
падках з трох гэтыя прыкметы яшчэ і адзінкавыя: «небраханне сабак» 
(1-ы тып) і «адсутнасць агней» (2-І тып).

М ожна выказаць меркаванне, што загадкі аб могілках прадстаўлялі 
сабой эўфемічныя канструкцыі, таму што табуіраванню належ ы ла ўсё, 
звязанае  са смерцю, але ў далейшым яны страцілі сакральнае прызна- 
чэнне.

Назвы могілак прыводзяцда ў адгадках, звычайна гэта могліцы, мо- 
гілкі, могальнік. Ш эраг ж а  загадан, як ужо адзначалася, змяшчае ў тэк- 
сце ўпамінанне аб могілках, якое выступае ў якасді ўласнага імя — н а
звы вёскі: Мікуліца, Тутуліцы, Мігуліца і г. д. Па форме гэтыя загадкі 
празаічныя, прадстаўляюць сабой кароткія меркаванні, аднак у іх нярэд- 
кай з ’яўляецца ўнутраная рыфма. Так, у загадды Тутулыцы — нэ двора, 
нэ улыцы — півэнь нэ заспывае, сабака нэ забрэшэ, сугучны словы Туту
лыцы і уліцы. У складаных назвах тыпу Мігу-мігулкі рыфмуюцца эле
менты, якія складаюць назву, і адно з найболыд семантычна нагружа- 
ных слоў у загадцы Мігу-мігулкі — ні сяла, ні вулкі; параўн. таксама 
Ш атуліцы-Матуліцы — гуліцы.

Другое слова, па думцы В. В. М ітрафанавай, уводзіцца дзеля сугучча 
і нічога не прыбаўляе да сэнсу загадкі 8. Параўн. загадку аб карове: 
Д васта  бадаста, чатырыста ходаста, Д в а  ўхтары, адзін махтар 9.

Аднак ёсць падставы лічыць, што назвы могілак тыпу Шатуліцы, Mi- 
куліцы і да  т. п. маюць глыбінную семантыку «таго» свету і ўзнікненне 
іх абумоўлена іншай прычынай, чым тая, якую называе B. B. Мітрафа- 
нава. Захаванне падобных назваў у фальклорным тэксце, нягледзячы на 
тое, што яны часам незразумелыя і самім інфармантам, і даследчыкам, 
сведчыць, бясспрэчна, аб своеасаблівай кансервацыі этналінгвістычных 
старажытнасцей, праясніць якія магчыма толькі пры дапамозе комплекс- 
нага каментарыя.

1 Гл.: Этнолингвистика текста: Семиотика малых жанров фольклора (Тезисы и 
предварительные материалы к симпозиуму). М., 1988. Вып. I—II (далей — «Этнолинг
вистика текста» з нумарам выпуску).

2 Пра апошні тып гл.: Этнолингвистика текста I. С. 130.
3 Там жа. С. 92.
4 Там жа. С. 94.
5 Гл.: Р о м а н о в  Е. Р. Белорусский сборник. Вильна, 1886. Вып. I—2; Вильна, 
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I. Э. РАТНІКАВА 

АБ В А Р Ы Я Н Т Н А С Ц І РУСКІХ ІМЁН ПА БА Ц ЬКУ

Варыянтнасць як «фундаментальная ўласцівасць моўнай сістэмы і 
функцыяніравання ўсіх адзінак мовы»1 у сферы антрапаніміі мае пэўныя 
асаблівасці, абумоўленыя, па-першае, спецыфікай асабовага імя ў параў- 
нанні з агульным і звязанымі з гэтым адрозненнямі ў паняцці варыянта 
той і другой моўнай адзінкі, і, па-другое, значным уплывам экстралінгві- 
стычных ф актараў на ўжыванне антрапонімаў. У «Словаре русской оно
мастической терминологии» Н. В. Падольскай, напрыклад, прыведзены 
«сітуатыўныя» варыянты онімаў, у якіх «раскрываюцца экстралінгвістыч- 
ныя прычыны варыянтнасці імён»: афіцыяльныя і бытавыя, літаратур-
3 З а к . 612 33



ныя і дыялектныя, літаратурныя і мясцовыя, стылістычныя вары- 
я н т ы 2.

Здольнасць медь варыянты ўласціва ўсім класам антрапонімаў, за 
выключэннем прозвішч (з прычыны грамадскай значнасці апошніх міні- 
мальныя іх мадыфікадыі ўтвараюць розныя антрапонім ы). Найболыдыя 
магчымасці в ар ’іравання маюць асабовыя ўласныя імёны, у меншай сту- 
педі в ар ’іруюцца імёны па бацьку і мядушкі як адзідкі вытворныя.

П ытадде аб варыянтах імёд да бацьку не прыцягнула да сябе спецы- 
яльнай увагі даследчыкаў. У найбольш значнай тэарэтычнай працы, 
прысвечанай варыянтнасці онімаў, якой, наколькі нам вядома, застаецца 
пакуль што адпаведная глава манаграфіі А. B. Суперанскай «Структура 
имени собственного. Фонология и морфология», аналізуюцца фанетыч- 
ныя, марфалагічныя, лексічныя варыянты онімаў наогул. У гэтым арты- 
куле робіцца спроба класіфікаваць варыянты сучасных рускіх імён па 
бацьку і коратка пракаменціраваць іх з пазіцый сінхраніі і дыяхраніі. 
Зыходным пунктам класіфікацыі варыянтаў імя па бацьку павінны 
быць, на наш погляд, улік I) падзялення фактараў, якія абумоўліваюць 
наяўнасць тых ці іншых варыянтаў, на ўласна лінгвістычныя і экстра- 
лінгвістычныя; 2) прыналежнасці альбо непрыналежнасці варыянтаў да 
сістэмы кады фікаванай літаратурнай мовы. У адпаведнасці з гэтым 
прынцыпам адрозніваюцца наступныя разнавіднасці варыянтаў імя па 
бацьку:

I. варыянты, абумоўленыя лінгвістычнымі фактарамі: а) фанетычныя 
(Арсениевич, Арсениевна  — Арсеньевич, Арсеньевна);  б) словаўтвараль- 
ныя, альбо дублетныя (Никитич, Никитична — Никитович, Никитовна);

II. варыянты, абумоўленыя экстралінгвістычнымі фактарамі: а) мар- 
фолага-стылістычныя (тэрмін А. B. Суперанскай) (Александрович  — 
Александрыч, Алексеевна  —  А лексевна);  б) лексіка-стылістычныя, абу- 
моўленыя стылямі вымаўлення (Дмитриевич  — Дмитрич — Дмитыч — 
Д м ич).

Д а  фанетычных варыянтаў імён па бацьку належ аць  утварэнні ад не- 
каторых асабовых імён II тыпу скланення: Иона  — Ионыч, Ионич  і Си
л а — Силыч, С и л и ч 3. Традыцыйныя літаратурныя варыянты ад гэтых 
імён з цвёрдым зычным канца асновы трэба адрозніваць ад размоўных 
патранімічных форм тыпу Иваныч, Никитыч, якія разглядаюцца намі 
ніжэй.

Фанетычныя варыянты імён па бацьку ад  некаторых асабовых імён на 
-ий  звязаны з магчымасцю чаргавання [ij][|[j] на граніцы ўтвараючай ас
новы і словаўтваральнага афікса: Виталий  — Витальевич, Витальевна; 
Виталиевич, Виталиевна; Геннадий  — Геннадьевич, Геннадьевна; Генна
диевич, Геннадиевна.  У «Словаре русских личных имен» Н. А. Пятроў- 
скага варыянты імён па бацьку ад асабовых імён, фанетычны склад якіх 
дапускае адзначанае чаргаванне, падаю цца як  раўнацэнныя. Аднак на 
практыцы як у вуснай, гэтак І у  пісьмовай мове дэрываты з [j] выцяс- 
няюць менш зручныя ў вымаўленні дэрываты з беглым [ i ] . У параўнанні 
з першымі апошнія могуць успрымацца як устарэлыя альбо стылістычна 
маркіраваныя варыянты з меліяратыўнай канатацыяй. Гэтыя варыянты 
нават не зафіксіраваны ў «Справочнике личных имен народов РСФ СР», 
які разлічаны перш за ўсё на афіцыйную практыку рэгістрацыі асабовых 
найменняў. Патранімічныя дэрываты, утварэнне якіх не суправаджаецца 
марфаналагічным чаргаваннем [ij] Il [j ], адзначаю цца як адзіна магчы- 
мыя толькі ад імён на ненаціскны -ий пасля зычных к, х, ц і спалучэнняў 
зычных, акрамя нт (И оникий  — И оникиевич, Ионикиевна; Дмитрий — 
Дмитриевич, Дмитриевна) 4. H e адзначаны формы з [ij] і ў нарматыўнай 
антрапанімічнай лексікаграфіі беларускай м о в ы 5.

Фанематычна блізкія імёны па бацьку тыпу И лларионович  і JIapuo- 
нович, Климентьевич  і Климентович, Арсеньевич  і Арсентьевич, якія ма- 
тываваны рознымі сітуатыўнымі (И л л а р и о н  і Л арион, Климентий і К л и 
мент) і л ітаратурнымі (Арсений  і Арсентий) вары янтамі асабовых імён, 
адпаведна з ’яўляюцца рознымі антрапонімамі. Аднак пытанне аб харак-
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тары ўзаемаадносін паміж патранімічнымі формамі, матываванымі роз
ным! варыянтамі асабовых імён, ускладняецца тым, што ў сучаснай рус- 
кай афіцыйнай патраніміі такія формы суіснуюць пры наяўнасці толькі 
аднаго афіцыйнага варыянта асабовага імя: Г авриил  — Гаврилович, Г ав
риловна; Гавриилович, Гаврииловна; Самуил  — Самойлович, Самойлов- 
на; Самуилович, Самуиловна.  У даным выпадку лагічна было б устры- 
мацца ад ацэнкі гэтых паралельных форм як варыянтаў, паколькі адроз- 
ненні ў іх матывацыі ўспрымаюцца як відавочныя. Дарэчы, у патраніміі 
блізкароднаснай беларускай мовы такія імёны па бацьку існуюць як  адзі- 
на магчымыя ад двух афіцыйных варыянтаў імені (Гаўрыіл  — Гаўрыіла-  
віч, Гаўрыілаўна; Г аўры ла  — Гаўрылавіч, Гаўрылаўна; Д ан ііл  — Даніі-  
лавіч, Д аніілаўна; Д а н іл а  — Данілавіч , Д ан ілаўна) .

Антрапанімічныя слоўнікі і даведнікі адзначаюдь наяўнасць дублет
ных дэрывадыйных варыянтаў імён па бацьку ад старажытнарускіх кам- 
пазітаў з кампанентам -слав: Ярославович, Ярославовна  — Ярославин,  
Ярославна.  Гэта, на наш догляд, абумоўлена хутчэй гістарычным аспек
там іх ужывання, чым сучасным станам антрапанімічнай сістэмы. У вы
шку пашырэння сферы прадуктыўнасці суфікса -ович/-евич, першыя эпі- 
задычныя прыкметы чаго Р. Якабсон адзначае ўжо ў помніках X III— 
XIV стаго дд зяў 6, варыянты імён па бацьку тыпу Всеволодичь  — Всево
лодовиче, Володимеричь  — Володимеровичь,  радзей варыянты тыпу Свя- 
тославичь — Святославовиче  (імкненне да гаплалогіі тармазіла распаў- 
сюджванне апошніх варыянтаў) у старарускі перыяд набываюць статус 
словаўтваральных дублетаў. Д алейш ае развіццё экспансіі суфікса -ович/ 
евйч  выводзІць варыянты на -ичь з актыўнага патранімічнага фонду. 
Але адрозненні патранімічных форм Ярославин —  Ярославович  у сучас
най рускай мове не вычэрпваюцца розніцай у частотнасці іх ужывання. 
Варыянты з -ич, якія практычна не сустракаюцца ў афіцыйнай сферы, у 
маўленні пераваж на стылістычна маркіраваны як архаічныя, наўмысна 
ўрачыстыя альбо іранічныя.

П ад  уплывам прадуктыўнага патранімічнага словаўтваральнага тыпу 
ў  рускай патраніміі, пачынаючы з XIX ст., з ’яўляюцца дублетныя вары 
янты імён па бацьку ад асабовых імён Иона, Кузьма, Никита, Савва, 
якія, згодна «Русской грамматике», «парушаюць літаратурную норму»7: 
М авра  Кузьмовна  (М. Салтыков-Щедрин. М атушка М авра Кузьмовна), 
кухарка К узьмовна  (А. Ремизов. Крестовые сестры), Н ина Саввовна  
(А. Галич. Красный треугольник), Игорь Саввович  (В. Липатов. Игорь 
Саввович), Русанов Виктор Никитович (Ю. Семенов. Репортер). Сляды 
гэтага працэсу назіраюцца і ў беларускай мове: Н іна Іл л ё ў н а  (Я. Cina- 
коў. Слухай, сынок). Наяўнасць такіх форм сведчыць аб магчымасці раз- 
бурэння непрадуктыўнага патранімічнага тыпу з фармантамі -ич, -ичн-/ 
-иничн-, якое ўспрымаецца як лагічны вынік развіцця рускай патранімі- 
кі, бо агульнай тэндэнцыяй апошняга на працягу ўжо некалькіх стагод- 
дзяў з ’яўляецца пераўтварэнне суфіксаў -овйчі-евйч  і -овн-/-евн- у суфік- 
сы універсальнай валентнасці. Цікава, што мадэль з - ш  захавала  нар- 
матыўны характар у адносінах да імені Никита толькі ў рускай мове 
(пар. бел. Мікіта — Мікітавіч, Мікітаўна).

B. А. Іцковіч справядліва звяртае ўвагу на такую прычыну парушэн- 
ня моўных норм, як памылковае ўяўленне носьбітаў мовы аб мадэлі: «Уз- 
нікненню формы тыпу Никитович  садзейнічала, акрамя ўздзеяння тыпу 
И ван  — И ванович  і ўплыву ўкраінскай мовы... наяўнасць мнімай аналогіі 
з другім узорам: пад уплывам суадносін разм. Иваныч  — кніжна-пісьм. 
И ванович  утварэнне Никитич успрымаецца як размоўны варыянт пры 
кніжным Никитович»8.

Дублетныя словаўтваральныя варыянты жаночых імён па бацьку на- 
зіраюцца і ўнутры непрадуктыўнага тыпу як вынік парушэння норм 
дыстрыбуцыі морфаў -йчн- і -иничн- паміж  дэрыватамі ад асабовых імён 
з націскной флексіяй (Ілья, Фома)  і імёнамі з націскам на аснове (Н и к и 
та, Савва): М арья Фомишна  (А. Чехов. Ж енское счастье), Талых К ри
стина Л у к и ч н а 9.
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У маўленні рэалізуюцца варыятыўныя рады тыпу Евгеньевич  — Ee- 
геньич  — Евгении  — Гении, Александрович  — А лександ рии  — Алекса-  
ныи  — Саныч, Дмитриевна  — Дмитревна  — Дмитна, Владимировна  — 
Владимирна  —  В ладимна  і г. д. Кампаненты такога раду фактычна скла- 
даюць лексіка-стылістычную парадыгму імя па бацьку. Інварыянтнае 
патранімічнае значэнне ў даных формах дапаўняецца аказіянальнымі се- 
мамі, звязанымі з сітуацыяй зносін, стылем маўлення, сімметрычнасцю/ 
асіметрычнасцю ролевай сітуадыі носьбіта наймення і таго, хто яго н а 
зывав.

Пры разглядзе моўнага статуса форм, якія складаюць лексіка-стылі- 
стычную парадыгму імя па бацьку, найбольш відавочнай уяўляедца дэ- 
тэрмінацыя іх стылямі вымаўлення. Так, лентаформы (Александрович, 
Дмитриевна)  уласцівы кніжнаму стылю, які характарызуецца старан- 
ным, некалькі запаволеным вымаўленнем. У размоўным стылі вымаўлен- 
ня «у імёнах па бацьку з націскам на корне замест морфа -ович, як пра
вш а, выступав варыянтны морф | ссч | (арфаграфічна -ыч, -ич): Иваныч, 
Николаич, Герасимыч, Олегыч 10. Ж аночыя імёны па бацьку маюць раз- 
моўныя варыянты ў тым выпадку, калі яны матываваны імёнамі на -ай 
альбо -ей і маюць у сваім складзе спалучэнні [aje], [e je ] , [ije], якія да- 
пускаюць магчымасць сцяжэння галосных: Н иколаевна  — Нйколавна,  
Сергеевна  — Сергевна  п . Паскоранае, нядбайнае вымаўленне, уласцівае 
прастамоўнаму стылю, парадж ае алеграформы, г. зн. усечаныя ўтварэнні, 
як ія ў некаторых выпадках моцна адрозніваюцца ад адпаведных лента- 
форм (Дмитриевич  — Дмич, Александрович  — Саныч).

Д алейш ы  аналіз лексіка-стылістычнай парадыгмы імя па бацьку звя- 
заны з пісьмовай формай мовы. Ужыванне таго ці іншага варыянта вы- 
значаецца патрабаваннямі, якія прад’яўляюцца канкрэтным функцыя- 
нальным стылям мовы, а ў мастацкіх і публіцыстычных тэкстах таксама 
і зкспрэсіўна-стылістычнай задачай і індывідуальнай творчай манер ай 
аўтара. Пры гэтым выяўляюцца наступныя асаблівасці суадносін паміж 
кампанентамі лексіка-стылістычнай парадыгмы імя па бацьку. Па-пер- 
шае, літаратурныя, альбо афіцыйныя, патранімічныя формы супраць- 
стаяць размоўным і простамоўным як  нарматыўныя, прыналежныя да 
сістэмы кады фікаванай літаратурнай мовы. Па-другое, размоўныя фор
мы суадносяцца з алеграформамі як  узуальныя і аказіянальныя. Пер- 
шыя, у адрозненне ад апошніх, маюць фіксаваны фанемны і графічны 
склад і характарызую цца рэгулярнасцю ўжывання: Почему же не побо
леть какому-нибудь Андрею  Ефимычу?  (А. Чехов. П алата  № 6); Я не 
знал в тот вечер в деревне, что не стало Анны  Андревны  (Д. Самойлов. 
Смерть п о эта ) .

Размоўныя формы мужчынскіх імён па бацьку паходзяць ад народ
ных форм імя па бацьку, якія стварыліся ў рускай мове яшчэ ў XVIII ст. 
Згодна меркаванню Р. Якабсона, формы тыпу Борисыч, Васильич, Мат
веич, Ярославыч  з ’яўляюцца «абагульненнямі першапачатковага ўзору 
Володимеричь,  які распаўсюдзіўся на ўсе мужчынскія імёны па бацьку, 
утвораныя ад асабовых імён нежаночага скланення з націскам на асно- 
ве», падобна да таго, як першапачатковы ўзор Ольговічь, Игоревиче  рас- 
паўсюдзіўся на імёны па бацьку ад усіх імён гэтага тыпу скланення і стаў 
адзінай прадуктыўнай мадэллю ў кады фікаванай літаратурнай мове. 
Цвёрдасць зычных перад патранімічным суфіксам у такіх формах, як 
Владимирыч,  лёгка тлумачыцца адначасовым уплывам форм на -ович  і 
цвёрдага зычнага канца асновы асабовага імені (Борис, Владимир  і 
г. д . ) 12.

Гукавы, а значыць і графічны склад  алеграформ, якія натуральна 
ўтвараюцца ў быстрай мове і залеж ац ь  ад тэмпу гаворкі, у значнай сту- 
пені адвольны. У пісьмовай мове такія ўтварэнні сустракаюцца спара- 
дычна і з ’яўляюцца стылістычна маркіраванымі як  простамоўныя. Ix на- 
яўнасць служыць мэтам экспрэсіўнай характарыстыкі носьбіта наймення 
альбо перадачы асаблівасцей вымаўлення персанажаў: И, стало быть, 
мы, брат Ван-Ваныч  (А. Белый. Московский ч у д а к ) ; П оджидая жену,
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которую он называл Татья-Ныванна (В. Нарбикова. Пробег — про бег), 
— А почему вас называют Сан-Дмич?  — А это просто для сокращения. 
А лександр Дмитриевич. Все равно так слышится: Сан-Дмич  (Л. Кассиль. 
Великое противостояние).

Такім чынам, парадыгматычныя адносіны паміж кампанентамі ў ра- 
дзе тыпу Александрович  — Александрыч  — Алексаныч  — Саныч не з ’яў- 
ляюцца аднароднымі. Першыя два кампаненты (літаратурная і размоў- 
ная формы імя па бацьку) маюць статус моўных варыянтаў і справядлі- 
ва кваліфікуюцца ў л ітаратуры як марфолага-стылістычныя варыянты 
імя па бацьку 13. Значна рэдуцыраваныя, алеграформы тым не менш не 
супярэчаць традыцыйнаму разумению варыянта як відазмены, якая не 
закранае  семантычнай і матэрыяльна-структурнай цэласнасці моўнай 
адзінкі. I хаця аказіянальны характар  гэтых форм, зразумела, не дазва- 
ляе інтэрпрэтаваць іх як моўныя варыянты імя па бацьку, яны цалкам 
могуць быць разгледжаны як стылістычныя варыянты імя па бацьку, 
якія належаць сферы маўлення.

Відавочна, што сярод тых разнастайных моўных і экстралінгвістыч- 
ных фактараў, з якімі звязана варыянтнасць імя па бацьку, найболын 
уплывовымі з ’яўляюцца: I) тэндэнцыя да пераўтварэння суфіксаў -овйч 
і -овн- у суфіксы універсальнай валентнасці; 2) фактар сітуатыўнай дэ- 
тэрмінацыі ўжывання антрапонімаў. Сваеасаблівасць тыпалагічных 
прыкмет разгледжаных патранімічных форм абумоўлена прынадлеж- 
насцю апошніх як да аднаго, так  і да  розных функцыянальных стыляў 
літаратурнай мовы, а таксам а да спецыфічнага для вуснай мовы кола 
прастамоўных элементаў.
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В. Е. КВАЧЕК
О СОБЕН Н О С ТИ  ПЕРЕХ О Д А  е > о  В УСЛОВИЯХ 

БЕ Л О РУ С С К О -РУ С С КО ГО  Д В У Я З Ы Ч И Я

В русской речи белорусов, а такж е  представителей других националь
ностей (выступления на TB и по радио, беседы, интервью, политические 
дискуссии) широко распространена орфоэпическая ошибка—употребле
ние фонемы < о >  вместо < е >  и наоборот, причем их взаимная мена 
происходит под ударением, т. е. в сильной позиции: «черта оседлости», 
«постоянная опёка», «недоумённый вопрос», «всплёск эмоций», «грядет 
катастрофа», «никчемный деятель», «забубенные головы», «валютная 
афёра» и т. п.

Процесс перехода е ( < е ,  ь) b o b  X II—XIV вв. охватил многие восточ
нославянские диалекты. Происходил он в позиции после мягкого соглас
ного не перед мягким, его условия и этапы освещены в исторической ли
тературе по языку.

Фонологическим последствием этого фонетического процесса стало 
возникновение позиции противопоставления согласных по твёрдости/ 
мягкости перед непередним гласным [о ] : ср. ток — тёк (< т екъ ) . Следст
вием усиления корреляции согласных по твёрдости I мягкости явилось
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