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Вступ

У 860-х рр. святi брати-просвiтники Кирило та Мефодiй
створили писемно-лiтературну мову, названу пiзнiше старо-
слов’янською, перекладали на неї з грецької богослужбовi
книжки та Святе Письмо. Але якою була ця мова — достеменно
невiдомо, бо жодної кирило-мефодiївської пам’ятки в оригiналi
не збереглося. Вiдомо, що її створено на основi пiвденно-
македонського (солунського) дiалекту староболгарської мови.
Згодом у Паннонiї, де працював осередок учнiв святих братiв,
ця мова увiбрала новi, мiсцевi риси. У Болгарському цар-
ствi старослов’янська мова розквiтла, лексично та граматично
збагатилася й набула виразно болгарського забарвлення1.

Саме таку старослов’янську мову прийняла пiсля хрещення
988 року Русь, i ця мова стала панiвною в богослужiннi. Проте
дуже швидко вона вбирає в себе яскравi риси розвиненої
давньокиївської мовної культури (адже писемнiсть у нашому
краї з’явилася задовго до офiцiйного хрещення)2.

«До кiнця ХI ст. цiлком сформувалася давньокиївська
(давньосхiднослов’янська) редакцiя старослов’янської мови...

На нинiшнiх росiйських та бiлоруських землях сформували-
ся свої рiзновиди церковнослов’янської мови. Але авторитет
орфоепiї стольного й митрополичого Києва був величезний,
тому вона давалася взнаки й у цих краях...

Українська орфоепiя при читаннi церковнослов’янських текс-
тiв культивувалася в... Києво-Могилянськiй академiї та iнших
навчальних закладах старожитньої України до кiнця XVIII ст.

Вихованцi академiї понесли цю вимову далеко за межi Укра-
їни — насамперед на iншi схiднослов’янськi землi, де, очевидно,
в певних регiонах також зберiгалися давньокиївськi традицiї»3.

1Нiмчук В. Лiтературнi мови Київської Русi / Iсторiя української
культури. Т. 1. — К., 2001, с. 702.

2Пiвторак Г. Українцi: звiдки ми i наша мова. —К., 1993, с. 135–
153; Брайчевський М. Походження слов’янської писемностi. — К., 2009,
с. 19–39; Нiмчук В. Лiтературнi мови Київської Русi, с. 694–701.

3Нiмчук В. «Українська мова в християнських храмах», с. 320; «Укра-
їнська мова— священна мова», с. 30 (див. покажчик джерел, с. 110).
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Цю вимову богослужбових текстiв називали київською,
давньокиївською, пiзнiше— українською. Нею молився ве-
личезний православний край— вiд Сяну до Дону— десятки
мiльйонiв людей, а протягом iсторiї — сотнi мiльйонiв. Кiль-
ка останнiх столiть її жорстоко й пiдступно винищували:
виганяли з церков, забороняли, обмовляли, принижували.
А вона нiколи не припиняла свого iснування— у перших,
iще таємних, громадах руських християн, у величних собо-
рах уцерковленої Русi, пiд монголо-татарами, у безугавних
вiйнах Руїни, у пiдпiллi за колонiальних режимiв— понад
тисячу рокiв. I вона є нашою правiчною i незнище́нною
богослужбовою мовою!

Гравюра з Києво-Печерського
Патерика 1661 р.
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Якою була давньоукраїнська церковна мова

Ту церковнослов’янську (далi — ц.-сл.) богослужбову мову,
яку ми тепер маємо, можна назвати новiтньою, тому що
з’явилася вона лише в ХVII столiттi та й вiдтодi зазнала
ще кiлька суттєвих реформ. Вона затвердилася завдяки слав-
нозвiснiй, визнанiй усiм православним слов’янським свiтом
«Граматицi» видатного фiлолога архiєп. Мелетiя (Смотрицького)
/1577–1633/, який довершив тривалу творчу працю багатьох
високоосвiчених українцiв у прагненнi вiдновити єдину, «чисту
словенську» мову4. Проте, як зауважує академiк Л. Була-
ховський, «Смотрицький вiрного уявлення про походження
i природу старослов’янської мови не мав i за неї приймав
мову слов’янських рукописiв московської редакцiї, не давнiших
ХV–ХVI столiття»5. Як стверджує вiдомий мовознавець доктор
словесностi П. Житецький, «вийшла таким чином вигадана
мова, а не дiйсна... не так чиста слов’янська мова, як мова
очищена вiд давнiх її особливостей»6. Також основоположник
сучасної славiстики чех Й. Добровський, схиляючись перед
генiєм Смотрицького, «не мiг схвалити багато того, що не
пiдтверджується найдавнiшими пам’ятками»7. I хоча грама-
тика талановитого фiлолога фiксує споконвiчну українську
вимову богослужбових текстiв, проте багато властивих нашiй
мовi особливостей, засвiдчених у найдавнiших кириличних

4Це прагнення було спричинене тяжким полiтично-релiгiйним утиском
з боку Польщi, впровадженням у навчальних закладах латини, а з
нею й католицького вiровчення. Того часу всi захiднi православнi
народи потерпали вiд магометанського чи католицького гноблення, тож
вiдродження занедбаної через тяжкi обставини єдиної богослужбової
православної мови та пiднесення її до наукового рiвня мало гостру
потребу. /Див.: Житецький П. I. Нарис лiтературної iсторiї української
мови в ХVII вiцi. —Львiв: Українське вид-во, 1941, с. 1–12/.

5Булаховський Л.А. Вступна стаття до «Нарису...» П. Житецького.
/Там само, с. VII/.

6Там само, с. 18, 15.
7Нiмчук В. В. «Смотрицький М. Г.» —Києво-Могилянська Академiя

в iменах, XVII–XVIII ст. Енцикл. вид. /Упоряд. З. I. Хижняк, за ред.
В. С. Брюховецького. — К.: Вид. дiм «КМ Академiя», 2001, с. 500.
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пам’ятках, у нiй вже не знаходимо. Про нинiшню ж ц.-сл. мову
в її цiлком зросiйщеному викладi росiйський академiк свiтової
слави Ф. Фортунатов висловлювався ще суворiше: «С течением
времени старославянский язык обратился у нас в тот искус-
ственный искаженный язык, который употребляется теперь
в богослужении и называется церковнославянским языком. Не
смешивать с этим ломаным языком древний церковнославян-
ский язык»8. Отже, шануючи цю мову з огляду на її 400-лiтню
молитовну традицiю, не слiд, однак, ототожнювати її з мовою
святих Кирила та Мефодiя, тим паче обожнювати як щось недо-
торкане й досконале9. Не варто також забувати, що кожен слов’-
янський народ має свою редакцiю ц.-сл. мови: вiдмiнностi, що
сформувалися внаслiдок нацiональних особливостей вимови.

Давньоукраїнська богослужбова мова— власне та, яку ми
прийняли вiд учнiв рiвноапостольних братiв Кирила та Мефодiя,
якою писав, молився й читав Святе Письмо наш народ i всi
святi землi української з Х до кiнця ХVI ст., — багатьма рисами
подiбна до нашої сучасної рiдної мови. Протягом щонайменше
семи столiть (!) загальновживаними були форми:

любить, веселить, речеть, прийдуть, наставить, iсчез-
нуть, будуть (а не новiтнi: любит, веселит, речет, наставит,
iсчезнут, будут);

Отець, Творець, Человiколюбець, Агнець, конець, вiнець;
вдовиць, овець, сердець (а не теперiшнi: Отец, Творец, вiнец;
вдовиц, сердец тощо);

8Фортунатов Ф. Лекции по фонетике старославянского языка. СПб,
1919, с. 2. /Цит. за: Огiєнко I. I. Українська Церква. Нариси з iсторiї
Української Православної Церкви. Т. 1. — К.: Україна, 1993, с. 80/.

9Святi Кирило та Мефодiй, обстоюючи думку, що мова кожного
народу священна i створена для богослужiння (див. житiя цих свя-
тих), багато постраждали за впровадження зрозумiлої для слов’ян
«варварської» богослужбової мови, бо iєрархи Римської Церкви вважали
придатними для богослужби лише три мови: грецьку, латину та давньо-
єврейську. Таке фанатичне ставлення до богослужбової мови дiстало в
iсторiї Церкви назву тримовної єресi. Нинiшнi адепти недоторканостi
ц.-сл. мови вводять паству в ту саму єресь, тепер уже чотиримовну.
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пакы, духы, слугы, погыбель, мукы, грiхы, рiкы, на вiкы,
iсточникы, праздникы, ангельскый, великый, от Лукы (через
ы, що потiм було змiнено на зручне для московської вимови и);

Христос, херувими, серафими, Галилея, Ливан, вино, ви-
ноград (а не впровадженi значно пiзнiше: Хрiстос, херувiми,
серафiми, Галiлея, Лiван, вiно, вiноград)10;

едомьскых, кидарьскых, ливаньскых, сионьскых, морьскых:
таке пом’якшення мiж скупченням приголосних згодом транс-
формувалося в нашiй мовi у закiнчення -ських (а не едомскiх,
кидарскiх, лiванскiх, сiонскiх, морскiх);

Марко, Давыд, Гаврил, Iоан, Филип, Кирил, Iсус (а не
Марк, Давид, Гаврiїл, Iоанн, Филипп, Кирилл, Iiсус11);

створив, сберуть, сусiдом, диякон, Iюдея (а не сотворив,
соберут, сосiдом, дiакон, Iудея);

тобi й собi (а не тебi й себi);
на рiцi вавилоньстiй (а не «на рiках вавилонских» i тим

паче не «на рєках вавiлонскiх») та iншi12.

10Вiддамо належну шану вiдомому знавцевi ц.-сл. мови прот. Григорiю
Дяченку, який у своєму знаменитому словниковi зберiг написання
цих слiв через и /Полный церковно-славянский словарь. Протоиерей
Г. Дьяченко.—Репринтное воспроизведение издания 1900 г. —М.: Изд.
отд. Московского патриархата, 1993/.

11Написання Iисус чи Иiсус трапляється в деяких наших давнiх
пам’ятках, але загалом уживали форму Iсус (докладнiше див. на с. 20).

12Приклади давньої церковної мови цитуємо за джерелами:
Остромирове Євангелiє 1056–1057 рр. (Фотокопiя). РНБ. ББК 86.1,

ББК 86.37; Київський Псалтир 1397 р. (Фотокопiя). [ОЛДП F 6]. —
М.: Искусство, 1978; Святитель Iларiон Київський, Слово про Закон i
Благодать: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr01.htm ; Євангелiя: Ар-
хангельське (Пiвденноруське) 1092 р., Мстиславове 1117 р., Галицьке
1144 р., Добрилове 1164 р., Типографське ХII ст., Галицько-Волинське
ХII–ХIII ст., Євсевiєве 1283 р., Волинське ХIII ст., Оршанське ХIII ст.,
Холмське кiн. ХIII ст., Пантелеймонове 1317 р., Путенське ХIV ст.,
Верковича ХIV ст., Лаврське ХIV ст., Пересопницьке 1556–1561 рр.,
Прикарпатське 1590 р., Стрийське 1591 р.; Златоструй ХII ст., Часослов
Галицький ХIV ст., Псалтир Мукачiвський ХV ст., Мiнея службова
ХVI ст., Апостол Загорiвський 1554 р. та iн. /Запаско Я.П. Пам’ятки
книжкового мистецтва. Українська рукописна книга. —Л.: Свiт, 1995/;
iншi пам’ятки подано в перелiку джерел: с. 104–111.
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«Величить душа моя Господа», «по Пасцi... грiхы отпустять-
ся», «Отець не судить»— читаємо в Остромировiм Євангелiї,
написаному в Києвi 1057 року. «В Iорданьстiй рiцi», «грядеть»,
«хрестить», «отпущаються тобi грiсi» — у Галицькому Євангелiї
1144 року; «На горах стануть води... восходять гори i нисходять
поля... створил єси... животная малая с великыми... Вся к Тобi
чають... Давшю Тобi їм— сберуть... Буди слава Господня в
вiкы»— у Київському Псалтирi 1397 року. «Моленiя ради...
святих отець... О Христi Iсусi» — писав у молитвi прп. Феодосiй
Києво-Печерський (‡1074). «Яко iмя Тобi Человiколюбець»—
залишив у своїй молитвi свт. Iларiон Київський (ХI ст.).

Найбiльше спiльного в нашiй старiй мовi знаходимо з най-
давнiшими кириличними зразками, зокрема з мовою свт. Кли-
мента Охридського (IХ ст.), учня святих Кирила та Мефодiя,
одного з творцiв кирилицi. Вiн також уживає слова тобi й собi,
пакы, любить, Творець, Iсус, Гаврил тощо (i навiть те, що пiз-
нiше зникає зi староболгарських рукописiв, а в давньоруських
пiсля ХIII ст. трапляється як виняток: Отця, Отцю, Тройцю;
створяться, утiшаться, нарекуться, прославиться тощо)13.

Наведенi мовнi риси з дивогiдною вiрнiстю зберiгав наш
народ у богослужбi (i зберiг у рiднiй мовi дотепер— незважа-
ючи на всi лiнгвоциди!) аж до кiнця ХVI ст., до компромiсних
редакцiй тодiшнiх наших мовознавцiв та узаконення у другiй
половинi ХVII ст. московським патрiархом Никоном нових
мовних реформ, на пiдставi яких давньоукраїнську церков-
ну мову сховали пiзнiше за туманною московською назвою:
«дониконiвська»14.

13В.М. Ундолски. Климент Епископ Словенский. 895 г.:
http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/kliment.html .

14Колонiзувавши Україну, Росiйська iмперiя була зацiкавлена в тому,
щоб перебрати собi її давню iсторiю та культурнi здобутки. Задля цього,
зокрема, було вивезено в Москву бiльшiсть пам’яток українського
рукописного мистецтва ХI–ХIV ст. i зараховано їх до творiв росiйської
книжкової культури з послiдовним «науковим обґрунтуванням» цього
привласнення. Так було зроблено в порiвняно недавнi часи з найцiннi-
шими нашими пам’ятками, шедеврами свiтового рукописного мистецтва,
знаменитим Остромировим Євангелiєм 1056–1057 рр. i Київським
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Проте окремi риси старої сакральної мови протрималися в
богослужбових книгах України ще принаймнi пiвстолiття, а в
богослужбовому спiвi та iконописi — подекуди й до початку
ХIХ ст. Греко-Католицька ж Церква донесла окремi давнi
форми аж до нашого часу.

Київський Псалтир 1397 р.

В конець. Синов Кореов, псалом 41
Iмже образом желаєть єлень на iсточники водния,

сице желаєть душа моя к Тобi, Боже.
Вжада душа моя к Богу крiпкому i живому.

(Тут i далi пiдкреслено слова,
якi вiдрiзняються вiд сучасних ц.-сл.).

Псалтирем 1397 р. /Див.: Запаско Я.П. Нотатки з iсторiї українського
рукописного мистецтва // Рукописна та книжкова спадщина України.
Вип. 4. — К., 1998, с. 100, 112/.
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Транслiтерацiя i вимова

Транслiтерацiя—це «передавання тексту, написаного однi-
єю абеткою, лiтерами iншої»15. Зауважимо, що транслiтера-
цiя — це не переклад, а вiдтворення iншої мови зi збереженням
її неповторних особливостей.

Теоретично транслiтерування передбачає передавання слiв
лiтера-в-лiтеру, однак у практицi неодмiнно виникають розбiж-
ностi, якi можна оформити у певнi правила.

Ц.-сл. мову рiзнi слов’янськi народи транслiтерують
згiдно зi своєю багатовiковою традицiєю вимови.

Цi традицiї, що згодом впливали й на орфографiю ц.-сл.
мови, називають її редакцiями (або iзводами): редакцiя болгар-
ська, македонська, сербська, хорватська, чеська, українська,
бiлоруська, росiйська та iн.16

«Кожна слов’янська церква вимовляє богослужбовий текст
по-своєму, для чого iснують рiзнi вимови богослужбового
тексту: болгарська, сербська, українська, росiйська. Маємо
багато записiв богослужб ХVI–ХVIII вiкiв латиною, i вони й
показують, як вимовляли тодi богослужбовий текст»17.

Наприклад:

гнёвъ, дёти, надёйтесz—
по-росiйськи звучатимуть: гнєв, дєтi, надєйтєся,

а по-українськи: гнiв, дiти, надiйтеся;

ви1дэхъ неразумэва1ющыz—
по-росiйськи: вiдєх нєразумєвающiя,

а по-українськи: видiх неразумiвающия;

рyцэ твои2 сотвори1стэ мz—
по-росiйськи: руцє Твоi сотворiстє мя,

а по-українськи: руцi Твої сотвористi м’я;

15Семотюк О.П. Сучасний словник iншомовних слiв. 2-ге вид., доп. —
Х.: Ранок, 2008, с. 582.

16Зазначимо, що болгарська редакцiя досить швидко вiдiйшла вiд
першоджерел i вже в ХII ст. мала суттєвi змiни /див.: Полный церковно-
славянский словарь. Прот. Г. Дьяченко, с. III/.

17Огiєнко I. I. Українська Церква, с. 79.
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ни1нэ, херувi 1ми, па1мzть—
по-українськи: нинi, херувими, пам’ять,
по-сербськи: нин’є, хєрувiмi, пам’ят,

а по-болгарськи: нiне, хєрувiмi, памят;

тр bцэ трист7yю пёснь припэва1юще—
по-українськи: Тройцi трисвятую пiснь припiвающе,
по-сербськи: Троїце трiсв’ятую п’єсн прип’єваюшче,

по-болгарськи: Тройце трiсвятую песн прiпеваюште,
а по-словацьки: Тройцi трiсв’ятую пiсн прiпiваюшче18.

Отже, й транслiтерують цi однаковi ц.-сл. тексти рiзнi
народи по-рiзному: згiдно зi своєю вимовою, а не з iншою.

Незалежно вiд того, де творили сакральною мовою богосло-
ви-письменники та композитори— у Болгарiї, Румунiї, Словенiї,
Українi чи Росiї, —транслiтерувати їхнi твори належить
кожному народовi за мовними правилами своєї землi. Бо як
неприродно росiянам цитувати ц.-сл. тексти з українською ви-
мовою, так недоречно й українцям послуговуватися росiйськи-
ми правилами, зневажаючи багатовiковi традицiї свого народу.

Варто згадати, що українська редакцiя ц.-сл. мови має
понад тисячолiтнє корiння, тодi як росiйська редакцiя виникла
разом iз формуванням мови росiйської народностi, яку можна
назвати наймолодшою серед усiх слов’ян.

Коротка iсторична довiдка

Ще у ХVIII ст. українська церковна вимова звучала не
лише в Українi, а й у Росiї. Вiдомий росiйський письменник
О. Сумароков (1717–1777) в однiй зi своїх статей скаржився
на те, що українцi псують росiйську вимову: «... а потому, что

18Транслiтерацiю словацької Лiтургiї див.: http://www.grkat.nfo.sk/
Texty/liturgia2_broz.pdf . Взiрець болгарської транслiтерацiї див. у
нотнiй збiрцi: Източноправославни църковни песнопения... Съста-
вител и ред. Методий Григоров. — София: Лира, 1995. Про серб-
ський «iзговор» (вимову) ц.-сл. текстiв можна прочитати в сербсько-
му пiдручниковi з ц.-сл. мови: http://sites.google.com/site/rankovicpbf/
CRKVENOSLOVENSKI-2010-2011.pdf .
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все школы ими (українцями. — Г. К.) были наполнены, так
сие провинцияльное произношение и вкоренилося, яко... „теби“
(свiдчення того, що э українцi вимовляли як i. — Г. К.), „мья“
(пiдтвердження вживання апострофа пiсля губних. — Г. К.) и
протчия малороссийския испорченныя выговоры; а особливо
певчия многое преобразили... малороссиянцы вместо „Тебе,
Господи“ — „Теби, Господы“ и вместо „Господи, помилуй“ поют...
„Господы, помылуй“ и так даляе»19.

«Знатнейшия наши духовныя (тобто архiєпископи, митропо-
лити. — Г. К.) были ко стыду нашему только одни малоросси-
янцы... от чево все духовныя слепо следуя их неправильному и
провинцияльному наречию, вместо „во вэки“ и протч. говорили
„во вики“ и так даляе»20. Сумароков засвiдчує, що українцi
«всегда э как i произносят»21.

Навiть у ХIХ ст. Росiя ще користувалася деякими україн-
ськими правилами вимови, справедливо обурюючи цим адептiв
росiйської культури22.

У росiйськiй лiтературнiй мовi українська вимова г панувала
у XVIII — першiй половинi XIX ст. i була нормативною в
багатьох словах аж до початку XX ст. «У другiй половинi
XIX— на початку XX ст. гортанний г характеризував росiйську
лiтургiйну орфоепiю та мовлення духовенства»23.

Яскраво засвiдчують нашу вимову численнi написи на iко-
нах— вiд найдавнiших i до сер. ХVIII ст. У будь-якому регiонi

19О Правописанiи // Полное собранiе всэх сочиненiй въ стихахъ и
прозэ... Александра Петровича Сумарокова. Часть Х. Разные проза-
ическiя сочиненiя и переводы. —Москва, 1782, с. 26.

20Там само, с. 25.
21Там само, с. 28.
22«Говорят, будто есть правило, что слова, которыя в нынешнем

малороссийском наречии выговариваются через i, должно нам писать
через э... Странное правило... Да какое же нам дело до того, как
выговаривают... малороссияне одинаковые с нами слова?» — писав
В. Бєлiнський у своїй рецензiї на книгу Кадинського «Упрощенiе
русскаго правописанiя» /цит. за: Огiєнко Iван (Митрополит Iларiон).
Українська культура. — К.: Наша культура i наука, 2002, с. 149–150/.

23Нiмчук В. В. Українська мова— священна мова // Людина i свiт. —
1992. — №11–12, с. 30.

14



України цього часу на iконах Спаса Вседержителя у вiдкритому
в Його руках Євангелiї закарбовано: Пріидёте... возмёте—
що росiянам з їхньою вимовою э як є довелося б читати:
«Прiiдєтє... возмєтє». Саме тому в Росiї запроваджено iнше
написання: Пріиди1те... возми1те... (хоч на iконах св. Андрiя
Рубльова та в росiйських служебниках аж до сер. ХVII ст. ба-
чимо Пріидёте). Зауважимо, що написання наказового способу
дiєслiв через э бере початок у найдавнiших ст.-сл. рукописах.

В Iрмологiонах середини ХVIII ст., писаних у Росiї, мусили
зазначати: Кни1га глаго1лемаz Ірмосы2 й напёву Кm 1євскагw,
а3 наре1чіz великороcсійскаго24, — занадто бо розповсюджене
було «малороссiйскоє нарєчiє». Особливостi української ви-
мови засвiдчують численнi друкованi й рукописнi пам’ятки.
Зокрема в Острозькiй Бiблiї 1581 р., Київських, Чернiгiвських
i Львiвських виданнях, Iрмолоях ХVI–ХVIII ст., у творах
М. Дилецького та iнших композиторiв знаходимо: церковъ,
матеръ, pалтыръ, царъ, Лазаръ, нощъ (що фiксує вiдкидання
м’якого знака пiсля губних приголосних, шиплячих та лiтери р);
прійдёте, поклонёмсz, зрёте (тобто суто українську вимову
наказового способу дiєслiв); вино, Христосъ, херувими, (так,
як вимовляють цi слова й нинi); уживання в кiнцi ы, де росiяни
пишуть и: с безплотнымы ликы, i навпаки: Владика тощо.

Українську вимову закарбовано у всесвiтньо вiдомiй «Гра-
матицi» архiєп. Мелетiя (Смотрицького)25, який хоч i закрiпив
деякi чужi та значно пiзнiшi мовнi форми, проте зберiг україн-
ськi наголоси та споконвiчну вимову лiтер г, є, е, и; засвiдчив,
що э українцi вимовляли як i, а не як є. I саме так учили
вимовляти ц.-сл. текст у Києво-Могилянськiй Академiї, саме
такою мовою писали богословськi твори українськi святителi-
чудотворцi, що просвiтили та християнизували Росiю.

24http://www.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=1&manuscript=455 , див.
аркуш 1.

25Див.: Нiмчук В.В. Граматика М. Смотрицького— перлина давньо-
го мовознавства. — http://litopys.org.ua/smotrgram/sm01.htm ; також:
Житецький П. I. Нарис лiтературної iсторiї української мови... с. 19.
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На титульнiй сторiнцi видатної духовної працi свт. Iоана
(Максимовича) «Iлiотропiон», виданiй 1714 р. в Чернiговi26, чи-
таємо: митрополи1та тобо1льскаго и все1z сибёри... чернёговъ...
ро1ку... У Київському Псалтирi 1715 р. — нашi давнi: рцёте, вос-
кли1кнэте, долготерпели1въ; i новiшi: прийдо1ша, по1мощъ тощо.

Цю свою вимову, незважаючи на численнi царськi та сино-
дальнi укази (лише в перiод з кiн. ХVII до кiн. ХVIII ст. вийшло
понад 30 указiв проти нашої мови та культури!27), закриття
друкарень, заборони видавати книжки, проповiдувати в церк-
вах i навчати дiтей рiдною мовою, безперервний iдеологiчний
штурм першоряднiстю та «канонiчнiстю» всього росiйського,
Україна боронила аж до нищiвних ударiв таємним циркуляром
П.Валуєва 1863 р. та Емським указом Олександра II 1876 р., з
яких розпочався тотальний наступ на українську орфоепiю.

З кiнця ХVIII ст. всi освiтнi, культурнi та громадськi закла-
ди й установи, усi монастирi, парафiяльнi храми та школи при
них перетворено на центри зросiйщення. Українською мовою
заборонено друкувати книжки навiть за кордоном, а твори
красного письменства «милостиво дозволено» друкувати лише
росiйськими лiтерами. Нашу унiкальну мову принижено та
приречено на смерть як «зiпсовану росiйську», «перекручену
польську», «мужицьку». Але навiть за таких обставин українцi
пам’ятали, як належить молитися церковнослов’янською.

1818 року в Санкт-Петербурзi Олександр Павловський
видає першу граматику «малороссiйскаго нарэчiя» (звичайно
росiйською мовою), де пише, що э українцi вимовляють як
«нiжне» росiйське i, и — як ы, фiксує вживання апострофа та
iншi особливостi української вимови28.

26Цей надзвичайно важливий для духовного зростання кожного хрис-
тиянина твiр нещодавно перевидано в Почаєвi в росiйському перекладi:
Илиотропион, или Сообразование человеческой воли с Божественной. —
Почаевская лавра, 2008. (Iлiотропiон у перекладi з грец. — соняшник).

27Див.: Зубков М. Г. Українська мова. Унiверсальний довiдник. —Х.:
Школа, 2005, с. 3–7; також: http://www.parafia.org.ua/?page_id=86 .

28Грамматика Малороссiйскаго нарэчiя... Сочин. Ал. Павловскiй. —
http://litopys.org.ua/rizne/slovpavl0.htm .
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Видатний фiлолог Михайло Максимович 1842 року писав:
«Що малороси, йдучи за своєю власною вимовою, букву э
вимовляють як гостре i в тому легко пересвiдчитися: досить
послухати сiльського дяка, який читає церковну книгу: в книзi
написано „во вэки вэковъ“, а вiн читає „во вiки вiков“...»
«Живо пам’ятаю, як мене, ще шестирiчного хлопчика, привезли
iз Згарi до Золотонiського жiночого монастиря на вчення книж-
не; коли в той же день учителька моя, черниця Варсанофiя...
почала повторювати менi аз, буки, вiди... живiте, зiло, а не
вєдi, живєтє, зєло»29.

Попри нечуваний лiнгвоцид викорчувати орфоепiчну тра-
дицiю майже тисячолiтньої давнини було вельми непросто,
i це засвiдчують нашi класики ХIХ столiття.

Григорiй Квiтка-Основ’яненко росiйськими лiтерами (бо
заборонено українськими) вiдтворює вимову своїх сучасни-
кiв: «Спива соби пид-нисъ псальму: „Склонитеся викы со
человикы“... „Возложите каменыя на нечестывую выю iи, и на
руци и на нози iи“»30.

Друг Тараса Шевченка Iван Лазаревський, переписуючи
з чернетки митця поему «Марiя», показує, як вимовляли ц.-сл.
слова i на Сумщинi, i на Черкащинi: «Достойно-пiтая... воньми...
всiхъ... процвiтуть» (а не -пєтая, вонми, всєх, процвєтут)31.

«Українська редакцiя церковнослов’янської мови, що най-
яскравiше виражалася в її українськiй орфоепiї, за вiдсутностi
української державностi виступала серед тих могутнiх духовно-
культурних чинникiв, що охороняли цiлiснiсть українцiв-
русинiв як етносу. I це всупереч тому, що вони перебува-
ли у складi рiзних держав i рiзних конфесiй (православнiй
i греко-католицькiй). Словом, ця редакцiя створювала єди-
ний культурно-мовний простiр, була i є неодмiнною ознакою
української церкви, української самобутностi, держави духу»32.

29Цит. за: Нiмчук В. В. Українська мова— священна мова, с. 32.
30Там само.
31Т. Шевченко. Бiльша книжка. Автографи поезiй 1847–1860 pp. — К.:

Вид. АН УРСР, 1963, с. 246.
32Нiмчук В. В. Українська мова— священна мова, с. 31.
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Отже, впровадження питомої української вимови ц.-сл.
текстiв у богослужбових читаннях i пiснеспiвах є нашим
обов’язком перед Україною, дiєвою любов’ю та пошаною до
Божого дару, даного кожному народовi в його рiднiй мовi.

Фрагмент вiдомої iкони свт. Дмитра Ростовського.
Друга пол. XVIII ст. Київ

Лiто́пис от начала мира
Помислих днi первiя i лi[та] ... вiчная помнянух i поучахся.

Псалом 76

На iконi зображено останнiй, незакiнчений твiр святителя—
Лэто1пыс. У першому друкованому виданнi цього твору, що
вийшло в Росiї в 1-й пол. ХVIII ст., було написано: Лэтопи1съ.
Чому ж у деяких сучасних розвiдках українськi науковцi

називають його «Лєтопiсь»?..
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Особливостi української транслiтерацiї

Усi правила української транслiтерацiї умовно можна подi-
лити на три роздiли: незмiннi, успадкованi та нововведенi.

НЕЗМIННИМИ («мурованими») правилами ми називаємо тi,
що спираються на якнайдавнiшу традицiю й не зазнали змiни
аж до нашого часу. Наприклад:

1. Українська вимова лiтер г, є, е, и: глаго1лати /глаголати/,
го1споди поми1луй /Господи, помилуй/, превознести1 /превознес-
ти/, помышлє1ніе /помишленiє/ тощо. Таке звучання вiдбиває
орфоепiчну традицiю, що йде вiд часiв Київської Русi; його
зафiксовано й у «Граматицi» архiєп. Мелетiя (Смотрицького).

2. Закiнчення -аго, -яго: свzта1го /святаго/, одi 1ющагосz
/одiющагося/, вы1шнzго /Вишняго/ тощо. Не слiд вважати, що
цi закiнчення виникли пiд московським впливом, позаяк вони
сягають корiнням у першi кириличнi пам’ятки IХ ст. (за три
столiття до заснування Москви), i в наших богослужбових
текстах, окрiм небагатьох виняткiв, не мали iншого написання.

3. Написання i пiсля шиплячих перед голосними: бо1жіи
/Божiї/, орyжіе /оружiє/, подно1жіе /подножiє/, о1вчіи /овчiї/,
почi 1ю /почiю/, ве1дшіи /ведшiї/, изгонz1щіи /iзгонящiї/ тощо.
Це правило— данина традицiї давньої мови, де шиплячi були
завжди м’якими (писали: дyшю, ко1жю, бы1шz, идо1шz, чю1до, не
постыжю1сz тощо), хоча до наших днiв збереглося незмiнним
написання лише групи слiв з і пiсля шиплячих.

4. Збереження незручних для української вимови нагро-
маджень приголосних (якi в сучаснiй мовi ми не вимовляємо
й не пишемо): се 1рдце /сердце/, со1лнце /солнце/, пра1здникъ
/праздник/ тощо.

5. Вимова лiтери ы як и та вiдповiдна транслiтерацiя:
zзы1 цы /язици/, младе1нцы /младенци/, бы1ша /биша/ тощо.

УСПАДКОВАНI правила— тi, що вiдновлюють давню тра-
дицiю або виникли з часом як адаптацiя до живої мови. До
таких правил належать:

19



1. Транслiтерацiя лiтери э як i та ї: недёлz /недiля/,
стрёлы /стрiли/, дэла1 /дiла/, uрожаэ /урожаї/ тощо. Лiтера
э на Русi звучала по-рiзному: як довге е, iе, i, а чи я. Але
з ХIII ст. в бiльшостi українських говорiв i витiсняє iншi
рiзновиди вимови. Українцi навiть писали э замiсть i: жёнка,
вёдкэль, мэръ, вёвцэ, вэкно2, вёршэ тощо33.

2. Замiна и на i у транслiтеруваннi наказового способу
дiєслiв у множинi: tступи1те /отступiте/, вкуси1те /вкусiте/,
приклони1те, внемли1те /приклонiте, внемлiте/ тощо.

3. Замiна і на и мiж приголосними: херувіми /херувими/,
ліва1н /Ливан/, галіле1а /Галилея/, філіппъ /Филип/, віно /вино/,
каfi 1сма /кафисма/.

4. Транслiтерацiя iменi i 6исyсъ (i 6и7съ) з одним i: Iсус34.
5. Написання i замiсть и на початку слiв, а також у спо-

лучнику: и1мутъ /iмут/, ны1 нэ и3 при1снw и3 во вёки вэкw1 въ
/нинi, i присно, i во вiки вiков/. Таку вимову засвiдчено у
«Граматицi» архiєп. Мелетiя (Смотрицького).

6. Написання и пiсля подвiйних приголосних пр, вр та хр:
пріе 1млите /приємлите/, пріz1ти /прияти/, пріодёти /приодiти/,
гавріи1л /Гавриїл/, хріста1 /Христа/ тощо.

33У лiтературнiй мовi ХVI–ХIХ ст. iнодi ставили э замiсть i пiсля
голосної, префiксiв або на початку слова, тодi ця лiтера звучала йотова-
ною: моэ /мої/, отэзжий /от’їзжий/, эжъ /їж/ тощо (такi приклади
знаходимо не лише в Учительному Євангелiї 1619 р. чи Острозькiй
Бiблiї 1581 р., але й в Остромировiм Євангелiї 1057 р, що свiдчить про
дивовижну сталiсть певних мовних традицiй). Лiтери ї (як звука ji)
не було в українськiй абетцi до 1875 р., тому там, де нинi ми ставимо
ї, ранiше писали i: моi, краiна, лелii тощо, а ц.-сл. лiтерами подiбнi
слова нерiдко писали через э. У такому випадку э транслiтерують як ї.

34Написання Iи̂7съ узаконив свт. Петро (Могила), видавши 1629 року
Леiтургiарiон (Служебник), виправлений за грецькими джерелами. Про-
те, хоч греки й пишуть Iησoύς , але вимовляють однак Iсус. Написання
i 6сyсъ чи iс 7ъ було традицiйним для давньої слов’янської мови, зокрема
для давньої України, хоч траплялася й форма i 6исyсъ (i 6и7съ, и6i 7съ) або
обидвi форми разом: з однiєю та з двома голосними на початку (як в
Остромировому та Мстиславовому Євангелiї). Докладнiше див.: Полный
церковно-славянский словарь. Прот. Г. Дьяченко, с. 1001–1003.
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7. Вiдкидання ь пiсля шиплячих i губних приголосних (ж,
ч, ш, щ; б, п, в, м, ф) та лiтери р: мечь /меч/, плачь /плач/,
по1мощь /помощ/, це1рковь /церков/, есмь /єсм/, царь /цар/,
ма1терь /матер/ тощо.

НОВОВВЕДЕНИМИ правилами названо зафiксованi у транслi-
терацiї чи запровадженi у вимовi не ранiше ХХ столiття.

Серед таких:
1. Введення апострофа (вимова з апострофом узвичаїлася

в Українi з давнiх-давен, однак у транслiтерацiю апостроф
уведено лише у 2-й пол. ХХст.): па1мzть /пам’ять/, под8 z1 лъ
/под’ял/, wб8 е 1млютъ /об’ємлют/ тощо.

2. Написання i замiсть и в означальному займенниковi
вси, а також у кiнцi прикметникiв та iменникiв давального,
мiсцевого вiдмiнкiв i множини там, де за сучасним правописом
має бути i: бл7гословени вы гдcви /благословеннi ви Господевi/,
вси1 отци1 на1ши /всi отцi нашi/, на нб7си1 и на земли1 /на
небесi i на землi/, о1чи, стези2, врази2, ѕвёри /очi, стезi, вразi,
звiрi/ тощо35.

Наведений розподiл неповний i, звичайно, потребує глибшо-
го дослiдження та продовження. Ми подали його для того, щоб
можна було побачити, з якого матерiалу зводилася багатовiкова
цiлiсна будiвля української редакцiї ц.-сл. мови. Можливо, цей
розподiл допоможе фахiвцям i практикам з’ясувати доречнiсть
тiєї чи iншої корекцiї, щось доповнити чи змiнити, оскiльки
ц.-сл. мова не мертва, а жива, доки нею пишуть, читають,
спiвають...

35Це нововведення досить спiрне, оскiльки переважну частину цих
слiв українцi Сходу й Заходу вимовляли здебiльшого з кiнцевим и.
У монастирських книгах Чернiгiвщини й Полтавщини ХVIII ст., у
розписах Св.-Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври
(як i пiзнiше у творах наших класикiв ХIХ ст.) знаходимо: Господевы,
жизны, благодаты, сповэды тощо. Однак транслiтерування з кiнцевим
i, уперше введене у православному ц.-сл. молитвословi з українською
транслiтерацiєю, вiддрукованому в Києвi 1968 р., стало нинi традицiєю
не лише Центральної та Схiдної, але частково й Захiдної України.
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Правила української транслiтерацiї
церковнослов’янських текстiв

Основнi правила транслiтерацiї можна сформулювати кiлько-
ма словами: э звучить як i; е, є— як е, а на початку слова, пiс-
ля голосних i префiксiв — як є; и—як и, а пiсля голосних— ї.

Решта правил— систематизованi уточнення, доповнення й
винятки, зумовленi багатством сакральної мови, її реформами
та вимогами часу. Отже, читаймо ц.-сл. текст по-українськи,
звертаючись до правил тодi, коли виникатимуть питання, — i
дуже скоро опануємо це нехитре, чудове, милозвучне мистецтво,
освячене тисячолiтньою традицiєю нашого народу.

Українська транслiтерацiя ц.-сл. абетки

а (аз) = а, я
б (буки) = б
в (вiди) = в
г (глаголь) = г
д (добро) = д
е, є, (єсть) = е, є
ж (живiте) = ж
ѕ (зiло) = з
з (земля) = з
и (iже) = и, й, i, ї
i, і (i) = и, i
к (како) = к
л (людiє) = л
м (мислiте) = м
н (наш) = н
о, o (он) = о
п (покой) = п
р (рци) = р
с (слово) = с
т (твердо) = т
u, у, µ (ук) = у

ф (ферт) = ф
х (хiр) = х
w (омега) = о
ц (ци) = ц
ч, (черв) = ч
ш (ша) = ш
щ (ща) = щ
ъ (єр) = —, и, о
ы, ъi (єри) = и
ь (єрчик) = —, е, ь
э (ять) = i, ї
ю (ю) = ю
я (i + а) = я
z, (малий юс) = я
(великий юс) = у
(великий юс,

йотований) = ю
x (ксi) = кс
p (псi) = пс
f (фита, тета) = ф, т
v (iжиця) = в, i (гi), и, й
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Велика лiтера, пунктуацiя

� Великi лiтери та роздiловi знаки ставимо згiдно iз су-
часними правилами. У ц.-сл. мовi пунктуацiя була iншою:
двокрапка могла означати крапку, крапку з комою, двокрапку
чи трикрапку; крапка з комою— знак питання. Великi лiтери
зазвичай писали тiльки на початку роздiлiв чи вiршiв36:

Не tврати2 лица2 твоегw2 t мене2, и3 не uклони1сz гнёвом
t раба2 твоегw2 : помо1щникъ мой бyди, не tри1ни мене2, и3
не wста1ви мене2, бж7 е сп7си1телю мой.

Не отврати лица Твоєго от мене i не уклонися гнiвом
от раба Твоєго. Помощник мой буди, не отрини мене i не
остави мене, Боже, Спасителю мой /Пс. 26:9/.

� Пряму мову звичайно пишемо в лапках:
Рёхъ гдcеви: гдcь мо1й є3 си2 ти2.
Рiх Господевi: «Господь мой єси Ти» /Пс. 15:3/.

Але допустимо писати без лапок (наприклад, у нотах):
Зане2 ре 1клъ є3си2 : въ вёкъ ми1лость сози1ждетсz.
Зане рекл єси: в вiк милость созиждется /Пс. 88:3/.

Вимова та написання голосних лiтер

Незмiннi у звучаннi голоснi

• Без змiн транслiтерують лiтери о, o, w /о/ (t звучить як
сполучення от); u, у /у/; ы /и/; ю /ю/ та z, я /я/: wкропи1ши
/окропиши/, tпуща1ти /отпущати/, o4 гнь /огнь/, u4бw /убо/,
тро1йцу /Тройцу/, бyрею /бурею/, язы1 цы /язици/, oтъz1ти
/от’яти/, я1 кw /яко/, z6гнz2 /ягня/, вы1шнzгw /Вишняго/ тощо.

8 Виняток 1. У словах на1шz, ва1шz лiтеру z транслiтеру-
ють як а: наша, ваша (у транслiтеруваннi давнiх текстiв
до ХIII ст., коли шиплячi були м’якi, пишемо я).

36У виданнях Києво-Печерської лаври та деяких iнших в Українi з
початку ХVII ст. (Стрятинський Требник 1606 р, Київське Учительне
Євангелiє 1619 р. та iн.) й до кiнця ХIХ ст. iмена Божi, Божої Матерi,
назви вищих чинiв i святинь, власнi iмена тощо писали з великої лiтери.
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8 Виняток 2. Написання рцы 1те, рцы 2, дш\ы, трц7ы, бцdы,
введене в Москвi у 2-й пол. ХVII ст., транслiтеруємо через
i: рцı́те, рцi, ду́шi, Тройцi, Богородицi.

• Лiтери , , , уживали лише в давнину, нинi ж їх транс-
лiтерують як є37, у, ю, я: сть /єсть/, с пр жі /супружiє/,
гль /угль/, твор /творю/, же /яже/ тощо.

Змiннi у звучаннi голоснi

а
Лiтеру а транслiтерують як а та я.

• Пiсля голосних лiтеру а транслiтерують згiдно iз сучасною
вимовою: авраа1м /Авраам/, патріа1рхъ /патрiарх/, марi 1а /Марiя/,
іуде1а /Iудея/, еле1а /єлея/, єvстра1тіа /Євстратiя/, євре1аныни
/євреянинi/.

• А пiсля приголосних — як а: безсме1ртнаго /Безсмертнаго/,
одjющагосz /одiющагося/, падо1ша /падоша/, в конца1хъ, до
конца1 /в концах, до конца/ тощо.

є, е
Лiтери є, е транслiтерують як є та е.

• Лiтери є, е звучать як є:
а) на початку слова або пiсля голосної лiтери: єси1 /єси/,

спасеніе /спасенiє/, помышлє1ніе /помишленiє/, воздыха1ніе
мое /воздиханiє моє/, wмы1 еши /омиєши/, тощо;

8 Виняток—деякi слова давньоєврейського, грецького та
латинського походження: еммануи1лъ, емма1усъ, елла1да,
елеме1нтъ /Еммануїл, Еммаус, Еллада, елемент/ тощо.

б) пiсля префiксiв: неtе1млемо /неот’ємлемо/;
в) там, де нинi вимовляємо є: гд7не /Господнє/.

• У всiх iнших випадках лiтери є, е вимовляють як е: сте1лz
/стеля/, селє1ніz /селенiя/, велерёчеваша /велерiчеваша/ тощо.

37У кiлькох давнiх пам’ятках звучить i як є, i як е.
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і (i)
Лiтеру і (i) транслiтерують як и та i.

• і (i) звучить як и:
а) пiсля подвiйних приголосних пр, вр та хр: пріе 1млите /при-

ємлите/, пріими1, воспріими1, пріz1ти /приiми, восприiми, при-
яти/, гавріи1л /Гавриїл/, хріста1 /Христа/, хрістіа1не /христiане/;

б) мiж приголосними: віно2 /вино/, херувjмъ /херувим/,
єхjдна /єхидна/, ліва1нстіи /ливанстiї/, кіда1рскими /кидарски-
ми/, фарісє1и /фарисеї/, мi 1ръ /мир/, сіна1й /синай/, не u6бjй /не
убий/, бо1жій /Божий/ тощо.

8 Винятком є наказове дiєслово возопjй /возопiй/ та
чоловiчi iмена iз закiнченням на -ій: назарій /Назарiй/,
пахо1мій /Пахомiй/, єvге1ній /Євгенiй/ тощо.

4 Примiтка 1. Там, де нинi в коренi слiв пишуть i, цю
лiтеру залишають i в прикметникових формах мiж приго-
лосними: аравjйска /аравiйска/, сирjйска /сирiйска/.

4 Примiтка 2. У прикметникових закiнченнях iз м’якою
основою та в закiнченнях iменникiв мiж приголосними
пишемо та вимовляємо i: ве1лій /велiй/, ви1шній /вишнiй/,
стрегjй /стрегiй/, жре1бій /жребiй/, ле1вій /левiй/, моле1ній
/моленiй/, согрэше1ній /согрiшенiй/, дарова1ній /дарованiй/
тощо. А в закiнченнях iз твердою основою пишемо та
вимовляємо и: благjй, благjми /благий, благими/, вели1кій,
вели1кіми /великий, великими/, а1гг7льскій, а1гг7льскіхъ /ан-
гельский, ангельских/, морскjй /морский/, всz1 кій /вся-
кий/, крёпкій /крiпкий/ (у руських i староболгарських
текстах цi слова писали через ы: вели1кый, а1гг7льскыми,
благы1 хъ тощо).
Це правило легко запам’ятати так: лiтеру и чи i в
таких закiнченнях пишемо згiдно iз сучасною вимовою.

• У всiх iнших випадках і (i) транслiтеруємо як i: піе1т
/пiєт/, ісповёданіе /iсповiданiє/, пра1віи /правiї/, го1рдіи /гордiї/,
преподо1бніи /преподобнiї/ тощо.
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4 Примiтка. Сполуку іа пiсля голосної транслiтерують
як я: іса1іа /Iсая/, каіа1фа /Каяфа/, аллилyіа /алилуя/. У
музичних творах за потребою зберiгають усi голоснi.

и
Лiтеру и транслiтерують як и, i, ї та й.

• и звучить як i:

а) коли и є сполучником: ны1 нэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкw1 въ /нинi, i присно, i во вiки вiков/;

б) на початку слiв: и4мz /iм’я/, и3збавле1ніе /iзбавленiє/,
и4мутъ /iмут/ тощо;

в) в означальному займенниковi вси, а також у кiнцi прик-
метникiв, iменникiв родового, давального та мiсцевого вiдмiнкiв
i множини там, де за сучасним правописом має бути i: вси1
отци1 на1ши /всi отцi нашi/, о4чи, стези2 /очi, стезi/, часть
ча1ши /часть чашi/, бл7гослове1ни /благословеннi/, на нб7си1 и3 на
земли1 /на небесi i на землi/, во i 6и7ли /во Iзраїлi/, дни2 на дни2
цр 7е 1ви приложи1 /днi на днi царевi приложи/ тощо38;

8 Виняток 1. В iменниках родового вiдмiнка жiн. роду,
що закiнчуються на приголоснi (милiсть, любов), та сер.
роду на -я (iм’я, сı́м’я), пишемо и: любови, сı́мени тощо.

8 Виняток 2. Займенники давального вiдмiнка ти (тобi),
ми (менi) транслiтерують з кiнцевим и: вопію1 ти: не
да1ждь ми2 уснyти /вопiю Ти: не даждь ми уснути/ 39.

г) у наказовому способi дiєслiв у множинi (на останньому
складi з и): возвели1чите, воскли1кните /возвеличiте, воскликнi-
те/, вкуси1те и ви1дите /вкусiте i видiте/, tступи1те /отступiте/,
пріиди1те /прийдiте/, tложи1м /отложiм/;

38Важливо пам’ятати, що українське и—це звук, середнiй мiж ы та i,
й залежно вiд розташування у словi тяжiє до тiєї чи iншої лiтери. Саме
тому на письмi часто плутали и—ы та и—э (i).

39Проф. I. Огiєнко подає цi займенники через и як загальновжива-
нi архаїчнi (Огiєнко I., проф. Український стилiстичний словник. —
Львiв, 1924, с. 224, 403).
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д) пiсля префiксiв з голосною на кiнцi та на стику склад-
них слiв: пріи1детъ, пріидо1ша, пріи1мутъ /приiдет, приiдоша,
приiмут/40, вои1стину /воiстину/, преиспо1днzz /преiсподняя/,
многоимени1тий /многоiменитий/, мимои1дет /мимоiдет/;

4 Примiтка. Пiсля префiксiв з кiнцевою приголосною
пишемо и: под8 и1мемъ /подимем/, пред8 и1детъ /предидет/,
tи1детъ /отидет/, взи1детъ /взидет/, wби1мемъ /обимем/
тощо.

е) у словi ами1нь /амiнь/.

• и вимовляють як й пiсля префiкса прі та у префiксi наи:
пріи1детъ /прийдет/, пріи1мутъ /приймут/, наипа1че /найпаче/.
Для музичних творiв, де має звучати кожна голосна лiтера, цi
слова транслiтерують через i: приiдет, приiмут, наiпаче.

• и транслiтерують як ї41:
а) пiсля голосних: твои1, мои1хъ, свои1хъ /твої, моїх, своїх/,

не uбои1тсz /не убоїтся/, не uтаи1шасz /не утаїшася/, краи1
/краї/, фарісє1и /фарисеї/, хранz1щіи /хранящiї/, тощо;

б) у займенниках и5 /ї/ (його), и4хъ /їх/, и4хже /їхже/, и4мъ
/їм/. Утiм займенники и4мже, и4миже транслiтерують через i:
iмже, iмиже.

• У всiх iнших випадках лiтеру и пишуть i вимовляють як и:
уще1дри, возста1ви, сп7си2 /ущедри, возстави, спаси/, ни, ли /ни,
ли/, во вре1мz ста1рости /во врем’я старости/, и4мени твоего1
ра1ди /iмени Твоєго ради/, без сёмени /без сiмени/.

4 Примiтка. Iм’я i 6исусъ за традицiєю транслiтерують без и:
Iсус. У музичних творах, де потрiбно, щоб прозвучали
обидвi голоснi, допустимо писати Iисус42.

40Наведенi слова транслiтерують через i лише для музичних творiв.
Див. далi правило «и вимовляють як й».

41Українцi ХVII–ХVIII ст. iнодi позначали цей звук певним знаком
над и (див. с. 32–34: Придих з варiєю 5 та Важливо знати).

42Форму Iисус ужито в українському Синодальному Євангелiї (перек-
лад Пилипа Морачевського 1863 р.), допущеному до друку 1906 р. Цю
форму знаходимо також у перших українських перекладах УАПЦ.
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э
• Лiтеру э транслiтерують переважно як i: вёршь /вiрш/,
гнёвъ /гнiв/, человёкъ /человiк/, стрёлы /стрiли/, вэтри1ло
/вiтрило/, вёрую /вiрую/, посэща1еши /посiщаєши/, вёвцэ
/вiвцi/ тощо.

• э пишуть як ї пiсля голосної, префiксiв або на почат-
ку слова (зазвичай в українськiй лiтературнiй мовi ХVI–
ХIХ ст.): мwэ /мої/, поча1эв /Почаїв/, мно1гіэ /многiї/, до
збаве1нноэ уторо1ваноэ доро1ги /до збавенної уторованої до-
роги/; отъёзжій /от’їзжий/; ёжъ /їж/ тощо.

8 Виняток. У текстах ХI–ХIII ст. лiтера э може стояти
замiсть сучасних е, а чи я: прэжде /прежде/, благодёть
/благодать/, времэ /врем’я/, эко /яко/ тощо. Отже,
транслiтеруємо цi слова згiдно iз сучасною вимовою.

v
• Лiтера v, коли над нею поставлено двi крапки-риски, пiсля
приголосної звучить як и, а пiсля голосної — як й: смmрна
/смирна/, егmпетъ /Єгипет/, тmмпанъ /тимпан/, вавmлwнъ /Ва-
вилон/, сmнод /Синод/, мwmсе1й /Мойсей (для спiву допустимо:
Моїсей)/43;

• на початку слова v транслiтерують як i чи гi, залежно вiд
сучасної вимови: vпоста1сь /iпостась/, v3пакои1 /iпакої/, vссw1 пъ
/iсоп, гiсоп/, v1дра /гiдра/;
• а в серединi слова пiсля а, е, є—як в: ла1vра /лавра/,
еvфра1тъ /Євфрат/, па1vелъ /Павел/, и3са1vъ /Iсав/, єvге1ній /Єв-
генiй/, єvстратій /Євстратiй/.

43Правило вимовляти m як и подано в головному для Росiйської iмперiї
ХVII–ХVIII ст. пiдручниковi з ц.-сл. мови— «Граматицi слов’янськiй»
архiєп. Мелетiя (Смотрицького). Та оскiльки українцi й росiяни по-
рiзному вимовляють лiтеру и, у росiян слова з m звучать iнакше: Сiнод,
смiрна, Єгiпєт, тiмпан тощо.
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Лiтери ъ i ь
• Лiтеру ъ у давнiх текстах вiдкидаємо або замiнюємо на
о чи и згiдно iз сучасною вимовою44: сътворилъ /створил/,
въскресъ /воскрес/, възъпи /возопи/, възъва /взиваю/.

• Пiсля префiксiв перед йотованими ъ замiняємо на апостроф:
подъе1млю /под’ємлю/, предъzвлz1 ю /пред’являю/.

• У кiнцi слiв ъ вiдкидаємо: сто1лпъ /столп/, насъ /нас/,
всёхъ /всiх/, оте1цъ /Отец/, лю1битъ /любит/ тощо.

4 Примiтка. У приватнiй чи церковнiй молитвi допустимо
твердi закiнчення вимовляти м’яко в таких випадках:
а) в iменниках однини та множини, що закiнчуються на

-цъ: оте1цъ /Отець/, а1гнецъ /агнець/, творе1цъ /Творець/,
вэне1цъ /вiнець/, ове1цъ /овець/, пти1цъ /птиць/ тощо;
б) у дiєвiдмiнах 3-ї особи (вiн, вона, воно, вони):

лю1битъ /любить/, схо1дzтъ /сходять/, весели1тъ /весе-
лить/, при1йдутъ /прийдуть/ 45.
Проте це не стосується науково-практичного вжитку, де
слiд зберiгати характернi особливостi ц.-сл. мови: м’якi
закiнчення до ХVII ст. i твердi — у ХVII–ХХст.

44Сучасними лiтерами неможливо передати звучання давнiх ъ та ь.
З ХII–ХIII ст., коли редукованi занепали, лiтеру ъ почали вимовляти
пiд наголосом й iнодi мiж приголосними як о чи и або вiдкидати.

45Така вимова не лише природна для нас, а й iсторично виправдана
700-лiтньою традицiєю. Якщо сучаснi болгари, серби чи словаки вимов-
ляють: памят, Господ, мудрост, песн, печал, змiнюючи м’який знак
на твердий, — так само виправдана змiна твердого знака на м’який в
українськiй вимовi, коли це вiдновлює нашу багатовiкову богослужбову
традицiю. 1917 року в Українi 75-тисячним накладом вийшов ц.-сл.
молитовник з паралельним українським перекладом, де упорядник—
вiдомий громадський i культурний дiяч Полтавщини священик Андрiй
Геращенко (1870–1920) — у вступнiй статтi подає стислi правила україн-
ської транслiтерацiї, серед яких i введення ь у дiєвiдмiнах 3-ї особи та
зворотних дiєсловах на -тсz (спасеться, наситяться тощо). Проте це
правило не увiйшло у практику, i ним не скористався жоден iз подаль-
ших транслiтерованих молитовникiв 1938–1990 рр. Варто пам’ятати,
що твердi закiнчення увiйшли в ужиток з часу видання Острозької
Бiблiї (1581) i Служебника (1629) свт.Петра Могили. У Вiленському
Служебниковi 1583 р. цi закiнчення були ще м’якi.
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• Лiтеру ь вiдкидаємо тiльки пiсля шиплячих i губних при-
голосних (ж, ч, ш, щ; б, п, в, м, ф) та лiтери р: ме1чь /меч/,
по1мощь /помощ/, це1рковь /церков/, го1лубь /голуб/, е 4смь
/єсм/, ца1рь /цар/, ве1щь го1рьку /вещ горку/ тощо.

• У всiх iнших випадках ь зберiгаємо: гдcь /Господь/,
хва1льний /хвальний/, а1нгельскими /ангельскими/.

8 Виняток. Слова чинми2, вонми2, вонме1мъ допустимо пи-
сати з м’яким знаком: чиньми, воньми, воньмем46.

• У давнiх текстах лiтеру ь транслiтеруємо як е, ь чи вiдки-
даємо, залежно вiд сучасної вимови: жьньць /жнець/, вьсь,
вьсе /весь, все/, дастьмънэотьць /дасть Мнi Отець/, тебэ
хоразинь /тебi, Хоразине/.

Апостроф

• Пишемо перед я, ю, є, ї пiсля префiксiв та губних приго-
лосних (б, п, в, м) згiдно iз сучасним правописом: изъz1ти
/iз’яти/, wбъюро1дэти /об’юродiти/, подъёздный /под’їздний/,
tе1млz /от’ємля/, и4мz /iм’я/, па1мzть /пам’ять/, розпz1тый
/розп’ятий/, пzта2 /п’ята/, пz1 дь /п’ядь/ тощо.

4 Примiтка 1. Апострофа не вживаємо пiсля губних у
словах, якi нинi сприймаються як iншомовнi: бяху, вящий,
вспять тощо. Це не стосується слiв з поширеними нинi
коренями: ум’якнути, ув’язе, п’яток, проп’ятiє, а також
природних для нашого мовлення слiв: врем’я, знам’я (за
аналогiєю з плем’я, вим’я) тощо. У вимовi допустимо
вживати апостроф вiдповiдно до мiсцевої традицiї 47.

4 Примiтка 2. Займенник мz2 транслiтеруємо i вимовляємо
згiдно з мiсцевою традицiєю (зокрема на заходi України
вiн одвiчно звучав з апострофом).

46З м’яким знаком цi слова знаходимо в Острозькiй Бiблiї, деяких
українських Служебниках ХVI–ХVII ст., Київському Псалтирi 1715 р.

47Нагадуємо, що за сучасними правилами апостроф не пишуть також
пiсля подвiйних приголосних у коренi (освятил, священик тощо).
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Приголоснi

• Приголоснi лiтери не змiнюємо, не викидаємо й не додаємо:
tве1рзлъ /отверзл/, со1лнце /солнце/, беззако1ніе /беззаконiє/,
каfjсма /кафисма/.

8 Виняток 1. Слова бл7гве1на, бл7гве1ни i похiднi транслiте-
руємо з двома н: Благословенна, благословеннi.

8 Виняток 2. Замiсть однакових подвiйних приголосних
пишемо одну, де це узгоджується iз сучасним правопи-
сом: i 6wа1ннъ /Iоан/, кири1ллъ /Кирил/, аллилyіа /алилуя/,
vссw1 пъ /гiсоп/ тощо. Iм’я iwа1нъ аж до ХV ст. писали з
одним н; алилyиа, ке1ліа, фили1пъ та iн. також трапляються
в рiзних пам’ятках без подвоєних приголосних.

4 Примiтка 1. Лiтеру f (фита́) запозичено з грецького
письма, де вона звучить як придихове [th], i вимовляли її
по-рiзному: як т, п, хв, хт, хвт i, пiзнiше, ф (цей звук
був чужим нашiй мовi, як i росiйськiй). Нинi ж однаково
допустима її вимова як т й ф: геfсима1ніа /Гефсиманiя —
Гетсиманiя/, fео1філъ /Феофiл— Теофiл/ тощо48.

4 Примiтка 2. Розмежування лiтер и та й виникло в
ХIV ст., остаточно сформулював та узаконив уживання й
архiєп. Мелетiй (Смотрицький) у своїй «Граматицi» 1619
року. Отже, у транслiтеруваннi давнiх пам’яток пишемо
й там, де й нинi: творz1 и /творяй/, wдэя1 исz /одiяйся/.

4 Примiтка 3. У словах грецького походження г у сполу-
ках гг, гк, гх звучить як н: агг7лъ /ангел/, еваггелие (у
давнiх текстах) /Євангелиє/; сmгкли1тъ /синклит/ тощо.
Винятком є лише два слова: iм’я агге1й /Аггей/ та а4ггелъ
у значеннi злого духа (пишуть без титла) /аггел/.

48Докладно про iсторiю вживання та вимови f див.: Нiмчук В.В.
Проблеми українського правопису ХХ— початку ХХI ст.ст. — Кам’янець-
Подiльський: Кам’янець-Подiльський державний унiверситет, 2002,
с. 71–77. Про вимову ф та f див. ще: Проф. I. Огiєнко. Український
стилiстичний словник. —Львiв, 1924, с. 426–434.
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Надрядковi знаки

7 (ти́тло 49) позначає скорочення в часто вживаних словах.
Iнодi при скороченнi над словом пишуть пропущену лiтеру пiд
титлом: + g b c /в, г, о, с/ або саму лiтеру (чи її умовне
позначення): d € < /д, й, з, м, р, т, х/.1 (гострий наголос, оксı́ю ) уживають над голосною на
початку та в серединi слова: тала1нтъ, де1нь.

2 (важкий наголос, варı́ю ) пишуть над голосною лише в
кiнцi слова, окрiм випадкiв, коли пiсля цього слова стоять
сполучники же, бо, ли та короткi форми особового займенника
ми, ти та iн. (тодi вживають 1 , а над наступним словом
наголосу не ставлять): что1 ми, добро1 бо, рече2, ми2, u6ста2.

6 (камо́ра ) зрiдка позначає наголос (iнодi ставлять над по-
передньою приголосною); або м’якiсть приголосної: вес 6 /весь/50.

(є́рик ) позначає твердiсть приголосної (замiсть ъ): жезл.
8 (па́єрик ) може означати як твердiсть, так i м’якiсть:

м8 ногъ, д8 ва, к8 то, ден8 /день/, пут8 /путь/.
Придих-«дух» 3 має нинi декоративне призначення.
Придих з варiєю 5 в українських джерелах позначає йото-

ванi займенники и5, ю5 , z5 /ї, ю, я/, iнодi и5 як звук ї: и5хъ /їх/,
напои5ти /напоїти/, побои5ще /побоїще/, тыи5 сыни /тиї сини/
тощо. У росiйськiй мовi и5 нiколи не звучить як ї, тому знак 5
залiчено в росiйських пiдручниках до декоративних «духiв».

Важливо знати. Найдавнiшим дiакритичним знаком, окрiм
титла, був маленький «гачок»-придих або чи , який ставили
над певними голосними лiтерами. Чiтка послiдовнiсть цих
знакiв у давнiх пам’ятках (Реймське Євангелiє поч. ХI ст.,
Iзборник Святослава 1073 р., Київський Псалтир 1397 р. та iн.)

49Наголоси в термiнах подаємо згiдно з грецькими вiдповiдниками.
Так писали Смотрицький та Огiєнко.

50Вiдомi ще такi знаки: що зрiдка ставили як наголос, переважно
над йотованими (нинi позначає лiтеру й), та чи = (ке́ндема ) — наголос,
як i камора, переважно над односкладовими словами (iнодi ставлять
над попередньою приголосною): се, дв=эма—характерний бiльше для
пiвденнослов’янських текстiв; частiше замiняє лiтеру й, и, зрiдка i.
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не лишає сумнiву в тому, що їх ужито не для краси. Їх ставили
тiльки над йотованими е, є (лише коли вони звучать як є), ;
ю, та (що має звучати як ю); я, z, та и (лише коли вона
звучить як i, ї чи й), а також над деякими голосними на по-
чатку слова, особливо коли попереднє слово теж закiнчувалося
на голосну (аще, wбаче, uбо). Iмовiрно, цi початковi голоснi
звучали з придихом, подiбним до приставної приголосної перед
початковими голосними в рiзних говорах України (восiнь, во-
гiрок, говес, гухо тощо)51. У давнiх пам’ятках— церковних i
свiтських— знаходимо «описки», що мимохiть фiксують уста-
лену традицiю мiсцевої вимови: волта1рь, вученико1мъ, ворда2,
тро1ба, ю3тро. Варте уваги, що у грецькiй мовi, звiдки й маємо

цi придихи, над початковою голосною придих позначав саме
легке приставне г.

Отже, перший дiакритичний придих уживали над тими
голосними лiтерами, якi мали певний додатковий звук або
де придих змiнював їх звучання (наприклад, и, що звучить
як i чи й). Нiколи не вживали цього знака над лiтерами и,
е, є, коли вони звучали як и та е. Зрiдка його ставили над
приголосною на позначення пропущеного ь: єст /єсть/52.

Пiзнiше до цього придиху додавалися iншi знаки, скопiйо-
ванi з грецьких книг. Деякi з них не впливали на вимову, їх

51«Приставний в перед у характерний для бiльшостi українських
говiрок, через що вiн закрiпився i в лiтературнiй мовi (вулиця, вухо,
вуса, вузький), а приставний h перед у (гулиця, гухо, гуж, гузький)
вживається рiдше— переважно в тих самих говiрках, де й h перед
о. Зважаючи на те, що приставнi приголоснi охопили не тiльки значну
частину українських, а й майже всi бiлоруськi й захiдний ареал
середньоросiйських говiрок та пiвденноросiйського нарiччя, можна
припустити, що це— дуже давня риса, яка могла з’явитися ще у пле-
мiнних дiалектах склавiнського походження на Полiссi й Волинi перед
початком масової мiграцiї схiднослов’янських племен... тобто орiєнтовно
на самому початку i в перших столiттях н. е.» (Пiвторак Григорiй.
Українцi: звiдки ми i наша мова. — К.: Наукова думка, 1993, с. 112–113).

52В окремих давнiх пам’ятках придихами де-не-де позначали й початок
або кiнець слiв у неперервному письмi, проте дуже непослiдовно (див.:
Митрополит Iларiон. Український лiтературний наголос. — Вiннiпег,
1952, с. 31–32).
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уживали заради традицiї й нерiдко плутали. Певну спробу їх
унiфiкувати зроблено зокрема у «Граматицi» архiєп. Мелетiя
(Смотрицького), а втiм це стосувалося лише правил написання.

Стародавнiй «гачок», дещо змiнений, лишився над сполуч-
ником и3 та над початковими голосними, а над йотованими
займенниками його поставили з важким наголосом: и5, ю5 , z5 .
Оскiльки знак 5 позначав йотовану лiтеру, українцi подекуди
почали вживати його над и там, де вона мала звучати як ї:
таке написання знаходимо в церковних творах (непослiдовно,
переважно над займенниками и5мъ, и5хъ, iнодi — и5хже) та значно
ширше— в авторських творах i на iконах.

Цiкаво, що в сучасних ц.-сл. текстах, виправлених «до
титла» за московськими взiрцями, знаходимо в певних мiсцях
u5бо, тодi як в Острозькiй Бiблiї 1581 р., у Київському Псал-
тирi 1715 р. i навiть у Чернiгiвському Псалтирi 1746 р. в тих
самих мiсцях—u4бо, а знак 5 ужито лише над йотованими
займенниками та и, яка звучить як ї.

З Полууставу Києво-Печерської лаври, 1643 р.
Милосердiя дверi отверзи́ нам, Благословенная Богородице

Дiво, надiющiїся на Тя да не погибнем...

З Лiтопису Феодосiя Софоновича 1681–1682 рр.
...полтораста, князi рускiї татаром голдовали i царi татарскiї,

єдин по другом(у) наступу́ючiї, своїх баскаков...

Також див. уживання и5 як ї на с. 68–69, у творах
свт. Iоана (Максимовича), та на с. 90, у першому фрагментi
iкони: бл7гослове1нніи5... и3 напои5сте мz2 .
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Наголос

Наголоси в транслiтеруваннi допустимо не ставити чи стави-
ти за потреби. У разi вживання наголосiв слiд дотримуватися
таких правил:
� у наукових виданнях вiдтворюємо наголоси без змiн;
� транслiтеруючи новiтнi ц.-сл. тексти для молитовного вжит-
ку, наголос не змiнюємо, крiм слiв, у яких нашi давнi церковнi
наголоси збiгаються з нинiшньою лiтературною вимовою або
природнiшi для нашого мовлення за московськi53: да свzти1тсz
и4мz твое2 /да святится iм’я́ Твоє/, угото1вал еси1 трапе1зу
/уготова́л єси тра́пезу/, слyху моемY да1си /слуху моє́му даси́/,
цр 7ю нб7ний утёшителю /Ца́рю Небесний, Утiши́телю/.

4 Примiтка. Треба враховувати, що пiд титлами чи
над виносними лiтерами наголос «ховається»: пре cтаz
/Пречи́стая/, цр 7ю /ца́рю/, люdскихъ /лю́дских/.

Перелiк наголосiв, якi варто вiдроджувати, див. на с. 43–45.

З iсторiї українського наголосу

Як не було нiколи спiльної для всiх слов’янських народiв
«чистої» ц.-сл. мови, а були дедалi вiдмiннiшi її редакцiї, так
не було й вiд початку єдиного для всiх наголосу. Щоправда,
певну частину слiв наголошували однаково, проте iнша частина
яскраво вiддзеркалювала нацiональне мовлення.

У перших вiках слов’янської писемностi знака наголосу
не вживали54, i кожен народ вiльно формував свою систему

53За Петра I українськi богослужбовi наголоси силомiць змiнили на
московськi. Серед таких наших наголосiв були нинi незвичнi (напр.,
єдина́го, отверзи́), а були значно природнiшi за насадженi — їх i варто
вiдроджувати: iм’я́, помолı́мся, даси́ (а не ı́м’я, помо́лимся, да́си),
Утiши́телю, твоє́му, дару́й (а не Утı́шителю, твоєму́, да́руй) тощо.

54Виняток—Київськi глаголичнi листки Х ст.—найдавнiша зi знай-
дених i єдина ст.-сл. пам’ятка з розгалуженою системою надрядкових
знакiв, зокрема наголосiв: апо́столу Пе́тру, вı́ра, че́стьнаго, па́дьша,
поста́ви, моли́тву, поми́лова, Те́бе, Тво́їх, сво́ю та iнших.
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наголошування. У ХIII–ХIV ст. поодиноко з’являються кири-
личнi акцентованi тексти, i з них уже виразно видно рiзницю в
системах наголосiв55. Зважаючи на консервативнiсть богослуж-
бової мови, ця рiзниця формувалася вiками. Акцентування
найяскравiше виявляло нацiональну належнiсть ц.-сл. пам’-
ятки, тому часто мiсце її написання можна було визначити
саме завдяки наголосам.

Першими кириличними акцентованими пам’ятками України,
що дiйшли до нашого часу, були Галицький Часослов ХIV ст.56,
«Королiвське» Євангелiє 1401 р. (Закарпаття), Мукачiвський
Псалтир поч. ХV ст. — i що далi, то бiльше трапляється таких
книг. «Як показують нам численнi акцентованi українськi
пам’ятки, на ХV вiк українцi вже мали свою власну, послi-
довну й стройну систему наголосу, вироблену довгими вiками.
Ця давня система українська була навiть послiдовнiшою, як
система сучасна»57.

У ХV–ХVI ст. українська рукописна богослужбова книжка
зазнає пiвденнослов’янського, переважно сербського впливу i
частково й непослiдовно переймає складну систему зазначок58,
а iнодi й чужих наголосiв. Але ця складна система, окрiм
рiдкiсних залишкiв, не перейшла до наших друкованих книжок:
у них переважно подано вже систему власної вимови59.

55Митр. Iларiон. Український лiтературний наголос, с. 40.
56У Московiї цього часу також з’являється перша акцентована пам’ятка:

Чудiвський Новий Завiт, рукопис 1355 р., новий переклад з грецької
мови митр. Олексiя, українця за походженням, який проставив де-не-де в
ц.-сл. текстi тогочаснi московськi богослужбовi наголоси (див.: Огiєнко I.
Схiднослов’янський наголос у ХIV вiцi. Словник наголосiв Чудiвського
Нового Завiту 1355 р. // Записки чина св. Василiя Великого. —Львiв,
1937. — 102 с.).

57Митр. Iларiон. Український лiтературний наголос, с. 42.
58За́значка— термiн проф. I. Огiєнка на позначення зайвих дiакри-

тичних знакiв: декоративних придихiв, оксiй i варiй, якими позначали
початок i кiнець слова (багато таких зазначок-наголосiв, наприклад, у
Пересопницькому Євангелiї 1556–1561 рр.).

59Огiєнко I. Український наголос на початку ХVII-го вiку // Записки
чина св. Василiя Великого. Вип. 1–2. Т. 2. —Жовква, 1926, с. 27.
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Наголос у наших давнiх рукописах i перших стародруках
ставили не над кожним словом, а лише над бiльшою чи меншою
частиною слiв. Лише з ХVII ст. акцентування кожного слова
стає обов’язковим.

1574 року визначний росiйський друкар Iван Федоров (у
Заблудовi змiнив прiзвище на Федорович) вiдновив занепа-
ле львiвське друкарство виданням Апостола60, який майже
повторює московський першодрук 1564 р., i в ньому впер-
ше на теренах України з’являються московськi наголоси61,
дбайливо проставленi освiченим друкарем. Та, певно, завдяки

60За радянських часiв I. Федорова вславляли як першодрукаря, й iншi
думки вважали неприпустимими. Проте розвiдки багатьох науковцiв
(першi працi з’явилися вже в 1960-х рр.), численнi архiвнi документи i,
власне, дофедорiвськi книжки (понад пiвтисячi) незаперечно доводили,
що до 1564 р. друкарнi дiяли в рiзних мiстах України та Бiлорусi.
Перша пiдтверджена документально друкарня була у Львовi — одному з
найбiльших i найвiдомiших на той час мiст Європи— вже в сер.ХVст.
Архiвнi документи свiдчать, що 1460 р. (за 112 рокiв до приходу Федо-
рова) львiвський мiщанин Степан Дропан подарував свою друкарню
львiвському Онуфрiївському монастиревi (можливо, змушений був
подарувати, оскiльки на українських i бiлоруських землях пiд Польщею
тривала розправа над кириличною книгою та її видавцями: 1492 р.
заарештовано Ш. Фiоля— видавця українських богослужбових книг
у Краковi; Ф. Скоринi також не вдалося видрукувати решту частин
своєї Бiблiї; кириличнi богослужбовi книжки раз-по-раз вилучали i
знищували). Очевидно, Iван Федоров був добрим учнем досвiдчених
українських друкарiв, змушених видавати свої книги в анонiмних дру-
карнях Москви. Докладнiше див. дослiдження проф.Л. Коць-Григорчук
(Коць-Григорчук Л. Бiля джерел кириличного книгодрукування. // Укра-
їнська мова. — К., 2008, №1, с. 58–68). Огляд праць про дофедорiвський
друк див.: Андрiйчук М. Т. Генеза книгодрукування на теренах України:
Iнформацiйна ситуацiя у вiтчизнянiй iсторiографiї ХХ ст. // Книгознав-
ство, 2005, №2, с. 134–146.

61Зауважимо: московськi богослужбовi наголоси значно вiдрiзнялися
вiд теперiшнiх. У Федорових Апостолах 1564 i 1574 рр. знаходимо:
заповiде́й, похоте́й, гража́ни, о́жив, от сонма́, без страха́, наказа́н,
прода́на, у́годив тощо. Iз сер. ХVI до сер. ХVII ст. московськi наголоси
зазнали революцiйних за стрiмкiстю змiн i загалом зупинилися на тих,
що ми маємо в синодальних текстах. Однак окремi змiни наголосiв i
слiв, наближаючись до живомовних, не припинялися до нашого часу.
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помiчникам-українцям до Львiвського Апостола таки втрапили
українськi наголоси62.

В Острозькiй Бiблiї 1581 р. Iван Федоров також, де догледiв,
проставив наголоси за московським взiрцем.

Але, незважаючи на великий авторитет названих видань,
московськi наголоси не прижилися в Українi. 1591 року у
Львовi вийшов пiдручник грецько-слов’янської граматики, i
вже вiдтодi аж до кiнця ХVIII ст. у Львовi нiчого не друковано
з чужим наголосом63. У «Граматицi» прот. Лаврентiя Зизанiя,
друкованiй у Вiльно 1596 р., також ужито українськi наголоси.

1619 року з’являється знаменита «Граматика словенська»
архiєп. М. Смотрицького, яка фактично узаконює україн-
ську богослужбову й термiнологiчну систему акцентування.
У московському перевиданнi «Граматики» 1648 року наголоси
змiнено на московськi. Ось кiлька прикладiв64:

Граматика 1619 р. Московське перевид. 1648 р.

iм’я́ ı́м’я

само́му самому́

своє́му, твоє́му своєму́, твоєму́

си́нтаксис синтакси́с

сı́є, сı́я сiє́, сiя́

тво́рят творя́т

че́стний, че́стноє честни́й, честно́є

62Науковець Сергiй Пономаренко, ретельно порiвнявши наголоси
Львiвського та Московського Апостолiв, знайшов мiж ними понад 300
вiдмiнностей (Пономаренко С. С. Акцентнi вiдмiнностi у львiвському
виданнi Апостола 1574 р. порiвняно з московським виданням 1564 р. //
Автореферат дисертацiї... к. фiлол. н. — Iнститут мовознавства iменi
О. О. Потебнi. — К., 2012. — 21 с.).

63Митр. Iларiон. Український лiтературний наголос, с. 42.
64Докладнiше див.: Гальчук I. Ю. Наголос граматики М. Смотрицького

як вiдбиття староукраїнської акцентної системи // Мовознавство. — К.:
Iн-т мовознавства НАН України, 2008, №№4–5, с. 79–91.
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1639 року львiвський друкар Михайло Сльозка видрукував
у Львовi Апостол з українськими наголосами. Подаємо кiлька
прикладiв з Апостолiв 1574 р. i 1639 р.65:

Апостол Сльозки 1639 р.
наголоси українськi

Апостол Федорова 1574 р.
наголоси московськi

бе́сiда бесı́да

вче́ра вчера́

iм’я́ ı́м’я

моє́го, моє́му моєго́, моєму́

у ме́не у мене́

на не́го на него́

обрiза́нiє обрı́занiє

о́смий осми́й

похва́ла похвала́

Передруковуючи львiвськi видання, у Москвi завжди змi-
нювали наголоси на свої, також i у Львовi, передруковуючи
московськi видання, змiнювали чуже акцентування.

Київське друкарство, що, розпочавшись 1616 року (за iн-
шими джерелами— 1553 року66), «засвiтило на цiлу Україну»67,
послуговувалося лише українським наголосом аж до початку
ХVIII ст. Галицький наголос дещо вiдрiзнявся вiд київського,
проте не суттєво, тому у Львовi залюбки передруковували
без змiн київськi видання, а в Києвi — львiвськi68. У Москвi,
передруковуючи київськi видання, наголоси змiнювали.

65Докладнiше див. цi наголоси, а також словничок давнiх українських
церковних наголосiв: Митр. Iларiон. Український лiтературний наголос,
с. 43–45.

66Андрiйчук М. Генеза книгодрукування, с. 137–138.
67Огiєнко I. (митрополит Iларiон) Iсторiя Українського друкарства /

Упоряд. М.С. Тимошик. — К.: Наша культура i наука, 2007, с. 320.
68Митр. Iларiон. Український лiтературний наголос, с. 46.
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Україна та Бiлорусь мали загалом однаковий наголос, оскiль-
ки були мiцно пов’язанi полiтично й культурно, пiдкорялися
Київському митрополитовi та спiльно творили лiтературну
мову. У бiлоруських друкарнях працювало багато українських
друкарiв, чимало українцiв друкувало там свої твори. Мос-
ковськi наголоси потрапили до Бiлорусi через заблудiвськi
видання Петра Мстиславця— бiлоруса, сподвижника Iвана
Федорова— i прищепилися в певнiй низцi друкiв, але цей
вплив був короткочасним69.

1635 року українцi вiдновили друкарство в Молдовi та
Волощинi й використовували там українськi наголоси70.

Сотнi стародрукiв, що вийшли з Києво-Печерської та Поча-
ївської лаври й iнших друкарень України, незмiнно засвiдчують
вiдшлiфовану вiками систему українського церковного наголо-
су. Цi наголоси звучать у партесних концертах Дилецького
й Домарацького, у кантах свт.Димитрiя Ростовського та в
духовних творах усiх письменникiв i вчителiв того часу аж до
ХVIII ст., i навiть у концертах Артема Веделя71.

З пом’яника (синодика) свт. Димитрiя Ростовського:

Пом’яни, Господи, душу усопшої раби Своє́ї iнокинi Макрини...

Пом’яни, Господи, душу усопшого раба Своє́го Iоана
Домонтовича. Той своїм коштом змуровал сiю церков...

69Митр. Iларiон. Український лiтературний наголос, с. 46–48.
70Там само, с. 36.
71А.Ведель народився, коли вже 20 рокiв дiяли заборони викладати

українською мовою та друкувати українськi книжки. Але в його духов-
них концертах на слова псалмiв знаходимо вiдгомiн нашої правiчної
церковної традицiї: «любит Го́сподь Бог» /№5/, «зı́ло вскорi» /№6/.
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Особливостi українського церковного наголосу

Серед давньоукраїнських богослужбових наголосiв є багато
незвичних нам. Це пояснюється не так пiвденнослов’янським
впливом, як iще праслов’янською спадщиною, збереженою
українцями.
� Однiєю з найдавнiших рис давньоукраїнського акцентуван-
ня є накорiнний наголос багатьох слiв, що лишився нинi в
сербськiй мовi, деяких захiдноукраїнських говiрках та окремих
словах української лiтературної мови: бе́сiда, бо́лiзнь, вра́та,
гла́ва, дру́гий, жи́тiє, би́тiє, за́кон, ı́ний (iнший), ко́пiє,
ку́пiль, на́род, тво́рець, тра́пеза, хва́ла, че́стний, ше́стий,
о́смий тощо. При вiдмiнi цих слiв наголос не змiнюється.
� Кличний вiдмiнок звичайно має наголос на корiннiм складi
(це наголос i давньослов’янський): ца́рю, ра́ю, Хри́сте, Хре́сте,
кня́зю, вра́гу, вра́чу, го́ро, ду́ше, Сло́ве.
� Акцентування займенникiв вiдповiдає праслов’янському72 i
водночас — сучаснiй нашiй мовi (або наближене до неї): своє́му,
твоє́му, моє́му, своє́го, твоє́го, твоє́я, своє́я, моє́я, само́му,
к не́му, от не́я, мене́, тебе́, сı́є, сı́я, сı́ї (це, ця, цi).
� Ознакою давньої системи українського акцентування є наго-
лошене а в дiєсловах на -ати: дiла́ти, iсповiда́ти, призива́ти,
спаса́ти, сiда́ти, утiша́ти, милова́ти, царствова́ти.
� У наказових дiєсловах наголос на останньому складi: дару́й,
благовiству́й, воскресни́, призри́, прости́, сподоби́, ущедри́.
Виняток— во́нми, во́нмiм (уживане й дотепер на Галичинi).
� У прикметниках i дiєприкметниках наголос на -е́нн-: бла-
гослове́нний, божестве́нний, дiвстве́нний, єдинстве́нний,
клятве́нний, явстве́нно, смире́нно, молитве́нно.
� Слова на -эйший (-iйший) мають наголос на э (i):
iзряднı́йший, праведнı́йший, славнı́йший, удобнı́йший.
� Слова середнього роду на -енiє, -анiє мають наголос на
е, а: Богоявле́нiє, Введе́нiє, Воздвиже́нiє, Вознесе́нiє, Прео-
браже́нiє, Стрiте́нiє, служе́нiє, iсповiда́нiє, послiдова́нiє.

72Скляренко В. Г. Праслов’янська акцентологiя. — К., 1998, с. 143–147.
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� Iменники чоловiчого роду на -и́тель, -о́вник мають сталий
наголос, що при вiдмiнi не мiняється: Спаси́тель, защити́тель,
iзбави́тель, утiши́тель, утiши́телю (московськi: защи́ти-
тель, iзба́витель, утı́шитель, утı́шителю); жерто́вник,
жерто́вником (московське: же́ртвенник, же́ртвенником)73.
� Варте уваги, що наголос iм’я́, який знаходимо в усiх давнiх
церковних книгах України, також сягає праслов’янської доби74.

«Стройна» та послiдова система українського церковного
наголосу має й багато iнших особливостей, чiткi правила та
винятки. У нiй, як i в iнших редакцiях ц.-сл. мови, вiддзеркали-
лися i праслов’янськi глибини, i живомовнi та iншомовнi впливи.
Ця система вiдшлiфовувалася й розвивалася з удосконаленням
лiтературної мови.

За царя Петра I, коли нашу богослужбову мову пiд загрозою
покарань узялися замiнювати на росiйську, — розпочали цi
замiни саме з наголосiв. Проте друкарi ще довго за звичкою
«помилялися», i рiднi наголоси вигулькували на сторiнках
видань з-помiж росiйських, поки цензори не виловили їх до
останнього.

73Слова жертовник i жертвенник—новотвори вiд ст.-сл. жертва
(жъртва). Їх не вживали в давнину: замiсть них писали олтар[ь] (в
Острозькiй i першiй московськiй Бiблiї 1663 р. вжито ще ст.-сл. слово
требник /Бут. 8:20/: вiд тре́ба—жертвоприношення; потреба). Слова
жертовник, жертвенник виникли з розвитком церковної термiнологiї на
означення вiвтарного столу, на якому звершують Проскомидiю. У Святе
Письмо й богослужбовi тексти цi слова увiйшли близько ХVII ст.: у
захiдноукраїнських виданнях—жерто́вник, рiдко жертве́нник; у видан-
нях Києво-Печерської лаври—жерто́вник (у Св. Письмi — олтар), у
московських—же́ртвенник (порiвняймо: Пс. 25:6 — Київський Псалтир
1715 р. — олта́р, Первопечатна Бiблiя 1663 р. i Чернiгiвський Псалтир
1746 р., виправлений за московським взiрцем, —же́ртвенник). Пiвденнi
й захiднi слов’яни не вживають цих слiв, а послуговуються ст.-сл.
олтар (олтар—болгарською, сербською, словацькою, словенською,
хорватською; олтарь—чеською; олтаж—польською).

74Слово iм’я́ в пiзньопраслов’янськiй мовi мало початковий наголос
лише в давальному та знахiдному вiдмiнках. Див.: Скляренко В. Г. Пра-
слов’янська акцентологiя, с. 127; Скляренко В. Г. Iсторiя українського
наголосу: Iменник. — К.: Наукова думка, 2006, с. 275.
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На Галичинi з кiнця ХVIII ст. пiд великим московським
впливом почали також у ц.-сл. богослужбових книжках роз-
ставляти росiйськi наголоси, щиро вiрячи, що вони «правдиво
слов’янськi». Втiм «стара українська церковна вимова з традицiї
стихiйно таки лишилася на Галичинi аж до сьогоднi»75.

Нинi впроваджувати в ц.-сл. богослужiння всю систему
давнього українського наголосу немає сенсу. Але знати про
неї потрiбно. I потрiбно вiдроджувати тi з наших давнiх i
прадавнiх наголосiв, якi були канонiчними в нашiй церквi
довгi вiки й лишилися донинi природними для українського
мовлення.

Перелiк наголосiв,
якi варто вiдроджувати в молитвi ц.-сл. мовою

давньоукраїнськi замiсть московських

во́дная, во́днiї водна́я, воднı́ї

бе́сiда бесı́да

бо́лiзнi болı́знi

бо́язнь боя́знь

вече́ря, вече́рi ве́черя, ве́черi

во́нми, во́нмiм вонми́, во́нмем

го́рi (вгору) горı́

го́рiє (гiрше) горı́є

Господе́вi76 Го́сподевi

дару́й да́руй

даси́, воздаси́, подаси́ да́си, возда́си, пода́си

доброта́, доброто́ю добро́та, добро́тою

долги́ (борги) до́лги

75Огiєнко I. Український наголос на початку ХVII-го вiку, с. 28.
76Митр. Iларiон (Огiєнко) подає форму Господе́вi як лiтературну,

вживану як на Галичинi, так i в Великiй Українi (Огiєнко I., проф.
Український стилiстичний словник. —Львiв, 1924, с. 90).
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дре́ва (дерева) древа́

дру́гий други́й

жерто́вник77 же́ртвенник

Защити́тель Защи́титель

зı́ло зiло́

Iзбави́тель Iзба́витель

iма́ми iмами́

iм’я́ ı́м’я

ı́ний (iнший), ı́нiї, ı́них iни́й, iнı́ї, iни́х

iсповiда́нiя, iсповiду́ю iсповı́данiя, iсповı́дую

кри́лома (крилами) крило́ма

кро́мi кромı́

ку́пiль купı́ль

ле́гко легко́

мали́й, мало́є ма́лий, ма́лоє

моє́му, моє́я моєму́, моєя́

молитви́, молитва́ми моли́тви, моли́твами

молı́мся, помолı́мся мо́лiмся, помо́лiмся

не́мощним немощни́м

к не́му, от не́я к нему́, от нея́

ни́же ниже́

нико́лиже николи́же

отверзи́, отверзу́ отве́рзи, отве́рзу

пло́тскiя плотскı́я

пока́зуєт, пока́зуя показу́єт, показу́я

77Пояснення див. на с. 42 у виносцi.
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при́йдет, при́йде приı́дет, приı́де

призри́ при́зри

припада́ю, припада́я припа́даю, припа́дая

просвı́тит просвiти́т

ру́ку руку́

сама́я, само́є са́мая, са́моє

самı́, само́му са́мi, самому́

своє́му своєму́

седмдеся́т, осмдеся́т се́дмдесят, о́смдесят

сини́, сино́ве си́ни, си́нове

сı́є, сı́ю, сı́я сiє́, сiю́, сiя́

слави́ти сла́вити

сподоби́, сподоби́л сподо́би, сподо́бил,

сто́пи стопи́

твоє́му, твоє́я твоєму́, твоєя́

тра́пеза трапе́за

уготова́л угото́вал

Утiши́телю Утı́шителю

ущедри́ уще́дри

ходата́й, ходата́йствуй хода́тай, хода́тайствуй

хо́щу хощу́

Хри́сте Христе́

Ца́рю Царю́

че́сний, прече́сний чесни́й, пречесни́й

ше́стий, се́дмий, о́смий шести́й, седми́й, осми́й

Молiмося з рiдним наголосом!
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Цифри та числа

Числа в ц.-сл. мовi позначали лiтерами пiд титлами. При
транслiтеруваннi перекладаємо їх на сучаснi (арабськi):

Одиницi Десятки Сотнi

1 а 7 i 7 р 7
2 в7 к7 с 7
3 г7 л7 т7
4 д7 м7 µ7
5 є7 н7 ф\
6 ѕ7 x7 ¦
7 з7 o7 p\
8 и7 п7 t\ (w7 )
9 f7 ч7 ц7

Для позначення чисел вiд 11 до 19 на першому мiсцi писали
одиницi, а на другому— десятки: &аi = 11 (единъ на десzте),
&вi = 12 (два на десzте) i т. д.
А числа вiд 20-ти писали звичним для нас чином: &кв = 22

(к7 = 20, в7 = 2); &рлд = 134 (р 7 = 100, л7 = 30, д7 = 4) тощо.
Тисячi позначали тими ж лiтерами, що й одиницi, тiльки

перед ними внизу ставили знак ¤ : ¤ &аpнв = 1752, ¤ &ац = 1900,
¤ &ва = 2001, ¤ &вєi = 2015, ¤р 7 = 100.000, ¤¤а 7 = 1.000.000, ¤¤и7 =
8.000.000.

Великi числа мали ще власнi символи й назви:

тма2— а (10.000);

легеw1 нъ або несвэдъ— а (100.000);

леw1 дръ— а (1.000.000);

вра1нъ— а (10.000.000);

коло1да— а (100.000.000);

тма2 те1мъ— ы (1.000.000.000).
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Найуживанiшi форми скорочень

агг7лъ— а1нгелъ
апcлъ— апо1столъ
Бг7ъ, Б &а— Бо1гъ, Бо1га
Б &е— Бо1же
Бжc тво2 — Божество2
бл7гви2 — благослови2
бл7гъ— бла1гъ
блгdть— благода1ть
бл7же1нъ— блаже1нъ
Бцd а— Богоро1дица
быc — би1сть
Влdка— Влады1 ка
Влdчца— Влады1 чица
воскр cніе— воскре1сеніе
гв7а1— глава1
Гв7и— Господеви
Г &и, Гн7ь— Го1споди,

Госпо1день
Г &ь, Гдcь— Госпо1дь
гл7ъ— глаго1лъ
дв7дъ— Дави1дъ
Дв7а— Дёва
дв7и1ца— дэви1ца
д¦ъ— дyхъ
дш\а— душа
за?— зача1ло
є3пcпа— є3пи1скопа
є3пcпопъ— є3пи1скопъ
Еvgліе— Еvа1нгеліе

и6м>къ— и6мzре1къ
Iе̂р cли1мъ— Iе̂русали1мъ
Iи̂7ль— Iз̂ра1иль
Iс̂ 7, Iи̂7съ— Iс̂yсъ, Iи̂сyсъ
Кр cтъ— Кре1стъ
Кр cти1тель—

Крести1тель
кр 7ще1ніе— креще1ніе
Мр 7 1а—Марi 1а
млdнцъ—младе1нецъ
млcть—ми1лость
мл7рдіе—милосе1рдіе
мл7тва—моли1тва
мр dость—мyдрость
мт7и—Ма1ти
мт7рь—мы1 тарь
мч7никъ—мyченикъ
мцc ъ—мёсzцъ
нб7ный— небе1сный
нб7о— не1бо
нлdz— недёлz
нн7э— ны1 нэ
u6ч7тль—u6чи1тель
Ôц7ъ— Ôте1цъ
O$ ч7е—O$тче
поd— подо1бенъ
по пcа— по Па1сцэ
првdникъ— пра1ведникъ
пр dе 1ча— предте1ча

премd рость—
премyдрость

прест7ъ— пресвzты1 й
пр bро1къ— проро1къ
прпdбенъ— преподо1бен
пр cнw— при1снw
пр cто1лъ— престо1лъ
пс =а— пи1сано
Ржdтво2 — Рождество2
ре 7ч— рече1
сл7ва— сла1ва
сн7ъ— сы1 нъ
Спс 7ъ— Спа1съ
сп7е 1тъ— спасе1тъ
ср dце— се 1рдце
ст7ы1 й— свzты1 й
ст7ъ— свz1тъ
ст7ль— свzти1тель
тр bченъ— тро1иченъ
тр cто1є— трисвzто1є
Тр 7ца—Тро1ица
Хс 7,Хс 7ъ,Хр cто1съ—

Христо1съ
w3 Хэ7—w3 Христё
цр 7ковь— це1рковь
цр 7ь— ца1рь
чл7къ— человёкъ
чтc ный— че1стный
чтcый— чи1стый

На iконах: Мр 7 Fµ7 (Mήτηρ τoυ Θεoυ) — «Мати Божа»; на
нiмбi у Спасителя—o3 w4 и (o ων) — «Сущий».
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Приклади транслiтерування,
iлюстрацiї, завдання

Наведенi далi тексти рiзних часiв транслiтеровано за
правилами, поданими у брошурi. Отже, якщо виникатимуть
питання стосовно транслiтерацiї, звертайтеся до правил.

Молитви iз сучасного ц.-сл. молитвослова

Во и4мz o3 ц7 а2, и3 сн7а, и3 ст7а1гw
д¦а, а3ми1нь. Гдcи i 3и7се хр cте2 сн7е
бж7 ій, мл7и1твъ ра1ди преч7тыz
твоеz1 мт7ре, и3 всёхъ ст7хъ,
поми1луй на1съ, а3ми1нь.

Во iм’я78 Отца, i Сина, i Свя-
таго Духа. Амiнь. Господи
Iсусе Христе, Сине Божий,
молитв ради Пречистия Твоєя
Матере i всiх святих помилуй
нас. Амiнь.

Сла1ва тебЁ, бж7 е на1шъ,
сла1ва тебЁ.

Слава Тебi, Боже наш, слава
Тебi.

Цр 7ю нбcный, uтёшителю,
дш\е и4стины, и4же вездЁ
сый, и3 всz6 и3сполнz1 zй,
сокро1вище бл7ги1хъ, и3 жи1зни
пода1телю, пріиди2 и3 всели1сz
въ ны2 , и3 w6 чи1сти ны2 t
всz1 кіz скве1рны и3 сп7си2 , бл7же,
душы на1шz.

Царю небесний, Утiшителю,
Душе Iстини, iже вездi сий
i вся iсполняяй, Сокровище
благих i жизнi Подателю, при-
йди i вселися в ни, i очисти
ни от всякiя скверни, i спаси,
Блаже, душi наша.

Ст7ы1 й бж7 е, ст7ы1 й крёпкій,
ст7ы1 й безсме1ртный, поми1луй
на1съ. Три1жды.

Святий Боже, Святий Крiпкий,
Святий Безсмертний, поми-
луй нас (тричi).

Сла1ва o3 ц7Y, и3 сн7у, и3 ст7о1му
д¦у, и3 ны1 нэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкw1 въ, а3ми1нь.

Слава Отцу, i Сину, i Святому
Духу, i нинi, i присно, i во
вiки вiков. Амiнь.

Прест7а1z тр bце, поми1луй на1съ:
гдcи, wчи1сти грэхи2 на1шz:

Пресвятая Тройце, помилуй
нас. Господи, очисти грiхи

78Оскiльки в українських богослужбових книжках писали въ и3мz2 ,
для молитви слiд уживати саме цю форму: в iм’я́.
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влdко, прости2 беззакw1 ніz
на1шz: ст7ы1 й, посэти2 и3
и3сцэли2 не1мwщи на1шz,
и4мене твоегw2 ра1ди.

наша, Владико, прости без-
законiя наша, Святий, посiти
i iсцiли немощi наша, iмене
Твоєго ради.

Гдcи поми1луй, три1жды.
Сла1ва, и3 ны1 нэ:

Господи, помилуй (тричi).
Слава... i нинi...

O$ ч7е на1шъ, и3же є3 си2 на
нб7сёхъ, да ст7и1тсz и4мz
твое2, да пріи1детъ цр cтвіе
твое2, да бyдетъ во1лz
твоz2 , я4кw на нб7си2 , и3
на земли2 . Хлёбъ на1шъ
насyщный да1ждь на1мъ дне1сь:
и3 w3 ста1ви на1мъ до1лги на1шz,
я4коже и3 мы2 w3 ставлz1 емъ
должникw1мъ на1шымъ: и3 не
введи2 на1съ во и3скуше1ніе, но
и3зба1ви на1съ t лука1ваго.

Отче наш, iже єси на небе-
сiх, да святится iм’я Твоє, да
прийдет Царствiє Твоє, да бу-
дет воля Твоя, яко на небесi, i
на землi. Хлiб наш насущний
даждь нам днесь i остави нам
долги наша, якоже i ми остав-
ляєм должником нашим, i не
введи нас во iскушенiє, но
iзбави нас от лукаваго.

Го1споди поми1луй, &вi. Господи, помилуй (12 разiв).

Пріиди1те, поклони1мсz цр 7е 1ви
на1шему бг7у. Пріиди1те,
поклони1мсz и3 припаде1м
хр cтY цр 7е 1ви на1шему бг7у.
Пріиди1те, поклони1мсz и3
припаде1м самомY хр cтY
цр 7е 1ви и3 бг7у на1шему.

Прийдiте, поклонiмся Царевi
нашему Богу. Прийдiте, по-
клонiмся i припадем Христу,
Царевi нашему Богу. Прийдi-
те, поклонiмся i припадем Са-
мому Христу, Царевi i Богу
нашему.

Пэснь Прест7ёй Бцdэ Пiснь Пресвятiй Богородицi

Бцd е дв7о, ра1дуйсz, благо-
да1тнаz м7рi 1е, гдcь съ тобо1ю:
бл7гослове1на ты въ жена1хъ,
и3 бл7гослове1нъ пло1дъ чре1ва
твоегw1 , я4ко сп7са родила2 е 3си2
дyшъ на1шихъ.

Богородице Дiво, радуйся,
Благодатная Марiє, Господь
с Тобою. Благословенна Ти в
женах i благословен плод чре-
ва Твоєго, яко Спаса родила
єси душ наших.
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Синодальне Євангелiє 1901 року

Якоже бо Отец во-
скрешаєт мертвия i
живит, тако i Син,
їхже хощет, живит.

Отец бо не судит
ни комуже, но суд
весь даде Синовi,

да всi чтут Сина,
якоже чтут Отца. (А)
iже не чтит Сина, не
чтит Отца, пославша-
го Єго.

Амiнь, амiнь гла-
голю вам, яко слуша-

яй словесе Моєго i вiруяй пославшему М’я, iмать живот вiчний
i на суд не прийдет, но прейдет от смерти в живот.

Завдання

1. Транслiтеруй-
те два наступних
уривки i порiвняйте
тексти з тими, що
на 51-й сторiнцi.

2. Знайдiть у
ц.-сл. текстi числа
i назвiть їх. Напи-
шiть номери єван-
гельських вiршiв.

Примiтка: Початок двох останнiх уривкiв (тут i на с. 51)
вiдрiзняється в паралельних текстах, тому що в Остро-
мировiм Євангелiї вжито традицiйну для богослужбового
читання початкову фразу: «Рече Господь...»
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Нашi джерела

Нагадуємо, що тут i далi пiдкреслено слова та мовнi
форми, якi вiдрiзняються вiд сучасних, синодальних.

Остромирове Євангелiє 1056–57 рр. Київ

Яко бо Отець вскрешаєть мертвия i
живить, такоже i Син, яже хощеть,
живить. Отець бо не судить ни ко-
муже, но суд весь дасть Синовi, да
всi чтуть Сина, якоже чтуть Отца.
Iже не чтеть Сина, не чтеть Отца,
iже посла Єго. Амiн, амi[н глаголю
вам] /Iн. 5:21–24/.

Рече Господь своїм учеником:
Тако взлюби Бог мира, яко Сина Своєго Єдиночядааго дасть,
да всак вiруяй в Него не погибнеть, но iмать живота вiчнаа[го]
/Iн. 3:16/.

Рече Господь причту сию: чло-
вiк нiкий створи вечеру велику
i зва многи, i посла ра[би своя]...
/Лк. 14:16–17/.

Євангелиє от Iоана. От Луки.
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У всiх давнiх богослужбових Євангелiях знаходимо одна-
ковi слова та звороти, що потiм зникли з ц.-сл. мови, але
збереглися в українськiй вимовi аж до нашого часу.

1.

В святую i великую недiлю Пасхи.
Євангелиє от Iоана...

2.

3. 4.

Святих Отець Блюдiтеся

5.

...Отець Мой доселi дiлаєть,
i Аз дiлаю /Iн. 5,17/.

6.
От Луки

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Мстиславове, 1103–1117 рр. Київ. 2. Галицьке, 1144 р.
3. ХVI ст. Галичина. 4. ХIV ст. Галичина. 5. Верковича, ХIV ст.
Пiвденна Русь. 6. Архангельське, 1092 р. Пiвденна Русь. 7. До-
брилове, 1164 р. Волинь. 8, 12. ХVст. Волинь. 9. Бл. 1526 р.
Київ. 10. Кiн.ХVI ст. Львiвщина. 11. Лаврське, ХIV ст. Київ.

1. Свiдiтельствуєть

Це слово споконвiку писали з э у першому складi:
свэдётельство, свэди1тельство чи свэдi 1тельство (звiдси по-
ходять нашi: свiдчити, свiдок, свiдоцтво тощо). Та оскiльки
росiяни вимовляють э як є, у Єлизаветинськiй Бiблiї 1751 р.
впроваджено iнше написання: свидётельство—що природно
для росiйської вимови, але неприродно для української.
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Євангелiє XVI ст.
Тернопiльщина

Євангелiє поч. XVII ст.
Прикарпаття

Добрилове Євангелiє 1164 р.
Волинь

Московська Бiблiя 1663 р.
Цю першу московську Бiблiю

було передруковано з Острозької
«с многочисленными, но несущест-
венными исправлениями», якi змi-
нили одвiчнi, усталенi в Українi
слов’янськi слова згiдно з росiйсь-
кою вимовою: па1кы, въ вёкы, рёкы,
о1блакы було замiнено на па1ки,
во вёки, рёки, о1блаки; лива1нъ,
галиле1z—на ліва1нъ, галіле1z; рцёте,
пріидёте, принесёте — на рцы1 те,
пріиди1те, принеси1те; іюде1йскыz—на
іуде1йскіz; i 6с 7—на i 6и7с; сътвори1лъ—на

сотвори1лъ тощо. Проте багато давнiх форм ще лишилося;
їх було змiнено наступними виправленнями у Єлизаветин-
ськiй Бiблiї 1751 р. Саме тодi свэдётельство змiнили на
свидётельство; марко—на маркъ; вино—на віно79.

79Отже, зовсiм не можна погодитися з думкою автора найпопулярнiшої
нинi в Росiйськiй Церквi граматики ц.-сл. мови архiєп. Алiпiя (Гамано-
вича), що «церковно-славянскiй языкъ нашихъ богослужебныхъ книгъ
окончательно сформировался къ срединэ ХVII в.» /Грамматика церковно-
славянского языка. — Репринтное воспроизведение издания 1964 г. —М.:
Художественная литература, 1991, с. 14/. Зауважимо, що Гаманович,
окрiм українського г, подає суто росiйську вимову ц.-сл. лiтер, що
суперечить граматицi архiєп. Мелетiя (Смотрицького) та не годиться як
для українцiв, так i для iнших слов’янських народiв.
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Фрагменти Київського Псалтиря 1397 року

Господи, возвах к Тобi,
услиши м’я, вонми гласа
молитви моєя, єгда взову
к Тобi. Да ся iсправить
молитва моя, яко [кадило
пред Тобою] /Пс. 140:1–2/.

Многи скорбi праведним, i
от всiх їх iзбавить я Гос-
подь /Пс. 33:20/.

Яко Господь любить суд i
не оставить преподобних
Своїх. В вiки [схранятся]
/Пс. 36:28/.

Поженı́те i iмı́те єго /Пс. 70:11/.

... правду. Судить
нищим людским i
спасеть сини убо-
гих, i смирить кле-
ветника, i пребу-
[де]ть солнцем пре-

же луни рода родов. I снидеть, яко дождь на ру[но] /Пс. 71:4–6/.

Завдання
Спробуйте транс-

лiтерувати цей ури-
вок /Пс. 136:1–2/. Дослi-
дiть, якi слова вiдрiз-
няються вiд новiтньо-
го ц.-сл. тексту.
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Фрагменти Київського Псалтиря 1902 року

Порiвняйте уривки обох Псалтирiв.
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З Острозької Бiблiї 1581 року

... вставше, лже
свiдiтельствова-
ху нань, глаго-
люще, яко ми
слишахом Єго
глаголюща, яко
Аз разорю цер-
ков сiю руко-
творе́ную i три-

ми деньми iну нерукотворе́ну созижду, i ни тако равно бi свiдi-
тельство їх. I встав архiєрей посредi, вопроси Iсуса, глаголя:
«Не отвiщаваєши ли ничесоже, что сiї на Тя свiдiтельству-
ют?» Он же молчаше80 i ничесоже отвiщаваше. Паки архiєрей
вопроси Его i глагола Єму: «Ти ли єси Христос?» /Мк. 14:57–61/.

Зауважимо, що для Острозької Бiблiї — взiрця ц.-сл. мови
для всього слов’янського свiту аж до видання Єлизаветин-
ської Бiблiї 1751 р. — були характернi такi одвiчнi мовнi фор-
ми, що вiдрiзняються вiд пiзнiшої росiйської редакцiї: мно1гы,
дyхы, слyгы, рэкы, облакы, давы1 дъ; херуви1ми, лива1нъ, вино1,
пріидёте и3 ви1дэте, принесёте, пріимёте, рцёте, блюдёте,
вскли1кнэте; на рэцё вавmлонстэй, сътвори1лъ, июде1йскыz,
свэдётельство, ковче1жець та iншi, а також суто україн-
ськi: це1рковъ, кро1въ, нощъ, внyтръ, мечъ тощо. Форми па1кы
та па1ки вживали паралельно, бо звучали вони однаково.

Завдання
Транслiтеруй-
те цей уривок
/Пс. 96:8–10/ i по-
рiвняйте з но-
вiтнiм ц.-сл.

Такий саме текст знаходимо в Київському Псалтирi
1397 р., окрiм м’яких закiнчень: «хранить», «iзбавить».

80Писану за традицiєю ст.-сл. метатезу (перестановку звукiв, переваж-
но лъ, ръ замiсть ъл, ър) млъча1ше слiд читати звичайно: молчаше.
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Київський Часослов 1616 р.

Найдавнiший зi знайдених київських стародрукiв продов-
жує українську церковну традицiю: грэхы2 , вёкы, всz1ческых,
оте1ческыхъ, человёческых, дрyгый; прийдёте поклонёмсz,
бл7гвёте, помоли1мсz, пе1щъ, но1щъ, ца1ръ, тропа1ръ, це1рковъ;
и3мz2 , молитва1ми, жи1тіє, своє1го, исповэда1тисz, прi 1йдетъ,
на1йпаче; сi 1z, слyху моє1му даси2; о1цэ (форма двоїни81) тощо.

Буди iм’я́ Господнє
благословенно от ни-
нi i до вiка. Сı́є гла-

голи 3-жди. Аще єст пост, i поклони 3.

Боже, в iм’я́ Твоє
спаси м’я...

Таже Трисвятоє, i по
«Отче наш». Тропар

...роги iздающа i па-
знокти. Да узрят ни-
щiї i возвеселятся.
Взищiте Бога...

[Аз] же нищ єсм i
убог, Боже, помози
ми. Помощник мой i

Iзбави́тель мой єси Ти.

Прийдiте, поклонiм-
ся i припадiм само́-
му Христу, Царевi i
Богу нашему.

81Двоїна́ — граматична форма числа для позначення двох або парних
осiб, предметiв. Вiдома ще з iндоєвропейської прамови, звiдки прийшла
до слов’ян. Українцi дуже довго зберiгали двоїну (її фiксує навiть право-
пис 1929 р.). Нинi вживана в окремих дiалектах i худ. лiтературi (двi дiв-
чинi, двi словi, обидвi дорозi, ув очу); як залишки— в лiт. мовi (очима,
плечима тощо). Докладнiше див.: http://uk.wikipedia.org/wiki/Двоїна .
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Славетнi церковнослов’янськi граматики

Прот. Лаврентiй Зизанiй. Граматика словенска. — Вiль-
но, 1596. Перший пiдручник з ц.-сл. мови, де послiдовно
викладено морфологiю. Фрагменти:

Архiєп. Мелетiй (Смотрицький). Граматики словенския
правилноє синтаґма. — Єв’є, 1619. Одна з найвидатнiших
пам’яток давнього мовознавства. Фрагменти:

Завдання: Визначте, якi слова в цих фрагментах пишуть
iнакше в сучаснiй росiйськiй редакцiї ц.-сл. мови.
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Духовнi вiршi iнока-мовознавця Памви (Беринди)

Титульна назва ВЭРШЭ, ужита видатним просвiтником,
автором знаменитого словника «Лексикон славенороскiй»,
не лишає сумнiву в тому, як українцi вимовляли э.

Завдання
Визначте рiк цього львiвського

видання (¤ &ахѕi).
Звернiть увагу на вживання э

у фрагментах на сторiнках 59–61.

Прочитайте цi сло-
ва з росiйською ви-
мовою э як є та
болгарською— як е,
щоб вiдчути рiзни-
цю в мовних тради-
цiях рiзних народiв.

З Євангелiя на обрiзанiє Господнє.
На приклад дiтям христiанским.

Присмотрı́тся ту Збавителевi, о дiти!
I Єго лı́та на приклад хотı́те мı́ти.
Же не на iнших речах час Свой Пан наш стра́вил
I так в дитинствi негде́ ı́нде Ся забавил,
Тилько в Церквi iз ученими на розмовi...
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Сторiнки Києво-Печерського Учительного Євангелiя
1619 року, писаного мовою, наближеною до живої

Наука в Недiлю двадцять п’ятую по Сошествiї Святого Духа

Рекл Господь
приповiсть
тую. Человi-
ковi нiкото-
рому богато-
му зродила
нива, i роз-
мишлял в
собi, мов’я-
чи, што учи-
ню, iж не маю, где бим зобрал пожитки мої? I рекл, то учиню:
розбудую гумна мої, а бо́лшiї побудую i зберу там всi урожаї
мої i до́бра мої. I реку душi моєй: душе, маєш многiї до́бра,
положениї на лı́та многiї, отпочивай, їж, пий, веселися. Рекл
ему зась Бог: «Безрозу́мний, тої ж ночi душу твою отимут от
тебе, а тоє, штось наготова́л, кому будет?» Так ска́рб’ячий собi,
а не в Бозi богатiючий /Лк. 12:16–21/.

Виклад того святого Євангелiя
Великая i шкодливая єст душам людским зараза— лаком-

ство. А над не́го нiчо́го на душу нiма́ ш срожшого i окрут-
нı́йшого. Лакомство бо, вiм, — тихоє i скромноє прироженiє
лю́дскоє — надвшелякого i найсуровı́йшого звiра чинит ядовит-
шим i окрутнı́йшим. Лакомство ко́ренем єст немилосердю. . .
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Октоїх недiльний. Київ, 1629

Кресту Твоє́му че́стному покланяємся, Христе, i воскресенiє
Твоє поєм i славим, раною бо Твоєю ми всi iсцiлихом.

Єгда прийдеши, Владико, на землю судити всiм, їхже
от земля создал єси по Своє́му образу. Ущедри́, яко милостив,

i iзбави всiх су́да Твоє́го праведнаго, i не посли во огнь
геєнский нас, яко єдин, Христе, многомилостив. Слава...
i нинi... Богородичен: Стенанiє ми дару́й, якоже митаревi...

Завдання: Транслiтеруйте наступний уривок i пiдкрес-
лiть вiдмiннi вiд росiйської редакцiї слова.
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Служебник. Києво-Печерська лавра, 1639 р.

Знаменитi служебники (леiтургiа́рiони) 1629, 1639 рр.
пильнують традицiйну богослужбову лексику82: прийдёте,
рцёмъ, моли1мсz, помоли1мсz, проси1мъ; тропа1ръ, олта1ръ, Ца1ръ,
Ма1теръ, стиха1ръ, це1рковъ, любо1въ, по1мощъ; прийми2, найпа1че;
Жерто1вникъ, проки1мену, моЁ; и3мz2 , своє1му, дарyй, сподоби2;
се 1z, би1тіz, свэди1телство, въ вёкы вэко1мъ i багато iнших.

Миром Господу по-
молı́мся. Лик: Господи, по-
милуй. О свишнiм мирi i
спасенiї душ наших Госпо-
ду помолı́мся.

...поєт сı́є:
О Тебi радуєтся, обра-

дова́нная, вся твар...

Дiакон, входя в О́лтар,
глаголе́т тихо:

Благословен грядий в
iм’я́ Господнє...

Приймiте, ядiте, сı́є
єст Тiло моє, єже за ви
ломимоє в оставленiє грi-
хов.

Лик: Амiнь.

82Видання 1629, 1639 рр. — плiд величезної працi свт.Петра (Могили)
з упорядкування богослужби за багатьма слов’янськими та грецькими
джерелами. Тут збережено деякi давнi вiзантiйськi лiтургiйнi традицiї,
а також— суто українськi; уведено важливi богослужбовi вказiвки й
пояснення. У коментарях ужито українськi, грецькi, рiдше латинськi
слова, лiтеру ґ. На цi та iншi видання свт.Петра, особливо ж Требник,
що мав епохальне значення, взорувався весь слов’янський свiт.
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Вече́рi Твоей тайной
днесь, Сине Божий, при-
частника м’я прийми, не бо
врагом Твоїм тайну повiм,
ни лобзанiя Ти дам, яко Iу-
да, но яко разбойник, iспо-
вiда́юся Тебi: Пом’яни м’я,
Господи, во Царствiї си.

Завдання
Транслiтеруйте цi два

фрагменти. У першому
знайдiть 12 вiдмiнностей
вiд сучасного ц.-сл. текс-
ту, у другому— 7.

(Вiдповiдi можна по-
бачити у виносцi83).

831-й фрагмент: образующiї, Животворящой, Тройци, приносящiї,
всякую, житейскую, отвержı́м, печаль, (да—пропущено), под’єм-
люще, невиди́мо, чиньми; 2-й (наголоси): твоє́я, мо́льби, iсповiда́нiя,
но́щния, дару́й; окремi лiтери: прийми, любов. Написання Херувi 1мы
замiсть традицiйного Херуви1мы зумовлено новоболгарським впливом.
Воно так i не прижилося в Українi (у цьому ж служебниковi бачимо
iнколи Херуви1мы), зате пiзнiше вкоренилося в Росiї.
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«Полуустав». Києво-Печерська лавра, 1643 р.

Завдяки редакцiї свт. Петра (Могили) «Полуустав»84 має
добре вивiренi на той час молитовнi правила, якi суттєво
вiдрiзняються вiд нинiшнiх, синодальних, створених на
основi московських текстiв з додатком печерських. Ця книга
увiбрала молитовну традицiю, що безперервно розвивалася
й доповнювалася у стiнах Києво-Печерської лаври з ХI до
ХVII ст.85 Певно, тут востаннє на Київщинi вжито древнє
въ вэки вэкомъ.

Завдання: Уважно порiвняйте цi молитви iз сучасними
ц.-сл. Знайдiть пропущенi чи доданi слова. Де можете,
пояснiть, у чому вiдмiннiсть пiдкреслених слiв (не забувайте
про наголоси)86. Транслiтеруйте i прочитайте вголос цi тексти.

84Повна назва: Полуустав, iли правило iстиннаго христiанска-
го жи́тiя, содержай в себi Псалтир, Часослов, Мiсяцеслов i проч.
различния молитви i канони. Фрагменти «Полууставу» подаємо з вiд-
творення тексту за виданням: Древнiй Києво-Печерський Молитвослов
(1643 р.). — К.: Вид. вiд. УПЦ (МП), 2008.

85Див. вступну статтю кандидата богословських наук Iрини Жиленко:
Древнiй Києво-Печерський Молитвослов, с. 6.

86Необхiднi пояснення: зворот Душе iстинний— загальновживаний до
реформи Никона 1650-х рр; у молитвах збережено багато давнiх форм,
а також слiв, що виявляють суто українську богослужбову традицiю.
Враховуйте, що ъ часто вимовляли як о (див. правило на с. 29).

64



65



Псалом 23 з Великого требника свт. Петра Могили
1646 року

Господня єст земля i iсполненiє єя, вселенная i всi живущiї
на ней. Той на морях основал ю єст i на рiках уготовал ю єст.
Кто взийдет на гору Господню iли кто станет на мiстi святом
Єго? Неповинний рукама i чистий сердцем, iже неприять на сує
душя своєя i не клятся лестiю iскренему своєму. Сей приймет
благословенiє от Господа i милостиню от Бога Спаса своєго.
Сей род iщущих Господа, iщущих лица Бога Iаковля. Взмiте
врата, князi, ваша, i взмiтеся, врата вiчная, i внидет Цар слави.
Кто єст сей Цар слави? Господь крiпок i силен, Господь силен
в бранi. Взмiте врата, князi, ваша, i взмiтеся, врата вiчная, i
внидет Цар слави. Кто єст сей Цар слави? Господь силам, Той
єст Цар слави.
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Псалом 23 з Київського Псалтиря 1902 року

Порiвняйте цей Псалом з текстом на попереднiй сторiнцi.
Знайдiть змiненi наголоси. Яке з пiдкреслених слiв належить
транслiтерувати однаково в обох текстах?
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Твори свт. Iоана (Максимовича). Чернiгiв— Тобольськ,
1707–1714 рр.

Лексика творiв свт. Iоана87 вiддзеркалює загальну тра-
дицiю української вимови ц.-сл. слiв i вiдшлiфовану вiками
систему українського наголосу. Так писали всi освiченi
українцi ХVII — поч. ХVIII ст. Ось типовi форми, що вiдрiз-
няються вiд росiйських: найпа1че, прийми2, воспри1йметъ; и3мz2 ,
Агапи1тъ, твое1му, само1му, сi 1z, ни1же, ѕёлw, глуби1но, трyду,
кyпель, мл7тва1ми свои5ми; нощъ, внутръ, Сибёръ, Чернёговъ,
царъ; уживання ґ, введеної Смотрицьким, та ї (позначе-
не через и5): А ~н ліz, Ремi 1 iй, живyщіи5, во1и5нъ, досто1и5нство
тощо; i навiть такi правiчнi як свэди1тельство, давы1 дъ,
долготерпели1въ i наказовi дiєслова через э /i/: зрёте, рцёте,
славёте та iншi.

З твору «Теа́трон...», Чернiгiв, 1708

Молю, сотворı́те, помощ мнi пошлı́те:
Жи́тiє кончати, о де́сную стати.
Без грiха, печали, як древнi кончали.
Во сем будет слава, єгда моя гла́ва
Вiчно вiнчаєтся i наслаждаєтся
Небесной сладости по вашей благости.
Амiнь, амiнь рцı́те, всi Бога хвалı́те...

87Святий Iоан, митрополит Тобольський (1651, Нiжин— 1715, То-
больськ) — прославлений подвижницьким життям i дiлами милосердя
письменник-богослов, проповiдник, педагог, засновник славетного Чер-
нiгiвського колегiуму, вихованець Києво-Могилянської академiї.
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...Аще беззаконним попущу— ослабı́ю в наказанiї.
Тако бо Агапи́т рече до Iюстинiяна царя: согрiшати
i согрiшающих ненаказа́нних блюсти— равно [єст].

[всяко] блюдiтеся опасно, како ходите. Найпаче
началнı́йшiє властелини: да не жи́тiя своє́го
безчиннаго злонравiї подначалних своїх по[вредят].

З твору «Богородице Дiво», Чернiгiв, 1707

Iоан Максимович, Архiєпископ
Чернiговскiй i Но́вгородка Сı́верскаго.

Твiр свого життя «Iлiотропiон» святитель завершував
уже в Тобольську, а надруковано його в чернiгiвськiй дру-
карнi 1714 року88. На титульнiй сторiнцi його написано:
Митрополита Тобольскаго и3 всеz Сибэри.

Завдання: випишiть слова, що написанням чи наголосом
вiдрiзняються вiд сучасних ц.-сл.

881712 р. свт. Iоана призначено митрополитом Тобольським, фактично
заслано в Сибiр, де за три роки вiн помер (у 64 роки). Чернiгiвська
друкарня, якою опiкувався святитель, продовжувала випускати україн-
ськi богослужбовi книжки не лише по його вiд’їздi, а й пiсля царської
заборони 1720 року. «Щоб обiйти цензуру, друкарня намагалася щось
видавати з неправильними датами— з часу з-перед указу 1720 р. Але
надiйшов про це донос, i чернiгiвська друкарня була змушена при-
пинити видавничу дiяльнiсть аж до 1743 р.» /Iсаєвич Я. Українське
книговидання: витоки, розвиток, проблеми. —Львiв, 2002, с. 250/.

69



Зi стародрукiв Києво-Печерської лаври

Св. Iоан Предтеча. Гравюра. Пречестниє акафисти, 1709 р.

Бисть человiк, послан от Бога, iм’я́ єму Iоан. Сей прийде
во свiдителство да свiдителствуєт о Свiтi /Iн. 1:6–7/.

Вiршi пiд гравюрою Богоматерi з прпп. Антонiєм i
Феодосiєм Печерськими. Канони, 1676 р.

Вiршi пiд гравюрою Богоматерi. Канони, 1716 р.
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Завдання: Транслiтеруйте духовнi вiршi, проставивши
роздiловi знаки за правилами (див. с. 23), i прочитайте
вголос, зберiгаючи наголоси та ритмiку.

Вiд заснування й до середини ХVIII ст. Києво-Печерська
лавра була свiточем нацiональної культури i свято берегла
та плекала давньокиївську мовну спадщину.

1740 року— вже пiсля розправи з українськими церковни-
ми книжками, в час закриття українських шкiл—Печерська
лавра попросила у Священного Синоду дозволу передруку-
вати «Житiя Святих» свт. Димитрiя Ростовського так,
як їх написав автор,— українською ц.-сл. з українськими
наголосами (попереднє видання все розiйшлося). Синод вiд-
мовив i наказав друкувати, замiнивши всi українськi слова
та наголоси на росiйськi. Лавра зволiкала. 1744-го до Києва
приїхала цариця Єлизавета—тут її вмовили дати дозвiл i
негайно розпочали друк. Проте за рiк Синод зупиняє видання,
а 1746-го знову повторює наказ: конче виправити книжки
святителя за московським взiрцем. Десять рокiв тривала
холодна вiйна за мову святого Димитрiя. Увесь цей час
Печерська друкарня тихо друкувала «Житiя», зазначаючи у
вихiдних даних роки попереднiх видань. Росiйський Синод
знав про це i бомбардував Київську лавру наказами виправи-
ти мову. 1751 року Синод рiшуче вимагає змiнити мову на
росiйську та видрукувати «Житiя Святих». Тодi Київський
митрополит Тимофiй (Щербацький) склав комiсiю, якiй
доручив виправити мову святителя. Комiсiя довго тягнула
час i зрештою заявила, що вона не знаходить нiчого, що
треба виправляти. Пiсля цього справу перебрав собi Святi-
ший Синод i зiбрав свою комiсiю, яка вiсiм рокiв виправляла
мову та наголоси в «Житiях Святих» на росiйськi, а видали
працю аж 1759 року89.

89Див.: Iларiон, митрополит (Iван Огiєнко). Святий Дмитро Туптало /
Життєписи великих українцiв. — К.: Либiдь, 1999, с. 186–188; Тексти
указiв, якими викорiнили нашу богослужбову мову див.: Огiєнко I.
Iсторiя українського друкарства, с. 378–406.
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Київський Псалтир 1715 року

У Псалтирi 1715 року збережено багато наших добрих
традицiй: перед кожним псалмом є духовне пояснення-
коментар; велику лiтеру вжито у словах Гд7ь, Цр 7квъ тощо;
розбивку на вiршi подано за Острозькою Бiблiєю; тропарi
та молитви мiж кафизмами iншi, нiж у новiтнiх; паєрик
позначає м’якiсть; на початку слiв, як у давнину, писано о
(де нинi w); нерiдко замiсть э написано и (середнiй звук и
часто плутали з i): рyци замiсть рyцэ тощо; часто «помил-
ково» вживано давньоукраїнськi наголоси: и3мz2 , даси2 тощо.

Це було одне з останнiх київських видань, де бачимо
незмiннi слова та звороти, якi знаходимо i в Київському
Псалтирi 1397 р., i в Острозькiй Бiблiї 1581 р. Пiсля указу
Петра I 1720 р. українськi церковнi книги вилучено з ужитку,
а наступнi видання ретельно звiрено з книгами росiйського
друку, «дабы никакой розни и особаго наречия не было».

Псалом 5:2–12
2. Глаголи моя внуши, Господи, разумiй званiє моє. 3. Вонь-

ми гласу молитви моєя, Царю мой i Боже мой. 4. Яко к Тебi
помолюся, Господи: заутра услиши глас мой, заутра предстану
Ти, i узриши м’я. 5. Яко Бог не хотяй беззаконiя, Ти єси, не
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прийдет к Тебi лукавну́яй. 6. Ни пребудут же законопреступ-
ници пред очима Твоїма. 7. Возненавидiл єси вся творящия
беззаконiє, погубиши вся, глаголющия лжу. Мужа кровей i
льстива гнушаєтся Господь. 8. Аз же в множествi милости
Твоє́я внiйду в дом Твой, поклонюся ко Церквi святiй Твоєй
в страсi Твоєм. 9. Господи, настави м’я правдою Твоєю, враг
моїх ради iсправи пред Собою путь мой. 10. Яко нiсть во устiх
їх iстини, сердце їх суєтно. Гроб отверст гортань їх, язики
своїми льщаху, суди їм, Боже. 11. Да отпадут от мислей своїх,
по множеству нечестiя їх iзрини́ я, яко прогнiваша Тя, Господи.
12. I возвеселятся всi, уповающiї на Тя, во вiки возрадуются, i
вселишися в них; i похвалятся о Тебi всi [любящiї iм’я Твоє].
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Придивiмося до нотних збiрок

Фрагмент поголосника 8-голосної Служби
Думи (ХVII ст.— ?). Правобережна Україна.

Кирiє, елейсон. Си, Кирiє («Господи, помилуй», «Тобi,
Господи» грецькою мовою). Амiнь, амiнь. Придiте, поклонiмся
i припадем ко Христу. Спаси нас, Сине Божий, воскресий iз
мертвих, поющия Ти: алилуя.
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Микола Дилецький. Граматика музикальна. Рукопис
1723р. Петербург

Придiте, поклонiмся i припадем ко Христу

Отвержем печаль
(цей давнiй зворот з Херу-
вимської подано через 69
рокiв по тому, як його бу-
ло змiнено на московське
«отложим попеченiє»).

Приклад
Каждую фантазiю, когда хочеш превращать через всякiє

клявиши i абецадла, хоч бемолярнiє, хоч диєзисовiє, чрез
дванадцять раз, знову ся превернет i прийдет колом на первую
лiтеру, з которою ся зачало компоновать тону, чого латво
дознаєш на iнструментi, i пилность твоя тебi покажет. ЗРИ.
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Вiршована передмова до Iрмологiона 1748 року

Завдання
Транслiтеруйте цей український вiрш, писаний у серединi

ХVIII ст. в Петербурзi упорядником цього Iрмолою. Знайдiть
риму, з якої видно, що автор вимовляв э як i.

Поет цитує наш одвiчний богослужбовий зворот: з
беспло1тнимы ли1кы, уживає українськi слова та наголоси:
чи1стимъ, нyжди, влади1ки (через и, а не ы), просёмъ, дво1хъ, з.

Того часу на вимогу царiв багато освiчених побожних
українцiв населяли росiйськi монастирi (серед яких Чудiв,
Симонiв i Троїце-Сергiєва лавра, для якої, власне, й написано
цей Iрмолой), перетворюючи їх в осередки високої духовностi
та культури. Вiдтак у Росiї з’явилася величезна кiлькiсть
пам’яток нашого духовного мистецтва, якi зокрема закар-
бовують традицiї української вимови ц.-сл. текстiв.
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Осмогласник Калiстрата з молдовського монастиря у
Драгомирнi, 1769 р.

Монах Калiстрат писав цей Осмогласник з благословення
свого святого настоятеля— прп. Паїсiя Величковського90.

Збiрка вiдтворює традицiйну богослужбову вимову:
Сыли Небесниz, выжу, нызверженниz, алчущым, с человэкы,
от тzжкых, от всzкых, в ных, Мойсеови, взийдем, ізийдет,
рцим (мало бути рцэм; у Москвi пiзнiше змiнено на рцем),
двер, Матер, помощ, єсм (ъ у кiнцi слiв пiд нотами опущено)
i багато iнших.

Фрагмент змiсту
Осмогласника

Завдання:
Визначте, якi наголо-

си в назвах свят вiдрiзня-
ються вiд нинiшнiх ц.-сл.
Яких двонадесятих свят
на -е́нiє тут бракує?

90Прп. Паїсiй Величковський (1722, Полтава — 1794, Нямецький мона-
стир, Румунiя). Вихованець Києво-Могилянської академiї, вiдновитель
слов’янського старецтва, один iз найвизначнiших наставникiв духовного
життя, названий утiленою святiстю, учитель внутрiшньої молитви, пер-
ший перекладач з грецької Добротолюбiя та багатьох святоотцiвських
творiв. Учнi святого вiдродили Оптину пустинь, заснували десятки
осередкiв духовностi, у сотнях монастирiв стали богоносними старцями.
Оскiльки пiд проводом св. Паїсiя (на Афонi, а потiм у молдовських
монастирях) подвизалися переважно українцi (бiльшiсть— колишнi
козаки) та молдовани, богослужiння запроваджено молдовською мовою
та ц.-сл. в українськiй редакцiї. Щовечора настоятель читав ченцям
твори св. отцiв почергово молдовською та слов’янською. Варто згадати,
що всi святi вихованцi Києво-Могилянської академiї шанували мову
народiв, до яких посилав їх Господь: перекладали на неї Святе Письмо,
засновували школи, де викладали рiдною тим народам мовою.
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Фрагменти Закарпатського Iрмологiону 1809 року
Iвана Югасевича-Склярського

В суботу вечер, догмат, глас 4. Слава... i нинi... Богородичний
Iже Тебе ради богоотец пророк Давид пiсненно о Тебi

провозгласи, величия Ти сотворшу: «Предста Царица одесную
Тебе». Тебе бо Матер ходотайцу Живота показа...

Зi стихири на П’ятдесятницю, глас 8
Прийдiте, людiє, Трисоставному Божеству поклонiмся...
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Iрмоси. Пiснь 1. На Рождество Христово
Христос раждаєтся, славiте! Христос со небесе, стрiтайте!

Христос на землi, возносiтеся! Пойте Господевi, вся земля.
I веселиєм воспойте, людiє, яко прославися.

Стихира Великої Суботи
[I нинi, i при]сно, i во вiки вiком. Амiнь. Прийдiте, ублажiм

Iосифа приснопам’ятнаго, iже в нощi к Пилату пришедша i
Живота всiм iспросивше: «Даждь ми Сего Страннаго...»

У цьому Iрмологiонi поч. ХIХ ст. вражає збереження
найдавнiшої мовної форми во вэки вэком, пронесеної крiзь
тисячолiття, не кажучи вже про типовi для України прадав-
нi: давыдъ, христос, пилат, пріидэте, поклонэмсz, грzдэте,
славэте. Вiдшлiфована вiками мовна палiтра Iрмологiону
свiдчить про цiлком самобутню, вiдмiнну вiд московської
редакцiї богослужбову традицiю.
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Артем Ведель (1765–1808). Iрмос 1-ї пiснi
канону Рiздва Христового. Зi збiрки поч. ХХ ст.

Христос раждаєтся, славiте, Христос с небес, срящiте,
Христос на землi, возносiтеся! Пойте Господевi, вся земля, i
веселiєм воспойте, людiє, яко прославися.
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Василь Петрушевський (1869–?). Взбранной Воєводi,
київського розспiву, гармонiзацiя. Зi збiрки 1901 р.

Взбранной Воєводi
Взбранной Воєводi побiдительная, яко iзбавльшеся от злих,

благодарственная восписуєм Ти, раби Твої, Богородице. Но
яко iмущая державу непобiдимую, от всяких нас бiд свободи,
да зовем Ти: радуйся, Невiсто неневiстная!

Твори, друкованi гражданкою (сучасними лiтерами з
уживанням э, ъ, i та θ), транслiтерують так само, як i
iншi ц.-сл. тексти, — за тими самими правилами.
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Автографи протоiєрея Кирила Стеценка (1882–1922)

У час могутнього й короткого, як спалах, вiдродження
України (УНР, Української Держави) 1917–1921 рр. нашо-
му народовi повернуто найбiльший скарб— рiдну мову та
споконвiчнi традицiї богослужбової культури.

Одним iз перших сформулював правила української транс-
лiтерацiї ц.-сл. текстiв генiальний український композитор
прот. К. Стеценко (ц.-сл. автограф «Панахиди» 1919 р.).
Вiн подає й першi взiрцi транслiтерованих пiснеспiвiв.

Задостойник на Стрiтення (приспiв)
Богородице Дiво, упованiє христiаном, покрий, соблюди i

спаси на Тя уповающих.
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Але невдовзi о. Кирило вiдмовляється вiд «класичної»
транслiтерацiї та обережно «українiзує» її, наближаючи
до живої мови. Iнодi митець писав у чернетцi бездоганно
транслiтерований текст, а наступного дня, переписуючи
автограф начисто, змiнював Отца, Отцу на Отця, Отцю
i навiть от на од, Божiю на Божую тощо. Таке рiшення
священика, зумовлене обставинами часу, давало змогу непо-
мiтно вводити в церкву вiками гнане рiдне слово, водночас
готуючи вiрних до змiни сакральної мови.

Задостойник на Вознесення Господнє
Роспiв Київо-Печерськой лаври
Величай, душе моя, вознесшагося од земли на небо Хри-

ста Жизнодавця. Тя, паче ума i словесе Матер Божую, в
лiто Безлiтнаго неiзреченно рождшую, [вiрнiї, єдиномудренно
величаєм].

Завдання: Пiдкреслiть українiзованi форми ц.-сл. слiв.
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Транслiтерованi молитовники

Коли у 1930-х роках радянський режим замiнив позiрне
гасло українiзацiї на нещадну боротьбу з «нацiоналiзмом»,
потопив у кровi УАПЦ та провiдну українську iнтелiгенцiю,
впровадив державний атеїзм, а над РПЦ встановив цiлко-
витий контроль—тодi 1000-лiтня традицiя богослужбової
вимови Руси-України лишилася тiльки у греко-католикiв
Галичини, Закарпаття, Пряшiвщини та в православнiй Бу-
ковинi, якi були пiд iншими державами та поза юрисдикцiєю
РПЦ (звiдси й сучасний мiф про те, що така вимова—
«галицький дiалект» або й «вигадка греко-католикiв»).

Саме там УГКЦ видала першi ц.-сл. молитовники з
українською (київською, руською) транслiтерацiєю.

Благодарiм Господа. Молитвеник для вiрних.
Уложив о. Степан Хабурський. Львiв, 1937 р.

(Перевиданий там само 1943 р., вже з уживанням лiтери ї
та певними виправленнями).
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Цi першi транслiтерованi молитовники ще не цiлком
узгодженi, у них трапляються розбiжностi, певний пошук
передачi сучасними лiтерами традицiйної церковної ви-
мови, проте загалом, окрiм непозначеного апострофа та
наголосiв, вони вiдтворюють увесь комплекс українського
богослужбового мовлення.

Отче наш. Молитовничок. Жовква 1937 р.

Загальнi риси всiх транслiтерованих молитовникiв:
э транслiтеровано як i; и—як и, пiсля голосних— ї, у

сполучнику й на початку слiв— i; е, є—як е, на початку
слiв та пiсля голосних— є; і мiж приголосними— як и: вино,
Николай, Христос; твердi р, шиплячi та губнi: Матер, цар,
нощ, голуб; наказовi слова переважно через i: рцiм, помолiмся,
отложiм; збереженi твердi закiнчення -т, -ц: будет, любит,
Отец (що вiдбиває традицiю, введену в Українi з кiн. ХVI ст.);
окремi сталi форми: Iсус, аллилуя та деякi iншi.
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1968 року видано перший православний ц.-сл. молитво-
слов з українською транслiтерацiєю91. Це унiкальне видання
було повторено ще двiчi: у 1986 i 1990 рр.

Попри окремi описки, цей молитовник найбiльш опрацьова-
ний та унiфiкований, проте в ньому також не вжито апострофа.

На жаль, нинi багато хто забуває, що цей молитовник
видано тричi з благословення московського патрiарха, i затято
не допускає української вимови у храми, очевидно, не вiдаючи,
що саме вона є традицiйною церковною мовою України, до
того ж скривдженою, що потребує нашого захисту.

91Видав його Екзарх усiєї України Фiларет, щойно возведений у сан
митрополита Київського i Галицького, — перший українець пiсля довгої
низки митрополитiв-росiян. Цей єдиний у безальтернативному морi
росiйської церковної лiтератури український молитовник з’явився в
короткому промiжку послаблення одержимої вiйни з «нацiоналiстами»,
переслiдування україномовної iнтелiгенцiї, закриття українських шкiл,
спалення в бiблiотеках архiвних iсторичних документiв; мiж двома
хвилями масових арештiв українських дiячiв культури.
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Рукою сiльського священика

У ц.-сл. служебниковi 1977 р. зi штампом «Московська Па-
трiархiя, Львiвсько-Тернопiльська єпархiя, Перемишлянське
Благочиння», з половиною богослужбових текстiв у росiй-
ськiй транслiтерацiї, православний священик зi старовин-
ного села Ста́нимир залишає свої записи, потрiбнi йому для
богослужiння. Вiн пише так, як одвiку молилися на цiй землi
«вiд Сяну до Дону» його дiди i прадiди, увесь його народ.

] ] ]

Отже, бачимо, що давньокиївська вимова ц.-сл. текстiв
нiколи не припинялася, i хоч зазнавала протягом iсторiї
певних змiн, однак у головних рисах лишалася незмiнною
вiд часiв княжої Русi до сьогодення.
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Янголи вчать, як молитися

Фрагменти розписiв Троїцької надбрамної церкви Києво-
Печерської лаври. 20–30-тi рр. ХVIII ст.

Зауважте, що э у ХVIII ст. звучала в церквах України
цiлком «канонiчно» саме як i, а не як є.

Принесiте Господевi отечествiя язик, принесiте Господевi
славу i честь. Принесiте Господевi славу iмени Єго /Пс. 95:7–8/.

Київський Псалтир 1397 р.

Острозька Бiблiя 1581 р.

Київський Псалтир 1902 р.
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Iкони говорять українською

Уважно придивiться до цих Євангельських текстiв на iконах
Спаса Вседержителя. Цю традицiю написання, що сягає корiн-
ням у найдавнiшi кириличнi пам’ятки, християни всiх куточкiв
нашої землi зберiгали аж до початку ХIХ ст. — майже 10 вiкiв!

XVI ст. Галичина Перша пол. XVII ст. Волинь

Друга пол. XVII ст.
Полiсся

XVIII ст.
Черкащина

XVII ст.
Лiвобережжя

Iнодi замiсть пріидёте писали при(й)дёте—це ближче не
лише до нашої вимови, але й до найдавнiшої традицiї написан-
ня цього слова.

Росiйську редакцiю— пріиди1те—було введено лише в Мос-
ковськiй Бiблiї 1663 року, а ще через кiлька столiть православ-
них українцiв позбавлено права вимовляти э як i та нав’язано
чужу вимову. I лише Верховний Патрiарх з iкон благословляти-
ме Українську Церкву молитися споконвiчною мовою її святих.
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Перша пол. XVIII ст. Київщина

Прийдiте, бла-
гословеннiї Отца
Моє́го, наслiдуйте
уготова́нноє вам
Царствiє Небесноє
от сложенiя мира.
Взалкахся, i дасте
Ми ясти. Вжадах-
ся, i напоїсте М’я.
Наг бiх, i одiясте
Мене, странен бiх,
i приясте М’я в
дом свой. Єванге-
лiє от Матфея, за-
чало 106

/Мф. 25:34–35/.

Прийдiте ко Мнi, всi труждаю-
щиїся i обремененi, i Аз ви упокою.
Возмiте iго Моє на ся. Iго бо Моє
єсть благо i брем’я Моє не тяжко
/Мф.11:28–30/.

Поч. XVII ст. Волинь

XVIII ст. Слобожанщина Поч. XVIII ст. Київщина
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Кiн. XVIII ст. Рiвненщина Поч. XIX ст. Сумщина

Звернiть увагу не лише на сло-
ва пріидёте, возмёте, але й на те,
що ви та вы в українськiй вимовi
звучали однаково. Слово есмъ пи-
сали переважно з твердим м (за
нашою мовною традицiєю ХVII ст.),
а не з м’яким, як нинi.

Сер. XVIII ст. Київщина

Фрагмент української iко-
ни ХХ ст. з виправленим
за росiйською редакцiєю
текстом.

Прийдiте ко Мнi, всi тружающися i
обр[емененi]...

Прп. Андрiй Рубльов. Бл. 1411 р.
Московське князiвство
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Втеча в Єгипет. ХVII ст. Галичина

Iосифе! Востав, пойми Отро-
ча i Матер, бiжи во Єгипет
/Мф. 2:13/.

Вифлеом Єрусалим

Iкономаляр змiнив на слух лише окремi лiтери, оскiльки
и, m та ы в наведених словах українцi вимовляли однаково,
а р не пом’якшували. Вифлеом—давня форма, ужита й в
Острозькiй Бiблiї разом з новiшою: Вифлеєм.
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Фрагмент Деiсусного чину. 1760-тi рр. Чернiгiвщина
Аз єсм Пастир добрий;

Пастир добрий, душу Свою полагаю за овцi /Iн. 10:11/.

На центральнiй iконi знаменитого сорочинського iко-
ностасу (30-тi рр. ХVIII ст. Полтавщина) також бачимо
па1стиръ, де, окрiм твердого р, ще й змiнено ы на и. На
iнших iконах знаходимо: язици, ти, пребиваю. Спробуймо
вимовити цi слова по-росiйськи, i зрозумiємо, якою мовою
молилися на Полтавщинi та Чернiгiвщинi у ХVIII ст.
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Святий архангел Гавриїл.
Народна iкона поч. ХVIII ст. Чернiгiвщина

Народний майстер помилився, написавши Гаврыілъ за-
мiсть Гавріилъ. Однак така помилка не лише показує, як
вимовляли це iм’я «мужицькою мовою», — вона засвiдчує не-
знищеннiсть височезної української культури. Бо коли ми ба-
чимо Гаврилъ у болгарських рукописах IХ ст., коли знаходимо
таке ж написання у творах Києво-Печерських святих ХI ст.,
а потiм— у Євангелiях рiзних мiсцевостей України ХII–
ХV ст., натрапляємо на Гаврила в догматиках Львiвського
Iрмологiона кiн. ХVI ст. й нарештi— на iконi з Чернiгiвщини
поч. ХVIII ст., —тодi схиляємо колiна перед цiєю Богом да-
ною нам культурою, перед тим неосвiченим майстром, який
зберiг прадавню мову своїх батькiв i залишив її для нас...

Тодi, як бачимо, Україна не була роздiлена на Схiд i Захiд
(хоч Правобережжя шматувала Польща, а Лiвобережжя—
Росiя) — i Схiд, i Захiд молилися українською.
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Лемкiвська iкона XVI ст., яка засвiдчує написання
iменi i 6сусъ з одним i.

Образ нерукотворений Господа нашего Iсуса Христа

Фрагмент iкони
Трьох святителiв.
XVII ст. Київщина

Фрагмент iкони
Спас—Виноградна лоза.
Поч. XIX ст. Одещина

Свzтытель Христов Iоан
Златоуст

Ядий Мою плоть, пiяй Мою
кровъ
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Коли виникла українська мова?

Будь-яка мова не з’являється на свiт у готовiй вiдшлi-
фованiй лiтературнiй формi: вона формується вiками, зазнає
впливiв i запозичень, утiм, зберiгаючи й розвиваючи тi риси,
що вирiзняють її з-помiж усiх iнших мов.

Завдяки високiй культурi наших пращурiв — слов’янських
племен, що мешкали на землях майбутньої України, — наша
мова почала формуватися дуже рано, щонайменше з VI ст.92

За часiв князя Аскольда (60-тi рр. IХ ст.) Київська держава
вже мала богослужбовi книги та переклади Святого Письма,
написанi «руськими письменами», тобто власною слов’янською
абеткою93. Ось чому вдосконалена абетка (кирилиця) та книги
болгарських просвiтникiв, потрапивши в цей край через 150
рокiв, легко закоренилися, i так скоро тут з’явилися довершенi
рукописнi шедеври, в яких, окрiм розвиненої культури письма
та мiнiатюри, знаходимо й самобутнi риси руської мови (як
тодi називали майбутню українську мову: московська форму-
валася значно пiзнiше й на iнших теренах, i руською її нiхто
не називав аж до кiнця ХVIII ст.94). Варто зазначити, що цi
«українiзми» потрапляли в богослужбовi книги всупереч волi
переписувачiв, якi мали лiтера-в-лiтеру вiдтворити спiльнослов’-
янське джерело моравської редакцiї, — «помилка» виникала
завдяки вже задовго сформованiй традицiї мовлення русичiв.

Давньоруськi рукописи та графiтi вражають безлiччю
колоритних українських слiв i мовних форм, якi наш народ
пронiс крiзь тисячолiття, не загубивши анi пiд татарами, анi

92Докладно про це див.: Пiвторак Г. П. Українцi: звiдки ми i наша
мова. — К.: Наукова думка, 1993. — 200 с.

93Брайчевський М. Ю. Походження слов’янської писемностi. Видан-
ня 4-те. — К.: Вид. дiм «Києво-Могилянська академiя», 2009, с. 19–40;
121–128.

94Див.: Пiвторак Г. П. Походження українцiв, росiян, бiлорусiв
та їхнiх мов: Мiфи i правда про трьох братiв слов’янських зi
«спiльної колиски». —К.: Академiя, 2001, с. 105–109. Див. також:
http://www.parafia.org.ua/biblioteka/istoriya-mova/pohodzhennya-
ukrajintsiv-rosiyan-bilorusiv-ta-jihnih-mov/ .
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пiд поляками, анi пiд росiянами. У написах Київської та Черво-
ної Русi (Галичини) ХI–ХIII ст. можна знайти понад двадцять
мовних рис (фонетичних i морфологiчних), бiльша частина
з яких непритаманнi жоднiй iншiй слов’янськiй мовi, крiм
української.

Ось деякi з найдавнiших рис нашої мови95:
� закiнчення -овi, -евi в давальному вiдмiнку iменникiв:
Господевi, Отцевi, мужевi, кесаревi, огневi, дневi, моревi,
олтаревi, змiєвi, ангеловi, синовi, духовi, чоловiковi, враговi,
поповi, мировi, грiховi, Христовi, Мойсеєвi, Петровi, Iоановi,
Iосифовi, Корниловi, Ниловi, Степановi, Василевi тощо;
� суто українська вимова г— звiдси плутанина г з х: хрiха
(грiха), снiх (снiг), ход (год), дидрагма (дидрахма), ходi
(годi); пропуск лiтери г також свiдчив про її гортанну вимову
(випадати мiг лише фарингальний h): iзна́ша (iзгнаша), разнı́вав
же ся (разгнiвав же ся), iзниє́ть (iзгниєть), бı́ство (бiгство);
� в замiсть л у дiєсловах минулого часу: писав, ходив, молив,
огородився;
� чергування в й у (унiкальна риса української та бiлоруської
мов, що обумовлює їх милозвучнiсть): у пустинi, у Коринфi,
у суботу, у праздник, у мирi, у вас, услiд, укупi, узяти,
уселишися, вчителю, навчиша, навчитеся, вмрете, вмитися,
вгодникъ, улiсти у корабль (лише в Галицькому Євангелiї
1264–1301 рр. знайдено 260 випадкiв змiни «в» та «у»); у
пам’ятках ХI ст. фiксовано нашу вимову в, що наближається
до у: Єустратию, аугуста, Гауриил, Паул, прауда;
� середнє звучання и (властиве лише українськiй мовi):

и замiсть ы i навпаки: тисящи, вмитися, рызи, трызна,
просыти, лыста тощо;

э (яке звучить як i) часто на мiсцi и i навпаки: исконэ,
ученицэ, от землэ, своэ, овцэ, стины (замiсть «стэны»);

95Приклади взято з богослужбових i свiтських пам’яток рiзних регiонiв
Русi, найдавнiших графiтi (написiв, прорiзаних на стiнах), див.: Корнiєн-
коВ. В. Корпус графiтi Софiї Київської (див. джерела, с. 104); а також—
з книг проф. Г.Пiвторака «Українцi...» (с. 104–134), «Походження
українцiв...», роздiл «Найдавнiшi риси української мови» (с. 39–48).
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� закiнчення -у в род. вiдмiнку однини iменникiв чол. роду:
солоду, меду, дому, верху, полу, хлiбу;
� ро замiсть ра: розп’ятiї, роздумiяште, розгнiвять, рос-
тяше, роботи, огородився;
� чергування приголосних г, к, x зi свистячими з, с, ц у дав.
та мiсц. вiдмiнках однини iменникiв: дiвцi, слузi, на березi, в
книзi, на рiцi, по Пасцi (тобто по Великодню);
� закiнчення -ої в род. вiдмiнку однини прикметникiв жiн.
роду: великої, доброї, святої, пагубної;
� закiнчення -ти, -мо замiсть ц.-сл. -ть, -мь (пiзнiше -мъ)
у дiєсловах: просити, долучити, писати, скончати, вiруємо,
приносимо, даємó, питаємо, помагаємо;

Iжеi хе-
ровимо96

(оiни) обра-
зующе
i Животво-
рящеi Тро-
iцi три-
всятоi пiс[нь]
приноси-
мо, всяко ни[нi]...

Фрагмент Херувимської пiснi.
ХIII ст., Київ, Софiйський собор (графiтi №1091)

Напис зроблено у вiвтарi (тобто церковнослужителем, лю-
диною освiченою, що знала грамоту i богослужбовi тексти).

У цьому фрагментi бачимо не лише йотовану i пiсля голос-
ної (трисвятої, Трої/йцi, Животворящеї/й), «Троiцi» (а не
«Троiце»), але й суто українське «приносимо». Тривсятої за-
мiсть трисвятої—помилка, що нерiдко траплялася вдавнину.

96э в ХI–ХIII ст. у Русi вимовляли найчастiше як дифтонг iе, i чи е.
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� кiнцеве -е, -є замiсть -еть, -єть (пiзнiше -ет, -єт) у
формах 3-ї особи дiєслiв теперiшнього i простого майбутнього
часiв I дiєвiдмiни: може, убиває, iде, живе, поучає;
� м’яке ц (переважно в живiй мовi): отця, слiпця, вдовиця,
черноризця, Валерця, Архипцю, мiсяця тощо;
� тверде р: створу́, узру́, ке́сар, твар, по мо́ру, го́ркаго;
� твердiсть шиплячих: чоловiк, жона, утвердившому, давшо-
му, убившому, iмущому, творящому, вiрующому, меньшому;
� кличний вiдмiнок: владико, Стефане, голово, жено, друже,
княже, брате, земле, учителю;
� присвiйна форма: Микулини книги, манастирев;
� форми власних iмен i назв: Давыд, Дмитро, Петро, Марко,
Яким, Володимир, Михайло Костянтинович, Гаврил, Ми-
кула, Кыєв; Олени, Орини, Катерини, Олекси, Олександра,
Пантелеймона, Ларiона, Мотруни, Григора, Костяньтина97;
зменшувальнi форми iмен: Слiпко, Остапко, Iванко, Василко;

Г[оспод]и, помози ра-
бу Своєму Костяньти-
ну грiшному i iзбави
от всякоя бiди.
Середина ХII ст.

Київ, Софiйський собор (графiтi №145)

Г[оспод]и, помоз[и] ра-
бу Своєму Василевi.
ХI–ХIV ст.

Київ, Софiйський собор (графiтi №1002)

� окремi слова: собi, тобi, ось, радощами, погоничi, олтар,
церква, мiсяця, року, година, ягня, юдей, багно, гирло, хмара,
сподiваться, вчиняти, тужити, родитися, уразити, млин,
стайник (конюх), проскура, стегно, вапно, хрест, хрестити,
лагодити, вежа, гай (це все ХI ст.!), який, мур, мурований,

97Iмена в род. вiдмiнку взято з монастирських синодикiв. Тодi руськi
iєромонахи не соромилися читати перед Богом «неканонiчнi» iмена.
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рудий, сивий, сивiти, питайте, сбируться, манастир, єроди-
якон, єрей, Наумечiвна, спадок, угода, згода, вдячно, жито,
заяць, щогла, чуйний, сягнути, прапор, вага, шпак та багато
iнших (майже всi цi слова є в ц.-сл. словнику прот. Г.Дяченка,
бiльшiсть — як «древне-славянское» або «древне-русское»).

Тут не поданi ще iменники на -ць та дiєслова на -ть,
про якi йшлося ранiше (див. с. 8, 10, 29), наказовi дiєслова,
вимова э як i, що, розпочавшись, очевидно, в Х ст., у бiльшостi
українських говорiв остаточно сформувалася в ХIII ст.98, та
iншi «українiзми» давньої мови.

Але й наведеного досить, щоб зробити певний висновок: усi
нав’язуванi нашому народовi теорiї, якi принижують гiднiсть
української мови (називаючи її чи то дiалектом росiйської,
чи перекрученою польською, чи взагалi штучно створеною),
зумовленi або невiглаством, або свiдомим спротивом iстинi.
Українська мова— одна з найдавнiших i найбагатших слов’-
янських мов, i збереження її має загальносвiтове значення.

Пiдкреслимо, що всi наведенi в цьому роздiлi слова та
мовнi форми були характерними на величезному просторi, це
була мова єдиного народу— i саме українського99!

«Мова Надднiпрянщини та Червоної Русi XI вiку— цiлком
рельєфна, певно означена, ярко-iндивiдуальна лiнгвiстична оди-
ниця; i в нiй аж надто легко й виразно можна пiзнати прямого
предка сучасної малоруської мови». Агатангел Кримський
(1871–1942), український академiк свiтової слави.

«У малоросiйському нарiччi сховано походження багатьох
слов’янських слiв, якi марно шукатимемо в нинiшнiй росiйськiй
мовi». Дмитро Бантиш-Каменський (1788–1850), вiдомий
росiйський iсторик, археолог.

98Пiвторак Г. П. «Українцi...», с. 107–108.
99Дехто дорiкає нашiй мовi численнiстю дiалектiв i запозичень, але

цим вона не вiдрiзняється вiд iнших, серед них i росiйської.
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Сим образом тельче́м Дух Святий явися Луцi
Остромирове Євангелiє 1056–1057 рр., Київ

Що робити з помилками

Явнi помилки чи описки, що трапляються в ц.-сл. текстах,
у транслiтерацiї виправляють. Однак слова, що вiддзеркалю-
ють українськi орфоепiчнi особливостi, конче зберiгають, як
i давнi мовнi форми. Наприклад, слово животворzщой не змi-
нюємо на животворящей оскiльки за цим -щой стоїть давня
богослужбова традицiя; так само й правiчнi сион, iюда чи тради-
цiйне для ХVII ст. естъ. Не виправляємо Ерусалимъ, свzтого,
отцю, серце на типовi Iєрусалим, святаго, Отцу, сердце.

Отже, стикаючись з незвичним ц.-сл. словом, будьмо уважнi,
оскiльки рукописи i стародруки зберiгають iсторiю та культуру
нашого народу.
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Замiсть пiслямови

«Київська митрополiя в церковнiм вiдношеннi об’єднувала
ввесь український народ; по всiх єпархiях цiєї митрополiї, в
головних рисах, була одна церковна вимова, — вимова київська;
правда, як показують церковнi пам’ятки ХI–XVI вiкiв, на окре-
мих землях українського народу досить помiтно пробивалася й
своя мiсцева вимова, але головнi риси її скрiзь були однаковi.

Галичина, втративши в першiй половинi XIV-го вiку свою
самостiйнiсть i опинившися пiд Польщею, не порвала проте
своїх церковних зв’язкiв iз своєю митрополiєю; так само й по
Люблинськiй Унiї 1569 p., коли вже всi українскi землi приєд-
нано до Рiчi Посполитої Польської, увесь український народ у
своїх церквах продовжував чути одну стародавню церковну
вимову, — київську. Такою самою справа позоставалася аж по
1654–1667 роки, коли Лiвобережжя приєдналося до Москви.
Правобережжя позосталося в Рiчi Посполитiй Польськiй, i тут,
аж до розборiв Польщi, по всiх українських церквах панувала
одна тiльки стара українська вимова, один тiльки наголос. За
цей час не можна вказати анi однiєї доби, анi одного мiсця,
коли й де б серед українського народу Правобережжя
вiдома була якась iнша вимова...»100

100Митр. Iларiон. Український лiтературний наголос, с. 24 (видiлення
наше. — Г.К.).
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Вiдшлiфовуючи протягом ХVII ст. ц.-сл. мову, високо-
освiченi українськi iєрархи-науковцi намагалися зробити її
унiверсальною та однаково зручною як для української, так
i для росiйської вимови. Змiнюючи для першої московської
Бiблiї рёкы на рёки, придёте на пріиди1те та iнше, вони не
пiдозрювали, що невдовзi одвiчну вимову їхньої Церкви буде
заборонено i за кiлька столiть жорстоко викорiнено...

Любов не мислить зла /1Кор. 13:5/. I нам належить не мис-
лити зла проти кривдникiв— як давнiх, так i сучасних, —
але безбоязно викривати кривду, беззаконня, неправду й
обстоювати iстину. Господь дарував нам цю землю з її
неповторною культурою, i ми не маємо права перетворити
її на чужину, як не маємо права зректися матерi.

Закарпатський Iрмологiон поч. ХIХ ст., що зберiг
мовнi форми 1000-лiтньої давнини:

На рiцi вавилоньстей, алилуйя,
ту сiдохом i плакахом,
пом’янувше Сiона.
Алилуйя /Пс. 136:1/
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писателя XI в. // Slavia, časopis pro slovanskou filologii. — Praha,
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На авантитулi й титулi—
заставка Київського Акафiстника, 1674 р.;

оздоба Острозької Бiблiї, 1581 р.;
херувими ґравера Iллi зi Львiвського Євангелiона, 1636 р.;

оздоба Стрятинського Служебника, 1604 р.

На с. 47, 103—оздоби Київського Псалтиря 1902 р.

На с. 102— гравюра з Києво-Печерського Патерика. Київ, 1661 р.

На цiй сторiнцi—оздоба Нового Завiту з Псалтирем, 1692 р. Київ;
оздоба Львiвського Трiодiона, 1642 р.

Рамки
з Великого Требника свт. Петра (Могили), 1646 р. Київ.

Парафiя Св. Арх. Михаїла, Музей просто неба, Київ (Пирогiв), 2012.
Моб. т. 067–11–909–73, 095–38–829–16; contact@parafia.org.ua.

mailto:contact@parafia.org.ua


Спас Вседержитель, 1678 р. Пiнськ (Бiлорусь)
Прийдiте, благославенiї Отца Моєго, наслядуйте уготованної

єсть вам Царство Небесноє от сложенiя мiра (мёра).
(Пiдкресленi слова виявляють бiлоруську вимову ц.-сл.

тексту; зауважмо, що э тут також незмiнно звучить як i).
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