
Мовазнаўства 
УДК 808.20(=411.21)-2 

В.І. Несцяровіч 

Асаблівасці скланення назоўнікаў 
жаночага роду ў Кітабе Хасяневіча (1832) 

Ужыванне назоўнікаў жаночага роду ў кітабах, і ў прыватнасці ў Кітабе 
Абрагіма Хасяневіча (1832) (далей - КХ), які ў асноўным і паслужыў крыніцай 
даследавання, выяўляе як агульныя рысы, уласцівыя ў цэлым назоўнікаваму 
формазмяненню, так і прыватныя, характэрныя выключна гэтай граматычнай 
катэгорыі. Знабмства татарскіх кніжнікаў з літаратурна-пісьмовымі нормамі 
старабеларускага пісьменства праяўлялася ў захаванні старых канчаткаў, пад 
уплывам кансерватыўнай пісьмовай пазіцыі перапісчыкаў старабеларускія 
граматычныя нормы капіраваліся і зберагаліся ў новых копіях у той ці іншай 
ступені. Разам з тым у мове кітабаў XIX ст., і гэта наглядна дэманструе Кітаб 
Хасяневіча (1832), адлюстраваліся шматлікія факты тагачаснай народна-
дыялеісгнай мовы ў выглядзе як вузкадыялектных ужыванняў, так і тых, якія 
атрымалі шырокае распаўсюджанне і замацаваліся ў якасці новых нормаў. 
Адны склонавыя формы назоўнікаў жаночага роду наглядна ілюструюць ней-
кую адну з адзначаных асаблівасцей, другія - іх спалучаюць. У сувязі з гэтым 
для публікацыі выбраны найбольш характэрныя выпадкі, і разглядаюцца яны 
ў прынятым у навуковай літаратуры парадку. Некаторыя склоны, у якіх адзна-
чаныя асаблівасці не праяўляюцца або праяўляюцца нязначна, не будуць 
разглядацца зусім. 

У н а з о ў н ы м склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду з былой 
асновай на S ўжываліся ў мове кітабаў з канчаткам -а/-я(<-а)1. Варыянт -а быў 
уласцівы назоўнікам з цвёрдай асновай - праўда, страла, хвала, нитка, дач-
ка, скура, печора, оўца, сьвяча, хата, атрута, сьліна, карчма. 

Сродкамі арабскага пісьма - аліфам і фатхай канчатак -а перадаецца 
надзейна. Зрэдку перапісчык, магчыма пад уплывам першакрыніц, практыкаваў 
больш эканомны па часе спосаб абазначэння з дапамогай толькі адной фатхі, 
якая пасля зацвярдзелых і надзейна перададзеных цвёрдых зычных 
транслгтаруецца ў публікацыі літарай э, ва ўсіх астатніх выпадках - літарай е: 
тысечэ, наукэ, мукэ, пакутэ, саге 'мера'. У выніку розных абазначэнняў 
узнікаюць графіка-арфаграфічныя варыянты накшталт пакута /пакутэ або сага / 
саге. Канчатак -э/-е, такім чынам, трэба лічыць графіка-арфаграфічным варыян-
там канчатка -а ў назоўніках данай граматычнай катэгорыі. 

Канчатак -я арабскімі графічнымі сродкамі не перадаецца, ва ўсіх 
арабскаалфавітных рукапісах ён абазначаецца гэтак жа, як і канчатак -а, таму 
пры транслітарацыі пішацца літара а - земла, пашна, шабла, лайна 'лаянка, 
крык, сварка', кашула, шыйа, маланйа 'маланка'. Зрэдку ў назоўніках з асно-
вай на -й канчатак -а абазначаецца праз фатху, пры гэтым узнікае графіка-
арфаграфічны варыянт -е (>-а) - гисторыйе, шыйе, маланйе. 

1 Тут і далей у дужках падаецца графічнае абазначэнне канчаткаў. 
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Катэгорыя назоўнікаў жаночага роду з'яўляецца часта ўжывальнай, яна 
шырока адлюстроўваецца ва ўсіх арабскаалфавітных тэкстах, у тым ліку і 
кітабах. Найбольш частотную трупу ўтвараюць назоўнікі на -а, якія называюць 
асобу паводле разнастайных значэнняў: панна, матка, дачка, жонка /жана, 
багина, риба, белаг"лова 'замужняя жанчына', удава, баба, карчмарка, шин-
карка, зягидка 'набожная жанчына, аскетка', неваста. 

Найбольш жа распаўсюджанымі ў гэтай граматычнай катэгорыі з'яўляюцца 
абстрактныя назоўнікі аддзеяслоўнага паходжання суфіксальнага і 
нульсуфіксальнага ўтварэння, што ўвогуле варта адзначыць як лексічную за-
канамернасць і адметнасць мовы кітабаў: ласка, пазнака, слава, наука /наву-
ка, прозьба, кайета, абетница, пацеха / уцеха, вера, падпора, спрэчка, раз-
мова, шкода, справа, заплата, прычына 'тое, з чаго ўсё пачынаецца і да чаго 
вяртаецца', охота, мука, лайна, пакута. Да ліку іншых значных лексіка-
семантычных труп адносяцца назвы з'яў прыроды - блискавица, маланйа, вада, 
земла, фала (хваля), кропла, гара, саматычныя назвы - патылйца, галава, 
шыйа, скура, барада, нага, рука, сьпіна, ступна. Асобную групу складаюць 
назоўнікі ўсходняга паходжання - уласныя імёны і геаграфічныя назвы: мерйама, 
эйшэ, хава, фатма, хадыча і мекка, медына. Назоўнікі мекка, медына ва 
ўскосных склонах часцей афармляюцца, як наэоўнікі мужчынскага роду - да мек-
кейу(Р. скл.), умедынейу (М. скл.) пад уплывам агульнай тэндэнцыі ў кітабах да 
асэнсавання ўсходняй лексікі як назоўнікаў мужчынскага роду. Гэтай граматыч-
най традыцыяй, трывала замацаванай у кітабах, тлумачыцца таксама і той факт, 
што ў катэгорыю назоўнікаў жаночага роду, у адрозненне ад назоўнікаў мужчын-
скага роду, трапілі толькі адзінкавыя арабізмы, як, напрыклад, назоўнікі садака 
'міласціна за душы памерлых, дабрачыннасць', ду'а і славянізаваны варыянт 
суфіксальнага ўтварэння дуайка 'малітва'. 

Пад уплывам беларускай народна-дыялектнай мовы ў кітабах, у тым ліку ў 
КХ, нярэдка знаходзіць адлюстраванне вузкадыялектная лексіка накшталт 
назоўнікаў жаночага роду, утвораных з дапамогай суфікса -іц-: палавица 'па-
лова, палавіна', левица 'левы бок чагосьцГ, правица 'правы бок чагосьцР. 
Сучаснымі нарматыўнымі слоўнікамі яны не фіксуюцца. 

Назоўнікі жаночага роду былой асновы на /"выступаюць у назоўным склоне 
адзіночнага ліку з нулявым канчаткам. Адметную і найбольш частотную групу 
ў арабекаалфавітным пісьменстве ўтвараюць словы з суфіксам -асьцьАосьць, 
што абазначаюць абстрактныя паняцці - вернасьць, скваплйвосьць, чыс-
тасьць, цемнасьць, сьвятласьць / сьветласьць 'энергія, душа', мйласьць, 
блискасьць, гарачасьць, радасьць, устыдливасьць / стыдлйвасць, чыс-
тасьць, йасносьць, церпливасьць, паважнасьць, горкасьць, велйкасьць, аб-
лйчнасьць 'аблічча', труднасьць. Назоўнікі, якія абазначаюць чалавечыя або 
фізічныя якасці, нярэдка ўжываюцца з прыстаўкай не-: неўстыдлйвасьць, не-
церплйвасьць, невернасьць, нечыстасьць, неналежнасць. 

Адзначаныя назоўнікі нярэдка фіксуюцца ў кітабах з суфіксам -осьць. Гэта ў 
поўнай меры адносіцца да Кітаба Хасяневіча (1832). Можна сказаць, што адзінай 
арфаграфічнай нормы ў помніку пры выкарыстанні даных назоўнікаў не існуе. 
Словы з суфіксамі -асьцьАосьць суіснуюць у адным і тым жа тэксце: радасьць / 
радосьць, миласьць / милосьць. Можна меркаваць, што напісанні з суфіксам 
-осьць практыкавапіся перапісчыкамі як пад уздзеяннем ранейшых крыніц, куды 
яны маглі трапіць пад уплывам такой жа пісьмовай нормы, уласцівай старабела-
рускаму кірылічнаму пісьменству, так і не без падтрымкі аналагічных форм лоль-
скай мовы, у якой такая лексіка ўвогуле з'яўляецца прадуктыўнай. 

Іншыя назоўнікі жаночага роду былых асноў на Т і 0 афармляліся ў 
назоўным склоне адзіночнага ліку таксама з нулявым канчаткам - рэч, помач, 
моц, ноч, сьмерць, адповедзь, часьць, чэсьць, байазьнь, прыповесьць 
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'гісторыя, апавяданне', чэладзь, повесьць 'паведамленне', постаць, кроў, 
свакроў. Назоўнік былой асновы на й царква афармляецца, як правіла, з кан-
чаткам -а. Асаблівасцю гэтай граматычнай катэгорыі назоўнікаў з'яўляецца 
перавага абстрактней і амаль поўная адсутнасць усходняй лексікі, да якой 
можна запічыць адзінкавыя арабізмы, напрыкпад, мечыць 'мячэць', зірэць 
'мусульманскія могілкі'. 

Пры афармленні р о д н а г а склону назоўнікаў жаночага роду з былой 
асновай на S ў мове помніка паслядоўна выкарыстоўваўся канчатак -i(<-u)/ 
-ы(<-и) - (із/ізь, з, іс, да, ад, без, дл[я]) кайеты, пометы, шкоды, крыўды, пшэ-
ницы, патылицы, душы, сьвечы, прадажы, печоры, личби, страви, школи, 
сілй, глини, дзеўчынй, карчми, карчмаркі, ласкі, жонкі, навукі, надзейі. 

Назоўнікі жаночага роду былой асновы на Т таксама афармляліся 
паслядоўна з дапамогай канчатка -ы/-і. Варыянт -ы мелі назоўнікі з асновай на 
зацвярдзелыя зычныя - ночы, рэчы, помачы, моцы. Канчатак -/ быў уласцівы 
назоўнікам з мяккай асновай тыпу - (із/ізь, з/зь, да, ад, без, дла) шчодрасьці, 
жыўнасьці, чутасьці, йаснасьці, праўдзівасьці, глыбокасьці. 

У кітабах XIX ст., і ў прыватнасці ў Кітабе Хасяневіча, афармленне роднага 
склону назоўнікаў жаночага роду незалежна ад іх паходжання пры дапамозе 
канчатка -ы(<-й)/-і(-й) з'яўлялася адзінай і ўстойлівай арфаграфічнай нормай. 
Можна пры гэтым таксама адзначыць, што і ў Казанскім кітабе сярэдзіны XVII ст., 
адлюстраваная ў нешматлікіх выпадках, гэтая норма не ведала выключэнняў: 
працы (43612), торгоўлй (45а11), шкоды (54а12), хвали (5469). 

Граматычны разрад назоўнікаў жаночага роду ў д а в а л ь н ы м склоне 
адзіночнага ліку ў арабскаалфавггных рукапісах з'яўляецца нешмагглікім і скпада-
ецца, па сугнасці, з невялікай колькасці лексем. Назоўнікі з цвёрдай асновай былой 
асновы на 3 афармляліся з дапамогай канчатка -е - невесьце, вазе, жане, бело-
sfлове, праўдзе, паслузе. Адзінкавымі выглядаюць напісанні з канчаткам -и ў да-
вальным склоне назоўнікаў з цвёрдай асновай - херон^ви. Словы з асновай на 
велярны к і зацвярдзелы р у Кггабе Хасяневіча маюць канчатак -э, і гэта ўстойлівая 
пісьмовая норма -зягидцэ, матцэ, йагадцэ, мусюлманцэ, /г* горэ. Назоўнікі з мяк-
кай асновай пішуцца ў давальным склоне з канчатгкам -i(<-u) - земли, сьвінй, паш-
ни, лазьні. Даная норма таксама з'яўляецца ўстойлівай. 

Назоўнікі жаночага роду з нулявой флексіяй харакгарызуюцца аднастай-
ным афармленнем у давальным склоне, у КХ яны паслядоўна маюць канча-
так -ы/-і - моцы, рэчы, ночы, мйласьці, церплйвасьці, павйнносьці. 

У т в о р н ы м склоне назоўнікі жаночага роду былой асновы на 5 
пішуцца з канчаткамі -аО/-аОу, -ой/-ойу пасля цвёрдых або зацвярдзелых кан-
цавых зычных асновы - прозьбай, дарогай, ласкай, жонкаи, шкодай, шынкар-
кай, фижмай, прычынай, мусулманкай, сякерай, вежай, футай, стравай, 
праўдай: там ібрагйм усе балвани парубаў секерай (82а 10); ...будуць [...} у 
беседах седзець миську пиць будуць рэхик напитэк то Оест шэраг кэторы 
запичатаван фижмай (69622). Меншае распаўсюджанне мелі формы з 
поўным канчаткам -айу, хаця іх прысутнасць дастаткова адчувальная ў КХ: 
саломайу, ласкайу, труцізнайу, каронайу, наукайу, глинайу, ахлодайу, 
дзесецінайу, абронайу: пан бог рэк муса удар ласкайу муса ударыў земла 
раступиласе (131613); ..то тагды вадойу браць [...] трэба тэгрэт дзера-
вам саломайу церником песком (79а5). Гэты граматычны разрад можа быць 
далоўнены рэдкімі формамі на -ей/-эй, у якіх галосны ў канчатку абазначаецца 
надрадковым значком фатха=е: парсуней, запоней, харонгквей, мерэй. 
Ненаціскны [э] у такіх выпадках можа быць расчытаны і як [а]. Аналагічна 
афармляюцца назоўнікі пахвала, скала - пахвалей, скалей. Галосны [е] у кан-
чатку таксама можа быць расчытаны як [а]: пахвёлай, скёлай - з націскам на 
аснове. Па меркаванні А.К. Антановіча, значком фатха=е ў такіх выпадках 
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абазначаецца ў канчатках кароткі гук [а] або [о] у паслянаціскным становішчы 
[1]. Такой жа думкі прытрымліваецца П. Сутэр [2]. У такім разе не выключана, 
што назоўнік скала ў вуснай мове перапісчыкаў функцыянаваў з націскам на 
першым складзе. Гэта ўскосна пацвярджае словаформа з Кітаба Луцкевіча 
пад скалаиу (80а15), галосны [а] у канчатку абазначаецца надзейна - праз 
аліф і фатху. Усё ж перапісчыкі аддавалі перавагу не гэтаму графічнаму 
спосабу, які з'явіўся прычынай утварэння графіка-арфаграфічных 
варыянтаў, а больш надзейнаму, пры якім галосны ў кароткім канчатку твор-
нага склону абазначаўся з дапамогай аліфа \ фатхі. 

Напісанні з канчаткам -ой у КХ маюць большае пашырэнне, чым з канчат-
кам -ойу - гарой, жаной, сьценой, барадой, страной, рукой, вагой, падашвой, 
сестрой і вадойу, сэдэкойу. Амаль ва ўсіх выпадках галосны [о] з'яўляецца 
націскным, за выключэннем, магчыма, назоўніка раўнйной (23621). Нярэдка 
адна і тая лексема фіксуецца як з кароткім, так і поўным канчаткам: галавой / 
галавойу (48616 / 80а15). Такая варыянтнасць уласціва і больш раннім 
кгтабам. Налрыклад, у Кітабе Луцкевіча {першая палова XVIII ст.) 
выкарыстоўваюцца паралельна мерайу / мерай (6069, 615), шкодай (61а16), 
душойу (ЮбаЗ). У кітабе XVII ст. пад сігнатурай КУ-1446 таксама назіраюцца 
кароткі і доўгі варыянты канчатка накшталт покорой /покоройу (55611, 58аЗ). 

Афармленне назоўнікаў жаночага роду на -а ў творным склоне ў КХ 
энаходзілася пад уплывам арфаграфічнай нормы старабеларускіх кірылічных 
крыніц. Гэтым тлумачыцца ўжыванне канчатка -ойу з ненаціскным [о] пры 
ўсім, што аканне ў помніку ўжо атрымала надзейнае адлюстраванне: /ж ма-
литвойу (43611, 45а6, 46а9), под прысегойу (61 аЗ), с покоройу (55610), з 
н[я]ласкойу (5769), із маткойу (59а2), в[я]ройу (7367). Менавіта такі канчатак 
пераважаў у творным склоне ў старабеларускай мове помнікаў розных жан-
рава-стылявых разнавіднасцей XIV—XVI11 стст. [3]. Пачынаючы з XVIII ст. і 
асабліва ў XIX ст. у мове кітабаў назоўнікі жаночага роду былой асновы на а ў 
творным склоне часцей пішуцца з канчаткам -ай/-айу з ненаціскным [a] і -ой/ 
-ойу - з націскным [о]. Гэта цалкам адпавядае функцыянаванню данай грама-
тычнай формы як у народна-дыялектнай, так і ў сучаснай беларускай 
літаратурнай мове. 

Не пацвярджаецца думка вучоных аб тым, игто на змену архаічнаму кан-
чатку -ою з XV ст. прыйшоў больш новы - -ой [2, с. 288; 4]. Канчатак -ою 
з'яўляецца адзінай арфаграфічнай нормай у Казанскім Кітабе сярэдзіны 
XVII ст., у кітабах XVIII ст. ён паралельна ўжываецца з -аю, у Кітабе 
Хасяневіча словаформы з канчаткам -ой значна пераважаюць, аднак 
ужыванняў форм з канчаткам -ою дастаткова, каб лічыць іх варыянтнымі. 
Словаформы са скарочаным канчаткам -ой не былі ўласцівы і старабелару-
скаму пісьменству, на чым асобна акцэнтуюць увагу аўтары аўтарытэтнага 
выдання «Мовы беларускай пісьменнасці XIV-XVIII стст.» (с. 47). У дачыненні 
да арабскаалфавітных рукапісаў надзейней гаварыць пра большую ці мен-
шую распаўсюджанасць словаформ з флексіяй -ою. 

Назоўнікі жаночага роду з мяккай асновай пішуцца ў творным склоне з 
канчаткамі -яй(<-ай), -ей, -ёй(<-ой) / -ёйу(<-ойу), фиглай, шаблай / шаблей, 
волей, кашулей, вопцей, сьвіной, землойу: у праўдзівайу дарогу ідзі шчырэ то 
Оест хвала на сьвеце шаблай так рубай йак элей бивали (11865); сьвят-
ласьць таму чэлевеку да нутра дойдзе йак шаблей высечэ ачысьціць йіх ад 
грэхоў (45а17); тыйе рэчы успаменуўшы за ўшэ плачу [з] неба ступйўшы ізь 
землойу зьмешайу (910465). Напісанні накшталт воляй / волей, кашуляй / 
кашулей з'яўляюцца ў КХ варыянтнымі. У кітабах XVII ст. часцей, чым у XVIII і 
XIX ст., фіксуюцца словаформы з канчаткам -ейу: бронейу, шаблейу (КУ-1446, 
6366), посьтелейу (КУ-1446, 62а11), землейу (КУ-1446, 72а8, 70а14, а15). 3 друго-
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га боку, назоўнікі з канчаткам -ёйу(<-ойу), хоць і радзей, але таксама пранікаюць у 
тэксгы XVII ст: под земл[ё]йу (КУ-1446, 7261). 

Адзінага сродку афармлення данай граматычнай разнавіднасці не было. 
Адны словаформы пераносіліся з ранейшых эпох пры капіраванні кітабаў, ха-
ця і мелі архаічныя канчаткі (напрыклад, землеОу), другія замацоўваліся пад 
уплывам народна-дыялекгнай мовы. Разнабой у арфаграфію ўносіла і 
дэфекгыўнае абазначэнне галосных у канчатку сродкамі арабскага пісьма. 

Яшчэ ў большай меры разнабой праявіўся ў афармленні творнага склону 
назоўнікаў жаночага роду з нулявой флексіяй. Так, назоўнікі з мяккай асновай 
пішуцца з канчаткамі -ей (ён найбольш распаўсюджаны), -яй(<-ай) / -яйу(<-айу), 
-ю(<-у), -йу - чэледзей, сьветласьцей, вадомосьцей, прыкрасьцей, велйкасьцей, 
сьмерцей, добросьцяй, велкасьцяй, валйкасьцяйу, сьмерцю, добросьцю, еел-
касьцйу: і, божэ вйсокі[ йа хелоп твой у грэшнайе мора утануў ты мене вели-
касьцей і добрасьцяй виправаць із грэхаў (36а19)...; не жаднаго запоиу не буд-
зе тылко сам пан бог великасьцяйу свайому боства питаць будзе (22а17); 
многа пейце кэдыр ноч не сьпіце пана бога визнавайце [...] пеўне пан бог до-
бросьцю змажэ грэхі (51а15). Словаформы на -яй(<-ай)/-яйу(<-айу) уласцівы 
гаворкам з поўным недысімілятыўным яканнем. 

Назоўнікі з зацвярдзелым канцавым зычным асновы ў КХ ужываюцца з 
канчаткам -ай, -айу, -эйу - ночай, моцайу / моцэйу, што тлумачыцца ўплывам 
назоўнікаў жаночага роду на -а. Рэдкая фіксацыя форм на -йу сведчыць аб 
выцясненні іх варыянтнымі. Між тым у Казанскім Кітабе гэта адзіная 
арфаграфічная норма - моцйу (67610, 69а7), трудносьтьйу (55а7). 

У м е с н ы м склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду ўжываюцца 
са старымі канчаткамі, уласцівымі мове папярэдніх эпох. 3 канчаткам -е 
пішуцца словаформы з канцавым цвёрдым зычным асновы, у месным склоне 
гэты зычны змякчаецца. Канчатак -е перадаецца з дапамогай простага фатха 
-е ў назоўніках з асновамі на б, в, л, н, м, а асабліва надзейна -е 
адлюстроўваецца ў фанемных парах, для якіх у арабскім пісьме ёсць двайныя 
графемы д-дз', с-с', з-з' - (у, на, пры, а) весьне, вадзе, прыгодзе, згодзе, 
старане, хаце, павазе, вазе, згубе, траве, школе, турме. 

Назоўнікі з мяккай асновай пішуцца паслядоўна з канчаткам -i(<-u) - (у, на, 
пры, а) земли, гарачыни, сьвини, студни, кропли, пасьцели, пашни, кашули, 
шали, летарни, шыйі, н[я]воли, таргоўлй, лазьні: а ўсе лудзі тысечэ год у 
гарачыни будуць стайаць (23а2); на кажнай на шыйі адзін страшни гад [...] 
йакхамуціна на бруху (107а9). 

Некаторую спецыфіку ў КХ праяўляюць у месным склоне назоўнікі з асно-
вай на шыпячы, ц і р. Сродкам афармлення такіх словаформ выступае, як 
правіла, канчатак -ы - (у, на, пры, а) раскошы, вежы, адзежы, кулшы, сушы, 
палавицы, печоры, меры, хмары: а ў кажней вежы па тысечэ пасьцелей із 
агну (7867); такжэ і месец йак у хмары будзе (116аЗ). Аднак у кітабах XVII— 
XIX стст. адзначаныя назоўнікі часта фіксуюцца з канчаткам -э. Гэты канчатак 
асабліва ўстойліва захоўваюць назоўнікі з асновай на велярны к, такія, як (у, 
на) руцэ, науцэ, лаўцэ, пазнацэ, ласцэ, дошцэ. Самая ранняя фіксацыя 
адносіцца да сярэдзіны XVII ст. У Казанскім Кітабе словаформа (у) ласцэ 
ўжываецца паслядоўна з канчаткам -э некалькі разоў (4366, 46613, 49а7, 53а7 
і інш.). У XIX ст. словаформа (у, пры) ласцэ пішацца нязменна з канчаткам -э ў 
многіх кітабах, у тым ліку і ў Кітабе Хасяневіча (1832): некаторыйе у ласцэ 
божай у добрым пожыцю (ВУ-391, 37); пры мйлосьці і ласцэ йего зосталй 
(ВЭМ-10, 546); аби били ў ласцэ божэй (ВЭМ-39, 425); хоць би малй учынек 
чынйў то у ласцэ божэй будзе (КХ, 70а13). 

Назоўнікі жаночага роду са старажытным канчаткам -э замацаваліся ў мо-
ве кітабаў несумненна пад уплывам народна-дыялекгнай мовы, паколькі ў 
старабеларускім пісьменстве такія словаформы не сустракаюцца [3, с. 49]. У 
заходняй частцы сярэднебеларускіх гаворак і на тэрыторыі суседняга 
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паўднёва-заходняга дыялекту яны фіксуюцца і зараз [5]. Асаблівасці гаворак 
гэтых рэгіёнаў найлепш і адлюстроўваюць кітабы, у прыватнасці Кітаб 
Хасяневіча, паколькі на згаданай тэрыторыі татары сяліліся спрадвеку. 
Менавіта пад уплывам мясцовых гаворак перапісчыкі пераносілі не толькі 
формы з канчаткам -э, а нават і вузкадыялектныя формы з падвоеным ц - (у) 
руццэ, науццэ, пазнаццэ, што стварала арфаграфічны разнабой: шостаго дна 
душа у правай руццэ стайіць (129а6); бог роуни немаш в жадней пазнаццэ 
статэчни ад малжэнства ад ражэна ад сыноў ад дачок (59а19). 

У меншай ступені назоўнікі жаночага роду з апошнім зычным асновы р ма-
юць у месным склоне канчатак -э. У КХ толькі лексема гара некалькі разоў 
фіксуецца з -э: іса рэк [...] маткэ майа на гарэ либнан адна будучы з гэтага 
сьвета зышла (9268); на туй гарэ там жэ двух младзенцаў вйдзіў (92613). 

Такім чынам, назоўнікі жаночага роду тыпу (у, на, пры) ласцэ, гарэ нагляд-
на паказваюць, як праяўлялася арыентацыя кніжнікаў на мясцовыя 
асацыяцыі. У старабеларускім пісьменстве, наадварот, літаратурна-
пісьмовыя нормы для іх аказаліся непераадольным бар'ерам, 

Паміж словаформамі з канчаткам -э/-е з аднаго боку і з канчаткам -ы/-і(<-й) - з 
другога назіралася ўзаемадзеянне, у выніку якога пад уплывам апошніх спара-
дычна сустракаюцца напісанні накшталт (на, у) харонгкви (КХ, 24а9), у 
сярэдзінй (КХ, 26а23, 117а6), у прэстаці (КХ, 75а13). У адзінкавых выпадках 
гэты нехарактерны канчатак зафіксаваны нават у мове аднаго з тэфсіраў, 
напісаных «пальшчызнай крэсовай» [2, с. 290]. 

Назоўнікі жаночага роду з нулявой флексіяй маюць канчатак -/, калі аснова 
заканчваецца на мяккі зычны, і канчатак -ь/, калі аснова заканчваецца на шы-
пячы, ц або р - (на, пры, а, у) постаці, прыйазьні, байзьні, пасьцелі, сеці, 
зычлйвасьці, ночы, моцы. Рэдкія арабізмы, асэнсаваныя як назоўнікі жаночага 
роду, скланяюцца па ўзору прыведзеных назоўнікаў: (у, на, пры) мечыці, 
зірэці: потым да мечыці пашоў у мвчыці блйска імама сеў (5468). 

Р о д н ы склон множнага ліку назоўнікаў жаночага роду з былой асновай 
на а паслядоўна афармляўся ў выглядзе словаформ з нулявым канчаткам -
барод, бед, прыгод, хвароб, аздоб, веж, сьлёз, потраў 'страў', ног, кропел, 
пацех, жон, панен, сажон, костак, дзірэк, авец, тайемниц, душ, чар, литэр: і, 
адамськійе дзеці, берыці ад аздоб сабе прыаздаблайце кажнййе мечыці 
(80617); за повелбенем тых хурфаў йа[к] веле у мору кропел так веле спа-
сение пан бог йемудасьць (3561). 

Такое граматычнае афармленне назоўнікаў у родным склоне было 
ўласціва Казанскаму Кітабу сярэдзіны XVII ст. - капел (68а12), подпор (69а8), 
што з'яўляецца вытлумачальным і карэліруе з яўным распаўсюджаннем такіх 
форм ва ўсіх жанрах старабеларускага пісьменства [3, с. 81]. У мове Тэфсіра 
XVIII ст. таксама нулявы канчатак сустракаецца як «рэгулярная флектыўная 
марфема роднага склону множнага ліку» [2, с. 292]. П. Сутэр, даследчык мовы 
помніка, паведамляе толькі пра адзінкавыя выпадкі ўжывання форм э канчат-
кам -оў і прыводзіць прыкпад, які ў больш беларусізаваным выглядзе сустра-
каецца і ў XX: oboje .. і poCeli zSiwac і lepic z liscej rajsk'ich figow» 
[2, с. 292]. У Кітабе Хасяневіча (1832) згаданая вышэй арфаграфічная норма 
распаўсюджваецца нават на формы, асновы якіх заканчваюцца збегам зыч-
ных - помет (24613), прозьб (11а6). I толькі як выключэнні сустракаюцца 
адзінкавыя формы іграў (музыцкіх) (54а14), прозьбаў (6562) з канчаткам -аў, 
перанятым ад назоўнікаў мужчынскага роду. Трэба думаць, што ў першай 
трэці XIX ст, назоўнікі жаночага роду ў родным склоне множнага ліку з канчат-
кам -аў у народна-дыялектнай мове не былі з'явай распаўсюджанай. 
У процілеглым выпадку яны пранікпі б у мову кітабаў у значна большым 
аб'ёме, што неаднаразова дэманстравалі тыя граматычныя формы, якія 
атрымалі шырокае бытаванне ў жывой мове. Тыя ж нешматлікія формы, якія 
былі ўласцівыя рэдкім гаворкам і якія спарадычна ўсё ж пранікалі ў мову 
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кітабаў, не змаглі аказаць ніякага уплыву на афармленне назоўнікаў жаночага 
роду ў родным склоне. Нулявая флексія, па крайняй меры да першай трэці 
XIX ст., у гэтай пазіцыі застаецца пераважным граматычным сродкам. 

Адметнае скланенне выяўляе назоўнік тысяча. У КХ, КУ-1446, F21-814 тэ-
ты назоўнік у родным склоне множнага ліку ўжываецца з канчаткам -эй, пера-
нятым ад назоўнікаў з былой асновай на Т - там вйдзіў адзін энгел седзіць 
сем крот по сто т'ысечэй энгелеў прэд йім стайаць (10069). Некалькі 
разоў даная лексема фіксуецца ў Казанскім Кітабе XVII ст. са старажытным 
канчаткам -ый(<-ий) - т'ысечый (6761, 68а5). Такая форма падтрымлівалася 
ўжываннем назоўнікаў з канчаткам -ий накшталт церквий, трудностий, ха-
рактэрных старабеларускаму пісьменству XVII ст., ва ўсякім разе ў рэлігійных і 
свецкіх жанрах пад уплывам традыцыі і царкоўнаславянскай мовы яны 
ўжываліся рэгулярна [3, с. 82]. 

Назоўнікі былых асноў на /" ў родным склоне множнага ліку паслядоўна 
пішуцца з канчаткам -ей/-эй. Варыянт -ей маюць словаформы з апошнім 
мяккім зычным асновы, варыянт -эй - з шыпячым, р і ц - труднасьцей, рэчэй, 
начэй, вашэй: палецайусе йему ад злих злосьцей лудзкіх чэрэўнйцкіх [...] па-
ну богу палецайусе ад заздросьцівйх заздросьцей (32612, 19); тылко чэты-
рох рэчэй шэйтан байіцца (37612). Спарадычна сустракаюцца формы з кан-
чаткам -яй(<-ай) - павиннасьцяй, зычливасьцяй, якія адлюстроўваюць гаворкі 
з поўным недысімілятыўным яканнем: йекі колвек [чалавек] павиннасьцяй 
пану богу не аддаўшы умирайе да таго чэлевекэ эзьра'іл прыйдзе із мукара-
ми (68а10). Аднак пераважнае выкарыстанне форм з канчаткам -ей сведчыць 
аб значна большай іх распаўсюджанасці ў народна-дыялекгнай мове, што 
надзейна дэманструе Кітаб Хасяневіча (1832). 

Граматычным сродкам афармлення т в о р н а г а склону множнага ліку 
назоўнікаў жаночага роду незалежна ад паходжання з'яўляецца канчатак 
-амі/-ямі(<-амй). 3 варыянтам -амі выкарыстоўваюцца словаформы з канца-
вым цвёрдым зычным асновы - жанками, руками, прозьбами, галавами, му-
хами, гарами, чарами, пилами, барадами, стравами, работами, булавами, 
начами, сьлязами, неволницами: кликаць будзе [...] ні ад кога голасу не па-
чуйе тагды крывавими сьлезами заплачэ (6763); за тыми гарами адна бе-
лайа земла йест (1764). 3 варыянтам -ямі(<-амй) фіксуецца невялікая коль-
касць назоўнікаў з былой асновай на а накшталт землами, фиглами 
'махінацыямі', пашнами. Ужыванне прыведзеных форм характарызуецца 
ўстойлівасцю, ва ўсякім разе, у КХ адсутнічаюць выпадкі выкарыстання 
варыянтаў з канчаткам -мі (тыпу слязьмі). 3 такой флексіяй фіксуюцца толькі 
зборныя назоўнікі кяфирми, мусулманми, хрысьційанмі. Магчыма, як 
маргінальны выпадак трэба разглядаць ужыванне словаформы прычыними з 
канчаткам -ымі(<-ймй). Наўрад гэта ці з'яўляецца апіскай. Можна было б 
дапусціць, што перапісчык механічна паставіў знак кясра=ы замест фат-
ха=е>а, але галосны [а] у канчатку ў КХ паслядоўна, без выключэння, абазна-
чаецца аліфам з фатхай, што з'яўляецца ўстойлівай графічнай нормай. Гэта 
дае падставы лічыць даны выпадак рэдкай спробай адлюстраваць 
дысімілятыўны [а>ы]. 

Таксама адзіным граматычным сродкам афармлення м е с н а г а склону 
множнага ліку назоўнікаў жаночага роду незалежна ад паходжання быў канча-
так -ах/-ях(<-ах) - (на, у, пры, а) галинах, магилах, крыўдах, забавах, хваро-
бах, дзікавйнах 'неабжытых месцах', бародах, тайемницах, литках, начах, 
рэчах, радосьцях: мукары дадуць йесьць адну траву кэторуйу зэвуць фе-
рыйге у палах расьце у дзікавйнах (28а16); Баб а начах сьветых ведай 
(50а 18); йак азнаймуйе у тайемницах энелськіх кали сэлах будуць пець 
таргоўлй работы занехаць (56а 10); у радосьцях рузних [...] йени сами і жо-
ни йіх пад дзерэвам у ахлудзе будуць (2569). Арабізм мечыць паслядоўна 
змяняецца, як назоўнікі жаночага роду з былой асновай на Т, у месным склоне 
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мае канчатак -ях - мечыцях: у мечыцях тылко жэби на чужыйе жонкі не 
гледзели (80618). Цікавы факт: галосны ў канчатку -ях абазначаецца надзей-
на. Формы на -ех з магчымым дэфектыўным спосабам абазначэння галоснага 
праз фатху=е накшталт у мысьлех у КХ адсутнічаюць. 

Характар назоўнікавых словаформ, выкарыстаных у Кітабе Хасяневіча 
(1832), дазваляе зрабіць некаторыя падагульненні: 

а) асаблівасцю скланення назоўнікаў жаночага роду з'яўляецца амаль 
поўная адсутнасць у іх арыенталізмаў. Тым самым гэты граматычны разрад 
кантрастуе з назоўнікамі мужчынскага роду, у разрад якіх уваходзяць амаль 
усе выкарыстаныя ў кітабах назоўнікі ўсходняга паходжання; 

б) графіка-арфаграфічныя варыянты канчаткаў, якія ўзніклі ў выніку 
дэфектыўнага абазначэння галосных фанем у канчатках сродкамі арабскага 
пісьма, уласцівы многім склонавым формам, аднак яны ў пераважнай 
большасці добра ідэнтыфікуюцца з улікам сучаснай дыстрыбуцыі; 

в) некаторыя скпонавыя формы з'яўпяюцца ўстойлівымі і, можна сказаць, 
адзінымі граматычнымі нормамі (напр., Р. скл. адз. і мн. л.), іншым характэрна 
відавочная варыянтнасць, якая абумоўлена захаваннем старабеларускіх 
форм і выкарыстаннем новых, уласцівых тагачаснай народна-дыялектнай мо-
ве (напр., Т. скл. адз. і мн. л.; М. скп. адз. і мн. л.); 

г) арыентацыяй перапісчыка(ў) на тагачасныя «мясцовыя асацыяцыі» тлу-
мачыцца спалучэнне як вузкадыялектных граматычных форм, так і шырока 
распаўсюджаных. Апошнія ў Кітабе Хасяневіча пераважаюць, у сучаснай бе-
ларускай літаратурнай мове яны атрымалі статус нарматыўных. Дынаміка 
многіх граматычных норм абумоўліваецца таксама фактарам уплыву народ-
на-дыялектнай мовы на пісьмовую пракгыку перапісчыка(ў); 

д) апошняя акалічнасць, здаецца, дае падставы меркаваць, што Кітаб 
Хасяневіча, як помнік першай трэці XIX ст., у многім адлюстроўвае стан тага-
часнага назоўнікавага формазмянення ў беларускай мове. У прыватнасці, 
можна адзначыць поўную перавагу граматычных форм з нулявой флексіяй у 
Р. скл. мн. л., шырокае распаўсюджанне граматычных форм з канчаткамі -амі 
у Т. скл. мн. л., -ахАях у М. скл. мн. л., -/' ў М. скл. адз. л. для назоўнікаў ж. р. 
сучаснага 3-га скланення і пад. 
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SUMMARY 
The peculiarity of the declension of female nouns in Khasyanevich's Kitab is 

that there are very few orientalisms in this grammar category. Some case forms 
are fixed grammar norms, another case forms are characterized by variability that 
is the result of preserving Old Belorussian forms and using new forms typical of the 
living Belorussian language of the first third of the 19th century. 
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