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Автор шкільним учителям
Д[идаскалωмъ] С[ловεнскимъ] и Т[щатεлεмъ]
З[доровьѧ] З[ычитъ]
Дидаскалам слов’янським і учням здоров’я зичить.

Д

освід використання граматик грецькою і латинською мовою мав значну користь, яку
слов’янській мові теж варто пізнати, і згодом указати на подібний досвід, що буде залежати від Вашої
пильності, ревний учителю.
Відаєте-бо ті, хто вчив мистецтво грецької чи
латинської граматики, що вона тяжіє як до поняття
чистоти мови, так і правильної, і створеної згідно з
природою діалектів і мовлення, і написання, і розуміння букв.
Усіляка користь, яку граматики вищеназваних
мов зазвичай приносили, безсумнівно, і слов’янська
граматика у своїй слов’янській мові принести може:
навчити в словах розрізняти граматичні частини
слова (мови); навчити відмінювати імена й дієвідмінювати дієслова згідно з властивістю закінчень (що
нам дуже потрібно) власне слов’янської мови; навчити порядку й побудови речень, їх послідовности
для легшого формування думки під час створення
текстів. Укаже на неправильно вжите речення; укаже на надмірність й укаже на недостачу. Навчить
розмовляти і читати слов’янською, і писати окремо,
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і прочитане легко розуміти, де завдяки їй належним
старанням вашим прочитані будуть звичним шкільним способом слов’янські лекції і руською мовою
перекладені, як-то з притч Соломонових або з премудростей його чи Сирахових, або інше, що чистою мовою слов’янською з грецької перекладене. При тому
“Лексис” буде трактовано, аргументи надано, діалект
у звичайній шкільній розмові слов’янській між учнями заборонено. Відразу за таким вашим пильним
старанням, у надії на поміч Божу, обіцяю піднесення слов’янської мови в народові нашому, розуміння
її, уживання й користь, яка занедбана, а для церкви
нашої природною будучи, бо потроху народ наш набожним став.
Від однієї тільки цієї мови, якою він говорив, буде
залежати, щоб наглядові, опіці та промислові вашому довірені діти й немовлята даремно не тратили
своїх років і часу, чого назад повернути не можна,
і за це в день Страшного суду Христового ви будете
відповідати.
Діткам, які починають навчатися, нехай до вивчення буде подано буквар, або як зазвичай казали
раніше – алфавітар, із тієї ж граматики взятий, щоб
разом із мовою з дитячих літ звикали до граматичного відмінювання.
За Часословом і Псалтирем (яких не можна забувати) вивчайте граматику з тлумаченням, тобто
з прикладами уживання буде вона корисна. Коли
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хтось сам граматичного мистецтва не вчив, той і дітям, і немовлятам, які вже вміють читати по-слов’янськи, до вивчення давати його повинен для швидкого
й легкого запам’ятовування; у разі зарахування їх до
школи граматика зрозуміла для них буде й мистецтво
її вживання матиме користь. Як уже йшлося, у цій
граматиці для вас, учителі, зібрано імена й дієслова, які ви можете подати учням, що, певний, завдяки
старанням вашим збереже сам час; чи дасть нам Господь Бог здоров’я, і чи допоможе добродушний Бог
швидко здолати труднощі. Будьте здорові, любі, і про
працелюбів моліться.
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ЩО ТАКЕ ГРАМАТИКА?
Це відоме мистецтво, що вчить правильно і говорити, і писати.
Скільки є частин граматики?

{

			ортографія,

Чотири:		
			
			

етимологія,
синтаксис,
просодія.

Чому вчать чотири частини?
Ортографія вчить правильно писати і
звук у слові правильно наголошувати.
Етимологія вчить розподіляти слова на
частини мови.
Синтаксис учить складні речення творити.
Просодія вчить метром чи мірою кількости вірші складати.
ПРО ОРТОГРАФІЮ
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Що таке ортографія?
Це перша частина граматики, що вчить
знати природу й властивості букв, склад,
слово, речення з інтонуванням і розділовими знаками.
Ортографія
містить
три частини:

{

природа букв,
наголошування звука,
розділові знаки в реченнях.

Що таке природа букв?
Це правильне написання кожної букви.
Що таке наголошування звука?
Це позначення слів верхньою просодією.
Що таке розділові знаки в реченнях?
Це розділення слів написанням різних
знаків у рядку.
ПРО БУКВУ ЧИ ПРО
природу букв
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Що таке букви?
Це невіддільна частина слова.
Скільки є букв слов’янських?
Сорок:
а, б, в, г або Ґ, д, g, ж, s, z або ç, и, ї,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, оу або u, ф, х, ^, ц,
ч, ш, m, ъ, ы, ь, h, e або ig, ю або @, " або
#, w або о, k, j, f, ѷ.
Про розподіл букв
Розподіляємо
голосні,
букви на:
приголосні.

{

ПРО ГОЛОСНІ
Голосні це: а, g, и, i, о, ъ, ь, h, w, ѷ.
Про перший розподіл голосних
Голосні розсамоголосні,
поділяємо на
редуковані.

{

Самоголосні це: а, g, и, i, о, h, w, ѷ.
Так називаємо їх, оскільки самі собою
звук творять; і без них жодного складу не
можна створити.
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До редукованих належать ъ і ь. Так названі, бо самі собою не можуть створити звука. У складах же до голосних приєднані; ъ,
або тверде, ь, чи м’яке, закінчення творять,
як-от: ча́стъ – ча́сть, кро́въ – кро́вь, "дъ –
"дь, пе́рстъ – персть тощо.

Про другий розподіл голосних
Хоч і не творять слов’яни другого розподілу своїх голосних букв на зразок грецького
розподілу кількости в складах, бо слов’яни
мають інше мистецтво віршування, однак,
оскільки ми розуміємо і значення грецького
розподілу, і подібність слов’янських голосних і двоголосних букв до грецьких, зважаючи на знання умілих чоловіків за Божою
благодаттю, 		
довгі
розподіляємо 		
короткі
голосні на троє:
двовременні.

{

Довгі це: и, h, w;
Короткі: g, о;
Двовременні: а, ї, ѷ. Називають їх так,
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бо в складах віршового метра кількість мають: довгі – довгу, короткі – коротку; двовременні, або загальні, – загальну, що мають
такі риси: _, U; як-от: дh́вû, сло́во.
ПРО ДВОГОЛОСНІ
і про перший їх розподіл
Суть двоголосних
подвійна:

{

типові й
нетипові.

Узяті типові від греків (аi, еi, оi слов’яни
не вживали) – це: аv, еv, #, и, q;
від латинян: >, #, iе, ю;
лише слов’янське û.
Усі нетипові в слов’ян подібні: ай, ей, еv,
ий, ¿й, ой, ûй, оуй, hй, #й, юй, @й, wй, ѷй.
Бувають не тільки двоголосні, але й триголосні, і чотириголосні, тому що вони складаються з двох голосних, як: аv, еv, q, «#,
iе, ю, û, ай, ей, ий, ¿й, ой, hй, wй, ѷй; інші
– з трьох: оуй, ûй, >й, #й, юй.
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Інші складаються з чотирьох, як @й;
аv – відповідно аза й іпсилона;
еv – єста й іпсилона;
оу – она й іпсилона;
" і # – йоти й аза;
їе – йоти і єста;
ю – йоти й она;
ы – єра і йота;
ай – аза й іти;
ей – єста й іти;
єv̆ – єста й іпсилона;
ий – двох іт;
їй – йоти й іти;
ой – она й іти;
hй – ятя й іти;
wй – омеги й іти;
vй – іпсилона й іти;
оуй – она, іпсилона й іти;
ûй – єра, йоти й іти;
"й і #й – йоти, аза й іти;
юй – йоти, она й іти;
#й – йоти, она, іпсилона й іти.
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Двоголосні за мірою віршованої кількости, як і голосні, довгі,
мають три види:
короткі,
			
спільні.

{

Довгі це: av, ev, ", #, iе, ий, hй, ы, wй,
q чи u.
Короткі це: ей і ой.
Спільні це: ю і у без о; ай, еv, їй і vй.
Усі тризвукові та чотиризвукові – довгі:
oybblnй, ый, #й, юй, @ і @й.
ПРО ПРИГОЛОСНІ
Приголосні літери є такі: б, в, г, Ґ, д, ж,
s, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш,
m, k, j, d. Називаємо приголосними, бо не
самі собою, а при голосних творять склад і
видають звук.
ПРО ПЕРШИЙ РОЗПОДІЛ
ПРИГОЛОСНИХ
Перший розподіл 		
напівголосні,
приголосних такий:
безголосні.
Напівголосні це: ж, s, з/, л, м, н, р, с, ц,
ч, ш, m, k, j.

{
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Так названі, бо сильніше звучать.
Безголосні це: б, в, г, Ґ, д, к, п, т, х, f.
Так названі, бо слабше звучать.

ПРО ДРУГИЙ РОЗПОДІЛ
ПРИГОЛОСНИХ
Другий розподіл 		
змінювальні,
приголосних такий:		
сукупні,
Змінювальні це: 		
сонорні,
г, к, х, ц, ж, ч, ш. 		
подвійні,
Такі слова, як		
уподвоювані,
імена, що на г, к і х		
чужі.
закінчуються, у місцевому відмінку однини
й у називному, кличному та місцевому множини г змінюють на з, к на ц, х на с. У кличному відмінку однини – з на ж, ц на ч, с на
ш, як-от: дрuгъ – дрuзh, дрuзехú, дрuзи,
дрuже; чл҃къ – -цh, -це, -ци, чл҃вче; дuхъ –
-сh, -сехú, -си, дuше.
Ті, що закінчуються на ц, другої чоловічої відміни в кличному відмінку однини ц
змінюють на ч: ẃтець, ^че; а́гнецъ, а́гнче
тощо.
Багато дієслів, що закінчуються гu, жu,

{
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кu, чu, шu, у другій особі однини дійсного
способу теперішнього часу змінюють г на
ж; ж на д; к на ч; ч на т; ш на с, як-от: могu
– мо́жеши; ви́жu – -диши; текu – тече́ши;
молочu – -тиши$; прошu – -сиши.
Сукупні це: б, в, г, д, к, п, с, т, х, ц. Такі
звуки, які мірою віршового мистецтва перед
сонантами приєднані, попередній склад роблять коротким, тобто сукупність творять.
Сонорні це: л, м, н, р. Це звуки, які в тому
ж слові приєднані до сукупних, тобто склад
короткий роблять.
Подвійні: z, k, j. Звуки, які з двох літер
складаються: z – з д і с; k – з к і с; j – з
п і с, і своєю властивістю попередній склад
подовжують.
Уподвоювані це: bnж, ч, ш, m. Такі звуки, які в кількости віршотворення подвійну
силу притягають.
Чужі це: Ґ, z, ф, k, j, d. Звуки, які від
греків запозичені. Слов’янська мова може
існувати й без них.
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ПОРАДИ
Двоголосні àѵ, eѵ, eѷ, ѷй слов’яни
ймовірно вживають у своїй мові подібно
до грецьких слів. Грецькою пишемо ἄυρα,
εύαγγέλιον, Οδύσσέus, Στάχυς. За слов’янською ортографією їх правильно пишемо
так: ӓѷðà󠅛,  eѷ́ãë¿å, о́äѷññåѷ, ñòà́õѷé. Очевидно, збережені грецькі дифтонги αι, ει, οι
й латинський æ в обох мовах у словах, які
створили слов’яни, уживаємо так: δίαιτα,
Φαρισαίος, εἰκόνα, Βασίλειος, οἶκος, μελίβοιος,
Ærumna, Cæfar тощо. Слов’янською пишемо ці слова так: ä¿àіòà́, ôàð¿сà́іé, åіêwíà,
Âàñíëå_é, î́іêîñú, ìgë¿âîіé, àgðuìíà,
êàǵñàðü/. Але в давніх словах ми змушені розрізняти g і å в подібних відмінках
множини й однини: òî́é клgврgтъ – òhxъ
клgвретъ, òî́é òâî́ðgö – òhx òâî́ðеö$$; òhм
òâîð̃ögм – òûм òâîð̃öем$$; òhм ìðà́â¿gм
– òûм ìðà́â¿ем; òhм ñïàñåí¿gì – òûм
ñïàñåí¿еì тощо.
Теж зберігаємо відмінність між о і w: одне
вживаємо в однині, інше – у множині, як-от:
тhм чл҃вкомъ і тым чл҃вкwмъ; тhмъ во́и16
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ном і тым во́инwм та інші.
Між и і ї відмінність є: з и починаємо
слово й закінчуємо. У всіх словах, у середині яких уживаємо приголосні, склад, що
буде після них, пишемо з и, як-от: и́стинни,
вgри́ги, имh́нїg та інші.
З ї не починаємо слово й не закінчуємо (хіба якщо слова чужі, як-от: Їппархъ,
Їма́тіс, лєвї, мєра́рї та ін.), але його вживаємо в усякому слові, якщо склад після ї
розпочинається на голосний, як-от: бл҃гі́й,
бл҃гі́# тощо. Якщо після нього стоїть приголосний, то ї переходить в и: бл҃гих, бл҃гим,
бл҃ги́ми та ін.; так само бїю́, бїє́ши, бїєтъ,
бихъ, би́ти та інші.
У родовому відмінку однини, на відміну
від інших відмінків, прикметники жіночого
роду пишемо з bи, як-от: бл҃ги́#, крh́пки# та
інші.
Змінюємо інші імена, дієслова, прислівники, дієприкметники, утворені з прийменником при, і пишемо з и, як-от: ïðè#́òåëímå,
ïðèмåëþ, ïðèåìë#́é та ін.
Про è відомо точно, що на початку слів і в
17
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складах вимовляємо твердо, як-от: èñòèн̃ía,
èñêî́íè тощо. Приєднане до голосного è, яке
саме творить склад, вимовляємо м’яко, якот: èñòèí̃í¿è, äâîи́öà, òðîи́öà, áî#́m¿èñ# та
інші.
è буває злитним, бо з попереднім складом
в один склад зливається, як-от: èñòèí̃íûé,
áî#́m¿éñ#, òâî́é, á¿и́ та інші.
Сполучник è вимовляємо твердо, займенник è – м’яко.
В усіх складах слова зазвичай q і u// не
розрізняли, бо писарі вживали q на початку
слів, а u й у – усередині й наприкінці, як-от:
q́ìuäð#́þ, q́ñòuïó́þ.
^ не є буквою, і не двоголосним звуком,
але складом. Ось чому зараховуємо його до
букв лише умовно.
ú і ü тільки в абсолютному кінці слова
бувають уживані. Тому ú вживаємо наприкінці слова після твердого приголосного,
ü – після м’якого, як-от: сосuдъ, че́стенъ,
ко́нь, сн҃о́вень тощо.
ы на початку слова не вживаємо.
h вживаємо в усіх складах слова, як:
18

Граматика Мелетія Смотрицького

hсва, hста, снhдо́ховh тощо.
Замість іg сучасні переписувачі пишуть g:
си́рgч, gстu. Однак наприкінці слова вживаємо двоголосний, який звучність перетягує:
оу́gдинgнїg, gстgство тощо. До винятків належать слова єврейські, грецькі й латинські,
як: Ємманuи́лъ, еле́й, елеме́нтъ тощо. У
них g, як і в слов’янських словах, до приголосного звука приєднаний, подібно до
грецького епсилона або е латинського.
ю і @. ю здавна вимовляємо як латинське
іо в словах Iоръ, Іоры́, І́овїнїай, Іодо́хъ і
всіх подібних. Нині ж вимовляємо так само,
як @. У слов’янському діалекті, де немає
складу на іо, замість латинського іu вони бувають уживані, як: стою́ або сто#́. Сучасні
переписувачі @ залишили, утім замість нього довільно пишуть ю.
У руських словах польського і латинського походження і іg, і іо зберігають свої особливості й нині, як-от: пахо́лїg, лїо́съ, маїо́рїтас та ін.
я«%» і # розрізняють так: перше пишемо на
початку слів, друге – посередині й наприкін19
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ці, як-от: «явл#́шєс# та ін.
Ѷ. Тільки вживаємо в грецьких словах:
іноді як голосний, позначений двокрапкою
зверху, як-от: ѷакїн́fъ. Іноді як приголосний в без двокрапки: єvа́рїстъ.
Ґ, ф, k, j, f із грецьких приголосних для
грецьких і деяких єврейських і латинських
слів запозичені: Ґрамма́тїка, ло́Ґїка, Апокалѷjїс, Фїлосо́фъ, Алєkандєръ, Люkúрїа,
jалом, Dєо́дwръ, Їwнаfа́нъ та ін. Однак
між ф і f ледь помітна різниця, бо ми пишемо фєоfі́лъ, fїлі́ппъ, фє́кла, але fєофі́лъ,
Фїліпп, fє́кла та ін.
S. Ця буква позначає число шість ϛ,
з грецької мови запозичене, але вона в
слов’янській мові зайва, бо її замінює інша
буква z.
а і +#; g і є; и і ї; ы і h; о і w навчать подальшого вживання, уміння відмінювати і
дієвідмінювати та використовувати їх в інших незмінюваних частинах мови. Однак
відомо буде, що ^ і w розташовані на початку слова, як-от, в іменниках, дієсловах,
дієприкметниках і прислівниках, створених
20
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із прийменників w, wбъ і ^; w лишаємо незмінним, як-от: ẃдhва́ю, ẃблича́ю, ^хожю́
та інші. Утворені з со, во/, вос, /до/, по/, под,
про, відповідно зі всіма нескладеними о,
зберігають цю літеру, як-от: сотворю́, /вовед́u, возвед́u, донес́u, понес́u, подемлю,
прохож́u, противоид́u; о́нъ, о́се́л, о́стровъ,
о́трокъ, о́ко, оре́л, оте́цъ та ін.

ПРАВИЛА ОРТОГРАФІЇ
Перше
З великої літери пишемо початок строфи
чи вірша, як-от:
Бг̃u даю́mu, за́висть нима́ла спh́єтъ:
Недаю́muже, вс#к̃ трuдъвотmе́с# дh́ет́.
Після крапок: Ча́до / аmе пристuпа́еши
работа́ти Гдс̃ви / оуготови́ д҃шu свою́ во
и́скuшgніg.
Власні імена, як: Бг҃ъ, Гдс̃ь, Іс҃, Хс҃, Адам,
Єvа та інші. Чини: Ца́рь, Патрїа́рх, єпкс̃пъ,
Воgво́да та інші. Мистецтва, як: Грамма́тїка,
Ло́Ґїка, Фїлософі́а, FєолоҐіа та інші. Частини мови, як: Им#́, Мhстоимє́нїє, Глагол̃ та
інші.
21
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Друге
Тому, хто хоче правильно писати, варто
уважно зберігати спільне написання голосних і приголосних букв у складах: лише
ті літери, які завершують склад, можна писати над рядками, інші літери не треба писати над рядками, як-от: ив̃си́ замість ивси́;
ис̃пасє, замість и́спасє́; прев̃зыйдє, замість
прєвзыйдє; ик̃ Бг҃u, замість ик Бг҃u; ца́рс̃кїй,
замість цар̃скїй та інші.
Третє
Подібно до цього варто дотримуватися
вживання закінчень у відмінках під час відмінювання та в часових формах під час дієвідмінювання: ні о, замість w, ні навпаки;
ні #, замість а, ні навпаки; ні ъ, замість ь,
ні є замість h, ні навпаки, окрім тих випадків, які змінюють відмінки; ні h, замість и,
або ы, замість и, не робити взаємозаміни. Бо
вони творять форми відмінків під час відмінювання і дієвідмінювані форми.
Четверте
Таке правило зберігаємо й у деяких при22
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голосних: ні ф замість хв, ні навпаки; ні m
замість сч, ні навпаки. Ні в грецьких словах в замість v; г замість н писати не можна: хвала́, а не фала́; фо́рма, а не хво́рма;
и́счє̃нûй, а не и́m̃єнûй; ни́mъ, а не ни́счъ;
Єv҃глїg, а не Єва́нгеліg; Àгг҃лъ, а не Àнгgлъ.
Ні г замість Ґ, ні навпаки: одиҐітрїа, а не
одигітрї#; гора́, а не Ґора́ тощо.
П’яте
Уважно потрібно дотримуватися такого:
у грецьких словах зберігати грецьку орфографію, у латинських – латинську, а в єврейських – єврейську, як-от: Данїил, Михаи́лъ,
Мартінú, Фїлоfǵй тощо.
Шосте
Потрібно зберігати дві букви нн у прикметнику, який закінчується на чистий
-нûй, наприклад: стра́нный, смирǵнный,
и́стин̃ный, за́кон̃ный, wка#́нный тощо. У
дієприкметнику ж пишемо одну: чи́таный,
смирǵный, чтǵный, wка#́ный, ви́дhный
тощо.
23
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ПРО ПРОСОДІЮ, або
про наголошування звука, яке верхньою просодією над словами позначаємо
Просодія імені вдвічі прийнятна замість
напруги й ослаблення складу. Звідки і просодією, тобто посиленням голосу над потрібним словом вірша, її називають. Таким
чином, прийнято виокремлювати просодію
віршовану, якою правлять службу Божу.
Другою вирізняють просодію ортографічну: це просодія ортографії, піднесення або
спаду звука на письмі, що зберігає зміни й
у вимові.
Про кількість просодій
Виокремлюють дев’ять ортографійних
просодій: оксія, або гостра; варія, або тяжка; периспомени, або облечена; псіли, або
тонка; дасія, або густа; єрик, паєрик, злитна,
м’яка.

24
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Про розподіл просодії
				
наголос,
Просодію поділяють
темп,
на чотири групи: 		
тон,
				
інтонація.

{

Про наголос
Наголос – це піднесення або зниження
складу, або засіб милозвучності.
Є три наголоси просодії: гостра, тяжка і
облечена. Гостра, бо має висхідний наголос;
тяжка – низхідний; облечена – середній.

{

Про місце оксії, чи гострої
			
кінцевий,
			
прикінцеквий,
Є шість місць
проприкінцевий,
гострої, це склад:
предкінцевий,
			
пропредкінцевий,
			
непіднесений.
ПОРАДИ
Слова, які мають на кінцевому складі
гостру, тяжку або облечену, називаємо ізо25
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стрені; на прикінцевому – преізострені,
на проприкінцевому – пропреізострені, на
предкінцевому – предізострені, пропредкінцевому – пропредострені, на непіднесеному – неприостримі.
Правило кінцевого складу
Якщо кінцевий склад короткий і односкладні слова котроткі чи довгі, ставимо гостру, як-от: лицǵ, моǵ, бо́, сǵ, чgло́мъ,
двǵрь, пǵрсть, ǵ, ǵй та інше. Над коротким
не ставимо тяжку чи облечену.
Інколи односкладні слова бувають безпросодійні: «якоже в ма́лh wсе речетс#.
Правило прикінцевого складу
Якщо прикінцевий короткий має кінцевий короткий, то ставимо гостру, як-от:
сло́во, не́бо, море, ова та інші. Якщо короткий перед наступним коротким, ставимо гостру.
Коли обидва довгі, як-от: дh́вû, о́чи та
інші.
Якщо кінцевий довгий, а прикінцевий короткий, як-от: но́вûй, е́ли та інші.
26

Граматика Мелетія Смотрицького

Довгий до довгого і короткий до довгого
тяжку чи облечену не застосовуємо.
Або довгий належить до довгого або короткого, як-от: ñǵрдцg, зǵмнûй тощо. Над
довгою літерою облечену не треба ставити.
Над усіма іншими місцями в короткому або довгому складі ставимо гостру: на
проприкінцевому: па́стûð#, е́стgство та
ін.; предкінцевому, як-от: дh́лан¿g, и́ñòèнна#; пропредкінцевому: ñв#mǵнничgскоg,
q́зниковûма та ін.; непіднесеному: мúчgничgскоg, q́чgничgскоg.
ПОРАДА
Також відомо, що кінцевий і прикінцевий
склади, які вимовляємо злито, теж мають
гостру: ма́й, се́й, бл҃г¿й, зм³́й, зно́й, любодh́йство, сво́йство тощо.
Про місце варії, або тяжкої
Тяжка має одне місце, тобто довгий чистий кінцевий склад, як от: творѝ, ѝ, зhлẁ,
ẁ, qдиви́тел̃ное, чтѝ, двh̀, трѝ та ін.; і
двовременний чистий, як-от: лица̀, а̀, тво27
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рю̀, ю̀, несù тощо; крім кличного, над яким
ставимо облечену, й окличного, над яким
ставимо гостру.
Про місце периспомени, або
облеченої
Є два місця облеченої:
склад		
кінцевий і			
			
прикінцевий.

{

Правило прикінцевого складу
Облечену ставимо, якщо прикінцевий
склад містить довгий и, ы, h, а останній закінчується на короткий е чи о, як-от: д̂hво,
сû̂неt, си̂ло, св#̂те, твори̂те тощо. Винятком є слова, у яких два чи більше приголосних стоять після довгої голосної, як-от:
чи́сте, и́мже, и́хже тощо. Також до винятків належать «я̃же жіночого й и̃же чоловічого роду множини.
Правило кінцевого складу
Облечену ставимо над довгим наголошеним голосним в односкладових і багатоскладових словах, що закінчуються на м’який ь,
28
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як-от: сĥнь, «я̃дь, пûть, рuко#̂ть тощо.
Перший виняток. Крім тих, що подовжені і два або більше приголосних після довгого голосного мають, як-от: ñìе́ðòü, ñî́õëü,
òро́сть, âh́òâü, âè́æäü та ін.
Другий виняток. Перед твердим ú ставимо гостру, як-от: âñ#́êú, человh́кú, êðе́стú,
ñhди́тú, твои́хú та ін. У родовому відмінку множини ставимо облечену, як-от:
÷åловĥкú, qчени̂кü, ëþáîäĥй та ін.
Поради
Перша: якщо над односкладовими словами стоїть або гостра, або тяжка, або облечена, то над наступними просодії не ставимо,
як-от: что́ се, что́ есть, ìû́ бо, да́ждь ми,
ми́р ти, бû́ст ми, кто́ сей та ін.
Друга: двоскладові й багатоскладові слова, над якими стоїть гостра або тяжка, або
облечена, приєднують односкладове слово, яке може бути без просодії, або тяжку й
облечену в гостру перетворюють: дадє́ми,
тєбh́ бо, при#́хът#, внима́й ми, прочти́
сє тощо.
29
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Третє: те само зберігаємо в словах, у
яких на прикінцевому складі стоїть гостра
або облечена, якщо після них наступне – односкладове: сы́нємой, оуслы́ши м#, дадh́тєми, рцh́тє что, ка́ко бо, а́mєли, ста́ни
здє тощо. Якщо в усіх частинах мови може
бути збережено, то в невідмінюваних і в займенниках – ні.
Про темп
Темп належить до віршованої просодії;
це подовження або скорочення голосного
або складу.
Просодії темпу 		
довга: _,
є дві:			
коротка: U.
Подовжуємо довгою, скорочуємо короткою.

{

Про тон
Тон – це вимова слова твердо або м’яко.
Просодії тону
густа: ˘,
є дві: 		
тонка: ’.
Тверду вимову позначаємо густою, м’яку
– тонкою.

{

30
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Про місце псіли й дасії, тобто
густої і тонкої
Густу ставимо на початку грецьких слів,
що починаються з голосного й над ними дасія, як-от: ѷмнъ, ѷaкінf, ѷпакой тощо.
Тонку ставимо на початку всіх слов’янських слів, що починаються з голосного,
і деяких грецьких і латинських, як-от: ‘’єvноух, ‘’áгнец, ‘’А́двєна тощо.
Порада
Відомо, що слова, які починаються з голосного, у складному слові позбавлені тону,
як-от: соиzвол#́ю/, а не со’иzвол#́ю; наuча́ю,
а не на’оуч’а́ю; возалках, а не воz’алках.
Якщо вони вжиті після прийменників, то
зберігають тон, як-от: со ‘’Ада́момъ, во’а́лчбh, ко ‘’а́гнцu тощо.
Про інтонацію
Інтонація – це якість зменшення інтонованого слова, або відокремлення редукованого, або злиття двох складів в один, або
пом’якшення приголосного.
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єрик: ˇ,
паєрик: ˆ,
злитна: ˘,
м’яка: ʹ.

Відокремлюємо єриком і паєриком:
сми́ромъ, кˇ Бг҃u, вˇдомъ: замість соми́ромъ, кo Бг҃u, во домъ; вˇнuтрˆ чл҃ка,
замість внuтрь чл҃вка.
Якщо єрик стоїть над приголосним, замість редукованого, то його вимовляємо
твердо, паєрик – м’яко, як-от: ча́стˇ – /ча́стˆ;
Пертˇ – /пертˆ; замість ча́стъ – /ча́сть; пе́рстъ – /пе́рсть.
Злитною зливаємо: мо́й, ма́й, Моvси́й,
змі́й та ін.
М’якою пом’якшуємо: по́лʹный на відміну від пол̃ный; во́нʹже на відміну від во́нже,
окрім відмінності: со́нʹмъ, хва́лʹный, сuдʹба̀
та ін.
Про розташування єрика й паєрика
Єрик і паєрик ставимо на кінцевому складі: чл҃вкˇ, wтецˇ та ін.; сhйˆ, елеиˆ та ін.; і в
односкладових вˇ, /кˇ, /сˇ: замість въ, къ, съ
чи во, ко, со та ін.
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Про місце злитної
Злитна може стояти в будь-якому складі,
як-от: чє́стный – /честнhйшїй та ін.
Про місце м’якої
М’яку ставимо з нахилом вправо над буквою, яку пом’якшуємо, як-от: ви́дʹта, лʹо́Ґїка, тє́лʹца та ін.
ПРО РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ
Розділових знаків є десять: риска – /, кома
– ,, двокрапка – :, крапка – ., роздільна – ˬ,
єдинитна – ⹀, питальна – ;, здивувальна – !,
вмісна – [ ], відокремлена – ( ).
Про місце риски
Риску ставимо на початку речення для
позначення невеликої паузи, не перерваної
віддихом.
Про місце коми
Після риски вживаємо кому для недовгої
паузи, перерваної віддихом.
Про місце двокрапки
Після коми ставимо двокрапку для паузи,
перерваної віддихом, після слів, які закінчують думку, однак фраза може бути продовжена.
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Про місце крапки
Після двокрапки ставимо крапку, яка вказує на завершену думку: Бл҃жǵнú мúжь / ижg
нǵидg на совh́тъ нgчgсти́выхˇ, и напuтѝ
грh́шных нgста̀, инасhда́лиmи гuби́тл̃g
нgсh́дg: но вˇза́конh Гдс̃ни во́л# gгẁ, и вˇ
за́конh gгẁ пооу́читс# дǵнь и но́mь.

Про місце роздільної
Роздільну ставимо в таких словах, які
можуть бути окремими і злитися в одне,
наприклад, скорˬб#́шg, на відміну від скорб#́шg; нgˬсumимъ, на відміну від нgсumимˆ.
Про місце єдинитної
Єдинитну, як і роздільну, ставимо в нероздільних словах, які переносимо з рядка в
рядок, як-от, приидh́⹀тg поклонh́мс# та ін.
Про місце питальної
Питальну ставимо наприкінці питальних
речень, як: Гдс̃и / аmє всі́g врǵм# оустро#́gши ца́рствїg g҃илgво; и•рци нам / когда́ сї#
бúдuтú; и что [‘‘’є́сть] зна́мgнїg твоǵгw
пришǵствї# и кончи́ны вh́ка; тощо.
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Про місце здивувальної
Здивувальну ставимо наприкінці здивувальних речень: и́ дш҃а́ мо# см#тǵс# shлẁ:
и ты Гдс̃и доко́лh!

Про місце вмісної
Вмісною виокремлюємо слова до написання божественного, або слова, що уточнюють зміст чужого висловлювання для
кращого його розуміння, або слова, узяті з
попередніх або наступних речень, що мають завершену чи незавершену думку: «я̃ко
оутǵбg [‘’gсть] исто́чник̃ живота; або єли́ци
оѷбо совgршǵнны [ǵсмы] сі́g мuдрgствuим і
Тогда́ въzврати́шас# [‘’Апс̃лн] во І́gс̃раим
/ ^ горы̀ нарица́gмы# Єлgẃнъ тощо.
Про місце відокремленої
Відокремленою виокремлюємо слова,
які не належать ні до попереднього, ні до
наступного речення, але самі собі стоять;
якщо їх забрати, то висловлена думка залишиться цілою і завершеною, як-от: И во́дни
ты# воста́въ Пǵтръ посрǵдh qчgни̂къ
рgчǵ (бh́жg на́родú имǵн вкúпh «я̃ко сто
35

Граматика Мелетія Смотрицького

два́дgс#т) мúжїg бра́тїg тощо.

Про титло і словотитло
і що під ними пишемо
Титла пишемо так: ҃.
Словотитла пишемо так: с̃.
Обидва вживаємо в каліграфії, у самих
тільки іменах Божих і в тих, що служать
Божій честі, як-от: Гдс̃ь, Бг҃ъ, ^ц҃ъ, Сн҃ъ,
Дх҃ú; І҃с, х҃с, Сп҃съ, дв҃а, ч҃та#, Бц҃а, Мр҃їа,
Цр҃ковь, ‘’Єv҃глїg, Сл҃нцg првдное х҃с тощо.
Кінець короткого огляду ортографії.
Слава Богу за звершення.
Крім розподілу цих букв, варто знати, що
таке склад, слово та речення.
Про склад
Склади бувають із букв. Склад – це сукупність двох чи багатьох букв або один голосний: q по ва́хъ.
Про слово
Склади творять слово. Слово – це утворене зі складів називання речі, як-от: на̀
ми́лость.
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Про речення
Слова творять речення. Речення – це сукупність слів, що має завершену думку, як:
оуповах на млс̃ть Бж҃їю.
Острог, 2019 року Божого

Далі буде...
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