалькі канфесій адзначалі Вербную нядзелю 

(30.03.2010). 

Заўважым, што лексемы Вербніца і Вербная ўтвораны кампрэсіўнымі 

спосабамі словаўтварэння. У выніку ўзнікаюць намінатыўныя адзінкі, 

тоесныя па значэнні з базавым словазлучэннем, але ў больш кароткай форме 

[1, с. 120], дзякуючы чаму ўзмацняецца значэнне прадметнасці. Акцэнт 

цалкам перамяшчаецца на слова вярба, што дапамагае дакладна 

адлюстраваць сутнасць свята, хутка ідэнтыфікаваць яго галоўны сімвал і пры 

гэтым затраціць найменш лексічных сродкаў.  

Прыведзеныя прыклады з газетных публікацый пацвярджаюць, што 

эартонім Вербная нядзеля ўніверсальны, ѐн адносіцца да дзвюх даміноўных у 

Беларусі канфесій. Тым не менш, у каталіцызме кананічная назва гэтага свята 

– Пальмовая нядзеля (прыметнік з польскай мовы асвоены толькі на 
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графічным узроўні – польск. Niedziela Palmowa) або Пальмавая нядзеля: 

Пальмовая нядзеля прысвечана асаблiваму разважанню пра Пакуты 

Госпада (4.04.2009); Святочныя набажэнствы Пальмавай (гэтак кажуць у 

католікаў) нядзелі ў касцѐле пачаліся ад самай раніцы (19.04.2011). 

Як бачым, на старонках “Звязды” часцей сустракаюцца міжканфесійныя 

найменні (Вялікдзень, Вербная нядзеля), найбольш звыклыя і зразумелыя для 

носьбітаў мовы. Тым не менш, уласнарэлігійныя назвы (Уваскрасенне 

Хрыстова, Пасха, Уваход Гасподні ў Іерусалім) таксама арганічна 

ўспрымаюцца ў матэрыялах, калі яны выкарыстоўваюцца ў дарэчным 

кантэксце. 

Такім чынам, у грамадска-палітычнай газеце “Звязда” адлюстроўваецца 

шырокая лексічная палітра, якая адпавядае разнастайным культурным 

традыцыям беларусаў. Спалучэнне язычаскіх і хрысціянскіх сэнсаў у 

найменнях рэлігійных свят і ўжыванне гэтых назваў у розных кантэкстах 

сведчыць пра тое, што мова – гэта люстэрка гістарычных і сучасных рэалій 

беларускага грамадства.   
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