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Завал ь ню к  У.  М . ,  Пры год з і ч  М .  Р. ,  Ра -
ман  ц э в і ч  В .  К .   Энцыклапедычны слоўнік 
рэлігійнай лексікі беларускай мовы. Мінск: Изд-во 
Гревцова, 2013. 808 с.

Для ўніфікацыі і пашырэння нацыянальнай 
канфесійнай тэрміналогіі вялікае значэнне мае 
публікацыя «Энцыклапедычнага слоў ніка рэлігійнай 
лексікі беларускай мовы» У. М. Завальнюка, 
М. Р. Прыгодзіча і В. К. Ра ман цэвіч. Прэзентацыя 
выдання адбылася падчас правядзення XV Між-
народнага з’езда славістаў. Аўтары слоўніка – 
ксёндз-дэкан Мінскага касцёла св. Сымона і Алены, 
магістр тэалогіі, кандыдат гістарычных навук 
Уладыслаў Завальнюк, доктар філалагічных навук, 
прафесар, загадчык кафедры гісторыі беларускай 
мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Мікалай 
Прыгодзіч, а таксама выкладчык беларускай мовы 
і літаратуры, выдатнік народнай асветы, удзельнік 
камісіі па перакладзе канфесійнай літаратуры на 
сучасную беларускую мову Валянціна Раманцэвіч.

Рэцэнзуемае выданне – гэта не першы вопыт 
супрацоўніцтва названых аўтараў. Як вядома, 
у 2009 г. імі быў выдадзены «Слоўнік сучаснай 
беларускай мовы» (Мінск), у якім утрымлівалася 
значная колькасць рэлігійных намінацый. Ак рамя 
таго, М. Р. Прыгодзіч і В. К. Раманцэвіч пры малі 
актыўны ўдзел у арганізацыі і пра вядзенні навукова-
практычнай канферэнцыі па аб меркаванні перакладу 
Святога Евангелля на сучасную беларускую мову, 
што адбылася ў снежні 2008 г. У сваім выступленні 
на адзначанай канферэнцыі М. Р. Прыгодзіч, 
аналізуючы кнігу У. М. Завальнюка «Родная мова 
ў духоўным жыцці Беларусі» (Мінск, 2008, 182 с.), 
слушна сцвярджаў, што пераважная большасць 
выказаных прапаноў можа быць прынята як аснова 
для стварэння тлумачальна-тэрміналагічнага 
слоўніка рэлі гій най лексікі, які б задавальняў патрэбы 
ўсіх прадстаўнікоў хрысціянскага веравучэння ў 
Беларусі. Акрамя таго, на канферэнцыі адзна чалася 
сацыяльная і навуковая важнасць факта распрацоўкі 
лексікі беларускай мовы як мовы сакральнай, 
уздымалася праблема складанасці падбору 
адэкватных моўных сродкаў для перадачы паняццяў 
рэлігійнай сферы. 

Такім чынам, «Энцыклапедычны слоўнік 
рэлігійнай лексікі беларускай мовы» стаў на-
дзённым праектам, выданню якога папярэднічала 
сур’ёзная падрыхтоўчая праца аўтараў. Слоўнік 
змяшчае міжканфесійную лексіку, што ўжываецца 
як у сакральнай сферы, так і ў грамадскім жыцці. 
Бясспрэчнай вартасцю кнігі з’яўляецца паўната 
актуальных звестак пра розныя канфесіі, плыні, 
рэлігійныя арганізацыі, святы і абрады, падрабязнае 
тлумачэнне назваў культавых пабудоў і іх частак, 
літургічнага аблачэння свя тароў і атрыбутыкі, 
прадметаў богаслужэння і богаслужэбных кніг і інш. 
Значная ўвага ў слоўніку надаецца асвятленню 
жыцця і дзейнасці кананізаваных святых і беларускіх 
асветнікаў, апісанню найбольш вядомых ікон і крыніц. 

Выданне адрасуецца вернікам розных канфесій 
і рэлігійных плыняў, святарам, наву коўцам і 
студэнтам, а таксама ўсім, хто ціка віцца гісторыяй 
рэлігіі і царквы ў Беларусі. Най важнейшай мэтай 
слоўніка з’яўляецца дакладная семантызацыя 
ключавых тэрмінаў і паняццяў са сферы рэлігійнага 
жыцця, тлумачэнне паходжання канкрэтных назваў, 
паказ адрозненняў у спосабах правядзення і змесце 
розных абрадаў. 

Мегаструктура «Энцыклапедычнага слоўніка 
рэлігійнай лексікі беларускай мовы» ўключае 
прадмову, асноўную частку і дадатак. У прадмове 
аўтарамі сцісла акрэслены шлях развіцця 
хрысціянства на беларускіх землях, адзначаны факт 
верацярпімасці і поліканфесійнасці на шага народа, 
абгрунтавана актуальнасць да дзенага выдання. 
Дадатак змяшчае табліцы з інфармацыяй пра 
рэлігійныя арганізацыі, зарэ гістраваныя на тэрыторыі 
Беларусі, колькасць рэлігійных абшчын, культавых 
будынкаў і свяшчэннаслужыцеляў (па абласцях і 
асобна па горадзе Мінску на 1 студзеня 2010 г.), 
а таксама звесткі пра колькасны рост рэлігійных 
абшчын у Рэспубліцы Беларусь.

Асноўная частка выдання ўяўляе сабой слоўнік 
тлумачальнага тыпу, у якім рэестравыя словы 
пададзены ў алфавітным парадку. Слоўнікавыя 
артыкулы паводле іх структуры разнастайныя: 
абавязковымі з’яўляюцца зона акцэнталагічных 
памет і зона семантызацыі, факультатыўнымі – 
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зоны этымалагічных памет, ілюстрацыі, экстра-
лінгвістычнай інфармацыі:

ГАВÉЦЬ, пасціць і хадзіць у храм, рыхтуючыся 
да споведзі.

КАНДÁК (грэч.), кароткая хвалебная песня 
ў гонар Ісуса Хрыста, Божай Маці, святога або 
царкоўнага свята. 

КСЯНДЗÓЎСКІ (польск.), які мае адносіны да 
ксяндза, належыць яму. Ксяндзоўская сутана.

ПАРÁФІЯ (грэч. – царкоўны прыход), у 
каталіцкай царкве парафія – ніжэйшая тэрыта-
рыяльная царкоўна-адміністрацыйная адзінка 
епархіі (дыяцэзіі). Узначальваецца пробашчам. 
Парафіі аб’ядноўваюцца ў дэканат. На тэрыторыі 
парафіі, акрамя парафіяльнага (фарнага) касцё-
ла, могуць быць філіяльныя касцёлы і капліцы. 
Тэрмін парафія ў Беларусі ўжываецца і ва 
ўніяцкай царкве.
Рэестравыя адзінкі падаюцца пераважна ў 

адзіночным ліку. У якасці загаловачнага слова вы-
ступаюць словы розных лексіка-граматычных 
класаў: назоўнікі (купель ‘вялікая чаша на высо-
кай падстаўцы, якая выкарыстоўваецца ў Таінстве 
хрышчэння’, прэсбітар ‘у каталіцкай царкве 
памочнік епіскапа’, трэбнік ‘кніга, у якой сабра-
ны малітвы для адпраўлення трэб’), прыметнікі 
(езуіцкі ‘які мае адносіны да езуітаў’, міласэрны ‘які 
выяўляе міласэрнасць; схільнасць рабіць дабро; 
які з’яўляецца вынікам міласэрнасці’), дзеясловы 
(жагнацца (польск.) ‘хрысціцца’, замаліць ‘малітвамі 
выпрасіць дараванне за якія-небудзь дрэнныя 
ўчынкі’, уваскрэснуць ‘вярнуцца да жыцця пасля 
смерці; ажыць, узнікнуць зноў’). 

У асобных выпадках рэестравая адзін ка 
прадстаўлена шматкампанентнымі канст ру кцыямі: 
армянская царква, Багалюбскі абраз Маці Божай, 
хаджэнне апостала Паўла па муках і інш.

Сінанімічныя намінацыі змяшчаюцца, як правіла, 
у розных слоўнікавых артыкулах, пры гэтым пера-
вага аддаецца найбольш ужывальнай і вядомай 
лексічнай адзінцы:

ЕЎХАРЫСТЫЯ, ПРЫЧАШЧЭННЕ (грэч.), адно 
з таінстваў хрысціянскай царквы; рэлігійны абрад, 
які заключаецца ў тым, што падчас богаслужэн-
ня вернікам даецца хлеб і віно, якія ўвасабляюць 
цела і кроў Хрыста…

ПРЫЧАШЧЭННЕ, галоўны абрад, адно з 7 
хрысціянскіх таінстваў каталіцкай і праваслаўнай 
цэркваў… Заключаецца ў тым, што вернікі з’ядаюць 
кавалачак асвячонага хлеба і выпіваюць лыжачку 
віна, якія сімвалізуюць цела і кроў Ісуса Хрыста, і 
тым самым далучаюцца да Бога…
Пры тлумачэнні цэлага шэрагу рэлігійных 

тэрмінаў (касцёл і царква, ксёндз і іерэй, дыяцэзія і 
епархія і пад.) аўтары слоўніка пастараліся ўлічыць 
не толькі ўласна семантычныя характарыстыкі слоў, 
але і «канфесійную прапіску» канкрэтных лексем. 

У слоўніку пры неабходнасці выкарыстоўваюцца 
адсылкі да дублетных адзінак:    

ГРЭКА-КАТАЛІКІ, гл. Уніяты.
КАДЗІЛЬНІЦА, тое што і кадзіла.
МУСУЛЬМÁНСТВА, тое што і іслам.

Некаторыя слоўнікавыя артыкулы ўтрымліваюць 
шэраг сінонімаў да лемы, якія размешчаны не ў рэе-
стры, а пасля экстралінгвістычнай інфармацыі: 

АРХІЕРЭЙ (грэч. – галоўны + святар), агуль-
ная назва духоўных асоб вышэйшай ступені 
хрысціянскай царкоўнай іерархіі. Уключае 
епіскапаў, архіепіскапаў, мітрапалітаў, экзархаў, 
патрыярхаў, кардыналаў. Бываюць епархіяльныя 
(якія правяць) і вікарныя (іх памочнікі). Сінонімы 
тэрміна архіерэй – архіпастар, іерарх.
Розныя значэнні полісемічных рэлігійных 

найменняў, як гэта і прынята ў лексікаграфічнай 
традыцыі, тлумачацца ў межах аднаго слоўнікавага 
артыкула:

САБОР. 1. Галоўны храм епархіі, горада ці 
манастыра, дзе богаслужэнне адпраўляе вышэй-
шая духоўная асоба. 2. Афіцыйны сход епіскапаў 
і іншых прадстаўнікоў хрысціянскіх цэркваў з мэ-
тай распрацоўкі палажэнняў веравучэння, богас-
лужэння, дысцыплінарных норм і мер барацьбы з 
ерасямі.
Відавочна, што асобныя рэлігійныя тэрміны 

характарызуюцца высокай дэрывацыйнай 
актыўнасцю. У «Энцыклапедычным слоўніку 
рэлігійнай лексікі беларускай мовы» прадстаўлены 
разнастайныя групы аднакарэнных слоў, кож-
наму з якіх прысвечаны асобны слоўнікавы ар-
тыкул: хрост – ахрысціцца, ахрысціць, ахрыш-
чаны, перахрысціцца, перахрысціць, хрысціны 
(хрэсьбіны), хрысціць, хрышчэнне і інш.; Бог – або-
гатварыць, адзінабожжа, багаборац, багамолле, 
бажба, бажыцца, бязбожнік, бязбожніцтва, набож-
насць і інш.  Варыянтныя формы фіксуюцца праз ко-
ску ў адной зоне намінацыі (духаборы, духаборцы; 
хрысціны, хрэсьбіны; чысцец, чысцілішча; ягнец, 
агнец і інш.). 

Як нам падаецца, укладальнікі пры фарміраванні 
рэестра слоўніка слушна імкнуліся аддаваць пера-
вагу тэрмінам экуменічнага характару.  Лексічныя 
адзінкі тыпу блаславенне (замест благаславенне), 
вернік (замест веруючы), Нараджэнне Хрыстова (за-
мест Каляды, Ражджаство або Раство), святар (за-
мест свяшчэннік) падкрэсліваюць стаўленне аўтараў 
даведніка да асобных рэлігійных намінацый, якія 
або не зусім характэрныя для беларускай мовы, або 
з’яўляюцца калькамі са слоў іншых моў.

Экстралінгвістычныя звесткі, пададзеныя да 
многіх рэлігійных намінацый, змяшчаюць грунтоўную 
і змястоўную інфармацыю гісторыка-культурнага ха-
рактару і будуць карыснымі для многіх чытачоў кнігі.

«Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай ле к сікі бе-
ларускай мовы» У. М. Завальнюка, М. Р. Прыгодзіча 
і В. К. Раманцэвіч – гэта першае лексікаграфічнае 
выданне такога ўзроўню, прысвечанае апісанню бе-
ларускай міжканфесійнай лексікі. Безумоўна, слоўнік 
заслугоўвае папулярызацыі, самай пільнай увагі 
прадстаўнікоў асноўных рэлігійных канфесій, а так-
сама сур’ёзнага навуковага вывучэння лінгвістамі, 
гісторыкамі, тэолагамі.

Д. В. Дзятко, М. К. Чарнякевіч, 
кафедра беларускага мовазнаўства БДПУ 

імя Максіма Танка


