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Цитуючи несучасні видання, або ж такі, де втілено орфографічні засади, що 

не відповідають сучасному українському правопису, автор завжди має вичерпно 

поінформувати читача про принципи цитування і про всі графічні заміни та 

спрощення, якщо такі є. Усі зміни мають бути прийнятними з погляду історії мови 

та регулярними. Редакція може вимагати належного опрацювання цитат, якщо цих 

принципів не дотримано. 

У текстах церковнослов’янською, давньо- та староукраїнською мовами треба 

обов’язково зберігати літеру ѣ «ять» і можна зберігати літери s «зіло», ω «омега», 

ѿ «от», ѫ «юс великий», ѭ «юс великий йотований», ѧ «юс малий», ѩ «юс малий 

йотований», ѯ «ксі», ѱ «псі», ѳ «тита», ѵ «іжиця». Літери та варіанти написання 

літер r, ", ѥ, u, m варто замінювати відповідно на ы, я, є, у, щ. Літеру g «е 

вузьке», оскільки її переважно треба вимовляти як сучасну українську «е», але 

через нерегулярність давньої орфографії ― часом і з йотацією (як українську «є»),  

найкраще умовно замінювати на ε (грецьку «епсилон»), як це практикують у 

мовознавчих виданнях. Літеру e «е широке» можна замінювати на є. Зазвичай 

немає потреби зберігати такі графічні умовності, як позначення придихів. Наголоси 

за потреби можна відтворювати. Титла можна відтворювати згідно з оригіналом 

або розкривати і вносити в рядок у круглих дужках («ст҇ый» або «с(вѧ)тый»). Той 

самий принцип діє стосовно надрядкових літер («чинѧт» або «чинѧ(т)»). Подаючи 

надрядкову літеру в дужках, не можна додавати домислені ъ або ь («чинѧт» можна 

подати тільки як «чинѧ(т)», а не «чинѧ(ть)» або «чинѧ(тъ)»). Паєрки можна 

відтворювати («ден̾», «сын͛») або замінювати на ь та ъ у круглих дужках («ден(ь)», 

«сын(ъ)»). В окремих випадках, коли точність відтворення тексту непринципова 

для конкретного дослідження (передусім це стосується цитат у статтях, основна 

тема яких не пов’язана з давньою літературою), титла можна розкрити, а 

надрядкові літери й паєрки передати як рядкові літери без додаткових позначень. 

Однак і в цьому разі всі заміни мають бути регулярні і чітко обумовлені в статті. У 

разі цитування твору давнього письменства не з оригіналу, а із сучасного 

друкованого видання, достатньо вказати джерело цитування і точно відтворити з 

нього текст. При цьому треба уникати використання російських радянських видань 

творів давньоукраїнської літератури, оскільки в них нерідко застосовані 

неприйнятні графічні спрощення в напрямку фонетичної русифікації текстів. 

У сучасному шрифті Times New Roman є майже всі літери та знаки, які 

можуть знадобитися для цитування текстів церковнослов’янською, давньо- та 

староукраїнською мовами в літературознавчих статтях, зокрема ѿ, ѣ, ѧ, ѫ, ѯ, ѱ, ѳ, ѵ 

та знаки, які можна вжити для відтворення паєрків ―  ͛ та ̾. Можна також 

використовувати деякі літери з грецького набору Times New Roman (ε, ξ, υ, ω). 
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Тому редакція просить авторів не набирати цитат іншими шрифтами. Якщо ж із 

якихось причин залучення додаткових шрифтів об’єктивно необхідне, до листа 

треба додати файл використаного шрифту, вказавши які саме літери чи знаки з 

нього взято, а також файл цілої статті у форматі pdf. 

Цитати з творів, написаних та/або виданих згідно з давнішими правописними 

системами нової української літературної мови (максимовичівка, кулішівка, 

желехівка тощо), відповідно до характеру і потреб дослідження, можна 

відтворювати без змін або ж графічно й правописно осучаснювати, чітко описавши 

принципи відтворення тексту. 

Якщо є потреба процитувати в оригіналі російськомовні видання XIX ― 

поч. ХХ ст. з дореформеною орфографією, текст треба подавати згідно із сучасним 

російським написанням, зокрема ѣ «ять» передавати як е («век», а не «вѣкъ»), і як 

и або ь («влиял», а не «вліялъ», «готовностью», а не «готовностію», «Киевская 

старина», а не «Кіевская старина»), опускати ъ «єр» наприкінці слів (напр., журнал 

«Современник», а не «Современникъ»), замінювати закінчення прикметників і 

дієприкметників на сучасні («ценного», «древнего», а не «ценнаго», «древняго»;  

«своеобразные (черты)», а не «своеобразныя (черты)»; «другие (обстоятельства)», а 

не «другія (обстоятельства)»; «встречающиеся (слова)», а не «встрѣчающіяся 

(слова)», змінювати старі форми написання деяких займенників («ее», а не «ея») 

тощо. 


