
ІВАН МАТВІЯС 
ВАРІАНТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРА ТУРНОЇ МОВИ В КІНЦІ XVIII — XIX СТ. 

 
У самому кінці XVIII і на початку XIX ст. народнорозмовний варіант староукраїнської 
літературної мови настільки переважав інші варіанти (слов’яноруську і просту мову), що, 
остаточно витіснивши їх, став уважатися єдиним типом літературної мови в Східній Україні. 

Утвердження народнорозмовного варіанта літературної мови як єдиного пов’язується з 
творчістю І. Котляревського, з появою його «Енеїди», «Наталки Полтавки», «Москаля-
чарівника», а також з творчістю Г. Квітки-Основ’яненка, Л. Боровиковського, Є. Гребінки, 
П. Гулака-Артемовського, Т. Шевченка, П. Куліша та ряду інших письменників. Неабияке 
значення в утвердженні народнорозмовної мови як літературної мала поява фольклорних 
матеріалів — збірки М. Цертелєва «Опыт собрания старинных малороссийских песней» 
(1819 р.), збірок М. Максимовича «Малороссийские песни» (1827 р.), «Украинские народные 
песни» (1834 р.) і «Сборник украинских песен» (1849 р.), зразків усної народної творчості у 
збірці І. Срезневського «Запорожская старина» (1833-1838 pp.), збірок А. Метлинського 
«Думки та ще дещо» (1839 р.), «Народные южнорусские песни» (1854 p.). 

На початку XIX ст. у Харкові виходять російською мовою журнали, в яких уміщуються 
матеріали й українською мовою. Це «Украинский вестник» (1816-1819 pp.), який друкував 
статті на захист самостійності української мови, гумористичний журнал «Харьковский 
демокрит» (1816 p.). Трохи згодом появляються альманахи, у яких українською мовою 
друкувалися зразки народної творчості, твори українських письменників (І. Котляревського, 
Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, Т. Шевченка, 
О. Шпигоцького, Л. Боровиковського, Я. Щоголева, М. Петренка, А. Метлинського, 
М. Костомарова, О. Бодянського) та переклади на українську мову. Це харківські альманахи 
«Украинский альманах» (1831 р.), «Утренняя звезда» (1833-1834 pp.), «Украинский сборник» 
(1838 p.), «Сніп» (1841 p.), «Молодик» (1843-1844 pp.), петербурзький альманах «Ластівка» 
(1841 p.). Ці видання теж сприяли утвердженню нової української літературної мови. 

Слід зазначити, що на початкових етапах функціонування нової української 
літературної мови в Східній Україні стара українська літературна мова не щезає і в багатьох 
випадках виразно нагадує про себе. Треба мати на увазі, що в той час більшість освічених 
людей ще певною мірою знала староукраїнську літературну мову і нерідко стикалася з нею. 
Для письменників початку XIX ст. староукраїнська літературна мова була одним із засобів 
характеристики реальних на той час персонажів і створення іронічно-комічного ефекту, 
переконливим доказом чого є, наприклад, образи Возного в «Наталці Полтавці» 
І.Котляревського, дяка Книшевського в повісті «Пан Халявський» та писаря Пістряка в 
повісті «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка. Крім того, елементи староукраїнської 
літературної мови використовувалися новою українською літературною мовою як важливий 
стилістичний засіб створення відтінку урочистості. 

У творах І. Котляревського, як і Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, 
українська літературна мова, хоч і продовжувала певною мірою травестійний стиль 
народнорозмовного варіанта староукраїнської літературної мови XVII-XVIII ст., разом з тим 
уже репрезентує й інші, серйозні стилі, що разом становлять нову українську літературну 
мову. Поети-романтики М. Петренко, В. Забіла, О. Афанасьєв-Чужбинський, 
А. Метлинський, Л. Боровиковський, О. Корсун, С. Писаревський, М. Костомаров створили 
відносно високого рівня поетичну мову, що базувалася на мові фольклору. Цьому істотно 
сприяла поява названих фольклорних збірок. У свою чергу деякі з творів поетів-романтиків 
стали народними піснями, як-от: «Недоля (Дивлюсь я на небо та й думку гадаю)» 
М. Петренка, «Гуде вітер вельми в полі...» і «Не щебечи, соловейку...» В. Забіли, «Скажи 
мені правду, мій добрий козаче» і «Ой у полі на роздоллі» О. Афанасьєва-Чужбинського, «Де 
ти бродиш, моя доле» С. Писаревського. Поети-романтики поповнили українську 
літературну мову багатьма абстрактними словами культурного вжитку, історизмами та 
церковнослов’янізмами. Т. Шевченко своєю творчістю геніально поєднав у мові високий 



поетичний стиль, характерний для мови поетів-романтиків, з розмовною мовою, властивою 
творчій манері Г. Квітки-Основ’яненка. У 20-40-х роках XIX ст. в Східній Україні вже була 
досить значна художня література на живомовній основі. 

Важливим чинником в остаточному визнанні живої української мови як літературної 
була поява граматики О. Павловського під назвою «Грамматика малороссийского наречия 
или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших малороссийское 
наречие от чистого российского языка, сопровождаемое разными по сему предмету 
замечаниями и сочинениями», написаної 1805 р. і виданої в Санкт-Петербурзі 1818 р. У цій 
граматиці обґрунтовуються властивості української мови, описуються основні фонетичні і 
граматичні риси нової української літературної мови, подається короткий її словник, 
наводяться текстові зразки її, при тому застосовується фонетичний правопис. 

У другій половині XIX ст. українське культурне життя в Східній Україні, порівняно з 
попереднім періодом, пожвавлюється. Важливою була поява журналу «Основа» (1861-
1862 pp.), що друкувався в Петербурзі українською і російською мовами і відіграв помітну 
роль в історії українського письменства. Журнал публікував і популяризував твори 
українських письменників, передусім Т. Шевченка і Марка Вовчка, друкував також зразки 
українського фольклору. У 1861-1863 pp. Л. Глібов видавав російською і українською 
мовами газету «Черниговский листок», у якій друкувалися твори тодішніх українських 
письменників. 

На сторінках «Основи» і «Черниговского листка» друкувалися не лише белетристика і 
фольклор, але й твори інших жанрів — листи, рецензії, публіцистичні і наукові статті. Мова 
цих часописів загалом відображала стан східноукраїнського варіанта літературної мови 60-х 
років минулого століття. Треба зауважити, що варіант літературної мови, який вживався в 
«Основі», вже тоді не всіма сприймався як єдиний загальноукраїнський. 

Наприклад, у травневому номері журналу за 1862 р. зазначалось: «Мова, яку нині 
вживають наші письменники, є тільки наріччя наддніпрянців... Чи цьому наріччю, 
найближчому до великоросійської мови, судилося взяти верх і лягти в основу майбутньої 
літературної мови, чи якому-небудь із інших елементів, що входять до неї, чи, нарешті, 
кожне наріччя буде мати свою літературну мову — одному Богові відомо». 

Вкрай несприятливим чинником для розвитку східноукраїнського варіанта літературної 
мови була русифікаторська політика царату. На переломі 50-60-х років XIX ст. у Східній 
Україні були зроблені певні спроби заснування українських шкіл. За цю справу бралися 
Т. Шевченко, П. Куліш, М. Драгоманов, О. Кониський, М. Гатцук. У 1861 р. вийшов 
«Букварь южно-русскій» Т. Шевченка (Спб.), цього ж року з’явилася «Українська абетка» 
М. Гатцука (Москва). Стали виникати українські недільні школи, проте в 1862 р. вони вже 
були заборонені. У 1864 р. було видане, а в 1874 р. доповнене розпорядження про навчання в 
початкових школах тільки російською мовою. Великим ударом для української культури 
було видане у 1863 р. міністром Валуєвим розпорядження, за яким вживання української 
мови дозволялося тільки у вузькій галузі красного письменства. В Емсі 1876 р. був виданий 
указ, за яким заборонялося друкувати і ввозити з-за кордону книжки українською мовою. У 
додатку до Емського указу 1881 р. з-під заборони вилучалися словники і драматичні твори, з 
чого негайно скористалися тодішні діячі української культури (О. Кониський, 
М. Старицький, Олена Пчілка, Б. Грінченко). Проте це полегшення тривало недовго. У 1894 
р. заборонні укази були ще посилені і доповнені, у 1895 р. додатково були заборонені 
українські книжки для дітей. 

І все ж у 70-80-х роках у Східній Україні вийшло чимало альманахів, з 1882 р. в Києві 
почав видаватися історичний журнал «Киевская старина»; хоч він виходив російською 
мовою, але зрідка друкував також художні й етнографічні матеріали українською мовою. 

В інших суспільно-політичних умовах формувалася літературна мова в Західній 
Україні. 

Після поділу Польщі в 1778 р. Галичина, а в 1787 р. Буковина увійшли до складу 
Австрійської імперії. Культурні центри, книжно-літературна діяльність і освіта на цих 



землях занепадають. Унаслідок своєрідної політики австрійського уряду, який на певних 
етапах намагався зменшити в Галичині роль польських феодалів, дозволялися вияви 
української культури українською мовою, роль якої тут виконувала переважно 
староукраїнська (слов’яноруська) мова. У 1774 р. вийшов закон про організацію в Галичині 
українських початкових шкіл. Декретами австрійського цісаря Йосифа II 1786 і 1787 pp. 
українська мова визнавалася крайовою, народною, національною, але вже в 1805-1813 pp. 
українські школи закриваються, з 1813 р. українська мова допускалася тільки в приходських 
школах, мовою навчання в Галичині стала визнаватися польська. Правда, у 1818 р. українські 
школи в чисто українських громадах відновлюються. 

У 1784 р. у Львові був заснований університет, а в 1787 р. в ньому було дозволене 
викладання ряду предметів староукраїнською (слов’яноруською) мовою, були створені 
кафедри староукраїнської мови, але скоро їх було закрито. На самому початку XIX ст. 
українське письменство в Галичині майже повністю занепадає. 

Функціонування староукраїнської літературної мови в Західній Україні на початку 
XIX ст. підтримувалося духовенством. Ця мова викладалася у духовних семінаріях. 
З’являються граматики цієї мови: «Грамматика языка славеноруского» I. Могильницького 
(написана 1823 p., передмова до неї була опублікована польською мовою 1829 p., а сама 
граматика — тільки в 1910 p.), «Grammatica Slavo-Ruthena» M. Лучкая (написана латинською 
мовою, видана 1830 р. в Будапешті), «Руско-угорска ілі мадярска грамматіка» І. Фогарашія 
(видана у Відні 1833 p.), написана в 1848 р. в Угнові І. Малицьким, але не опублікована 
«Руская практическая грамматіка». У цих граматиках поряд з церковнослов’янськими 
наводяться і розглядаються також українські живомовні говіркові явища, хоч нормативною 
літературною мовою вважається і визначається тільки слов’яноруська. Передмова до 
граматики І. Могильницького, у якій відстоюється самостійність української (за його 
термінологією — руської) мови серед інших слов’янських та вирізняються книжна і 
уснорозмовна народна мова, виконала у свій час важливу громадсько-освітню і патріотичну 
роль, мала вплив на інших тодішніх філологів, зокрема на М. Шашкевича. Граматики 
М. Лучкая та І.Фогарашія характерні тим, що в них поряд із слов’яноруською мовою досить 
послідовно відображені найістотніші особливості українських карпатських говорів. 

Перша друкована в Галичині граматика української мови (німецькою мовою) 
Й. Левицького «Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien» 
(Перемишль, 1834 p.) була невдалою, компілятивною, в ній автор виступав проти народної 
мови, вважав, що між українською народною і церковнослов’янською мовами різниці майже 
немає, дбав, щоб правописом українська мова була близькою до церковнослов’янської. 
Названа праця була граматикою, як писав М. Возняк, «якогось великорусько-білорусько-
церковнослов’янсько-польсько-українського макаронізму, яким, здається, і сам автор ніколи 
не говорив». Не кращою постає мова праці Й. Левицького «Грамматика язика руского в 
Галиції. Розложена на питаня і отповіди» (1849, 1850 pp.). 

У 1848 р. внаслідок політичних революційних подій на ряді кафедр Львівського 
університету було поновлене викладання староукраїнською (книжною) мовою, українська 
мова запроваджується в нижчих і середніх школах та в духовних семінаріях, почалось 
інтенсивніше видавання книжок українською мовою, виникла українська преса. Так звана 
«Руська рада головна», створена в цьому ж році у Львові, скликала «Собор учених руських», 
на якому визначався напрямок дальшого розвитку української літературної мови, 
обговорювалися питання українського правопису. Було створено комісію на чолі з 
І. Жуківським, яка опрацювала проект правопису і подала його на розгляд ради. 

Жива народна західноукраїнська літературна мова з труднощами завойовувала позиції. 
Вона утверджувалася з появою альманаха «Русалка Дністрова», виданого в Будапешті 
1837 р. «руською трійцею». 

У творах членів «руської трійці» М. Шашкевича, І. Вагилевича і Я. Головацького дуже 
виразно виявляються риси південно-західних говорів. У мові «Русалки Дністрової» 
відображені риси галицько-буковинської і карпатської груп говорів. Члени «руської трійці» 



добре знали названі говори і відображали в своїх творах їх особливості І.Вагилевич написав 
наукові праці про гуцулів, бойків і лемків, склав гуцульський і бойківський діалектні 
словники. Виникнення варіанта нової літературної мови в Західній Україні пов’язується 
також з появою ряду фольклорних збірок. 

Першою граматикою західноукраїнського варіанта нової літературної мови можна 
вважати працю Ф. Глинського «Граматика мала руского язика для шкіл парафіальних в 
Галиції» (1845 p.). Об’єктом Цієї граматики є жива галицька народна мова, в основному 
наддністрянський говір, цією ж мовою загалом написана і сама робота. 

Більшу наукову вартість має друга за часом появи друком, хоч створена набагато 
раніше, граматика західноукраїнського варіанта нової літературної мови Й. Лозинського, 
написана польською мовою і видана в Перемишлі 1846 р. Автор орієнтується на говори 
південно-західного наріччя, головним чином галицько-буковинські і карпатські, проте бере 
до уваги й деякі риси північних і південно-східних українських говорів, спирається також на 
мову українського фольклору з її наддіалектними особливостями, а паралельні явища 
літературної мови різного говіркового походження розглядає і кваліфікує як варіантні. З 
огляду на це граматика має й загальноукраїнське значення. У граматиці автор застосовує 
етимологічний принцип орфографії, хоч згодом він відступив від нього і визнавав 
фонетичний правопис. Й. Лозинський у цій граматиці використовував кирилицю 
(гражданського шрифту тодішня друкарня в Перемишлі не мала), хоч раніше був 
прихильником запровадження в українському письменстві латинського алфавіту. 

У Львові 1849 р. вийшла друком праця Я. Головацького «Грамматика руского язика». 
На побудову цієї роботи великий вплив мала граматика О. Востокова. По суті це граматика 
живої народної української мови. У ній Я. Головацький дуже багато уваги приділив 
елементам говіркового характеру, значно більше, ніж це було зроблено в будь-якій 
попередній граматиці, в тому числі і в праці Й. Лозинського. Отже, цю монографію 
Я. Головацького ще з більшим правом можна вважати граматикою західноукраїнського 
варіанта нової літературної мови. 

Після «Русалки Дністрової» в белетристиці і публіцистиці нова українська літературна 
мова на народній основі до певної міри виявлялася, проте в усіх інших жанрах, у школі, в 
науці переважала стара книжна мова та «язичіє», яке становило суміш церковнослов’янської, 
староросійської і книжної галицької мови. Це «язичіє» адміністративним розпорядженням 
1859 р. визнавалося офіційною мовою Галичини. 

Староукраїнська літературна мова на початку XIX ст. продовжувала жити і на 
Закарпатті, правда, з виразними елементами, з одного боку, російської мови, з другого боку, 
— місцевих говірок. Зразком такої мови може служити книжка для шкіл «Катехизис или 
наука православно-християнская» І. Кутки. Традиційною книжною українською мовою 
писав свої твори В. Довгич, хоч нерідко використовував також закарпатський говір. 
О. Духнович свої твори теж почав писати слов’яноруською, хоч згодом важливе місце в мові 
його творів почали займати місцеві діалектні елементи. Своєю творчістю, зокрема драмою 
«Добродітель перевищає богатство» (Перемишль, 1850 p.), О. Духнович місцеву 
народнорозмовну мову підніс до рівня літературної, хоч у теоретичних своїх працях 
заперечував її. У 50-х роках XIX ст. помітною була творчість О.Павловича, який писав свої 
твори мовою, близькою до рідного йому лемківського говору. 

З середини XIX ст. мовна практика в Галичині зумовлювалася громадсько-політичною 
орієнтацією діячів культури. У 40-х роках зароджується, а в 50-х формується так званий 
москвофільський напрямок. Москвофіли, які в своїх поглядах орієнтувалися на ідеї 
реакційних російських панславістів, галицьких українців уважали частиною російського 
народу і літературною мовою для них визнавали російську. Правда, справжньої російської 
літературної мови вони не знали; їхньою мовою служило «язичіє». 

У 50-х роках XIX ст. виникає народовський напрямок культурного життя в Галичині 
Галицькі народовці становили прогресивну суспільно-політичну течію. Мова, якою вони 
користувалися, була невпорядкованою, у ній помітне місце займали діалектні елементи, 



інколи вона була чисто народною. Такою мовою були написані деякі твори А. 
Могильницького, М. Устиячовича. Окремі письменники і культурні діячі, що загалом 
користувалися «язичієм», як-от І. Гушалевич, О. Духнович, часто мовою своїх творів не 
відрізнялися від народовців. Між москвофілами і народовцями постійно велися суперечки 
навколо мовних питань. 

На «язичіє» в мовних питаннях орієнтувалися також так звані рутенці, які вважали себе 
окремим слов’янським народом і мову свою — окремою слов’янською мовою. На практиці 
ця мова була варіантом «язичія». 

Москвофільська і рутенська преса користувалася етимологічним правописом, 
народовська — переважно фонетичним. Більшість москвофільських видань 60-70-х pp. 
друкувалась уже гражданкою, лише окремі кирилицею, рутенський часопис «Господарь» у 
різні часи друкувався кирилицею, гражданкою і латинською азбукою. Кирилицею 
видавались урядові вісники. 

У москвофільських виданнях, у «язичії» загалом помітне місце займали фонетичні, 
граматичні і лексичні елементи народної мови, які, набравши поширення в літературній 
практиці різних політично-культурних напрямків, ставали надбанням західноукраїнського 
варіанта літературної мови та й української літературної мови взагалі. 

Оскільки у великих містах Галичини мовою повсякденного вжитку була польська, на 
Буковині — німецька або румунська, на Закарпатті — угорська, в західноукраїнському 
варіанті літературної мови помітне місце займають лексичні запозичення з польської, 
німецької, румунської і угорської мов. Українська інтелігенція в Західній Україні була 
двомовною або й тримовною. 

У 80-90-х роках відбувається процес поступового занепаду «язичія». 
Позиції народовського напрямку в мові в той час міцніють. З огляду на заборону 

української мови в Східній Україні західноукраїнську літературну мову народовці 
розглядають як основну в справі нормування єдиної української літературної мови. У 
народовських періодичних виданнях мова творів письменників із Східної України 
редагувалася в напрямку зближення її з західноукраїнською літературною мовою. 

На кінець XIX ст. після створення Русько-української радикальної партії в 
західноукраїнському варіанті літературної мови набирає сили радикальний напрямок на чолі 
з І. Франком і М. Павликом, який прокладав шляхи до зближення із східноукраїнським, 
відстоював думку, що в основі загальноукраїнської літературної мови повинна бути мова 
Східної України. 

Окремо й паралельно із східним і західним варіантами нової української літературної 
мови стоїть мова церкви. З кінця XVIII ст. в Східній Україні внаслідок русифікації вимови 
церковнослов’янських текстів і запровадження церковних проповідей російською мовою 
православна церква розвиткові української культури завдала помітної шкоди. У церковному 
вжитку до 50-х років XIX ст. в Україні була тільки церковнослов’янська мова. У 1856 р. 
вийшли українською мовою «Катехітичні бесіди на символ віри та молитву Господню» 
В. Гречулевича, в 1857 р. його ж «Проповhди на малороссійском языкh», у 1859 p. 
M. Максимович видав «Псалмы, переложенные на малорусское нарhчіе». У 60-х роках 
XIX ст. Є. Морачевський переклав українською мовою євангеліє, що не було надруковане. 
П. Куліш за своє життя переклав українською мовою майже всю біблію і більшу частину її в 
1868 р. видав, перекладом біблії на українську мову займався І. Нечуй-Левицький. П. Куліш 
здійснив також віршовані переклади псалтиря. 

Духовенство в Галичині було греко-католицьким, на Буковині — православним, але тут 
і там орфоепія церковнослов’янських текстів була українською (h вимовлявся як і, перед 
голосним е та и приголосні вимовлялися твердо). Незважаючи на вимоги Київської 
митрополії вимовляти слова церковнослов’янської мови на російський лад, у 
східноукраїнській православній церкві на практиці в XIX ст. тривала українська вимова 
релігійних текстів. Читання церковнослов’янських текстів з українською вимовою слів 
робило цю мову для українців рідною, багато українських культурних діячів сприймали її як 



стильовий різновид рідної української. Греко-католицька церква українською мовою 
користувалася тільки в розмовному вжитку, в проповідях та публікаціях на релігійні теми; в 
богослужбах залишалася церковнослов’янська мова з українською вимовою. 

Таким чином, у кінці XVIII ст. у Східній Україні почала функціонувати нова українська 
літературна мова на живомовній говірковій основі; у Західній Україні в той час, аж до появи 
альманаху «Русалка Дністрова», продовжувала діяти староукраїнська літературна мова. 

ПРАВОПИСНІ ВАРІАНТИ. 
В історії української літературної мови, яка по-різному утверджувалася в Східній і 

Західній Україні в кінці XVIII і XIX ст., засвідчуються різні правописні практики. 
І. Котляревський загалом користувався правописом, побудованим на етимологічному 

принципі і звичним для народнорозмовного варіанта староукраїнської літературної мови 
XVIII ст. Він застосовував алфавіт, що графічно був спільним з російським, хоч у багатьох 
випадках виражав відмінну вимову відповідних звуків. Для передачі звука [и], що походить з 
колишніх ы та и, І. Котляревський використовував традиційно літери ы (сынъ), и (робити) 
та і (перед [й] — легкій), звук [і] передавав літерами h (дhдъ), и (жинка) та і (перед 
голосним та [й] — Пріамове, свій), йотований [і] виражав буквами h (hхавъ) та и (ни — їй), 
голосний [е] літерами є (теперь) та э (на початку слова та після голосних — Эней, поэт), 
йотований [е] позначав буквою є (моє), голосний [о] після м’якого приголосного та [й] 
передавав сполученням літер іо (іого, сліозы), послідовно зберігав літеру ъ в кінці слів після 
твердих приголосних (брать, страхъ). 

Треба зазначити, що І. Котляревський історико-етимологічний принцип правопису 
застосовував непослідовно. Так, на місці давнього и інколи писав ы (робыти), на місці h 
уживав літеру и (свить), на місці давніх о та є ставив h, (вhнъ, шhсть). Для вираження 
твердості губних і префіксальних негубних приголосних перед йотованими в одних випадках 
писав літеру ъ (напъявсь), в інших — ь (пьяний), а то й не вживав жодного знака (пять). 

Певним варіантом правопису, основаного загалом на історико-етимологічному 
принципі, користувався І. Срезневський. Він, зокрема, для передачі секундарного [і] уживав 
літеру и з дашком (дûти, пûпъ, козакûвъ). 

Ще більш відмінний від застосовуваного І. Котляревським варіант історико-
етимологічного правопису теоретично відстоював і використовував на практиці 
М. Максимович. За цим правописом традиційно зберігалась літера h, секундарний голосний 
[i] з о, е, у позначався літерами о, е, у з дашком (паєриком) над ними (кôнь, шêсть, заму̂ж), 
йотований [i] передавався буквою и (мои), для передачі голосного [о] з попереднім м’яким 
приголосним використовувалася літера ё (слёзы), зберігалися групи приголосних, що при 
вимові спрощуються (сердце, щастливий) тощо. Цим правописом М. Максимович писав свої 
твори, а також транскрибував українські народні пісні. Значного поширення в Східній 
Україні правопис М.Максимовича не мав, ширше і довше він використовувався в Галичині. 

Правопис О. Водянського поєднував історико-етимологічний принцип орфографії з 
фонетичним. Так, літера h у ньому вживалася для позначення історичного h (дhдъ), проте 
буквою ы передавався звук [и] незалежно від його походження (дытьша), звук [і] виражався 
літерами и та і (винъ, мій), закінчення дієслів передавалися буквосполученням -цьця, -сься 
(дывицьця, затрясься) тощо. Подібним за характером був застосований у збірнику 
«Молодик» (Харків, 1843 р.) правопис І. Бецького. 

Середнє місце між історико-етимологічним і фонетичним займав правопис, який 
застосовував у своїй творчості А. Метлинський, правда, свою правописну практику він часто 
змінював. На увагу заслуговує вимога А. Метлинського чергувати на письмі у з в та і з й. 

Правопис О. Павловського, як зазначалось, був фонетичним. У ньому голосний [і] 
незалежно від походження передавався літерою і (дідъ, вілъ, шість, дощі), звук [и] — 
буквою ы (дымъ, быты), [е] після м’яких приголосних та після [й] позначався літерою h 
(немаh, знаньнh), проривний приголосний [ґ] — сполученням літер кг (кграти, кгуля), а 
сполученням букв дж, дз виражались відповідні африкати (джміль, Дзвінь), тверда вимова 
губних приголосних перед йотованими передавалася літерами ъ (въязати) та ь (пьять), 



дієслівні особові форми та інфінітив з часткою ся фонетично позначалися за допомогою 
літер с (сміhсся) та ц (здаhцьця, старацьця); як і в правопис і І. Котляревського, голосний 
[о] після м’яких приголосних та [й] передавався сполученням букв іо (сіого, іого), після 
твердих приголосних у кінці слів писалася літера ъ (віть, дубъ). Цей правопис 
використовували П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко, Є. Гребінка, 
С. Писаревський та ін. Найперше і найбільше він був поширений у Харкові, тому його звали 
«слобожанським». 

До 50-х років XIX ст. у мовно-літературній практиці Східної України не було єдиної 
орфографічної системи. Зокрема відносно самостійним і оригінальним, хоч непослідовним, 
був правопис ранньої харківської періодики, що загалом ґрунтувався на фонетичному 
принципі. Тут серед інших помітною і впливовою була правописна практика П. Гулака-
Артемовського. 

П. Куліш у своїй ранній творчості дотримувався історико-етимологічного правопису та 
трохи відмінної правописної практики М. Максимовича, пізніше він перейшов на 
фонетичний правопис. Варіант правопису, застосованого П. Кулішем, увійшов в історію 
мовознавства під назвою кулішівка. Цю назву в 60-х роках XIX ст. започаткував галицький 
літературно-політичний вісник «Мета». Кулішівка в першій своїй редакції була викладена 
1856 р. в «Записках о Южной Руси», також 1857 р. в «Граматці» П. Куліша. Скоро на неї 
перейшли майже всі східноукраїнські письменники. 

У збірці «Ужинок рідного поля» М. Гатцук (під псевдонімом М. Куций) 1857 р. 
запропонував свій проект українського правопису, але він поширення не мав. Подібним до 
Гатцукового був проект правопису К. Шейковського, застосований ним у збірці 
етнографічного матеріалу «Быт подолян» (1859 р.) та в пораднику «Домашня наука» 
(1861 p.), що теж не був сприйнятий філологічною громадськістю. 

Слід зазначити, що Т. Шевченко не дотримувався строго якоїсь одної правописної 
системи, його правопис був до певної міри індивідуальним і непослідовним. За відсутності 
остаточно усталеної графічної системи і при прагненні запроваджувати максимально 
фонетизоване написання Т.Шевченко часто допускав графічні паралелі — ы та и, и та і, е та 
и, о та і. 

У 1876 р. кулішівка була заборонена і замінена офіційним російським «єрижним» 
правописом. Назва єрижний правопис, єрижка (ярижка) утворена від уживаного 
М. Максимовичем дієслова єрижити — писати слова з буквою ы (єри). За цією графікою 
звуки української мови передавалися буквами, що вживалися для позначення відповідних 
звуків у російській мові 

У Галичині і на Буковині кулішівка вживалася поряд із старим церковно-
етимологічним правописом, згодом і тут вона перемогла. 

Певне місце в історії українського письма зайняв ще так званий драгоманівський 
правопис. У цьому варіанті фонетичного правопису, що не набув поширення і не закріпився, 
відсутніми були літери я, ю, є, ї, щ. Йотовані голосні передавалися сполученням 
приголосного й, що позначався літерою j, та голосних а, у, е, і, а м’якість приголосного 
перед голосним виражалась знаком ь (вольа, ньухати, синье), замість літери щ вживалися ш і 
ч (шчастьа). 

На східноукраїнському варіанті літературної мови загалом позначився вплив російської 
мови, оскільки у великих містах Східної України мовою повсякденного вжитку була 
російська, українська творча інтелігенція була двомовною. 

У Західній Україні застосовувався традиційний історико-етимологічний правопис. 
Переважно тоді вживався кириличний алфавіт, хоч певна кількість книжок і газет 
друкувалася також гражданкою. 

У проекті правопису І. Жуковського пропонувалося орієнтуватися на живу народну 
мову і писати загалом так, як чується і вимовляється, разом з тим рекомендувалось уживати 
значки, що вказували б на етимологію слів. Автор відстоював збереження кириличного 
алфавіту поряд із запровадженням гражданки. Він вимагав зняти в кирилиці подвійні букви 



на вираження звуків е, о, у, і, я, з, а також грецькі літери для передачі сполучення 
приголосних кс, пс, фт, запровадити букву ґ, а звук [і], що походить з о та е, передавати 
через ô, ê (кôнь, шêсть), зберігати літеру h (снhг), допускати букви а та е після шиплячих 
(лоша і лоше), після голосних на місці етимологічного л писати в (ходив), ъ після твердих 
приголосних у кінці слів не вживати, чужомовні слова писати так, як вони вимовляються в 
оригіналі, тощо. 

Цей проект не був прийнятий. Священики, що становили переважну більшість 
тодішньої галицької інтелігенції і стояли на чолі політичного і письменницького руху, мали 
нагляд над школами, звикли до традиційного церковнослов’янського письма, і 
запропонована реформа правопису їм видавалась надто радикальною. Проте певна частина 
тодішніх галицьких культурних діячів користувалася правописом, що його пропонував І. 
Жуківський. Саме ним Я. Головацький написав свою працю «Язик южнорускій і єго 
нарічія», що тоді опублікованою не була і становила першу редакцію пізнішої його праці 
«Розправа о язиці южнорускім і єго нарічіях». 

На початку XIX ст. були спроби перевести українське письмо на латинський алфавіт. У 
додатку до «Gazety Lwowskiej» під назвою «Rozmaitości» (1817-1848 pp.) зрідка друкувалися 
латинським алфавітом тексти українських народних пісень та художні переклади на 
українську мову. Латинкою друкувалися українські народні пісні у збірці «Pielgrzym 
Lwowski na r. 1823» (1822 р.), в «Dzienniku Warszawskim» (1823 p.) латинським алфавітом 
був надрукований твір Й. Падури «Zolotaja boroda». У 1833 p. з’явилася збірка народних 
пісень Вацлава з Олеська «Pieśni polskie і ruskie ludu galicyjskiego», у якій українські народні 
пісні передавалися латинським алфавітом, а в 1835 р. Й. Лозинський видав латинкою свій 
етнографічний збірник «Ruskoje wesile». Часопис «Lwowianin» (1840 p.) друкував латинкою 
українські пісні та переклад на українську мову вірша Шіллера «Piśń о Zwoni», у другому 
випуску річника «Noworocznik demokratyczny» (1843 p.) латинською азбукою були 
надруковані вірші К. Цеглевича. У 1858 р. Л. Венглінський видав західноукраїнською 
(галицькою) мовою, але латинським алфавітом тритомну працю про український фольклор. 
У1866-1867pp. П. Свенціцький опублікував латинкою чотири випуски збірника «Sioło». Ці 
поодинокі видання на долю української графіки не вплинули. 

У 1834 р. на сторінках журналу (додатка) «Rozmaitości» Й. Лозинський виступив з 
пропозицією замінити кирилицю латинською азбукою. Проект Й Лозинського галицька 
інтелігенція рішуче заперечила. У 1859 р. від імені австрійського уряду Й. Їрачек 
запропонував запровадити для української мови в Галичині і на Буковині латинський 
алфавіт. Цю пропозицію західноукраїнська культурна громадськість теж з обуренням 
відкинула. У 1861 р. А.Кобилянський та Н. Горбань випустили брошуру, в якій відстоювали 
запровадження в Галичині латинського алфавіту в чеському варіанті, але їх виступ будь-якої 
підтримки не одержав. 

М. Шашкевич (1836 р.) видав розвідку «Азбука і abecadło», у якій різко виступив проти 
пропозиції Й. Лозинського. Проект Й. Їрачека заперечив і гостро розкритикував 
Б. Дідицький у брошурі «О неудобности латинской азбуки в письменности руской» (Відень, 
1859 p.). M. Шашкевич у названій праці відстоював кирилицю, проте в «Русалці Дністровій», 
виданій 1837 р., уже користувався гражданкою. 

У «Русалці Дністровій» уперше в ролі літературної була вжита жива говіркова 
західноукраїнська мова. Правопис, який «руська трійця» застосувала в цьому альманасі, — 
фонетичний. У передмові до «Русалки Дністрової» зазначається, що автори додержувалися 
правила: «пиши, як чуєш, а читай, як видиш». У названому альманасі відкидаються (не 
вживаються) літери ъ, ы; буква h уживається в значенні [і] та [йі] (свhтлонька, цhлий, 
твоh), на місці давніх и, о, є, подекуди і на місці давнього h ставиться буква і, літера с 
вживається для передачі м’якості приголосного перед [е] (земле) та для вираження 
звукосполучення [йе] (моє), у нескладове передається буквою ў (спhваў, виймаў, душеў), 
частка ся з дієсловами пишеться через дефіс (інколи разом), якщо вона стоїть безпосередньо 
після дієслова, африката дж передається літерою ц, запозиченою з сербського алфавіту 



(вицу). 
У «Малорусько-німецькому словнику» Є. Желехівського і С. Недільського, який 

друкувався окремими випусками з 1882 р. і повністю вийшов у 1886 p., була застосована 
фонетична орфографія, зорієнтована на особливості південно-західних говорів. Зазначений 
правопис стали звати желехівкою, ним користувалася більшість народовських видань у 
Галичині і на Буковині Популяризації правопису Є. Желехівського сприяла підтримка і 
застосування його в «Руській граматиці» С. Смаль-Стоцького, Ф. Гартнера (1893 p.). 
С. Смаль-Стоцький підтримував желехівку і в спеціальних наукових розвідках. Цей правопис 
був затверджений до вжитку Галицькою крайовою шкільною радою і з 1895 р. став 
обов’язковим для шкіл Галичини, правописом Желехівського друкувалися відомі «Записки 
наукового товариства ім. Т. Шевченка». З прийняттям желехівки західноукраїнські видання 
ще чіткіше протиставлялися східноукраїнським, що друкувалися до 1876 р. кулішівкою, а з 
цього року єрижним (російським) алфавітом. Після 1886 р. з’являється драгоманівка, якою 
друкувалися твори М. Драгоманова та женевський часопис «Громада». 

Так, у різних правописних практиках кінця XVIII — XIX ст. шліфувалися орфографічні 
норми української літературної мови. 
 


