
„ЗОРѦ ГАЛИЦКА” I „DNEWNYK RUSKIJ“
-DWA RÓŻNE ALFABETY I DWIE RÓŻNE

WIZJE UKRAIŇSKIEGO RUCHU NARODOWEGO
w GALICJI*

KAMIL Dwornik Uni-
wersytet* Warszawski

Temat niniejszego artykułu jest związany Z rozwojem ukraińskiego ruchu
narodowego w czasie Wiosny Ludów w Galicji, jednej z prowincji mo-
narchii habsburskiej. Na historię gazet Зорѧ Галицка і Dzieła/age sêý'
należy patrzeć nie tylko w kontekście burzliwych Wydarzeń 1848 roku,
ale warto ja równiez' rozpatrywać jako etap tak zwanej „wojny abecadło-
wej” (ukr. азбучна війна) ~ czyli sporu dowczącego wyboru alfabetu dla
języka ukraińskiego, który ciągnał się praktycznie przez cały ХІХ wiek.

Zróżnicowanie etniczno-narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej
próbowano opisać już w XIX wieku. Posługiwano się wtedy takimi
kryteriami jak istnienie samodzielnego państwa, odrębnej religii, czy
własnego języka literackiego. W przypadku kilku grup etnicznych waz-
nym problemem na drodze do stworzenia nowoczesnego narodu stal
sie także Wybór alfabetu dla świeżo skodyfikowanego języka. Problem
ten dotyczył zwlaszcza Rusinów-Ukraióicówll w Galicji, Rumunów

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych Rzeczypospolitej
Polskiej na naukę w latach 2012-2015 jako projekt badawczy nr DI2011
006541 w ramach programu dla młodych naukowców „Diamentowy Grant”.
W niniejszym artykule etnonimy Rusin i U,krainiec oraz przymiotniki ruski
ukraiński są rozumiane synonimiczne. Rusin/ ranka są nazwami znacznie star-
szymi używanymi w Galicji na współczesne określenia Ukrainiec/ ziemniaki.
Upowszechnienie tych drugich następowało stopniowo od końcaШ wieku.
Por. HIMKA, J¬P., Religion .wad Nationality za Wertera Ukrainie: the Greek Car/513211“
Статті: and .the Rai/šaman National! Movement* in Gal-Galicia 7367-1900, Mon-
treal & Kingston 1999, 8; SOSNOWSIQ, D., Інна Galicja, Warszawa 2008, 12.
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w Transylwanii, Słoweńców w Krainie i Styrii, a także w pewnym stop-
niu Serbów. Z tej właśnie przyczyny alfabet jest tu z jednej strony
rozumiany jako jedno z kryteriów o statusie symbolicznym, Z drugiej
zaś market kulturowy odróżniający grupy etniczne.

Statystyki Wyznaniowe z 1849 roku podają, następująca strukturę naro-
dowościową Galicji: Rusini - ok. 47 proc., Polacy - 46 proc., Żydzi -
7 proc., Niemcy - 0,6 proc. Е. Każda 2 tych nacji korzystała również
2 innego rodzaju alfabetu. Polacy i Niemcy wykorzystywali alfabet ła-
ciński, ale druki polskie publikowano w antykwie (tzw. piśmie humani--
ą stycznym), natomiast niemieckie we frakturze (odmianie pisma gotyc-
kiego). Żydzi używali do zapisu języka hebrajskiego i jidysz własnych zna-
ków. Rusini drukowali W cerkiewnej cyrylicy, ale czytali także książki
impor- towane 2 Rosji, które drukowano już grażdanka.

Pojawienie się pierwszych tytułów prasowych było jednym Z rezul-
¬ tatów procesów modernizacyjnych: industrializacji, urbanizacji,
zwięk-¬ szonej skolaryzacji społeczeństwa i pojawienia się zapotrzebo-
wania na informacje. Redagowane przez inteligencję gazety stanowiły bar-
dzo ważny nośnik agitacji narodowej wśród warstw społecznych o nie-
sprecyzowanej jeszcze tożsamości narodowej. Spośród Słowian w najbar-
dziej nieklarow-~ nej pod tym względem sytuacji znajdowali się Rusini-
Ukraińcy w Galicji. Inne narody miały już własne gazety we własnym
języku narodowym: Gazeta Lwem/ea (1810), Kurjer Warszawski (1821),
Časopis-,гори Českého/(žába Marea (1827) З, Tydźenska nowina (1843) W Bu-
dziszynie, Kmetijske in rokodelske/novice mam' (1843) 4. Na łamach tychże
gazet często toczono dyskusje doty-~ czące kodyfikacji języka, co
sprzyjało `wyłanianiu się rozwiązań kompromisowych. Rusini galicyjscy
byli zmuszeni publikować swoje artykuły w gazetach polskich, nie-
mieckich czy czeskich. Nie pomagało również to, że większość Ukra-
ińców żyła w Rosji. Sytuacje w Imperium Roma- nowów była jeszcze
trudniejsza. Pierwsza gazeta na Naddnieprzańskiej

2 KOZIK, J., Uśmźiži'fež farb Hereditary .w Galśg'ś ;Dieter/J 7330-4343, Kraków 1973,
24. 'ˇ

3 баз-арії Čmíše'bü Минни, č. 1 (1827). [onlinez 'flhttpz/ /bookagoogleat/boo
ks?id=SqQÜAAAAMMjócqÜ/aCflfÜ/nSCasopisü/nZOÜ/uCfilÜ/nBDeskÜ/DCB
Ü/nA9hoÜ/u2ümuseaÜ/020tomÜ/uZOÜ/nŻÜ13thl=plêapg=PP7#v=onepageåq:
Ü/aC'fiÜ/nßCasopisÜ/DZOÜ/oCfilÜ/n8DeskÜ/DC30/0A9hoÜ/a20museaÜ/nŻÜtomÜ/nZOÜ/u
2018cf= falseřej.

4 Kwerý'råa aa rrJ/ëúde/.fzèe zawita r. 1 (1843) nr. 1. [online: 4'Chrtpz / /wwwdlib. si/
РЫБЫ=ПВЫ:ЫВЫ:ЅІ:ВОС-М4ЧУН60Т>].
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(podrosyjskiej) Ukrainie pojawiła się w Charkowie, był to rosyjskoję-
zyczny Харьковскій Еженедельникъ (1818) 5. Natomiast pierwszym
czasopismem ukraińskojęzycznym był wydawany w Łubnach Хлібороб.
Pojawił się on dopiero po rewolucji w 1905 roku.

WIOSNA LUDÓw w GALICJI

Wróćmy jednak do Galicji w 1848 roku 1 spróbujmy Odpowiedzieć na
pytanie, dlaczego Rusini założyli swoje gazety tak Późno? Przede
wszystkim miała na to wpływ niepełna struktura społeczna. Bardzo
nieliczna inteligencja składała się głównie z greckokatolickiego kleru.
Arystokracja uległa polonizacji i nie chciała być mecenasem ruskiej kul-
tury. Nie można było również liczyć na finansowanie prasy ze strony
mieszczaństwa, ponieważ ta warstwa w pierwszej połowie XIX wieku
w warunkach ukraińskich praktycznie nie istniała. Poz-ostawało zatem
ubogie chłopstwo, dotknięte katastrofalnym analfabetyzmern i brakiem ele-
mentarnego wykształcenia. Nie bez znaczenia była również bardzo silna
w Galicji cenzura krajowa, opanowana przez lojalne wobec Wiednia wyż-
sze duchowieństwo, które już kilkakrotnie zdołało uniemożliwić pierwsze
próby wydawnicze w jezyku ukraińskim.

Masowe wystąpienia z zadaniami wprowadzenia rządów konstytu-
cyjnych i rozszerzenia swobód obywatelslńch, klęski militarne Habsbur-
gów we Włoszech, upadek kanclerza Metternicha i podsycane przez
Polaków w Galicji nastroje rychłego rozpadu naddunajskiej monarchii
przyniosły niespotykany ferment, ograniczenie władzy państwa poli-
cyjnego oraz zniesienie cenzury.

Konstytucja pozwalała również na zakładanie stowarzyszeń. Polacy
powołali 20/21 marca Komitet Narodowy a następnie 14 kwietnia Cen-
tralny Komitet Narodowy, który żądał praw i swobód obywatelskich,
domagał się również języka polskiego w szkolnictwiei urzędach, a także
samorządu dla Galicji. W postulatach tych pomijano Rusinów, ponieważ

5 HAPIHHI/IIFI C., Українська npeca. Исрлінськл культура:Л510111311редакцією
Дмитра Антоновича. Ynoparl. С. УЛЬЯІ-ЮВСЫШ, Київ 1993. [onlinez <3
http://litopys.otg.ua/cultur/cult10.htm3='].

ü Hasło „Khliborob” y Iararrraź ЕЩЁ/110115101: af Ukraine, Lubny. [online:
<1' http: //wwwencyclopediaofukraine.com/display.aspPlinkpath=pages\
K\l-I\KhliborobLubnyIT.htm>].
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członkowie komitetu uznawali ich za nieodłącznych członków narodu
polskiego. Świadomi narodowo Rusini zaczęli naciskać na hierarchię
Cerkwi Greckokatolickiej, aby ta zaczęła dopominać się о prawa dla naj-
liczniejszego narodu Galicji. 2 maja 1848 roku na zebraniu w Soborze
św. _]ura we Lwowie powołano Naczelna Radę Ruska (ukr. Головна

руська pada). W celu informowania o swoich działaniach rada założyła
pierwsza ukraińska gazetę w Galicji pod tytułem Зорѧ Галицка. Organi-
zacja opozycyjna do Naczelnej Rady Ruskiej był założony 23 maja Ruski
Sobór, składający się Z spolonizowanych Rusinów (garaże rutheni natione
poloni), a także Polaków dążących do porozumienia z Rusinami w Galicji.
Organem prasowym tej organizacji był Drzewa ve Rurka).

Зом fani/luka

Pierwszy numer gazety Вор/л faaaaxa ukazał się w 1848 roku z dniem
15 maja a ostatni w kwietniu roku 1857 Т. Początkowo artykuły były
drukowane językiem zbliżonym do mowy ludu, lecz gdy gazetę przeka-

zano Instytutowi Stauropigialnemu, szybko przeszła na pozycje mo-
skalofilskie, co odbiło się na licznych zmianach w ortografii. Pierwszym
redaktorem naczelnym, kieruj acym gazeta do 1850 roku, był prawnik

Antin Pawens'kyj (1818-1889), jeden ze współzałożycieli Naczelnej Rady

Ruskiej, współorganizator zjazdu uczonych ruskich, póżniej poseł na
Sejm Galicyjski. Воры ГMazza wychodziła raz na tydzień, w 1849 roku

zaczęła pojawiać się dwa razy w tygodniu. Pierwszy numer pojawił się
w nakładzie 4000 egzemplarzy. Aby zwiększyć czytelnictwo czasopis-

ma Naczelna Rada Ruska wzywała rady okręgowe do przekonywania

mieszkańców wsio konieczności prenumerowania gazety w języku naro-
dowym. Do gazety pisali m. in. uczestnicy „wojny abecadowej“: Josyp
Łozynśkyj (1807-1889),]osyp Łewyćkyj (180141860),]akiw Hołowaćkyj

(1814-1888) i inni. Зорд Гижицко. jako organ Naczelnej Rady Ruskiej

już w pierwszym numerze w artykule biskupa Hryhorija _jachymowycza

ОдозвдІ до руского народу Wyraził jedność z Ukraińcami w Rosji: «Ми
русини галіцкіи наложимо до великого руського народу, котрий

i" ЛЕВИЦІШЙ, И. Е., Гллщко-рускдя библіогрлфг'я XIX-го cmofafamz'a ca yaaaaa-
днєнг'ємоpycaaxs наданої появившихся as Иорщинл a Бутоны (1801-1886) ,

T. I., Львовъ 1888, 35.
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одним говорить язиком і 15 мільйонів виносить, з котрого
півтретя мільйона. землю галицьку замешкує. Той нарöдъ Білл ко
лись само-дѣный, рӧвналсѧ в славѣ. найможнѣйшим народомъ свӧй
пи, малъ свӧй писменный 1взыкъ., свое власнїиѹставы, своихъ власныхъ

кнѧзѣвъ [. . . ] a З. jednym z postulatów periodyku była walka о równo-
uprawnienie języka ukraińskiego w szkołach i urzędach: Розивати й
взносити народность нашу во всѣхъ en частехъ: видосколеньемъ ero
въ школахъ низшихъ й вижшихъ, выдаваьемъ письмь[!]

часовыхъ, ѹтримованьемъ-иьсмъ кореспонденцїй съ письменными

такъ нашими, ѩкъ инными, розширеньемъ добрыхъ й
ѹжиточныхъ книжокъ въ ,ѧзыцѣ руском, й ѹсильнымъ

стараньемъ впровадити й Ha ровни поставити ѧзыкъ нашъ зъ
инними въ ѹрѧдахъ пuблїчнихъ й т. д.›> 9.

Należy podkreślić, że w sprawie alfabetu Cerkiew stała na konserwa-

tywnym stanowisku. Cyrylica była silnie związana z bizantyjsko-ruskim
dziedzictwem Kościoła Greckokatolickiego. Alfabet ksiąg cerkiewnych
należał do strefy mmm, dlatego postulat przejścia na łacinkę groził
dalszemu zbliżaniu się do zdominowanego przez Polaków obrządku
rzymskokatolickiego i utraceniu przez Rusinów ostatnich znamion swojej
odrębności. Członkom konkurencyjnego Soboru Ruskiego zarzucano,
że są zdrajcami swojego narodu i ulegli polonizacji, tak jak w przeszłości
szlachta ukraińska. Nawoływanie do zgody w Galicji według nich było
tylko pozorne i miało stanowić chytrą intrygę Polaków, zmierzających
do podporządkowania sobie ukraińskiego ruchu narodowego.

DNEwNYK RUSKIJ

Pierwszy numer Видит/мёд Кит/види ukazał się 18 (30) sierpnia, ostatni
13 (25) października 1848. Łącznie drukarnie opuściło 9 numerów cza-
sopisma. Gazeta przestała się ukazywać wraz końcem rewolucji i roz-
wiązaniem w listopadzie Soboru Ruskiego. Możliwe, że były prowadzone
prace nad 10. numerem Ю. Redaktorem naczelnym periodyku został
Iwan Wahyłewycz, były członek grupy literackiej Barka' Trójka, która

в Шимовичъ Г., Odessa дорусуского народу, МЕ;І'г::›_:.ш Галкина”, Na 1, 15 Mara,
Львів 1848, 1.
Tamże, 2. _

Ш Аввицкии, И. E.,dz. eyt., 35.

141



Kawa] Dawn-.ik

wydała almanach Rusałka Dniestrowaja. Sam `Revivification coraz wyraźniej
przechodził na stronę polonofilskiego nurtu w ukraińskim ruchu na-
rodowym.

Dnewnyk/ё Ruskij/ ukazywał się raz w tygodniu, chociaż pier-
wotnie planowano zwiększyć częstotliwość. „Dnewnyk sej budet
wydawaty sia z poczatku tyżdnia raz, a pozdnijsze dwa razy na
tyżdeń, i, i to w odyn łyst wełykoho rozmiru bukwamy kyryłłskimi, a po
pryczyni szczo mnohi Rusyny ne majut dobroi widomosty sych bukw, to
jakojeś czysło eksem-plarow budet izdano і łatynskimy bukwamy, tak
szczo prenumeraty po swojej woły mohut braty eksemplari peczatany
odnymy abo druhymy typamy” “_ Ostatnie oświadczenie Wahyłewycza
jest kluczowe dla tematu niniejszej pracy. Redaktor naczelny zadekla-
rował, ze gazeta będzie wydawana cyrylica, ale z uwagi na nieznajo-
mość liter cyrylickich przez część Rusinów; pewna liczba egzemplarzy
zostanie Wdrukowana w alfabecie łacińskim. W zbiorach Oddziału
Książki Rzadkiej Narodowej Biblioteki Naukowej im. Wasyla
Stefanyka we Lwowie przechowywany jest Dnewnyk Raf/eg] po jednym eg-
zemplarzu cyrylickim numerów 6, 7 i 8 12. Natomiast w dziale Periodyki
tej samej biblioteki. znajdują się numery 1, 2, З, 4, 6, 7 i 9, wszystkie
wydrukowane alfabetem łacińskim (również 6 i 7) 13. Ponadto w zbio-
rach cyfrowych Austriackiej Biblioteki Narodowej można przejrzeć
wszystkie 9 numerów wydrukowanych łacinka”. W takim wypadku
można stwierdzić, ze Dnewnyk Ruskij był wydawany alfabetem łacińskim,
natomiast numery 6, 7 i 8 na pewno były dublowane alfabetem cyrylic-
kim. Aby stwierdzić czy było ich więcej, należałoby kontynuować kwe-
rendy biblioteczne i archiwalne. jeśli zachowało się ich tak mało, to
znaczy, że być może drukowano ich znacznie mniej niż egzemplarzy
„łacińskich”. jakie mogły być tego przyczyny? Czyżby zdecydowała
o tym liczba prenumeratorów, którzy mogli sobie pozwolić na czyta-
nie ruskojęzycznej gazety? Duchowni byli związani z Na-czelna Ra-
dę Ruska, więc sami czytali wspomniana gazetę Зорѧ Галицка i to ja
rekomendowali wiernym ze swoich ambon. Sami chłopi mogli
п WAHYŁEwYcz, I., Program. Detal-;ok Rffméý', Nr 1, 18/30 Serpna 1848,

Lwow, 1.
- Narodowa Biblioteka Naukowa im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, Oddział

Ksiązki Rzadkiej, sygn. PHI/41237.
ІЗ Tamze, Oddział Wydań Periodycznych, sygn. ІУ/Ж16157.
И Osterreichischer Nationalbibliothek, Digitalsammlungen. [online: 'i http:/ /

data.onb.ac.at/ABO/Ü/DZBZ150957900>].
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podejrzliwie podchodzić do czasopisma wydawanego po rusku-ukraiń-
sku w „polskim”I alfabecie. Łacinka była właśnie fonetycznym zapisem
za pomocą polskiego abecadła Z dodatkiem kilku nowych liter: f; ď ř.

Nie bez znaczenia była również cena. Półroczna prenumerata gazety
Зорѧ /а we Lwowie kosztowała 1 złoty reński 15 koron.I natomiast
Dnewnyka Ruskiego/gü 2 złote reńskie 30 koron srebrem. Ostatecznie przy-
czyna mo-gła być prozaiczna. W Odčąw'ć“ Ruskiego Soboru z 8 czerwca
1848 (więc prawie na trzy miesiace przed ukazaniem się pierwszego nume-
ru Вищу/(га) znalazł się następujący zapis: „Czujemo sia
obowiazanymy wytowma-czyty sia prynyniszim Bratiam naszym
Rusynam ze zbraku typiw keryłyckich w Drukarniach Lwiwskich
ncmożemo maty pryjemnosty pyśm naszych do Was w tych typach
drukowaty - a to tak dowho poki sobi ne sprowadymo z zahranyći” 15.

диету/ё Røméý' jako organ Ruskiego Soboru publikował artykuły.J
krytykujace powstanie i działania podejmowane przez konkurencyjna
Naczelna Radę Ruska. „[Rada] składajuszcza sia po najbilszoj czasty
z Prewełebnych świaszczennykiw, ne może sie skuteczno zajmowaty czym
innym, tokmo diłamy cerkownymyi czestnoju pracioju o spasenju ne-
besnymmú. Innymi słowy Ruski Sobór rezerwował dla siebie wszel¬
kie sprawy doczesne. Naczelna Rada Ruska była silnie krytykowana za
przejawianie skrajnego lojalizmu i serwilizmu w stosunku do Wiednia.
Zdaniem organu polonofilów to właśnie Niemcy i ich ucisk germani-
zacyjny stanowiły największa bolaczkę Rusinów w Galicji. W zdecydo-
wany sposób promowano jedność z Polakami przywołujac chwalebne
karty wspólnej historii i przemilczajac wszelkie konflikty. _jaknapisał
Wahyłewycz w Pragraafźa: „[. . _] wstajut Polaky i Rusyny,Í towaryszi wspil-
noi sudjby,l aby mały udił w buduszczem.J jakoje jest” pryreczeno naro-
dam wolnym”fl. Szczególnie podkreślano spowinowacenie rodów pol-
skich i ruskich, występowanie mieszanych małżeństw. „Me mohu na
zaden sposob hladity harazdu dla mojeho narodu w otdiłeniju sia ot
naszych sopłemennykow witwy polskoi:I ¬ ot witwy [. . .] kotra na wsiakij
sposob ne tolko pochodzenijem, jazykom obyczajamy, ały nawet| perej-
moju teirytorialnoju[!] i wuzłamy familijnymy, tak tisno s namy swiazana
i zmiszana, szczo bez zadanie udaru smertelnoho odnoj i druhoj [...]

15 [Vz'düąwćz Raine/Ja Ѕпдагл (8 czerwcia 1848, Lwiw).
Ш Tamze.
П WaHYŁewYcz І., dz. cyt.,l 1.
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nepodobnoju [...] otorwarty. Z tego powodu gazeta przeciwstawiała
się również pomysłowi podziału Galicji na zachodnia (polską) i
wschod--nia, (ukraińska). Popierała zniesienie pańszczyzny, ale bez
nadania szerokich praw ludności wiejskiej. Funkcja języka ruskiego i ru-
skiej literatury miała być czysto utylitarna i służyć oświeceniu ludu.

jest bardzo prawdopodobne, że w Galicji, która była dotknięta wy-
sokim analfabetyzmem, ludzie, którzy nie umieli czytać i pisać potrafili
rozpoznać czy tekst został napisany po polsku, po ukraińsku, po nie-
miecku, po rosyjsku czy w języku miejscowych Żydów Rodzimy alfabet
dla nieumiejącego czytać narodu był zatem jednym ze składników uła-
twiających określenie dystansu kulturowego do tego, co uznają za własne i
obce. W podobny sposób postrzegano przestrzeń, czyli krajobraz kul-
turowy znakowany przez jedno-, dwu- czy trójramienne krzyże świątyń
rożnych wyznań chrześcijańskich. Rusini w Galicji odrębnie znakowali
czas - według kalendarza liturgicznego starego a nie nowego stylu.

Pod koniec lat trzydziestych idea latynizacji alfabetu była dosyć swo-
bodnie dyskutowana w kręgu ukraińskich duchownych-filologów Wyższa
hierarchia cerkiewna zajmowała pozycję wyczekującą. W drukarni bis-
kupa greckokatolickiego w Przemyślu wydrukowano zarówno sprzyja-
jące latynizacji alfabetu Ruskoje Wania _]. Łozynśkiego, jaki sprzeciwiająca,
się porzuceniu cyrylicy Odpowiedź za zdarza a zaprowadzenia abecadła?
pa!-polskiegoˇťggü do piśmiennictwa ruskiego J. Łewyćkiego. Dekadę później, w
czasie Wiosny Ludów w obliczu zaognienia antagonizmu polsko-ukra-
ińskiego hierarchia Cerkwi greckokatolickiej promowała już bardziej zde-
cydowanie jedność alfabetu cyrylickiego i ruskiej tożsamości. Mimo, że
wprowadzenie alfabetu łacińskiego mogłoby przyspieszyć alfabetyzację
Rusinów, duchowieństwo greckokatolickie wybrało strategię „lepiej
zrobić krok wstecz, żeby w przyszłości móc zrobić dwa kroki do
przodu”. Między innymi z tego powodu przetrwała Зорѧ Галицка a
nie Dnewnyk Ruskij.

Ш WENKOWSIQ , K. M., Oswiadczemje. Dzeaagylé Rzr/eg'ƒcz. 4 (1848, Lwow), 13.
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„ЗОШ Tam/1mm“ ı „DNEWNYK RUSKIJ“ _ Dwa RÓŻNE ALFABETY.
_.

ABSTRACT

„DneWnyk Ruskii“ and „Zorya Halytska“ - TWO
Different Alphabets and TWO Different Conceptions of
the Ukrainian National Movement in Austrian Galicia

The aim of this paper is to present the Origins of the first two Weekly
neWspapers in Galicia that Were published in Ukrainian language. The
I:cZorya Halytska“ (i'iGalician Star”) and “Dnewnyk Ruskij” (““Ruthenian
Daily” Were both established in the revolutionarý year of 1848
ı(Springtirne of Nations) and both of them Were the press organs of the
first competing Ukrainian political organisations: the Supreme Ruthenian
Council and the Ruthenian Soboı'. The Ukrainians in Austrian Galicia
Were one of the last Slavonic nations to start publishing their oWn
press in the vernacular. In those times neWspapers Were the first modern
mass media that alloWed to encourage the national idea. The distinetive
feature of those neWspapers Was that the former Was printed only in
the Cyrillic and the latter in both the Latin and the Cyrillic script. This
fact has become a part of the Ukrainian mi'alphabet Wars" phenotncnon.
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