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НАЗВЫ АСОБ-СЛУжЫЦЕЛЯЎ КУЛьТУ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ: 
СЕМАНТЫЧНЫ АСПЕКТ

Рэлігійнае жыццё беларускага грамад-
ства яшчэ з часоў Вялікага Княства 

Літоўскага характарызавалася поліканфесій-
насцю. Адначасовае суіснаванне розных 
веравызнанняў вымагае разумення асноўных 
паняццяў і намінацыйных адзінак, што ўжы-
ваюцца ў тым ці іншым рэлігіялекце. Пад 
паняццем «рэлігіялект» прынята разумець 
«ад  носна ўстойлівую, сацыяльна маркі ра-
ваную падсістэму нацыяльнай мовы, што 
абслугоўвае моўныя запатрабаванні абмежа-
ванай сацыяльнай групы веруючых людзей, 
якая адлюстроўвае тэацэнтрычную карціну 
свету і характарызуецца фанетычнымі, лек-
січнымі, словаўтваральнымі і граматычнымі 
асаблівасцямі» [1, с. 13]. Лексічныя адзінкі, 
запазычаныя з розных моў (што тлумачыцца 
вялікай колькасцю канфесій, якія існуюць на 
тэрыторыі Беларусі), знайшлі сваё адлюст ра-
ванне ў лексіка-семантычнай групе (ЛСГ) 
«Назвы асоб у адносінах да рэлігіі».

Мэта артыкула – акрэсліць межы назва-
най ЛСГ, прааналізаваць зафіксаваныя адзінкі, 
якія ўваходзяць у ЛСГ «Назвы асоб у адносінах 
да рэлігіі».

Названая ЛСГ выступае адной з самых 
шматлікіх сярод вылучаных намі тэматычных 
груп канфесійнай лексікі. У айчынным мова-
знаўстве аналізу груп рэлігійнай лексікі стара-
беларускай мовы і рэгіянальных канфесія на-
лізмаў прысвечаны даследаванні І.У. Будзько 
і М.М. Шаўчэнкі адпаведна [2–4]. Рэлігійныя 
намінацыі, што ўваходзяць у склад групы 
«Назвы асоб у адносінах да рэлігіі», 
аб’ядноў ва юцца ў наступныя макрагрупы: 
«Назвы асоб-служыцеляў культу», «Назвы 
аб’яднан няў духоўных асоб», «Назвы ма-
нахаў і членаў ма наскіх ордэнаў», «Назвы 
святых, пакут нікаў», «Назвы асоб у залеж-
насці ад прыналежнасці/непрыналежнасці да 
рэлігіі».

У межах ЛСГ «Назвы асоб у адносінах да 
рэлігіі» макрагрупа «Назвы асоб-служыцеляў 
культу» ў сваю чаргу падзяляецца на дзве 
мікрагрупы: «Назвы хрысціянскіх асоб-служы-
целяў культу» і «Назвы нехрысціянскіх асоб-
служыцеляў культу» (найменні мусульманскіх 
і іўдзейскіх духоўных асоб). Складаная, раз-
галіна ваная лексічная дыферэнцыяцыя ўво-
гуле характэрна для лексічнай сістэмы любой, 
у тым ліку беларускай, мовы.

Мікрагрупа «Назвы хрысціянскіх асоб-
служыцеляў культу» ўключае найменні прад-
стаўнікоў царкоўнага кіраўніцтва, святароў, 
прыслужнікаў.

У сістэму намінацый царкоўнага кіраўніцтва 
ўваходзяць наступныя лексічныя адзінкі: пат
рыярх [Апіок; РССБ; РЦБ; СІС; ССБМ; ТСБМ; 
ЭСРЛ] ‘вышэйшы духоўны тытул служыцеля 
праваслаўнай царквы // Асоба, якая мае гэты 
тытул’ [ТСБМ, т. 4, с. 108]; папа [Апіок; РССМ; 
СІС; ССБМ; ССТ; ТСБМ], папа рымскі [РЦБ; 
ЭСРЛ] ‘вярхоўны галава рымска-каталіцкай 
царквы і дзяржавы Ватыкан’ [ТСБМ, т. 4, с. 7]; 
вікарый Езуса Хрыста [ССТ] ‘адзін з тытулаў 
папы’[ССТ]; каталікос [РЦБ; СІС; ССБМ; 
ТСБМ; ЭСРЛ] ‘тытул духоўнай асобы (патры-
ярха) у армяна-грыгарыянскай, а таксама 
ў грузінскай праваслаўнай царкве’[ТСБМ, т. 2, 
с. 662]; кардынал [Апіок; РССМ; РЦБ; СІС; 
ССБМ; ССТ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘вышэйшы пасля 
папы рымскага духоўны сан у каталіцкай царк-
ве, адзнакамі якога з’яўляюцца чырвоны капя-
люш і мантыя // Асоба, якая мае гэты сан’ 
[ТСБМ, т. 2, с. 641].

Семантычны кампанент ‘рымскі папа’ пры-
сутнічае ў дэфініцыях рэлігійных намі нацый 
легат і нунцый: легат [АУМ-2005; СІС; ССТ; 
ТСБМ; ЭСРЛ] ‘дыпламатычны прадстаўнік 
рымскага папы’ [ТСБМ, т. 3, с. 27]; нунцый 
[РССМ; РЦБ; СІС; ССБМ; ССТ; ТСБМ; ЭСРЛ], 
нунцы [АУМ-1999] ‘пастаянны дыпламатычны 
прадстаўнік рымскага папы пры ўрадзе якой-н. 
дзяржавы’ [ТСБМ, т. 3, с. 419].

Рэлігійныя тэрміны епіскап і біскуп, а так-
сама вытворныя ад іх адзінкі характарызуюц-
ца канфесійнай маркіроўкай і служаць для 
наймення вышэйшай духоўнай асобы 
ў праваслаўных і католікаў або ўніятаў адпа-
ведна: епіскап [Апіок; АУМ-1999; РССБ; РЦБ; 
СІС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ] (япіскап [АУМ-2005]) 
‘вышэйшы сан у хрысціянскай царкве // Асоба, 
якая мае гэты сан; архірэй’ [ТСБМ, т. 2, с. 242]; 
біскуп [АУМ-2005, Завальнюк; РССБ; РЦБ; 
СІС; ССБМ; ССТ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘вышэйшае 
духоўнае званне ў католікаў // Асоба, якая 
носіць гэтае званне’ [ТСБМ, т. 1, с. 376], 
‘каталіцкі або ўніяцкі епіскап’ [РССБ, с. 57]. 

Асобныя рэлігійныя тэрміны выступаюць 
у канфесійнай і неканфесійнай сферах у яка-
сці абагуленай назвы для некалькіх прадстаў-
нікоў духавенства: іерарх [Завальнюк; РССМ; 
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СІС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ; Яскевіч] ‘царкоўна-
афіцыйная назва епіскапа, архіепіскапа, міт-
ра паліта, патрыярха, кардынала, якія ўзна-
чаль ваюць памесныя лакальныя ці рэгія-
нальныя каталіцкія цэрквы пад адзіным 
узна чальваннем папы рымскага’ [ЭСРЛ, 
с. 274]; архірэй [Апіок; АУМ-2005; ІБ; РБС-
2010; РССБ; РЦБ; СІС; ССБМ; ТСБМ], архіерэй 
[КЦРС; ЭСРЛ] ‘агульная неафіцыйная назва 
для епіскапа, архіепіскапа, мітрапаліта’ 
[ТСБМ, т. 1, с. 269]; архіпастыр [АУМ-2005; 
Завальнюк; РССБ; РЦБ; ТСБМ], архіпастар 
[ССБМ; ЭСРЛ] ‘старадаўняе пачцівае званне 
вышэйшых чыноў духавенства: епіскапа, міт-
ра паліта, патрыярха; старшы пастыр’ [ТСБМ, 
т. 1, с. 269]. Паміж сабой лексемы іерарх, 
архіерэй, архіпастыр звязаны сінанімічнымі 
адносінамі.

Да сістэмы намінацый царкоўнага кіраў-
ніцтва адносяцца таксама наступныя кан-
фесіяналізмы: мітрапаліт [Апіок; АУМ-2005; 
РССБ; РЦБ; СІС; ССБМ; ССТ; ТСБМ; ЭСРЛ] 
‘вышэйшае званне праваслаўных епіскапаў // 
Асоба, якая носіць гэтае званне’ [ТСБМ, т. 3, 
с. 163], ‘вышэйшае званне каталіцкіх і права-
слаўных епіскапаў’ [СІС, т. 2, с. 86]; архіепіскап 
[Апіок; АУМ-1999; Завальнюк; РССБ; РЦБ; 
СІС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ] (архіяпіскап [АУМ-
2005; РБС-2010]) ‘духоўнае званне, сярэдняе 
паміж епіскапам і мітрапалітам, а таксама асо-
ба, якая носіць гэты тытул; старшы епіскап; 
архібіскуп’ [ТСБМ, т. 1, с. 269]; архібіскуп [СІС; 
ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ], арцыбіскуп [АУМ-1999; 
РЦБ; РБС-2010; ССТ] ‘тое, што і архіепіскап’ 
[ТСБМ, т. 1, с. 269]; уладыка [КЦРС; ССБМ; 
ТСБМ; ЭСРЛ; Яскевіч] ‘архірэй, мітрапаліт’ 
[ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 10]; прымас [Апіок; РССМ; 
РЦБ; СІС; ССБМ; ЭСРЛ] ‘тытул галоўных 
епіскапаў у каталіцкай і англіканскай царкве’ 
[СІС, т. 2, с. 254]. 

Спецыфікай рэлігійнай тэрміналогіі высту-
пае адначасовае існаванне некалькіх ва-
рыянтаў наймення аднаго паняцця, што тлу-
мачыцца раўнапраўным становішчам паную-
чых на Беларусі канфесій і іх уплывам на 
грамадскасць, а таксама розным паходжан-
нем адзінак, што выкарыстоўваюцца ў са-
кральнай сферы. Таму ў межах крыніц дасле-
давання сустракаюцца канфесіяналізмы тыпу 
архіепіскап = архі(арцы)біскуп; свяшчэннік 
(святар) = ксёндз і пад. Гэтая тэндэнцыя 
праяўляецца ва ўсіх аналізуемых тэматычных 
групах рэлігійнай лексікі. 

Лексічныя адзінкі вікарый, каад’ютар, прэ-
лат, суфраган, экзарх таксама ўключаюцца 
ў сістэму найменняў прадстаўнікоў вышэйшай 
ступені хрысціянскай духоўнай іерархіі: 
вікарый [АУМ-1999; Завальнюк; КЦРС; РССМ; 

РЦБ; СІС; ССБМ; ССТ; ТСБМ; ЭСРЛ], вікары 
[Апіок; АУМ-2005] ‘у праваслаўнай царкве – 
епіскап, які з’яўляецца намеснікам архірэя; 
у каталіцкай царкве – намеснік епіскапа ці пры-
ходскага свяшчэнніка’[ТСБМ, т. 1, с. 489]; ка
ад’ютар [АУМ-1999; РЦБ; ЭСРЛ] ‘у каталіцкай 
царкве духоўная асоба, якая прызначаецца па-
пам рымскім для дапамогі епіскапу ў выпадку, 
калі той не можа выконваць свае абавязкі па 
стане здароўя або па старасці’ [РЦБ, с. 137]; 
прэ лат [АУМ-1999; РССМ; РЦБ; СІС; ССБМ; 
ССТ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘вышэйшая духоўная асоба 
(архіепіскап, епіскап, ігумен) у каталіцкай і англі-
канскай цэрквах’ [ТСБМ, т. 4, с. 506]; суфраган 
[АУМ-1999; РЦБ; ССБМ; ЭСРЛ] ‘у рымска-
каталіцкай царкве біскуп (епіскап) – памочнік 
дыяцэзіяльнага біскупа (кіраўніка дыяцэзіі, 
епар хіі)’ [РЦБ, с. 318], ‘у праваслаўі адпавядае 
тытулу вікарыя’ [ЭСРЛ, с. 681]; экзарх [АУМ-
1999; РЦБ; СІС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘у права-
слаўнай царкве – галава асобнай царкоўнай 
вобласці ці самастойнай царквы’[ТСБМ, т. 5, 
кн. 2, с. 445].

Сістэма намінацый хрысціянскіх святароў 
характарызуецца вялікай колькасцю адзінак, 
што шырока выкарыстоўваюцца як у сакраль-
най сферы, так і па-за яе межамі. Для вызна-
чэння самога паняцця духоўнай асобы, што 
з’яўляецца служыцелем культу, існуюць на-
ступныя тэрміны: айцец [РССМ; ССБМ; ТСБМ; 
ЭСРЛ] ‘служка культу’ [ТСБМ, т. 1, с. 206], 
у тым ліку тэрміналагічныя адзінкі духоўны ай-
цец ‘свяшчэннік, які спавядае каго-н. пастаян-
на’ і святы айцец ‘пачцівы зварот да служыце-
ля культу’ [ТСБМ, т. 1, с. 206]; клірык [РССМ; 
СІС; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘член кліру; царкоўна-
служыцель’ [ТСБМ, т. 2, с. 700]; святар [КЦРС; 
РЦБ; ССБМ; ССТ; ЭСРЛ] ‘служыцель, які 
праводзіць богаслужэнне; свяшчэннік’ [ЭСРЛ, 
с. 622]; свяшчэннаслужыцель [РЦБ; ССБМ; 
ТСБМ] ‘1. Асо ба, якая адпраўляе набажэн-
ства. 2. Назва служыцеляў рэлігійнага культу 
(дзяка, свяшчэнніка, епіскапа) у права слаўнай 
царкве’ [ТСБМ, т. 5, кн. 1, с. 104]; служыцель 
[Завальнюк; ССБМ; ТСБМ] ‘пра духоўных 
асоб’ [ТСБМ, т. 5, кн. 1, с. 209]; свяшчэннік 
[КЦРС; ССБМ; ТСБМ] ‘духоўнае званне 
ў права слаўнай царкве, прамежкавае паміж 
епіскапам і дзякам // Асоба, якая носіць гэта 
званне; служыцель рэлігійнага культу, які 
праводзіць богаслужэнне’ [ТСБМ, т. 5, кн. 1, 
с. 104]; царкоўнік [ТСБМ] разм. ‘служыцель 
царквы’ [ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 228]. 

Для наймення сукупнасці ўсіх свяшчэнна-
служыцеляў карыстаюцца канфесіяналізмамі 
духавенства [РЦБ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘служыцелі 
рэлігійнага культу’ [ТСБМ, т. 2, с. 212], клір 
[РССМ; РЦБ; СІС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ] 
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‘служыцелі культу хрысціянскай царквы’ 
[ТСБМ, т. 2, с. 700]; прычт [АУМ-2005; КЦРС, 
РЦБ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘духавенства якой-н. царк-
вы; клір’ [ТСБМ, т. 4, с. 500]; свяшчэнства 
[КЦРС, ТСБМ] ‘свяшчэннікі; свяшчэнна служы-
целі’ [ТСБМ, т. 5, кн. 1, с. 104]. 

Сярод канфесіяналізмаў, што абазнача-
юць царкоўных служыцеляў, вылучаюцца 
адзінкі, якія характарызуюцца пэўнай трады-
цыяй ужывання. Так, зафіксаваны намінацыі, 
што выкарыстоўваюцца для абазначэння 
праваслаўных святароў: благачынны [АУМ-
1999; КЦРС; РЦБ; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘слу-
жыцель культу, што кіруе цэрквамі некалькіх 
парафій’ [ТСБМ, т. 1, с. 381], ‘памочнік епіскапа 
ў праваслаўнай царкве, які ажыццяўляў на-
гляд за духавенствам некалькіх цэркваў або 
манастыроў’ [АУМ-1999, с. 372]; іерэй [КЦРС; 
РССМ; СІС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ; Яскевіч] ‘ад-
на з назваў свяшчэнніка ў праваслаўнай царк-
ве’ [ТСБМ, т. 2, с. 530]; настаяцель [АУМ-2005, 
КЦРС, РЦБ; ТСБМ], настаяцель храма [ЭСРЛ] 
‘старшы свяшчэннік у праваслаўнай царкве’ 
[ТСБМ, т. 3, с. 314]; поп [РССМ; ТСБМ] разм. 
‘свяшчэннік’ [ТСБМ, т. 4, с. 291]; протаіерэй 
[РЦБ; СІС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ], пратаіерэй 
[АУМ-2005] ‘свяшчэннік (іерэй) вышэйшага чы-
ну’ [ТСБМ, т. 4, с. 399]; пратапоп [АУМ-2005; 
РССМ; СІС; ЭСРЛ] ‘святар (іерэй) вышэйшага 
чыну ў праваслаўных’ [ЭСРЛ, с. 569]; прота
прэсвітэр [РЦБ; СІС; ТСБМ], протапрэсвітар 
[ССБМ; ЭСРЛ] ‘галоўны свяшчэннік у некато-
рых вялікіх саборах’[СІС, т. 2, с. 252].

Сістэму найменняў каталіцкіх служыцеляў 
культу складаюць такія канфесіяналізмы, як 
абат [РБС-2010; РЦБ; СІС; ССБМ; ТСБМ; 
ЭСРЛ] ‘у Францыі – назва каталіцкага свяшчэн-
ніка’ [ТСБМ, т. 1, с. 36], ‘святар у каталіцкай 
царкве’ [ЭСРЛ, с. 11]; генеральны вікарый 
[ССТ] ‘святар, прызначаны ардынарыем для 
дапамогі ў кіраванні дыяцэзіяй’ [ССТ]; дэкан 
[РССМ; РЦБ; СІС; ЭСРЛ] ‘старшы ксёндз, які 
назірае над некалькімі прыходамі’ [СІС; т. 1, 
с. 468]; канонік [АУМ-2005; Завальнюк; РССМ; 
РЦБ; СІС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘саборны 
свяшчэннік у каталіцкай і англіканскай цэрк-
вах’ [ТСБМ, т. 2, с. 616]; капелан [РССМ; РЦБ; 
СІС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘у каталіцкай 
і англіканскай цэрквах – свяшчэннік пры кап-
ліцы або дамашняй царкве // Свяшчэннік 
у арміі’ [ТСБМ, т. 2, с. 629]; ксёндз [РССМ; 
РЦБ; СІС; ССБМ; ССТ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘поль-
ская назва каталіцкага свяшчэнніка’ [ТСБМ, 
т. 2, с. 747]; кюрэ [СІС; СФЗ; ТСБМ] ‘каталіцкі 
пры ходскі свяшчэннік у Францыі, Бельгіі і не-
каторых іншых краінах’ [ТСБМ, т. 2, с. 765]; 
міністр [РЦБ; ЭСРЛ] ‘у службовай іерархіі 
каталіцкай царквы гэтая пасада адпавядае 

парафіяльнаму ксяндзу, асабліва пробашчу’ 
[ЭСРЛ, с. 448]; патэр [РЦБ; СІС; ТСБМ], па-
тар [ЭСРЛ] ‘каталіцкі манах у сане свяшчэнніка 
або дыякана, а таксама каталіцкі свяшчэннік 
наогул’ [ТСБМ, т. 4, с. 112]; плябан [РССМ; 
РЦБ; СІС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘пробашч, які 
кіруе вясковай парафіяй, плябаніяй’ [ТСБМ, 
т. 4, с. 280]; пробашч [Апіок; Завальнюк; РССМ; 
РЦБ; СІС; ССБМ; ССТ; ТСБМ; ЭСРЛ], парох 
[РЦБ], парохус [ЭСРЛ] ‘ксёндз, які стаіць на 
ча ле парафіі’ [ТСБМ, т. 4, с. 395]; прэзбітэр 
[За вальнюк; ССТ], прэсбітар [ЭСРЛ] ‘у ката-
ліц кай царкве памочнік епіскапа’ [ЭСРЛ, 
с. 576]; прэсвітэр [АУМ-1999; РЦБ; СІС; 
ТСБМ], прэсвітар [Апіок; ССБМ], ‘1. У права-
слаўнай і каталіцкай царкве – свяшчэннік’ 
[ТСБМ, т. 4, с. 507]; прэфект [РЦБ; ЭСРЛ] 
‘у каталіцкай царкве – ксёндз, які выкладае 
кананічнае права’ [ЭСРЛ, с. 578].

У пратэстантызме выкарыстоўваюцца на-
ступныя назвы святароў: міністр [РЦБ; ЭСРЛ] 
‘у пратэстантызме (часцей у кальвінізме) 
абра ны абшчынаю прапаведнік, які ўтрымлі-
ваецца за кошт вернікаў’ [ЭСРЛ, с. 448]; па-
стар [Апіок; Завальнюк; РЦБ; СІС; ТСБМ; 
ЭСРЛ] ‘пратэстанцкі свяшчэннік’ [ТСБМ, т. 4, 
с. 87]; прэсвітэр [АУМ-1999; РЦБ; СІС; ТСБМ], 
прэсвітар [Апіок; ССБМ] ‘адміністрацыйны 
кіраўнік абшчыны, які, як і пастар, выбіраецца 
вернікамі са свайго асяроддзя’ [ЭСРЛ, с. 576]; 
суперінтэндэнт [СІС; ЭСРЛ] ‘асоба, якая 
стаіць на чале пратэстанцкай царкоўнай 
акругі’ [ЭСРЛ, с. 676]. Зафіксавана таксама 
адна рэ лі гійная намінацыя, што называе асо-
бу, якая вы конвае дапаможныя функцыі: кан-
тар [ТСБМ] ‘настаўнік і дырыжор хору, а так-
сама арганіст у пратэстанцкай царкве’ [ТСБМ, 
т. 2, с. 620].

Сярод зафіксаванага моўнага матэрыялу 
вылучаецца група  адзінак, у якіх матыва цый-
нымі крытэрыямі для наймення свяшчэнна-
служыцеляў выступаюць выконваемыя імі 
функцыі. Сюды адносяцца наступныя канфесія-
налізмы: афіцыял [АУМ-1999; Завальнюк; СІС; 
ЭСРЛ] ‘асоба, якая займаецца вядзеннем 
свецкіх спраў пры епіскапе; царкоўны суддзя’ 
[АУМ-1999, с. 372]; катэхет [ССТ] ‘асоба, 
якой даручана правядзенне катэхізацыі’ 
[ССТ]; місіянер [РССМ; СІС; ССБМ; СФЗ; 
ТСБМ] ‘пра па веднік, які пасылаецца царквой 
для рэлі гій най прапаганды свайго веравыз-
нання’ [ТСБМ, т. 3, с. 162]; пенітэнцыярый 
[ЭСРЛ] ‘святар, які выконвае богаслужэнне 
ў турэмных цэрквах’ [ЭСРЛ, с. 526]; 
спавядальнік [КЦРС; ССБМ; ТСБМ; ЭСРЛ] 
‘свяшчэннік, які прымае споведзь, спавядае’ 
[ТСБМ, т. 5, кн. 1, с. 238]; хрысціцель [РССМ; 
ССБМ; ТСБМ] ‘той, хто правёў хрышчэнне’ 
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[ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 218]; цэлебрант [ССТ] ‘на-
лежным чынам устаноў лены служыцель, які 
здзяйсняе тыя ці іншыя абрады і ўзначальвае 
іх цэлебрацыю’ [ССТ].

Паняцце ‘царкоўнаслужыцелі’ перадаецца 
і найменнямі прадстаўнікоў ніжэйшага духа-
венства ў праваслаўных і некаторых іншых 
цэрквах, якія выконваюць дапаможную ролю 
ў падрыхтоўцы і правядзенні богаслужэнняў 
[ЭСРЛ, с. 758]. Сістэму намінацый царкоўна-
служыцеляў складаюць наступныя канфесія-
на лізмы: дыякан [Апіок; Завальнюк; ІБ; КЦРС; 
РССМ; РЦБ; СІС; ССБМ; ССТ; ТСБМ; ЭСРЛ] 
‘ніжэйшае духоўнае званне, памочнік свяшчэн-
ніка пры адпраўленні царкоўнай службы’ 
[ТСБМ, т. 2, с. 227]; архідыякан [Завальнюк; 
КЦРС; РССМ; СІС; ССБМ; ЭСРЛ], архідзякан 
[РБС-2010] ‘старшы дыякан пры мітрапаліце’ 
[СІС, т. 1, с. 144]; іпадыякан [КЦРС; СІС; ССБМ] 
‘малодшы дыякан пры архірэі’ [СІС, т. 1, с. 545]; 
протадыякан [АУМ-1999; РЦБ; СІС; ТСБМ; 
ЭСРЛ] ‘дыякан вышэйшага чыну’[ТСБМ, т. 4, 
с. 399]; дзяк [РССМ; РЦБ; СІС; ССБС; ТСБМ; 
ЭСРЛ], дзячок [РЦБ; ТСБМ; ЭСРЛ], псалом
шчык [Апіок; КЦРС; РЦБ; ССБС; ТСБМ; ЭСРЛ] 
‘ніжэйшы царкоўны служыцель у праваслаўнай 
царкве; псаломшчык’ [ТСБМ, т. 2, с. 179]; зва-
нар [РССМ; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘царкоўны служы-
цель, які звоніць у званы’ [ТСБМ, т. 2, с. 436]; 
пеўчы [КЦРС, ТСБМ] ‘той, хто спявае ў хоры, 
звычайна царкоўным’ [ТСБМ, т. 4, с. 251]; кан-
тар [Апіок; Завальнюк; РССМ; РЦБ; СІС; 
ТСБМ; ЭСРЛ] ‘пеўчы хору ў каталіцкай 
царкве’[ТСБМ, т. 2, с. 620]; панамар [Апіок; 
ЭСРЛ] ‘ніжэйшы царкоўны служыцель 
у праваслаўнай царкве’ [Апіок, с. 61]; псалміст 
[Завальнюк; ЭСРЛ] ‘выканаўца псалмоў у кас-
цёле’ [ЭСРЛ, с. 578]; рызнічы [ЭСРЛ] ‘загадчык 
рызніцы у манастырах і храмах’ [ЭСРЛ, с. 596]; 
кцітар [КЦРС; РЦБ; ЭСРЛ; Яскевіч], ктытар 
[АУМ-1999; ІБ; СІС] ‘царкоўны стараста’ [СІС, 
т. 1, с. 685]. 

Макрагрупа «Назвы асоб-служыцеляў куль-
ту», акрамя мікрагрупы «Назвы хрысціянскіх 
асоб-служыцеляў культу», уключае таксама 
мікрагрупу «Назвы нехрыс ціянскіх асоб-
служыцеляў культу». У яе склад уваходзяць 
найменні мусульманскіх і іўдзей скіх духоўных 
асоб. Іслам на беларускіх землях вызнае та-
тарскае насельніцтва. Сістэма найменняў му-
сульманскіх служыцеляў культу і іх прыслуж ні-
каў складаецца з наступных кан фесіяналіз-
маў: аятала [ЭСРЛ] ‘вышэйшы тытул шыіцкага 
мусульманскага духавенства’ [ЭСРЛ, с. 77]; 
імам [Лакотка-1994; Несцяровіч; РЦБ; СІС; 
ТСБМ; ЭСРЛ] ‘1. Правіцель мусульманскай 
дзяржавы, які спалучае ў адной асобе свец-
кую і духоўную ўладу. 2. Духоўны кіраўнік усіх 

магаметан або групы магаметан // Той, хто 
правіць службу ў мячэці, а таксама мула – на-
стаяцель саборнай мячэці’ [ТСБМ, т. 2, с. 536]; 
кадзі [Лакотка-1994] ‘суддзя, ду хоўны 
мусульманскі сан’ [Лакотка-1994, с. 91]; мула 
[Лакотка-1994; СІС; РЦБ; ЭСРЛ] ‘мусуль манскі 
свяшчэннік’ [СІС, т. 2, с. 96]; муфтый [СІС; 
ТСБМ; ЭСРЛ], муфцій [Лакотка-1994; РЦБ] 
‘вышэйшая духоўная асоба ў мусульман, якая 
надзелена правам выносіць рашэнні па 
рэлігійна-юрыдычных пытаннях; тлумачаль нік 
карана’ [ТСБМ, т. 3, с. 184]; муэдзін [Лакот-
ка-1994; СІС; ТСБМ; ЭСРЛ], муэзін (муазін, 
муаззін) [Несцяровіч] ‘служыцель пры мячэці, 
які з высокай вежы – мінарэта – прызывае ве-
руючых на малітву’ [ТСБМ, т. 3, с. 186]; хатып 
[Лакотка-1994] ‘казнадзержац, мула ці імам, 
які валодае адначасова і казной прыхода’ [Ла-
котка-1994, с. 95]; хафізы [ЭСРЛ] ‘чытальнікі 
карана, якія ведаюць яго на памяць’ [ЭСРЛ, 
с. 740]; хаціб [ЭСРЛ] ‘у мусульман назва служ-
бовай асобы, абавязак якой – кіраваць святоч-
ным пятнічным богаслужэннем, чытаць ма-
літвы і з кафедры абвяшчаць перад малітвай 
прамовы (Хутба, Хатба)’ [ЭСРЛ, с. 741]; шэйх 
[Лакотка-1994; СІС; ССБМ; ТСБМ] ‘прадстаўнік 
вышэйшага духавенства ў мусульман, 
багаслоў і прававед’ [ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 436]; 
шэйхульіслам [СІС; ТСБМ] ‘тытул галавы му-
сульманскага духавенства // Асоба, якая 
носіць гэты тытул’ [ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 436].

Для наймення іўдзейскіх рэлігійных настаў-
нікаў, служыцеляў і іх памочнікаў выкары стоў-
ваюцца канфесіяналізмы кантар [СІС; ТСБМ; 
ЭСРЛ], хазан [РЦБ; ЭСРЛ] ‘галоўны пеўчы ў сі-
на гозе’ [ТСБМ, т. 2, с. 620]; левіт [РССМ; ЭСРЛ] 
‘асобы клас свяшчэннаслужыцеляў у сістэме 
старажытнаяўрэйскага культу’ [ЭСРЛ, с. 391]; 
рабін [РССМ; РЦБ; СІС; ТСБМ; ЭСРЛ] ‘служы-
цель культу, духоўны кіраўнік веруючых 
у яўрэйскай рэлігійнай абшчыне’[ТСБМ, т. 4, 
с. 547]; служка ‘слуга ў сінагозе’ [ТСБМ, т. 5, 
кн. 1, с. 208]; цадзік [ЭСРЛ] ‘званне, прысво-
енае прадстаўнікам духавенства ў яўрэяў-
хасідаў’ [ЭСРЛ, с. 753]. Адзначым, што ў су-
часным іўдаізме інстытут свяшчэнства адсут-
нічае [5, с. 320].

Лінгвістычныя назіранні паказваюць, што 
ў сучаснай беларускай мове сістэма наймен-
няў служыцеляў культу з’яўляецца досыць 
развітай і налічвае 130 адзінак. Сінанімічныя 
адносіны існуюць як паміж міжканфесійнымі 
тэрмінамі, так і ўнутры груп назваў, што адно-
сяцца да адной канфесіі (свяшчэннік, іерэй, 
ксёндз, прэсвітар і пад.). Варыянтнасць асоб-
ных лексічных адзінак (абат – апат, архірэй – 
архіерэй, муфтый – муфцій; патэр – патар 
і інш.) можа тлумачыцца рознымі падыходамі 
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да напісання слоў, запазычаных з іншай мовы, 
і патрабуе абавязковай уніфікацыі.   
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Summary

The article is devoted to semantic analysis of the 
macrogroup named «Nominations of the priests» 
which included 2 microgroups named «Nominations 
of the Christian priests» and «Nominations of the Non
Christian priests». The system of nominations of the 
church Administration, priests, acolytes is considered. 
Synonymous relations between confessional nomina-
tions are described. Cases of the variant spelling of 
the several terms are explained.
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