
 45 

Михаила Булгакова в романе «Мастер и Маргарита». Носителям зла там 
является Воланд, величественный и благородный. Однако здесь важно 
знать, что М.Булгаков входил в масонскую ложу и был розенкрейцером, 
впрочем, как и многие вышеперечисленные авторы такие, как Максими-
лиан Волошин, Анатоль Франс, Клеменс Брентано и др.  

Все больше появляется версий альтернативных Евангелию. На обеле-
ние Иуды работали талантливые писатели (кроме уже названных, Андре-
ев, Панас и др.). Их версии противоречат идеям христианства. Но заду-
маемся, зачем это нужно? Зачем нужно оправдывать явного предателя? 
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ЛАЦІНАМОЎНЫЯ ІНСКРЫПЦЫІ  
Ў КАТАЛІЦКІХ ХРАМАХ БЕЛАРУСІ 

А. Ю. Друпаў 

З каталіцкай царквой на Беларусі звязана шырокае распаўсюджанне 
лацінскай мовы. Першыя каталіцкія місіянеры з‘явіліся на беларускіх 
землях яшчэ ў ХІ ст., але сталае распаўсюджанне каталіцызму 
пачынаецца з заснавання Ягайлам у 1387 г. літоўскага біскупства. Пэўны 
час лацінская мова была адзінай афіцыйнай мовай каталіцкага касцѐла, 
разам з рэфармацыяй пачаўся пераклад святых кніг і абраду на 
нацыянальныя мовы, але лацінская мова не страціла свайго значэння і 
выкарыстоўваецца нават зараз, што выразна бачна на матэрыяле 
храмавых інскрыпцый. 

Усе інскрыпцыі па сэнсе можна падзяліць на 4 групы: 

 намінатыўныя; 

 мемарыяльныя; 

 дэвізы рэлігійных ордэнаў; 

 цытаты з богаслужэбных кніг. 
Намінатыўныя надпісы адлюстроўваюць статус храма і яго 

прысвячэнне. На галоўным фасадзе касцѐла Найсвяцейшага Імя Марыі ў 
Мінску праваруч ад увахода вісіць шыльдачка з надпісам «PAROECIA 
ROMANO-CATHOLICA ECCLESIAE ARCHICATHEDRALIS SANCTIS-
SIMI NOMINIS MARIAE», што перакладаецца як «Рымска-каталіцкая 
епархія, Архікафедральны касцѐл Найсвяцейшага Імя Марыі». На 
галоўным фасадзе над уваходам у касцѐл Унебаўзяцця Найсвяцейшай 
Дзевы Марыі ў Будславе месціцца надпіс «BASILICA MINORIS AS-
SUMPTIONIS BEATAE MARIAE VIRGINIS», што перакладаецца як 
«Базіліка малая Унебаўзяцця блажэннай Дзевы Марыі». 
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Да мемарыяльных надпісаў можна аднесці фундацыйныя надпісы, 
надпісы на закладных камянях, надмагільныя надпісы, надпісы на 
розных мемарыяльных знаках. У 2000 г. святкаваўся юбілей нараджэння 
Хрыстова, з нагоды якога ва ўсіх касцѐлах былі ўсталяваны памятныя 
жэтоны з надпісам «Iubilaeum 2000 A. D. CHRISTUS HERI HODIE SEM-
PER», што перакладаецца як «Юбілей 2000 г. н. э. Хрыстос учора, сѐння, 
назаўжды». У Бабруйску, у касцѐле Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай 
Дзевы Марыі, да юбілея замест умацавання жэтона быў зроблены 
адпаведны надпіс над уваходам, толькі быў парушаны парадак слоў, у 
выніку чаго атрымалася: «CHRISTUS HERI SEMPER HODIE Iubilaeum 
A. D. 2000», што перакладаецца як «Хрыстос учора, назаўжды, сѐння. 
Юбілей 2000 г. н. э.» (гл. мал. 1) 

 

Мал.1. Бабруйск 

Найбольш распаўсюджанымі існкрыпцыямі, зразумела, з‘яўляюцца 
цытаты з богаслужэбных кніг, пераважна з Бібліі. У фарным касцѐле 
Божага Цела ў Нясвіжы над уваходам месціцца надпіс «ADORABO AD 
TEMPLUM SANCTUM TUUM IN TIMORE TUO», гэта цытата з Бібліі, 
Псалтыр, 5:8, якая перакладаецца як «Прыхіляюся перад храмам святым 
Тваім у пашане да Цябе». Верагодна, надпіс выкананы ў XVIII ст. разам з 
роспісамі касцѐла. Над алтарнай часткай касцѐла Найсвяцейшага Імя 
Марыі ў Мінску знаходзіцца надпіс «NON NOBIS DOMINE NON NOBIS 
SED NOMINI TUO DA GLORIAM» (гл. мал. 3). Гэта цытата з Бібліі, 
Псалтыр, 113:9, якая перакладаецца: «Не нам, Пане, не нам, а Імю 
Свайму славу дай». Першапачаткова ў надпісы была памылка: замест 
NON у сярэдзіне надпісу было напісана NO, але гэтую памылку 
выправілі, дадаўшы невялікую літару N зверху.  
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Мал. 2. Івянец 

 
Мал.3. Мінск 

У касцѐле Найсвяцейшай Троіцы ў Ружанах над алтаром месціцца 
надпіс «GLORIA IN EXCELSIS DEO». Гэта пачатак богаслужэбнага 
гімна, загалоўныя словы анѐльскай песні, прыведзенай у Евангеллі ад 
Лукі, 2:14. Надпіс перакладаецца як «Усхвала ў вышэйшых Богу». На 
падмурку скульптуры Хрыста на ганку касцѐла святога Францішка 
Ксаверыя ў Гародні знаходзіцца надпіс «SURSUM CORDA», які 
перакладаецца як «Узнясѐм сэрцы» (гл. мал. 4). Гэта першыя словы 
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ўступнага дыялогу хрысціянскай літургіі, узятыя з Бібліі, з Плача 
Ерымеі, 3:41.  

 
Мал.4. Гародня 

На галоўным фасадзе касцѐла архангела Міхаіла ў Ашмянах 

знаходзіцца надпіс «TE DEUM LAUDAMUS», які перакладаецца як 

«Цябе, Бога, хвалім». Гэта першы радок богаслужэбнага гімна, 

напісанага святым Амвросіям Медыяланскім. На фасадзе капліцы Маці 

Божай Вострабрамскай у Мосары месціцца надпіс «MATER MISERI-

CORDIAE», які перакладаецца як «Маці міласэрнасці». Гэта першыя 

словы з надпісу, які месціцца на Вострабрамскай капліцы ў Вільні. На 

галоўным фасадзе касцѐла святых апосталаў Пятра і Паўла ў 

Мядзведзічах знаходзіцца надпіс «GLORIA DEO», які перакладаецца як 

«Усхвала Богу». На адным з вітражоў касцѐла святых апосталаў Пятра і 

Паўла ў Барунах знаходзіцца надпіс «AVE MARIA», які перакладаецца 

як «Радуйся, Марыя». Гэта загалоўныя словы малітвы, анѐльскага 

вітання. Так звярнуўся да Дзевы Марыі архангел Гаўрыіл падчас 

Дабравешчання. 

Як бачым, лацінская мова і па сѐнняшні дзень займае значнае месца ў 

касцѐле. Большасць з прыведзеных надпісаў выканана ў канцы ХХ – 

пачатку ХХІ стагоддзяў, калі храмы былі вернуты каталіцкаму касцѐлу. 


