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Бе зой писаний латиницею.
фонетики не зовсім приек
латинці, котрою корие від уживаної в «Семаи, в яких

київськими

приміром,

знаку «х» ужито не для шіднебінновю глухого спиранта а для
африкати «ч»,

а знак єд» для єх», явужито для звуку «ш»,

вона вимагає, правда, небагатьох змін.

Транскрипція Пилипенкова на євоє місце ставить знака
«х» и для ш, ч, ж дбере-чеські знаки 5, Є, 5 як і годиться, за
знак помнякшення уживає апострофа « "» (як уже Й «Сефафор»). Отже, небагато зостається змінити в транскрипції Пилипенковій, щоб зробити її цілком послідовною й доцільною.

По-перше, потрібна уніфікація в відзначенні помнякшення;
тов. Пилипенко пише «уідБиКкпебїзіа», тоб-то раз (перед при-

голосною) відзначає помнякшеність апострофом, а другий (перед

голосною) відзначає

її «|»отом.

Від

подібної

спадщини нашої

шкільної «науки» нам треба як найскорше одмовитись. Ніякої
ріжниці в вимові «мнякшених» суголосних в обох
випадках
немає--це раз. З другого боку, «|» ми уживаємо яко знак
йотації ії
таким
чином
плутаємо в
правописі
мнякшення
з йотацією--це два. Отже, очевидно, треба «)» залишити для
йотації, а:«"» для помнякшення, як це й робиться в науковій
транскрипції.
Наша пропозиція буде, крім того, в групах шелестівок
«мнякшених» (палатальних) відзначати це помнякшення тільки
один раз--іменно апострофом над останнім знаком групи. Та-

ким чином ми усуваємо непослідовність сучасного вкраїнського
провописув таких, приміром, випадках, як «панський», з одного,

речам

М. ЗОНАМБЕМ

«польСсЬКИЙ», з другого боку, словах. На нашу пропозицію будемо
писати й там і там один апостроф п5з' і І|5'.
Це буде перше
«правило» нашої запропонованює читачеві транскрипції--проти

нього ледви чи хто сперенатиметься. Розуміється, переходячи
на латиницю не матимеме зжоденй рації відзначати мнякшене
«І» в таких словах як «тіки о бишнний
пентралний..» і таке
инше.

Адже ж

вимовою

своєю

наше

до

вкраїнське «їв яю найближче

підходить

європейського жереднього «ії» ії викинувши

ми мнякшення в «логіка, флота», послідовно мусимо одмовитися

од

цієї чужої

нам

правописної

прикмети

ії

в мніших

словах,

де її немає в вимові. ((.'"цЬЧ1і"и писатимемо, одначе, з мнякшенням,

якічуємо в вимові--також зіїау!'аї" і т. иншу.
Жодної й досі, здається, не було спроби

відзначити нена-

голошене «е» та «и» Одним знаком, щоби одбити дійсний звуковий стан південновкраїнської мови.

Кожен знає, скільки труднощів має подолати учень, щоби
написати без помилок слово хоч би «перенеси», або «вели-

кий»,

або

«синенький».

Врешті

всі

зазначені курсивом знаки

відзначають один звук, а пишеться його різно.
Без знання
російської мови не обійтися учневі, вивчаючи етимологичний бік

українського правопису.

Отже, взявши на увагу близькість українського «и» до «е»

(див, З паї5іоскуі--Єгагпппаїїк. Брок. Угрорусское наречие села

Убли, Ганцов. Діялектологична класифікація й инш.), пропонуємо
такий спосіб:
Наголошене «и» видзначаємо знаком «є» (як у транскрипції Смаля-Стоцького). Цей знак до речідосить повне дає
уявлення
про
характер звука «и» в літературній (південновкраїнській) вимові--закритий напружений ряда «е»-- «б»(гппідТопі паггом). Але так відзначаємо «и» лише під наголосом.
Для ненаголошенного «и» та «е» беремо один знак «е».
Таким чином 1) спрощуємо абетку, зменшивши її наодну
літеру; 2) сприяємо правильній
(однаковій)
вимові ненаголо-

шених «и» та «е»; 3) усуваємо найголовнішу труднацію українського правопису для учня вкраїнця; 4)

для

чужинця

полекшуємо

вивчення

(що вже не так важно)

вимови

«и», яке

читають завжди за «і», німці за й, або теж за «і» і т.

росіяне,
и.

То) вакі, 58о оапа іе Каїедогіїіа, де ,Є" уегпоуГац|еїз'а
сазіо па Ціуобегегг'ї БЬібхбе до ,і" п'їх? до ,е"-- ргектпеїпеке

іак ої Ссегуспеї, Біїе|, саогомеї

| Єпбі 2 папоіозопіа пе

па оз5іапп'опти 5Кіадомі--се) ГаКі угіупоуасиіеїз'а їЄгп, 560 па

Хаході паураКке тпа,уептюо |ауеббе рговеібхпе--їагп гхуцК «б»
робегеуз'а | па гаКі ргекгпеїпеке |ак ої 5епеї, 5егеапеі|

(пабе зеп'ї), 5егеап'ї)).

Обе Гікегаїитпа гпомуа уоіеп5 поїеп5 аоаегаціє 5егедаепе,
і резе узе одпо Ьііїеї, аїе зеп'їі).

ЛАТИНИЦЯ В УКРАЇНСЬКІЙ мов?
Одхпабаршбе паїаїікізі арозігоїога, гац5іго

оаагпабаїе Ції

їако? регейд ,і" (бака фак ш .біп'").Гіаураке регеа ,і" саКегп
іак ої и ,зійЇ" арозігоїа ше зіауегпо- Кохитпі)еіз! а, 58о рогтп'аКБепп'а Їе гасіїа уки: регед іл нікКе ро гупКаха, і,
п, І.
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