18. Свєнчиц без картуша – Мацюк 1964 № 85; Мацюк 1981 № 19;
Лауцявичюс № 1794; Немировский № 19.
19. Свєнчиц у картуші під короною – Мацюк 1964 № 84; Мацюк 1981 № 13,
14; Немировский № 19.
20. Гоздава – Мацюк 1964 № 10–12, Мацюк 1981 № 22–23, Немировский
№ 22–23.
21. Єліта в лінійному картуші – Тромонин № 404–405, Лихачев ІІ № 513,
514; Мацюк 1964, № 54–59; Мацюк 1981 № 117–119, 122–124, 128, 131, 132;
Лауцявичюс, № 1512; Немировский № 117–119, 122–124, 128, 131, 132.
22. Літера S у картуші під короною – Тромонин № 413, Мацюк 1964 № 101.
23. Топор маленький без картуша навкіс – Мацюк 1964 № 61; Мацюк 1981
№ 48–51; Немировский № 48–51.
24. Остоя – Мацюк 1981 № 109.
25. Топор маленький без картуша прямо (не виявлено) – Тромонин № 393.
26. Кабан.

ÓÄÊ 09(477):002+025.171:027.54(477)

Людмила Гнатенко,
ст. наук. співробітник НБУВ,
канд. філолог. наук

СТАРОУКРАЇНСЬ КИЙ УЗУС
ДА В НІХ КИРИЛИ ЧНИХ ДРУКІВ
У К О Н Т Е К СТ І Ц Е Р К О В Н О СЛ О В ’Я Н С Ь К О Ї
РУ КО П И СН О Ї П И СЕМ Н О Ї П Р АКТИ КИ
Досліджено графіко-орфографічні системи голосних інкунабул кінця ХV ст. і
стародруків останньої чверті ХVI – початку ХVII ст. та вплив на них
староукраїнської церковнослов’янської рукописної писемної практики.
Встановлено основні узусні орфограми, простежено відбиття орфографії інкунабул
у стародруках. Використано джерельну базу переважно відділу стародруків та
рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: інкунабули, стародруки, староукраїнська церковнослов’янська
рукописна писемність, узус, графіко-орфографічна система, орфограма, буква.

Історично склалося так, що давні українські кириличні друковані
пам’ятки поділяються на інкунабули та стародруки.
Інкунабули кінця ХV ст. є першими слов’янськими книгами,
надрукованими кирилицею. Вони були видані в Кракові Швайпольтом
Фіолем. Це православні канонічні богослужбові книги, створені
церковнослов’янською мовою: Октоїх, 1491 р.; Часослов, 1491 р.; Тріодь
Пісна, близько 1491 р. (у наукових працях проходить й інша дата – близько
1493 р.) [12, с. 12, № 3.2] та Тріодь Цвітна, близько 1493 р. [12, с. 12, № 1.1].
До них належить і «Ïñàëòèðü ñ âîçñëäîâàí³åì», яка до нашого часу не
збереглася, але відомості про яку є в «Ïðàùèö» архієпископа Пітирима
1721 року [11, с. 7]. Приналежність першодруків до православного обряду,
їх мовні та узусні (правописні) особливості свідчать про українське
походження оригіналів, з яких вони робилися, як і про походження
помічників Фіоля, оскільки сам він був вихідцем із півдня Німеччини. Так,
у святцях, доданих до Часослова, згадуються поширені в Україні свята:
Феодосія Печерського, Св. князя Володимира, Свв. князів Бориса і Гліба
та ін. Дані мови (напр., заміна h на і, у на в, ц на ч) вказують на захід України
[2, с. 24 та ін.; 3, с. 14, 24–29]. Про популярність і значимість видань Фіоля
в українських землях свідчить їх поширення в ХVІ та ХVІІ ст. [10, с. 991].
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Зразками для першодрукарів були рукописні книги, які за рукописною
книжною традицією писалися, оздоблювалися й оправлялися.
Виготовлення кириличного шрифту Швайпольт Фіоль замовив Рудольфові
Борсдорфові з Брауншвайга, який, за його вказівками, відлив 230 літер і
надрядкових значків [7, с. 89]. Для шрифту був узятий півустав
південнослов’янського типу, яким користувалися українські писці другої
половини ХV ст. У правопису був використаний староукраїнський
орфографічний узус рукописного конфесійного письменства, який
складався в цей період з орфограм давньоукраїнських (часів Київської Русі),
південнослов’янських (переважно середньоболгарських) та новітніх,
напрацьованих староукраїнською практикою. Використання південнослов’янського півуставу та правопису було зумовлено загальнослов’янським реформаційним рухом, який розпочався в монастирських
скрипторіях на Афоні в середині ХІV ст. і поширився на Балканах, а в 1375 р.
у Болгарії патріархом Євфимієм Тирновським була проведена на
державному рівні книжна реформа канонічної писемності, яка вплинула
на весь подальший розвиток писемності як південних, так і східних слов’ян.
В Україні книгодрукування на постійній основі розпочалося тільки з
останньої чверті ХVІ ст. і веде свій початок від Львівського Апостола
1574 року, надрукованого Іваном Федоровим, який був фундатором цієї
справи. Вивчаючи друки Івана Федорова, дослідники давно зауважили,
відзначає В. Фрис, що друкар мав у своєму розпорядженні чимало книг,
переписаних в Україні, які вплинули на подальші його видання, і що він
серйозно вивчав кращі надбання в галузі книгописання й деякі з них
запозичував [14, с. 52]. Розпочата справа дала поштовх до всебічного
розвитку друкарства, були видані, наприклад, залучені до даного
дослідження, «Ключ царства небесного, и нашее христианское духовное
власти нерешимый узел» Герасима Смотрицького, 1587 р. (Острог);
Збірник полемічного характеру, 1588 р. (Острог); «Адельфотис. Граматіка
доброглаголиваго tллинословtнского zзыка...», 1591 р. (Львів); Апокрисис
Христофора Філалета, біля 1598 р. (Острог); Книжиця, 1598 р. (Острог);
«Nïèñú íà ëèñòú, â áîç âºëºáíîãî, nöà Èïàòºà âîëîäèìºðñêîãî ³
áºðºñòºéñêîãî ºï ñ ~ ï à, äî zñíº jñâºöîíîãî êí~ æ àòè Êîñòº í~ ò èíà
Jñòðîçñêîãî, âîºâîäû êèºâñêîãî», 1598 р. (Острог); Молитовник, 1606 р.
(Острог); «Ëêàðñòâî íà jñïàëûé îóìûñëú ÷îëîâ÷¿é...», 1607 р.
(Острог); «Èæº âú ñò~ûõú nö~à íàøºãî ²jàííà Çëàòîîóñòàãî, àðõ¿ºïñ~ïà
Êjíñòàíò³íîóïîëu. Êíèãà j ñù~ºíúñòâ», 1614 р. (Львів); Зєрцало
Богослов’я Кирила Транквіліона, 1618 р. (Почаїв); Анфологіон, 1619 р.
(Київ); Євангеліє учительне Кирила Транквіліона, 1619 р. (Рохманів) та ін.

Починаючи з кінця ХІV – початку ХV ст. у староукраїнській
церковнослов’янській рукописній писемності розвиток українського узусу
відбувався в боротьбі та взаємодії двох правописних систем:
давньоукраїнської та південнослов’янської. Цей процес призвів до
поступового унормування графіко-орфографічної системи, в якій були
поєднані орфограми давньоукраїнські, південнослов’янські та новітні
українські, напрацьовані в ХІV–ХV ст. і закріплені в ХVІ ст.
Далі розглянемо, спираючись на власні напрацювання в цьому
напрямі, основні узусні орфограми давніх українських друкованих кодексів
у системі голосних, в якій використовувалися дублетні букви при передачі
одного звука [4, с. 39–57; 5, с. 27–39; 6, с. 55–73]. Прослідкуємо спочатку в
інкунабулах кінця ХV ст., а потім – у стародруках останньої чверті ХVI –
початку ХVII ст. вплив на них церковнослов’янської рукописної писемної
практики, а також відбиття орфографії інкунабул у стародруках. До
дослідження залучена джерельна база переважно відділу стародруків та
рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Орфографічний матеріал Октоїха 1491 р. узято з ілюстрацій, поданих у
працях [12, іл. 1.8, 1А (арк. 57 та 169 зв.); 9, 31 (арк. 2 зв.)]. Тріодь Цвітна,
(близько 1493 р.) до даного дослідження не залучена.
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Інкунабули кінця ХV ст.
В інкунабулах звук А передається буквою А за давньоукраїнською
традицією на початку слів, після твердих приголосних та шиплячих, а також
після Ц: àäà 29, ñëàâà 29, âúñê~ðñøàé 2 çâ., âú çºðüöàë 57 (Îêò. 1491 ð.);
àã~ãëü 1, ìëú÷àòè 20, ïîäðàæà 20 çâ. (ÒÏ 1491 ð.); àìèíü 19, âí÷àþùàãî
28, áäíèöà 27 зв. (Ч 1491 р.). Після шиплячих спорадично зустрічається й
буква U , яка з’являється в цій позиції на місці А в рукописних пам’ятках із
початку ХV ст. під впливом південнослов’янської орфографії: íà÷uòè 1,
îóáóâàvùu 21 (ÒÏ 1491 ð.); ïðоò÷u 1, ïjäâèæuñu 19 (Ч 1491 р.). Юс малий
трапляється і після букви Ц, під впливом живомовної м’якості вимови
останньої, відновленої з ХV ст., напр.: ìëàäºíöu 21 (ÒÏ 1491 ð.). Áóêâà U
передає звук А послідовно у позиції після м’яких приголосних: ðàñïuòèº
2 çâ., êíusèà 57 (Îêò. 1491 ð.); âäèâuñu 1, ïYñòèíu 21 (ÒÏ 1491 ð.); çàðu 1,
ìèëîñòûíu 28 (Ч 1491 р.). Іноді на місці U уживається буква ®, що відбиває
середньоболгарське правило писати ® після м’яких приголосних Л’, Р’,
Н’ у родовому відмінку однини іменників jо-основи, у називному відмінку
однини іменників jа-основи та в дієсловах на - zòè [15, с. 373]. Такі
написання спорадично фіксуються тільки в інкунабулах, друкам наступного
періоду вони не властиві: âúñêîãî 21, ñúòâàðàõvëèòîðã¿v2 (ÒÏ 1491ð.);

èçáàâëuùàãî 28 (Ч 1491 р.). Йотація звука А передається за традицією
буквою z на початку слів: zêî 2 çâ., 57 (Îêò. 1491 ð.); zâ 20 çâ., zêî 21
(ÒÏ 1491 ð.); zðîñòè 19, zçûêü 26 (Ч 1491 р.). Ця норма в інкунабулах
витримана майже послідовно, на відміну від рукописних пам’яток, в яких
у цей період також фіксуються й написання з U . Трапилася й
південнослов’янська орфограма написання на початку слова букви V
на місці нашого z: vçûêü – zçûêîìü 57 (Окт. 1491 р.). Після голосних буква
U вживається за нормою середньоболгарської орфографії, як і в рукописах,
на відміну від давньоукраїнської традиції писати в цій позиції z: èçü
ä â~ ºñòâºíûu 2 çâ., ïëà÷ºâíàu 57 (Îêò. 1491 ð.); âúñïîìèíàu 1, ñëàâíàu
20 (ÒÏ 1491 ð.); ïðèñíjñîóùüíàu 1 çâ., ìîu 19 зв. (Ч 1491 р.). Проте в
деяких кодексах після голосних ще зустрічається і z, яка також спорадично
наявна і в рукописах. Але в цій позиції в інкунабулах більш поширена інша
орфограма – передача йотації звука А через букву А, тобто без позначення
йотації: âðàæ¿à 2 çâ., n÷~üñòâ¿à 57 (Îêò. 1491 ð.); îó÷ºí¿à 1, jêààíàà 20 çâ.
(ÒÏ 1491 ð.); áîàùèõñu 28 çâ., ïîïèðàþùàà 26 (Ч 1491 р.).
Звук Е передається за традицією після приголосних через букву є вузьку:
æèâîäàâ÷º 2 çâ., âºäºñu 57 (Îêò. 1491 ð.); äàëº÷º 2, âº÷ºðu 2 çâ. (ÒÏ
1491 ð.); çºìëè 1 çâ., âº÷ºðü 19 (Ч 1491 р.). Йотація звука Е передається
через Є широку та є вузьку, як і в рукописних пам’ятках. Графема Є широка
з кінця ХІV ст. замінила графему Є якірну, або язичкову, яку писці ставили
на початку слова та складу, вузький варіант – після приголосних букв. У
досліджуваних же інкунабулах спостерігаються різні підходи у вживанні
букв Є широкої та є вузької: в Окт. 1491 р. на початку слів та після голосних
переважають написання з є вузькою, хоча вживання Є широкої також
поширені: ºäèíY 2 çâ., ºãî 57 – ªäèíîðîäíûè 57; ðàñïuòèº 2 çâ., ðàäYºòñu
57 – ïðàâîñëàâèªì 2 зв. (Окт. 1491 р.); у ТП 1491 р. переважно пишуться Є
широка на початку слів, а є вузька – після голосних: ªäèíîãî 2, ªñè 20,
æèò¿º 20 çâ., ñúçäàíèº 21; в Ч 1491 р. в цих позиціях майже послідовно
вживається є вузька: ºñè 19, ºãî 28, áºçàêîí¿º 25 çâ., Îáëàäàºòü 28 зв., але
трапляються й написання: ªãî 28, ìÎªìü 19.
Середньопередній звук И передається, як і в рукописах, через Ы та И,
які прийнято було писати за етимологією; написання проти етимології у
досліджуваних друках не зафіксовані. Буква Ы вживається за традицією
на місці давнього Ы: áûâààõv 2, ïYñòûíu 21 (ТП 1491 р.). У позиції після
глухих приголосних Г, К, Х інкунабули ТП 1491 р. та Ч 1491 р. за традицією
майже послідовно засвідчують букву Ы: ôèíèêû 2, ñëàäêûè 20 çâ. (ÒÏ
1491 ð.); ïëúòüñêûìè 1, íºäîóãû 27 зв. (Ч 1491 р.). Проте, на двох аркушах
ілюстрацій з Окт. 1491 р. після глухих приголосних, на відміну від попередньо

розглянутих пам’яток, наявні написання тільки з И: õðõè 2 çâ., àíüãºëüñêèè
57 (Окт. 1491 р.). Буква И вживається за традицією на місці давнього И (який
первісно вимовлявся як сучасний український звук і): Y ìèðè 2 çâ., n ëüñòè
57 (Îêò. 1491 ð.); ªäèíîãî 2, âºëèêûè 21 (ÒÏ 1491 ð.); ìèëîñòûíu 28,
ùºäðèòü 28 (× 1491 ð.). Âîíà ïîñë³äîâíî ñòî¿òü ï³ñëÿ øèïëÿ÷èõ òà Ö:
æèâîäàâíîìY 2 çâ., ñYùèè 57 (Îêò. 1491 ð.); ïð÷èñòààãî 2, æèò¿º 20 çâ.,
ïðè÷uñòíèöè 2 (ÒÏ 1491 ð.); íàøèìü 28, õðàíuùèõü 28 çâ., âúñòîöè 28
(× 1491 ð.). Íà ì³ñö³ áóêâè È ïîøèðåíà áóêâà ¯, çà ï³âäåííîñëîâ’ÿíñüêîþ
îðôîãðàô³ºþ, â ïîçèö³¿ ïåðåä ãîëîñíèìè òà É: ëèòîðã¿v 2 (ÒÏ 1491 ð.);
jðYæ¿à 26 (× 1491 ð.). Íàïèñàííÿ ¯ ì³æ ïðèãîëîñíèìè òà â ê³íö³ ñë³â,
ÿê³ íàÿâí³ â ðóêîïèñàõ, íå çàô³êñîâàíî. Çð³äêà ìîæíà çóñòð³òè áóêâó b
(³æèöþ) â ³íøîìîâíèõ ñëîâàõ, ïåðåâàæíî ãðåöüêèõ: ºãbïºò ñêûu 1 (ÒÏ
1491 ð.); ñêbìºíü 26 (× 1491 ð.).
Ïðè ïåðåäà÷³ çâóêà ² íà ïî÷àòêó ñë³â ó ³íêóíàáóëàõ, ÿê ³ â
ìàíóñêðèïòàõ, òðàäèö³éíî âæèâàºòüñÿ áóêâà ¯ (³) ó ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî
ïîõîäæåííÿ: ³jðäàíü 2, ³jñèôà 20 çâ. (ÒÏ 1491 ð.), à áóêâà È – ó
ñëîâ’ÿíñüêèõ: èçäº 20, èíjãäà 21 (ÒÏ 1491 ð.). Ïåðåä ãîëîñíèìè òà É
â ³íêóíàáóëàõ ê³íöÿ ХV ñò. ñåðåäíüîáîëãàðñüêå ïðàâèëî – íàïèñàííÿ
¯ (³) ïåðåä ãîëîñíèìè – óçóñíî ïîøèðåíå, ì³æ òèì ùå çâè÷í³ âæèâàííÿ
È çà òðàäèö³ºþ, ÿê ³ â ðóêîïèñíèõ êàíîí³÷íèõ ïàì’ÿòêàõ: ìëñ~ðä¿þ ,
Yòâºðæºí¿º 2 çâ., ïîêëàíºí¿º 57 – âºñºëèºì 2 çâ., äèuâîëà 57 (Îêò. 1491 ð.);
îó÷ºí¿à 1, öëîìväð¿à 21 – âú ïîêààíèè ìu 20 (ÒÏ 1491 ð.); âúï¿ºì 1,
ìºæäî÷àñ¿º 19 – çàñòvïëºíèºì 1 çâ. (× 1491 ð.). Ï³ñëÿ ïðèãîëîñíèõ çâóê ³
ïåðåäàºòüñÿ áóêâîþ ® çà òðàäèö³ºþ íà ì³ñö³ åòèìîëîã³÷íîãî ® â
íàãîëîøåíèõ ³ íåíàãîëîøåíèõ ñêëàäàõ, ïðîòå íå òàê ïîñë³äîâíî, ÿê ó
ðóêîïèñàõ: ãíâú 19, ÷ëîâêü 28; âí÷àþùàãî 28, çàïjâäè 28 çâ.
(Ч 1491р.). Йотація звука і передається за практикою рукописних пам’яток
буквою И, над якою ставиться на початку слів спирітус, а після голосних
~ ìàð¿é 1, v ìîé õ 21 (ÒÏ 1491 ð.);
спирітус із варією: éõú 2, ìò~ðº íøºu
õ
éõü 26, òâîé  1, âú îáèëèé  ìîºìü 1 (Ч 1491 р.).
Звук О передається переважно на початку слів буквою J: jñìü,
jâ÷àíà 57 (Îêò. 1491 ð.); jáû÷àªìü 1, jêààííàà 20 çâ. (ÒÏ 1491 ð.);
j÷èñòè 1, jáðàçÎâàí¿è 1 (× 1491 ð.). Ó ö³é ïîçèö³¿ òàêîæ íàÿâíà ³ Î
øèðîêà: Îñíîâàí¿à 2 çâ. (Îêò. 1491 ð.); Îáëàäàºòü 28 çâ. (Ч 1491 р.). Після
голосних буква J поширена в ТП 1491 р.: ³jðäàíü 2, ôàðèñºjìü 20, а О
широка трапилася тільки в досліджуваних уривках Окт. 1491 р. та Ч 1491 р.:
ôÎëü 169 зв. (Окт. 1491 р.); ìîbñºÎâè 28, ôÎëü 296 1 (Ч 1491 р.). Після
приголосних, у середині та в кінці слів, а також перед виносними буквами
вживається буква о вузька: ïîáîðíèêà 2 çâ., âêîìü 57, îóæíèêîì 57 (Îêò.
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1491 ð.); ïîâë¿à 20 çâ., äëî 21, ³ðìîñ~ 20 зв. (ТП 1491 р.), але наявні й букви
J та О широка, проте більше фіксується J: ðàäjñòü 19, äjáðjò 19, äî
êÎíöà 28 (Ч 1491 р.). В інкунабулах буква О широка значно переважає над
J тільки під наголосом: ªäèíîðÎäíûè, íàêÎíºöü 57, àëå – ïðºñòóàùº 2

 20 çâ., òëjìü
 21 (ТП 1491 р.). У
çâ. (Îêò. 1491 ð.); äîáðÎäòºëè
, ïëÎäà
вживанні букви J після приголосних перед виносними літерами в ТП
1491 р. та Ч 1491 р. спостерігається та сама тенденція, що і в рукописних
канонічних пам’ятках – вона пишеться переважно перед виносними В та
М і спорадично – перед іншими виносними літерами: áðàòjì 2, õëájì 2
(ÒÏ 1491 ð.); âêjì 19, ìùàíèíjì 296 (× 1491 ð.). Â Îêò. 1491 ð. â öèõ
ïîçèö³ÿõ ïîñë³äîâíî âæèâàºòüñÿ áóêâà î âóçüêà: íà âûêîõîì 57. У кінці
слів після приголосних букви J та О широка майже вживаються
паралельно: âëäêj 21, îóáÎ 21 (ÒÏ 1491 ð.); zêj 1 çâ., zêÎ 19 çâ. (Ч 1491 р.).
Такі написання не поширені в Окт. 1491 р.
У староукраїнських канонічних писемних пам’ятках із кінця ХІV ст.
з’являється тенденція використання букв Ъ, Ь для позначення звуків О, Є
з сильних редукованих. В інкунабулах поширені написання з Ъ на місці О;
в пам’ятках поширені й написання Ъ на місці Ь при передачі звука Є: n
ëüñòè, ëúñòü 57 – n ëºñòè 2 çâ., ÷úñòíûìü 57, âúçúïèèòº 2 çâ., âúñêðºøY
57 (Îêò. 1491 ð.); áëàçíüíî 1, áë~ãî÷üñòíîó 24, âúñïîìèíàu 1, ñúçäàíèº
21 (ÒÏ 1491 ð.); ºñòúñòâî 1 çâ., íº ÷üñò¿º 20, n ñëúçü 25 çâ., âúçâºëè÷èñu
26, ñúäòºëþ 1 (× 1491 ð.). Íàÿâí³ é ï³âäåííîñëîâ’ÿíñüê³ ñïîëóêè ÐÚ,
ËÚ: Yìðúòâè, îóòâðúäè 2 çâ., ïëúò¿þ 57 (Îêò. 1491 ð.); íº jäðúæèìà 20,
öðúêâè 2, âëúíàìè 21, ìëú÷àòè 1 (ÒÏ 1491 ð.); nâðúsè 1, ðàñòðúçàëü 19,
äëúãîòðúïëèâü 28, ïëúçà 19 (Ч 1491 р.).
Звук У переважно передається через диграф ОУ на початку слів та після
голосних, за давньоукраїнською традицією; проте, в цих позиціях
спорадично наявна, під другим південнослов’янським впливом, і буква Y,
яка більш вживана на початку слів, зрідка – після голосних: îóòâðúäè,
îóòðîáû 2 çâ., 57, Yìðúòâè 2 çâ., Yñòðàøèøàñ~ 57 (Îêò. 1491 ð.); îóòàèòè 1,
îóìà 21 – Yìà 20 çâ., íàîó÷è 20 çâ., çëàòYòü 44 (ÒÏ 1491 ð.); îóãîòîâàøà
26, îóäàëèëü 28, îóòâðúäèëü 28, çàîóòðà 19 (Ч 1491 р.). Після приголосних
у середині та в кінці слів у досліджуваних інкунабулах спостерігаються різні
підходи у вживанні букв ОУ та Y : в Окт. 1491 р. переважно пишеться Y , але
наявні й написання з ОУ: âúñòðYáèòº 2 çâ., ñYùèè 57, íàøY 2 çâ., òîìY 57,
ïðèãîóïèëü 57, ðîäîó 57; ó ÒÏ 1491 ð. ïåðåâàæíî ïèøåòüñÿ äèãðàô ÎÓ,
õî÷à âæèâàí³ é íàïèñàííÿ ç Y: ïàãîóáíî 1, ñîóùºè 38, ïîñëYøàõ 21; áäîó
1, ãÎðêîìîó 21, ìÎãY 2; ó × 1491 ð. íàïèñàííÿ ç ÎÓ ïîøèðåí³, àëå øèðîêî
âèêîðèñòàíà ³ Y: ãîóñëè 26, ðàäîóèñu 134, jðYæ¿à 26, èñòèíY 19 зв.

Пишеться й буква V , яка, як і в рукописах, узусно вживана за
південнослов’янською традицією, як за етимологією, так і проти етимології,
але етимологічні написання переважають: ãëváèív 20, ïðìväðîñò 21,
âú êvïèí 21, ïvñòûííîv (ÒÏ 1491 ð.); ºäèíjñvùüíàà 1 çâ., çváè 26,
ñväáàìè 19 (Ч 1491 р.). Не поширена ця традиція в Окт. 1491 р., буква V, на
двох досліджуваних нами аркушах, зафіксована одинично: âú ñvá~ 57, як і
при передачі йотації У. Йотація звука У передається в інкунабулах за
давньоукраїнською традицією через букву Ю на початку слів, після
голосних та м’яких приголосних: ïðîçuáøYþ 2 çâ., ïëúò¿þ 57, ÷ë~êîëþáºöü
2 çâ., 57 (Îêò. 1491 ð.); þíîñòü 28, ÷ë~êîëþá÷º 20 çâ. (ÒÏ 1491 ð.); þíîñòü
28, ìëñ~ò¿þ 28, âîëþ 28 çâ. (× 1491 ð.). Ïðîòå, ÿê ³ â ðóêîïèñíèõ ïàì’ÿòêàõ,
ïîøèðåíå, çà ï³âäåííîñëîâ’ÿíñüêîþ îðôîãðàô³ºþ, â ïîçèö³¿ ï³ñëÿ
ãîëîñíèõ âæèâàííÿ V: áîvñu 1, èñïîâäàvñu 20 зв. (ТП 1491 р.);
âúçñûëàvùº 1, òâÎºv 19 (× 1491 ð.), ÿê ³ ïðàâèëî ïðè çá³ãîâ³ äâîõ
âåëèêèõ þñ³â (VV) äðóãèé þñ âåëèêèé çàì³íþâàòè þñîì ìàëèì (VU):
ïðñëàâívu 1, ñëîâèìvu 20 çâ. (ÒÏ 1491 ð.); àããëñ~êvu 1, ïîäáívu ïñ~
1 зв. (Ч 1491 р.).
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Стародруки останньої чверті ХVI – початку ХVII ст.
У стародруках зазначеного періоду звук А передається, як і в
інкунабулах та рукописних кодексах, буквою А за давньоукраїнською
традицією на початку слів, після твердих приголосних та шиплячих, а також
після Ц: àïñ~ëà 263 çâ., Îáðòîøà 261, íà÷àëíèêú 260, âäîâèöà 262 çâ.
(À²Ô 1574 ð.); àøàôîâàòè 2, êí~æ àòè 2, ñëïöà 2 çâ. (Î² 1598 ð.);
àïîñòîëüñêîº 4, ëêàð^ñòâà 3 çâ., çàëºöàíüu 4 (Ë²Ç 1607 ð.); àðõ³ñòðàòèãú
45, áºçíà÷àëíîº 44, ñëYæàùàu 44, òâîðöà 44 (Анф. 1619 р.). Вживання
букви U після шиплячих наявне лише одинично, на відміну від
попереднього періоду, в якому вона більш поширена: ÷uäà 232 (ОПВ
1588 р.); íàøu 5 (АХФ 1598 р.); êí~æuòú 35 (Кн. 1598 р.). Після м’яких
приголосних буква U послідовно, як і в рукописах цього періоду, вживана
за давньою традицією: äðYêàðíu 260, êíuçu 260 (À²Ô 1574 ð.); àïðèëu 5,
ñêîðáu÷è 5 (Êí. 1598 ð.); æèâÎòâîðuùèìú 12, ïðèëïëuºìü 11 (Ì
1606 ð.); îóçðuòú І зв. (тут і далі, при прикладах, римськими цифрами
позначені сторінки передмов), çàòâîðuþùè ²² (ªÓÒ 1619 ð.). Éîòàö³ÿ çâóêà
À ïåðåäàºòüñÿ, ÿê ³ â ³íêóíàáóëàõ, ïîñë³äîâíî íà ïî÷àòêó ñë³â áóêâîþ
z: zêú 2, zêîãî 2 (ÊÖ 1587 ð.); zçûêîì 3, zêîæº 3 (ÀÄ 1591 ð.); zêú 3,
zêî 4 (Ë²Ç 1607 ð.); zçûêY 7 çâ., zêîñòè 7 зв. (ЗБ 1618 р.). Після голосних,
протягом досліджуваного періоду в стародруках, як і в рукописах, уже як
норма використовується середньоболгарська орфограма – вживання

букви U, спорадично наявна і z : äuí¿ºìú 262, ïîñëäíuu 262,
èçüzâëuºò 260 (À²Ô 1574 ð.); èñòèííûu 231 çâ., ëþáèìûu 231 çâ. (ÎÏÂ
1588 ð.); äîñòîuí¿º 12 çâ., ìèëYu 242 (Ì 1606 ð.); ñò~ûu ² çâ., ñâîºu І зв.
(ЄУТ 1619 р.). Також поширені й написання без йотації через А. У більшості
досліджуваних стародруків ця середньоболгарська норма панує, але
переважно у формі -АА замість давньоруської -À z , у займенниках,
прикметниках, дієсловах: нєпорОчнаа 2 (ОПВ 1588); sëéøàà ² çâ., òàéíàà
І (ЄУТ 1619 р.). Не зустрілися написання з відсутністю йотації в АІФ 1574 р.
та АД 1591 р.
Звук Е передається після приголосних через букву є вузьку, як і в
інкунабулах та рукописах: áºçïîòðºáíº 1 çâ., ääè÷ºì 1 çâ. (ÊÖ 1587 ð.);
ìîëuùº 6 çâ., ìîóæºñòâà 11 (Êí. 1598 ð.); âºëè÷ºñòâ 1 çâ., âðºìºíºìú 2
(КС 1614 р.). Також у цей період, на відміну від попереднього, стала
вживатися буква T, яка була введена в українську рукописну писемність
під впливом сербських пам’яток. У досліджуваних друках буква T після
приголосних не поширена, її вживання наявне лише в кінці рядків: èùT/
1çâ. (ÊÖ 1587 ð.); èæT/ 3 çâ. (ÀÄ 1591 ð.); âî ñâòT/ 1 зв. (Кн. 1598 р.).
Вживання букви T в стародруках ХVІ ст. може стати в нагоді археографам
при визначенні території видання пам’яток – Україна чи Білорусія. Так,
досліджуючи білоруські стародруки, А. Булика зауважує, що більшою
консервативністю характеризуються друковані книги кінця ХVІ – ХVІІ століття, в яких буква T зовсім не використовується [1, с. 13]. Йотація звука Е
передається в стародруках останньої чверті ХVІ – початку ХVІІ ст. у позиції
на початку слів та після голосних послідовно через є вузьку: ºä¿íîðîäíàãî
262, íàðèöàºìàãî 261 çâ. (À²Ô 1574 ð.); ºbã~ë³ñòú 2 çâ., áYäYºìñu 3 (ÎÏÂ
1588 ð.); ºäèíà 11 çâ., jáèëîóºìú 242 (Ì 1606 ð.); ºñòú 3 çâ, àïÎñòîëüñêîº
4 (ЛІЗ 1607 р.). З ХVІІ ст. поширюється орфографічне правило, яке було
вироблене в ХVІ ст. практикою більшості рукописних канонічних пам’яток,
– Є широка пишеться на початку слів, а після голосних вживається є вузька
(спорадичні написання Є широкої після голосних та є вузької на початку
слів також наявні): ªôbðü 7 çâ., ñâîº 9, ÷ºðíîº 7 çâ., ºãî 8, ñâîªãî 9 (ÇÁ
1618 ð.); ªäèíÎñYùíé 1004, âèäí¿º 45, Îáëè÷¿º 45, ºãî 45, âèäí¿ª 44
(Анф. 1619 р.). Тільки в КС 1614 р. буква Є широка переважає на початку
слів та після голосних: ªäèíîìûñë¿ª 1 çâ., âúçäðúæàí¿ª 237. Áóêâà T â
öèõ ïîçèö³ÿõ âæèâàºòüñÿ ëèøå îäèíè÷íî íàïðèê³íö³ ХVІ ñò.: Täèíû 1,
Tñòú 1 зв. (КЦ 1587 р.); TT 4, çàâñòûæºí~Tì^ 7 (ОІ 1598 р.), а в друках першої
чверті ХVІІ ст. вона нами не зафіксована, виняток становить тільки правопис
КС 1614 р., в якому вона поширена: Tï³ñêîïú 2 çâ., çà÷àòûT 3.
Середньопередній звук И передається, як і в інкунабулах, за традицією

буквами Ы, И, на місці етимологічних Ы, И: âúçûâàu 262, áºçêîíº÷íûu
263, áë~ãî÷ºñòèâûè 260 çâ., äðYêîâàòè 263 çâ. (À²Ô 1574 ð.); ºä³íûà 231
çâ., ëþáèìûu 231 çâ.; âðîâàòè 1 çâ., âú êíèãàõ 3 (ÎÏÂ 1588 ð.); âðíûu
11, íáñ~íûu 12 çâ.; àðõ¿ñòðàòèãà 197 çâ., âúìñòèòèñu 242 зв. (М 1606 р.).
Фіксуються й написання проти етимології, що було викликано розвитком
внутрішніх мовних процесів староукраїнської мови: буква Ы на місці И:
ëèöû çºìëîì 262 çâ., âú ñðäöû 261 çâ. (À²Ô 1574 ð.); íàøûì 11, íàøûõ 6
(ÀÕÔ 1598 ð.); íàñòîóïöû 3, ÷àøû÷à 1 çâ., ïðºáûâàvùûõ^ 1 çâ. (ÊÑ
1614 ð.); áóêâà È íà ì³ñö³ Û: áë~ãèì^ 262 çâ., âëäêè 261, õèòðîñòè 260 (À²Ô
1574 ð.); âñuêèìú 3, ºëëèíîñëîâºíúñêèì 3 (Àä. 1591 ð.); àïñ~ëüñêèõ ²,
ìíjãèõú І (ЄУТ 1619 р.). Такі написання наявні переважно після глухих
приголосних Г, К, Х, і рідше після шиплячих та Ц. В інкунабулах після глухих
приголосних послідовно за традицією вживалася буква Ы. Зрідка
виявляється й південнослов’янська норма написання Ї (і) між
приголосними та в кінці слів, як і в рукописних конфесійних текстах, яка
була відсутньою в інкунабулах кінця ХV ст.: ºä³íûu 261 çâ., ºä¿íîðîäíîãî
262 (À²Ô 1574 ð.); ë³ñòº 3, ïðºäâîä³òºëü 2 çâ. (ÎÏÂ 1588 ð.); âèäò³ 9,
Î÷³ñòèòè 6 (ÇÁ 1618 ð.). Ñïîðàäè÷íî ô³êñóºòüñÿ é áóêâà b : ìîbñºÎìú
2 (ÎÏÂ 1588 ð.); õðbñòà 16 (ÀÄ 1591 ð.); ïðºñâbòºðúñòâî 444 çâ. (ÊÑ
1614 ð.); ªôbðü 7 зв. (ЗБ 1618 р.).
Звук І передається на початку власних назв іншомовного походження
через букву Ї, а на початку слов’янських слів – через И: ³ñ~ 233, ºðñ~ë³ì 3;
èçáàâøè 231, èçðº÷ºííàãî 232, èìºíàñ~ 231 çâ. (ÎÏÂ 1588 ð.); ³jàêèìà
197, ³ïïîë³òà 202; èìºíèòÎìY 11, èçâîëèâûé 12 (Ì 1606 ð.); ¿ºðºì³è ²,
³jàííà 1; èçáðàòè 1 çâ., èçøºäøºì 1 зв. (КС 1614 р.). Перед голосними та Й
у стародруках останньої чверті ХVІ ст., як і в інкунабулах та рукописах,
пишеться за середньоболгарською орфографією Ї (і), хоча ще
зустрічаються і написання за вітчизняною традицією: ìîëºí¿º 262, çäðàâ¿u
264 (À²Ô 1574 ð.); ñ¿àþùàã~1 çâ., íàñëä¿à 2 çâ. – áë~ãîñëîâºíèºìú 1 çâ.
(ÊÖ 1587 ð.); íºçâ¿àâú 6 çâ., ôàíòàç¿é 7 – Îêàçèþ 4 зв. (АХФ 1598 р.).
Пам’ятки першої чверті ХVІІ ст. переважно фіксують середньоболгарську
орфограму: àðõèä¿àê~ 201, âçuò¿è 242 çâ. (Ì 1606 ð.); âííèöê¿é 2 çâ.,
ïð¿éìîóþ÷è 445 (ÊÑ 1614 ð.); äðYã¿è 8 çâ., òèõ¿é 8 зв. (ЗБ 1618 р.). Після
приголосних звук і передається буквою ® за традицією на місці
етимологічного ® в наголошених і ненаголошених складах, проте в
стародруках, як і в інкунабулах, вона не вживається так послідовно, як у
рукописах: áîëçí¿þ 261, òºðïí¿º 261 çâ.; âú ãðàä 260, èñöëõîì^ 262
(À²Ô 1574 ð.); ãðõú 4 çâ., ð÷ü 5; âäîìîñòü 4 çâ., nïîâäü 4 çâ. (ÀÕÔ
1598 ð.); çðîçYìëú 4, íåçìðíîþ 3 çâ.; ëêàðñòâî 3, í÷îãî 3 çâ. (Ë²Ç
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1607 ð.); n áäú 46, êðïîñòè 44; âúñïâàþùº 46, ïðîñâòè 45 (Анф.
1619 р.). Йотація звука і позначається через букву И з діакритиком, з такою
ж тенденцією, як в інкунабулах та рукописах, – на початку слів уживається
буква И зі спирітусом, а після голосних – зі спирітусом та варією: éõú 262
çâ., nö~è ìîé  262, zêîæº ïðî÷¿é  264 (À²Ô 1574 ð.); éìü 3, òâîé ìú 1 çâ.,
òâîé õ 1 çâ. (ÊÖ 1587 ð.); éõü 7, â^ îáîðîí ºé  ñèëà 4, nïîâäè íàøîé  5
(ÀÕÔ 1598 ð.); éìú ² çâ., â ðîçìàé òûõ^ 1 çâ., ñàìîé ëú 1 зв. (ЛІЗ 1607 р.).
Звук О передається на початку слів у стародруках останньої чверті
ХVІ ст. переважно через О широку, хоча вживається і J, але вона більш
вживана лише в лігатурі N: Îsëîáëºí¿u 260, Îïðàâäàí¿u 262; n÷ñ~òâà
260 çâ., nèìè 262 (À²Ô 1574 ð.); ÎáîðÎíY 2 çâ., ÎêðYãîó; jñòðîçñêîìY 1
(ÊÖ 1587 ð.); Îáëîóäíûº 1, Îñíîâàí¿º 2; nâùàâ~ 2 çâ., nìºíuºòú 1 зв. (ОПВ
1588 р.). У кінці ХVІ – першій чверті ХVІІ ст. у більшості друків перевага
надається вже букві N : jáà÷èìî 6 çâ., jäíû 7, jêàæîóò – Îáà÷èë~ 6 (ÀÕÔ
1598 ð.); jâºöú 1 çâ., jãëàâëºí¿º 2 çâ., nïàäøèõ 5 çâ. – Îãëàâëºí¿þ 6 (Êí.
1598 ð.); jáà÷èøú 3, jäºðæàòè 4, jïëàêÎâàíüþ 1 çâ. (Ë²Ç 1607 ð.); jáîèõú
², jáëYäîþ ²² – Îãèä І зв. (ЄУТ 1619 р.). Після голосних у правописі друків
останньої чверті ХVІ ст. перевага надається використанню О широкої:
ïðºÎñù~ºííàãî 260, ïðèÎáðuùY 261 çâ. (À²Ô 1574 ð.); ìîbñºÎìú 2 (ÎÏÂ
1588 ð.); àíòèÎõ¿u 3 çâ., ³Îàêèì 3 зв. (АД 1591 р.). У цей період, на відміну
від попереднього, J після голосних майже не фіксується, вона зустрілася
тільки в лігатурі N в КЦ 1587 р.: íºnñòYïíî 1 çâ., íºnìí^íî 2 çâ.. Ç ïåðøî¿
÷âåðò³ ХVІІ ñò. áóêâà J ïî÷èíàº ïîøèðåíî âæèâàòèñÿ, ³íîä³ ÷àñò³øå çà
Î øèðîêó: ³jàí~íà 197 çâ., ëàð³jíà 204 – ñèìºÎíà 197 çâ. (Ì 1606 ð.);
íàjñòðèâú ² çâ., âbçàíò³jâî 45 – ñ¿Îí^ñêîé ІІ (ЄУТ 1619 р.). Після
приголосних, у середині та в кінці слів, а також перед виносними буквами
вживається буква о вузька: народъ 1, голо â~ 2 зв. (КЦ 1587 р.);
æèâîòâîðuùîãî 2 зв., ñèíîä 5 çâ. (Êí. 1598 ð.); äºð^æàâ^ñòâîâàòè 11 çâ.,
ä¿àêîí~ñòâà 11 çâ. (Ì 1606 ð.); íºðàçäë^íîì 6, ãðºö~êîãî 7 зв. (ЗБ 1618 р.).
Проте трапляються й написання з J та О широкою. У друках останньої
чверті ХVІ ст. буква О широка вживається в цій позиції, значно домінуючи
над J : âðÎâàòè 2, ãëàãÎëüòú 1 – âúçìjæºíú 232 (ÎÏÂ 1588 ð.); äîâÎäû
6, nïÎâäàòè 6 çâ. – ïjäàþòú 7 (АХФ 1598 р.). У першій чверті ХVІІ ст.,
переважно з 10-х років, перевага вже надається написанням з J, хоча О
широка також широко застосовується: êjíñòàíò³íà ãðàäà 1, ïðjñèìî 445
– äÎáðîãî 444 çâ. (ÊÑ 1614 ð.); êjíöà 44, ñëjâº 45 – ñëÎâú 8 зв. (ЗБ
1618 р.). Правопис тільки двох пам’яток початку ХVІІ ст., надрукованих в
Острозі, послідовно засвідчує після приголосних О широку, зі значною
перевагою в цій позиції над традиційними написаннями з о вузькою:

æèâÎòú 12 çâ. (Ì 1606 ð.); ïÎºäèí^êîìú 3, õÎðÎáàìú 3 (ЛІЗ 1607 р.). У
позиції після приголосних перед виносними літерами в стародруках
графема J, яка була поширена в інкунабулах та рукописах цього періоду,
фіксується зрідка, частіше використовується О широка: ïîòÎìñòâY 1 çâ.,
öð~êÎâ~ 2 çâ. – ÷ë~êjì 232 çâ. (ÎÏÂ 1588 ð.); ëþáÎâ~ 2 çâ., ìÎë~÷àí¿ºìú 1 çâ.,
íàìñòíèêÎì 5 çâ. – nñòïíèêjâ~ 4 (Êí. 1598 ð.); áãÎì 11 çâ., âêÎì 12 çâ.,
ðàáÎì 242 зв. (М 1606 р.); â òÎì 3 çâ., âú zêÎì 3 зв. (ЛІЗ 1607 р.). Проте, з
початку ХVІІ ст. в цій позиції О широку остаточно замінює J : ³ºðºñjì ²,
ê³íîâ³àòjâ~ ² (ÊÑ 1614 ð.); ÷èíjâ~ 44 (Анф. 1619 р.). Після приголосних у
кінці слів перевага надається О широкій, а J у цій позиції зустрічається
лише в декількох пам’ятках (в інкунабулах вони вживалися паралельно):
êòÎ 2 çâ., õâ~Î 2 (ÎÏÂ 1588 ð.); ïîñëYøºí~ñòâÎ 6, zêÎ 5 – äàºìj 7 (ÀÕÔ
1598 ð.); áàðçÎ 3 çâ., òëÎ 3 (Ë²Ç 1607 ð.); íàøºãÎ ², ïºðºáà÷ºíÎ 445 –
âûäàìj 445 (КС 1614 р.). Лише наприкінці цього періоду О широка перестає
використовуватися в кінці слів, а J зафіксована тільки в Анф. 1619 р.: ïàìâj
áºð³íäà 1004, ÷ëí~jëþáíj 46.
У стародруках, як і в інкунабулах, поширена південнослов’янська
орфограма використовувати букв Ъ, Ь для позначення звуків О, Є із сильних
редукованих. Так у префіксах поширені написання Ъ на місці О: âúçãîðñu
261 çâ., ñúêðàùàòè 261 (À²Ô 1574 ð.); âúçõèùàòè 4 çâ., ñúçäàí¿à 5 (Êí.
1598 ð.); âúçâºñºëè 11, ñúáëþäàu 12 çâ. (Ì 1606 ð.); âúèñòèí~íY 45,
ñúãðøºí¿è 46 (Анф. 1619 р.); у середині слів вживання Ъ, Ь на місці
звучних голосних О, Є зустрічаються рідко (на відміну від попереднього
періоду), часом на місці Є стоїть Ъ: êíuçüñòâà 260 çâ., õYäîæüñòâî 261
(À²Ô 1574 ð.); ºä³íîìûñëüíº 181 çâ. (ÎÏÂ 1588 ð.); ìYäðúöºâú 7 (ÀÕÔ
1598 ð.); äî áã~îìûñëüíîñòè 2, ñâòîâûìûñëüíûº 2 çâ. (ÇÁ 1618 ð.);
áã~ìûñëüíîñòè 9 (Анф. 1619 р.).
У досліджених стародруках останньої чверті ХVІ ст. уживання Ъ, Ь після
плавних Р, Л не виявлено. Сполуки РЪ, ЛЪ, які були поширені в інкунабулах
кінця ХV ст., знову починають зустрічатися в деяких пам’ятках першої
чверті ХVІІ ст.: èñïëúíè 242, ñòëúïíèêà 200 (Ì 1606 ð.); èñêðúí¿è 1,
âëúíºí¿à 2 (ÊÑ 1614 ð.); äëúæºíú ²; äðúçíYõ~ ², äðúçíYøà ² çâ., íà
ïðúâîìú І (ЄУТ 1619 р.).
Звук У переважно передається через диграф ОУ, як в інкунабулах та
рукописах, на початку слів: îóçíàòè 2, îóêàçîâàòè 3, îóñòðîºíèºìú 1 (ÊÖ
1587 ð.); îóâàæàºòñu 6, îóçíàòè 6 çâ., îóñòà 5 (ÀÕÔ 1598 ð.); îóæèâàòè
3, îóìºò^ 3 çâ., îóòâîðºíîº 3 зв. (ЛІЗ 1607 р.); îóçðèø~ 8, îóìíû^ 6, îóïàäàòè
8 (ÇÁ 1618 ð.). Ï³ñëÿ ãîëîñíèõ ñòàðîäðóêè îñòàííüî¿ ÷âåðò³ ÕV² ñò., ÿê
³ ³íêóíàáóëè, âèêîðèñòîâóþòü ñïîëóêó ÎÓ: íºîóäîáíîìè á 261 (À²Ô
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1574 ð.); áë~ãîîóòðîá~íjé (Êí. 1598 ð.); áë~ãÎîóãîäíèé 242 (М 1606 р.).
Приблизно з 10-х років ХVІІ ст. друкарі переважно відмовляються від
уживання в цій позиції сполуки ОУ і заміняють її буквою Y . Лише в
декількох досліджуваних пам’ятках наявні написання з ОУ: çëàòÎîóñòàãî
2 çâ. (ÊÑ 1614 ð.); íàîóêú 8 çâ., íðàâîîó÷ºí¿º 7 (ЗБ 1618 р.). Після
приголосних у середині та в кінці слів у пам’ятках останньої чверті ХVІ ст.
буква ОУ значно поступається місцем букві Y і пишеться переважно
спорадично: ÎêðYãîó 1 (ÊÖ 1587 ð.); ìîóäðîâàí¿ºìú 231 çâ., Îáëîóäíûº 1
(ОПВ 1588 р.). Диграф ОУ в цих позиціях не виявлений у досліджуваних
текстах АІФ 1574 р. та АД 1591 р. У стародруках кінця ХVІ – першої чверті
ХVІІ ст. спостерігається відновлення диграфа ОУ, але ця сполука не
поширена, перевага надається написанням з Y . Проте диграф ОУ в деяких
стародруках виступає майже паралельно ç Y : çàñìàêîóºòú 2, ïðàâäèâîóþ
1 çâ., ïðîøîó 3, òÎìîó 2 çâ. (Î² 1598 ð.); äàðîóé 11, ñîóïÎñòàòû 11, ìë~òâîó
12 (Ì 1606 ð.); äûøîóò ²², ðîñ^ñîóäêîì^ ², ïðîøîó ІІ (ЄУТ 1619 р.). Тільки
в декількох пам’ятках написання з ОУ у середині слів переважають над Y:
äðYêÎâàíîóþ 4, Îáëîóäû 7, òèòîóëîâú 5 (ÀÕÔ 1598 ð.); êîóïíî 4 çâ.,
ðîóñêèì 6, ñîóäºéñòâÎ 4 çâ. (Êí. 1598 ð.); äðîóãèõ 3, ðÎçîóìºíüu 3,
øîóêàòè 3 (ЛІЗ 1607 р.); äîóäîâíîìîó 444 çâ., êîòðîóþ 445,
ïîæèòº÷üíéøîóþ 444 зв. (КС 1614 р.). Під впливом південнослов’янської
орфографії поширюється передача звука У через букву Y . На початку слів
Y вживається спорадично і не у всіх пам’ятках: Yñòðîèòü 2 (ÊÖ 1587 ð.);
Y÷àù¿èñu 3 (ÀÄ 1591 ð.); íà Yòð^íè 46 (Анф. 1619 р.). Після голосних у
досліджуваних пам’ятках кінця ХVІ ст. вона не поширена, виявлена тільки
в АД 1591 р.: íºYäîáíéøàu 3, і лише з початку ХVІІ ст. спостерігається
закріплення в цій позиції букви Y , яка поступово витісняє сполуку ОУ:
çëàòîYñòàãî 1 (ÊÑ 1614 ð.); íºYêëîíí~î 45 (Àíô. 1619 ð.); ìàëîYìíûõú
І зв. (ЄУТ 1619 р.). Після приголосних у середині та в кінці слів у стародруках
останньої чверті ХVІ – першої чверті ХVІІ ст. буква Y пишеться в більшості
пам’яток, а після приголосних у кінці слів вона значно переважає над
написаннями через ОУ, хоча наявні й традиційні написання: âûäðYêîâàëú
264, âèíîâíèêY 263 çâ., ëY/êàâûè 261 (À²Ô 1574 ð.); ÷Yæèº 1 çâ., ïî÷àò^êY 1,
ìY/äðîñòü 3 (ÊÖ 1587 ð.); ÎáðY÷àºìúñu 3, ãðàììàòèêY 3 (ÀÄ 1591 ð.);
áYäîâàíüº 2, jñòðîãY 3; çâºðõY/ 1 çâ. (Î² 1598 ð.); èñêYøºí¿u 12, õðàìY 11,
jðY/æ¿º 11 (Ì 1606 ð.); áYð^ëèâûé 8, äõ~Y 8 çâ., íàîóêY/ 8 çâ. (ÇÁ 1618 ð.);
ìYõà ², ÎãèäY ²², äðúçíY/øà І зв. (ЄУТ 1619 р.). Передача звука У через
букву V , яка була поширена в більшості інкунабул кінця ХV ст., в
досліджуваних стародруках останньої чверті ХVІ – початку ХVІІ ст. майже
не зафіксована. Вона зустрілася тільки в АД 1591 р. за етимологією, але

паралельно з написаннями через Y : ìvæºñêèõú 17 – ìYæºñêûõú 19, ïvòü
19 – ïYòü 13. У друках першої чверті ХVІІ ст. буква V наявна спорадично,
і переважно за етимологією: âðv 8 çâ., ïðvæíà 8 çâ. (ÇÁ 1618 ð.);
ìv÷èòºëüñòâà 46, ðvö 49 (Àíô. 1619 ð.); äðYãvþ ІІІ зв. (ЄУТ 1619 р.).
Тільки в КС 1614 р. значно поширені етимологічні написання з V: áväºìî
445, çváû 9, ðvêàìà 2. Йотація звука У передається в стародруках, як і в
інкунабулах, за давньоруською традицією через букву Ю на початку слів,
після голосних та м’яких приголосних: èñòîð¿þ 263, ïðîñòûíþ 262 (À²Ô
1574 ð.); þíîñòü 2 çâ., ðYñêYþ 1 çâ., çºìëþ 1 çâ. (ÊÖ 1587 ð.); èþí¿u 3 çâ.,
êëþ÷ú 3 (ÀÄ 1591 ð.); þíîñòè 242, íá ñ~íYþ 11 зв., öàðþ 242 (Ì 1606 ð.);
èñòèííYþ 1 çâ., äëíîñòþ 444 çâ. (ÊÑ 1614 ð.); áûò¿þ 6, nðº÷ºíþ 6 (ÇÁ
1618 ð.); ïëúò¿þ 46, ñúáëþäºò 1004 (Анф. 1619 р.). Написання букви V
при передачі йотації не виявлено. Виняток становить тільки правопис КС
1614 р., в якому зустрічаються спорадичні написання з V за етимологією:
ïðºáûâàvùû õ~ 1 зв., ïîêàçîóvùîó 137. Не вживається й південнослов’янське правило, яке використовувалося в інкунабулах, – при збігові
двох великих юсів (VV) другий юс великий замінювати юсом малим
(VU).
Отже, проведене дослідження засвідчило, що давні українські друки,
належачи до різних історичних періодів, мають графіко-орфографічні
системи, в основі яких лежить орфографічний узус староукраїнських
церковнослов’янських рукописних кодексів певного періоду. У кінці ХV ст.
першодрукарем Фіолем та його помічниками було взято за основу
писемну практику українських рукописних кодексів, у яких був
зафіксований узус, вироблений у кінці ХІV – першій половині ХV ст., який
набув поширення в другій половині ХV ст. За основу правопису
стародруків друкарями було взято український узус рукописних кодексів,
який закріпився в середині – другій половині ХVІ ст., а також свідомо
залучено окремі орфограми інкунабул кінця ХV ст. У стародруках більш
унормовано вживаються орфограми, ніж в інкунабулах. У друкованих
кодексах, на відміну від рукописних, орфограми вживаються послідовніше,
що говорить про більшу увагу друкарів до унормування правопису,
зумовленого технічними причинами друку, які спонукали до однотипності
передання орфограм, а також про ретельну фахову та редакторську
підготовку, яка цьому передувала.
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АІФ 1574 р. – Апостол. 1574 р. Львів, друк. Івана Федорова. Кир. 574 [13,
с. 19–20, № 21].
Анф. 1619 р. – Анфологіон. 1619 р. Київ, друк. Києво-Печерської лаври.
Кир. 738 [13, с. 36, № 67].
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