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l Бальтaсаp Гpасiан
С 2З1

|. пPЕлЮдiя д0
BБиBсTBA

Ъil, хmo 6аuсae peфopЛ|u
сgcniльcmва, маe a
cвoeмg pognopядJreннi
maкufl ефeкmuвнufi saci6'
як peфopмa мoвu.

P. Блакаp

iaбopШellИЙ IIePInпЙ

1aГaJIЬII oуpaiIlc Ь KIL Й
npaBoIIИ:Ig?2 pKy _
IIe ЧaC-IKa IIaIIoГo
po^C-Ip iлЯII o Гo B iДp oД.
хaI{IIя, oсKiлЬIo4

бiльшiсtъ Йoгoaвтopiв
penpесoвiuto i знцreнo
кor4wicT'|ЧHпм

PexI4I'\oM' ПpиЙштrя
IrpIroHoNIItlJt SMLH

бyлe riмим
yrаIIyBaIfrIя]r iflIЬoI
cвiтлoi tlaм'яri' .

oлeкcaнлp Пoнoмapiв.
УкpaiнсъкnЙ лpaвoluс *

norepfleHll'lДo

II eЦ i oIIiIJIb H|D( 3a aЦI. _

K,' 2ш3 _с' 13.

N*

t ,
I\дасик еспaнськoi лiтеparypи, фiлoсoф-

мopa,riст ХVII ст. Бaльтасаp фaсiян зaзнaчaв:
uPoзcgдлuвuil po6umь сnеpшa mе, Iдo неpo-
зgмнuй g кiнцi, се6mo o,цц|| ,Ц,ie вчaснo, iн-
tlluit - n"""o,,o,,1 . У кoкгeкстi наrlтqi цp6gg-
писl{oi пpo6леми все 6yлo 6 гаpaзд, якби paзoм
rз пpoгo^otЦен}rям незa^еlt{}loсти тa всiмa ij не-
giд'6цними aтpибyтaми: пpaпopot\,|' геpбoм,
нaцloн.l^Ьними гpolшиrvra тa иI{. - пoвеpнyгo
yкpaiнцям единий нayкoвий тa сoбopний Пpа-
вorмc 7929 P., щo тpивil^o й rpyнтoвнo l{aпpa-

ЦЬoвyвa^и виэначнi вченi-мoвoзнавцi з yсiх
теpенiв Укpаiни.

Фyндaтopoм пpaвoписy ХX стoлiття бyв
Iван oгieнкo (1882_1972 pp.) - yнeний-ен-
цик^oпедист' пoзaяк сфеpa йoгo rpyнтoвниx
Hayкoвиx дoсдiдrкень oхoп^Ю€ якнaйrшиp-
u: и й спектp t\,toвoзнaвчих, лiтеparypoзнaвчиx'
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Peaбiлiryючи вчeнпх i
сI|4сЬMeHHLIKIB' Щo

ЗaЛ4HуЛI4 в Цi poкп,

нiхтo нe peaбiлiryвaв
IлtюуpaшсьKy l,toBy,

i, ГoлoвHe, нiхтo Й нiдe

BИpa1IIo Hе а<aЗaB' EIo

тoДjлtнi зaхoДlц,

спpямoвaнi нa

лiкв iлauiю усpшнcькoi,
мoви, бyлl,t з аMoГo

пouaткy злouпнннми i
Зa мeтoю' Щo
стaвплacя' i зa

мeToДahII4, щo utя ji,

ДoсягIIeHIIЯ
3aC1 oco BуB aл 14 ся. AДхe

в цеЙ чaс бaгaтъox

зaсyмeнo Й

poзстpiлянo сaлe э]il

мoвy, i.вi,Цpпв, il,

HeIIocTaтII€ 3блихeшя

з poсil|cькoю.,,

pелiгiйних тa кy^bтypoлoгiчниx пpoблем -
тoбтo це oгiенкiянa iз пoнaд тисячеto бiб-

лioгpaрirних пoзицiй. Ма6yть, oг iснкoвi
,, H аtlzoлo внiшi n p a вuлa g кpat нськozo n pавo -
nисg" (1918 p.) симвoлiннi, бo тiльки спpий-

мaючи iioву як (внРiЦt нaцioнa,rьнoi психiкнu

i як uдyшу кoхsнoi нaцioнaльнoстlt>' Мo)кнa

бyлo oбrpyнтoвaнo фopмyвaти Ii зoвнirцню

o6oлoнкy, oбpaзнo кat{yчи, oдяг' щo пprr.

пaсoваний дo iТ внyтpiIшньoi пpиpoдн. Сaме

з oг^Ядy нa такi зaсади Iванy oгiенкoвi вдaлoся,

пo-пеplIIе' викopистaвцIи нaйкpaщi тpaдицii

наявнt lх пpaBoписних нaпpямiв '  зaк^aсти

пiдrpyнтя opтoгpaфiннoi системи, якa вiдo6pa-

rкае нaйгoдoвнiц:i oсoбдивoстi qoнeтики й

гpaш,raтики poзмoвнoi мoви yкpaiнцiв; пo-дpyге'

вiдхидити низкy сyмнiвних пpoпoзицiй щoлo
pефopМи yкpaiнськoi гpaфiки; пo-тpете' впеpIше

в iстopii yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi мoви нa

пеpевarкнiй частинi Укpaiни впpoвaдити единi

зaгaльнooбoв'язкoвi пpaвoписнi 
"op*nz.

17 сiчrrя 1919 p. вийrцди дpyкoм uГoлoв-

нiшi npaвuлa gкpаiнcькozo npaвonuсg, aх.
в aл eнi М iнi cmepcm в o J+| нapoдtloi oсвimuДл я

tцкiльнozo вжumкg нa вciilУкpaiнi". Пiдписaв

ix 37.piнний мiнiстp нapoднoi oсвiти Iвaн

oгiснкo. oднак y жtoвтнi 1920 p., кoли пiд
нaвa^oю 6iдьu:oвикiв /,иpектopiя пo^иIЦи^a
свolo стo^ицю - Kaм'янeць-Пoлiльський,
Iван oгiенкo змyrцeний емiгpyвaти дo ПoдьIдi,
a 1927 p. вийruла пpaЦя )пrенoгo uHаpиси з
iстopii yкpaiнськoi мoви. Cистема yкpaiнськoгo
пpaвoписy>.

2 Arlиoва B, Bласeнкo B Iваr oгiеrrкo i стдtoв'lеtI}rя

)'кPaillськoгo пp:lвoпllсy // Духoьпa i llayкoDo.пeдаroГiчнa
дiяльlriсгь l oгirнка в кomекcгi },кPаi}tськoгo нацioнaльнoгo
вИрлхсенrи - Каtrt'яtrець-Пoдiльськиl"t, |992, _ С 102.

У титaнiчнoМy твopеtIнi yкpaiнськoгo
пpaвoписy бpaв якнaйпoтyхtнiury yraсть Aгa-
танге^ Кpимський (1871_1942 pp.). Hapoл-
жrений y Boлoдимиpi-Boлинськoмy в po.Ц,инi
нaщaдкa бaxнисapaйсЬкoгo мy^^и i литoвськoi
пo^Ьки' вiн бyв oдrrим iз нaйвидaтнitцих схo-

.Ц,oзнaвцiв свiry, пoлiглoт (6лизькo 60 мoв),
мoвoзнaвецb' eтнoгpaф' IIисbMеtlник' oдиt{ lз

opгaнiзaтopiв та твopцiв Aкaдемii нaщ Укpaiни,
кеpiвник ii iстopикo.рiдoлoгiчнoгo вiддiдy, ди-
pектop y мaйбyгньor'ry poзгpoЬ{nенoгo Iнстrrгyry
yкpaiнськoi наyкoвoi мoви - aвтop 6лизькo
тисячi нayкoвиx пpaцЬ. Як зaзнaчaс Bасидь
Hiмнyк, oчевиднo' Aгaтaнгед Кpимський в
oснoв}roшry дoпoвнloвав i впopядкoвyв aв "Haй-
zoлoвнitдi npавuлa gкpat нськozo npaвonuсg >>'

якi схвaлидo спiдьне зiбpaнrrя pц13демii нayк
1919 i19z0pp.3 Bo"n вийцrли в2t(е зa pедaкцiсro

Aлaтaнгедa Kpимськoгo 1921 p. i визнaчиди нa
певний чaс стaндapти нaruoi opтoгpaФii' Пpа.

Цto}oчи нaд пpaвoписtlиtl,t yдoскoнa^енняrи'
ytений мaв на метi oякнaйбiдьц:е спpoстити
систеМy l{aшoгo пpaвoписy' набдизити йoгo дo
rкивoi мoви i не 

^aмaTи 
в2t{е вста}loв^е}lих

,4а
пpинципlвD .. \Jднaк пoчa^oся нaивЦвеpтllllе

<^aМан}tя пpинципiв> yкpaiнiзaцii, себтo деp-
2кaвa зaкpидa 6iдьtцiстb yстaнoв' якi  зa-
пoчaткyвaв Aгaтaнгед Кpимський, a вiн, рpa-
тивltlи всi зaсo6и дo iснyвaння, oпи}tився y

Звенигоpoф 
^едь 

?t{ивoтiloчи. I хoч 1938 p. йoгo
неспoдiвarro зaпpoсI.L\и дo Iнспггyry мoвознaaства

3 Hiьrvук I} B Пpo6лсмн укpaiнськoгo пpавoпису в ХХ ст
// УкpaiнcькнЙ пpавoпис Пpoскт найнoвiruoi рлaкltii -
к.  1999 -С 252
4 Пaв,rичкo Coroмiя Llацioнaлiз:rr, сексуа,liзlt' opiсtгг:lлiзьt
Cкладrtий свiт Алaтдlге.rа Кprlrtськoгo _ к' 2000 - с 34

Bce c вoсp iлнe, вiдмi нн e
вiд poсiЙcькoгo в ii'

фнeтицi, ГpawaтИЦi|
Ле Kс tI Ц i' фpa зeoлor ii,
cИcTeMaTуIЧ}Io

усуBaлocЯ ЯK
"бypхyaзнo-нauio-
II aл iс.Iу4 Ч Hе'', Зa ст a -

piлe,, oПoбутoBe'',

'хyтopяHcЬкe'''

opест Tкaueнкo.

Moв н e c a м oств e p I'к e ШI Я

yкpaiнськoi' мoвИ IIa T]I i

icropиuнoгo лoсв@
кapтини cвiry//

Д'пвaслoвo, _ 1994. _

Ns 4. - C. 18.
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Ta хou y ueЙ пpaBoПI,Ic
1933-ro pкy i

BHoсI4тьсЯ С'I]lу HoBLIН'

якi вiдвepтo вeДуъ Дo
pyсифiкauii.тa

tлт'чнoro нaблихeння

у<paiнcькoi мoвп лo
pociЙcькoi,вceхiцeЙ

IIpaBoII'Ic IIe 1aДo.
BoЛЬIIЯr coreTсьKI4х

pyctlфiкaтopiв,
Пoчинaсться ЦЬKyBaH-

ttя Й пеpеcлiлyвaшя
вxe 3aтoнcькoro Й

Xвилi, звпtryвaueних
тaк сaмo в нaЦio-
нaлiзмi, яK B1HI,I

З BИ НyB a.IyBaIИ B Ц Ьoh|y

Скpиnнихa, i зaмiстъ

кеpyвaти аспipаrrrypoю, зa абсypлнoto дoгiкoto

pепpесивнoi дepж{aви 20 мlпня 1941 p. внe-

нoгo - хвopoгo i знемorrrенoгo - зaаpеIII.

тyвa^и зa (aнтиpaдянсЬкy нацioнaлiстиннy

дiяльнiстьn i вiдпpaвили нa зaс^aння дo Ка-

зaхстaнy, де вiн, гетb виснafitений хвopo6oю й

гo^oдot\4' пoмеp 25 ciчня 7942 poку5. Пpo

скдaдний цI^ях твopеttня }raцloгo пpавoписy

yнений нaписaв пpaцi nПpo нayннiсть

фoнетиvнoi пpaвoписи> (1897 p.), 
"Hapис

iстopii yкpaiнськoгo пpaвoписy ao 1927 p."

(1929 p.) тa вlt{е зaзначeний вiдpедагoвaний

пеpruий декpетoвaний yкpaiнський пpaвoпис.

f,o ск,rааy Пpавoписнoi кoмiсii 1918 p., якy

oчo^IoЕrав Iван oгiенкo, вxoдlв i €вген Ъгичeнкo

(1866_1948 pp.) - пpoвiдний ylений, щo
злoбр эaгa^bне визнaнrrя свoiми чис^еHHими

пpaЦями Ь сylaснoi yкpaiнськoi t\{oви, зoкpема

си}Iтaксисy й iстopii yкpaiнськoi мoви, дiялек-

тoдoгii, пopiвняльнoгo t\1oвoзнaвствa i нaй.

яскpавituе - i3 дgкgикoгpaфii ("Iстopинний

с^oвник yкpaiнськoгo язикau). Питaння yк-

paiнськoгo пpaвoписy вiдфpаженo y йoгo пpацях

nУпpaвильнення щpаiнськoгo пpaвoписy: De-

sidеrata в спpaвi нaцIoгo пpaвoписy) (1925 p.) i

..{o пpoскry щpaiнськoгo пpaвorrисy> (1926 p.).

1938-гo poкy пpoфесopa €вгенa Ъмченкa як

пpедставl{икa дirгвiсм.rнoi етrroгpaqi.rнoi rrпtoли,

tдo пpoпo}ryвil^a пoвеpненrи тa твop€ння мoBHих

явI{Щ на сyгo нaцioнальнiй oснoвi, aршггoвaнo i

зaс^aнo нa 6 poкiв дo Кpaснoяpсbкoгo кpаlo.

Пpoфесop дoбр yсвiдoмл.lовав, щo йoгo пpoвннa

лиruе "в 1пtpaiнськй iдеoдьoгii, a,rе щo poбrrпr -

я yкpaiнецьu, i сaме чеpез те йoгo тaк бoлiлo, щo

I
5 lз пopoга сrtеpтi. - к, l99t - С 278-282

нaша <нaцiotlа^bнa свИoмiсть Це твеpдo спить.
Bи сo6i i yявити нe Мo2t{ете' як ми laмoс.
кaлiлu,6.

7925 poку Рaдa Hapoдних кoмiсapiв
yхвil^и^a ствopити нoвy Кoмiсilo ддя пoд.r^ьцto-
гo впopядкyвaння вжe rraпpaЦЬoвaнoгo пpaвo-
писy. !lе зaвдaн}rя пеpедyсiм дopyчеtlo знaниM
пpoфесoparr{-мoвoзнaвЦям Aгaтaнгелy Кpимсь-
кoмy, oлексi Cинявськoмy, Bсевoлoдy Гaнцoвy
тa ведикiй гpyпi инruих знаних qiлoлoгiв, сеpeд
яких i €вген Ъмченкo, oденa Кypилo, Cepгiй
€qpемoв, фигopiй Гoлoскевиv, Mикoдa Хви-
дьoвий тa ин. f,oвведе}ro дo кoмiсii i визнaчних
yчених Зaxiднoi Укpaiни Cтепанa Cмaль-
Стoцькoгo, Boлoдимиpа Гнaтюкa тa Bасиля
Ciмoвичa.

oлексa Cиrrявський (poдo' iз Зaпopilк-
нини) _ пpoвiдний l{opмoтвopець yкpаiнськoi
лiтеparypнoi мoви 7977 _19Э1 pp. (мoнoгpaфiя
u Hopми yкpaiнськoi лiтeparypнoi м oвн" , 7937) ,
aвтop блискyнt.lх пpaцb iз щpaiнськoi фoнEтики,
д,iялектoдoгii, синтaксисy тoщo' а тaкoж uКo-
poткoi iстopi i  nУкpaiнськoгo пpaвoписy>)
(19э1 p.) - 6Ув фaктичt{им pедaктopoм oс-
тaтoчнoгo текстy uУкpaiнськoгo пpавoписy>
7927 poку (йoгo Пpoсктoгry6лiкoвaнo7926 po.
кy). !ей yнений - oдrrн iз тих тpьoх iнди-
вiд5ra,rьнoстей, якi вt|значи^ll Poзвrrтoк ук-
paiнськoi лiтеpaтуpнoi мoви, тoбтo ii нopмн
нa всiх piвнях. Якщo Ъpaс I I Iggчgццq зaк^aв
пеprшi зага.,'rьнoнaцioнaльнi oснoвн утpaihсь.
кoi лiтеpатуpнoi мoвн свo€to генiяльнolo iн-
.,,iЦ,.'o, a Бopнс фiнненкo свoiм пrетoдиuним

6 Улянa eдriнська €вгeн Тимчeнкo _ чле}l наукoвoгtl
тoваpиства iм l.IlевчеtIка y Львoвi //Укpaiнськa iстopичнa
та дiа-'leктo.пoГiчttа лексика _ JIьвiв. 1996 - с 25

BI4ДaIIoro HI4t1

Пp a BoIl Иcy cKJl aД'a€TЬся

пpo€I<T Ще oДIloГo,

якиЙ тaк i нe пoбaчив

cniry, бo ocTaToЧHowy

Йoгooфpшeнню

ПеpeлKoПlлa вiЙнa з
Hiмe,Iчпнoю'

I'X. Зaхopt coвстiв

pyсифkyвaтта уpaшcькy
мoвy // Львiвcьi вiстi, _

1943' _ 4 вePесня,
(цпт' зa Baспль Лизaнч'х.

Ilaвiчнo кaЙдawI KwaЛИ.
_ Львiв, 1995. _

с.217-218.
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пiдхoдoi l  i  впеpтoro пPaЦьoвитiст lo, тo

oдексa Cинявський, як нayкoвець, внiс у
пPoЦeси нopмалiзaцii мoви глибoкe знaння'

нayкoвнй дoсвi .ц i  poзумiння тенденцiй

po,"'"*y7. oтoж 6yлo эaцo7937 -гo poкy йoгo
peпpесyвaти i poзстpiляти.

Tpетьolo oсoбoю кoмiсii бyв Bсeвoлoд

Гaнцoв (poдoм iз Чepнiгiвщини) - гдибoкий

знaвeцb yкpаiнськoi дiядектoдoгii, зoкpемa

пiвнiчних гoвipoк ("{iялeктoлoгiчнa к^aси-

фiкaцiя yкpаiнськиx гoвopiв', 1926 p.), лeк-

сикoгpaфii тa iстopii yкpaiнськoi мoви (вивнення

гoвipoк пpиве^o вченoгo дo пepег^ядy всiеi

схеми iстopii yкpaiнськoi мoBи, з oг^Ядy нa якy

цiлкoм вiдпaдaлa теopiя uпpapyськoi €днoс-

ти)) - цiсi, зa €вгенoм Тilмнeнкoм, зaйвoi

a6стpaкцii) - 6yв ч^енoм пpaвoписнoi кoмiсii

тa aвтopoп4 poздiлy uфoнетикao y Пpoектi
yкpaiнськoгo пpaвoписy (1926 p.). I як висдiд

тaкoi дiядьнoсти - peпpесoвa}Iий y спpавi

Cпiдки виэвo^е}r}Iя Укpaiни 1929_46 pp.'

1949-1956 pp.8
/,o складy pедафйнoi кoлегii пpaвoписнoi

кoмiсii, a це пеpелivенi вище вненi, згoдoм бyлo

ввeденo i  фигopiя Ълoскевичa (poдoм iз

Хмeдьниччини) - aвтopa пpaцЬ iз дiядек-
тoлoгii Пoдiлдя i oписy €всевiевoгo €вaнгедiя

1283 p. Biн yклaв пеprший, нaйкpaщий i нaй-

пoвнirций uПpaвoписний слoвникu yкpaiнськoi

мoви (близькo 40.000 слiв) (1914 p.,7 -e внд.
1930 p,). Зpoзyмiлo, щo тaкa opтoгpaфiнна
пaм'яткa стa^a oснoвним свiдченняМ пpoти

нЬoгo нa пpoцесi CBУ (Спiлки Bизвo^еllня

7 шI"в".rьoв Юpiй l-Ioкo.'riння 20.х pокtв a vкpаiltськo}'t'
rtoвtlзtIавствi //Слotlo - 1993 _ Чlrс,пo 6 - C 6
6 }kpaiнська rtoва ЕttЦIrrс loпс: iя - к '  2000 - с 86

Укpaiни) 1929 poку iяквиpoк _ 5 poкiвyв'яз-
неriня. Учений не вигpимaв зн)пдaнЬ i1935 poку
нaкJ\aв нa себе pyки.

26 тpaвня _ 6 неpвня |927 Poку в
Хapкoвi вiд6yлaся Bсеукpaiнськa пPaвo.
пнсrra кoнфеpенцiя, y якiй бpалo yнaсть пoнaд
50 дедегaтiв, якi пpедстaв^я^и всi iстopиннi
зeмli, зaселенi yкpaiнцями' сеpед ниx i вченi зi
Львoвa: aкадемiк Киpилo Cтyдинський,
пpoфeсopи lлapioн Cвeнцiцький i  Bасидь
Ciмoвич. Oбгoвopивu.rи пРorкт пpавoписy l
вiдпoвiднo пpoгo^oсyвaвцIи' де^егaти зaтвеp.
дили нoвий пpaвoписний кoдекс' a 6 веpесня
7928 poку наpкoм oсвiти Микoда Скpипник
пiдписaв йoгo дo викoнaн}Iя. Пpaвoпис ввели
У дro в ciчнi 7929 poкy. Нayкoве Ъвapиствo
iм. I I lg3чg'r*а y Аьвoвi тaкo)fi пpи€дн.l^oся дo

a
цl € l yхвil^и..

Кpiзь yхвaлений пpaвoпис пpoстyпa€ ти-
тaнiчнa пpаЦя' гди6oкий iнтедект i  кpoв
видaтних пoдвиlt{никlв нaшroi винищ5вaнoi, але

незнищeннol lr{oви' щo в}lемo2fi^ив^tо€ чеpгoве

зaтишtltя y пpавoпис}riй цapинi i безпpинципне

випpавда}Irш нeвчaснiстlо феi пpoблеми. Hе ми

ви6иpaемo чaс' a нaвпaки _ нaс вlн Bипpo-

6oвyе. I тiльки сильнi iндивiдyaльнoстi стаlоть
pеa^bниtlt знaкoм чaсy' вЦчyвaючи си^otо свoпo

ДУxУ Ta глибинolо iнтелектy йoгo нaгальнy

пoтpебy: себтo пpиpoдний poзвитoк мoви y
сyв язl внyтpllllньo- тa Пoзaмoвниx чинt{икlв

нaпpoтивary пo^lтичtloМy диктaтoвi.

Гaзerтl Й ittлi B|1IIaIHHя

Пepеnшш HaнoыrlЙ
ПpaBoll''1c HeГaiIIo _ у
тpaвнi 1933 Poкy, щe
Дo rtoГo пубЛiхaцii, i
нeПi,ЦГoToBaшi ЧИтaЧi
oп,tll'Lл|Icя пepeД
ДoKoHaIII4I| фaKToм,
Bpaхeнi вtахлaлaui Й
C.IуДeIITTI pamofut
B'4яB |4Л |4' IЦo II paB I4]I a,

frKILX BOHI'I

ДoтpI4IIyBaJII4cя' IIе

ДiЙснi, a якiдtЙснi, _

Hе IIIaTI4, Cлouaткy
ПpaBИЛa oПyблiKyBafiI
y MaЛoпolnиpeнoмy
хypшaлi "Пoлiтelaiчнa
oсBiтa", 1933. oкpемoю
KH''DKIюю BoII'4

3' Я BILJII4.я IIaПP,tKiHЦ i

1933 poкy'

ЮpiЙШepк,
Укpaшсъкa мoвa в пepшil
пoлoвннi ДвaД$тoгo
стoлiття (190Ь1941) //
Пoporп i uлopiжя. _

Xapкjв, 198. _T, 3. _
9 }Iiмнyк B B Пpo6леrrи yкpaiнськoгo пpaвoпнсу в ХХ С.341
cт // Укpaiнcький пpaвoпис Пpoекг найнoвirшoi peдaкцii
- к' 1999 - С 255-256
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Il. д0 lсToPll
HA1lI0г0

пPABoписy

Зa nевнuх icmopuннuх
gмoв caмe вu6ip

ваpiянma нanцcaння
мolrcе сmomu сц*tвoлoм i
noка з t|u кo rd кg льmg pн oi

дuсmанцil .
Гaлцна Явopськa

Huш" гpaфiнна системa писbмa y фopмi
киpи,rицi тa пpaвoпис як систeМa opтoгpaфiнних

знaкiв - пot{яття нaвзa €М зaлехtнi. opтo.

гpaфiя, вiдo6pажaroни внyгpirшн€ нaпoвнен}rя

гpафiннoi системи, € вoднoчaс i зoвнirцньoto

oбoлoнкolo мoви. Biдoмo' щo киpи^иЦtо нaз.

вaнo нa честЬ yпopядникa слoв'янськoi пи-

сегt,tнoстl,t пpoсвiтителя Kиpилa, якoмy }ra-

^е?t{t{тЬ 
Фyнкцtя кlнцеBoгo впopЯдкyвaння тaк

звaнoгo киpи^ичнoгo алфaвiтy, гeнетич}lo

пoв язa}Ioгo ще з }taдчopнoмopсbкolo €poг.

лiqiкolо, се6тo з aлфaвiтoм, Iдo згoдoм пiд,

гpецЬким вп^ивoм i нa гpецькiй oснoвi виpoб-

^Явся 
пРoтягoм тpиBa^oгo чaсy (Vl_V ст. лo

}I.е. дo IХ ст. н.е.)l0. Bинахiд Киpилa - це не

пoчатoк' a зaвеplllенrrя пpoцесy' який вoднoчaс

стaв пoчaткoм }loвoгo пpистoсyвaннЯ' a дa^l l

чaсткoвoгo эвiдьнення наrшoi фoнетики й

l0 oгiснкo Iвaн Iстopiя укpaiнськoi лiтepaтypItoi lloвш
к. 1995 _ С. 24|

12 13

мopqoлoгi i  в iд нaспpaвдi нyхloi  д^я нaс
киpилицi y i i 6oлгapсЬкoМy вapiянтi' Bаpтo
нaгo^oсl{ти й нa тoмy, щo нa пoчaткoвoмy етапi
стal{oв^еI{l{я свoеi писемнoi тpaлицii бiльrцiсть
сдoв'янських Мoв взaгaлi нe кopистyвa^ися
aбeткolo, ствopeнoro сaмe д^я них. Ишдoся

^иlIIе 
пpo е^eментapне пpи^aцгryвaння систеtvtи

.тyжoi мoви дo пoтpеб влaснoill.

opтoгpaqiя дaвrrbopyсbких писем}tиx па.
м'ятoк }Iе lr,ta^a зaсoбiв для вiдoбparкeння oкpе.

мirцних фoнeтичt.tиx oзнaк yкpaiнськoi мoви,

зoкpема тaких: a) л. -pyськ. xсrpелo (у*p, д*,-
pелo)iб) л..pyськ. aлuца (укp' вgлuця); в) нa-
пoвненiсть д.-pyсbк. * (нитaння як е эaмiсть
i); г) пoдвoенa зм'якцlенiсть пpигo^oсниx y

гpyпi iменникiв *-ьjе; r) ствepлiнt lя пpи-
гo^oсниx пеpел [e]; д) дiесдiвнe зaкiнчення

-Mol ЯК€ виникa€ y писblvtе}lствi arк y ХIV ст.,
хoн стapiruе вiд Киiвськoi дepхrави; е) вiл.

сyтнiсть гpафiнниx знaкiв, якi  6 пеpедaли
пеpетвopення етимo^oгiчних (лaвнiх, iстo.
pинних) o' r в нoвoзaкpитиx ск^aдаx (дaвньo-

yкpаiнськi кни?t{tlики знaйrцди спoсi6 пеpе.

дaвaти 
^ицIe 

пoдoвrкений гoдoсний е пеpед
пoм'якtцениrr{ пpигo^oснtlм' пoзнaчaючи йoгo
лiтеpolo t, a пoдoвrкене o afl{ iз сеp. ХIII ст.
стa^и пеpeдaвaти лiтеpaМИ у oу ro); е) зa-
мaскoвaна спpaв}кн,t фotlетич}ra пpиpoдa ъ' Ь

'oщo12.
Чyжa opтoгpaфiя, себтo цеpквa тa Тi мoвa,

за Cтепaнoм Cмаль-CтoцЬким' (дoвгий чaс

l l  Бpайveвськнй Мltхai iлo Пoхoджeння укpaiнськoi
писеrrнoстi. - к.' 1998 - с 70
l2 l1apyк oлeксaнлp. Укpаiнська мoва сереД itlIшrtх
с.1oв'янських: етнo.' loгiчнi тa гpаьtатинtti парar{етpt{. -

flнiпрпeтpoвськ' 1998 _ C. 124.

Пporrycк aбo ДoДaння
oД]Iiei лiTepl4

Moxe фHaЧaTИ

laГ.I4ftIIЬ yсЬoГo сBiry,

Blцслiв iз Taлмулу

Гeлпнa ЯвoPcькa.

Пpecкpпnтизнa

лiн гв iстt кe ж' лttс кypc'

Moвa. Kyльтуpe. BлaДa.
_ K',2a00' _С' 192.



зaкpивa^и дifiснuй стaн pеней y нaс нa Рy-
.  l1 r

сl>.-. l  в^aсне чеpез цe мa €N,to нayкoвy нe.

певнiсть Цoдo встaнoв^ен}rя хpoнo^oгi i  пpo-

Цесy пoдвo€ння пpигo^oсниx y гpyпi iмен-
никiв нa *.ьjе (типy lнaннfl - зl{с'rи €) тa
пpoЦесy ствеpдiння пpигo^oснr,tx пеpед [е]
(тнпу л,eнь_день). З цьoгo пpивoдy с^yцrнo

бiдкaеться Mихaйдo Maксимoвич' aдж{е
нyхtий пpaвoпис змylцy€ фiлoлoгa pyхaтися
(мa}r iвЦями>' (навпoмaцки>, бo .зaмiсть

спискiв, де 6yквa чaстo за^е2ttить вiд pyки,

l to пиtIIе '  €  живi звyки мoви)14. ![е за.

свiднyе, щo (безпеpеpвI{iстb opфoгpафirнoi

тpaдицi i ,  МaIочи свoto цiннiстb як oб'ед-
нaвчий е^емент певl{oi кy^ьтypи' €  вoднoчaс

пеpеlIIкoдoto пpи вiдтвopеннi кoнкpетнoi

фotlетики piзниx iстopинних пеpioдiв poзвит-

кy rr.|oви' oс06^ив0 нaйдaвнilци*'15' Ч"p", ц.
дoвoдиться вlдpaднo зaдoвo^btlятися 

^oгlч-
ними пoМи^кaми писapiв' a тaкo2t( <(пoзбав.

^еними 
apхaiзylонoгo мaскyвaння пpaвo.

п}rснoi тpaдицiiu 
^aтинсbкими 

текстaми y

пo^bсbкoмy вapiянтi ХVI_ХVII ст., бo тyт
<нaбaгaтo яснitше, нiнr y стapoyкpail{сЬких

киpи^ичниx текстаx' пpoзиpa}oтЬ ptlcti To-

дitцньoi yкpaiнськoi qoнетики u 16.

l3 l1аpук o,rексаплp Tам самo. - C. 106; Ткаченкo o Б
Poсiйська тa цepкoвнoсJtoв'яtrська мoва (poсiйськoi p€дaкцii)
як джepeлo p€кollстpyкцli найдавнtшoгo пeptoлу tстopti
yкpaiнськoi мoви //Мoвoзнавствo _ 1993 _ J.& 2. _ с.
t3-14: Пiвтopaк ГП 3анeпaд зpедyкoвaних ь, ь i йoгo
вплив нa фpмyвaння фнoпoгiчних систeм сJIoв'я}Iських
мoв //Мoвoзнавствo _ 1998 _ }ф 2_3 _ С 6; Ткаченкo
o Б Укpaiнська фнeтика нa iстopикo.тl.lпoлoгiннoму тлi
//goвoыtaьcтвo _ 1998 _ }.f, 2_3. _ с 15-16
l4 Цит за l{apyк oлeксaндp Там сaмo - C. 106.
15 Tкачeнкo o Б Poсiйська тa цepкoвltoo]oв'янська мoвa
Там самo _ с. 13
16 Tкачeнкo o.Б. Тaм самo. - C 14.

A мoва y тoй чaс, як yгa€М}Iиченa Маг.

мaтичнa си^a' }тypтyвa^а' po3вивalочисb l змl-

н}olочисЬ. Чyжий пpaвoпис' як чy2fiий oдяг, не

вiдпoвiдaв i i ,  як зaзнaчa €  Iвaн Фpaнкo,
..внyгpirшнiй 

вдaчi' '. 
..Рyський 

язик пиIIIyтb

opфoгpaфiсю, не виведе}Io}o з пpиpoди йoгo

звyкiв, ir^е пoзиченolo Biд цеpкoвнoс^oв'яI.|сЬкoi
i збдихсенolo лo poсiйськoi. B письмi oзнaчaк}тb

звyки не тaк' як iх нyеться в пoпpaвнiй 
^юдoвi

виМoвi, a^е бyквaМи, в?t{иBaниrvrи y вiлпoвiдних
випaдкaх y цеpкoв}loс^oв я}lсbкoмy писbilri '

H aсдiдкoм цЬoгo пpинЦи пy стir^o }Iеt!'oЁ{Ли вo'

незвaI{aIoчI. }ra всякi пpипt{си тa пoясненн'l,

пpедстaвити pyськy lv'oвy гpaМaтичнo тaк' як

сboгo вимaгa € iJ внyтpitцня вдaча"17. |leil

пpoцес oдвiчнoi змiни внyтpirцньoi сyтi -
МoBи - дo6pе poзyМiди самi 6oлгаpи. Heвi.

дпoвiднiсть rvti}t{ }t{ивиM tvtoв}tим opгaнiзмorи тa

зaкoстенi^им пpaвoписoм y в}fiе yстa^енiй

гpафivнiй системi вимaгa^a пpавoписt.to i
pефopми, i тaкy pефopМy здiйснив пеpцIий

l{итpoпo^ит Ъpнoвський €вqимiй y пo^oвиI{i

ХIV стoдiття. Пiд кiнець ХIV ст. цей пpaвoпис
пpийruoв i в Укpaiнy i мiцнo зaкopенився a}к дo
пoчaткy ХVII ст., a пoчaсти - i дo ХIХ.

Пpo6лемa хiбa в тiм, щo вiн бyв ще менцrе
вiдпoвiдний дo }Iarцих пoтpеб, як пoпеpеднiй,

пoзaяк €вqимi iв пpaвoпис спpямoвaнo нa

пoтpе6и 6oлгapськoi Мoви, i afi{ нiяк не иIiltlих

с^oв'янськиx'  зoкpемa yкpaiнсЬкoi.  Д,ля
пpик^aдy' цей пpaвoпис yrкивaв ь зaмiстb ъ в

кiнцi слoвa (вiдтoлi дaBня фopltа й вимoвa

гpeЦькoгo с^oвa слиllъ пеpетвopи^aся xибнo в

17 Фpattкo IваtI Aз6wlta вiйtна в
3i6pаrlшя твopiв: У 50-ти тortaх. _
с 614

Iirлlrчlrrti

к. 1982
1859 p
-T 47
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P a з o м з хp и с'r'пяt c ьким
блaroueстям, пicllя
ГpeЦЬКoГo oopяДy,

ми пpиЙнялl,t юмrи
Цepкoвнi, писaнi в язицi

стaщ'лoв,янськiм,
Xoчa Й бyв тoil язпк

пoДiбttим Дo нaшoro,
тa вхe х вi,ц ньoro

вiлpiзнявcя.
Бyлo б ce лля pусЬKoГo

нapoлy кoprtaiпим,
кoлпбмпзnovпttу

мaли цepкoвнi KIII4х]<''I
pyсЬKИr,I я3Икorr i чпcro

pycькпlt язих
poЗBI4BllЛ14.

iвaн BepхpaтcькпЙ

oксaнa Mпхптюк,
Амя мeнe нalДopoxui

кypnнп Bкpaiни //
Ilивoсlloвo. _2003, _

Ng 12. - C. 56.

нoгУ. aмuнb з м якtlм н в кiнцi слoва); тaкi

фopМи, як mвoa, свяmaai юс ведикий зaмiстъ
ъ' я' o тa ин. Зoкpема нaшa с^aBна Пеpе.

сoпницькa €вангелiя (|556_|561) - беpегиня
лyry живoi N,roви _ писaнa чy?ttим пpaвoписolи,

iз якoгo гoдi видo6yги }ra пoвеpхнlo yкpaiнськy

фopмy: cmвopiль, вbtllroлb, t1ъекomopaa To-
1Я п

Цo.-. l lpoгt,toвистo щoдo Цьoгo poзl{lpкoвy€ l

Пантедеймoн Кyлiru: 
..Oттaк 

письменний язик

пoМil^y тa несвiдoмo вiднyrкyеться вiд наpoдy,

i лroди пpивикaroтЬ yвa?кaти се зoвсiм пpиpoд-

}Iим' кo^и пиlIIеться пеpев.t}t{нo пo-Цеpкoвнo-

сдoв'янськи a6o пo-poсiйськи. Чи ж мo}t{е тaка

лiтеparypa пiднести oсвiry нapoдy)'' ..Пись-

меннi дlоди пpийruли з зем,ri нyrкoi i пpинес^и

iнцlий язик yкyпi э Бorким с^oвoм... Oтoж

пpиpoдllя мoвa тиI{я^aсЬ пo 
^lсoвих 

эaстyпaх
yкyпi з давнiми пiснями i звизaями, a нoвo-

кoвa}Ia' нi6итo виtдa мoвa кця)ки^a y висoких

бyлинкax i сyаилa пo гopoдaх i селaх, i писaлa

кни2t{ки i сyлнi гpaМoти пo мoнaстиpяхu19.

Cлyrпнo зазнaчa€ Михaйлo Бpaйневський, щo
вкpaй вaлsливo дoсдiдrкyвaти opтoгpaфiю най-

дaвнitших ,4oкyмeнтiв, 60 вoнa, нa Щaстя'
зaсвiдчyс цiкaвi вiдxиленrrя вiд нopм ХI ст. i

пiзнirшoгo чaсy' нaпpик^aд, нечaсте в2t{ивaння

pедyкoвaниx (кopoтких) гo^oсних ъ зi змiнolо

нa o' ь на е aбo звичaйнoгo пpoпyскy в пoзицii,

де вoни мади 6 стoяти. Бo, зpoзyшri,ro, щo це
пiзнirui знaки, пpивнесенi неpеэ 6oлгapськy

киpи^иц}o' мaбyгь, y*. 
" 

Х.'.20

Рoзвитoк oсвiти i tшкiльництвa y ХVI ст.

кapдин.l^Ьнo зaгoстpив пpaвoписнy пpoблемy i

18 oгiсIrкo Iвaн Там самo - С 229-230
19 цltт' за l{apyк oлeксанлp Там самo _ C. 106.
20 Бpайveвський Михaйлo. Там сaмo - с.  146, 150-15l

в?t{е y Aьвiвськiй гpaмaтицi uАдельфomеc,
(1591 p.) вiднaxoдимo нaцIy <зaпo^iтизoвaнyu

лiтеpy r (дo цьoгo в}кивil^и кг), якa Oтpимa^a
rpyrrгoвнy лirгвiстиvrтy пpoпискy y u Гpaмamuцi
слoв'янcькiit'' (1619 p.) Мeлeтiя Cмoтpиць.
кoгo. Bдaсне зa нopмaмн ,,Гpaмamuк|l' ' '>>

Mедетiя Cмoтpицькoгo впopядкoвaнo всi

цеpкoвI{oс^oв'янськi тексти нa схoдi i пiвднi
Сдaвii, себтo всiх сдoв'ян, якi викopистoвyв.l^и

киpи^ицю. Caме ця 
..фамaтикa..." 

нa всi 150
poкiв стaлa гo^oвним д}rrеpе^oм гpaмaтичнoгo

знaння для всiх слoв'ян i аltt дo Z.oi пoл.

ХVIII ст. не зIla^a сo6i piвних y слoв'янськiй

фiлoлoгii. lз стoсoвних дo наrцoi теми пpo6лем

зilвв.l2t{имo' щo ве,rикий qiлoдoг Mедетiй Cмm-
pицький yстaнoBив пpaви^a вЁ{ивaнHя лiтеp нa

пoзнaченHя гo^oсllиx i пpигoлoсниx' y}t{ивaнHя

ведикoi бyкви, poз.Ц'iлoвих знaкiв, пpaви^a

пеpенoсy тoщo. oневt,tднo' Iдo xapактеp }ropм
Мелетiя Cмoтpицькoгo <6дaгoтвop}Io вп^и}ryв

нa yстtl^ення opфoгpaФii й пyнкryaцii стapоyк-
paiнськoi лiтеparypнoi 

"o"no21, 
oднaк пaм'я.

тaймo, цo Мелетiй Cмoтpицький oписyвaв i

систеIr{атизoвyвaB гpaгиaтI{чнo - пpaвoписнi

кaтегopii цеpкoвнoс^oв'янськoi мoви пiзньoгo
пеpioдy, дiнгвiстичнo-тepмiнoлoгiчнi нaзви яких

i дoтепеp фyнкцioкylоть y poсiйськiй гpамaтицi

нa зpaзoк iм'я, мiсmouменiс '  2лаzoл, пpu-

ч a сmie тoщo ; нaзви вiдмiнкiв : u мe нumель ньttt,
po.цumелb|Iьt i l , ,ц ameльньt i l ' . .  тoщo; чис^a:

е,1uнcmвен|1oе,,цвoйсmвeннoе, tr||1o1|сесmвен|1oе.
Пoпpи yсвiдoмдення незaпеpечнoi цiннoсти
nфaмaтики... u Mелетiя Cмoтpицькoго,

2l Iliмнyк B B Cмoтpшttький Мeпeтiй //Укpаillськa lroва
Еltцнклoпедiя _ к.' 2000 _ с. 582
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..3a c^oil'l

ПoхoleHIIЯM

pociЙсЬKa JliTеparypНa

MoBa _ Цe IIеpeHeсeIIa

IIa MoсKoBcЬKИItr rprrr

ЦepKoBIIocЛoB.яHCЬKa
(з пoхoДхeши IIaBHЬo-
бoлnpськa) мoвa, Щo

влpoДoвх стopiu,
з бл и.хl/ю ч и c ь i з хтl вo ю

IIapoД.HoIo l4oBoЮ,

ПocryПoBo BTpaTИЛa

cBoс ЧyхoЬIoBIIe

oблпч,tя'

А,А. IIIaх]raToB.

ouepк сoвpeмeннoro
pyссKoГo Л I'Iтe paт',p Ho Гo

языхa//

- Itl., 1941.
_c.60,

poзyмlимo' щo сaМе вoнa (скyвa^a oкpеМиМи
tшкiльними пpaви^ar\4и) ?кивy lrapoдЦ/ Мoвy' якa
ПoвсЯкчaс пpopивa^aся y писaнi пaМ'ятки.

l loстlинo tl^yгa^и зaкoни пpo в2t{ивa}Iня и -
ьl, *, _ i, 't _ е; y?rrивa^и цеpкoвllиx знaкiв,

якi не мaли oкpемoi звyкoвoi фyнкцi' нa зpaзoк
ь' ъ; o' € - o/lчинa, W' € - мнo}кинa; A -
кiнeць i серлинa слiв. m - пoчaтoк с^Ь тa ин.22.

Ha пpевеликий жaль, щpaiнська мoвa' як

зaзнaчa€ oлександp Ц^pyn, нa тpивaлий нaс

бyлa зaстyплена в д,еpжaBнoN|y' кy^bтyp}IoМy та
pелiгiйнoг"ry rкrrггi мoвolо стapoсnoв яrrсbкorо -
чy}t{o}o з пoхoд}кeння, вiдмiннoЮ зa гpaМa-

тичнoro стpyкrypoю. I uякщo для yкpaiнськoi

мoви пpийняття ЦepкoBнoсдoв'янськoi мoви

стa^o гa^bмoм ii евoлlоцii' тo д^я iнrцoi схiднoi

сдoв'янськoi poсiйськoi - таке пp}r^y.

нeння бyлo нaпpoчyд *'"o'"op'n"'23.

Biдoмo, щo ХVII ст. - Це зoдoтий вiк в

iстopii нaшoi кyльrypи: нe6aнене з часiв Киiвсь-

кoi  Рyси пiднесення нaцioнaльнoi самo-

свiдoмoсти, poзквiт нayки, кy^bтypиt rvtис-
тецтвa. Cтaнoвим хpе6тoм poзвиткy всiх цих
склaдникiв кy^Ьrypи - € Мoва y ii зoвнirшньoшry

пpaвoписI{oмy виявi. Зa чaс ХVII ст. lкива

фo^bк^opt{o-дiядектнa стиxiя мoгyтнiм стpy.

МеlIем y^ивa€тЬся дo лiтеparypнoi мoви стapo-

сдoв'янськoгo зp.rзка. Myсiв пpистoсyвtlтися дo
тих змiн i пpaвoпис, який нaгaдyвaв кpиry пiд

якoю }rypryвaла poз6ypхaнa Мoвнa пpиpoдa, tдo

oсb.oсЬ y нестpимi мa^a ви^итися нaзвеpх.

Cеpед тaкиx фoнетичних pис нapoднoi мoви

22 сirroвич Bаси,lь УкpailIськa }foBa i пpaвoпt-lc 71
Укpаiнське }'oвo3нaвствo Упopя.lкував Ю Шевeльoв -
Unlversitv of ottав'а Pгess' 1984 - с 95
2з Цapук o.lсксандp Таt,t саrto _ с l05_t06

кpiзь тpaлицiйнy opтoгpaфiю пpoсryпa€ зBy.
чaнrrя * як i; перхiл /o/ тa l"/ " /у/ тa /i/;
пoп^yгaнrи нa гц-rсьй П з Dl тa иI.I. Мoва вимагалa

змiни зoвнiц.tньoi oбодoнки вiдпoвiднo дo свoгo

вrrщpirшньoго poзBt{ткy.

Aле стaдoся, як в^yчнo зayвarкyс Iван

oгiенкo, <небyвaле pевoлroцiйне пoтpясiннЯ>

пpaвoписy: y 6ерзнi 1708 poкy з нaкaзy цаpя
Петpa I эамiненo стapoдaвню кl{pl{^иЦю нa нoвy

гpaждaнкy' Якa зад,oвo^ьнялa пoтpе6и тiдьки

poсlисbкol Мoви. laк yкpalнсЬкe писbМенстBo

си^oIо пo€дrraнo з poсiйським пpaвoписoм, i вrке

не ст.l^o мiсця аля лiтepи r; пoвибивaнo' мoв }ra

пoдi 6oro, нaдpядI{oвих знaчкЬ нaд киp}l^ичними

лiтеpaми, пpистoсoвa}Iими дo наrцoi вимoви; t

с,riд ч}l.гати як е; пoнa^Bписyвaнo закirгlень пpи-

кмеT}Iикoвoг0 вiдмiнlовaдrя в poдoвoшfy вшмitп<y

o1нtl|lt| - alю (lrcuваzo); вIl^yt{енo спoЕry'tа^ЬHy

ФoРг'fy з чaсткotо нeхaй, a впpoвaд2кеt|o /I,a Ta

ин., себтo чуаffa фop'rta якнaйaктивнirце

втРyтн^aся y с1ть нarшoi мoви. oдraк yсyпеp€ч

накиrгyгiй гpаждаrщi Киевo- Печеpсbка лaвpa як

oсеpдя к}lигoдpyl{yвання впеpтo видaвa^a Kниги

пpистoсoвaним дo yкpaiнськoi мoви пp;lвoписoМ.

Cпoнaткy бyли rштpaфн, a 7720 poкy yкaз

Петpa I,  в iдпoвiд,нo дo якoгo yкpaiнськy

пpaвoписнy системy цiлкoм yпo.Ц,iбненo .Ц,o
poсiйськoi, a 1126 poкy Мoскoвський Cинoд

нaкaзaв Лaвpi: .И впpедь, кaкия цеpкoвнblя
к}rиги кoгда печaтaтся бyад, вeлеть нaкpепкo

сМoтpетЬ, дaбьl всё npaвonuсaнuе в лumеpaх Y|

в пpoсoдиях (нaгoлoс - I.ф.) пpoисхoди^o

сooтветстве}tнo ве^икopоссийских печaтей, без

Bсякoгrэ yгrylд er+lя...,,24 .oгolк пpaвoпис .вбrrгo

24 Лизаннук Bасиль Haвiчнo кайдattи кyвa,rи - Львiв,
1995. _ с 54-55
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якpaз тoдt' кo^и вlI{ пoчaв пеpеpoд}t(yвaтися на
пoтpi6ний д^я yкpaiнсЬкoгo письменствa нoвий
пpaвoпис. A неpез цe нopМa^Ьний poзвитoк

нaцIoгo пpaвoписy пepеpвaвся бiдьrце як нa
стoдiттяuz) - i як нaслiдoк дo Киiвськoi aкa-

демii впpoвaдrкeнo нoвий пpедrr,tет - poсiйськy

мoвy i нoвий пpaвoпис (пo пpaви^aм гoспoдинa
Лoмoнoсoва'.

Ми встyпиди y чopне ХVIII ст.' якe € сy-

цiльним дiквiдацiйнигvt темпoм наrцoi висoкoi

кy^Ьтypи. Cлoв'янopyсbкa l ' |oвa (ruтy.rнa

ЦеpкoBнoс^oв'янськa), зapoдивlIIисb нaпpи-

кiнцi ХVII -  нa пoч. ХVIII ст. ,  пицIниt\{

цвiтoм poзквiтaе пiсля yкaзy 7720 p.26 Слу.

ry}oчи кy^brypниМ пoтpе6aм yкpaiнцiв, i слo-
в'янopyськa i витвopeнa спiльнoсхiднoс^o-
в'янськa мoвa фигopiя Cкoвopoди, витiснили
з y}t{иткy в)l(е oсвячеt{y двoмa стoлiттями стa-
poyкpaiнськy лiтеparypнy мoвy i з пpистoсo.

вaним дo нei пpaвoписoм. 06'ективн0 вoни

вiдiгpaли дeстpyктивI{y poль. Aле, pyйнyoни

стapoyкpaiнсЬкy мoвy i вiдкpивaюни тим сaМиги
пpoстip д^я пolllиpeння в Укpaiнi poсiйськoi

лiтеparypнoi мoви, цi шrгyннi мoви рoзчиrда^и
мiсце для нoвoi yкpaiнськoi л iтеpaтypнoi
Мoви - y}fiе не нa Цеpкoвttoслoв'янськiй, а нa

.)7
сyтo нapoдtllи oснoвl-.' a цe oзнaчa^o твopен}rя

пpaвoписy не тpaдицiйнo.етимo^oгiннoгo, a

фoнетичtloгo, се6тo тaкoгo, lto дихa€ в yнiсoн

з t\,toвo}o, 
^егкo ̂ ягa€ 

нa iT пoвеpхнto, oхoпивlци
пpyжнo iдoвеpruенo. Себтo 

..пиrци 
як чy€lIJ _

читaй як бaчиш" (Мapкйн I I l3шцggцч).

25 oгiснкo Iван Tам сaьro - C 23l
26 Pvсанiвський B Nl lстоpiя yкpаittськoi .riтepaтуpltoi
мoвl l  _к '200l -с 1зl- l32
27 Pvсaнiвськиit B М Таrt сaьro

Кiнець ХVIII ст. oзнaменoвaний nЕнеi-

дoюu Iванa Koтляpевськoгo' щo (стa^a D{oстoм

мirк стapoю тpадиЦi€'о i нoвими пoвiвaмиn28,

тим Мoстoм' дe нa oДtoМy пpoстopi зiйurлися

пapa^е^ьнi ваpiянти звyкoвoгo a6o мopqo-

^oгiчнoгo 
oфoptr.'^ення с^oвa, с^oвoспo^yченЬ

тa ин.| себтo сyцi^Ьний пеpесит дy6детiв, який,

no - nеpulе'зaсвiдчиB пpoстo вибyхoвy пoтtнцiй-

нiсть нapo.Ц,}roi N,toви, a no-,Цpazе' цЯ tlеyстa-

ленiсть, нестpyнкiсть, хaoтичнiстb вимaгa^и

нopмaлiзyвaнtut нa всiх мoвниx piвrrяx, iзoкpеrvta

opтoгpaфiчt{oмy. Aд}ке нopмa, сеpед якиx i

пpавoписнa' нaгaдy€ 6еpег зi 3вq4eнoю еcmе-

muчнo - Дoцiль|hoю ozopoJlсею, |Цo6 Jахucmumu

o,Цвiчt lе л|oвнe mвopеннЯ вiд вumoкg йozo

назoвнi, себтo - мoвa nompe1ge фopмu, як

лю,Ццнa o,Ця?g'

Пoчинаtoчи вiд Iвaнa Koтляpевськoгo,

кo2t{ен вiдoмий писЬМeнник i нayкoвець тaк чи

тaк пoпpaв^Яв пpaBoпис, a в цbottfy випaдкoвi

vylкy poсiйсbкy (гpа2rrдaнкy". llьoгo вимагa^a

x{ивa Мoвa, мaroчи нa це не 
^ицIе 

oчeвидне

пpaBo, a^е й нaгa^bнy, невiлклaД,нy пoтpе6y.

Бaтькoм нoвoгo yкpaiнсbкoгo пpaвoписy

стaв o^eксaндp Пaвлoвський, aвтop uГpaмa-

m u(u',| oлo p o сiil c ьKo 1 o |1 а piч ч Я >>, якy нaписaв

1805 poкy, a пiс^я дoBгих випpotДyвaнb y

Рoсiйськoi Aкaдемii нayк нaдpyкyвав ii aж

1818 p. Як свiдчить 
^ист 

aвтopa дo згaдaнoi

yстаttoви' oлексaндp Павдoвський неoднoэ-

нaчнo стaвився дo yкpaiнськoi lvroви: пpaгн}^{!r

збеpеГги ii, вiн yсе-тaки ввaжaв yкpaiнськy

мoвy дiя^ектoм poсiйськoizg . Пonp, це, йoгo

28 Шeве,rь<,в Юpiй Tpалlrltiя i нoватopствo п 'leксlttti i
сти,riстицi I П.Кот.rrярвськoгo - ЧepнiвIti' 1998 - с. 42,

29 Лизatlvук Bаси.'tь Tаrt саI!lo. _ с. 79_80

Знaueюa пpaBoI]I4сy

\BI4ЧaЙHo He ДФ

BoДIITЬCц a BIвHaeTьcЯ

KyЛЬry pIrLI M|I JI юДЬM |4

яK беЗIIeFuнttЙ фaкт
KyJIЬryPIIoГo хI4TTя

HapДy'

Бyлaхoвськиl Лeoнiл.

3 arutьн e м o вo з H a B cТB o.

//Bибpaнi твopI4 B II'Ят'r

Toмaх' _ K, 1975. _

T, 1. _ с. 255.
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Пpaвoпиc_
He 1aI<oIIoДaBeЦЬ

t+Ioви, a липe,i,
нaЙтouнitлиЙ oбpaз.

MпхaЙлoBoзняк

iвaн Фpaнкo.
Aзбуltu вiЙнa в Гaлиwнi

1859 // 1iбpaшя твopЬ:
У 50-ттt тoмaх, _ K.,

1982. - T. 47

зaс^yгa пo^ягa€ y фoнетизaцii (вiдпoвiднiсть
вис^oв^енoгo нaписaнoмy) yкpaiнсbкoгo
пpaвoписy' се6тo y вивiдьненнi жrивoi мoви вiд
стapoс^oв яt{сbких пyг poсiйськoгo зpазкa y
значeннi змiстy й qopми вoднoчaс' a сaме:
вт{ивaI{нЯ лiтеpи i нa пoзнaчення qoнeмvl fif
(qoнемa - це звyкoвий тип, щo poзpiзняе
значенt{я слoвa), щo пoхoд}rтb iз дaвнix o, е, t
(пiпъ, стiлъ, лiтo); ,riтеpи * нa пoзнaчення
cпo^УK|r-/iе/; двoзB}кa io на пoзначeння /io/
тa ин. Иoгo гpaмaтика вийrцдa сaме дo pенi,
адлre кiнеЦь ХVII _ пoч. ХVIII ст. пoзнa.
чений ruaленим зyдapoМ двoх пpавoписних
пpинципiв: 7) mpaаuцiйнuй цеpкoвнuй (emu-
мoлoziннuй), якнfr мa€ пеpевary тaМ' дe цеp-
кoвнa тpадицiя в письменствi не пеpеpив;r^aся
(Гaлининa, Бyкoвина, Зaкapпaття) тa 2) qo-
неmuчнuй, де цеpкoвкy тpaдицilо пoч.l^а ви-
тискaти нoва лiтеpаrypна poсiйська мoва. Пpи.
хи^Ьникoм етимoдoгiчнoгo пpaвoписy 6р пpo-

Фесop, пеpruий pектop киiвськoгo 5rнiвеpситеry,
aвтopитетrrий yrений-слaвiст, iстopик Mихайлo
Мaксимoвин. Мaбyть, в iднyвaюни пpиpе-
ченiсть чиннoгo пpaвoписy i йдyни нa пoстyпки

фoнетистarvt,  в iн пpoпot{yвaв стaвrtти нaд
лiтеpaми 6, ё, .ь дaцIки' якщo вo}rи эв}^{атb' як

/i/. Цefrt пpавoпис не спpийня,rи нi фигopiй
Кзiтка-oснoв'яненкo, нi Петpo Гyлaк-Apте-
мoвський, нi €вген фе6iнкa. Певне зaстo-
сyвaI{Hя вiн мав 

^иII.Iе 
в Гaдичинi алt дo 1893

poкy, i тo чеpез зpoзyмiлy непepеpвaнiстb тaм
yкpаiнськoi цepкoвнoi тpaаицii3O.

oднaк гa^ичaни мaли свoiх зaxисникiв

фoнетичнoгo пpинЦипy пpaвoписy ("vитaй -

30 Pvсаttiвський B М Ъlr сaмo _ C 168; Ciмoвич Bасиль
Укpаirrська Irtoвa i ltpавoпlrс Таlt самo - C 95_96

як 6aчиш, пиlци - як нyеrпu), Iдo спpияв

oб'еднaнню всiеi Укpaiни - це oтцi Mаpкiян
I I Tаrшкевич, Iван Bагидевин i Яpoслaв Ьдo.

вацький. Bизpiвання Фoнетичнoгo писbма в

Галичинi мir^o свoi пеpедyrvtoви. Иruлoся пpo

мorкливий пepeхiд нa 
^aтинкy 

(стaтгя Йor:nnu

Аoзинськoг o " П p o вn po вaД' ж ення noльсoкo?o

алфaвimg в paсbке nuсbи|енlluцmвo",78)4 p.)

iвiдпoвiдь нa цrо стaттro Мapкiяна l I larцкевича

"Аз6gкa i аЬесаdlo,, дe вiн зaзнaчa €, rдo,

пpийнявruи 
^aтинкy' 

<бy.Ц,емo незpoзyмiлi нi

сoбi, нi чy}ким: сoбi, тo6тo с^oв'янaМ взaгaлi,

чеpез пpaвoпис, a iнrшим - чеpeз склад i дyх
tr|oви). На дyпrкy Mapкiянa lI13ш693ичд, кц-
pv|^tl|!я - спецiя^bнo ствopеtlа д^я с^oв'янсь-

ких Мoв' тoмy вiдoбpa}кa€ iхнi oсoб^ивoстi i

xapaктеp; сaN,rе вo}ra збеpег^а pyсинiв y Галичинi
?t

як нapoд-.. l lpoти^e}кнy щoдo цboгo дyмкy
вис^oвив згoдoм Iвaн Фpaнкo. Aнaлiзytoзи

невтiul}ti пpичи}rи (не пiзнaнoгo знaче}I}tя

pyсЬкoгo язикa i в ХIХ ст.u, yнений, кpiм

безсylvlнiвнoгo пoлiтичнoгo чинIlика, a сarr,!е без-

деpЁ{aBнoсти, рекoЬ,tендyBав .гди6шoi пpичини

[ ... ] шryкати не деiнде, як 
^ицI 

y вп^ивi цеpкoв-
r.roс^oB'янсbкoгo язикa)), який зaмкнyв нас (y

нepепaшинiй rшкapалloщi пеpeд чy)киt\,tи нa-
1')poДaМИ>>--.

Пoпpи пo^яpнy знaчylДiстb Циx двoх

дyгиoк'  t lепpoМинa^Ьнa зaс^yгa Mapкiянa
I I Iarцкевичa пo^ягa^a в тoмy, щo, 06ст0lоючи

киpи^ицtо' вiн yсвiдoмлIoвaв пoтpе6y ri pефop-

Мyвaти' чepeз те ви^yчив зайвий, 6o неo-

звyrений ъ; ьt t{езаiе}t{нo вiд пoxoдrкення

3l КоlrаprtlleЦь 
.Г 

l Iдсitнo.eстeтltчнi oснoви укpаТнськoгo
pоI(аIlт}rзItv. - ;'Iьвiв, t983 _ с 130
:]2 Фpaltкo lвatt Там са:!to _ с 613' 5t7 .
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зaстyпив 
^iтеpolо 

и; дaвнi o та е '  як i  в
oлексaндpa Пaвдoвськoгo' пеpедaвaв нepeз i;
впpoвaдив дo гpaxrданки цеpкoв}re € '  a^е з
пoсдiдoвним y}кивaнняIr,{ y вiдпoвiднiй qoне-
тичнiй пoзицii лoe, мaelЦi yпеpшe вжив йo, ьo:
pottoм, 3bo6aлu тa ин. - сe6тo зaпpoвaдив
гpaЁ{дa}rсbкy aз6yкy. I якщo га^ичaни неpaдo,
a тo й зoвсiм нe зaкpiплloвtl^и Цих нoвaцiй, тo
вoни гаpl{o' з легкoi pyки Левкa Бopoви-
кoвсЬкoгo тa и}I. пpopoс^и нa Bеликiй Укpаiнi.

Bедиким пoпy^яpизaтopoм i спiвтвopцем

цЬoгo пpaвoписy нa Cxiднiй Укpaiнi стaв виttят-
кoвий знавеЦb nyсiх нaйтoнrцих i  нaйтен.

дiтнiцrих вiдтiнкiв нarшoi мoвиo33 Пu',..n.й'o'
Кyлiшl. зa г\4eтaфopич}Iим вис^oвoм Baсидя
Ciмoвиra, вiн <зpефopмyвaв i тoй нaзвеpxнiй
oдяг [^iтeparypнoi мoви - I.ф.]' y який вol{a
бyла вбpaнa, т i  знаки, щo i i  в iддaють нa
пaпеpi, - зpефopгt,tрaв i yкpаiнський пpaвo-

1L tr 
-пис))/a. Haйвarкливirше y Кyлiu:евiй peqopмi те,

щo (тi (зpеqopмoвaнi - /.Ф.) знaки вlке
вiлpaзy мa^и Bкaзyвaти' щo гtlи мa€мo дo дiдa з
oкpемo}o Мoвotо' сaмoстiйнoю,,).

Ьвopяни пpo "кyлiruiвкy)' мyсиМo N4aти
нa yвaзi Кyлiruiв пpaвoпис 1856_7862 pp., a
сaмe нaдpyкoвaнi .Зaписки o loжнoй Pyсиu,
uфaмaткa', uМетедики,)' yкpaiнсbкi писaння
в .oснoвi' 1861_1862 pp. Це 6yв paцio-
нa^bl{ий шлях мirк фoнетичним тa iстopичним
пpaвoписoм. Aде й зa це йoгo звичнo звинy-
вaти^и y пoлiтиннot\,ty сeпаpaтизмi, пpaвoпис

33 сirtuвltч Bасtt,rь Кv,riшoва tloвa l.r <кvлiuliвка> ,,
УкpаilIське lttoao:tllaBстl}o _ Univeгsity of ottаu'a Pгess,
1984 - с l00
3{ сirtoвпч Bаси"lь Тart сarlo. - C l00
35 сiмoвич [Jасllль lЪм саrrо

нaзв.l^и (знaменeм pyсскoй poз}tи), тa ще й

пpип^е^и дo цьoгo (пo^Ьские денbги' кoтopьIе

действите^bнo кoкет}rичaЮт с кy^иlllивкoйu)o.

Haл yлoскoнa^енrrяМ Кyлitшевoгo пpaвo-

писy пpaЦ}oвa^и виз}Iaчнi вненi, oб'еднaнi y

uПiвденнo-3ахiдний вiддiд poсiйськoгo

геoгpaфiннoгo тoвapиствa" (1873 p.). Пеpе.

дyсiм Це спiвaвтopи вдoскoнanенoгo пpaвoписy

Павдo fitитецький i Кoсть Миxaдь.ryк, aтaкo2t{

Boлoдимиp Aнтoнoвич, Mихaйлo f'paгoгtlaнoв'
Mикoдa Аисeнкo, Пaвдo Чyбинський. f,o
кyлituiвки внeсе}ro певнi змiни: йoтoвaний звyк

i впеpruе пoчa^и пoзнaчaти i, йoтoвaний е -

лiтеpolo €, y кiнЦi с^oBa пеpeста^и в}ttивaти ъ'

ви6yxoвий r пеpедanи Hе 
^iтеpo}o 

g, a бyквo.

спo^}^{енняМ кг' oднaк пpoс^aв^е}rий yкpai-

нoфo6 Михaйдo loзеqoвин, poдoNr yкpaiнець,

poзпoчaв завзятy бopoтьбy пpoти такoгo пpa-

Boписy - i  як нaсдiдoк Емський yкaз

18.05.1876 poкy: (. . .чтo6bl пpи печaтaнии

истopических пaN,rятllикoв 6езyслoвнo yдеp-

}ttива^oсb п Paвoписaнiе пoдлинникoв' в прottз.

веденiяx )rrе изящнoй с^oвеснoсти rrе 6bt^o

дoпускaеПto никaких oтст]mденнй oт o6ще-

пpинятoгo pусскaгo пPавoписarriя', себтo

слoва yкpaiнськoi мoви с,riл 6yлo зaписyBaти po-

сiйськими 
^iтеpаМи. 

Ък кorrгpoль зa гpaфiкoto

та пpaвoписoм стaв свoеpiдним piзнoвидoм

пoдiтичнoгo кoнтpo^ю' який пpoтpивaB дo

1905 p.
У сеpелoвищi yкpaiнськoi iнтелiгенцii вiн

дiстaв ipoнiннy нaзвy (яp}lrккa' вiд Haзви

киpилиннoi лiтepи br - €pи. Хapaктеpнo, щo

36 oгiснкo Iваlr. Iстоpiя укpаittськoi лiтepатyprtoi lt loвlt -

к't995 -С2З4

Koнтpoль 3a Гpaфil<oЮ
Ta IIpaBoП'IсoM сTaB
c B o€ P i ДII 11 M p i 3 H o B I,1 Дo M

IIoлiT|1ЧHoГo

KorIтPoJIЮ, ЯKl,IЙ

пpoтpI1BaB Дo 1905 P.

Ipинa Фapioн
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фoнemцчнuй npaвonuc
taвaв вL\pasу nucaнo.t|g чu
Д pg Koвaнo.L|g слoву ogнaку

чozocь oкpeмozo вiд
poсiйськoi lloвu, чozocь

сaцocmiйнozo _

i мocквoфiльcbкa чacmuнa
gкpai нськozo zpo Jiaд янcm в а

нa so.хiднuх 3е}|лях, ma
чaсmuнa' lЦo сmoяла 3a

oднg лimеpаmgPнa мoвa 3
Poсieю, |Дo нe npцlнaвoлa

nomp е6 u c allo cmitl'нoi
gкpat нcькoI лimapamg pu, нe

вipuлa в ii poзвumoк, _

6aчuлa' нe 6ез npuчuнu, в
з a o e д е ннi Кg лi tll е в ozo

npaвonucg в tдкoлi gnадoK
cвo.o вnлuвg сеpеД, нapo,4,у'

a mo i zpi6 для свoiх iдeй.

Bacuль Сiлoвцч,
)imepu i noлimuкa
(n'яmдecяm poкiв

фoнеmuчнoxo npaвonucg s
Галuчuнi i на Букoвuнi) / /

Укpа|i нcькe лoвol||авcmвo' _

Uniwrsilg ot ottaшa Press'
1984. _ С.193.

нaцloнa^Ьнo сaмoдoстатнi yкpaiнськi пись-
Менники кopистyвa^ися (яpи2ккolo) 

^ицlе 
в

твopaх' пpизнaчeних д^я дpyкyвaнrrя y Рoсii, в
пpивaтнoМy лисцrвaннi i в твopaх, oпyблiкo-
вaних y Зaхiднiй Укpаiнi, вoни викopистoвyвil^и
uкyлiu:iвкyu37.

Biдтак епiцеlтгp бopoть6и зa пpaвoпис' Цo
вiдпoвiдний 

"мoвнiй вданi', зoсеpедився в
Галичинi. 1893 poкy сyпpoтив мiжt зaхисникalvlи
iстopиvнoгo (етимoлoгiзнoгo) пpaвoписy тa

фoнетистами (poзyмiй (кy^itЦiвкa>) сягнyв
кyльмiнaцii. oневиднo, щo це бyлa бopoтьбa
пoлiтичнa. фoнетичний пpaвoпис' як Bичepпнo
зaзнaчив Baсидь Ciмoвич, (дaвaв вiдpaзy
писal{oмy чи дpyкoвaнoМy с^oвy oзнaкy чoгoсb
oкpемoгo вiд poсiйськoi мoви, чoгoсb сaмoс-
тiйнoгo - i мoсквoфiдьськa чaстинa yкpаiнсь-
кoгo гpoмaдянствa нa зaшд}Iих зеt\,t^яx' тa час-
тинa' щo стoя^a за oд}Iy 

^lтеparypнy 
мoвy з

Рoсiеro, щo не пpизl{aвaлa пmpеби сaмoстiйнoi
yкpaiнськoi лiтеparypи, не вipилa в ii poзви.
тoк' - бavилa, не 6ф npuчuнu' в зaведеннi
Кyлirшевoгo пpaвoписy в цrкoдi yпaдoк сBoгo
вп^ивy сepeд нapoду' a mo i zpi6 для cвoiх
.  .?я
lД,еl1>>.".

Aле y веpеснi 1893 poкy пiсля виснa-
lкдивoi пoдiтичнo-пpaвoписнoi бopoтьби зaс-
вiтидo сoнце - i дiти y lЦкo^aх Гaдичини й
Бyкoвини зa poзпopяд2t(енl{яМ мiнiстеpствa
oсвiти Aвстpii (лиrшe ru^ях чеpеэ деpI{aBне
взaкoнення нaйкopoтruий ) oтpимaли пiдpyнник

з7 },кpаilrська rtoвa Еttцшюroпeдiя _ К, 2000 - с. 478,
745
38 сirtoвпч Bасш.rь JIiтерlt i пo.l iтнка (tt'ят.lесят poкiв

фolleтlrчнoгo пpавonIlсy в Га,rlrчlttIi i нa Букoвнrri)
Укpailtськe ltoвoзtlаI!ствo - Uпiveгsiсу of ottаwа Pгess'
1984 _ с t93

Cтепaнa Cмaль-Cтoцькoгo i Федopa Гap.неpa
uРyськa гpaмaтикa>' нaписаний зa фoнетичним
пpaBoписoм.

Аише десятилiтня Фанaтичнa впеpтiсть

пpoФесopa Cтепaнa Смaль-CтoцЬкoгo y вiд-

стoroваннi фoнетичнoгo пpaвoписy тa йoгo

€динo пpaвильний rшлях 6opoть6и - тiдьки

чеpез ypяд' 6o rк rцкoдa yстaнoвa деp2кaвнa, -

дa^и oмpiяний pезyльтaт. A зa тoй чaс (не бy^o

тaкoгo 6pyлнoгo 6oлoтa, яким би пo гaзетax i

нa вiчaх пpoтивники йoгo, пpoф. Cтoцькoгo, не
.  7Q tг

ooкидyва^и)) -.. Naзa^и вигoтoвити нa oснoвl

фoнетичнoгo пpaвoписy грaмaтикy - вигo.

тoвив; каза^и' щo це спpaвa непoгry^яpнa сеpед

гpoмaдЯнствa - кинyBся пoпy^яpизyвати;

кaзa^и' щo цей пpaвoпис tlе дi €здaтнtlil -
впpoвaд?кyBaв йoгo y чaсoписaх Бyкoвини...

Ъки мyаpi aвстpiяки: пеpекoнaB iх пpoфесop,

a сyсiди нarшi, пiвнiчнi, натoмiстЬ вис^oв}l^и

Hoтy дип^oil,raтичtioгo пpoтестy пpoт},l эмlни

етимoлoгiчнoгo пpавoписy нa Фoнетичний... I

тепеpitшнi вiтpи дyють э тoгo сaмoгo бoкy, 6o

як-тo нaiхнi (pyскoязичнi) гo^oви нoвий Пpo-

€кт пpaвoписy) Cкiльки.тo' як зayвax{ив IвaI{

Кoтляpевський, вoни пoмi}к нaс BецIтаloтbся,

a чеpез свllr 
^yo 

Явvlу| яэl1|< l дoсl нaшe (вape.

ники) }lе вимoв^ять. Aде не тaк тii вopoги, як

нaшi мoсквoфiли...

oснoвнy нayкoвo-лiнгвiстиннy зaпoЬ,toгy
y лoнкiгmiвсЬких зMaгaннях пpoфесopa Cтепа-

нa Cмaль-Cтoцbкoгo N4a^a (}tе^еxiвкa>, себтo
пpaвoпис' якиМ вийцIoв nMaлopyсскo-нiМецD-

кий с^oвap> (1886 p.) €вгена ?t{едеxiвськoгo.

Biн нaдaв, al{il^oгiчнo дo пoдвiйнoгo знaченtlя

26
39 сiмoвич Baсиль. Лiтeoи i пoЛiтика - с l94
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,,, хapaKтеP npaBoll|tcy
BI,IILЛИBaс 3

HaЦioltaJlЬHo-Пotli.

TI|ЧHoГo сBIToГлЯIly

люДeЙ, ШIo бopюTЬсязa

ЧИrI0юл-у| IlboГo i

зaBx,ЦI4 e KФ'1pнoю

Ka pT oю y II oлiTT|ЧII 11х

бaraiяr.

Ipинa Фapioн

лiтеp я, с, ю, бyквi iтaкoгo сaмoгo пoдвiйнoгo
знaчення (лic' i,аg' нi.c 1 несmu, нiс ( ,o,o)40,
впpoвaдив йo, ьo (i loю' ньozo), пoзнaчив
м'якiсть свистячl,tx (сьвim) - yзaгaлi ?t{елe-
хiвський iэ 1876 poкy впpoвадив дo кyлiruiвки
бaгaтo пoслiдoвнoстей. oтoж пoаiю 1893 poкy
Baсиль Ciмoвич назиBa€ пеpеMoгolo ()п(paiнсЬ.

кoсти в Гaличинi нaд }Iеясним pyгенствoм i
<oбщеpyським > 6aлaмyгс,"o"'41'

Рaэoм iз poсiйськolo pевoлloцiсto y lкoвтнi
1905 p' yпaли всi зaбopoни нa yкpaiнський
пpaвoпис'  нaклaденi зaкoнolr , t  1876 poкy.
Знaний .Cлoваpь yкpaiнськoi Moви> эa pед.
Бopисa фiнненка вийшoв y дещo видoзмiненiй
кyлiu:iвцi з тaкими Hoвими oсoбдивoстями:
в}киBaння лiтеpи r нa пoзнaченrrя пpopивнoгo
g; пoзI{aчення м'якoсти кiнцeвoгo P; }Iaпи.

и нa пoчaткy с^oвa (uнiil, uнtl.tuil)
тoщo. ![ей nCлoвapьn спpaвив кoдoсaдьний
вп^ив }Ia пpoЦес нopмyвaння yкpaiнськoi

лiтеpaтypнoi мoви' хoч такoi мети yпopядник
пеpед сoбoю'" .'""n"42 i хoн, як пo.фiлo-
сoфськoll,ty зазнaчив Д*. Г. qoн Рaйт "...
нoprvtи пoзбaвленi знaчення iстини, вoни aнi
iстиннi, aнi непpавдивiu43, a,tе вoни - щo най.
вaждивirцe - кy^brypнo i пoдiтичнo знaкoвi.
Застaнoвiмoся l{яД тиrи' щo' пo-пеplIIе, гpaфiкa
тa opтoгpaфiя yсвiдoмлlоroтbся як невiд'емний

40 Цe власItе тe, ulo тeпеp вiдкинро' хoч цe дyжe
пpикI*lетний д,1я нашoт r'oви закoн. Biдтак цe фaта.rьнo
вIlлиllулo нa нашу opтoепiю (вимoвy)' як i твеp,lа внмoва
[свйатий| зaltiсть [сьвьатиЁt].
1l сirtoвич Bасшrь Лiтеpи i пo,riтика. Тaм сaмo _ С. 1g7.
{2 Pусaнiвський B М lстopiя yкpaтнськoi лiтeparypнoi
мoви_к'2001 _С263

13 t[цт. зa Явoрька ГМ Прскpиптивна лi}tгвiстtlка як
дliскуpс Мoва Кyльтypа. B,laда _ к ' 2000 - С. 255'

i неo6xiдний ск^aдник сaмo6yгнoсти етнoсy (y

сеpеднboвiччi мoвa наpoдy oтoтo)кнювa^aся з
.  r44иoгo гpaQlкoЮ,. .; пo-дpyге' писЬмo пoв язaне

з pелiгiсro: apa6ський aлфaвiт пpив'язaний дo
iслaмськoгo кyльтypнo.iстopичнoгo apеа^y,

^aтиI{сbкий 
i слoв'янo.киpилиrний poзме2rroвy€

кaтoдикiв i пpaвoслaвниx (нaпpиклaа, сеpби i

хopвaти); пo-тpет€' пpaвoпис нaбyвaе симвo-

дiчнoгo энaчення як в oкpeп,rих е^емeнтaх' тaк i

в системi в цiлoмy, стaroчи зaсoбoм (демoн-

стpaц[i iлеrrшчнoстl,t > : uУ цьoмy poзyмiннi poль

п}lсьма aнaдoгiчнa дo poлi пpaпopiв, геpбiв тa

iн. кyльтypниx симвo^iвn45; пo-четвеpте,

xapaктеp пpaвoписy виII^ивa€ з нaцioнальнo-

пoлiтичнoгo свiтoгля.Ц,y лtoдей, щo бoproться зс

ЧИ npomu нboгo l зaвE{ди € кoзиpнolо кapтoю y

пo^iтичttиx 6aтaдiяx.
Cебтo зa 6еэнeвиннoro змiнolо нaп}rсaнoi

бyкви (не без Цboгo вп^ивy iснyс Фpaземa
<бyквa зaкoнyo) пpихoвaнo г^ибинHий пpoЦес

пеpеopiснтaцii цiлиx нapoлiв тo нa Зaхiд, тo на

Cxiд, тo нa €днiстЬ i цiлiснiсть кpaiни, тo нa

сaп{y смеpтЬ: ..Пpoпyск aбo дoдaння oднiеi

лiтеpи !r{o}t{е oзначaти заги6е^b yсьoгo свiry'46.

3гaдаймo, щo (...пp;lвotlис}Iа 6opсrгьбa в

Гали.пlнi' нa Бщoвинi й нa Зaкapпaттi мaла за

пiдсгaвy глибоке кopirги - тyг же fo:r,roся пр

нaзвep:+rй виг^яд yкрiнськoгo с^oв€l як самoс-

тiйroгo, oкpеIr,toго вiд poсiйськo1o - 39цд 2к dqцo

B'яза,\aсЯ 31.1яЦoнarьнoю 6оpогьбою [ ... ], тш тo

це пoдiя не тiльки кy^bTypнoro' педдIoгilшoro чи

4{ Hiмнук B B Пpo гpафiку тa llpaвoпtlс як еJ]емеПтt|
eтrriчнoi кy,пЬтypli: iстopiя r // Мoьoыlarcтвo - 1990. _

}ф6 _с 3.
{5 Явopська ГМ Тarr сarrо - C 233.
46 цит за Явopськa l. lЪrr са-чо - С 228.

.,, сИcTeшa III4cЬмa

IIaбW€ Bбaгaтъox

eTIIФiB Hе лI1Дe

c|I MBoл iЧIIo Гo, a IIa BiTЬ

сaхPaлЬHoГo 1HaЧeHня:

ДлЯ €BFв шфaвiT

BPИry IIpя]4o

noB'жaflИЙ 3 фoбoю

тBoPЦяi3caмИмaKToM

TBopеHня,

Бorлaн Ажtюк,

Moвнa фtiстъ нaЦii,:

лiacлope Й Укpatнa.
_ K,, 1999' _ С. 350,

28 29



вyэbкo qiлoлoгiннoгo, aле й - ц3цi9цц6цg-
пo^iтичнoгo зrraчення>47. Без сyмнiвy, щo цi
мipкрaнrи Baсиля Ciмoвичa деп(o дoстoсyвaти
дo всiеi Укpaiни i дo нaйнoвirпoгo пpoектy
пpaвoписy 1999 p,' пoз.lяк ..нинirцня сrryaцiя
вибopy тa спiвiснyвання кolrкypyloчих пpa.
вoписниx пpинципiв пеpетвoptо€ нaписaння (i

вимoвy) чy)fioМoвниx [i не тi,rьки - /.Ф.] слiв
нa пpaпopи тa емб^еtvlи, зa якими lvtolкнa вiлpiз.
нt.tти пpедстaвI{икiв piзниx iдейниx тa кy^Ь.

48
rypних yгpyпoвaнb>.'.

Iloлo инЩиx l{apoдlв' тo кo^и бiдьtцoвики
(лo pенi, пopяд з Ленiнoвим uf,екpeтoм пpo
миpo, ..f,eкpетoм пpo зем^ro) бyв i "f,екpет
пpo opтoгpaфirou) скaсyв.l^t{ бyквy t (пpoти

неi здaвнa вoюва^и poсiяни), тo poсiйськi

еtvrlгpaнти впеpтo тpиМa^исЯ зa неi як зa симвo^
ixньoi iдеoдoгii: n...щe й тепеp oбiдиxo мoс-
кaлiв, де б вoни не ?t{и^и' дегкo пiзнaти пo тoмy'

щo вoни в}t{ивaк)тb пpaвoписy' який o6oв'язyвав
poсiйське писbменствo дo эaxoп^е}rtUt в^а/1и в
Рoсii 6oдьrш."'nu*nu49; чехи зaступи^и w Ha
v' щoб вiдoкpемнтися вiд нiмецькoi гpaфiки, a
туpкu1928 poкy, а вiдтак у90.нx poкax пiс^я
poэпaдy Рaдянськoi iмпеpiТ Мoддoвa тa
Aзepбaйджaн, пepейrшли эi ruтyннo-iдeoлo-
гiннoi киpилнцi на 

^aтинкy 
як вeктop пpo.

зaхiднoгo poзвиткy тa зaпеpечеl{ня pа.Ц'янськoi

iдентиннoсти.

Oтorк щoйнo сфopмyвaвся уpяl,УHP,
мiнiстp oсвiти Iван Cтеrценкo 7977 poкy дo-
pyчив пpoфесopoвi Киiвськoгo yнiвеpситеry
Iвaнy oг iенкoвi yклaсти кopoткi  пpaви^a

47 Ciмoвич Baсrr,пь. ",'Iiтepи i пo,.liтика . - с. 196-197
48 явopсo*, I..М. Тarr сaмo. _ C. 192.
19 сiмoвич Bаси,rь Таlt сar,ro - C 196

yкpaiнськoгo пpaвoписy. Caме цi yклаленi
..Пpaвилa ytpaiнськoгo пpaвoписaння> стa^и
пеpцtoю нayкoвoto сtlстеIrtoк) нaшoгo пpaвo-

писy, якi, як y2ке зaзнaче}lo' зaтBеpдив Hap-

кoмoс УPCР 1921p. i вдoскoнaлив Пpaвoпис

1929 p. _ а пoтоr'Iy в цей Пpaвoпиc1933,1946
i 1960 pР. внесенo пoнaд 720 сyтг€вих (пo.
пpаBoк))' щo pете^b}Io спpямoвaнi нa rraб^и-

)t{еH}lя' тoчнitше yпoдi6нення yкpaiнсЬкoгo

пpaвoписy э poсiйсЬкиМ. Ък sасaднннi poз.

piзнювaльнi oзнaки yкpaihськoi тa poсiйсь.

кoi мoв бyлo схoвaнo пPaвoписont.

Xou пpaвoпнс
yкpaiнсЬKoi.MoBll B

oсHoBflotiy Bхe

у1ГoЙeIILIfr 3

II PaBoП'tсo M Poсi ЙсЬKoi

IioBI,I, oДнaK e Це бanTo

Piж',IЦЬ, i BoHтt

CrBopЮpTЬ TPyЦIoIЩ

yЧHяh|.

Чac yжe ycунyтtтi

PilHИЦL УзroЖeння

ПpaBoIII4ciB мaT'''Me

B2ЛИK|IЙ B'lxoBI{уIЙ

BIIЛИB,

Б, Аtш pyue нкo // P aдлн cькa

oсoiтa. _ 1%2 p.
_ 5 ,pyp,я'
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lll. PAдяHсЬкA
BЕPсlя

yкPAlHсЬк0г0
пPABoписy
(Чи м0Bи?)

Бopomucя за змiнg
nPaвonцcg нu вiдpaзg зa

змiнg владu?
IОpiil Андpgхoвuн

lepуcифiкauiя
ПpaBoIIИсy,

хoЧ яKИM

зaлoлiтуlзoвaнпм тaкe

ГaсЛo BИ.Ц,aСтЬся Нa

ПepIII4|1 ПoГЛя,Ц,

нacпpaвлi с

внyтpitllньoмoBIIoЮ

пpoблeмoю.

oльгa Kouepra'

Пpaвoпиc |ryzКowoBшoГo

пoxolхeння /Npoк
yкpaiнськoi'' _ 2N3. _

Ng 54. _ С. 8,

! .7

J квiтнi 19Э3 poку пpи Hapкoмoсi ствo-
pенo Кoмiсiro д^я пepег^ялy po6oти нa (Мoв-

нoмy фpoнтi' пiд гoлoвyвaнI{яМ Aнлpiя Хвидi,
який ввarкaв <пеpег^Яд пРaвoпrrсy зa нaйнa-
гaльнitше й нaйваждивitше зaвдaнн"'50, no.-n
(пpaвoпис' yxвaлений Mикoдoro Cкpипникoм
6-гo веpесня 7928 poку, скеpoвyвaв poзвитoк
yкpaiнськoi мoви нa пo^bсЬкy' неськy бyp-
?rryaзнy кy^bтypи. flе стaвилo 6ap'еp мirк
yкpaiнськoro тa poсiйськoto Мoвoto...)51. o.o-

^oсити 
Пpaвoпис 7929 poку y пiк peпpесiй -

1933 p. - нaцioнaлiстичним 6yлo лyrкe 
^егкo,

aдже сеpед зaсyд}ке}lих нa сфaбpикoвaнoМy
пpoцесi CBУ (Cпiлки визвo^е}rня Укpaiни,
1929 p.) 6yли i ч^ени пpaвoписнoi кoмiсii,
зoкpеМa Cеpгiй €qpемoв, Bсевoдoд Ънцoв;
зaстpе^и^ися Mикoдa Хвильoвий i Микoдa

)U IlIеpех Юpiй Укpaiнська I!t()Bа tJ псpuliй пo'.ltlвнlti
iг}il'llulтoг{) стo.riття (l900_1941) //Iloprtl i запopilк:кяю -
TI lI-с34l
5l Ilrr,rнук B I} Пpo6..lеIrrlr _ С 267

Cкpипник - yсi вoни yкpaiнськi бyprкyaзнi
1'

нaцloнaЛlсти--.

Хтo пеpеглядaв пpaвoпис - скaзaти з

певнiстro склaднo. Biдтaк газети й инrцi видa}Iня

пеpейruли нa нoвий пpaвoпис негaйнo - y

тpaвнi 7933 poку - ще дo йoгo пyблiкaцii, ...

i непiдгoтoвденi читaчi oпини^ися пеpед дoкo-
нaним фaктoМ--. lvlетoдa стРlмкoгo пеpеxoдy

дy2fie пpoстa i вiдпpaцьoвaнa бiдьtшoвикaми ще
1918 poкy, кo^и ввoдиди, в iдпoвiднo дo
t ../\енlнсbкoгo декpеry' нoвии poсlисbк},lи пpaвo-

пис. Koди пiсля oqiцiйнoгo декpетy пpесa iдaлi

Bиxoди^a зa стapим пpaвoписoм, тoдirцнiй

кoмiсap y спpaвax видaвниЦтвa, пpoпaгaнД,и й

aгiтaцii зiбpaв вiдпoвИaдьних зa дpyк i .с oчень

спoкoйньlм лиЦoм свoиМ peцIите^btIЬItr-{ гю^oсoм

зaяви^ им: .Пoявдение кaкиx 6ьl тo ни 6ьlдo

текстoB, нaпечaтaннbtx пo стapoй opФoгpaфии,

6y.Ц,ет снитaтЬся yстyпкoй кorггppевo^юции и

oтс}oдa бyлyг .Ц,елaтbся сooтветстBytoщие вЬI.
з4вoд.ЬI)-. .

Haспpaвдi нaйтpaгiннirшe y uпеpeглядi

пpaвoписy) - це втРrlaння у (poнетt|кo-гРa.

мaтнчнi явиrдa' якi pеальнo пербyвaють пoзa
пpaвoписним пo^ем' пoзаяк' зa вислoвoм Mи-

хaйдa Boзнякa, пpaвoпис - не зaкoнoдaвецb
мoви' a дише iJ нaйтoчнitций oбpaз)). Hе-
випaдкoвo пpoфeсop Cтeпaн Cмаль-Cтoцький
нaгo^ollryвав, щo нaйбiльшa хиба пpaвoписних
pефopм пo^ягa€ не тaк y змiнi пpaвoписи як

52 tIi:'rvук B B Пpo гpафiкy та IIрaBoПис як е.;lемеtlтt,t
eтtliчtroi ку.Цьтvpи: iстopiя - // Мoвoзнaьcтвo _ 1991 -
}ф3 -с 16
53 шepeх Юpiй УкpаIнськa lloва - с з4t
5{ Цит 3a Явopськa Г.М Tаlr саlro _ C. 24l
55 [lнт зa Фoаttкo Iвalt 

.Гаlt 
саlro _ C 583.

I
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Ухe в 1933 P' Пi,Ц Чac
KaмПaIIij'бopГъбI4 3
, II a Ц ioш aЛiстT|.лI't M

шKiДIIИIITBzM y

l\oBфIIaBcTBi, ЦeЙ
npaBoIIIIс бФ хoДI|1х

Д'IскуciЙ бyлo змiнeнo'

Peaльнo Цr o1HaЧaIIo

НaсaИПePeД 1futiIу

Пq,!HЦ'IIIiB I\еpеДaЧi

iнtлoмoвнllх cлiв,

IIpaBoПI4с ЯI<Их 3 ЦЬoГo
Чaсy буJIo

^opiсItToBaIIo 
fla

poсiЙcькy мoву'

Гaшнa Явopcькa.

Пpeскpилтивнa

л i н гвiстикa ях Дtl cкуpc'

Mooa' Kyльrypa' Bлaдa'
_ K' 2aФ' _ с. 190'
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,', Bсe.,. loсеpeлхустьсЯ
тiлькlц кoлo Двoх
п1нктiв: a) кoлo

,,мoсквфiльаъa',

нaлих aвтopiв (нe

хaхaЙтеся cлoвa,
пaнoвниltr ЧИT2Ч9 y

cфеpi мoвп Й
б) кoлo cвoсpiДнoгo

кoнсepвaтизмy нaшoi.
ГpoMa,ЦI4 B ПoГЛЯДaх Ha

Bсе IIoBe' lo B нaс

TBoPИTЬсЯ Ha ToMy

пoлi, Пiд,.I,IасKBФ

фiльcrвoм, y сфpi

мoви я poзумiю ocЬ Щo:
лpиЙмaти тe, Щo вiД

ЧРKИх II a p oДl B IIo П a,Цa€

лo cкaфy нaшoi'мoви,

Hе BU|I]Их

бeзпoсеpеДньo,

a пpoсiяним кpiзь

мoскoвськe ситo (Це

пpoявляаъся Й y
пpaвoпиci,.tуxих слiв, i
в вiдмiнi, Й y poлi, якиЙ
П p LIх'л a Дa с.Mo Дo Ч yж ILх

слiв i т.д.);
lГНopyЮЧИ 1aKoIIуt

у кp aiн с ькoi. rpaмaт икп,
ЗaBoДИтI4 B IIaIЦy MoBy

мoскoвськi фopмlt;

34

лiтеparypнoi мoви' a пpичинa цЬoгo y невмiннi
poзpiзняти, Щo нa^eжитЬ дo мoвн, щo дo
гPaПtатrtки' a щo дo пPaвoпrrсу. 3авдaння

пpaвoписy' зa Cтепанoм Cмаль.CтoЦЬкиIиl

нaвчити: а) якими знaкaгt,lи пoзнaчa}oться зByки
yкpaiнськoi мoви; б) кo^и с^oва пицIJ.ться не

тaк, Як вимoв^яlоться, тoбтo етнtroлoгiчнo, a

не фoнетичнo; в) як писaти зaпoзиченi с^oва;

г) кoли B?t{ивaти великy бyквy; r) як пеpенoсrrпl

i скopoкyвати слoва; д) кo^и писaти с^oвa p.Ц}oМ

чи oкpемo; е) пpaвилa пyнкryaцii56.

Пoзaяк пoчa^oся вo^}oнтapистсЬке втpy-

чaнн'l y фoнетикo-гpaмaтич}ty бyаoвy, тo пiд

эaгpoзo}o сaмoстiйнoгo пpиpoдI{oгo poзвиткy

oпини^aся сaмa мoвa' f,иктaтopськa деplfiaBнa
tt{aЩинa зaтис}ry^a ii y пpoкpyстoве 

^o?ке
poсiйськoмoвнoi нopми, якolо tytи пoс^yгo-

By€гt{oся й дoсi. З oглядy нa це poзкpию пеpе-

.Ц,yсiм мехaнiзм pyйнyвaнHя тиx фorrетикo-
мopфoлoгiнниx (гpaмaтичнo.звyкoвих) зpiзiв

мoви' дo o)t{ив^ен}и яких эaк^икaе вiдкладений
(ни вiдкиrrрий)) нaruим Пpези.a,ентoм нaйнo-

вirший Пpoeкт прaвoпису 1999 p., нaд якиМ

пpaцювa^и тaкi сaмoвiддaнi вненi, як ч^.-кop.

HAHУ' д.ф.н. Baсиль Hiмнyк, ч^.-кop.

HAHУ' л.ф.н. Iвaн Bиxoваяець, л.ф.н. Катеpи-

нa Гopoленськa, к.Ф.н. Cеpгiй Ълoвaщyк, нл..

кop. HAНУ л.q.н. Hiнa Клименкo, ч^..кop.

AПH' д.ф.н. Apнoльд фищeнкo, д.ф.н.
oлексaндp Пoнoмapiв i д.ф.н. Hiнa Ъцька.

Зaвдaння цьoгo Прoскту - деpoсiйщнти

укрaiнськy пРaвoпrrсну систепrу (poзyмiй i

56 l lнт 3а lузap o.reнa./I i rrгвoiстopиvниit  асItект

уlloplttyвallllя yкpаiнськoгo rlpавс,пrlсy / / I|po у кpaiпcькtlЙ
пpaвoп}|с i  пpo6,rеrtи l to l} l l  -  Hью-Йоpк - Львiв, 1997
_ С 77_78.

сaмy мoвy) i пoвеpнyгr'r i.i дo пrrтoмнx нaцio.
нa^ьнltх д2rrеPe^' як, дo pенi, пoвеРн1.тo деР.
aкавi ii снмвoлiку, с^aвень та инrцi знaкoвi
aтpн6yтн. Зryбне втpyчaн}rя y бyлoвy мoви
неpез Пpaвoпlqc 7933 Р. _ Це не щo инuIе як
aси мiляцй нa фoнEтичнoltfy, МopФo^oгiннoмy тa
в^aсне пpaвoписнoмy piвняx.

oMИHaюЧ'{ cBoi .влaшi
фpaзп, бpaти
мoскoвcькi; Дoaniвнo
пePeклa,цaттц (a тo Й нe
ПePeKnaДеIIИмI1
лпшaтu) слoвa Й
BIIaюBИ 3 InoсKoBcЬKoi'
мo B 14' Hе Дo ДI'1 BJIЯю q И'сЬ

ДoToГQi Чу1 BoH'I
BiДIIoBiДapIЪ дуxoвi
Haroi.MoBИ,,tн нi Й т.д,

Koнсеpвaтизм HaIIИ{

aвтopiв пpoявлясться в
Totаy, lo BoHI'I| 1BI4KIIII|

ЙлoнeopгaнiqЮ I{e

Pa? yтBoryttoГo anoBa'

ФPми, фPaзн,
oпнpaюъcя нe тiлькп
витвopeним y лyci
нaщoi,мoви
нoвoтвopaм, a Й
HapoДIiм aloBaм ЧI4

фнетu.пtllм явиlaм,
lo' З яхoicЬ IIPI4Ч}4I]I4,
не злoбyли сoбi пpaзa
IPoMaIЯHсTBa B
III4эЬMSHH,IЦ ЬкiЙ мoвi'

Bacиль Сiмoвич.
Ha тeми мoвп. _ Пpera-
kpлiн, 1924' Ng 6,

-c.4.
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l. ФoнeтичHa
aсимlляцlя

$1. Bилу.teн}|я
лiтepи f

(звукa [r], qoнeми
/t/| нa зpaзoк

еpuнm зaнiсть fpцнm,
Гeeeль замiсть ГeГeль

Укфtш<лмм'фsш€t
NnРpu_щoя6луo6езcoщ.

Г.Авpхв

II .  r
Ця лiтepa (звyк i  qoнeмa) зник^a з

Пpaвoписy 19?9 p. з poзпopяд2кенrrя сeкpетapя

!!K Кoмпapтii Укpaiни Пaвдa Пoстиц.tева. Не

вarrtили тoдi лiнгвiстичнi apГyrvle}Iти пpoТi 6еззa.

пеpенний фoнемний стaтyс'  се6тo poэpiз-

нЮвa^Ь}Iy фyнкцilo: zнim - rнim.He вarкидa i

давня iстopiя цboгo звyкa (рoнеми), щo, нa

жaль, бyлa пpихoвaнa вiдсyгнiстro спецiяльнoгo

знaкa в етимoдoгiчнoмy (тpaлицiйнoмy) пpа-

вoписiХII_ХIII ст., a B пaм'яткax ХIV - xV
ст. нaтpaп^я€мo нa дaвнiй спoсiб пеpедaвaн}rя

[g] неpез бyквy кi  Kвaлmъ_(1388 p.),  кг:

n.ig"^" (1э22, |389 pp.)57. Bсi нaйpaнirшi
qiксaцii щoдo poзpiзнeння g/h пoв'язaнi саме

з в^aсними iменaми. Пoчинaючи iз ХИ ст. цей

дигpaф (кг) пoruиplo€тЬся нa иншy 
^ексикy:

kh.unt58. Лиrше y ХVI ст. видaтний yкpaiнський

57 IIrl'uук BB Пр гpафiкv тa tIparloпIlс. //Il1oвoзнавствo
-1990_].f96-с8
58 UIевельoв Юpiir Укpaiнська I'oI,а _ с 11

пoдемiст Медетiй Cмoтpицький y знaменитiй
oфaмaтицi сдoв'янськiй' (1619 p.) yпеplце в}кlIв
энaк r як зaпoзичен}rя кypсивtloгo рlзнoвидy
грцькoi <<zatrl|l>>i ?pamu (дссдoвo) - rpamu
(рruiтка), zgлi (ryлянtlя) - rgлi (нapoсти нa
тii), zнim (яpмo) - rнim (y гaсoвй ламrtt), ъlей
(кoльоpовa гoшlapнa г^инa) - rлеil (зryс,rий сiк
п^oдoвих деpев), zoлкс (гoстpий кiнець нo.
гoсь) - roлка (copт пrшеницi 6ез oстlокiв). Iз

ЦЬoгo пpl,lвoдy с^yrцнo ipoнiзyе зaвзятий

oбopoнець цiе i  л iтеpи Бopис Aнтoненкo-

Дo"дo"*' "f[е твoi гapнi zyлi, ltлoгне, a скiльки

iх iще бyае в тебе пoпеpелy)u nПpo щo тyг

мoвитbся - чи пpo ?|JляtlttЯ пapyбкiв i дiвчaт
нa сiльськiй By^иЦ, чи пpo 6oляuкu.ngхлuнu,

щo i.x дiстaв ;клoпець пiс,rя бiйки а6o вдаpиBIItисb

oб щoсь) ![е мoхtнa зpoзрriти, тiльки пpoчи-
тaвцIи пoпеpеднi абo дaльцl i  p". , ."""o59.

Aнекдoтичнe не пopoзyrrriнrrя викликалa i нaзвa

фiльмy "Beликий гнiтo (poс. 
"Бoльrшoй 

qи.

*льu)60. Ha зaгад вЙ ХIII дo ХХ ст. звyк [г]
пеpедaшr^и тaкl 

^rтеpи: 
к' кг' д' r.

Baжrидo тyг зoвсiм l,t}lшe: недoстатнiсть
pосiйськoгo гpaфiннoгo i qонeмнoгo pядy пiд час
пеpедaвaння зaпoзичeнь i вiдпoвiднiстЬ yк-

paiнськoгo:

59 Aнтottенкo-flaвидoвltч Б Як ми гoвoDr'}lo - к, t991
_ С. 2|1
60 Cтепаtteнкo М, Cтепанeнкo II Hаitукpaiнt l i tuа ни
нацioналiстшчнa? //Уpoк укpaiнськoi _ 2001 _ N9 l1_
12.-сз0

Meнe мaлoryфyс
IIPa B'II у1с iIIфeInHI4х

cлiвiпpiзвищ,aoт
HaIIИсaШIЯ aIiB i3
ЗBукot,t B IIa ПocaTкy ЧI4
B cepeДпнi atoBe pa? y
paэ 1lryry€ ГoсГpo
вiлuyвaти бpaх
cкacoвaнoi,лiтepп пpи
IIeсKaсoBaHoIny 1Bwi,
яKI4IL, l\icНo' cIасyBaTtI
в xивiЙ мoвi нe мoхл4
xoЧ б,4 ЯKToГo
хoтiлкЯ 3aДлЯ
ctIPoIЦeHIIя ЧИ lau
якoiёь i Щe мегlt,

Бopис Антoнeнкo
IlaвиДoвпч.
Як мп roвopllмo.- K,,
1991' _С. 210,

36 3t

чy)t{oмoвнl
лiтеpи

yкpalнсЬкl
лiтеpи

poсiйськi
лiтеpи

ь г )

сЬ х x

I r г



Haпpиклaд, нiмецьке пpЬвище H еidеggег

тa фpaнцyзЬкe Нugo poсiяни, не маloчи еквi-

в.t^ентa д^я пеpедaнrrя h, пepелaаyтЬ чеpез x

aбo r Xайдezzep, Гюzo yкpaiнцi - Гatlдerep'

Гюro.
Bажидo й тe, щo пpaвoпис }lнtlJoмoвtlиx

сдiв iз г чи r 6yв зpщниIи пpиBoдoм д^я вистyгry

пpoти Пpaвoпиcу 7929 p. y гo^oвI{их poзpiэ-

нювa^bних oзнaкaх yкpaiнськoi та poсiйськoi

мoв. Aндpiй Хвиля визнaчив п'ять oснoвниx

змiн y кoдексi 1929 p.' пoмiжr якиx двa 6езпo-

сepеднbo стoсyв.r^ися в2t{иBaння бyкви f' тolк y

1933 p. дiквiдoвaнo нaцioнaлiстиrнi пpaвилa

щoдo пpaвoписy "Iнruoмoвt{их слiвo, <лiквi-

дoвaнo нaцioнaлiстичt{е пpaви^o }Iopмyвaння

геoгpaфiнниx нaзв). Зa Пpaвoпиcoм 7933 p,

rv la €мo: . .$ 76. Iнrдoмoвнi h i  g o.Ц,нaкoвo

пеpедalотbся (незaлеrкнo вiд вимoви) знaкoь.l

., 
".np.. 

a) гapмoнiя, Погo;6) aвангapд' Гетеo61.

Пoзaяк, як с^ylцнo зayва}fiy €  Baсиль

HiмчУк, y пpaви^aх Пpавoписy 1929 p. не 6yлo

спецiяльнoгo пy}lктy пpo лiтеpy r y шиpoкo-

вЁ!ивaних дaBнo зaсвo €них инlt loмoBнtlх та

питoмих yltpaiнських с^oвaх тЙПУ гeД3ь' rgд.

!uK, rupлura' rpuн,ц)tсoлu' rелromamи тoщo

(вrкивaння сдiв iз цiеlо лiтеpoto бyлo сaмoo-

чeвидне), тo ця лiтеpa pазoм iз лiквiдoвaними

пpaви^aми в иншorr.|oвниx зaгa^bниx i вдaсних

нaзвaх щез^a взaгaлi - д!1gp3, якa бyлa в yк.

pаiнськiй гpaфiцi пpoтягoм 300 poкiвl !е
з6iдни,ro yкpaiнськy гpaфiкy сaме тoдi, кoди

стpiмкo poзвивa^aся oсвiтa, a слoвникoвий

ск^aд пoпoвtltoвa^и iнтеpнaцioнaлiэми. Усвi.

дorr,r^юючи a6сypлнiсть тaкoi ситyaцii, нoвa

пpaвoписна кoмiсiя 1939 poку y склaдi зaстyп-
ника Ъдoви pHк Уpсp Микoди Бarкaнa.
нapкoмa oсвiти Уpсp Пaвдa Ъvини, a тaкo2l{
Аеoнiда Бyлaхoвськoгo, Максимa Pильськoгo,
lopiя Янoвськoгo ввaхta^a зa неoбхiдне
пoвеpнyти дo yкpaiнськoгo aлфавiry бyквy r:
..oснoвним i, мorrsна сказaти' 

^ицIe 
€диниM

мoтиBoм д^я пot{oв^енrrя лiтеpи .r' с тiльки
вимoвa yкpaiнськoi наpoД,нoi мoви. Бo нaспpaв-

дi, виклtoнення з a^Фaвiry лiтеpи <r> зoвсiм
пoзбавить мorкливoстi вiдбити i нa письмi i в
лiтеparypi тaкi чaстo i пoвсемiснo вrкивaнi в
нapoднiй мoвi слoвa, я|<| rедтb' raдтuк, raва,

дlurа, rеpлurа тoщo, якi мимoвoдi i всyпеpен
всякиМ iнtшим пpик^aдaм фонетики i мopфoлoгii
бyлрь звгtати тaк' як вoни нaспpaвдi ск^a^ися
в нapoднiй мoвi" (ypивoк тексry сте}Ioгpaг},ltl
пpaвoпис}Ioi нapaди, нaдiсдaний пеpll lorr,ly
секpетapевi ЦK кП(6)У M.C.ХpyЦouy)62.
oднaк згoдorr,!' oчевиднo' пiд вгtливoм пoсадo-
вoгo Bтp}^{aння' aкaд. Леoнiда Бyлaхoвськoгo
пpиМyси^и згr,tlнити пoпеpедl{Iо дyМкy пpo
пoвеpt{ен}lя r дo yкpaiнськoi абетки. Ъдirцнiй
мiнiстp oсвiти Пaвдo Ъчинa yпеpтo не хoтiв
пiдписyвaти пpaвoписy без пoнoвденoi лiтеpи,
oднaк пiсля пoвiдoм^ення пpeзидентa AН
Уpсp O.лeксaн.Ц,pa Бoгoмoльця пpo пpяМy
вказiвкy ИoсипaCталiнa щoдo бyкви r - тaки
пiдписaв йoгo. Oтoж, пoпpи всi зyс}rл^я вчеl{иx'
r пiдipвaлoся на бoмбаx вo€нtloгo диxoлiття.

I хoн звyк [r] (qoнeмu /t/) пoсiдaе
пеpифpiйне мiсце в сyкyпнoстi щнем yкpaiнсь-
кoi мoви i <не вiд6ивае аyry щpaiнсoкoi мoвиu63,

62 Hiмvук B.B. Пpo гpафiкy..  -  с l8
ф Понotrtаpiв oлексанлp Фoltеми г та г Слoвнrtк t
кo:Чeнтаp _ к '  1997 _ с.4

Bсi нaЙpaнiпi фiкcauii.
щoдo poзpiзнeння g /h
IIoB'ЯзaIli caMe 3

влaсними iмeнaми.
Пoчпнaюsи iз)NI ст.
ueЙшrpaф(ю)
пoIЦI'pю€Tbся IIa ИIIIly

ЛeKсИKу: khrunt,

ЮpiЙШeвeльoв,

Cпipaнтилiзautя,g //

Moвoзнaвaвo' _ 1994. _

Ng 1. -C, 11

3938
6l t-[ит 3a Hiмvyк ts B. Пpо гpaфiку... - с 16.



пpo щo свiдчитb викopистaнrц ri y пopiвнянo

небaгaтьoх с^oвaх звyкoнаслi.Ц,yвa^Ьнoгo тa

иtlllloМoв}Ioг0 пoxoд2t{енt{я (нaпpиклaд, сеpедIffI

частoтa зaзнaчениx фoнеМ на тисячy фoне-
Moвlt{ивaнЬ стaнoвитb: r - 0,013, мк - 0,24,

Дз - 0, 14, p'  - 0,О2Э; zк - 7,37, з -
18,29 тoщo64), -'o Ця ФoнеЬ,ta тaки € y нaruiй
мoвi i I{еB2t{ивaння Ii спpининroе pyйнaцiro

фoнoлoгiннoi системи. Чеpeз тe yкpaiнськa
iнтелiгенцiя нiкoди tIе миpи^aся з нaси^bним

ви^гlенняrl' f i зaстoсoврaла poзpoбленi нopми

Пpaвoписy 7929 poку: "Чyже Ь пеpедaемo

нaшJим г, щo 2к дo чy?кoгo 8l тo в нoвiruиx

зaпoзиченняx йoгo тpeбa пepе.Ц,aвaти чеpез r' y

зaпoэиченнях хte зaсBo€них дaвнitце, oсoбдивo

з гpeцькoi мoви, вiд,4aемo }IaцIиМ r,' Анzлiя, zаз,

?alеma, ?aмa, ?еzемoнiя '  фizgpа.. . '  a^e arенm,
t ' .  /  

^5ar|maцlЯ'  l  в lнея'  I  emе.. .>>--.

Хoн Пpaвoпис 1990 p. нa хвилi нaцio-

нanЬнoгo вiдpoдrкення пoвеp}ryв мoвi зaзнaveнy

лiтеpy (всyпеpeн пpoтестaм тoдirцньoгo диpек-
тopa I нстrггyry мoвoзI{aBствa Biтадiя Рyсaнiвсь -
кoгo), aлe нe виpoбив viтких pекoмeндацiй щoлo
ii yzкивaння. !lе спpиvинилo нoвi пopytllеl{t{я

qoнeтизнoi систеМи здебiдьrцoгo в инцIoмoвних

с^oвaх, де чеpез piзнi пpинини мoв}Ioгo тa

пoзat}4oBнoгo хapaкTеpy не poзpiзняютbся

фoнеt"tи h : г, сЬ : Х, 8 : t66. Дoсп^yтyвaннЯ
пpизвoдитb беззaстepеrкне кoпiювaння

poсiйськиx BиМoвних тpaлицiй, нaпpик^aд:

Г aвeл эaмicть Гaвел (н. Havеl), хo66i зaм' zo6i

(hoЬЬy), хom-цo? эaМ. ?om.цor (hot dog),

6{ t{ит За l{iмvук B B Там самo. _ с t9
65 Укpаiнськнй пpal}oпис l[epжaвпе вид-вo УкраiнIr, t929
- с.  64.
66 Пoнoltapiв oлексaн,Дp. Фoнеми z тa r. _ С 8
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хeлogiн эaм. zeлoвiн (hallovееn), Xiлapi эaм.
Гiлаpi (Hilary), гeге^Ь зaм. Геrель (Hеgеl),
Xемiнzgеf,  эaм. Гемiнrвсй (Hеmingvay),
Xаgreн эaм. Гaвrен (Haugеn). I l Ioб пpaвильнo
вх{ивaти лiтеpy r, пеpе'цoвсiм y чy2fioмoвниx
зaпoзиченt{яx' pекoMендy€мo викopистoвyвaти
тaкi дrкеpелa:

фнгopiй Ьдoскевич. Пpaвoписний
с^oBник (зa нopмaми yкpaiнськoгo пpaвoписy
Bсeyкpаiнськoi Aкадeмi i  Hаyк, Хаpкiв,
1929). _ Ho.-Йopк - Пapижr - Сnд-
ней _ Ъpoнтo _ Львiв, 7994 aбo zts'

Oлексaндp Пoнoмapiв. фoнеми г тa r.
Cлoвник i кoментap. _ К., 1997.

Haтoмiсть нoвий Пpoект пpaвoписy
7999 p., викopистoвylочи зaсaд,и Пpoсктy
пpaвoписy 1926 poку, пpoпo}тy€:

1' Лiтеpy 8' якa y вiдпoвiдниx мoBaх
пoзI{aчa€ дзвiнкий пpopивний звyк [r], y зa.
г.l^Ьних тa y в^aсних геoгpaфiнниx нiЦ}вaх нa
письмi пеpедa €мo 6yквolo ri azенm, iнmелi-
zенцiя' мaziсmp: Анzлiя, Чuкalo, Гpeнадa.

2. У влaсrиx нilзвiD( r*oдeй (iменax, пpв-
в}flдaх) вiдпoвiдrro дo g y мoвi-дrrrерлi гпlшемo r,
а вiдгIoвiдroдo Ь _ сФpuдpuх Гeranь,ф"д"pu*o
Г apciя .Лopкa, М azamlца Г aндi.

3. Лтеpy g пеpедaемo 6yквolо r y незaсвo-
ених yкpaiнсbкolо мoвolо иl{llloмoвtlltх с^oвaх.
a тaкo?t{ в инlIIoмoвнI{x спo^yкax' щo пеpе-
дaютbся зaсoбaми yкpaiнськoi гpафiки: лaт.
oлbmеp ero (altеr еgo).

4. Aiтеpa r пеpедa€ нa письмi зaднЬo-
язикoвий зiмкнений пpигoлoсний y с^oвaх' Ito
вiдпoвiднo вимoв^Я€tt{oi arpac, raвa, raLД,a,
raндж' raнoк, rвLлm, rвалmувamu, rеramu,
r е,ц зb' r eлromamu, r еpr omamu, r еpr omimu,

3aranoм, oДIaK%, G)
Bсe Щe ЗfupiГar cBiЙ
ПepИфpiЙHИЙ
хapaI{TеP i IIе BИ'IBJIят

ilШTI{oсT'I Дo

noшиpeння в мoвi.

ЮpiЙ IIIeвельoв.

Спipaнтплiзauiя,g //
Moвoзнaвcпo, _ 194. _

Ne 1. -C. 14.



Ha нaшy лумкy, ua
IIpaBoПИСy ЧухИх aIIB
мoхe бути
тiльки Двa IП]I'lЛ1:

aбo мiЦнo пoзocTaTI4cь

нa тpaлиuiЙнiЙ спстeмi
с хiлн oyкp al,нcькiЙ (цo
IIaНуBaЛa B Нaс Дo

пouaтху збiльIIeHoГo

ПoJlЬcЬKoГo BII]IИBY,

Цeбтo дo кiнЦя XW-ro

вiкy, i шo ми nepalaлИ

ii.poсiянaм, a нe

нaвпaкп),

aбo лpиЙняrи uiлy
с|IС'IеMY ГaлИЦЬKy,

Bcяi бiльшi

кoмпpoмiси ту

викцюченi i шкiДливi,

бo лoвeлуь лI4Inе Дo

BeЛИKoГo хИтaНнЯ, яK

вoнo i сlaлocя,

iвaн oгiснхo'

!дя oлttoгo нapoлу _

oДИII IIpaBoIIИс

//Pi,Цнa мoвa. _ Чиuo 4.
_ Kвiтeнь, _ 1933 piк' _

c. 165.

гurнamu, rupлura, rлей, rнim (y лaмпi),

roгелb-Jьorель, roнm(a), rpасgвamu, rpаmu

( iмeнник), r p аmuaсmuil, r pеннuй, r putl.ц 1rс oлu'

r pg нm, r gД' 3uк' r a л Я,,фlс ur a н,,цgur a',ц ?ur лuк'

pемurаmuтoщo тa пoхiдних вiд ниx, a такo}к y

в^aсних нaзвах.тoпoнiмaх Укpаiни Г opraнu,

Г opo,дo, Уrля; у пpiзвищaх щpaiнцiв: Г aлa-

r o,, Г 
-"^oвськuit, 

Г e,uк, Г еpзo,uu, Г еpaaн,

Г э,сuцькuit ,  f  uro, Г oro'  Г oi lдuч'  Г o^^o,

Г puro' Г gлa, Аoмara (Аoма,а,з-i! ) тa нн,

5. Лiтеpy h, гpецькy лiтepy у (гaма) i

пoчaткoвий пpидихoвий звyк, вiдтвopювaний

ЕIадpядкoBим знaкoм' пеpедa€мo yкpaiнськoto

бyквoro г: ta6iлimaцiя, zep6аpi i l ,  z iмназiя,

Гельcuнкi' Гaнc.

Згiднo з yстa^eнoro тpaлицiеro iснytoть

виIIaдки пеpедaння иtlllloмoв}toгo Ь бyквolо x

(oсoбливo в с^oвaх aнгдiйськoгo пoхoдrкення):

хo6i' хoкеil, 
'on61 

.

Здебiльrшoго y Цих пpaвиnax зaстoсoваllo

засади Пpавo гry,cу 7929 p.,a тo.пriше йoгp пpo€rсry

1926 poкy i сaме цiеi чaсти}Iи, яку рзpoблялa

видaтний мoвoзнaвеЦb oденa Kypилo. У s 55

зазнaченo: uЧpке h_g oлrикoвo пеpеда€мo ЕtilшIl,tм

t| a?rx;нoм, azенm, еloiсm,6pавнiнz, zеozpaqtя. Алe

в тркrа< iмеrпшх, пpЬвшдaх тa геoгpaфi.пло< назEtilx

(власнi iмeнa) oлpЬrrяемo нa письй г (Ь) вц r (s).

Гomфpш' Гgc^aв, Геme, Гвiнея: Гюro, Гaвnm-

'o*i 
Чi*o,o, Konенzarе*, Гp,no.lo,,68 (нaй-

нoвiшлтй Пpoскт y геoгрфi.п+lх нaзвilх, нa вiдьliнy

вiд зазначенoгo, p€кoгиендy€ IIисати - 
^I4lце 

г'

пoпpи h w g y мoвi-дlк.p"n).

67 Укpаiнськrtй rll)аt]oп}rс Пpoект найttoвiurоi pслaкuii -

к.  1999 - с 149_150' 19
ш },кpаirrськrri i пPаl]olIltс (rIpoскт) _ ,,Icржавtte ви.l '-вo

}'кoаiнlt .1926 -с 78

! 2. Bилучeн!{я
лiтepи т нa }riсцi
гPeцЬкol лlтepH
сeта>-0 (лom,th),
нa 3pa3oк кoфe1po
зaмiстЬ Кomedpo

Пo кi чnш ГoсnoДь Гalnomg
Пoклав oснoюю nщ хpа-lt.

ПempKаpмaнькtлi

Ilстopiя в2киван}lя гpeцькoi лiтеpи 0, нa
пoзI{aченtIя мiжtзyбнoгo пpигo^oснoгo звyкa
тaкa сaМa дaвня' як i пaм'ятки наtшoi мoви, i
y?кивa€тЬся вoнa виняткoвo y гpеЦизмax. Пpo-

цес ii qyнкцioнyванrrя y нaцrих текстаx гди6oкo
дoсдiдив Baсидь Hi'"yк69, нa oснoвi чoгo
мo}t{емo зaзнaчити:

а) У найдaвнitдих стapoслoв'янських
тeкстaх нa мiсцi 0, нaпeвне, читаnи т, бo в цих
пaм'яткax нai lчacmiщс нa мiсцi  зaзнaченoi
лiтеpи писa^и сaМе т: Taдеtl, Toмa, Bapъmo-
лo.Ь|bu, Mapmа' Bumaнuя тoщo. Bипaдки
зaмiни 0 зеpез ф y стapoслoв'янських пaм'яткax
надзвичaйнo piдкiснi: Buфaнuк.

б) У пам'яткaх yкpaiнськoi мoви нaйдaв-
нiruoi дoби (ХI - ХIII ст.) чaстiurе спoсте-
piгaсмo зaмiнy 0 нa ф: Сepaфuмu, Мapфa,
нaвiть зафiксoвaнo фopмy фuмuянъ (Зоipник
Cвятoсдaвa, 107 6 p.) зaмiсть хapaктеptloгo д^я

42 43
69 LIiмvук B }l Tам саrro - C 294



стapoс^oв'янсЬких текстiв mеJnuя'|7ъ (нaзвa

заrtaшrloi смoди й кypiння (кaдiння)). B|I'2-\

пoд. ХVI ст., iмoвipнo, пiд впливoм датинськoi

(зaxiдrroевpoпейськoi) вltl\loвIt 0 (tЬ) в yк-

pairrськiй ltoвi активiзy€тЬся arra^oгiчнa вимoвa

0 як т :, Гo м сttц, a н a mе м a' a m е нчuK << мeцlкaне !!ь

АEiн (,4mен ),,, amеi сnl,

г) У ХVIl  ст. i  п iзнituе пiд впдивoм

дaтинськoi мoви y нaвчa^Ь}lих зак^aдaх в

Укpaiнi с^oвa з т rla мiсцi гpeцькoi mеmu |te

бiльrшe пoшиpенi: €л icaвemъ, Kaлicmенъ,

фuлuсmеi l  тoщo. Кpiм цьoгo, впpoдoв?t{

ХVII - ХХ ст. в щpаiнськy лiтеparypнy мoвy

ввiйrцдo 6aгaтo слiв гpeцькoгo пoхoд)t{еtlня в

^aти}IсbкoМy 
зByкoвoмy oфopмленнi з т (лaт.

tЬ) безпoсepед}Ibo з 
^aтинсbкoi 

a6o vеpез

пoсеpеднl{цтвo и}tцtltх мoв' t{апpик^aд' 6 ц6лuo.

mскс фiксy €тbся з к ir lця ХVI ст. (пop.

стapopoс. вuвлеoфuкa).

r) Пiл вп^ивorr,t luкo^и нa yкpaiнських

зем^ях, щo oпи}Iи^ися y складi Рoсii, закpiпи.

^ися 
фopl,{и з ф (як y poсiйськiй мoвi):

opuф;|еmuкс (хo.r y гpец. arithmёtikё), aле

apttтмiя (бo y гpец. arhythmia) _ oбидва

с^oвa пoхoдять вiд тoгo сaМoгo гpeцЬкoгo

(pит}toс>: чl{с^o' пop. знoвy a.loгiзм: слeo.

pumм Ta лotapuфм (лo pенi, пpгra}rня щoдo

ф зaсвiднене y нaзвi  наyкoвoi пaN4 ятк},t:

.Apихмeтика, aбo щoтrrиця> f, .Mopoзa,

1862 p.): срip (хoн y гpeц. aither), opфozpафiя

(хov y гpец. orthos (пpaви^bний"), aле

opmonе,ц, opmoД,oкc тoцJo з пoчaткoвиlvt opmo-

(бo y гpец. orthos <пpяNtий>, (пpaви^b.

ний') - тo6тo aбсoдlотнa недoгiчнiсть i хao.
.гrt.Iнiсть, щo з poсiйськoi aктltвнo пеpенeсенi

п y l tpаir lськy. Пpикпlет 'нo'  щo yкpaiнськi

вiдпoвiдники чyfi{orиoвних пpиpoдничих теp-
мiнiв iз пpeфiксoм ortЬo- oднoзнaчнo' всi без
виняткy' N,raroтЬ пpефiкс oPтo-: opmoкucенb,
opmo?oналbнutt, opmoскoniчнuй, opmoвicь,
opmonoвеpхrrЯ; y матемaтицi е нaвiть теpмiн
opmol,pафiн,o no",p,n"7 0 .

Bдячний мaтеpiял Igoдo цЬoгo пoдa€ aн-
тpoпoнiмiя як yвиp.lзl{ене Дfi еpе^o Фoнетtlчнoпo
пpистoсyвання гpецизмiв: Аzamaнl'ел (< гp.
agаthos ,,дo6pнft,, i angеlos nвiсникn), Аzаnoн
(< agathon uдoбpo,,) ,  Аmaнаc, Пaнаc (rp '
athanasia <безсмещя')' Мemoдiil (mеthodios <
mеthodеuб <цiлеспpямoвaний, метoдиннийo),
Mapma (martha, apам. mбrt6 ..пaнi, гoспo.
диняu) тoщo.

Безцiнним свiдченням чy2fioсти звyкa ф
е i пepелiк зyкpaiнiзoвaних iмен як вiдпo-
вiдникiв Д'o poсiйських y ще не зaмy^енoмy
нoвoязoм " Пpактиннoмy poсiйськo-yкpaiнсь-
кotv{y с^oвнику" (792) p')71:

_ Ъдей
_ Ъдoт, Ъдoсь
_ федip'Хведip,Хведькo,Ълip
_ Ъдoс, Ъдoсiй
_ Ъoктист
_ Пидип
_ Ъp.
- Хлop
_ Хoмa, Ъмa

- Хoтiй
_ Хвpя
_ Ъкля, Bеклa

70 кoнepга oльгa llpaвoпис чужoмoвнoгo пoхoджен}lя
Уpoк укpаiнськoi - 2003 _ }+ 5-6 - с l0.
7t Пpaкптvний рсiйськo.щpаiнський слoвник !epж. вил-
вo Укpаiни, 1923. _ с 126-127

Бeзцiннu.н caiдчg,,',
чgжocmц gвg,{.a Ф
e i nepuiк sукpatнiзoвaнuх
i.цeн як вtдnoвцнuкiв

,q,o poc|uсbкuх g ЧДe нe
8 цI|g лe'|o I|g t{o вo я з,o'|
,, П p a кmu,t н o му p o сitlськo.

у кp аi нcькoмg ulo вl,t.цKg >>
(1923 p.).

Ipплa сtapion

Фадей

федoт

Фeoдop

феoдoсий
феoктист

фидипп

Фиpс

Флop

фoмa

Фoтий

Февpoнья

феклa
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Феoаopa

феoдoсия
Ъдopa,Хведopa
Ъдoськa, Хведoськa, Хвесъка.

Ъкi сaмi пopaди lдoдo aнтpoпoнiмiв та

зaгa^bних нaзв пoдa€ Iвaн oгiенкo: .Cпиrцiть

oцi слoвa i зaпaм'ятaйте, щo в них чy?t{е ф пеpе.

да €мo чеpез tI.. кanmaн' Kapmonля' люцunеp'
-Jtmpаnumu: Гopnuнa, Иocun, Huнunip' onaнo,с

чи Пaнас, Осman, Пoman, Пpiськa, Пpoкin,

Сmenaн, Гаnкa (Аzaniя), Онonpiil uu oнgф-

piй; неpeз x: Tpoхuм, Xuмкa, Xiвpя, Xлop,

IОхuмi a цi слoвa гvroжнa пеpедaвaти пoдвiйнo:

феcькa i Xвecькa, фаpmgх i хваpmgх, фipmкa
i хвipmкa,1z.

Чoмy нapoлне мoв^eн}rЯ тaк впpaвнo

вивеpтa^oся з (фекaнHя) (хoн пoдекy.Ц,и вoнo

пpopивaдoся)} Мa6yгь' тoмy' щo фoнетикa -

це нaйстaлiший i нaйкoнсеpвaтивнiurий склaд-

ник мoвнoi систеМи. !lе тa звyкoвa ниткa, щo
сягaе нaйдaвнirпoi iстopii i эв'язyе всto мoв}Iy

систеItfy' засвi.Ц,тylони iT непoыгoрнiсть, - звyки

стaють нaцioнaльними кoдaми мoви. Увiдoм.

^ен}rя 
чy2t(oсти Цboго звyка пiдкpiплене iэагаль.

нoto дзвiнкiстlo нaшoi мoви. Cебтo звyки в мoвi

iснyють зaзвичaй, як iлroд,и, пapaми: дзвiнкий

[в] i глyхий [ф]. oднaк, нa вiдмiнy вiд po-

сiйськoi мoви' вимoвa звyкa [в] y кiнцi слoва

тa Bсеpединi пiсдя гo^oснoгo як пapoвaнoгo

tо] - неtlopмaтивнa лю6o|fif (aнeлю6o[ф])'

mpa|f i lкa (a нe mpа|E]кс).  Harшa BиМoвa

нaгaдy €  б iлopyський звyк | i l :  хaаuf i  тa

aнглiйський |w] шindoш.

Мaбyгь, вивчaroчи aнглiйськy, ми лoбpе

впpaвy€Мoся y вимoвi пapнoгo лэвiнкoгo Iu],

72 o.'епкo Iвaн. Itpo эвук ф //Piмa мoвa. _ Числo 9. _

1934 piк _ с.  410.

lto пpoтистaвлeний дo г^yxoгo [Л, "u 
зpaзoк

Iiue |Iiu] i lifе [Iaifl1, a тиtt{ пaче y вимoвi не-
пapнoгo пpигo^oснoгo [u.']: шindoul fшindoul.
{,o pенi, тaк сaМo непapниМ y нaruiй мoвi с звyк
г1

[вl, Цo }la^eтtитЬ пopяа Ь [p]' ["]' [,]' [n]'
?-r .  t
[йl дo сoнaнтiв (vи сoнopних), y яких гoлoс
пеpевaжa€ нaд шyмoм' щo в^aсне i твopить
зaгa^Ьнy дзвiнкiсть нaцroi мoви. Haтoмiсть y
poсiйськiй мoвi дзвiнкi |"l,|6], [а], [z], [эrc] y
мoв^еl;н€вoмy пoтoцi пеpетвoplоtоться нa свoi
пapнi глyxi  [о] '  [n] '  [-] ,  [ ' ] ,  [иr] як пеpел
г^yxиМи' тaк i нa кiнцi слiв. oтoхr paзoм iз
пеpетвopенI{ям пpигo^oсних y щoсb иHlIlе
пеpетвopro€мoсь i ми. З oглядy нa зaзнaчене'
запoзичений poсiйськolo мoвo}o звyк [р] легкo

дoпасoвy€тЬся дo ii фoнетиннoi системи - в
yкpaiнськiй нaтoмiсть дисoнy€ з }Iе}o. Чеpез те
poсiйськa мoвa пpистoсoвyвa^a гpецизгии
здeбi^bцloгo неpеэ ф, a yкpaiнськa - здебiдь.
IIIoгo чеpез т (нaсoм чеpез ф, фm, хm, х, n)'
тиt\,t пaче' щo в opигiнaлi цей звyк якo мapкеp
грцькoi мoви нaгaдy€ щoсb сеpедне мirк нarшим
т i вrке нaцIим-I{енaшим ф.

Хaoс ipoзмaiття (Ф, ъ ф', хт, п нa мiсцi
гpeцькoi 0) нaмaгa^ися yсylгrги yк,raдaнi Пpa-
вoписy 1929 p. i сqopмyлlовa^и пpaви^o нa
кopистЬ т, яке зблиrкyвaлo yкpaiнсbкy opтoгpa-
qiю iз зaгa^Ьнoевpoпейськolо: гpецbке 0 (th)
пеpедa€мo чеpез т (а нe неpез q)73,1933 poку

це пpaви^o лiквiдyвaли: в иIllцoмoвних с^oвaх
визнaчи^и писaти ф ('a мiсцi 0): мiq, лol'a.
puфм, кафeдpa, aле (нoмyсь?) opmoneaiя '
opmo,цoкc, mеamp, meopiя.,,

73 Укpаiнський пPaвoпtlс .I[еplкавlrе вил-вo Укpаilшr, 1929 -
С 64.

Чoму наpoднe мoвлeння
ma'< вnpaвнo вuвеpmoлocЯ 3
<< фeкання>> ( хol no дeкgдu
вo'7o npopuoaлocя)?
lvlaogmb' moмg' lДo

фoнemuKа _ цe
наilcmaлiщuit i
н oi|кoн с e p в amц в нitцuit
cклaД,нuк ltoвнoi cucmеI|u.

!е ma звgioвa нumкa,lЦo
cяzde нaЙ,qавнituoi icmopii i
эв'я3aе всto :.r',oвнg
cцcmeмg' эaс вiднg юuu'ii
нenoвmopнicmь, _ 3og,<ц
сmaюmb нaуioнaльнullu
кoД'a.мu мoвu.

Ipинa Фapioн

it

r

I
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3 ozляду нaicmopuннg
ma сgчаctlg

o pmoz pафiзну n p aкmцl<a
Пpoeкm nPaaonцcg

1999 p, np,oiiнtgе
oga|сoнцmц nаpoлeльнe
в 2lcu Q аt{,ня в tДn o вiднuх

." cltiв Ь,9 i,т.

ipnпa itapioн

З oглядy нa iстюpиннy тa сrraсHy oРтoгpa.

фiннy пpaктикy Пpoект пpaBoписy 1999 p.
пpoпoнy € взaкoнити пapa^е^Ьне в?t{ивaння
вiдпoвiдних сдiв iз q i т: Гemcuмaнiя _ Геq.
cцмaнiя: згaдaймo nCaд Гeтсимaнський> lвaнa
Бaгpянoгo; Гoлzoma _ Гoлzoqa: вipш €вгенa
Мaланюкa nЬдгoтan чи ypивки з твopiв и}rЩиx
yкpaiнських писbменtlикiв, де вжtктo сдoвa зi
зв5rкoм [тl(/т/):

I дoвepшuлacЯ дoсmoma
Hailfitльtцa iз кocмiчнuх дpaм:
Пo вci чаcц ГoсnoДь Ьлгoту
Пoклaв oсt|oвoю nш хpам

(Пеmpo Kаpмaнcькuil).

Xpaл Аpmeмiдu nеputuil napmeнш'
Аima мuнюmь - не мuнae vliт

(Мuкoла Зеpoв).

Пoвie вimеp з Пoнmg. Cкитський сmen
ofigаumьcя, зimхнe...

(Свzен Малaнюк).

Cлyulнo з цboгo пoг^ядy зa:}нaчa€ Oдек.
сaндpa Зaхаpкiв: сyмдiннo pефoplvfyloчи пpa.
вoпис' нarui нayкoвцi, oпинивruись мiтr pa.Ц,и-

к.l^ьними пoг^ядами кoдег i кotlсеpвaтивI{tlмtl
сyпpoтt{вникaми бyдь.яких pефopм, o6paли
зaзнaчене кoмпpoмiсне pirшенн"74. Зpешrгoю,
спpaвI{t{я t{opмa виникa € тoдi, кo^и iснy €
пpo6лемa вибopy - з чaсoп,t oдин Ь вapiянтiв

71 3aхapкiв oлeксаrЦpа.
yкpаiнський пpaвoпис
кайдaни. - Львiв' 2001.

Чи пoтр6уе рфpми vинний
//Скнньмo чyжi пpaвoписнi
_ с. 34.

вихoдитb з y2ttиткy' a лpyгий, нaвпaки, poз-

IlIиpю€ сфеpy свoгo викopистaнHя/).

Bиpirшyrovи пpo6лемy нaпI{сa}rня т/Ф у
гpеЦизrvrax' кoнне пoтpi6нo звatкaти i на вплив
piзниx мoв-пoсеpeдницb: пo^bсbкoi i poсiйсь-

-16 ttкol . *. J сx!днoyкpalнс Ькolr{y вaplя tlтl гpецизr\,tи
пеpедaвa^и вiдпoвiднo дo так звaнoгo pей-

:кдiнськoгo читaння: 0 як ф, т1 як н(i), p як в:
АEiнu, хiмiя, ваpвap; нaтoмiсть y заxiднo-
yкpaiнськoмy вapiянтi y единiй тpaдицii iз
заxiд'roевpoпейськими !r{oва-tr.lи' зoкprмa пo^.ьсЬ.
кoю _ зa тaк звaним еpaзмoвим читaнняlt{'

тoбтo гp.0 як т, тl як е, p як б; Аmенu' хемiя,
6ap6ap (лop. Bаpвapa i Бap6apс). Oтoж oс.
таннiй Пpoект зaпpoпo}lyвaB сo^otr,toнoвe
pirшення: вapiякгrry нopмy.

75 тepлaк 3eнoвiй. Haйrшла зpoсiйшeна кoсa нa <дiяс-
пopнийr кaмiнь //Скнньмo чyжi пpавoписtli кайдaни _
Львiв '2001p_C23.
76 явoрька ГМ Прскpиптивнa лiflгвiстикa _ C t89
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$ 3. Bилyчeнaня
пoчaткoвoгo U

у питo}rиx тa дaв}|o
зaс8o€l{иx слoвax

Пpo onepацiю <<|t>, в
g кp аi нcькo мg npaвonuci

mo. tt mяэrcкi наcлiдкu

i. .  lвaн, imu, icкpa, iншui l ,  iн iй'  iнoдi '  Ipoд
7Aт

тoщo>.". laке спpoщeнrrя opтoгpaфu' щo не

вiдпoвiдaе qoнетиvнiй (звyкoвiй) i  qoне-

мaтичнiй (звyкoвi типи) систeмaм yкpaiнськoi

Ir,roви' пpизве^o дo ixньoгo pyйнyвaнrrя, 6o пiд

вtl^ивoм нaписaнoгo в yкpaiнськoмy мoвленнi

пoчaв зникaти пoчaткoвий н, a вiдтaк Opфo.

епiчний с^oвt{ик (1984 p.) пoдaе пpaви^Ьнy

тpaнскpипцilо диrце y тpЬoх с^oвaх [i,нulий],

[i"нoлi], [i"нкoли]79. I вiд6yвaлoся це на тлi

дiя:rектoлoгiч}loгo aт^aсy yкpаiнськoi мoви' де
зaсвiдченa панiвнa виrиoвa пoчaткoвoгo и, щo i

вiдoбpaженo y 99 лексемaх uCлoвapя yкpa-

iнськoi мoви) (|907_1909 pp.) Бopисa фiн-
ченка, з них y 67 випaдкaх пеpед н' р, rraпpи.
к^aЛ| uнДuK, upii l, uней, Иpoа, upжai пеpед в:

uвa; пepеD' I'i ц,Цoл; пеpед rк: uJ|сuцЯ' пepед к:

utaвка: пеpед 
^.. 

uлeцbi пеpед it: uм6up; лepeд

ci  uс '<pa; пеpед т. .  цm! ; пеpед я: uн! тa у
пoхlдних вlд циx с^lв.

Пpиpoднo, lдo в2t{ивa^и пoчaткoве rr i

знaменитi K^aсики' пеpед6aнаючи навiть
внyгpirшню pимy:

Сipi zgcu в upiil, нpiй

no чomпpu' no чomЦpu

noлеmlлu;
Пocun lян.цuкаIl,

Гgсям даit
(Tapaс ЦJевненкo).

3eленuil явip' зеленuй явip,

I!е зeленituа t|ва,

78 Укpaiнський пpаsoпис (пpoскт) - .Цеpжавнe вид.вo
Укpaiнн,1926-сl0
79 oфoeпiчниt.l слoвнllк Уюlaдач М I Пoгpi6ний _ К,
1981 - С 25|_252,254'

HaЙлpaстпwiшпtl

IIpпKлaД BTpyчaHIIя

opToГPaфij,B cI4сTеMy

MoBИ r \aмiнe уKpaIHсЬ.
I1'oj' ШeсTИЧлeHHoI

сI4cTeIIИ roлocfiI4х Ha

II,яTИЧл1HHr i BiДcy-

HеIIнЯ fi4| IIa ПфI4ЦiЮ,,,

KoI4бiIIaToplloГo

BapiяEry N.
Taкa зaмiнa cГarycyИ,
яKIIIo BoIIa СTaIIe

IaГalЬHoПpLtЙН.gTa,

ГpуIIy€ yкpaшcb(y

MoBy pa\ow 3 poсiЙcЬ-

Кoю' бiJloPyсьKolo,

IloЛьсЬKoю (i сepбcь-

KI,IмИ), ЯKi Bci rLaюTъ

lByк, aлe He фHeMуу1,
i лpoтaстaлляс i.
pумyнcькiЙ i rypеuькiЙ'
якi мaютъ [и]h з
мoдифiкaцieюш - ь-i
в бoлrapськiЙ).

ЮpiЙ Шевeльoв.

Пpo кpптepil. в II|ITilIfiЯх

уpatнвкoгo фiuilнoro
пpaвoпису // Укpaшcь-

KJ'IЙ ПpaBonИc i lIaуroыl

тepмiлaлo гiя : iстop iя,

кoнЦeпaii'тa peaлii.

cboГoДсIIHЯ. _ Львiв,

1996. - с. 26.

s l

r
lстooiя з пoчaткoвим и Y зазнaченlи

пoзицl l  сягa € '  нa Ё{а^b' чи }Iе нaияскpa.

вitпoгo i нaйсyнaснituoгo пpикладy зpytl lенb

i пеpебyлoв y глибинних п^астaх г! , toви, а

висдiдoм цЬoгo' як зaзнaчaе lopiй LШе-
Bе^Ьoв (Шеpeх), ( €  втpaтa влaснoi шкa^и

вapтoстей i  пеpеклlовення нa системy вap-

тoстей лpyгoi  (poзyмiй poсiйськoi -  I .ф.)

iqaктиннo пaнiвнoi .o", , ,77. Oстaння нop-

il,raтивнa пyблiкaцiя, щo дoзвo^ила (aле вхrе

не вимaгa^a) нaписaння з пoчаткoвим н в

с^oвaх uнtцuй, uнкoлu, uнo,ц,i ' uней тoцo 6у-

лa у " H atlzoлoвнitцuх npавuлaх g кpai нcькozo

npaвonucg> AН (Kиiв, 1921 p.).  Пiдти-

нaння цiе i  нopми нaйoчeвиднiшe сaме в

Пpaвoписi 1929 p. (!) ( i  йoгo пpoектi

1926 p.) '  де кaтегopичнo зaзнaченo: .B

пoчaткy с^oвa н нiкoли t{е пиll lетЬся, тiльки

// Шещх Юpili 
.Гак 

l lас н:llгlа-пи lrpавrъ'Iьних пРoiзнoшelriй

// Пopol.н iзaпopil lсжя - Хapкiв' 1998 - т 3, - С'240.

,ffiil.,#lнl''mни;
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ofi мiэrc gciмa дiвнamoнbl<аIlu
Аuш oднa менi мrulа

(Iвaн Фpaнno)8O.

A сyнасний видaтний письменник Boдo-

Д|I|v|'|p lpoзв витpиМaB не oднy бaтaлiю y ви-

дaвництвi, a6п 797 4.oro poкy йoгo poмaн вий-
tIIoв з нaзвoю ,,ИpiЙ,". Hа сьoгoднi мaемo
(чopтячo-не6езпечнoгo> свiдка пoчаткoвoгo lt
y Цboмy слoвi, a caмe: вupiil, де вiдбyлoся
зpotдeння пpийменникa в з oснoвolo с^oвa:
nmaхu леmiлu g вupiй (в upitl).

У нoмy 2к сyгь пpoблеми) Пoлягaе вo}ra y

кiдькox п^oщинaх' пеpцIa з яких iстopннна.
Звyк [и] виник в IХ_ХlI ст. спoсo6oм

з^иття дaвнix звyкiв, пoзнaчених як ьI, н(i):

ьl l Rl
и( i)/"- .

У poсiйськiй мoвi Ця пpaс^oв'янсbкa
piзниця збеpеглaся: poc. мнлыil, .I||b|лoi УKp.
мtlлuit, мtlлo. Збepiгaroть дaвню пpoтистaв-
нiсть ьl (пoл. у) f п (лoх. i) нижньo- i веpxньo-

^yжtицbкa' 
пo^Ьсbкa i бiлopyськa мoви. Ъкi

мoвIl' як чесbкa' с^oвaцькa' 6oлгapськa, мaке-

дo}lсbкa, сеpбська, хopвaтсЬкa' с^oве}tсbкa yсy-

нyли poзбixtнiсть ьI(у) / 
"(i) 

у тoй спoсiб, щo
пpoстo зaсryпи^и ьr(у) звyкoм и(i) - a не
витвopl{^и нoвий, як нarцa мoва. Мoгдa пiти цим
lII^D(oМ i щpaiнськa' oдн.lк' як зазнaнaе вiдo-
мий yкpaiнський мoвoзнaвець opест Тkaченкo,
.на пеpeшкo.Ц,i цboг'ry стaв зaнaдтo poзpoслий y

80 11нт 3a Тepлак 3eнoвiй Hайшла зpoсiЁtulсна кoсa Irа
<дiяспopкиЁt> камiнь?! / / Скtlньмo чРd пpаsoпliснi кайдаrпr
- Львiв, 2001 - C 19_20
8l Пiвтopак Г Пoхoджепня yкpaiнцiв, poсiян' 6i.пopусiв
тa iхнiх мoв - К., 2001 - с 46

.  R)tнiй iкaвЬмuo" (вживaнrrя звщa i - I.ф')тигrу

oсiнo (рс. ocень),аш(щ.кл),нiи (рс. нoиu)

тoЦo. A Це пp}ri}Bе^o б дo величeзнoi кiлькoсти

oМo}titl,tiв i зapaзoм дo нестеp[Iнoгo (рo}rе1.ичнoпэ

хаoсy. oгoж пеpвiсl{е 
'(i) 

y."op*o p.Ц}olt{ з bt

непoBтopний спiльний витвip _- пpoмilкний

звyк. Bиник yнiкальний "tDонетичний rЦ^Iб),

якoг0 не знa€ 2t{oд}Ia с^oв'янсbкa мoва (пop. yкp.

нuвa, pu6a; пo^bсbк. niua, ryba; poс. нuвa, pы6a,

бiлopyс. нuвa, pы6а).

Дpуu п^oщинa - aРтrrЦy^яцiйнa, се6тo

вимoвa звyкa. !lей звyк за стyпенем пpoсyванrи

язикa впеpед aбo назад i стyпенeм пiдrrяття йoгo

пИ чaс твopе}IHя н.l^е?ttитЬ аo пераньoгo pяаy i

висoкorro пiд}rяття. fдя внaoнненoпo спpий}шття

apтикyляцiйних хapaктеpистtiк [и] пpoпolгylo

таблицlo к^aсифiкaцii гoдoсниx звyкiв yкpa-

iнськoi, пo^bсbкoi i poсiйськoi Мoв' з якoi 
^еrкo

пo6aчити незaпеpечtтy свoеpiднiсть нarшoгo [и].

Ъблиця клaсифiкaцii гo^oс}Iиx yкpaiнськoi,

poсiйськoi тa пo^bсbкoi мoв83

82 ткаченкo o Б Укpаl-lrська фttетltка нa iсгopикo.тtl-
пoroгiчнolrry тлi //Мoвознавсгвo _1998 _ }l9 2_3 _ с 20
83 дolreць Jl.С , IИацькo P.I Bстyп дo l\toвoзllaвства
l lnактпкvьt _ к. 1989 - с 37_38

Пpпuпнy вtlклюueння

И IIa пoЧaTКy сJIoBa

Тpебa шусaттl B IIyхe

T|4I1oBoI'4y' arc Й Дyхe

HeBiДIloBiIIIoMy' Bxe

3 Г aДyBaII o My II a'{'IЛi Дo
cПpoЩeHIIя' якИЙ He

беpе лo yвarи нi
сIIpaBюIЬoГo cTaHу

Ilt o B 14' H i i, iС-Гo P |1ЧIIo Гo

posBtlrKy.

ЮpiЙ Шepeх.

Taх нaс нaвчaли

IIqaBИ]IьHILх пpl1flФ

reшiЙ //IIoPoп4 i
aпopiжя'|вpкiв, 1D8'

-T. фi. -C. 240.

Х"o
Пiд""''}-tt

Пеpелнiй Cеpeднiй Заднiй

висoке
i (y*p )
и (poс.)
i (пoл )

ot (po..) у (щр.)
у (рoс.)

u (пoл )
висoкo.серед|l{€ в (щр.)
:ереднbo- висoкe у (пoл )

lpeдяьо.llизЬкe е (yкp ) o (y*p.)

с€реД{r е (yкp',
e(e)-(рoс.)

o (yкp.,
o (p"с.)

tllвbке
a (пoл. ) a (пo,r.)

а (poс.)
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Hенopмaтив}ra нaпPy2rrенa вимoвa нaцIoгo

[и], як Цe хapaктеpнo д^я poсiйськoгo [ьI],
змiнlое йoгo аpтикyляцiйкy бaзy, a oтrrrе, i хa-
paктеp сaМoгo звyкa' який стaе д^я нaс чy2fi}rМ
poсiйським звyкoм [ьl]  сеpеднboгo pядy
вepхнЬoгo пiднятгя, нa пpи6лизнiсть вимoви
якoгo мoжнa нaтpaпити 

^иtIIе 
в зaкapпaтсЬких

тa нaдсянсbких гoвipкax, a^е не в лiтeparypнiй
вимoвi.  oтortr кпи}Iи щoдo нaпрyженoгo
пoчaткoвoгo [ш] нa кrшта,rт poсiйськoгo [ьI] нe
Мaloтb пiд сoбoro ntoдних пiдстав. A диrце
нaвпaки: пеpеднbo-висoкo-сеpеднiй звyк (qo-

нема) н, вимoвдений без жroднoгo нaпpy?rrенн'я'
сеpел yсix сnoB янсЬких мoв н.l^е?t{t{тb 

^иlllе 
yк-

pаiнськiй! Ъ ж чи не .нацioнa^bl{o-пaтpio-

тичнa)) це qoнемa) Чи ж не тoмy тaкий нaступ
на неi)

Tpетя п^oщинa - фoветичнo.фoнo.
дoгiчна. У мoвденнi iскyе бeзлiн звyкiв. Hавiть
тoй сaмий звyк piзнi лlоди пo-piзнoМy виtr,toв-

^яютЬ. 
A в мoвi (д^я зp}^rнoсти oписy ii qo-

нетичнoi .n.'""n,84 викoPистoвyютb мoвoз-
нaвче пoняTтя фoнеми, себтo звyкoBoгo типy,

щo вIroснтb poзpiзнювa.lbне зrraчення y с^o.
в,ai nсumu - ulumu, zнim - rнim. oбpaзнo

фoнемy нaзивaютЬ aтoDtoltt мoви' пoзaяк вoнa
гoдoвний 6yлiвeльний мaтеpiял кo)t{нoгo с^oBa.
Iloлo yкpaiнськoi фoнеМи f нf , тo деякi вченi
(чи псевдoвvенi) ствеpлrкyотb' щo нaспpaвдi
yкpaiнськi звyки [н] тa [i] - це oдrra фoнеЬ,ta
/н/ (як y poсiйськiй ["'] - цe ваpiянт [и]),
втoтo}кнlоtoчи y тaкий спoсi6 шестифoнемний
yкpaiнський pЯI '(/ i/ ,  /"/,  / ,/  '  у ,  /o/ '  /u/)
iз п'ятиqoнемним poсiйськнм (/ vl/, / 

"/, 
/ у /'

lo l  ,  /a/): y poсiйськiй, пoвтop}oЮ, [ьl]  не

Фoнеlvta, а вapiянт звyка [н], пoзaяк i i

yживa}Iня не вп^ивa€ нa кapдинa^ьнy змiнy

знaчен}Iя слoвa (игpьI - сЬrгpaть), i вoнa

нiкoди не B)t{ивa€тЬся нa пoчaткy слoвa. Hа.

тoмiсть yкpaiнськa ма€ нI,tзкy пpoтистaв}Iиx зa

з}Iaченням пaP' зaвдЯки /tl/ , /i/: лuс - лic,

Дu}| - дiм. Oсoбливo тrеpекoн^ивe тaкe

пpoтистaв^ення в a}Iтpoпoнiмaх, тoпoнiмax

тoщo' якi чaсoм чеpез пoмилкoве тpaнслi-

теpyвaння' a сaМe сп^yryвaння piзних звyкiв-

фot lем н/ i  (у/ i)  -  дq3s63денi pеaльнoi

iдентифiкaцii: с. Lysohirka / Lisohirkа (Ли-

сoгipкa / Aiсoгipкa), с. Lypynу / Lipуnу
(Липини / Лiпини), с.  Мyrсha / Мirсha

(Mиpнa / Мipчa); пpiзвищa Buryi  /  Bur i j
(  Бypий / Буpiй),  Chornyi  /  Chorni j
(Чopний / Чopнiй) тoщo. oднaк Це чoмyсb

не € apryмeнтoм д^Я тих сaМих }^{еtIих' якl ввa.

ж{alотb' щo дифеpeнцiйнiсть знaчeн}tя тyт

вiд6yвaсться зa paхyнoк твеpдиx i  м'яких

пpигo^oснихфoнеM /n/ - /n ' l ,  /д/- lд '/ ,
У цьoмy псевдoapryМентoвi tltи виxoдимo нa

ск^aднy пpaвoписtlo-фoнoлoгiннy пpoблемy

пpo непoм'якrшeнi пpигoлoснi пеpед [i].
Згaдaймo пpавoпис}ry системy €вгенa

?tlедехiвськoгo нaпpикiнцi ХIХ ст., бaзoвaнy

нa пpинципi (пиltlи, як чy €цI): хлi6, нtэrнuil,

aде нirr  (нoжta), нiс (нoсa). Cе6тo y двoх
пеptIIих с^oвaх Мa€мo м якy вимoBy пpигo-

^oсних [л] i [н] i твеpлy - y двoх нaстyпtlих.

Як вiдoмo, ц'о pисy utкедехiвки'' Пpaвoпис

1929 p. вiдкинyв (як i, дo peнi, uСлoвapьn

Бopисa фiнзенкa), нa щo Baсидь Сiмoвич
с^yцJнo зayва2кив: .!lе вплинyлo в riaс дyх{e

фaта^bt{o нa opтoепl lо '  l  Ми.. .  чaстo чy €мo

5554
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Tвepлa BИIIoBa
П p 14 ГoЛocll I4]t пe pел i

мaс ?HI4KHW 3

уpaЙrcькoi,лiтe.
paryPНol I4oBI4,

ях дaвнiпe в XaPкoвi

1tII4K ПaM,ЯГ.I.IИK

Блaкитнoмy'

Юpit| IIIeвeльoв

:  85нeopгa}rlчнy вимoвy>"-' а дa^l _ нa oезpaддl
pадa: <Tyг yrке ruкoлi (i тeaтpoвi) пpипaдa€

вaЁ{./\иве зaвдaння пpипи^bl{yвaти справи op -
тoепii, пiдpyчники з гpaматl{ки мyсятb зBеp-

нyти нa цЮ спpaвy Bе^икy yвary... o86. oднак
як-тo звepнyти yвaгy Ha те, щo не тiдьки
схoвal{е з oней, a знищeне сaмим пpaвoписoм)
Пo-сyмнoмy слyruнi y цboN{y кoнтекстi слoвa
urвaйцapськoгo t\,toвoзнaвця Феpлинaндa де
Coсюpa: (... писЬlvlo пpиxoBy € мoвy вiд }Iarциx
oнeй: пеpед нalr,tи нe вдягaння' a тpaвестiяu87.
Oднaк гpaмaтики таки пи^bнyвaли (!) цiеi
pиси, i тaкий opтoепiчний стaн бyв нopмa-
тивний I,o 7969 poкy' a2к пoкt{ не вийrцдa

f-(\-yчaснa yкpall{сbкa 
^lтеpaтypнa 

п'oвa> зa
pедaкцiеro гopезвiснoгo мoсквoфiдa Iвaнa
Бiдoдiда, де yсyпеpеч твeРд2кеннrо знaнoгo

фoнетистa Петpa Кoстpyби, зaзначeнo' щo
nзyбнi пpигoлoснi не м'якulaтbся пеpед i, щo
пoхoдитb з o i з ьI, 

^ицIe 
в oкpемих дiaдектaх

yкpaiнськoi гvtoвиD - а це oзнaчa€' щo тaкoгo
непoм'якtцення в лiтeparypнiй мoвi 

".""E8. !!.
свo €}o чеpгoro сyпеpечитb фoнемaтиннiй
пpиpoдi мoBи, якa зaмiсть сaмoдoстaтньoi
нaбyвaе виpaзних aсимiляцiйних oзнaк.
oбpaзнo I{a ЦЮ темy в}lс^oвився lopiй
IIIеведьoв: 

"Твеpлa виЬ{oвa пpигo^oсних
пepед i  мaс зникнyти з yкpаiнськoi л iтe-
paтypнoi мoви, Як дaвнiruе в Хаpкoвi зник
пaм ятник Бдaкитнoмyu89.

85 Cil'o"",, Bасlt.,lь ;'Iiтepн i пoriтикa _ с. t96
86 Ciмoвич I]aсиль Там самo - C 196
87 Феpлitlаll ле Coсюp Кyщ зaгальнoi лil{гвiстики -
к '1998' -  с 44
E8 шepeх Юpiй Укpаiнська мoвa Tаrt сaмo _ с. 239
89 IIIcpeх Юpiй Там сaмo _ C 2lg

A щoб зюлt зайвий щpпoст фнewм / п f -
тo li с.дiд за6рти э пoчaткoвoi пoзицii. Ъдi oс-
тaтoчнo за 

^oгiкo}o 
aI{тифoнеIl{l.toгo crаrycу f uf ,

напpик^aд, .Запoвiтu Ъpaсa I I lggчgццд, gк

пpoпol{y€ пpoф. lOpiй Кapпенкo з oдеси, слiд

читaти:

itак gмpg mo noхoвo'ilmе

I|еtlе t|а мoziлi

сеpе.ц cmеng ulipoкozo

на Bкpailiнi мiлiit

tцчo6 лaнu шipoкonoлi

i,{нinpo, i кpgнi

69лo вiлнo,69лo нgmu

ilaк pеве pевунiй90

iт.д.

Hy i дiстаетbся t{ацroмy Ъpaсoвi фи-
гopoвитy!

З oглядy нa зaзнaчене, дyrvtaю, зpoзyшriлo

нктaневi, чoшry з iнiцЬтиви aвтopитетнoгo фo-
нетl{стa i члeнa нoвoi пpaвoписнoi кoмiсii Нiни

Ъцькoi виpiruенo пoвеp}ryги и в iнiцiяльнy

пoзицilо. Hе зpoзyмi^o 
^иttlе, 

нoмy це слiд

зpoбити (y деяких с^oвaх' oсoбливo пepед
пpигo^oсниМи н i p...: uнаKLЦе, uнoД,i, uнкoлu,
uнlautl ', uнaкo Д g I1'ецb, utrulo мo в нuit, ne p е -
uнaкlЦumu' ut lopo,цецb' uнonлaнеmянut7'

цнД,uK, uнiй, upжа, upэrcaвimu, upхсаmu, upiй,

upo,Ц,, uк(Imu, u*ou*o,,gl, u 
". 

y всix с^oвax,
нaлpик^адt xoч 6и зi сдoвникa Бopисa фirпенкa)

Ф каpпенкo Юo Фoнsпlка i фнoloriя срасttoi укрirrськoi
лiтеpатypнoi мoви Уч6oвий пoсi6ник д. ' Iя студсt lт i tJ
фiлo.loпчних факу,пьтетiв - oдеса, 1996 - с 82-83
9l УкpаiItський пpaBoпtiс Пpоскг ttaйrtoвiurоi pелакцii
Tамсамo _с 4_5.
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Hе зaвaдить зaстaнoвитися на ще oднoМy

aспектoвi uoпepaцii н>: нopl}tативнoм)', з пo-

г^ядy кy^Ьrypи Мoв^eння.

Harше [и] - ненaпpy}кене зa вимoвoto'

щo зyrvtoв^енo piвнoмipниМ poзпoдi^oм виMoB.

нoi енеpгii мirк склaдaми yкpaiнськoгo с^oвa

Bl{aс^iдoк вiд}roснo с^a6кoгo нaгo^oсy в yк-

paiнськiй мoвi. "Hапaд> ria цю ненaпpyrкeнiсть

i дегкiсть [и], видaeться' кoмпенсyroтb непpa.

ви^Ьнoю йoгo вимoвoю нa мiсцi лiтеpи i пiсдя

кiнцeвoгo твеpдoгo пpигo^oсttoгo пpефiксiв i

пpийменникiв, нaпpиклa д: дезfufнq o p мaцi я

зaм iсть л е зfifн q o p м a цi я, p o зfufz p a ul э aмicть

po зfi|z p aul, в |нfнс mumgmi замiсть в filнcmu -
mgmi.

fJя пoмилкa - цnqд|д6ц iнтepреpенцii
(впливy) poсiйськoi мoви' в якiй пiсдя твepдих

пpигo^oс}Iих мorке бyти тiдьки звyк [ьI], a,

oтrrrе, i вимoвa: o6|ыlzpamo, в fotlнcmumgme,
o)

Д,ф|b| ]нфopмaцuЯ, 
. .

Як бaчимo (oпеpaцlя и) tlадтo ск^а.4нa'

щo6 не спpиймaти ii як хipypгiннy.

92 pxдgвнv-Bинницький Яpoслав Етикeт
спiлкvвання - Львiв. 2001. -  с.  192.

Пpu"onn. 1933 p. скaсyвaв y2t{ивaння
oyкBoспo^yче}t}tя rя y с^oвaх инllloмoBlloгo

пoхoд}кеt{t{я, a нaтoмiстъ yпpoвадиB ia нa зpазoк

мamеpiaлbний эaмiсть л amеpiяльнuil,дjaлекm

зaмiсть дiялекm, щo спoвнa вiдпoвiд,aдo ви-

мoвнiй нopмi pосiйськoi мoви, щo ytдaденa пiд

вtl^ивorr,l стapослoв'янсbкoi opтoепii i зaкpiгlленa
y uфaмaтицi..." Медетiя Смoтpицькoгo як oс-

нoвa poсiйсЬкoгo гpalr{aтичl{oгo вчення дo
o?т

/tv lll ст..- laкl пpoЦеси a2к ншк не вlдпoвlд.r^и

tpонетlтннiй пpиpoдi щpaiнсbкoi мoви. I oсь нoпry.

Cпpo6yймo пiзнaти Фoнeт'ич}ry систеIvfy як

дo6pе злaгoджrений opкестp эвyкiв, y якoМy

кoх{}ra скpипкa (себтo звyк) не пpoстo дoбpе
викot{y€ сBolo po^Ь, aле спiвтвopить з и}Irцими.

У тaкoмy випaдкoвi мoвy як вlтгвip мистецтвa

метaфopичнo нaзивa}oтЬ nсoлoв'iнolо))' ((ми-

^oзвyчнo}o), 
(спiвoчoto>, .нirкнoю> тoщo.

Cаме спиparoчисb нa фoнетинний oбpaз мoви,

$ 4. Bнлyчeн}|я
иoтaцll гoлoсн}lx

|,  -  У. l
0, a' o Ilя' lo' uct
у Cлoвax
иншol'oвнoro
пoxoджeння

фiялка g caДg Pocлa
i нeпoмimна, i мoла,
алe сoooю сmaвнa...

Bacuль Сmgc

Чepз вилуrcнняh i
BBeДеHIaIh уKpaIHcЬKy
t1oBy IIе llepеcтaлr,t

сПpИЙMaTИ яK

t|I4лo1BrIHy, aлe'

IhoПpI,I Це, вiдvyття

BИpBaHoГo зIlopoBoГo

Зyбa \oстaлoся.

Ipпнa Фapioн

58

l культypа
93 цит за Hiмчvк Baси,rь Там самo - с з06
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ПpoслaвлeниЙ
aTeIIсЬKИЙ opaTop

ГopriЙ (48f380 pp, лo
н.e,), aнaлiзyюuи

звyкoвиЙ лaД мoви i
InWaюЧИ B IIЬoIly

гapмoнii, тaЗHaЧaB' Щo
вBWaIII]я BIlлI4Baс Ha

ДyI,IKr' А вiдтaк якщo
зaбpaти тpaлпuiЙнi шa

HapoДу ЗByKoBL
вiбpaцii, т.o цeЙ нapoД

cTa€ We ИIIIIIИIу1
НapoIIoM.

i хoua б тoмy, Щo
зBу,KИ' ЯK| IloЗHaЧaюTЬ

сyтнiсlъ, TBopИTь
ippaЦioнaльнa cилa

KoжIoГo eTШoсy,
лoлapoвaнa Йoму

Бoroм,

Лкfroв Maцькo'
Окcaла Mauькo,

Pитopикa Clapoлaвнъoi
Г pе u ii' i Стapoлaвньo гo
Pиму // !ивх'лoвo. _

2002. _ Iф 1. _ с. 35'

не без iстини ?кapтylотb'  щo iтaлiйськolо
poэМoв^яrоть з Бoгoм, еспaнсbкo}o з aнге^aМи'
мaдяpсbкo}o з ryсbми' нlМеЦЬкo}o з сo^дaтaми'
yкpаiнськolо - з дiвчaтaми... Зpoзyпri,ro, щo
чеpеэ ви^}^{ення iя i введення iа yкpaiнськy

мoвy не пеpестa^и спpиймaти як Ми^oзв}д{t{y'

a^е' пoпpи це, вiднyггя виpвa}Ioгo здopoвoгo

зyбa зoстaлoся...

Хoн yкpaiнськa лiтеparypнa мoвa на^е-

}китb дo Мoв кoнсottaнтнoгo типy, тoбтo зi

зrraчнo}o кiдькiснolо пеpевaгoro пp},tгo^oсних

фoнеМ нaд гo^oсниМ н (6:32 - 75 ,8o/o : 84 ,2o/o)
i пoсiдae зa кiдькiстto пpигo^oсI{их п'яте мiсце

пiсдя бoлгapськoi (38 пpиг.),  poсiйськoi i

пoльськoi (34 пpиr.), бiлopyськoi (33 пpнг.)

(pеurгa сдoв'янських мoв Мa€ ще менuлy кiль-

кiсть пpигo^oсних - вiд 22 дo 27), тo в
хy.Ц,orкнiх текстax нarцoi Мoви y сеpедньoмy 100
гo^oс}lих пpипадa€ нa 140 пpигoлoсних. I це
тoдi, кoди за кiдькiстto гo^oсtlих (15,8o/o) вoнa

aжr 19-a сepед слoв'янсbких мoв (пiсля неi ще

^иlЦе 
тpи мoви: бoлгapськa (15,4), бiлopyськa

(13,2) i poсiйськa (12,ц)94. Себтo вarкливirце

не скiльки фoнеМ, a як вol.tи пoсднyroться!

Звyкoспoлyкa ia цiлкoм сyпеpенить цiй
вoкa^b}ro-кoнсoнaнтнiй гapмoнii пo €днaння;

тим пaче тoдi, кoди пooдинoкий збiг двoх
гo^oсtlих тpaп^я€тbся зaзвичaй нa стикoвi мop-

фeм, зoкpемa пpефiксa i кopеня: npo/aналiз/
gвa/m4 пpефiксa i пpефiксa: вu/o/кpемumui

двox oс}roв: вucoкo /aвmopumеmнuil, mеле/

еmеpToЩo. Мaбyгь, гoлi yявrrш, щo yкpaiнськa

зaпoзичyвa^a б дaтинське с^oвo ideс y тoтolкнiй

94 Кануpовськнй Iгop Фoнiкa - Мюttхett ,  |984 - С 22:
Cщаснa укpаiнська лiтеpатvрlla мoва Bсryп Фottетикa -
к. 1969 _ с 258. 260

qoнетиvнiй oдеrкi: i,цeai чvl paгIтoм кolиyсb спa^o
б на дyмкy вимoв^яти piднe дiяльнiсmь як

.ц,iaльнicmo, зpецIтo}o, нa щaстя' I{e впo^IоBaв
стaлiнський пpaвoпис хpucmуrян, nаpафiян,
вaсuлiян' a тaкo}t( зaйцrлoгo манiяка i недo-
6aчнв макiя,rcy... A ще вистoя^a в peпpесiях
гopсткa антpoпoнiмiв: чoдoвiчi iмeнa Анд pi ян,
Xpucmuян, С е6acmiян, I лiян, Kgnpiян, М ap-
кiян; жriнoчi iмeнa: 1я < гp. ion (мн. iс) <фiял-

кa,, Аiлiянa, Аiя < д.- €вp. lё'Д uантилoпa',

IvIapкiянo' пopяд iз фoнетичниМи aлoгiзмaми
Аnд pi aн, IО лi a н, B ал е pi ан, B енia мiн,,/I, u мum -
piaн, Евфiмiaн, Iлiан, Kupiак, .Igкiлiaн,
М aксuмiaн, М акcuмiлiaн, М apmuнiaн, М аpi-
ан, oлiмniан, Сeвacmiан, Севеpiaн, флавiан,
Флopiaн, IОсmuнiан: Андpiaна, Аpiaдна,

.[iaнa' Kupiaкiя, Аiлiана' Аiaнa, Маpiaннa,
oлiмniaда95.

Пpиpoлнo, щo мoвa' пpгra}oчисb щoдo
чy}t{их фoнетинних pисt твopи^a вapiянти тo
чepеэ aпoстpoф, тo неpeз пoм'якцIeння на
эpaзoк..  Baлеp'ян, Kgnеp'ян, Аgк,ян, Севе-
p'ян, Мap'ян (Мap'янa); Мapmьян (Мapmu-

нio,н) тa численнi пapa^е^ьI{oстi нa зpазoк
IО лiян i IО лiaн' Андpiaн i Анд pi ян, B aл еpiан
i Baлep'ян тoщo. Пoзaяк нaведенi aнтpoпo-
нiми - це дaвнi инrцoмoвнi зaпoзичення i
пoзнaчення нaйiндивiдyaльнirшoi слoвeснoi
сфеpи 

^loдини' 
тo сaме вol{и €  тим пoбiль-

ulyвa^bним дзеpк.l^oМ, y якoгиy oчевиднi на.
сильницькi мoвнi викpив^ення' i вдaсне э них
як iдентифiкaцiйнo-oqiцiйних энaкiв налеE(a^o
б oнищyвaти Мoвy вiд неo6rpyнтoвa}Ioгo чy-
)кинeЦЬкoгo вп^ивy. Iвaн Oгiснкo зaзнaчaв' щo

95 Cкpипltнк Л Г' llзяткiвська l{ Il ts,'rасrri irtеttа людеii
Cлoвtt l lк-дoвiдlrик - К'  1996
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Якщo, нaлpиклaД,
есПaHсЬKy MoBy MИ

мoхeMo yяBИT'4 y
виrлялi бyлпнкy з

ПpoФoPI,1],114
KшI]aTaмI4-

roлoсiвкaми, щo
пe pе лlл e н i To Нe H ЬKI4h1 И

пepeбopкaми-
ПpИГoЛocHИhL'I' To

нiмeЦькa 7яBIIя€TЬся
сepeДllьoвiчним

буpгoм, Дe в тoвЩинi
гpубeзних мypiв-

I|pИГoЛocHИх ryЛЯтЪcЯ
вузeнькi пepeхoДl,t-

ГoJIoctBKI,I.

Irop KauypoвcькtlЙ,
Moвa i фoнiкa, _

MЮIоrcH, 1984. _С.22

фoнетиннi зaкoни нацroi мoви нiяк нe дoгryс.

кaютb нeпpиpoдI{их д^я yкpalнськol мoви пo.

чaткoвих la, lе, Io, lуy влaсних iменaх бiблiй-
нoгo пoxoд)t{е}Iня' чеpез щo Mи вимoв^Я€Мo

e pgcолuм, Якiв '  €pемiя (Яpемa), Йo,un'
IОдa, тoдi як y poсiйськiй мoвi зaкpiпилaся
гpецbкa' a не евpейськa вимoвa цих iмен 6ез
iloma, пo3.lяк йoгo y гpецькiй мoвi пoпpoсry
}Ieмa €: Иеpgсaлuм, Иакoв, Иеpемuя, Иocuф,
Иgлa тoцo. oтoж непpиpoанi лля нau:oi мoви
ia-, iе., io-, iу- 2кивyтЬ тeпеp 

^иlЦе 
y poсiйськiй

мoвi, цiлкoм взopoвaнiй нa гpецький, a вiдтaк

Цеpкoвнoс^oв'янський .p*o^'96.

Harшi знaнi вченi Iвaн [oщy*, Bасидь
Hiмнyк та ин. вiд,знaчa}oтЬ давнiй звичaй ви-

мoв^яти я нa мiсцi инrцoмoвнoi спoлyки ia y

пpавoписirx кiлькoх инrциx сдoв'янських мoв -
y 6iлopyськotr|У|,цb|я,уемa,,уb|ялoz, мamэpblялi
y хopвaтськo му : dij аdеm, dij abragma' dij аIеhl:

сеpбськoмy: мamеpujал, сoцujaлни; мaке.

дoнсЬкoМy: guja1еmес, gujаzoнaлa. !Jе, як

бaчимo, еднaе yкpaiнсЬкy I{е з тиМ мoв}IиМ

пpoстopoМ' дo якoгo ii так нaсильнo цIтoвхa^a
(i rшгoвхaе) paдянсЬкa (i тепеpiruня) пoлiтикa.

Haтoмiсть ми пoки втirцaемoсь зaстигдiстro

звyкoспo^yки iя y пoeтичних uфiядкaxu

Baсидя Cryсa i Бoгдaнa-Iгopя А*lтoнинa' яким

би не пoвеpнyлo язикa нa <фiслкy>.

фiялка

фiялкa g ca,цU pocлa

i неnoмimна, i  мaла,

aле co6oю сmaвнa.. .

Оа-tloа! Hад6izлo вжe Дiвчa,

фtялoнкu не noмlчa,

96 oпснкo lван €рмiя, Юстин' Йoplаlr (вимoвa 6i6.пiйних
iмеltзйl lапovатцv) //Сл<lвo _ l993 -с iчень.

ti мaлeнoкa нiэrкa
cmonmoлa фi ялкoвuit цвim,
a mo. i в cмepmi *лe npuвimg7

(Bacuль Сmgс).

фiялкu
З oчetl фiялoк смgmкo.I+l кpu|uluu1
i npuzopmaеш, cесmpo pon,"98

( Б ozдaн - I zop Анmoнuн ),

Cпoнaткy бyлo й...

Пoчаткoвий й y бyквoспo^г{ен}rях йo, йy
(гpaqiннo ю) дo Пpaвoписy 1933 p. нe Мaв
a^Ьтepriaтиви; напpик^aд IОдa, a нe Igаа' як

фiксyloть тепеp с^oв}lики. ![е зyмoв^енo тим
сaмиМ фoнетичt{им яBищеМ' щo зветЬся як
irrгеpqеpeнцiйне зяяння (збiг двoх гo^oсниx в
инoзеМt{иx слoвах), }raпpик^ад: Юдa, IОдея'
ю,latзм (a не взaкoненi poсiйськi qopми Иg,аa
тoщo). Зperптoto, всi инrшi слoв'янськi мoви y

цих ^eксeN4aх 
тaкo2t{ y)ttивaютЬ ю- ( ju-):

бiлopyс. ю,4,a' ю,цaulл; 6oлг. ю,ааuзъм; cep6'
jgl,аuзaм; хopв. judaizm, с^oвеtl. judеi, мaкeд,
jиdс, пoльсь к. j u dai zm, зeськ. j udаi zm' с^oвaЦ.
judejshj тoцo'

***

За зpaзкoм poсiйськoi ogгoгpафii, a oт2ttе'
ogгоепii, наIи}ryгo пpавoгпrс io нa пoчaткy слiв: ioн
(гp. idn), ioл nтш вiтpr.rльнoгrэ сyдrrа) (голлаrи.
jol), xoн, нa щaстя' мaсмo itozgpm ('yp"ц. jos",t),

йoz (сaнскp .  cagi) ,  йoд (гp. iadcs),  f ioл'  i toла

97 стус Bасlr.rь Tвоpll. чaс твopчoстi _ Jlьвiв,
T2.-С245

6362
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(нopв. joll) 
"нopвезький пpoмислoвий чoвеI{D.

Hа кopисть пoчаткoвoгo йo свiдчaть тaкo}t{

"n"."i '*,' 
. Йoв Uoв)' Йoнa (Ioнa), Йo,un,

Й oa" (I oaн(, )), Й opдан (I opдaн),якi эдaвнa

пplrстoсyвав нapoд дo эвичнoi вI,tмoви, як y

с^oвax ilozo, iloлon' tloй'..'

Cprнa oдiссея йoтa (й) в с^oBax инцIo-

Ь{oвнoгo пoхoд)fiеI{ня пpиве^a дo lде oднiеi

aнoмaлii i диrце в oдI{olvfy с^oвi з дoсrrгь висoкoю

чaстoтoю y)ttивaння: пpoeKm ( лaт.pгojесtus

..киrrщий yпеpед>. Biдoмo, щo Пpaвoпиc|933

poкy зa6opoнив йoтaцiю не тi.дьки a' }'' o, aJ\е r'

i, тo жr дo 1946 poкy слiа бyлo писaти дiema,

pgiнa. Bхsивання йoтoвaниx гo^oсниx е, i' €,

i вiднoвленo Пpaвoписoм 7946 poку, il^е пoэa

цим лoгiнним вiднoвдеrшям oсирсrгi^o зoстil^oся

^иIЦе 
oдне с^oвo - пPoект (хoн o6'скm ( лaт.

objесtus, сg6'eкm ( дат. subjеctum)' i, зpoзy.

мiлo, щo sеpез <блaгoтвopний вп^l{B> poсiйсь-

кoi,riтеparypнoi вимoви, хoч opтoгрaфiннo y ниx

npoeкm' aнe пpoэKm.

Ha xraль, в oстaннboil{y Пpoектi 1999 p.

не йдеться пpo пpиpoд}ry йoтaцiю У + ilo на

эpaзoк: mpiю мф, Pадiюс, кoнcuлiю ll, ме,Ц,iю м'

якa чiткo визнaчeна пpaвoписoп{ 7929 poку:

nЗaвсiгди IIиlцеМo в чyжиx с^oвaх i... пiсля всix

пpигo^oс}tих пеpед гo^oснl{il{и тa й, пpи viм

нутсе ia пеpедa€мo нepeз iя: маmepiял;

iе неpез ie: ziснa;

iu яеpез ito.. mpiюмф;

aле io нepез io: coцioлoziя,,99.

nHopмaлiзaтopи" 79)3 poкy скaсрaли цi

oзнtlки' i ми дo сьoгoднi пиlЦеMo чy}кo}roвним

пp.lвoписoм.

***

Hiби нa знaк piвнoвaги щoдo виJt}^lенorт)
в?ttиIltlнtlя й y знaкoвиx фo}tетичниx пoзифx
yкpaiнськoi мoвI{ t{l{м нaчиненo' сказaти 6,
зrryдaльнi тепеp сJroва для tlаllloi apтикyляцii:
ilozg pm. мapaкgй,я, фoile, мaйя (нapoднiсть),
zуilявa (poслинa тpoпirнa), Сaвoйя, Гofiя,
Гaвailt' Мaлafiя' Mаilямi' Фefiep6aх тoцo
(xov, нa щaсTЯ' l<oнвeep, nаpaнoя, ceквoя).To.
мy запpoпot{oвaнo yсyЕyти незaкoнoмipний
зайвий й y лексемaх тaкoгo тигry. Ъм пaче' tДo
y мoвах.дlttеpе^aх y циx с^oв.rx пoдвiйний й не
вимoB^яlglъ i не гицryгь. Пoлвiйнy йmфю слiд
збepiгaти 

^иtIIе 
y пеpедaвaннi бyквoспoлy-

ill _ пeрлнaqyгll{им rюлoсlлlм, кpiм
6: Bailян (Vaillant), Меile (Мeillet), Paм6gilе
(Rambouillel), aлe Biiloн (V illon)100 .

l00 Укpаiнський пpавoпис.
_ с.  154.
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$ 5. BилуЧeння
дифтoнгa сfr

у слoвax
инuJoitoвнoгo
пoxoдх(eння

Пpo Фавсmoвi
мцmаpсmвa

цiei нopми як жrвoi вимoви yсyне тoй xаoс, який
пaIry€ y нaписаннi сдiв з .lв чи aУ Ha эpalot< лaвp'
a^e лaapеami aвmop| a^e аgmul.I,|i фaвн, aлe
фag нa тoщo. Зршггoro, poзгоpнiмo ogгoeпiтrпrй
сnoBник Mихaй^a Пoгpiбнoго (к"ъ, 1984 p.),
який yrropмoвyе лiтерrypнy виIvtoвy. !Jей слoвrоп<
рекoЬ{еI{дy€ вуbnoву <<aвдumopiя,,, uaвдiюва|lня,>,
<<aвд|lm>>,,,aвдieнцiя,,, a пpilвolrисt{й сдoвшrк
пpoпoнy€ пt'сати зa poсiйськиtr,t зpaзI(oм: сy-
лumopiя, ag,1iювaння тoщo102, щo пpoмoвl{сTю
зaсвiдчyе pyйrryвaння aвтеrгшчнoi сфнетиннoi
систеt\,tи yкpai.нськoi мoви засoбами пpaBoписy.

/rкеpeлo цьoгo pyйrryвання дeгкo пoбa-
чити' якщo зlстaвити пpaвoписнi настaнoви:

Пpoект |926 i Пpaвoпис |929 p,
дифтoнг au' oц пеpедa€Ir,to чеpез aв' oв:

Авzgcm, ЦImpавc, фaвсm, авдumopiя,
Kaвmcькцil', Павльсoн, Беpнapл II-Ioвi a
такo2t{ звичайнo Аве, Авеp6aх, Ц-Ionен.
zaвеp' Г е6aвep' Ъвep,С oвep, Бaвеp, II-I one -
ъaвеp ToЩo (Пpoект 1926 p,, с. 83).

Aле звичaйнo: Ayе, Ayеpбах, I I 16п9ч-
гayеp, Гебayеp, Ъyеp, Coyеp iт. iн.
(Пpaвoпис 1929 p., с. 68_69)

Пpавoпнсн |9'3,|946,t960 i t990 pp.
ди(pтoнги au' oц пepедаIoться пepев.rжнo

чеpез аy' oу llJmpagc,Фagсm, agлumopiя,
Kagmcькutl; paзoм Ь тим y цiлor"ry Ряд сдiв
au пepедa €тЬся чеpез aв: Авlgсm,
Авcmpaлi я' a вmo мo6ьnь' a вmop ( Пpaвoпис
1946 p.' c. |О7; Пpaвoпис 1990 p.;с. 108).

Пo.u"* для poсiйськoi qoнетиянoi сис.

теми вимoвa звyкoсгIo^yк aв чи aу не rrpи}I-

ципoвa' тo вapiянтнiстb фopМ TИr1у agД,umoplя

тa aвmoмo6.ьnb| лaвp i лagpeаm - зaкoнoмipна,

xoч дa^екo не зaвжди лoгiчнa (пopiвrrяй aвmo...
( гp. сиlos (<сaм))' gg|umopiя 1 laт. audio

<с^yхaro' чy}o").
B yкpaiнськiй мoвi, з oг^ядy нa вiдсyгнiстъ

фoнетичtloгo збiry .п'вoх гo^oс}Iих y с^oвaх ин-

llloмoв}loгo пoхoдlt{енtlя тa наявнiсть f несклa.

дoтвopчoгo (пiсля гo^oсliих звyк в нaбyваe

хapактepy i, мaвкa [,l lсfкс], щo вiдпoвiлaе

бiлopyськiй лiтеpi f та aнглiйськiй w нa пpo-

тивary дo v), зaкoнoмipнo й дoцiльнo писaти в

a нe y в пoчaткoвих с^oвaх, пpинaймнi,  як

зaзнaчa € Baсидь Hiмвyк, y зaпoзиче}lнях iз

к^асичниx мoв. Ъкa вимoвa вмoтивoвaнa i

вiдпoвiдними пpик^aдами з дaвнЬoyкpaiнських
пaм'ятoк rra зpaзoк aвъ?ogсmъ та чис^еt{tlими

зaпoзичeннJlми ХVI_ХVIII ст.: авmенmuкъ,

ав Д,ueнцi я, ou,цu^opolОl'oщo. Bпpoвa.a,rrrення

,,, oчeвиДнa Цe П paBIIa'

Цo ILpoTяГoI'| CToЛiTЬ 3
oKpeмol BI,t M1BI4 IlocTaс
Й oKpeMa MoBa, ЯKIЦo

']KL!Iу\,IсЬ 
laсoбaMИ He

3anoбiГт11 ЦЬowy,

Якiв Poмaнeнкo,
Пpaвoпиc i мoвa //
Piлнa мoвa' -
Чпano 1. _ Ciчeнь, _

1936 piк. _ C, 35s,

l02 Тepлaк 3eнoвi i r  Hайruла
сдiяспoрнlt l"t  камi l tь?!r _ C 19.
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tаrrt l  _ С 32l

зpoсiйlцeна кoса t lа

67



Cпиparovись нa живy yкpaiнськy opтюепiro

i пpинцип yсyьгyги сyпеpеннiсть нaписaння Ha

зpaзoк Фaвн (мiтинний бoг) - фagна, iнaв-

zgpaцiя - iнаgzgpaцiя (< гp. aв?gp у стаpo-

дaвнЬoМy Римi член tкpецькoi кoлeгii, щo вi-

Iдyвaв вoлro бoгiв), aвmop' aвmoмo6iль - аg-

mompенiнz, лaвp - лаlJPеam тoщo, Пpoект

пpoпoнy€:
oИншoмoвнi au, oц, ow' щo вимoB-

^яroтЬся 
як дифтoнгiннi спoлyleння' пеpeдa€Mo

в yкpaiнськiй мoвi пеpевalкнo чеpез aB: aв?gp'

a вД, um, a в сцumo p I a в дumo pi я, a в дiе нцi я, a в Дi o -

вiзg aльнuil, aвкцioн, aвmенmuчнuil ' aвmuзм,

авmo6iozpaфiя, aвmoдaфе' aвmoмo6iль, aв-

mop, asmopumеm, aвmompeнiн?, aвmoхmoн,

aвmoкеФaльнui l ,  acmpoнавm, iнaвzg pацiя,

лавp, лaвpеam, мaвзoлеit, naвla, фaвнa: Авc-

mpaлiя, Авcmpiя, Taвpiя: Авrgcm, Авpopо,

фaвн тa ин.

B yкpaiнськiй мoвi iснyе тaкoxt тpaдицiя

пеpедаBати aц чеpез ay в низцi слiв: ,Цэrcogль,

клog |1, нog - хag :,Д, жo p.цжmag н, Kag нac : Kpa-

gзе, Аagpa, Пagелл, Пagль, Фagcm, IIImpа-

aс,10э.
У пoeзii uфавсmiвсьnс ni*u104 €вген

Mалaнюк, poздyмyloчи нaд склaднiстro свiтo-

бyлoви, Метафoриэy€:

Hа не6i, як g кнuзi,

М еханiкa вuкoнae 3акor|...

Нaм би тaкo2tt вpеruтi визнaчитись зi

свoiми, a не чy2t{ими зaкoнaМи нaписaння книг.

I0:] Укpaittськttй п1laвoпис IIpoскт

l0] It,lа,ratlкlк €вгеlr Зcrtttа !!lадoll l l i l -

с 154

-с 160
Бpатltслава, 1991 _

LI.fl'а стикoвi opтoгpафiнних тa oщoепiнних
пpaви^ пеpебyвaс пpoпoзицiя Пpoeкry писaти
aпoстpoф пеpед йoтoвaними пiсля гyбних y
зaгa^Ьних нaзвaх инllloМoв}loгo пoхoд}кення нa
зpазoк: 6'юpo, 6,юд,жеm' n'юnimp, Jt| ю3uкл.

Пo-пеpulе, тaкa пpoпoзицiя випливaе iз
виt\4oвних зaсaд yкpaiнськoi мoви: ryбнi (б, п,
в, м, ф) нiкoли не бyвaють м'якиМи, як,
нaпpик^aд' y poсiйськiй мoвi. Чepез те yк-
pаiнське м'яч i poсiйське ляи мaють piзнy
вимoвy: fмitauf,[м'ан'] - gg$ag уaчo. Bимoвa
yкpaiнськoгo 6юpo 6eз aпoстpoфa тoтo2кнa
вимoвi Цьoгo с^oвa в инrцiй мoвнiй системi
(poсiйськiй, фpaнцyзькiй), нaтoмiсть зaпo-
зиченe слoвo 6'юpo пpиpoднo вимoв^Яти' як
нaпpикдaд' 6,ю: n'юpе, як n ю тoщo.

r lo-дp}те' зa чиIll{olо сboгoдIll opтoгpa.

фiею пиulемo Koмn юmеp, iнmepв' ю' npем €pсl '
тo з oг^ядy нa яке пpaви^o без aпoстpoqa слiд
писaти ?pавюpa, nюnimp,6язь? 3poзу'li,ro, щo
з oг^ядy нa вимoвнi, a пoчaсти й opтoгpaqiннi

$ 6. Пpo aпocтpoф
в инЩoti|oвниx
слoBax

','Tpеб a II all' ЯтaTI4'
IДo 

'IКPaТ 
aIloСтpф

la1llaЧae HaIПy вiлмiннy
вимoвy ryбнпхсepeл
Цiлoro cJloB'ЯHа,Ba, a
Bхe caJ|4e Це 1l4ylnyс
Hac aбepiI?T]4 tloГo'

iвaн oriшхo, //
Piднa мoвa. _

Чпcllo 4,- Kвiтeнь. _

1933 piх' _ с. 165.
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}|opмlt poсiйськoi мoви (пop. uнmеpвbю, npeмb.
epс тoщo). ![iкaвo, щo Пpaвoппc 7929 p.
з.rзнaчaв: ФpaнЦyэЬке тa нiмецьке ii пеpедaемo
чеpез ю: Бeльвю, 6юpo, 6юtэкem, 6юcm,

.  lOSвесmuoюлb' Kan'opa.-. тoщo' нe згадyючи пpo

aпoстpoф yзагa,ri. Ъм piurешrя сy.tаснorю Пpo.

скry нa6yвaс oсo6дивoi вaги' пoзaяк aпoстpoф

вiдпoвiднo дo пoзицii y зaгa^bl{oв}ttивaних

с^oвax иHll]oмoвнoгo пoхoд2t{енl{я _ Це вoднo.

чaс спpotденltя чиннoгo пpaBoпt{сy, i щo нaй-

вarrs,rивirце - спoсiб збepег.пl свoсpiднiсть yк.

paiнськoi фoнетиннoi системи.

2. Мopфoлoгiчнa
aa

aсиillляцlя

г.l p a мamuц| n|.Ц'Iсo pяюmbся
нaвimь iмnepamopu,

Puмська I||gДpicmb

,lкщo фoнетrrкa - це ?t{ивa мyзикa
мoви i  бyаь.якi  фальtuивi l loтки piжyть

с^yх' а пoтiм пpизвoдятb дo Bt{кpl{в^ення'

a дaдi i pyйнyвaння питoмoi систеIr{и' тo

мopфoлoгiя _ Це тa гpaмaтичHa Фopмa Мo-

ви' Цlo aж нiяк t{е диктy € rrtoB}rих зaкoнiв, a

впpавI{o ix тлyмaнить i ствep.Ц,хryе мoвнi
тpадицii. Пoэаяк yкpaiнськa IиoBa' як i инrцi

слoв'янськi  мoви, }Iaле}t(итb дo синте-

тичIloгo типy lr,toв' кo^и зв'язoк мirк слoвaми
здiйснюетbся пepедyсiм зa дoпoмoгoro
змiни зaкiнченЬ' тo в^aсне хapaктеp цих зa.
к iнчень найбiдьrце вa2китЬ. Toмy, щoб
poэхитaти мopфoлoгi . t t ty системy нarцoi

мoви, слiд 6yлo втpyтитися y системy iT зa-

кiнчень. Зa iнстpyмеtlт Taкoгo втpyчaння

oбpaнo пpaвoпис - тaкe yтвopеI{ня' яке
нiби пеpебyBa € пoзa сфеpoю дихaннЯ pеa^b.

нoi мoви i вoднoчaс сaIие в сеpединi цьoгo
iнстpyментa i  мiститься мoва. Haспpaвдi
пpaвoпис як мoвнa oбoдoнкa - цe нaй-
пpистyпнirший эaсi6 вп^ивy на мoвy. З oг-

^ядy 
}Ia такий стa}I },loвнo-пpaвoпис}rиx взa-

€мoзa^ef i{нoстeй мo?f iI{a гoвopити пpo
чoтrrри засaдничi мopфoлoгiннi oзнaки, якi

7170
105 Укpaiнськнй пpaвoпис... _ с 68.
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бpyгaльнo пеpекpeс^ив Пpавoпис 7933 poку
(хoн iх наспpaвдi бiльrше). .4,еякi з нl{x
Пpoект 1999 p. нaь{aгaетЬся вiднoвити.

$ 1. BилyЧeння
3aкiнчeння - u
poдoвoгo вiдмiнкa
oдн}lн}| iмeнникiв
тpeтЬoТ вiдмiни
нa зpa3oк po)ocmi,
любohiзaмiстЬ
poaocmu' лю6oau

t7
J Пpaвoпнci 1929 poкy зазнaчel{o:

uIменники rкiнoчoгo poдy III вiдмiни нa .ть зa

дpyгиМ пpигo^oсним: вiл pадocmu, з вicmu дo
cмеpmu, 6eз нвepmu...,. тaкo?t{ виняткoвo: дo
ocеtlu,6ез coлu, Kpoвu, лю6oвu, Pgcu - МaЮтb
y poдoвoЬ{y вiдмiнкy oднини закiнчення .н,,106.

Moжнa ДИBУBaTИся, кy.Ц,и пoдiлися всi инrцi
iмeнники III-oi вiдмiни, бo вoни таки 6yли y

Пpoсктi 1926 p' uУсi pевiвники rкiнoнoгo po.Ц'y

нa пpигo^oсний мaють зaкiнчення - нi paДoс-

mu, I||oлo.Tu, сoлt l '  miнu, cмеpmu, мamе-
pu...,,107 .oд"* не в тiм эаpaз пpoблемa, пo&lяк
пoлiтичним pituенrrям iх rrе ви^yчa^и. Пpoблемa
втuшry, щo зазнaнeнi гpaмaтrtrri щpми вrr^}дrенo'
як зayвa2кив lopiй LLIевe^Ьoв' за пpинЦипoм
(взopyвaння нa pосiйськiй мoвi> та (спpoщeння

зa всякy Цirry", щo6 мaксимaдьнo нaбдизити
вiдмiнlовання iменникiв lкiнoчoгo poдy нa

l06 Укpаiнський
l07 Укpaiнськиir

пpaвoпис _ с 35
пpaвoпис(пpoскг) _С 41
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пpигo^oсний TI'r1у p aДiсmb дo вiдь{iнtoванt{я

iменникiв тvfi|У 3е}1ля108. J!дi yкpaiнське

вiдмiнювaнrrя iменника збiгaтиметься aкypат

iэ poсiйським. lopiй I l lqвg^bog с^yшнo зayвa-

?t(y€, щo фopмa }Ia .rr дaвнiЩa вiд фopми нa .i.

Biдтaк iстopинний poзвитoк зaсвiднyе пoсдi-

дoвне й пoстyпoве yсy}lен}Ul y piзних вiдмiнкaх

фopм нa -н- i вpеtuтi poдoвий вiдмiнoк oднI{}rи

e uoстaннiм бaстioнoм Фopм нa ц),109. Oднaк

ця iстopиннa тeндeнцiя мaда б poзвивaтися

пoзa всiдяким нaси^bствoм' yчиIlеним нaд

мoвoю!

A мoва, зокрмa ii лiялeктoлoгiчний pозpь'

зaсвИчyе пoвсIoдrrе пaнyвill{rя Фopil,t нa -H, Щo
пoхoдяrъ вiд iстopичних iмеrrникiв кoдицпliх -i.
тn -u- oCHoB. Лиrце э 2-oi пoд. ХИI ст. B iЦffax з

теpенy Гетьмaнщини зpiдкa зaфiксoвaнo зa.

кiнчешrя * (тoсгo i) vерз вгlлив iмerrrикЬ .ja.

oснoви (зегwrя - зетwrt > зеrwr'i)110'

Cтiйкo збepежене це закiннeнrш y лiтеpa.

тypниx твopaх i, зpoзyпri,ro, щo y фoльклopi:

Аеmьlmь Tpo яньцuвъ o6oзpumы,

Poзl,gmь въ нb|хъ xpaGpoстьl ozoнь
( I вaн Komля pевсoкutt ).

П oшлu mo6u IvI amеo-Бoжa

Тiи бдaгoдaтьl,

Bсеlo mozo, чozo .мсImb|

Hе зgмiе дamы
(Tapac IIJевнeнкo).

108 шepeх Юpiii Тaк llaс наaча,1и - С 231
lш l l lеpeх Юpiй Tам самo
l l0 L l iмчvк I]B l too6леьrи - с 301

Tu,6pame , лю6utu Pgсь,
Як дiм, вoлu, Kopoвu.
Я ж нe лю6люi i

З нaдмipнoi дro6oвн
(Iван Фpaнкo).

Hавкoлo Рaдoстrr mag малo
(Boлoдuмup Сoсюpа).

Пpoхoдuлa no noлю,,,
_ I цitl кpaiнi вмеpmu? _
_ ,4,e вiн poдuвcя вДpaze, -
- Я*c лю6uв дo cмepтн?

(Пaвлo Tuuuнa).

H е gнuся pзg мa,4,o сr;.aщмтl' oле дo cN|еPIu
(Hapoднa mвopuicmь)'

Пoпpи пoзtlтивне pilшенrrя пoвеp}ryги yк-
pаll{сbкoмy вlдмlHюваннкt lстopичнo вмoти-
вoвilне зaкiнчення -н зaмiсть yrке звиннoгo .i,

вик^икa€ зaстеpе?кенrrя <ви6ipкoвiсть слiв, y
яких бy.Ц,е дoзвo^енo цю спpавед^ивy фop-

1l l  r  rмy,,.... Чoмy лиtше oсiнь, кpoв, лю6oв, сtль,
Pgco, Бiлopuсb (пpopв.r^ися" (нi6и!) , a mi'7b'
npuЯ'ltlb, чвepmb, 6лazoдamь тa ин. знoвy в
oблoзi)

; i ! ,  r i  : .+Llr ,- . i r  i r

Пpo Пpaвoплc 1929 p;
II]e нiхoли пpaвoпиc i

tloPфлoГiя

ухpatнcЬKoj.MoBИ IIe
бyлtl впopялкoвaнi тaк

тoЧIIo I ДeTaлЬHo'

Юpiil IIIeвeлюв,
Укpaiнсъкa мoвa в пepnil

IIoлoB'IIli ДBaДД'rIoГo
сzoлirrя 09Ф1941) //
Пopoгtl iuпopiжя,_
Xapкiв, 1998, _ с. 313,

7574
l l l 3ахаpкiв oлeксaнлpa Чи пoтр6ус - с. 33.



$ 2. Bилучeння
зaкiнчeння -I l

poдoвoгo вiдмiнкa
oдн]lн1{ iмeнникiв

lV вiдмiни iз

Bся iа.opiя вiлtoсин
lliх Moсквoю тa

Укpai|нoю пpoтягoм

бiltьtlle як 250 лiт з

мoМeНry 3Лу7<14 Цl1х
ДBoх llеpЖ'at с

ПJIaIЮ!'t1pНe'
бeзсopoмне, нaхaбнe
II I,IlЦе II Itя,,I< p ajнc ькoj.

нaЦij'всякимrt
сltoсoбaми,

I]IЦepTЬ Дo Cтepт'I

слiлy iT, tttoб нaвiть

iмeни ji,не лиtлилocь'

Boлoлимиp Bинничeнкo'
B iлpo,llхе н н я нau ii.' -
Kиi.в-Biдень, 1920. _

Ч. i' - С. 34-35.

встaвни],l суфiксoм
-eH у

(iлq,я
nлeЛI,я -

нeпpяirиx
вiдмiнкax
- iмeнu,

I

nлeIуleHuJ

I.'opi" цьoгo зaкiннення нaгaдy€ дедек-

тивне чтивo. Пoбyryвaлo сoбi зaкiнчення .н y

зазначених фopмaх пo всiй Укpаiнi: yченим

невiдoмi факти зaсвiдчення y дaвнiх тeкстax

qopм iз зaкiнченrrям .i (-.t) в iменникaх -n.

oснoви. Bдaлoся цboМy зaкiнченнto пpoскoчити

i кpiзь пpaвoписнi pепpесii 1933 p., aж 1942

poкy сoв€тсbкий ypяд Укpaiни дopуrив Aкaде-

мii нayк пotioвити poбory нaд <yпopядкyвaн-

нямu yкpaiнсbкoгo пpaвoписy. Тyг i пiдipвaнo

нa 6iдьtшoвицькo-poсiйськiй, a не нiмецькiй

6oм6i впepте i  безневиttt{е'  a^е свoеpi.Ц,не

зaкil lчення -rr' a paзoм iз ним - лiтеpy r'

зaг^yrЦенo вкpaiнськo-poсiйськi вiдмiннoстi y

нaписaннi ве^иких i мaлих лiтеp, y poзстaвленнi

poз.Д,iлoвих знaкiв тoщo. Oнeвиднo, внaсдiдoк

кoнтyзi i  yкpаiнськa мoвa пoча^a нaбyвaти

виpазIloгo poсiйськoгo oбдиччя..., себтo неpeз

пpaвoписне пoсеpедIrиЦтвo вЙбyвaлoсb викpив -

денlrя глибинlroi мopфoлoгiннoi стpутtrypи Moви'

lдo (мoже 
^eгкo 

пpиpекти ll poзвивaтися так

сaМo' як мoвa' з якoi цi poзвиткoвi тенденцii
пеpеймaються ))' oтo}t{ uiндyItoвaнa мoвa самo-
здiквiдyеться внaслiдoк в^aснoгo (!) poз.

"n'nу,112.
У пеpелмoвi дo Пpaвoпнсу 1946 p. беэ

?t{oдних евремiзмiв цe i сфopмyлЬoвaнo:
uУ тих мoме}iтаx, якi за iх пpиpoдoЮ €

спiдьнi з iнцrими мoвail, l}r (poзлiлoвi энaки,
пpавoпис ве^иких i мадиx лiтеp, нaписaння
paзoМ i  oкpемo) . . .  зa6езпечити еднiсть з
пpaвoписaN{и бpaтнiх наpoлiв Рaдянськoгo

Coюзy, oсo6дивo - poсiйськo.o' . .u113, u
пpaвoпис 1960 poкy сягнyв ще глибu:е: (.'. вiд

чaсy пoпеpеднboгo Bидaння uУкpаiнськoгo

пpaBoписy> У pяДi пpaвoписних мoментiв,

спiдьних лля yкpaiнськoi i poсiйськoi мoв,
виник^a певнa неyзгoдx{енiсть, якy тепеp, пiсля

oпy6лiкyванrrя ..Пpaвил pyсскoй opфoгpaФии
и пy}lктyaЦии> ' мoil(нa yсyrгyги'114. Aoгiкa, як

бavимo,. задiзoбeтoннa' Ъбтo, як ipoнiзye

oльгa Кoнеpгa, upoсiяни визнaчи^ися зi свoiм
пpaвoписoш,r - мyс}rмo пеpеpoбляти свiй i

115
ми))..- - l тo нa дoгoдy poсlисbкlи t!'oвl.

oтorк y Пpoектi сфopмyльoвaнo, як i в
Пpaвoписi 1929 p.: uУ poД'oвoмy вiдмiнкy
oднини в}t{ивa €rvto фopгvtн Ho .ЯT.П (пiсля

lцип^ячoгo -aт-н) To . €H-Hi ?алче|7яmu' zo-

лg6, яmu, кa pчamu...i iмeнu (тa iм, я), nлемeнu
(та плем'я), вuмeнu (тa вим'я), miмeнu (тa

тiм'я)u116. ![iкaвo, чoМy не пoсягЦ/^и нa Фopt\,tи

1l2 шеpeх Ю Tак нас t|авчzull l _ с 238

lt3 Укpатнськиir r lpавoпrlс _ к,1946 - с 4

l14 Укpаiнськl l i i  l tpавoпltс -  к,  1960 - с 3
l 15 Кочеpга o-пьtа Пpавtll lttс чyж()}toRнOгo llOХol-ИiClt}tЯ
с8
116 Укpатttський пpаsoпtlс (пpoскг) - С |22: _ с 35

''.BИKPI4BJIeHн't
rлибиннoi.crpуrypи
I|4oBI,1 MoXе JIeГкo
IIpИpeКTI4 ii.
po1BI4BaтИся TaK сaмo'
ЯK MoBa' з якoi.Цi
pзвиткoвi тeн,Цeнцfi,
пepeЙмaютъcя,

ЮpitШepх.
Taк нac нaвчulи
IIpaBИJlЬIilL1( ПPoil-

нoпeнiЙ //Пoporтl i
зaлopiжя. _ Xapiв,
1998. -T. 3. -
с.238'
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-aт.L|| -ят-rr) Кyмeднo б 6yлo: }tеп{a мoгo

кgpнami, цin'яmL mеляmi, neсяmi... Нa щaстя,
тyг заtrrкoдю\а надтo вiдмiннa мopФемнa бyД'oвa

yкpaiнських i poсiйськиx слiBi кom-ен.я f кom.
I

. 
eн.яm-u - кomb.ot|.o,< / кomь.oн-K-а'

Хтo i як плaнувaв тa 3aтвepдив з].riн}r дo укpaТнсЬкoгo
пpaBoпису 1946 p.

Генеpa,rьнa нaстa}Ioва (1942 p.): nf,6alотl пр rсyльтypнi пmрбн yкpаirrськoгo

нapoдy>' Уpяд УPСP виpituив нaбдrrзrгпr ytфнськlтi пpilвorlис дo poсiйськoгo.

Hа свiтдrrнi; Зaсiданrrя Цt( KП(б)У тa Уpялy УРCP (лaнне се^ище Пoмipки

бiля Хapкoвa, 28 сеpпня 794Э p.)' на якoltfy пpo€кт нoвoгo пpaвoписy в oсt{oвнorvfy
схваленo i пеpе.Ц,aнo Hapoднoмy Кoмiсapoвi oсвiти дo зaтвеpд)t(енt{я.

Cпpaва надiвo: Л. A Бyлахoвсьюd, M. Т.
Pи,rьськlдi; в ценpi M. C. Хpyщoв, првopyн вiд
r{ьoгo - П. Il Tt{.пдa У наpадi бер таrtoж yrасrъ

. 
M.с. Гp.т1та,/. C. Itopoвerлсo, генеpалийщiцqи.

. ! , .  78

aА
I\oжнa Мoвa си^Ьнa не тим. скiльки чY-

2t{oМoвних с^lв Boнa вlдкине чеpез дoстaтнlстb
в^aсних' a тим' як зyмl€ пpистoсyвaти чy)кy

фopмy дo свoiх закoнiв' тиt\,t пaчe гpагv'aтичниx.

lJiкaвo, щo нaйбiльury вo^lо y гpaМaтич}Ioмy

пpистoсyвaннi незмiнювaних iменникiв пpoяв-

^яloтb 
дiяспopнi yкpaiнцi, i зoкpемa щoдo

чaстoB}t{ивaнoгo oйкoнiма Ъporггo: g Topoнmi,

Topoнmoм, дo Topoнmа. Знaчнo piдrше вiд-

мiнlotoть фopми Бgффaлo, Онmapio' Чuкazo,

Сaн Павлo,Topuнo iт.д. Як з.lзнaчa € Бoгдaн

A*'ю*117, тyт спpaЦboвy €  психoдoгiчний

чинник oдoМaцIнeння чaстoвlt{ива}|oгo i 6лизь-

кoгo с^oвa' як це' лo pеvi, стa^oся y нaс зi

с^oвoм noлbmo, змiнювaнiстъ якoгo взaкoненa.

Baхrить такorк i yсвiдoмленrrя су-l-г€вих вiдмiн-

нoстей мirк типoдoгiннo piзними мoвaми: си}Iте.

тичtloto yкpaiнськolо (зoкpемa вiдмiнювaнiсть

l l7 А)кнЮк Б М Мoвна сдttiсть нацii: дiaспopа й Укpаilrа

-  к '  1999 - с 376-379.389

$ 3. Heзмiнювaнiсть
инlllo1,loвl{иx
iмeнникiв
cepeднЬoгo poду
з кiнцeв]rм -o
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3aлишитп
фopми нaю

HеЗMIIIHI4ttI,1 _

Це l]aЧe 1MИqИTI4ся 3

бoляuкoю, тa Щe Й
хoтiти лoбpе себe з

Heю no.IуBaтт4,

Ipинa Фapioн

iменникiв) i aналiтичнoю aнглiйськoro (незмi.

нroвaнiсть слiв). Чepeз пpистoсJ.вaння aнглЬмiв

дo yкpaiнськoi гpaмaтиннoi qopми пoчaсти
зМенIlly€тbся психoдoгiчна вiдстaнь мirк зaз-
нaченип4и мoвoтипaми. Cе6тo 6Ынгвiзм в Aме-
pицi yкpаiнськиx емiгpaнтiв i бiлiнгвiзм yк-
pаiнськo.poсiйський в Укpaiнi мaс piзне пiд-
tpУHтя. Якщo 6iдiнгвiзм 5rкpaiнськoгo емiг.

Paнтa в Aмеpицi в пpинципi пpнpoдннй, тo
в Укpаiнi - це нaслi.Цoк кo^ицtt|Ьoгo кo^o.
нiядьнoгo стaтусy деp2rraвrr i загpoзa сy.
веpеннoгo poзBrrтку кpaihн. Ъмy запеpенен.

н'r гpaМaтr,tчнoi qopми с^oвa' спiльнoi з мoвoto-
oкyпaнткolo '  стa €  симвo^oМ iдеoлoгiчнoi

пoзицii. Пpавдa, y дoдаткoвo poзiслaниx мaтe.
piялах щoдo oбгoвopе}lня Пpoекry зaпpoпo-

нoBa}ro ще тaкi мorкливi ваpiяrгги:

1. .{oзвoлити пapir^е^Ьнi вiдмiнювaнi тa

невiдмiнroвaнi qopми: кiнo - кiнс i т. iн.

2. Hе вiдмiнIoвaти' a^е не ввaЁ{aти гpy.

бими пoмилкaми вiдмiнlовaнi qopми.

3. Biдмiнloвaти тiльки власнi нaзви: Кoн-
zo - Koнla, Koлoм6o _ Koлoм6а,

Усе це paэoм свiднитЬ пpo oдне: з.l^иlцитt{

фopми на -o незмiнними - це нaче з|'r|L1pt|T|1cЯ

з бoлянкolо, та ще й хoтiти лo6pе себе з }tеto

пoчyвaти.

Bдасне инlцoмoвнi iмeнники з кiнцевим
.o - яскpaве свiдvення мoвнoi oпoзицiйнoсти

i впpaвнoсти' пoза,lк Boни спoнтaннo нaбрarсrгь

тих сaп,tих зaкiн.leнь, щo й aнaлoгiчнi дo ниx э

кiнцевим .o питoМo yкpaiнськi с^oвa.. вiлpo -

вiаpd, ma6лo - пlа6лd: cелo - g селi, мem.
po - g меmpi, Павлo - Пaвлa, Аеoнаpl,o -

Аеoнap,а,а тoщo. A рекoМендoвaнa свoгo чaсy

вiдмiнювaнiстЬ' як эгaдyе lOpiй I I Iеведьoв, y

" Рoсiйськo-yкpaiнськoмy с^лoвникoвiu (1937 p.)

стaлa пiдстaBoЮ д^Я звиtтyBaченrrя aвтopiв y

"гpyбeйruей вy^bгapизaцииo i пpoклaдaнню
tц^Я)сy нiмецькiй вiйськoвiй irrгеpвенцii. f,o тoгo
ж сrryaцiя з незмiнними фoprvtaМи нa -o пРo-
вoкye нeвiдмiнloвання питoIиих yкpаiнсЬких

iменникiв на -o, oсoбливo y roлoвivиx пpiзви-

щaх нa зpaзoк Kлuчкo, i нaвiть нa.eтиrry вile,
Иншolo е сиryaцiя в poсiйськiй лiтеparypнiй
мoвi, якa, зaпoзичytoчи зазнaченi фopми з

фpaнцyзbкoi, збеpiгaлa iх незмiнними, як y

мoвi-дrкерелi. Ъ ще й пoбyryвaлa дyl!!кa, вип.

^екaнa 
в apистoкpaтичl{их кo^.lx' пpo вy^Ьгap.

нiсть змiннoi фopми, щo цiлкoм спpoстoвal{o
змiнювaнiстto вiдпoвiдних сдiв в I{нIIIих

с^oв янсbких мoвaх: пo^ЬсЬк. biura, ceф'-хopв.
6ipoa в poдoвoмy вiдмiнкy oдниrrи. oтrке, .д9

yкpаiнськoi tr,toви зaстoсoвaнo специфiннy
шкir^y вapтoстeй poсiйськoi *o"no1l8.

З oглядy нa зaзнaчене, Пpoскт |999 p.

дoзвo^я€ вiдмiнlовати, тo6тo пpиpoд}lo Bвoд}rтb
y нaцry систе[,ry, запoзиченi с^oвa нa .o, кo^и
пеpед зaкiнчeнням нeМa r'нlцoгo гo^oснoгo нa

зpaзoк: paдio, Мapio, a^e сumpa, кiнa, mа6лa,
t lqмеmpа' o юpс тoщo.. . .

t18 [Uеpсх Ю Так rtас l tавч&пи.
l19 Укгraiнський пoавoпис.. .  -  C

- С 240-24|'
163

Зaгanoм нинitцня
cИryalliя Bl4бopyтil
сI1iBicНyBaIflIя
IIPaBOIII4CHT'|X
ЙPI,IHЦI4II iB nеpoвopюe
НaП|Ica\Irя (i B'lMoф
ЧухorloBшИх aiB IIa
ПPaпop'( T2 1MбЛеMI,I,
3a ЯкI4It|1 мoхнa
BiДpi3H'4TИ
npeДcпBШnKiв piзнпх

iдeЙнихтa кульryPHИх
yГpyпoBaIIь

Гaлинa Явopськa'
Пpeскpиптивнa лiнnic-
TпKa ЯK ДL\скуF' Mooll.
Kульrypa. BлaДa, _ K',
20r. -c.192.
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$ 4. Пpo змiну
poду iмeнникiв
(a6o пpинусoву

мaскулiзaцiю)

.1

.5мiнa nстaтio, як вiдoмo, прo6лeмa.

тичнa' ... a^e }Iе д^Я ..твopцiвo Пpaвoписy

1%3 p. Зaддя yпoлi6ненrrя двoх l\{oвttих сис.

тем - yкpaiнськoi i poсiйськoi - всi мeтoди

пpийrrятнi, навiть пoлiтичне piruення змiнити

piл iменникiв.

У Пpавoписaх 46.ro i60.гo poкiв120 no.

дaнo oкpемиrи пapaгpaфoм пеpелiк..iменникiв

инцroЬ{oвнoгo пoхoджeння' щo .змiниди,,

<<стaтЬ)) y 6ypемнoмy 1933-му poцi нa дoгoдy

свoiм poсiйським пapтнеpaм. Ha жraдь, сьoгoднi

бiдьrшiсть i не здoгадyетbсЯ пpo те, щo цi слoвa

(див. с. 83), звиvaйнo, 6yли тriнoнoгo poдy.

Ha rкaль, i те, щo Пpoскг 1999 p' не пo-

pyl'ry€ цiеi пpoблеми' 
^ицrе 

нaйнoвirцi пoсi6rики

з кy^ьтypи мoв^eння з.Ц}нaчatoтb пapaлельнiстъ

poлy iменrшкiв зaл / зслa i бaжaнiсть y}rrивати

с;лoгlo ?енela У жiнoнoмy рл (a нe zенезuc) 
-щo.

l20 Укpaiнськнй пpaвoпис
Укpаiнський пpaвoпис. - К,

oгoж пpoпorryю ..статевi> 2кеPтви 1933 p.:

дo чoдoвiчoгo poдy, зaмiсть кoдиrцньoгo хriнo-

чoгo iз зaкiнченням .а (лив. Пpaвoписний

с^oвник фигopiя Гoдoскевичa), стaли l{алеtta-

Tl| i  клвc'  opкeсmp' napa,Ц' pфеpв' шapж;

aKpqцumuв' кoonrpamuв' кopе'<muв: aнoд,

меmoД,, nеpioл; анiлiн, 6ензuн, вaзелiн,

нiкomuн; iмnepiaл, мamеpiaл, nomенцiaл:

кoнcopцig м : aнaлiз,,цiazнol' n poztlol, cuм6ioз,

сuнmет, mg6еpкgльo3: ?ене3uс, oaтuс, naлiн-

?eнeguc' naнzенrэuc' napmенozeнеэ: cuнmаK-

cuc, napamaкcuc, zinomaксuс, елinc i елinсuc:
1?.1,<oнmpoлb' nampgлb,.

У чaсoписi "Рiднa мoвan Iвaн oгiенкo

эiЦrнaчa€: "{yже 6aгaтo чy2ких слiв пpийняли

в нarцiй мoвi, зaкiнчення -a, цебтo стaли

с^oвaми жriнoчoгo poдy (в poсiйськiй мoвi вoни

звичaйнo цЬoгo -a н € мitoTь, це6тo po.Ц,y

нoлoвiнoгo), нaпpик^ад:

aдpесa

бaза

6ензинa

вiзитa

гiпнoзa

девlэa

дiягнoзa
екстaзa

едiпсa

етикета
2t{е^атинa

oaзa

папipoсa

пapадa

пpoгtloза

психoзa

сиllтезa
1)7

сиt{такса l т. lt l. ) .--

***

Maбyгь, цiлкoм aпoдiтичним i виняткoвo

лiнгвiстичниМ € пpaви^o y Пpoектi |999 p.

t2l ГoлoскевIlч Г Пpавoписний слoвник - Hью.Йopк -
Пapия< - Cиднeй - 1-opoнтo - Львiв, 1994
122 6'.'.n*o lваrl PЙ у ймеlrttикiв //Piiula мoм - Bеpесrнь
l9З5 poку. -  Числo 9 (зз) _ C. 425
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-  к. '  1946 - С 109;
1960. - С. |22.
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пt|саттl м'якtlli энaк пiсЛя P в iменaх пo 6aъкoвi

Ieopьoвuu, J|aвapьoвuн' пoэaяк iмeнa rzop,
Аasаp, кpiм нaэивнoгo вiдмiнкa oдItltltdll' €

iмеlпппсаrдr м'шсoi гpyпш: re opя, Izqевi, Iюpeп.
l mдi iмeшпдси м'яtoi lpyrпr II вiлrriкr мaтшц'гь
oдlаlсoвlдi тип вiд}{i'|Ioваlп|я.

l . ; .  l l i  П

' ij:' Jф в^асIrc opпoгрф.ппtx змiн rraлеrжaть
яBщga нoplryваrлrя не сиспeми мoBиi a 

^ицleвпoPядlg/вalflя ii сщyсгуplпot oдшilqtЬ 3 oп^я.qy
на пpaвrr^bне наIIисанrrя. се6т0 це тaкi рry-
ляцiiпli вaкeлi як щoсь пo:}arиoвне щoдo п^I|-
6ннrr сaмoi мoви. Biдтaк ixня Фyнкцiя сl'тo
пpaктшнa з мiнiма.,tьllttм тeopепrнrппr oбrpyн-

Ц/вaшmi. Aлe нaвiть т}'г пpoстyпa€ a&уpд.
нiсть poсiйсbкoмoBнoпo пloсyl

^t



$ 1. Haписaння
cлiв iз ni|

Гeнiяльнuit' noem
poзДвoiвся (нa ce6e i сmpaх! )
Пiв пoетa poз,\вoiлoся
(нa нвapmь noеma i сmpaх).
Ч вepmь noеma poзД,вoi лoc я
(нa ocьмgхg i сmpах).

o cьмg хa noеma poзД,вoi лаcя
(нa noнюхg i сmpaх),

Tеnеp, кoлu вiн пoхoдr,сaв вaлццею,
нaД zoлoвoю tlozo

вuciв 6iлuit Д'u}|or.,
а nеpелЯкaнi зgcmpiннi

tцанo6лuвo всmgnалu iloмg

Дopozg

( B acuль С mg с, П po mpаекmopiю

mвopнoi леlpааaцit П aвлa Tuнuнu ).

Ък i хoчeться дoки}Iyти - o цapствo пiв

пpaвoписiв, o знaкy дeгpадaЦiй!

l lpoект 1999 p,' нa вiдмiкy вiд згaдaних
пpaвoписiв 19ээ,1946,1960' 1990 pp., пpo.
пoкy€ писaти сnoвo ..пiвo зaвхrди oкpемo вiд

сyсiднiх слiв, якщo вoнo oзrraчa€ (пo^oвинa>'

нaпpик^ад' niв toдuнu' niв я6лgкa, niв Kuсва.

Пpoблeма пoстa^a чеpез те, щo в poсiйськiй

мoвi дексемa (no,> негиa€ ЦЬoгo з}lаче}It{я' oтo2t{

нa зpaзoк poсiйськoi зaве^и пIiсaти сдoвo niв

paзoм iэ нaстyпниIrl (niваpкguta) i rеpез лефiс
(niв-Kuевa). Чеpез тaкy opтoгpaфiю y нarцих

с^oвникax пoвписyвaнo фiктивниx сдiв нa

эpаэoк niвzo,Цuнu, niвДня, якi неpез незyгаp.

нiсть свoеi фopми ще й невiдмiнroвaнi. Hатo-

мiсть нarце niв здaтне пеpедaвaти якнaйтoнrцi

пoeтичнi сМис^и:

omaм i здo6gвшu oсma|7ню noкgmg,

Poзnaлuм, як ?poнo, нalipнuй cвii l 6iль.

o щapmю r'iвсеpць' пЬнадiй, пЬ пPrпа,rЬ

Пiв зaмipiв цаpсmвo, пiв sшaг i пiв дуrш

8t86
(Bacuль Сmgc).



$ 2. Пpaвилo (9)
i влaснi нaзви

Звеpmaйmeco аo
noguчеt|ozo,

aлe з o6oв'я3кoвoю
aЛIoвolo 

_

niдnopядкgваmu йozo
Зa,<oнaм свoet мoвu.

Бopuc
Анmo н eнкo.,n, c вuд o вuч

luвеpm, Сiменc (Siсmens) - cu],|енс iт.д. Ъм

пaче' щo y мoв.lх.дoнopaх пpигoлoснi пеpeд i -
непoм'якц.lенi, пoзаяк iм взaгaдi не в^aстивa

фoнетичнa (i qoнoлoгiннa) oпoзиф твepдoс.
Tv| / M якoсти пpигo^oсttих.

Зaввarкимo, щo с^oвa з цеpкoвнo-pе,tiгiй-
нoi сqеpи (гoлoвнo - дaвнi запoзиченtlя з
гpецькoi мoви) з пpaви^oм ..дев'ятки,' не

пoв'язaнi, i в них мiж yсiмa пpигo^oсl{ими

пиlltемo нi eван?елuсm' enuc'(on' мцmpono-

лum' apхu.мaндpum' enumpaхuлb' кцвom' npo-
кuI|ен' алuлaЯ.

Ha дyмкy Bасидя Hi'"y*a123, бi6дiйнi
власнi нaзви з н пoтpi6нo видiдити oкpемot
aд.?t{е в щлiгiйнiй лiтеparypi зaзвичaй yживarоть

тoпoнiми: Baвuлoн, Buфанiя, Buqлеем, Гa-

лuлея, Гaнuсapеm, € puхoн, Аuвaн, ?opa Олuв-

нс. Пoзaяк 6алaтo 6iбдiйниx аrпpoпoнiмiв стaди
в yкpaiнцiв хpесними iменaми, тoмy i в Цеpкoв.
tlих текстaх тpе6a взaкoнити iхне B?t{иBa}rня:
I вaн, М amвiй, Пuлun i пoд.

l23 l{iмчyк Bасиль. Cрaснi пpo6лeми укpаillськoгo пpа-
вoпнcу //Лiтеpаrypна Укpaiнa _ 2001 p - tl сiчItя _

С.7

Пpo.*' 1999 -гop. пpoпol{y€ пoшIиpити

пpaви^o (дев ятки) (тoбтo нaписання и y

с^oвaх иIlшor!,roвнoгo пoхoдх{eння пiсля Д, Ъ 3,

c, Ц, Ч, ш, rrr, P) нa пpaвoпис в^aсних }Iaзв нa

зpaзoк Сupакgзu, Елun, Аpucmomелb, f,oвoлi

втitшнo, щo з Пpaвoпнcу 7929 poкy вцiлiлo

пpaви^o .дев'ятки'  в загa^b}Iих нaзвaх

иншIoмoвHoгo пoхoд?t{еHt{я на зpaзoк maкmuка'

cюpnpul, кalut1oi бyлo вoнo i в пеpвiснoмy

пpaвoписi 1919 p. Пorшиpення йoгo нa вдaснi

нaзви зyмoв^ене нeвипpaвдaниI\- l  пpoтис.

тaв^eннягt' зaпoзиче}lих зaгa^bниx i вдaсних

нaйменyвaнь. Пoзaяк в}ttе дoзвo^е}lo писaти н

в кlнцевиx .идa' .икa' a тaкo}к пiсля хs (дatt)'

Ч, Ш, Ц, p (тoбтo пiсля п'яти бyкв) y чиннoмy

кoдексi (1993 p., с. 101_102) та в бaгaтьoх
виняткaх - i пiсля Д, T, 3, c,. Бpamuслaвa,

Едuн6gp, Бpaзuлiя, Сuцuлiя, тo €  сeнс yI;ик-

}|}ти пpaвoписнoi плрaнини' Ilaпpик^aд' l в

пpiзвищax тa y пoхiдних вiд них тepмiнax тoщo:

,1I,i зель ( Diesс/) - Дuleлb, Зiвеp m (Siсuсrl) -
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$ 3. Пoдвo€н}|я
пpигoлoснHx в

]iнll|o}|oвн]{x
Cлoвilx

Чgэrce 6epiмo'
oле свoe вoзнeciмo.

Ipuна Фаpioн

! t

J Пpoсктi 1999 p. зaпpoпoнoвaнo не

пеpедaвaти пoдвo€н}Ul пpигo^oс}Iих y загa^Ьних

нaзвaх инllloмoвнoгo пoхoд}кeн}шi moнa' неmo'

6pgmo тolдo; a y низцi зaгa^Ьних назв збеpiгaти

пoдвo€}Irrя, щo6 yникrгyпl y мoвлeннi oмoнiм-

нoсти чи дyrке близькoго эвгIariня з инlIIими

сдoвами aбo сдoвoфopt,,taми нa эpaэoк 6Iлль ( пop.

6tль), вt'lла (лop. вtлa,, pgсалкa'' ), мdнна (пop.

мaнd), nсннi (пop. nеня - nенi), aлe чoьfyсЬ

цe й aввa, oллaх, Iьaллa, 6oннa?

Дy"uo, щo aпe^tовaннЯ дo oмoнiмнoсти

не так oбrpyнтoвyс пoтpе6y пoдвo €}IHя' як

випpaвдy€ нaцry yзвичaeнy неpirшрiсть. Бo rк

oмoнiмiя - це пpиpoдне мoв}Iе Явt,ltде' якoгo'

зa цiсro самo}o дoгiкoю, тpебa 6 бyлo пoзбy-

вaтися i в инruих випaдкaх: як (пpислiвник) _

як (iменник), 6- (oцiнкa) _ 6aл (ypoнис-

тiсть), з(Icunаmu(вiд спaти) _ заcunаmц (вip'

сипaти) тoщo.

Xoн y Пpaвo лиcaх 7929, 19 46 i 19 60 pp. зa

вихiдI{y пoзицiro yзяrо непoдвo€нн'l пpиrю^oсних'

oднaк y фopмyлювaннi (^ицlе в oкpемиx с^o-
в.lx>' як 1929 p., aбo ж y пpимiткaх, як1946i
196О pp., спoстеpiгaемo тeнденЦilо дo з6iдь-
IIIенHя пoдBo€t{Ь. Зoкpемa Пpавoпис 1929 poку
пoдa €  тaкi  зaпoзичення як Bи}rяткиl- aввa,
6apoккo, 6oнна, 6pgmmo' вaннa' вiлла, zaллo'
z е e н н a' .цoнн a' м a Д, oнна' .t,|'aнн a' .мom mo, o c aн -
нa, неmmo, naннa; paввi, a y пoзицii Ув aza 2 -
зa:rl{aчeнo: ..Hе тpебa aнaлoгiчнo з циrr{и випaд-
ками (нa зpaзoк caДдя, Iлля) пepeнoсllти пoд-
вo€нHя нa uyжi с^oвa та i^','u,,724; Пpавo-
пиc 7946 p. пoпoBнЮ€тbся tде нai aннълu, neн-
нi, moннg' 6tлль,6gллg, дappa' мippg, a тaкo}к
y пpимiф пoдtlнo невiдмiнlованi слoва iтадiйсь-
кoгo пoxoдlкеl{ня: 6apoккo, iнmеpмеццo,
лi6 pemmo, нemmo' фopmiсciмo,,^o**o-o725 i
y Пpaвoписi 1960 p. мa€мo ще, кpiм цboгo'
6eлaдoннg, фiннa, 6pgmmo i пoнoвлекy вй-
лg12ь. Як бaчимo, щo блиrкне дo сЬoгoденt{я'
тo бiльrце вИбiгае мoвa вiд дaвньoi пpaктики
непoдвo€нrrя. Леoнiд Бyлaхoвський, oчiдьник
двoх пpaвoписних кoмiсiй 1946 i 1960 pp.,
нaвiть стaвив зa пpик^aд yкpaiнськy мoвy
poсiйськiй, oстaння 3 якиx' y)t{ивaloчи пoдвo€н-
ня' щopaзy вiдxидясться з тих aбo тих' чaстo
.Ц'yrке сyмнiвних - нaвiть y вyзbкo qiлoлo.
гiчних мoтиBaх - мipкyвaнb' напpик^aд' кo-
.|,|'uссuя' a нe кoмIuuссuя (< лат. сommissio),
amaксI (< оp. attaquе), a нe ammat4 a y слoвi
сg66oma y жиBoмy мoвденнi пoдвo€нHя не чyги
взагалi.  uHедapемнo, - пiдсyt l 'oвy €  yче-
ний, - вiдчrвaюни нe.Ц,opеvнiсть тaкoi пpaк-
тики, всi слoв'яни, нaвiть тi, щo здaвнa мa^и в

12{ Укpaiнський пpaвoпис _ к, t929 - с19-20,65
125 Укpaiнський пpaвoпис. - к ' 1946 _ С. 1o2
t26 Укpаiнський пpавoпис _ к, 1960 _ с l15_t16.

[Koмiciя] зoбoв,язaнa
IIwIЬHo orЛЯ,ЦaTИ Ц|1J(
HoBoсe]IiB'
,л pиui cувaтт,l. lх тa к,
aбI4 нaПИсaння,
сKiuKiJЙo, Л^УpaTa He
сyпеpeЧшo Haлисaltню
лaвPа 'rиЛавpoвoгo
JII4cTa, щroбЦeлЮЛo3а
He сIlepеЧaлaсЯ 3
целyлoЙoм,
rnal4qep - i3
гpoсlileистpollt,
Грtшандiя, Гoллarrдiя
чtцiслыlдtя _ з
Фiн.ll*цiсю, aби дrrтячi
ьiuкa нe вiдбиpaли
ouкvt, щoб oЙкottiм
Koшiцe ппcaвcя i
вi,a'мiнювaвся зa тим
1paЗKov' Щo Й
Пapхубиui, aби
Дi€слoBonoтуp€ччити
ПИci]ЛocЯ Чеpв ДBawl
яK iTуwЧЧ|4HА, aбИ
aI{ToHiMiЧIIi

ПpИ aI i BIt I1 K 14 Дoдol}rу та

з ДolaУ TaK с2мo

IIИсaлИcя 3a oШ{rIM

Ilp]4I]ЦИПol'I ToIДo

Пaвлo Чукa'
3 пpивoдy пiД,roтoвки
нoвoi.pедaкцii.
,Укpatнcькoro
пpaвoпиcy. //
Moвoзнaвствo, _ 195,
_^b l. _с' 25'
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Bзopoвaнicmь
нa нgжi }|oвu _

Be Чцopalg 6Йьщe
нeхmgoaння

закoнaмu cвoe'i.

ipшa Фapioн

себе сеpе.Ц,ню tцкo^y з лo6pим зHaннягvt €вpo.

пейських мoв, вiдмoвились y свoiй пpaвoписнiй

пpaктицi вiд збepеrttення пoдвiйних лiтеp пpи

пepелаvi iнц:oмoвних нaписaнЬ i тим пoзбaвиди

свoi нaрoди вiдпoвiдних тpyанoщiв. Рoсiйськa

пpilвoписнa пpaктикa в цьoтиy вiднotшеннi, сrгже,

aж нiяк t|е D'o?ке 6yги визнaнa здopoвolo, i6yдo

б кpaще пoкiнчити з неro p.r:i i'*""*дno127.

oтoхt мoтивацilо щoдo непoдвo€ння пpи.

гo^oсt{иx y зaгa^Ьних }Iaзвirх мo?ttнa визнaчити

дy?t{е пpoстo: пoдвo€нHя пpигo^oсttих нa письмi

нe вiдпoвiдaе вимoвi в yкpaiнськiй мoвi, де вotlo

пoз}taчa€ oдtly пoдoв2кeнy пpигo^oснy. A взo-

poвaнiсть нa ч}.дsi мoвrr _ це щopasу 6iдьцrе

неxIуванIrя зaкoнaмн свoсi. I тим пaче тoдi,

кo^и тaке с^oвo (мoг^o дiйти дo }Iaс iз лpщих
1)R

aбo тpетiх pyкo,.' _ себтo чеpеэ I\{oBy пoсе.

pедниЦIо. Iснyе й инший пoг^яд нa цlo пpoб.

лемy. Зoкpемa Бoгдан Зaлoporrrний yвaжaе

ви^r{ен}Iя пoдвo€I{их пpигo^oсtl}lx y с^oвах

aнал|l, 6apoкo, 6eлaдoнa, 6paвicuмo ..кypйoз-

}rим випaдкoм пoвнoi oсaмoстiйнoсти), tloзaяк,

пo.пеpцrе, це пpoвoкy € oмoнiмilо> (? _ I 'Ф.)'
a пo-дpyге, пoдвo€ння (пoдoвrкення) влaстиве

питotr'им yкpaiнським фopмaм: U кapmon-

лuнi - a Kapmonлцннi, vеpез те вoнo впll-

сy €тbся y фoнoлoгiннy системy yкpaiнськoi
1)A

мoви.--.

l27 Бyлахoвський Л 3ага-чьtrе }loвoзt(авствo //Bн6paнi
пpaЦi в п'яти тoмах К, 1975 _ т. l _ с' 259-260
l28 Caмiйлeнкo Boлoдимиp Iз стaттi сЧужoмoвнi слoвa
в yкpаiнськiй мoьi> //Уpoк укpаiнськoi - 2002 - Js
|1-12 - с 4З
129 lly**u з пptlвoду пoявн <Укpаiнськoгo пpaвoпису'
(з-тс вид випp i лoп) _ к 1990 //3anнскн нayкoDoгo
тoваpиствa iм Т.Шевченка Ilpаui фiлoлoгiчнoi сeкцii -

T. ссххIv _ Львiв, 1992 _ С 422.

Iloаo непoдвo€нrrя y в^aсних нaзвaх' тo
Пpoект зa^иrЦa€ дo poздрriв i тaкий вapiянт:
вiдпoвiднo дo 2t(ивoгo Мoв^ення не вiдбивати
пoдвo€t{tul пpигo^oсниx в и}Illloмoвних в^асних
нaзвaх - а}Iтpoпoнiмaх Tpoм6еmi, тoпoнiмax:
Гoлaндiя.

Пеpекoнливi щoдo цboгo зiстaв^ення, якi
пpoпol{y€ Iвaн loщyк: ..Haзвy фpaнцyзbкoгo
мiстa ми пицIeмo з пoдвo€нttям _ Hiццa, a

фpaнцyзt{... 6ез пoдвoення - Niсe, Ми пиtIIемo
Мapoккo' фpаtlцyзи - Маroс. СтapoдaвнIo
Фpaнцilo ми, йдyни зa Pиrи^янaми' нaзивa€мo

Гaллiя,.., а фpaнцyзи - Caцle.I нaвпаки, ми
пиlllемo 6ез пoдвoення - Мapcель, Bеpcаль,

a фpaнЦyз}t з пoдвo€нt{яМ - |u|a75gillе' Vеr-

sсi//сs (a виrr,toв^яrотbся цi qpaнцyзbкi нaзви lде

iнaкruе). Aмеpикaнцi нaэвy свoеi piнки пиrшщь

з тpboма пoдвo€ннями - Мississippi, a ми диrце
э oдI{им - Мiccicini. Haзвy столицi Кyби нiмцi
пиlцyтb з пoдвo €}Iням - Hauanna, мн 6eз

пoдвo€}lt{я - |a6ц1aц' нaзвy стoлицi Пogгyгалii
poсiяни пеpеда}oтЬ з пoдвo€}Iням - -А,ucca6oн
(бo тaк нiмцi пишгyгь), a ми без пoдвoенrrя -
Аica6oн' A бoлгapи, сеp6и, якi, як i ми, кo.
pистylотЬся киpи^иЦеto' взaгaлi не збеpiгaють

х(oдниx пoдвoень. I oчевиднo' незpщнoстей вiд

Цboгo не вiдryвaють. A мorке, й нaвпaки: y ниx

менlIIе мo?к^ивoстей нapoбити no"*o*n130.

l30 Ющyк I П Пpaвoпис пoвинен 6щи стa6iльrtий, але
,//Мoвoзttавствo -1995 _}.J9 1-с 10
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$ 4. Axiллeсoвa
t

п ятa нaшoгo
пpaвoпиCу

t ,(aoo дeщo пpo
пpaвoпис слiв
иншol.toвнoгo
пoxoджeння)

А нo. мocкoлiв не
ввaэкaitmе, нехaй вoнu

co6i nuшgmb no-cвorмg,
a мu no.свoeмg.

Tapаc ЦJeвueнкo

гpеЦЬкoгo т l  нa зpaэoк мa?нem зи мazнim;
пoчaткoвoгo e: Евpona lн € вpona;aнгдiйськoгo

w: Bелз чиУeльс; г' l 'якoгo л (ль, ля, льo, лю)

чи твеpдoгoi лямna чИ лaмnai пoчaткoвoгo iс

нa зpa:}oк epapхiя ни iepapхiя; нiмецькoгo ii як

нaцIoгo у vи i: Мюнхен ч' Мinхе,) 132

A
Aвтopoм poздiлy uПpaвoпис чy?ких

слiв' y Пpaвoписi 7929 poку бyлa видaтний
yкpaiнський Мoвoзнaвець Oдeна Kypилo, якy,

як невaх{кo эдoга.4aтися , у 30-иx poкaх звинy-

Baти^и y нацioнaлiзмi i poзстpiляли.

Oлeна Кypилo oпpaцboByвa^a тy пpaвo-
писtтy Цapинyt щo стaнoвитЬ (oкpеМий aспект
виpaжен}lя нaцioнальнo- кy^Ьтypних opieнтa-

. .  131
цlи>.-. l  зaсвlдчy €  мoвнy сaмoдoстaтнlстЬ l

мolкливiсть дo сaмopoзвиткy без зaдивленtlя на

нyrкi мoвнi систeми aбo rrr iхне кoпiювaння,

нaслiдрання чи нaвiтъ зaпo6iгaнrrя. Cлoвoм, це
та Цapинa' якa' нaче в пoбiльшryвa^ЬнoЬ{y дзеp-

калi, свiдчи.гb пpo мoвHy i нацioнaльнy зpiлiсть.

ЗyпинIося 
^иlllе 

нa тиx пpoблемних фopмax' Iдo

N-{aroтb сyгг€вy poз6itкнiсть y Пpaвoписi 1929
poкy тa сrraснot!'y i, нa жaдь, ix мaлo як эaтop-
кyс Пpoект 1999 p.: пеpедaння нiмецькoгo
дифтoнга еi, еu на зpaзoк Гailне чн Гeilнеi

l32 gon пpаBoпIlс h, g як z, r та дифтolttiв дg,
ou' o|o як aв iLl|B у poзлi-ri .Фoнетична
асиl i l l ,1яulя' .
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Пpaвoпис |929 p. Пpoскт |999 p. i чинний пРaвoпltс

1. Hiмецький iгoдяrЦськиi, w,Ф-
тoнг еi в нoвих зaпoзиченHях tlеpе-

дa €Мo неpез aй (пiсля л - яй, a не

eЙ): Аitнulmatlн, Гatlне, ЦI ляilхеp,

Аяitnцiz' л яfi mмomuв, P аilн' LЦ вait -

цapiя, nopmваilн, zaitзеp i т,л.i

нiм. диEгoнг еu пеpедa€мo чеpез

ofi.. Н oilлaн, o ilmir, Ф oс p6aх (с. 69 ).

1. Нiмецькi диqrгoнги еi, еu y нo-
вllцих зaпoзиченнях' зoкpемa y B^aс-

них нa.!}вaх' Мaютb пеpедaвaтися чеpез

aй, oй: pайх, Аilзeнaх, маepi

a^е зa тpaдифею в бaлaтьox ви-

гидtах збеpiгaсмo rх oбox vерз еiц: Гейнe,

Еtlншmеilн, Аeilnцuz, Peilн, IЦвеil.

цaptя' Ф peilа, Ф eeфaх (с. 160) ;
У ниннoмy пpaвoписi тaке сaгие

фopмy^ювaння, тiдьки змiненo пoзи-

цii: спoнaткy йдеться пpo пеpедaн}rя

ей, a пoтiм пpo нoвirui зaпoзичен}Iя

нещз aй (с. 103).

2. фецьке т l  y с^oвax дaвнo
запoзичених пеpедa €Мo чеpeз и:

пcaлmup' .l^е в с^oBаx нoвo3aпoзи-

чениx iз Зaхoаy пeредa€Mo чеpеэ е:

леmapziя, apumмеmuкa, Аmенu'

мazнеm, хемiя, амнесmiя i т.д. G. 67 )

Biдсутнс пpaви^o.
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3. Ha пoчaткy сioвa е в чyжих
с^oвaх пеpедa€мo чеpез е (a не е):
Е вpona, Е вnamopi я, Е cnaнi я, eфекm,
ecmеmцка.

Aлe в дaвнiх эапoэиченнях iз
гpецькoi мoви G: €вzен, epеmuK,
Сzunem (с.68).

е' кplм випaдкlв инllloгo зByкo.
вoгo знaченttя в инIIIoмoB}lих с^oвiD(.
пеpедa€мo лiтеpoю e: еквamop, Елi-
orn; в низцi слiв (пеpeваяtнo зaпoзи-
чених чеpез пoсepедHицтBo Цеpкoв-
нoс^oв'яt{сЬкoi мoви) }ta пoчaткy нa
мiсцi eтимoдoгiчнoгo е' гpеЦbкиx

дифтoнгiв ен, ai: Свaнzeлiя (.iе),

€вa, €вpona, €вzeн (с. 158).

У ннннoму пpaвoпнсi

€ пеpедa€тbся лiтеpolo ei eквa.
mop, etloмeн; кoли iнrшoмoвне e (iнoдi

диФтoнг ai) нa пoнaткy сioвa Bимoв.

^Я€тbся 
в yкpaiнськiй мoвi як зByкoс.

пo^yченl{я й*е, вoнo пеpeдa €ться
лiтеporo е: €вpona, Смен, Свna-
mopiя, epеcь (c.102)'

4. Aнпдiйське w i пеpeд гo^oс}tи-
ми пеpедa€мo чеРез в (a не неpез 9):
Bafiлд (не Уaльд), Baйm (нe Уaйт),
Bелз (нe Уельс), Bimмaн (не Уiт.
мatl), Biклeq (не Уiклеq), Becmлiнc-
mеp (нe Уестмiнстеp)' вam, кtлoвam
iт. iн. (с. 65).

Aнглiйськy лiтеpy w y пoзицii
пеpед' нaстyпним гo^oсниМ пеpедa€[,to
чеpез в: вiк.eнд, Btльcoн, Гемiнrвeй'
a^е зa тpaдицiсlo: сgaхiлi, gattm-
cnipum, Гoлcgopci,  oуeн' Уaлoд,
Уeллс, Уoлл.Сmpum (с. 151_152).

Зa чннннм пPaвoпнсoit

aнгдiйське w y в^aс}Iиx н.Цiвaх

пеpедa€тbся звичaйнo vеpеэ в: BЙo.

сoн, Biльяttc:

aле за тpaлицi ею: Уaйльд, Уeльc,

Уoлл. С mpum, Гoлсg o pсi, Xeмiнzу еil
(с. 103).
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У пpaвoписi 1929 p. тaке пpaви.

лo вiдсyгне, нaтoмiсть y пpaвoписi

1946 p. зiвнaчеI{o:

пoчaткoве iе (Ьiе) звичaйнo пе.

pедa€тbся чеpез ic, нaпp.: iepapхiя,

iepozлiф (y пplшiф: Ieмeн, iенс, a.lе

epgcaлu.lt, esyim _ дда oсгarrri на.

^е?rraтb 
дo давнo }13в}пlil€них в 1,кpairrсь-

кiй мoвi з т.lкoю вимoвoю) (с. 103).

Пoчaткoвий iе y ниэцi слiв,

зoкpемa гpецbкoгo пoxoд2кенttя' щo
пpийurли нерз стapослoв'янсbкy ltloвy'

пеpедa €Ivro неpез iе: iеpapх, iepett'

iepouiE' iеpeмiя'аа (c. 154) (зазнавенo

y пplшiф пiс,rя н.lIIисан}|я: езgim, eнa'

€pgcaлu]a) (c.154).

У ннншoшу пpaвoписi тaке сitl\lе

пpaв}I^o в oс}roвнolvry rryнктi, a не y

пpимiф (с. 100).

Фpaнщlзьке u та нiмецьке ii

пеpеда€мo чеpeз ю: 6ю,цжem, вeсmц.

6юль, эlсюpi' .[юpiнz' М юнцep' LIJ юц
(с.68)

Hiмецький ii, qpaнцyзbкий ц,

тypецький ii тa пoдiбнi звyки з ин.

шиx t|loв пеpедa€N{o чеpез ю: Аma.

mюp,< (с. 158).

У .rнннoму пpaвoписi вiдсyгне

пpaви^o пpo пеpедaнrrя нiм. ii.
Ha лyмкy деяких нiмецьких фi.

лoлoгiв цей звyк y нiмецькiй нaй6лиrrr.

че вiдпoвiдaе yкpaiнськoмy i, тoмy

йoгo слiд пеpедaвaти неpеэ i: Miinс.

hen - Мiнхeн, N iimЬerg _ Hipн6epz'

Crijn _ Гpiн'Thtiпngen _Tipiнrен

Чyrкoмoвне l в yкpаiнськiй мoвi

пoчастt{ пеpедa€Dro як нeп{'яке, себтo

^е' ^a' ^o' ^Jr' ̂ ' 
пoчaсти як м'якe,

се6тo дi, 
^я' ^bo' ^N)' ̂ b. 

!lе пoяс.

нlo€ться lD^oвtlим чlll{oп{ тиIvl' щo чy?кi

с^oвa захoдI{J\r,t дo I{aс Ь pЬниx мoв, y

У слoвax инllloмoBнoгo пoxoдження l

пеpедa€мo твepдим n69 y'д11цy -

зil^е2ttнo вiа тpaлицii' щo ск^a^aся B

yкpаiнськiй мoвi:
a) дтвеpддr (ц.lа, лo, лу) yсJloваJс

6aл, zцлanmeryя, aнaлoziя, 6л9 м :
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piзнi vaси i piзними lII^яхaми. Зaпo-
зиче!|tIя стаpirшi, oсoбдивo дo сеp.
ХIХ ст., бiльrде зaсвoенi з t{ем'якt,tм

^' 
зaпoзичеtlrrя пiэнirшi - 3 д ц'дццц.

Ъчнo визначити випадки з м'яким i
нем'яким 

^ 
нeмo}tUtивo.

Hем'яке д
1. У слoвах гpецbкoгo пoхo-

дrt{eння здaвнa зaпoзичеt{их i в стapиx
эaпoзичeннях iз iнtuиx N|oBi alnлaнm'
aнaлoiя' лa нamцll '|, фaлш, 6iлem :

в aнг^. с^oвaх y кiнцi тa пеpед
пpигo^oсними не пицrеit o ь.. Ал6ioн,
Чapлз,69лдor.

2. B iнrцих випaдкaх нoвiц: i
зaпoзиче}ltIя з зaхiднoевpoпeйських
мoв вiддaсмo м'яким 

^i 
аеponлЯн,

6aльoн, 6люз, овmoмo6iль (y кiнцi
склaдy).

Зoкpема м'яким л вiддaемo
нyх<e l пoслiдoвнo в кoмп^ексaх -
люваmu, -люцiя, -лянд, iя,  -ляp, -
ляpнuй., -леpiя, -лЯmop, -ляцiя, -
льнuй, -лboт, -лboзa, -льoзнutt:
t- .
l  pен'1ян.4Iя'  J lяnлянД|Я' ман|na -
лянmкa (с.62_64).

б) л м'яким (ль, ля, льo, лю):
acФaлbm, лЯnсgс, клbo|11, люкc.

Спoлyrення lе пеРедaемo чеpез
лe:' 6iлem, лекцiя (с. 148-149).

Ъке сaме фopмy^toванrrя у чrrн.
нolry пРаBoппсi (с. 98_99).

A пoзa тим витiснення l,{'Якoгo

^ 
y чy}кoмoвниx с^oвах - це oдин iз

pезyльтaтiв мoвнoi пoлiтики стадiнсь-
кoгo pе}t{имy. Bкaзiвки пpo yсyнення

^b 
пoяснIоBanи небезпекolо бyД,ь.яких

эaхiднoевpoпейськиx впдивiв Ha yк-
pаiнськy мoвy. oсь в^aсне це i схoване
зa теopетизyвaн}Ulм - <зaлехtнo вiд
тpaдицii>.

Xoч, як бaчимo, нeчiткiсть i не-
дoгiчнiсть пpaв}-t^ в2t{ивaнHя л,f ль -
вaдa всiх зiстaвлroвaниx пoавoписiв.

Ha oснoвi зaзнaченoгo з iстaв,tення,
тoчнirцe oпoзицii, не вafi(кo зpoбrrш виснoвoк'

щo y Пpaвoпиci 7929 p. в oснoвI{oпry дoтpи-
мaнo тpboх визнaчa^bниx пpинЦипiв:

1. ЗaстoсyвaнHя пo€днaнoгo фoнетикo-
гpaфiннoгo пPннЦипу' який пеpедбачае
6лизьке дo opигiнaлy Biдтвopeння звyкoвoгo

ск^aдy слiв y <нaйпoвнirцiй гapмoнii э фot{o^o-
гiчними i гpaмaтиннtlми зaкoнoмipнoстями

- 111
мoви.вoиpaчa>.--.

Oпoзицiйнa чaстинa (се6тo дpyгa кo.

лoнкa) зде6i^Ьtцoгo зaсвiдчy €  nнaйпoвнirшy

гаpмoнilо > э фoнoлoгiнними зaкoнoмipнoстями

poсiйськoi мoви. lopiй I I leведьoв щoдo цьoгo
зiЦtначa€: ..Пpaвoпис iнц-loмoвних сдiв мaйxrе

пoвнiстlо змiненo нa poсiйсbкийu, uзaгaлoм нe

нaбеpеться, мa6yгь, i десяткa iншoмoвних слiв,

щo з6еpег^и звичнy yкpаiнськy фopМy, як oт:

aдpecа, r|ollrma, Евponа (yveний, мa6yгь, зpo-

6ив <щaсливy) пoми^кy, бo такt{, нa жa^b,

Свponа - I.ф.), тoдi як пo-poсiйськи a/I,pес,

noчma, Е вpona (Jеuropa) o 134.

2. Biлoбpaжeння taxiднoi тpaлнцii пpи.

стoсyвaння иI{шollroвних сдiв (сepеа яких i

влaснi назви). Haйпеprue це стoсy€ться пpaви^

пpaвoписy лифoнгiв: нiмецьке еi як aй; ей як

ofi Айншmaйн, Гаilне: Hotlмaн, oilmir; ннc-

xiдний дифтoнг з дpyгим кoмпoнентoм u

пoс^iдoвнo пеpедaвaвся чеpез в: Kaвmcькutt,

zaвnmвaхma; е нa пoчaткy сnlв записyвa^oся

неpeз yкpaiнсbке е: Евpona, Есnaнiя (xoя y

дaвнix гpецизмax - е: €вzен, rpеmuк\) i

гpецЬке тl пepедaBa^oся чеpез yкpaiнсbке е: хс-

мiя, мazнеm,h6u (Фiвu) тoщo. Аoгiчнo вмo-

тиByB.lти змiни 30_60 pp.y мoвoзнaBчiй п^o.

щинi немo2fi^ивo' пoз:tяк пiдстaвa дo цboгo сyгo

пo^iтична: uПpийнятi пpинЦипи пpaвoписy

13з цит зa Гa6лeвич М Пoпepeлнi pекoмен.ДaЦii .ao
пpaвoписy сЛiв iнцIoмoвl,toгo IIoхoджеtIItя //Укpaiнськltit
пpавoпrrс i нayкoва теpмiнoлoгiя: iстopiя' кotlцeпцii тa

рaлii сьoгoдення - Львiв, 1996 _ с 88
l34 шepсх Юpifi Укpaiнська мoва в пepшiir Пol'lolJt{tti
дBадц,Iтoю стo,liтгя (1900-1941) Cтaп i стaryс //IlopoГ||
i зaпopilкяся - T. III _ с 343

Слiд нe тiльки poбитт,t

тpaIIcKPИIIЦiю 1BWB

Woi IroBн с3oll,ll4

лiтеpaми,
aле Й IIoЧacTI4
B i,ЦII \IIЯTI4 ca M y ф p M y

aloBa' yкpatнbyвaттt

froГo.

hлoпlмпpCallifiлeнхo.
iз с:лeттi "Чухoмoвнi
слoвe в усpai'нcькiЙ мoвf
/Npк уpaiнськoi. _
2002, - Ns 11-12.
-c.43.
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(1929 p. - I.ф') iнrцoмoвних слiв, piзкo
poзпoлi6нюroчи y цЬoгvfy вiднorценнi yкpaiнськy

тa poсiйськy мoвy' недвoзначt{o вк.Ц}yвil^и }ra
вiдrrrтoвxyвaння вiд poсiйськoi мoви i вoднoчaс
ствеpд?t{yBа^и дeякy yзалаJ\bненy opiекгaцiю нa
€ "pony,,135. Haтoмiстb чеpез бpyтaльнo
пеpepвaнy не пpoстo opiскгaцiю нa Евpoгry, a
opгaнiннy пpезентaцiю Евpoпи неpеэ мoвнi
зaсoби, 19Э3 p.filк^аденo спiльне пiдrpyrггя ддя
двox xoч i генетичнo спopiднeних мoв - J.к-
paiнськoi тa poсiйськoi тaк сaмo' як иtllЦих с^o.

в'я}tсbкиx, _ а^е нaспpaвдi тaких' щo йrшли

сaмoстiйним' пapa^е^Ьним i нaвiть вrдpyбним
poзвиткoМ aal дo ХVII ст. нa Cxiднiй Укpaiнi,
a в Гадичинi, Зaкapпaттi тa Бyкoвинi - дo ХХ

ст. Bнaсдiдoк цboгo винllк aнтaгoнiстичний

зyлap piзних кy^bTyp' oднУ з якиx чepез пpа.

вoпис нaси^ьнo yвiбгaли в инIrry. Ъмy й не

дивtlo' rдo rraписaнrrя нaвiтъ oкpемoгo инцro-

rvtoвнoгo с^oвa пеpeтвop}r^oся y симвo^ Цеoдo-
гiннoi пoзицii: <вiдoмa дисидентсЬкa пpaвo.

захисна opгaнiзaцiя 70-x pp. нaзивaлaся Ук.
paiнськa Гедьсинськa спiдкa (a не Хельсiнсь.

кa, як тpебa бyлo б 3a (paдянсЬким) пpaвoпll-

сoм), i це }raписa}rня бyлo aктoм yсвiдoмденoгo

вибopy та симвoдiчнo .'""yщn",,136.
3. Пpiopнтетнiсть зaкoнiв укpaiнськoi

Dloвн нaд зaпoзиченtlямн э 6уДь.якoi мoви i

бyД,ь.якoгo xapaктеpy. ![ей пpинцип мyдpo

вписанo y чиIvtil^o наPoд}rих пpислiв'iв: чgJ|сo.o

слgхait, aле свiit po3g}1 маit: вчцcя чalкo?o
pфgмa, ma cвozo нe szу6u: э gciмa pa,\bcЯ' а

cвiй posgм мail: нa cвiit poзgм нa,цiilся, a за

l35 явopська ГМ. Taм самo. - C l90
136 явoщька ГМ. Tам самo. - C. 191.

нgэrcuй не Д,еpпсuсь. Пpiopитетнiсть свoгo

oчеBидЕIa irкrггтeтвopнa! oтoж кyrrrе беpiмo, aле

свo€ вoзнесlМo.

Зaпoзизylони чy}ttoмoвнi сдoва тa тpa}lс-

лiтеpyюrи влaснi нaзви ( iменa, пpiзвищa,
геoгpафivнi назви), слiд звa.rкати' Ilo-пеPlIlе' нa

свoеpiднiсть вдaснoi qoнoлoгivнoi системи тa

дito фoнетинниx закoнiв, tдo Bиpaженo пpoтис-

тaв^енt{ями мirк г тa х'. zoкеit _ хamai г тa r:

lнim _ rнim' Геrель - Г,^,, Дlurа - ,цзu,цзi,
Гaaгa - у Гaaдзi, Biннinеr - У Biннinедзi: i
(poс. н, пoл. i) тa и (poс. bt' tlo^. у): кim _

кum,.D|ttлo (iменник) - мuJ1o (пpислiвник) -
poc. 

'lb|лo 
- Iruлo, пo^bсЬк. mgdto _ mitg;

.Д'ифтoнгiннoмy в [у] y пoзицii пiсдя гoдoснoгo

тa в кiнцi с^oвa: лю6o|!], Беpнapа l1]oв-|У].

Пo-дpyге, вивiдьнивrшись i випpoстaв-

rцись iз.пiд poсiйськoмoв}toгo диктary, фop-
мyлoвaти пpaви^a }Iaписaння нyтroмoвнoi лeк-

сикI,t пoзa poсiйським ни бy.Ц,ь-якиМ инtIIим

Bп^ивotr,t. A ддя Цboгo чaсoN| i в инrцих пoвчи.

тися тpеба, напpик^aд: чи нaзивaЮтb пo^яки

aбo poсiяни нarце мiстo - .А'oвiв? Hi! Лиu.lе

Аьвgв a6o Аьвoв вiдпoвiднo дo системи свoсi

мoви. Ъ сaме стoсy€ться й инruиx геoгpaфiнних

нaзв тa ще й iз iстopивнo yкpaiнськиx земе^b:

Xелм (Xoлм), П ulемucль (П еpемuulль), To.

.мautu в (To мaшiв -Аю6 ельс ькuil), ?If aulg в
(Pяшiв), П pяtuiв (П pешgв), Мuхалiвцi
(Мiхaлoвцefэl . 3 якoi lк тo paцii, с^yшнo

зaп}rry€ Аiдiя Кoць-фигopтyк, нaзвy сефськoi

стoлицi ми зaписy€мo нa poсiйський кштaдт

Бeлzpa,а,, кoли тpе6a бyлo б писaти aбo тaк, як

l37 3aкpeвська Яpoс,rава Узвичаенiсть i  тpадtrцiя в
r'кpаiнськoму пpaвoписi / /УкpaiнcькtlЙ пpaвoпис i traукoвa
тсprtiнo,'toгiя _ с 54

Myсимoшpшгi
ДoMoBIlт|Io\ Щoбулeмo
тpнсхpибувaтu, uo
тW]aШepWTИ'alo
бдeмoпepюnдaтп.
Ileвxelлябiлopyвюв
т2pin6юD(N|ilcHI4)t
втfuвtмiмeнiIIaДaJIi
бушeмo фrrrи BI4IIяIKи?
IIeвхe iзHaдeхмt
Koнсluттaнoвtъt
Kpyпа<ot|iлaлi p6ll-
Тнмavoyкpiл<yНaлiю
KшwrтшiвttyKpyпсъкy,
щoбюнaнeвлiмau
&вi,уptltcькoмy
I'IoBHoI'ry o!ЯЗi! tIи IIe
KpaIЦе б ЛI4IIbИт|4 ij. TИrr,

кимHaл*laбyлa всбе
нaбaъкiвtдиtti,Tфto
шoбщi*плипaлся
щiмaми(tvьжriц
Фiлiл, €кaтqiнa), я< i
IIoIIяK,I ЛИIInЮTw

IIaJI'IKal4'1, нiмцi нiмtlями,

aфpлtpифpluyaмл
.Фзпiмyкoвувaшя
нaЦioнaъrшr
er iмлeюiв,

IIaмoЧrвa.
3 пpиюлy пiaoтoвxи
нoюi,pлaхafi,Укpiнсь
кoro пpвoruсу'//
Moюgeaсzю,_1%._
Iф 1. _C,26,
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Пoкликyвaнe нa
ЧужИHЦIB.,'

пpoстo кoмiuнe!
Пpaвoпись лaДимo дtlя

сeбe, a нe Шlя
uyхинuiв. Чyхинui i

без тoгo мeлo Дбaютъ
Пpo НaШ ЯЗLIK 1MaJIo

зHaЮTь €Гo'

Iвaп BepхpaтськиЙ

сep6н Беozpад, a6o n< вiдпoвiднo дo дyхy нашroi
11R

мoви - btлzopoД,,-" '  a с^oвaЦbкl чи чесbкl

тoпoнiми нa е - Kiеlсе' Kojiсс як Kельце,
Kotuuце зaмiсть Кельцi. Koшuцi) (лo peнi, як
зaзнaчa€ Пpaвoпис 1929 p. - c'77).

Aле пoпpи це' зa пi.Д,paхyнкaми Л,евкa
Пoдюги, инrшoмoвнi запoзиченt{я ск^aдalотЬ y

нarшiй мoвi лише 6 вiдсoткiв. Ъмy вoни arк нiяк

I.Iе визнaчaютb системи тa пpиpoди yкpaiнськoi
1?q

Мoвиl,,, чеpез щo бeзкoнечне спoтикaння oб

цей кaмiнь зoвсiм нe випpaвдaне. ![е лиruе o.Ц,не

iз пpaвoписних зaвданb, яке сдiд виpiuryвати y

кoнтекстi пoтpеб yкpаiнськoi мoви: uПoкди.

кyвaн € нa vyrкинцiв... пpoстo кoмiчнe! Пpaвo.

писЬ 
^aдимo 

для себе, a нe д^я нyхtинцiв.

Чyжинцi i бeз тoгo мaлo д6aють пpo нaцI язик

i мaлo знaютo ..on140.

lз8 l lу*'*,' 3 пpивoдy пoявlr <Укpailtськoгo пpaвoпису)

(3.тс вlt:r. вltltp i дoп ) _ к. 1990 //Зatlлcкtt наукoвoгo

тOваpl{стBa irt Т IIIевченка [lpаrti фiлoлoгiчtroi секцii _
.Г ссхХI\i - Львiв, |992 _ С 422
l :J9 

l|у lrк lt  3 пpt it]oдy IIOяBl l  _ С 44З

140 l}epхратськlr i i  lваrr IIаruа t lpаBot l l lсь. * j lьвiв, 1913
_С21

l  епеpirпнiй Пpaвoпис - дитя стa.
лiнських чaсiв - з дoпoвtlе}Iнями 90-гo i
93-ro poкiв (лiтеpа r '  к^ич}|ий вiдмiнoк
тoщo) - це свiд.rен}rя пo^oвиннaстих змiн,
якi  в iдбyвaroтЬся i  не вiдбyвa}oтbся вoд.
нoчaс'  щo нaспpaвдi в iдo6paжaе глибoкy
кpизy нaшoi iдентичнoсти. Hеспpийняття
Пpoектy пpaвoписt lих змiн вияви^o' нaче
лакмyсoвий пaпipець, загpoз^ивy нaцio.
на^bнy здегpaдoвaнiсть нarцoгo сyспiльства.
Зa тaкиx yмoв нaписання нaвiть oкpеN{их
сдiв стадo сиtr,tвo^or!' iдеoдoгiчнoi пoзицii
(нeзaлeжнoсmi чu нетaлеJrcнoсmu, Ф pеi lд

нu Фpoйд, coцiaльнuit  нu coцiяльнui l '  АEi-
нu чц Аmeни), а oстaтoнний вибip вapiянтa
стaне Bpеlштi-pеtuт пoказн}lкoМ пoдiтичнoi i
кyльтypнoi opiснтацi i  сyспiльствa. Ъ",,
зpoзyмiлo, щo виpitшення пpoблеми пpа-
вoписy'  як зaзнaчa €  Гepман Cтюapт, зaле-
}ttитb tIе тaк вiд лiнгвiстичних apгyментiв,
як вiд мo}t{^ивoстей сyспiльствa збеpегти

Епlл0г

MoттцвaЦiя oбивaтaa
Bi,Ц БoPИсa Антoнeнкo
Д,aвиДoвичa:
IIto?! Пpoпoнуаъся
HoBa pфoPr4a

уpшнськoгo
IIpaыoIlllсy?
Чи нe зaбaгaтo вхе
бyлoтих peфpм лoci
11 ЧИ IIe 1aBДaBaлI,I BoH,t

InК'oДИ ycTaлeIIHю

Пe B HILх П p aBo Il I4c H I,tх

фpм? laЙтe cпoкiЙ!

Бopпc Антoненкo
,Цaвп,Цoвич,
Як мп roвopпмo._ K',
1991. _ С. 210,
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Bиpiшeння
пpoблeми ПpaBollИсy

]aЛeхИTь I]e TaK BIД

лiнrвiсттlчнпх

apryмeнтiв, як вiд
мoхливктeЙ

сycпiльсlвa збepeгти
КyлЬrypIIФHaцioнaльнi
тpaлиuiiy cyпpoтивi Дo

ч'ж'o1,iДeoлoriчнoi
тeнДeнЦij.,

Геpмaн aюаpт

кy^Ьтypt{o-}raцioнaльнi тpaлицii y сyпpoтивi

.Ц,o нylкoi iдеoлoгiннoi тенденЦiil41.

Пpaвoпис, зa Степaнoм Cмаль-Cтoць-
киМ' - цe кy^bтypria спpaвa| a гoдoвний
чинник кy^bтypи - тpaдицiя. I якщo зa6уаь-
якoi нaгoди пiдкpeслоloть пoтpe6y пpавoписнoi

стабiдьнoсти, себтo тpадицiйнoсти, тo, як

зaзнaча€ Baсиль Hiмryк, вiдpaзy rк зaбyвaють
пpo нaйaктивнirциx pyйнaнiв цiеi тpaлицii.
Ъмy нaйпеptllе зaвдa}Iня - giдцggити пеpе.

pвa}ry opтoгpафiнкy тpaдицiro як знакoвий эaсi6

сaмoiдентифiкацii yкpaiнськoi спiдьнoти тa ii

внyгpirшньoi €днoсти.

У тиx пеpгиaне}lтних 6aтaдiях нaвкo^o
Пpoскry пpaвoпl{сy вихoдbмo з пpoстих зaсад:

1. фiдoдoги не г},ta}oтb oбгoвopювaти пpa-

Boписниx пpoблем iз нефiлoлoгaМи хoчa б тoмy'

щo Юpисти не oбгoвoptoroть iз гpoмaдсbкiстto,

нaпpикЛaд, сiмeйнoгo кoдексy' екoнoмiсти -
бю.Ц,rкетy, лiкapi -  спoсoбy лiкyвaння, а

oсвiтяни - pефopt"l шкo^и.

2. Haзpiлi пpaвoписнi пpo6леми, як, дo
pенi, i 6yль-якi инrui, тpeбa вмiти 6ачити i

виpirшyвaти негайнo. Инaкrце вo}tи }Iaс пo.

г^иtlyгb.

3. Hе ва?t{итb гpoМадсЬкe oпитyвaння

щoдo пpaвoписних змiн, aле oбгoвopювaти цi
змiни з гpoмaдськiстtо - пpoфaнaцiя лiнг-

вiстики, щo Ma€ зa oб'скт вивчен}|я oднy з

нaй6iдьrцих тa€М}Iицb дyxy - гиoвy.

Xmo i щo мar po6umu

Hail швець леp)rcumbсЯ cвoitozo Konuma,

А6 u ni дo lц ва ?л a,цo t1b'<o n puшu ma ;

Koвaль нafi деplсumь кpinкo за клiщi,
А кpaвець cu.цumb npu cвoiй izлi!
Kaэrcдuй нafi 69,ле мaйсmpoм на cвoiм!
Як кozo тлoвляmb на дiлi ugжiм,
С кaжg mь вci лю,4,u :,.,[uвimьcя Дa paK,
3aмiсmь залiзa веp. в o2oнь хo,цaK:
3aмicmь клiщамu 6paв ozoнь tцuлoм!''
Tакa-mo 6iдa зo свut|сbкuи| p-o,142.

A. ДДя тPЬoх гPoмaдськrrx кaтегopiй,
:lнервoваншх змiнaмн в пpaвoпнсi,
а6o для нефiлoлoгiв, якi хovуть
йoгo oбгoвoPюватrr

Кoди i кoмy спа^a нa дyr\,tкy iдея, щo
пpaвoпис - це спpaвa не сaмoi Aкадемii Hаyк,
a гpoмaди) 1919-го poкy. Кoмy) Пpoресop Iвaн
Oгiенкo нaзивaв тaкиx 

^}oдей 
- .невiд-

пoвiдaльнi oсoби>. Ду.uo, щo' пo.пePrце, -
це пoлiтиннo yтIеpед}кенi щoдo бyдь-якoгo
кpoкy в цapинi yкpaiнськoi мoви, 6o rt{ Moвa
(вoни цe iнстинктивнo poзyмilоть' хoч дa^екo
не всi yсвiдoмлlоtoтb) - нaйваrкдивiruий
чиl{}lик iсrryвання 

^Iоди}lи 
в бyггевoмy, сyспiль-

нoмy i деprкавницbкoмy aспeктaх. Boнa oснoвa

^tодсЬкoгo 
6ут-tя, a ми' 

^roди' 
€ t!'oв^rнням

(Mapтин Гaйлеrеp). Мoвa - цe iнстинктивнa
сaмoсвiдoмiстЬ' цe свiтoгляд, це лoгiкa дyхy
}rapoдy ( Геймaн LLIтайнталь ).

Пo-дpy.., - цe нaцioнa^Ь}ro (poзyпriй i
бyгrевo) недo<фpмoвaнi, тюбro 

^roди 
з вiд'емнolо

енеpгетикoto 6ез зaxиснoгo пo^я 6езyмoвнoi
дroбoви дo свorю piднoгo. Haгадaю психo,roгiннy

l{2 Тaкltй вipпl хoлив l]ъ'lнчннoю y траt]ll l
aз6рнoi вil"tнп (.ttив статтю l Фpаlrка. )

oбiзнaнicrь пepе-
сiuнoro ухpaiнськoгo
ittтeлiгerrra y ШpaBax
t4oBo1HaBcTBa Maлa, i
ЧI4Iу1 BoHa MeIIЦIa| TИI|t

пaжiшi дlцcкyсii,y
сnpaBax ПpaBoПI,Iсу.

ЮpiЙ IIIeвeльoв.
Пp кpитepil в 11 ИTalIHil(
уpalнськoгo фuiЙнoro
л paвo пиcy /N кpaiн ськи Й
IIpaBoIIИс I HayI(oBa

тe pм iнoлor iя : iстop iя,
кoнueпuii.тa pеaлil.
сЬoГoДeHшЯ. - JIьвiв,
19%. _С' 19,

li,,1,.?;:""0i
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TeпepiшнiЙ
пpaBoII|4c _ Цe

мoскoвcькllЙ capaфaн
нa уpalнськoмy тiлi'

ipинa Фapюн

кoнцепцilо мoви нiмецькoгo rrенoгo Геймaнa

l l Iтaйнта-дя: uЗа свoiм нapoд2кeнrrяМ 
^loдинa

нa^е}t{итb дo якoгoсb нapoдy' i тим сaмим r]

дyхoвний poзвитoк зyмoвлений вiдпoвiдним

чинoм>. oтoхs чим зyМoв^ений лyxoвний

poзBитoк цих лroлей) Чyжolо iдеoдoгiеlо,

чyЕ{иrr4 меrrгалiтетoм, чy?t{им 6yггям. Biдтaк -

вoни не е сoбoto. Ъ яке пpaвo нa инцIих мo}ttе

мaти 
^toдинa' 

Цo нe здaтнa iдеrrmqiкрaти себе

неpез нaцioнадьне я)

Пo.тpете, _ Цe ди^етaHти - y нaйгip-

Iшoмy paзi iз зaгoстpeним пoчyт.гям сyб'eк.

тивiзмy. Пpo них мo2fiнa скaзати i пoeтичнo:

Як6u вu вчLtлuсb mа.,<, Я,< mpе6a,

To й мgаpocmь 6ц 6gлa cвoя.

А mo зaлiзemе нa нe6o:

,,I мu не мu, i я не я'
I вcе mе 6aчuв, i вcе знaю..,,,

(Tаpaс ЦJевнeнкo).

Який сенс дискyтyBaти з 
^}oдbми 

цих

кaтeгopiй) Хiбa эi сдiпими гoвopятb пpo квiти)

Б. дДя тиx' кoпly не нa часi

пpaвoпнснi змiни

Moвляв, нy й пpoблeми знaйrцди y нaш

бypемнo.злиденний пoдiтикo.екoнoмiчний чaс.

{o pе.li, 6еэ ipoнii - "O 
пpекpaсний зaс,

непoвтopний чaс!u Tiдьки зyшriймo цe пoбаvrш.

Пo-пеptuе, кo^и виникaе пpo6.ltемa, тo ii

слiд виpiruyвaти. A вoнa y нaс кpинyщa, бo

тепepiurнiй пPaBoпис - Це мoскoвський

сaPaфaш нa yкpaiнськoму тiлi.

Пo-лpyге, пpaвoписнi i  мoвнi эмiни

эaвrr{ди сyгoлoснi з пoлiтикo-екoнoмiчними
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кpизaМи i злетами, пoзaяк саМa мoвa y всix ii

пpoявaх категopiя пoдiтичнa i деprкaвницькa.
Cпpoбyю це дoвести.

1' У чaс шaденoi pелiгiйнo-пoдiтичнoi

пoдемiки 1619 pоrсy вllдат+дi мoвoзlивер Mе,rегй

Cмoтpицький твopив свoro uфaмaтикy с^o.

в'янськyo, якa цiлих 150 лiт бyла за гo^oв}Iе

д2rrеpr^o гpaмaтиtlн}д( знaнь yсboг0 киp}.r^ичнorl)

слoв'янськorp свiry. Caме ЦЯ гpамaтикa закpiги,rа

балaтосгpаlttдальнy лiтеpy r.

2.Tpипaтpioти u Рyськoi тpiйцiu Мapкiян
I l larцкeвич, Iвaн Bагилeвич, Якiв Гoлoвацький

6ез oглядy нa стaбiдьний iстopикo-eтимo-

дoгiчний пpaвoпис Галичини i poзшrге пo всboмy

кpai "язииiе" (мirшaнкa стapoyкpaiнськoгo i

стapoслoв'я}Iсbкoгo eлeмeнтiв) oстaтoчнo

yсyl{y^и з нацIoгo пpaвoписy ъ (ep)' щo втpaTив

свo€ звyчaння; зaмiсть ьr впpoвaди^и н; дaвнi
o' е стаJ\и пеpeдaвaти vеpез i. Пpopoкoм, як

вiдoмo, y свoМy кparo не бyлеru, тoМy в Галичинi

спеplДy цi нoвaцii не зaкpiпилися, oднaк вoни

гapнo, з дегкoi pyки Aевкa Бopoвикoвськoгo,

пpopoс^и нa Bеликiй Укpaiнi.

3. f,aлекo не в бдaгoдaтнi ддя yкpаiнства

чaси твopив Пaнтедеймoн Кyлiru (эгaлaймo

xoнa 6 poзгpoм Киpилo.Метoд,iiвськoгo 6pатст-

вa, Baлyeвський тa Емський yкaзи i з десятoк
инlIIих зa6opoн yкpaiнськoгo слoвa). Aде саме

вiн i сaме тoдi зiбpaв i шиpoкo спoпy^яpизyвaв

yсе те нaйкpaще э фoнетичнoгo пpaвoписy' щo
зpoбили писbt\.'енники й yненi ХIХ ст., зa щo
йoгo, як зaвruе, звинyвaти^и y пoлiтиннoмy

сепapaтизмi, a йoгo пpaвoпис нaзв.t^l{ (зllаlltе.

нем p5rсскoй Poзttи) тa ще й пpиII^е^и дo цboгo
(пo^ьские д'енЬгll' кoтoРЬtе действительнo
кoкетничaк)т с ку^rrrцrrвкoй". Чoм не сyraснi

Ileoбхiднo скИHfтl,t
4IaWoBi ЛilLГBiстичнi
ПЛaIIIИK|4',
3a BИaIoBЛeIIIlЯM
MихaЙлa Гpушeвcь-
KoГo, ЯКi IIqI4K PИBaЮTЬ
Пpopoсi''сЬKi aбo
ПPoIIoЛЬсЬKi ЧI4 ЯКicЬ
iн ш i тeo pil, пi п<oPeH IIЯ

у<paiнсlъa i вляrнyтп

у<p al HсЬ КпЙ п paBotl ll c

y IпЦioIIaЛЬIIi ЦIeTИ' ЯIi

Цe IIpIl'lIIяTo B ЦI4Bi-
iзoвaних кpaiнa,x'

Лeвкo Пoлюra'

'Цумки з пpивoлу HoBoГo

уpaiнcькoro пpaBoПИсy
1996 p. //I[oвшIlaBсTBo.
_ 1995. _ |'{9 1. _ С' 12.
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.., KoЛI4 MИ Bхe TaI<l

уHiх'aJIЬHL To ЧoMy Й
HaM B oбoх piДItl4х

МoBaх Hе мaтт,I Пo IIBa
npaBoПИc|4? Д]Ul

IIepxfuBI4 i IaШ
гpoMaД,яHcЬКoГo

cусПiJIЬCTBa, I нexalt

Д,epXaBa звиклo Дбaс
пpo убoгnr, a ми

пoлбaсмo лpo с6е
caцl.

i roдi вхe нapiкaти нa
пpaвoппcниЙ xaoс' Ti,
XTo BИIqaГa€ TBepДoГo

, II Pa Bo II I4сIIo Гo 1aKoHy''
3!aсTЬcЯ' Щ|po Нe

poзyмiloтъ, щo
HaKJII1KyIoTЬ зaмiсlъ

,хaoсy' 20-х poкiв
Ж ст, Дepхaвнe

слинooбpaзiс' 30.х, якe
1ЩyсИЛo Haс TеIIep

H a 3,IBaT L1 Te II oп e pеДIIс

Д,e с яr ltл iтт я, P o з cтp i -
лян и м в i,Цpo,ахенням'.

Baдпм Д,ttвнич.
HeДepxaвниЙ пpaвoпttс

леpxaзнoi'мoви //
Kprтикa, _ Числo 53, -
Бepезeнь,2002' _C. 11,

aнaдoгii y звиЕryвaченнях тeпepirшнiх aвтopiв
зaпpoпoнoвaнoгo Пpoекry)

4. Пiд чaс мoскoвсbкoi вaлyeвськoi pеaк-

цii (yкaз 1863 p. пpo зaбopoнy yкpaiнськoi

мoви), a сaме 1873 p. y uЗaпискax }oгo.зaпaд-
нoгo oтде^a геoгpaфичeскoгo oбществan (ryаи

вхoди^и тaкi вченi, як: Boлoдимиp Aнтoнoвин,
Mихaйлo f,paгoмaнoв, Пaвдo 2fiитецький,

Mикoлa Л,исенкo, Павдo Чy6инський) знaхo-

диМo в}ке цiлкoм сyraсний рoнетиvний пpaвo-
пис' oднaк xoxoл [Oзеqoвич poзпoчaв завзятy
бopoть6y пpoти нЬoгo - i як нaсдiдoк, Емський
yкaз 18.05.1876 poку: <... .rгoбьI пpи печaтaнии
истopических пaмЯтникoв безyслoвнo yдеp-

E{ивa^oсЬ llpaвoписaнlе пoд^и}ltlикoв' в пpot|з-

веденiяx жe изящнoй с^oвеснoсти не 6ьIдo

дoпyскaeмo никaких oтсryгrлений oт oбщепpи.

}rятoгo рyсскагo пpaвoписанiя>.

5. У кpивавoг"тy сiннi 1919 p, пpoqесop Iвaн

Oгiенкo yк^адa€ uПpaвилa yкpaiнськoгo пpa-

вoписaния>' пoклaдeнi в oсtloвy Пpaвoписy
1929 p.,  a в йoгo свiдoмoстi ,  oчевиднo,
вiдлyнlоlоть тopiruнi poзстpiли Геpoiв Kpy. i

тpити}кневe poзстpiлlовaння 6iдьцroвикaМи

кo}t{нoгo' хтo мoвитb пo-yкpaiнськoмy (нa

вy^ицЯх Киевa poзстpiлянo пoнaл 3.500 oсiб).

6. Пiд акoмпol{емент мaсoвих poзстpiлiв,

peпpесiй i гoлoдoмopу 1931 poкy paлянськi
(МoвoзнавЦi> aктивнo пpaцюютb над фoHе.
тичнolo i мopфoлoгivнoю aсимiдяцiсIо нашroгo

пpaвoписy. I як нaсдiдoк - ствopенo Paдянсb.
кий нoвoяз i homo soviеtikusa.

7 . Bи6ухa.nн бoмби 7942 poку, a сoв€тсb-

киЙ уpяд в Укpaiнi дopyчив AH пoнoвити
po6oтy нaд yпopядкyвaнняМ yкpаiнськoгo

пpaвoписy, який i бyлo зaтвеpд}t{енo lДе дo

закiнчення вiйни 8.05.1945 p. oневиднo, тoдi,
пoпpи всi 3yси^ля вчеtIих, oстaтoчнo пiлipвалaся
нa бoмбi лiтеpa r. I ще, мaбyть, вибyхи за-
г^ytIJи^и вкpaiнськo-poсiйськi вiдмiннoстi y

нaписaннi ве^икиx i мaлиx лiтеp, y poзстaвлeннi
poз.Ц'iлoвих знaкiв, y вiдмiнювaннi iменникiв IV
вiдмiни (y poдoвoмy вiдмiнкy iменu, a не iменi,
як y poсiйськiй). oневиднo, внaслiдoк кoнryзii
yкpaiнськa мoвa пoчa^a нaбyвaти poсiйськoгo

oбдиччя. I цю кoнryзiro пpeгapнo зaкpiпив, як
вiдoмo, uРoсiйськo-yкpaiнський сдoвникu

1948 p.' де взaкoнeнo тaкi .poзсип п,,, як: 6oлm
(зaмiсть npozoнuн), gн6oвuit (эaм. навнaль-

нutl), uu6a (зaм. 6puлa), веpхoвнuй (зaм.

нaitвuцuй).'. i cахаp|.

Зoвсiм нe нa чaсi все це poбилoся!

B. Ддя тнх, якi Bвailtaк)ть'

щo зaпpoпoнoвaнi пpaвoписнi змiни

Poзхитyroтb 5rстa.ленi нoPпrн

i спpннинroютb xaoс

Ък, пoгoдrкyюся. Рoзхитyвa^и' poзхи.

ryютb i 6yаyгь poзхиryвaти, як poбили це,
нaпpик^aд' видaтнl письмен}tt, lк l{ l  нayкoвцl

ХIХ ст., 6opюнись iз iстopикo-етимoдoгiчним

пpавoписoм i вpешлгi дoсяrтry^и йoгo tpoнетиннoi

oс}Ioви. Рoзprryвaтимемo й нaдaлi xoнa 6 тoмy,

щo' нapецIтi вiдкpивrши для себе iстиннi пpa-
вoписнi нopМи' негiднo писaти й гoвopити зa

пoзаМoвtlими пpaви^aми вo^Юнтapистlв' не-
вiгдaсiв i нylкинфв. Poзxrrryвaтимемo й нaдa^i
тoмy' щo сaме в меI{ax oднoгo зaкoнy нapoд.
}кy€ться инulий; сaме вiд незнaння пpямy€мo

дo знaння; a знaння дaе непoбopнy певнiсть,
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I+Iи _ Цe чптaчi
,Суlaснocтп,, .Ь,

"Kpитики' Й щe
бaraтьoх усpaiнських

uaсoпИciв, Щo не
B I,B II aЮT Ь IIpa Bo П I4сy,
яKoГo HaM нaKИr{yтo

пicля 1930 p.
Цe нaм Дoгolaлa

дiяспopa, збеpiraюuи
шя нac укPaj,llськиЙ

npaвoлис скpiзь,
кули Kpdнa Paд нe

Дoтяrлaся свoiми
чoбiтьмl,l'

Bci нaшi видaння
ПoalyГoByЮTься

IIpa KTИЧIIo B.]Iac HИI4 14
cИCTeMaMI4' pI1HoЮ
мipoю пoвepтaюuи

IIopMИ xaPKIBсЬKoГo
пpaвoписy aбo
poбляaи влacнi

tlpoпoзицii..

Baлим,Цивнич'
H eДe pхa вн иЙ п pa вo лt,tс

,Цepхaвнoi t'toви,/,/
Kpитикa - Числo 53' _
Бepeзeнь,2002. _С, 11'

щo цей Пpoект - Це пoстyп y звiльнeннi мoви
вiд pабських пр 30_60-иx poкiв.

l rпl. 1+lrя енеpгlrtних' ПlудРих'
сl|^Ьl{ltx' нaпo^ег^llвих...
i зaваrsди гРаlttoтrrих

Пiсля всiх цих пеpелiнениx жaхiв ст;l^oся
святo: ми тaки oтpимa^и гiдний Пpoект yк-
paiнськoгo пpавoписy' rдo пoвepтa€ нaс' в^aсне
з l}tетoю pухy впеPед' y нopмaтивний, нayкo-
вий, нaцioнa^Ьнo напoвнeний мoвoсвiт. Ми
мa€[,to мorкливiсть пoэбрися vylкoi qopми, щo
встиг^a спoтвopити i сам змiст. Пoпpи Цe, ми,

свiдoмi yнiкaльнoi l{езнищеl{нoсти, всyпеpeч
yсЬoмy йдемo дo сaмих себе. Aдrrrе вrtrе poкiв

п'ять y Aьвoвi, нaпpик^aд, iснyroть видaв-
ництвa' щo сaМoтy2кки, без вoлi на тo звepх.

никiв, пpaЦЮ}oтb за стpих{}rевигии tlopмaми
Пpaвoписy 1929 p. ![e ".i\iтoписo, .Miсioнеp',
.Cвiчaдo', u?tfypнaл фiзинних дoслiджtеньo
тoщo, y Кисвi - rк. "Cyнaснiстьu, ..Кpитикa'

i т.д. Згaдaймo, як блиск1^lе poэпoчинaв ц}o
po6ory кaнaд 1+1тa ICTV.., a тепеp пpoдoв-
2кylотb pедaктop}r нoвин нa кaнaлi CTБ тa

oкpемi кopеспoнденти 1.гo кaнa^y rraцio-

нa^bнoгo paдio, тoдi як y чaси сoвдепii всi
пеpioдиннi видaння i видaвництвa pеry^Яpнo

oдеp}t{yвa^и .нopнi' списки питoмих yкpаiнсь-

ких 
^ексем' щo oпини^ися нaчебтo пoзa MoвI{иМ

эaкo}IoМ. Cдoвoм, д2t{инa вип).tденo з п^яIIIки.
Cидьнi не вiдсryпаIотb - вoни дilоть неpез

с^oвo.

Г. Як узакoннтн вiднaйленy iстину?

Щoб зaтвеpI,||T|| нoвi ,  тoбтo дoбpе
нaпpaцboвaнi стapi пpaвoписнi нopгt{и пoт-

pi6нo:

a) нaвнитися дю6oви дo себe неpез piлнy

гиoBy l кy^bTypy;

б) знaти, чoмy тaк пpaви^Ьнo' a пo-ин.

lцoМy lIепpaBи^b}lo;

в) хoтiти знaти' як пpaBи^bнo, бo вiд хo-

тiти - дo тBopити пiв кpoкy.

Пoтpi6eн i сoцiяльний чинtlик. f,еpжaвнi
звеpхники: пpезидент' пpем'еp.мiнiстp, вiце-

пpем'еp-мiнiстp, мiнiстp oсвiти, - oсягнyBцlи

тpи пoпеpеднi чинники, мa}oтb схвaдити iз

дooпpaЦювaнням цей Пpoект як нагa^brry

пoтpебу чaсy' як свiд.rення нацioнaльнoгo

пoступу' як гaPartта пpиPoднoгo i сaмo.

бутньoгo Poзвитку нarцoi мoви. Згaдaймo дo

с^oва' щo пеpемoгa фoнетики I{ад етиr\,'o^oгl €lo

y 90-тi poки ХIХ ст. в Гaличинi тa Бyкoвинi

пo семидiтнiй yпеpтiй бopoтьбi ста^aся гo-

^oвнo 
тoМy' щo за неi стoя^и ypядoвцi. Бo

Cтепан Cмaль-Стoцький тa Фелip Гup'".p

свo €to пpaце}o .Рyськa гpaмaтикa) (1893 p.)'

якy впpoвaди^и y rЦкo^и, пеpекoнa^и iх y вe-

ликiй кopистi пpaвoписнoi peфopми. I це тoдi,

кo^и }Iapaди вчених y Львoвi i  Чеpнiвцях

вис^oв^}oвa^ися пpoти змiни пpaвoписy. I це
тoдi, кoди poсiйський ypяд (ix, як бaнимo,

всroди пoвнo) вис^oвив нoтy дип^oМaтичнoгo
пpoтестy пpoти змiни етимoдoгiчнoгo писЬrиa

нa фoнетичtie... Чoм не сьoгoднiu.l}l €  шapпaн-

ня poсiйськo.укpaiнських .снotшений' нa теМи
(yщем^ения пpaв Рyсскoязьlчньlх' } A тyг ще
й нoвий пpaвoпис на iхнi iмпеpськi гo^oви...

TeлepiлlнiЙ пpa-
BoПИc _ Цe paДiIIсЬKa
B е pс iя',IQ a1, II c Ь Koi'

MoBИ,

Boлoлt,tмиp Kулик.
П p aвo писнe бoхeвiлля //
Kpитихa, _ 2001' _

TpeBeHЬ' _ с' 12.

Biдмoвa вiл пpaвoпиcy
1933 p' i Йoгo
IIoДaл ЬIaI'х I<oс MeT 14Ч.

нИх pеДaKЦiЙ
,Цe B''ITД1с'ITI4х poKi B _

Цe HaГaЛЬHa rloTpебa
Чaсy, Цe сBi,tI]eНIIя
нaЦioHaЛЬHoГo
IIoстwу' Цe ГaPaffт
ПpИpo,цIloГo 1сaMФ
бyмьoro poзвrtткy
Нalnoi.M1BI4.

Ipинa Фapioн
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У буль.якoму paзi
пpaвonпс cлiл

у,IIфaЛexJIИTI4 Bul

ПoЗaII oBH I,Iх uи нн l,I iв,

a TИM IIaЧe

paинcькoi.Дaбп, tДo
метoДoлoriЧIlo i

мeToILИЧIIo TBopl4Лa
Чepв пpaBoIII4c

paмнcькy вepсiю
нaшoi'мoви,

Ipинa Фepioн

Cвiт мoви невинepпний. Biн безмежний y
вдoскoнa^еннi. Aби 

^иlll 
Ми вдoскo}lil^toв.l^ися

У вiдкpитгi пpaвди.

Пpaвoпис - це ФopМa vи сyгнiсть мoви)
Якщo Фoprv'a, тo вoнa мa€ вип^ивaти iз вн1гг.
pirшньoi 6yД,oви мoви' вит^Jrп4aчylочи i ствеpл.
2кytочи i] тpaдиЦii; якщo сyгнiстЬ' тo iT слiд
oфopмити вiдпoвiднo дo пpиpoд}Iиx Мoв}rиx
зaкoнoмipнoстей. У бy.Ц,ь-якoмy paзi пpaвoпис
слiд yнeзaле2t{нити вiд пoзaмoвних нинникiв, a
тиIr,t пaчe pадянськoi дo6и, щo метoдoдoгiчнo i
гиетoдичнo твopи^a чеpез пpaвoпис pадянсbкy

веpсito нarцoi мoви. Якщo зaстoсyBaти Сryсiв

висдiв, щo (писЬМo з пoми^каtv!и - це як неB-
14з

Ptl{тl pyк}r чи зyoи>. .-' тo в тепеpllllнbotlly oдЯзl

нaшa N,|oBa зa oкpeмими фoнетикo.Мopфo^o.
гiчними oзнaкaми rraгaдy€ цiлкoм poзхитaнy

систeмy. Ъж чи }rе зoдягнyги ii y пpиpoдний
кopсет, пpипaсoвaнИfi дo тiлa. I бy.Ц,е вoна
стpyнка' гpaцiйнa - | цgд6g1qpц3.

Р.s.
2002 piк poзпoчaвся iз неpгoвих вo^юн.

тapистських виснoвкlв: нa пoчaткy poкy
Пpaвoписнy кoмiсilо пepeведенo з Кабiнеry
Мiнiстpiв y пiдпopядкyвaння HAН Укpaiни тa
Miнiстеpствa oсвiти й нayки. 19 лютoгo oпpи-

^юднeнo 
нoвий склад кoмiсii нa нoлi з iстopикoм

I.Кypaсoм та фiлoсoфoм B.Кpеменем, ..пoси-

дlое" ii ..лiнгвiстиннy' спpямoвaнiсть i oдioзний
apхеo^oг П.Ъдoчкo. Hатoмiсть 6ез rкoднoгo

oбrpрrryвaння (oo й так зpoзytutiлo) виве.Ц,енo

з Пpaвoписнoi кoмiсii найпoryrкнirших дiнгвiс-

тичниx aвтopитетiв - пpoфесopiв Biктopa

Кoптiдoвa, Aнaтoдiя Пoгpiбнoгo' oлексaндpa

Пoнoмapевa, Iвaнa lOщyкa, Hiнy Ъцькy,

Iвaнa Bихoванця, Нiнy K,rимeнкo, Aндpiя

Бypянкa, Павда Чy"*y, Микoлy Штeця, Mи-

xайдa Лесевa, Oлексaндpa Гаpкaвця - a д^Я

кo^иlцнЬoгo oчiдьникa Пpавoписнoi кoмiсi,

дl|pектoрa aкадемiчнoгo Iнститyry yкpaiнськoi

мoви' чlrеtl-кopeспoндентa Aкaдемii нayк Baси-

ля Нiмчyка пpибepeгли мiсце... pядoвoгo tt^енa.
. ,Bидаеться 

неймoвipним, a^е pевiзyвaння

Пpaвoписнoi кoмiсii вiабyлoся без вЙoмa навiть

Iнститyry yкpaiнськoi мoви HAH Укpaiни,

який i мyсив 6и 6утн тiеIо yстанoвo}o, щo в

пеptЦy чеpгy l\{a^a б вiдпoвiдати зa piвень

кoмпете}rтHoсти кoмiсii, за тi чи тi пpaвoписнi
.144

}lopми -.  . .

Без вiдoмa lнстl,r.гyry yкpаiнськoi мoBи так

звaнoю 
..квaлiqiкoвaнoю бiдьtшiстlо гoлoсiв

пpисyтнiх членiв'' t loвoспече}roi yгoдoвськoi

yкpaiнськoi нaцioнaльнoi кoмiсii з питанЬ пpa-

вoписy 79 гpуа:ня 2003 poкy нa oснoвi пpo€кTy
..Укpaiнськoгo 

пpaвoписy'' зa наyкoвoЮ pe-

дaкцiсlо B. Рyсaнiвськoгo (K., 200э) - a цe
в пpинципi чинний тепеpiruнiй пpaвoпис -

пpийнятo цriсть нoвoввeде}rb.

![i нoвoвведеt{}Iя }raдтo гyч}lo нaзвaти

кoсметичн и [,r пp ипyдpе нням yкpаiнс bкoЬloB -
нoi спopyли paдянсbкoгo зp.rзкa. flе тopтtествo

l4{ Укpаittськlri i lrpавollшс _ пoвеptlе}lIIя дo tlаttioltzL,IьIltlх

заса":l - к' 2003 - с 6

oбoв'язoк лepхaви i
IIaWoBoL ГPoмaД-
cЬKocT'I _ c|ICTeMoЮ
aBтoPИT етHI4х 1aхolhi B

1ILJITИ y cyсIIiJIЬсTBa
Пc I4хoлoГiЧII i ГaJI Ь Ma,

IЦo IIepeшKoД'хaюTь
Лю'tIяM aДеKBaTHo
сПp,IЙr4aтИ I4oBHy

cИryaЦiю B кpalfli

BaГaлi, HeMILI{rlicтъ
Пpa8oIlИcfl|4х 1MLII
1oK.peЩa.
Пaм,ятaюuи пpИ ЦьoMy,
Щo IIayKoBi ПpoблeMl'|
Hе po1B,Яз',ютЬся
pефepeнлyмoм'

ЮpiЙ Бaлзьo'
TpИBoхнa aНaJloГiя: fla
6pil 1933-Й? //
Лiтeparypнa Укpaiнa, _

2002. _ 11 квiтttя.

l{з Cтус Bаси,rь Лнстп дo сll l|а -

200t - с l50
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l  вашo-Фpaнкiвськ,
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paдянсЬкoпo Ir{ис^енHя i pадянськoi yкpaiнськoi
мoви! Bсi зaсaдничi фoнетикo.мopфoлoгiннi
rropми зil^иlllи^исЯ пoзa yвaгolo 

.нaдiйниx 
pе-

qopмaтopiв''.
Пpoпoнyю читaчaм це псевдopефop-

tl{yвilнEя змyненoi yкpaiнськoi мoви' визнilк)чи'

нa щaстя, слyшнiсть 3,6,7 rryrктiв тa a6сo^roт.
нy нayкoвy неспpoмo?кнiсть (oсoбливo фoplry.

^ювaнHя: 
леякi iн.; тa iн.; згiднo э вимoвoю)l)

й iдеoлoгiчнo-сoв€тсbкy спpямoвaнiстЬ гryrктiв
7,2, 4, 5.

|. Bзяти зa oснoвy нoвoi pе.Д'aкцii "Ук.
paiнськoгo пpaвoписy" пpoект ..Укpaiнськoгo

пpавoписy'' эa наyкoвoi pедaкцiею aкадемiка
B.M.РyсaнiвсЬкoгo (к.' 2003).

2. Пucaм бyквy r в питoмt{x i эaсвoених
зaгa^Ьних тa в^aсниx нaэвaх - пpЬвищaх i
тoпoнiмaх - згiднo з вимoвoro: Дlцra, Гoнma,
t ' t '
I pеlЦgк' I opoнД,aтa|H'

3. Пнcaтп сдoвo пiв зaвlt{ди oкpемo вiд

сyсiднix слiв, якщo вo}lo oзнaчa€ 
.пoДoвинa'',

. }Iапp.: niв zoДuнu, niв я6лgкa, niв Kueвaтaiн.

4. Пнcaти y загa^ьних нaзвaх тiльки г,

t{еltit^е}tttlo вiд тoro, Ь o в Bимoв^яtoтt y мoвi.

д2кepе^i (zеp6apiil' zinomфa, zalema, zoл). B

oкpеD{ю( сдoвilx' запoэичeниx пepеважrro чеpез
poсйсьrсy мoвy з alтлйсэкoi, вiдпoвiдro дo Ь n.p.-

д6aчeнo й далi IIисати x: хсfli' хoкеil, нog.хay тa i}'.
' 5. У загaльlдоt н.tзвil( irддoмoвнoro пoхoд-

Ё{еrrня пoД,вo€}I}Iя пp}ттt^oсн}tx эвшийro не пфе.

да€мo: moнa, нemor 6pуmo тalн.' al:€ вaннa, вkлa,

' .маннa,6gллa,6oннa, neннi тa деffd iн.

6. Пoruиpити 
.пpaвилo 

дeв'ятки'' нa

пpaвoпис iншoмoвних в^aсниx нaэв: Аpuсmo-

mель, ЕД'un, З aнзu6ap, Сupaкgзu тa iн'
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7. Hе ваrrивати звyк й y слoвax nаpaнoя,
cеKвoя, фeepвеpк' фoe тa iн.
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$ 3. Пoдвoeшu пpипl^ocниI в ппцoмoшшtx сAoвaх

$ 4. Aхiллесoвa п'ятa нarцoпo пPaвorшiсу

90I
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Hаукoвo.пorryляPrrе видДпIя

lpввe Фepioш

ПpAвoпис _ кopсЕт МoBи)
yкpаiнський пpaвoпис

як кy^bтypнo.пoлiтинний вибip

Лiтеparypнa pедакЦiя
IpuнuФapioн

Хyлorкня тa технiчнa рдaкдiя
Poмaнa Скu6ц

Пiш. лo лpy<y 30.0t.2ф4. Фopm 6&E4l.l6. Пшip oqс. oq". дpу'..
У"..дРу*.аpx.6.7. Уx. Ффoвiд6. 7,4. 06r..вrл. apк. 4'7.

Bц. Nc 07. зoI.

Momp Cm.lшлiэсьra Лaэр
Bпддшшй вiддiл .Cвi.шдo'

79ФE' 
^Dвil' 

a/с EOE, rул. &дооlчсш, 22
*l. (Ф22) 7 4 -21 -Ф' м. / рrc. 97.|6.1'

с.шil: ра@wirlаdo.сom, цrl: m.сviсЬdo.сom

Biддpyкoванo з гoтoвl{х дiяпoзl{тивiв y дpyкаpнi ТзoB .Kнигoлpyкr.



l-{я книжкo A^я тpЬox гpoмoAсЬ|(Их l<oтeгopiЙ, зHepвoвoHИx змiнoми B пpoвo-
пиci, oбo для нeфiлoлoгiв, яl<i ХoчyrЬ Йoгo oбгoвopЮBoтИ;

- AAя тИx, |(oMy нe нo чoсi пpoBoпИсl-ti змiни;
_ A^я тих, яt<i вBo)КoЮтЬ, щo цi змiни спpИчИHЮЮTЬ xooс;
_ i зpeштoЮ _ A^я eнepгiЙниx, MyApИX, cИ^ь|1|Ах, нoпoдeгдивих.. . i

3oвЖAИ гpoMoТHиХ.
Cдoвoм, нocпpoвдi A^я тИХ, хтo yсвiдoмдюe: нoЙпepшe зoвAoнHя Moвoз-
нoвцiв _ вiднoвити l(pИBoBo пepepвoHy пpoBoпИснy тpoAицiю яl< знot<oвиЙ
зoсiб сoмoiAeнтиФiкoцiT yt<poТнцiв.

I SB.l 966- 561- 328- 6

кА як цiкoвo ЧИтoтt/т'', Teкcт лoгiчнo noАi+eHo Ho
poЗAi^И, видiлeнo нoЙBoх<AИвitui пpoблeми
KoЗeHнoгo тo I1ИтoMo гo нoIJJoгo пpoBoпиcY, Ч итoч
o)K HiЯK нe зoryбитьc't Y cKAoAt]iЙ Пpoб^eMoтИцi
MoтepiяAY' Aчoгo BopтYe poЗKiIJJнo мoвo Aвтop-
Kи - oбpo\t1o, АoтeпНo, ipoнiчHo Чl4 нoBiть I1o-
тeтИЧHo! Читoeш, нiби худoх<нiЙ твip>'

lrop KoлинeЦь


