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Recenzje i sprawozdania naukowe

Antoni Markunas, Tamara Uczitiel, L e k sy k o n c h rześc ija ń stw a ro s y j
s k o -p o lsk i i p o lsk o -r o sy jsk i, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM
1999, 368 s.
Prezentowany tytuł renomowanego, powszechnie uznawanego Wy
dawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna
niu należy zaliczyć do będących na czasie nowatorskich publikacji
poznawczych i dydaktycznych. Tak się stało, że jest to kolejne bardzo
wartościowe opracowanie leksykograficzne Antoniego Markunasa we
wspólautorstwie z Tamarą Uczitiel. Podobnie jak w wypadku słownika
Terminologia kościelna. M ały słownik opisowy polsko-ukraiński i ukraiń
sko-polski (Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1995), tak i tym
razem Autorzy trafnie wyczuli niepodważalną aktualność opracowanego
dzieła, czemu dali wyraz w dedykacji „Na jubileusz 2000-lecia chrześci
jaństwa” .
Jak się zaznacza w przedmowie, pomysł autorski napisania takiego
leksykonu zrodził się na podstawie znanej koncepcji L. Kernermana
Semi-Bilingual Dictionaries, którą na własne potrzeby zmodyfikowano
tak, by słownik był częściowo odwracalny i komplementarny oraz mono
graficznie sprofilowany, tzn. dotyczył głównie tematyki prawosławnej,
katolickiej i unickiej. Za szczytny cel swojego przedsięwzięcia Autorzy
uznali udostępnienie potencjalnym odbiorcom publikacji - głównie
Polakom - mniej znanych sakralizmów Rosjan zgodnie z ich wyznaniem
i w powiązaniu z historią religii, zwłaszcza prawosławia. Stąd uzasad
niona wydaje się dominacja w leksykonie części rosyjsko-polskiej nad
polsko-rosyjską: pierwsza część zawiera ponad 3000 haseł, a druga około 1800.
Rekomendowana tutaj publikacja nie jest słownikiem terminologii
sakralnej z zakresu chrześcijaństwa, głównie prawosławia i katolicyzmu,
lecz leksykonem o charakterze encyklopedycznym, w którym konsek
wentnie się realizuje zasadę wyłączności znaczenia sakralnego i nie
podaje się dodatkowych, jak np. gramatycznych, informacji.
Niewątpliwie w naszym kraju jest to praca pionierska i zasługuje na
szczególną uwagę, gdyż na rynku wydawniczym dotkliwie odczuwa się
brak publikacji tego typu. Jak można przypuszczać, będzie to przez
dłuższy czas jedyny dostępny leksykon sakralny rosyjsko-polski i pol
sko-rosyjski na gruncie polskim z przeznaczeniem poznawczym i dydak
tycznym.
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