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Stanowisko ks. Josyfa £ewyækiego (18011860)
w sporze o alfabet jêzyka ruskiego (ukraiñskiego) w Galicji
w latach 30. i 40. XIX wieku*
Wprowadzenie
Ruch narodowy Rusinów galicyjskich, jak w wiêkszoci przypadków
w XIX wieku w Europie rodkowo-Wschodniej, w swojej pierwszej fazie koncentrowa³ siê bardzo silnie na kodyfikacji jêzyka. Kwestia ta by³a dosyæ skomplikowana, poniewa¿ dzia³acze narodowi musieli wybraæ, co ma stanowiæ podstawê ustandaryzowanego jêzyka: teksty literackie czy tzw. ¿ywa mowa ludu.
Dyskusja nad tym dylematem zesz³a nieco na drugi plan po opublikowaniu
w 1834 r. przez greckokatolickiego duchownego Josyfa £ozynkiego (18071889)
artyku³u O wprowadzeniu abecad³a polskiego do pismiennictwa ruskiego1. Ukaza³ siê on we lwowskich Rozmaitociach, które wczeniej publikowa³y ju¿
teksty ruskojêzyczne alfabetem ³aciñskim, tak aby by³y one zrozumia³e dla polskiego czytelnika. Na ³amach gazety ukaza³y siê na przyk³ad pieni Tomasza
Padury (18011871)2. Czasopismo pozytywnie odnios³o siê tak¿e do zbiorku
Pieni polskie i ruskie ludu galicyjskiego Wac³awa Zaleskiego (17991849),
który równie¿ u¿y³ ³acinki do zapisu pieni ruskich3. O ile próby Polaków drukowania polskim abecad³em jêzyka ruskiego dla polskich czytelników nie budzi³y
zastrze¿eñ, o tyle powa¿na propozycja rezygnacji z cyrylicy ze strony Rusina
sprowokowa³a burzliw¹ dyskusjê okrelan¹ póniej jako àçáó÷íà â³éíà (wojna
* Praca naukowa finansowana ze rodków bud¿etowych Rzeczypospolitej Polskiej na naukê
w latach 20122015 jako projekt badawczy nr DI2011 006541 w ramach programu dla m³odych
naukowców pod nazw¹ Diamentowy Grant.
1 J. £oziñski, O wprowadzeniu abecad³a polskiego do pismiennictwa ruskiego, Rozmaitoci
pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1834, nr 29, s. 228230.
2 Pieni Józefa [sic!] Padurry w dyjalekcie ma³o-ruskim, Rozmaitoci pismo dodatkowe do
Gazety Lwowskiej 1832, nr 48, s. 394393; Jeszcze jedna pieñ Padurry, Rozmaitoci pismo
dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1833, nr 13, s. 112113.
3 W. Zaleski, Pieni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Lwów 1833.
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abecad³owa). Oprócz wspomnianego Josyfa £ozynkiego wziêli w niej udzia³
Rusini: Denys Zubryækyj (17771862), Josyf £ewyækyj i Markijan Szaszkewycz
(18111843), a tak¿e literaci z polskiej grupy Ziewonia  August Bielowski
(18061876) i Lucjan Siemieñski (18071877). W niniejszym artykule szerzej
przedstawiono postaæ i argumenty Josyfa £ewyækiego.
Ksi¹dz Josyf £ewyækyj urodzi³ siê w 1801 r. w Baranczyczach, a zmar³
w 1860 w Nahujewyczach. W wieku 24 lat ukoñczy³ greckokatolickie seminarium duchowne w Wiedniu (Barbareum) i zosta³ kapelanem biskupa przemyskiego Iwana Snihurkiego (17841847), z polecenia którego utworzy³ chór cerkiewny4. Od 1 wrzenia 1832 r. do 17 marca 1834 r. kierowa³ drukarni¹ w³adyki
w Przemylu5. Nastêpnie pe³ni³ pos³ugê kap³añsk¹ we wsi Szk³o. W 1834 r.
wyda³ swoj¹ pierwsz¹ gramatykê: Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache oraz wyst¹pi³ przeciwko próbie latynizacji pisma jêzyka ruskiego
w krótkim dziele Odpowied na zdanie o zaprowadzenia abecad³a polskiego do
pimiennictwa ruskiego6. Zosta³o ono wydrukowane w typografii przemyskiej
i kolportowane jako dodatek do 52 numeru Rozmaitoci na rok 1834.
Trudno ustaliæ, dlaczego Josyfowi £ewyækiemu nie umo¿liwiono opublikowania artyku³u na takich samych prawach, jak pó³ roku wczeniej inicjatorowi
latynizacji, Josyfowi £ozynkiemu. Zdaniem Wasyla Szczurata (18711948) pomys³ wprowadzenia ³acinki by³ bardzo ¿ywo popierany w redakcji Rozmaitoci, a dystrybucja polemiki razem z czasopismem mog³a byæ powodem odejcia
redaktora Myko³y Mycha³ewycza (17921846). Nastêpny numer (1 na rok 1835)
by³ ju¿ redagowany przez konserwatywnego Polaka Jana Nepomucena Kamiñskiego (17771855)7.
Spora czêæ argumentów w Odpowiedzi Josyfa £ewyækiego by³a powtórzeniem Apologii Cyryliki czyli Azbuki Ruskiej autorstwa historyka Denysa Zubryækiego, która kr¹¿y³a wród Rusinów w anonimowych odpisach. Nie mo¿na
tutaj jednak mówiæ o plagiacie. Josyf £ewyækyj zapewne chcia³ zebraæ wszystkie
argumenty w mocnej polemice, która ostudzi³aby zapa³ zwolenników abecad³owej
4

Â. Ïèëèïîâè÷, ªïèñêîï ²âàí Ñí³ãóðñüêèé â ë³òåðàòóð³ ïåðåìèñüêîãî á³äåðìàºðó,
Ïåðåìèñüêèé â³ää³ë ÎÓÏ, Ïåðåìèøëü 2009, s. 131.
5 Archiwum Pañstwowe w Przemylu (APP), nr zespo³u 143 Kapitu³a Greckokatolicka
w Przemylu, sygn. 165: Inwentarz narzêdzi, pism i innych sprzêtów drukarni biskupiej przemyskiej przynale¿nych z koñcem roku 1840, s. 1.
6 J. Lewicki, Odpowied na zdanie o zaprowadzenie abecad³a polskiego polskiego do pimiennictwa ruskiego, Rozmaitoci pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej, 1834, nr 52,
wk³adka s. 14.
7 Ì. Âîçíÿê, Àâòîðñòâî àçáó÷íî¿ ñòàòò³ ç 1834 ð., Çàïèñêè Íàóêîâî Òîâàðèñòâà ³ìåí³
Ò. Øåâ÷åíêà, 1925, t. 136137, s. 109.
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reformy. Za porednictwem Rozmaitoci dotar³aby równie¿ ona do zainteresowanych t¹ kwesti¹ Polaków. Tezy £ewyækiego, które wysz³y w niewielkiej broszurce, mo¿na podzieliæ na historyczno-kulturowe i przede wszystkim jêzykowe.

Argumenty historyczno-kulturowe
Duchowny zwróci³ uwagê na bardzo d³ug¹ tradycjê historyczn¹ cyrylicy,
która zosta³a przecie¿ stworzona specjalnie dla S³owian. Zdaniem £ewyækiego
opracowa³ j¹ jeden z braci so³uñskich w. Cyryl (Konstanty Filozof). W tym
czasie by³o to powszechne przekonanie nie tylko wrod gminu i duchownych,
ale równie¿ uczonych slawistów. Tymczasem Polacy, zdaniem £ewyækiego,
po¿yczyli swój ³aciñski alfabet i musieli go dostosowaæ przez do³¹czenie znaków diakrytycznych, przez co dla parocha ze Szk³a nie u¿ywali ju¿ prawdziwego pisma Rzymian. Co wiêcej, pocz¹tkowo pisali i drukowali swoje ksi¹¿ki
nieczytelnymi czcionkami gotyckimi.
Jak podkreli³ £ewyækyj w swojej polemice, pismo cyrylickie by³o u¿ywane
na ziemiach ruskich od IX wieku a¿ to czasów obecnych. Przetrwa³o ono pomimo wprowadzenia w 1697 r. w Wielkim Ksiêstwie Litewskim jêzyka polskiego
jako urzêdowego. Cyrylicy u¿ywano w kancelarii ksi¹¿êcej, w korespondencji
szlachty i magnatów. Natomiast pierwsza ksi¹¿ka zosta³a wydrukowana cyrylic¹
w roku 1491 przez Szwajpolta Fiola (?1525/6) w Krakowie.
Duchowny ze Szk³a powo³uje siê równie¿ na powszechnie znane autorytety
zagranicznych slawistów, m.in. Czecha Josefa Dobrovskiego (17531829), który
mia³ stwierdziæ, ¿e litery cyrylickie najlepiej oddaj¹ dwiêki s³owiañskie. Co
wiêcej, w swoich pracach wybitny slawista wykorzystywa³ mieszany alfabet.
G³oski, które nie mo¿na by³o zapisaæ za pomoc¹ alfabetu ³aciñskiego, zapisywa³
cyrylic¹.
Dla £ewyækiego jako duchownego nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt, ¿e to
cyrylic¹ zapisywano ksiêgi liturgiczne. By³ to wiêc jeden z elementów obrz¹dku
greckokatolickiego  czynnika, który wyznacza³ ówczenie identyfikacjê narodow¹.
Polemista powtarza argument Denysa Zubryækiego, ¿e ksi¹¿ki drukowane
alfabetem ³aciñskim pojawia³y siê ju¿ wczeniej w wyniku polonizacyjnych zapêdów w³adzy po przyjêciu unii brzeskiej oraz z powodu braku funduszy na
zakup bardzo drogich czcionek przez drukarnie:
Typografije nie posiadaj¹c drogich druków ruskich, a chc¹c zaopatrzyæ w towar
wa³êsaj¹cych siê po odpustach kramarzy, robi³y takowe nak³ady, towar pop³aca³,
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gawied pobona lecz ruskiego pimiennictwa niewiadoma skwapliwie kupowa³a
nabo¿ne pieni i modlitwy ruskie.8

Nale¿y podkreliæ, ¿e dla niepotrafi¹cej czytaæ, g³êboko wierz¹cej ludnoci
wiejskiej samo posiadanie ksi¹¿ki ze wiêtym obrazkiem mia³o wielkie znaczenie. Z inwentarza drukarni biskupa greckokatolickiego w Przemylu wynika, ¿e
dysponowa³a ona czcionkami cyrylickimi ju¿ w grudniu 1832 r.9 Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e mog³a t³oczyæ ksi¹¿ki cyrylic¹ nawet rok wczeniej10. Ksi¹dz
£ewyækyj zadaje w swojej polemice pytanie, kto sfinansuje przedruk wszystkich
ruskich ksi¹¿ek na ³acinkê. Jeli ich siê nie przedrukuje, to wraz z zanikaniem
umiejêtnoci czytania cyrylicy Rusini bêd¹ traciæ kontakt ze swoj¹ przesz³oci¹.
Duchowny ze Szk³a chwali intencje pomys³odawcy latynizacji, ks. Josyfa
£ozynkiego, zwi¹zane z chêci¹ rozs³awienia dzie³ ruskojêzycznych w Europie.
Niemniej jednak projekt zwiêkszenia dostêpnoci literatury przez przyswojenie
cudzego alfabetu ocenia jako utopijny. Jak zauwa¿a, w Europie istniej¹ ró¿ne
jêzyki i ka¿dy ma swoj¹ ortografiê. Na przyk³ad Niemcy czytaj¹ z jak [c]. Nawet
S³owianie Zachodni, tj. Czesi i Polacy, nie maj¹ takich samych liter na te same
dwiêku, jak na przyk³ad [¿].
[Czy¿] Niemcy przez u¿ywanie druku szwabachskiego i przez swój ró¿ny od ³aciñskiego [sic!] skoropis [...] zamknêli siê w skorupie? I przeciwnie, czyli¿ wiêcej
czytaj¹ dzie³a wêgierskie, czeskie, polskie, illiryjskie, s³oweñskie, [c]horwackie,
dla tego, ¿e narody te pisz¹ ³aciñskiemi g³oskami? I czy¿ Serbowie bêd¹c podzieleni na ró¿ne partie [...] mog¹ mieæ nadziejê na posiadanie literatury? Podobnie¿,
czyli iêzyk Wo³ochów [tj. Rumunów] sta³ siê ju¿ literackim z powodu, ¿e od
nieiakiego czasu, zamiast cyryliki zaczêli u¿ywaæ ³aciñskich druków?11

W wymienionym wy¿ej spisie warto zwróciæ uwagê, na Rumunów. Duchowni greckokatoliccy z tzw. Szko³y Siedmiogrodzkiej (rum. ªcoala Ardeleanã), uznaj¹c, ¿e jêzyk rumuñski jest jednym ze spadkobierców ³aciny, zdecydowali siê zmieniæ alfabet cyrylicki na zmodyfikowan¹ ³acinkê.
Jak uwa¿a £ewyækyj, to nie zmiana alfabetu, ale wybitne dzie³a i ich dobre
przek³ady na inne jêzyki rozs³awi¹ Rusinów w Europie. Istotne jest, ¿e duchowny
8
9

J. Lewicki, Odpowied na zdanie..., s. 1.
APP, nr zespo³u 143 Kapitu³a Greckokatolicka w Przemylu, sygn. 382: Drukarnia biskupa: spis rzeczy drukarni inwentarza 18301856, s. 6.
10 A. Siciak, Druki przemyskie 17541939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, wêgierskich, francuskich oraz ¿ydowskich i ukraiñskich wydanych alfabetem ³aciñskim, Po³udniowoWschodni Instytut Naukowy, Przemyl 2002, s. 25.
11 J. Lewicki, Odpowied na zdanie..., s. 1.
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dostrzeg³, i¿ nowy alfabet mo¿e doprowadziæ do roz³amów w spo³ecznoci Rusinów galicyjskich, co uniemo¿liwi³oby przeciwstawienie siê dominuj¹cej pozycji
Polaków.

Argumenty jêzykowe
Najwiêcej uwagi ksi¹dz £ewyækyj powiêci³ krytyce zastosowanych uproszczeñ w ortografii, zw³aszcza ¿e uwa¿a³, i¿ jêzyk ksi¹g cerkiewnych to prawdziwy jêzyk ruski sprzed wieków. W takim duchu by³a równie¿ napisana jego
gramatyka. Rozbie¿noci miêdzy ¿yw¹ mow¹ ludu a jêzykiem tekstów wyjania³
nastêpuj¹co:
[...] lecz ci Grammatycy, postawiwszy prawid³o [...] za nadto surowo trzymali siê
onego¿, lud za pospolity nieznaj¹cy pisma, niezwa¿a³ na to, tylko mówi³ wed³ug
zwyczajnéj jednéj formy i tych przypadkach, do czego przyczyni³y siê niektóre
zestarza³e formy przy s³owie (verbum) i z t¹d teraz wydaj¹ siê te Grammatyki
staroruskie, nie ruskiemi.12

Najwiêksz¹ zalet¹ cyrylicy, zdaniem parocha ze Szk³a, by³a mo¿liwoæ oddania za jej pomoc¹ wszystkich g³osek jêzyka ruskiego. Na zarzuty podniesione
przez £ozynkiego, ¿e niektóre dwiêki, jak na przyk³ad [z] s¹ przedstawiane za
pomoc¹ wiêcej ni¿ jednej litery, £ewyækyj odpowiada³, ¿e nale¿y je w takim
razie wymawiaæ ró¿nie.
Przeciwnik polskiego abecad³a podkreli³ równie¿, ¿e adoptowanie ³acinki
i wprowadzenie zasady jeden dwiêk  jedna litera wywo³a eksplozjê homonimów (çàáèëà [zaby³a]  zabi³a, çàáûëà [zaby³a]  zapomnia³a), której przy
dotychczasowym alfabecie mo¿na unikn¹æ. Nie przekonuje £ewyækiego czêciowe panaceum na tê przypad³oæ abecad³a w postaci oznaczania akcentów poziom¹ kresk¹ (tzw. makronem). Jego zdaniem dodatkowo to skomplikuje ortografiê.
£ewyækyj zgadza³ siê z £ozynkim, ¿e przedstawienie sylaby [jo] na pimie
jest problematyczne. Proponowa³ po¿yczyæ z jêzyka rosyjskiego literê ¸ dla oznaczenia tej sylaby w jêzyku Rusinów, a nawet nie wyklucza³ zastosowania metody
Vuka Karadicia przez wprowadzenie ³aciñskiej litery j i pisanie jej przed o.
Podobny problem dotyczy³ sposobu zapisywania sylaby [je] na pocz¹tku wyrazów.
Rozwi¹zanie proponowane przez Serba, czyli je pojawi³o siê w tytule panegirycznego utworu £ewyækiego Ñòèõ âî ÷åñòü Jåãî Ïðåîñâÿùåíñòâó Êèð Éîàíó
12

Ibidem.
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Ñí³ãóðñêîìó z 1837 r.13 Prawdopodobnie £ewyækyj porzuci³ ostatecznie serbsk¹
innowacjê, poniewa¿ w wydanych w Przemylu przek³adach utworów Friedricha
Schillera (17591805) Áîðüáà ñî ñìîêîì ³ Ïîðóêà (1842), Íóðîê àáî âîäîëaç
(1844) oraz swojej Àçáóö³ äëÿ íàéìåíøèõ ä³òåé (1843) u¿ywa³ ju¿ tylko ¸.

Stosunek do gra¿danki i kodyfikacji fonetycznej

)

Swój pogl¹d na reformê jêzyka ruskiego, zgodnie z zasad¹ Karadicia pii
kao to govori, a èitaj kao to je napisano (pisz tak, jak mówisz, czytaj tak, jak
jest napisane), Josyf £ewyækyj sformu³owa³ w broszurce Listy tycz¹ce siê pismiennictwa ruskjego w Galicji, wydanej w 1843 r. w Przemylu nak³adem
drukarni biskupiej. Praca ta stanowi bardzo krytyczn¹ recenzjê zbiorku Rusa³ka
Dniestrowa autorstwa grupy literackiej Ruska Trójca.
Gra¿dankê, czyli wprowadzone w Rosji przez Piotra I wieckie pismo obywatelskie, £ewyækyj nazywa w dwóch miejscach czcionk¹ nowego r¿niêcia
(tj. kroju)14. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e okrela gra¿dankê w³anie jako now¹
czcionkê, a nie oddzielny rodzaj pisma. Jeszcze parê lat wczeniej pisa³ przecie¿, ¿e Niemcy, którzy u¿ywaj¹ szwabachy, a nie antykwy, nie pisz¹ alfabetem
³aciñskim. Co prawda, gdy twierdzi³, i¿ najpierwsze co wpada i razi oko ruskie
sw¹ dzikoci¹, jest pisownia15, mia³ raczej na myli now¹ ortografiê, która
posz³a w kierunku kodyfikacji fonetycznej opartej na ¿ywym jêzyku ludu. Jak
ju¿ wspomniano, £ewyækyj by³ zwolennikiem kodyfikacji etymologicznej.
Duchowny ze Szk³a wyst¹pi³ równie¿ przeciwko zastosowanej w Rusa³ce
Dniestrowej literze ¢. By³a ona ju¿ wykorzystywana wczeniej przez Francyska
Skarynê (1486?1540?) w 1518 r., ale dla £ewyækiego ponowne jej wprowadzenie by³o pomys³em chybionym. Jego zdaniem powinna to byæ litera ë. Uzasadnia³ to tym, ¿e chocia¿ Rusini wymawiaj¹ [u] niezg³oskotwórcze na koñcu sylaby, np. w czasie przesz³ym w rodzaju mêskim, to w odmianie czêciej pojawia
siê ë. Ponadto sugerowa³, ¿eby przyjrzeæ siê Polakom, którzy dla Mazurów (tj.
rzymskokatolickich ch³opów w Galicji), nieumiej¹cych poprawnie wymówiæ
polskiego [³], nie zmienili specjalnie swojej ortografii.
Wykrelenie z ruskiej azbuki û na oznaczenie dwiêku [y] zgodnie z propozycjami Vuka Karadicia (17871864) jest dla £ewyækiego skandalem. Krytykuje on autorów Rusa³ki Dniestrowej za importowanie cudzoziemczyzny z jêzyka,
13
14
15

Zob. Â. Ïèëèïîâè÷, op. cit., s. 50.
J. Lewicki, Listy tycz¹ce siê pismiennictwa ruskjego w Galicji, Przemyl 1843, s. 3.
Ibidem, s. 4.
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którego, jak widaæ, dobrze nie znaj¹. Dla samog³oski [i] w sylabach zamkniêtych
zamiast ¿ lepiej, zdaniem £ewyækiego, wrowadziæ ö, poniewa¿ w³anie o pojawia siê po otwarciu sylaby. Tutaj ponownie wspiera siê autorytetem zagranicznym, tym razem Mychaj³a Maksymowycza (18041873), który sam stosowa³
takie oznaczenia. Jak twierdzi³ £ewyækyj, by³ on w posiadaniu rêkopisu napisanego w Supralu w XV lub XVI wieku, w którym równie¿ tak oznaczano [i]
w zamkniêtych sylabach. £ewyækyj zastosowa³ je w swoim pierwszym przek³adzie Åðëüêºí¿´ú-Áîãèíÿ (1838) Johanna W. Goethego (17491832) oraz Çâöíú
(1839) Schillera, które wydrukowano w typografii w³adyczej w Przemylu.
Nie do przyjêcia dla autora Listów by³a równie¿ propozycja, aby miêkkie
spó³g³oski oznaczaæ znakiem miêkkim, a twarde pozostawiaæ bez dodatkowych
oznaczeñ  innymi s³owy usun¹æ twardy znak, tak jak uczyni³ to Vuk Karad¿iæ:
[Autorzy Rusa³ki...] opuszczaj¹c wszêdzie na koñcu literê ú [jer twardy], do któréj
oko ruskie od wieków nawyk³o, a to dla oszczêdzenia papieru wed³ug zasady
J. Dobrowskiego lecz druk Rusa³ki nie bardzo zbijany, wiersze wiele zostawiaj¹
miejsca, a strofy szeroko porosk³adane.16

Zdaniem £ewyækiego litera ze znakiem miêkkim, ze znakiem twardym i bez
¿adnego z nich powinna byæ odczytywana na trzy ró¿ne sposoby. Z krytyk¹
spotka³a siê po¿yczona z jêzyka serbskiego litery u,::
Wprowadzaj¹ literê now¹ u,: (d¿e), bo alfabet ruski bardzo krótki, któr¹ to ze serbskiego wywodz¹ jêzyka, a któréj alfabet ruski nie potrzebowa³ i nie potrzebuje [...]
któ¿ j¹ z Rusinów ucz¹c siê ze zwyczajnego Bukwara zna? [...] nie pomna¿aæ liter
bez potrzeby, a to tylko dla s³awy Wukowej.17

Sam £ewyækyj by³ zdania, ¿e zarówno w jêzyku polskim jak i ruskim
dwiêk äæ powinien byæ wymawiana oddzielnie. St¹d dwie litery d i ¿ s¹ jak
najbardziej na miejscu. Niemniej jednak zaproponowa³ jako wariant symbol
z miniaturowej litery ä, pod któr¹ stawia³ literê æ. Pojawi³a siê ona miêdzy
innymi w przek³adzie Schillera Áîðüáà ñî ñìîêîì ³ Ïîðóêà. Na stronie 10
w s³owie âèäæó, jednak ju¿ na stronie 9 to samo s³owo by³o zapisane przez dwie
litery stoj¹ce obok siebie: âèäæó18. Ciekawe, ¿e litery tej w ogóle nie by³o
w wydanym rok póniej elementarzu Àçáóêà ðóñêàÿ äëÿ íàéìåíøèõ ä³òåé
ïî÷èíàþùèõ õîäèòè äî øêîëè.
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Zaskakuje, ¿e pomimo generalnej krytyki za³o¿eñ reformy ortograficznej
jêzyka serbskiego, £ewyækyj oczekiwa³, ¿e Ruska Trójca wprowadzi litery 
i  na wzór serbski:
Dodaæ nale¿y, dlaczego Autorowie Rusa³ki przyj¹wszy tyle niedorzecznoci z jêzyka serbskiego, nie przyjêli form liter ëü, íü na sposób serbskiego ,  co w³anie
by³o do rzeczy, bo sk³ad ten nie jest przeciwny duchowi ruskiemu.19

Istotnym argumentem, podniesionym na korzyæ kodyfikacji etymologicznej
i konserwatywnego trzymania siê jêzyka cerkiewnego, by³o twierdzenie, ¿e jest
on jednak wspólny dla wszystkich greckokatolickich Rusinów i przez to niweluje ró¿nice miêdzy dialektami.
£ewyækyj wspomina tylko jednym zdaniem, ¿e Rusa³ka Dniestrowa zawiera
recenzjê Ruskiego Wesila wydanego po rusku ³acink¹ przez jego oponenta Josyfa £ozynkiego i ¿e autorzy Rusa³ki Dniestrowej równie¿ krytykuj¹ zastosowanie ³acinki.
Na koñcu Listów tycz¹cych siê pimiennictwa Ruskiego w Galicji Josyf
£ewyækyj daje popis swojej lojalnoci dla cenzury, która wstrzyma³a dystrybucjê dzie³a Ruskiej Trójcy:
Dziêki wiêc niech bêd¹ Rz¹dowi, który nie tylko stosunki poletyczne [sic!], lecz
i na niepotrzebne nowoci baczne ma oko, i Rusa³ce Dniestrowej rozszerzéæ siê
w téj formie, w jakiéj z r¹k triumviratu wysz³a, nie pozwoli³.20

Zakoñczenie
W wojnie abecad³owej w Galicji Josyf £ewyækyj sta³ na konserwatywnym stanowisku zachowania cyrylicy za wszelk¹ cenê. Jego zdaniem lepiej,
¿eby literatura ruskojêzyczna nie by³a drukowana w ogóle, ni¿ jeli mia³aby
wychodziæ czcionk¹ ³aciñsk¹. Na pierwszy rzut oka mo¿e siê wydawaæ, ¿e jego
sceptycyzm wyrz¹dza³ ruskiemu ruchowi narodowemu w Galicji wiêcej szkody
ni¿ po¿ytku. Czcionki cyrylickie by³y rzeczywicie bardzo drogie, co ogranicza³o mo¿liwoci i tak nielicznych drukarni. Kodyfikacja etymologiczna forsowana
przez £ewyækiego sprawia³a, ¿e jêzyk ruski by³ o wiele trudniejszy do nauki
czytania i pisania, co hamowa³o zwalczanie analfabetyzmu na wsi. Cyrylica
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spowolnia³a rozwój jêzyka, poniewa¿ literaci nieustannie stawali przed dylematem, czy zapisaæ rodzime s³owo w zniekszta³conej postaci, wykorzystuj¹c ortografiê jêzyka cerkiewnos³owiañskiego, czy te¿ bezporednio stosowaæ zapo¿yczenia z tego jêzyka.
Z drugiej strony £ewyækyj s³usznie zauwa¿y³, ¿e przyjêcie polskiego abecad³a nie rozpowszechni literatury ruskiej w Europie. Co wiêcej, zastosowanie
polskiego abecad³a ukaza³oby, jak bardzo oba jêzyki w Galicji s¹ do siebie
podobne. Da³oby to konserwatywnym Polakom dodatkowych argumentów do
twierdzenia, ¿e jêzyk ruski to tylko jedna z gwar jêzyka polskiego. W tej sytuacji utrzymanie cyrylicy  symbolu takiego samego jak trójramienne krzy¿e,
wieñcz¹ce wie¿e cerkwi, czy juliañski kalendarz liturgiczny  by³o wyrazem
ostentacyjnego zamanifestowania odrêbnoci kulturowej etnosu zagro¿onego
kulturow¹ i jêzykow¹ asymilacj¹.
Ðåçþìå
Ïîçèöèÿ îòöà Èîñèôà Ëåâèöêîãî (18011860) â àçáó÷íîé âîéíå ðóñêîãî (óêðàèíñêîãî)
ÿçûêà â Ãàëèöèè â 3040-õ ãîäû Õ²Õ âåêà
Â 30-å ãîäû 19-ãî âåêà ðóñêîå (óêðàèíñêîå) íàöèîíàëüíîå äâèæåíèå â ãàáñáóðñêîé
Ãàëèöèè âîëíîâàëà äèëåììà òàê íàçûâàåìîé àçáó÷íîé âîéíó. Ñïîð ìåæäó íàöèîíàëüíûìè
äåÿòåëÿìè áûë ïîðîæä¸í ïðåäëîæåíèåì çàìåíèòü êèðèëëèöó íà ëàòèíñêèé àëôàâèò
çàèìñòâîâàííûé èç ïîëüñêîãî ÿçûêà. Â äàííîé ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû àðãóìåíòû
ãðåêîêàòîëè÷åñêîãî ñâÿùåííèêà Éîñèôà Ëåâèöêîãî, êîòîðûé áûë ñàìûì âëèÿòåëüíûì
êðèòèêîì èäåè ëàòèíèçàöèè. Îí îïóáëèêîâàë ñâîè èäåè â íåáîëüøîé áðîøþðå, êîòîðaÿ
áûëa ðàñïðîñòðàíåía âìåñòå ñ ïîëüñêèì åæåíåäåëüíèêîì Rozmaitoci. Ëåâèöêèé îáðàòèë
âíèìàíèå íà èñòîðèþ êèðèëëèöû è å¸ óíèêàëüíîñòü. Áîëåå òîãî, îí óòâåðæäàë, ÷òî íîâûé
àëôàâèò íå ñäåëàåò ðóñêóþ (óêðàèíñêóþ) ëèòåðàòóðó áîëåå åâðîïåéñêîé è òîëüêî äàñò
ïîëÿêàì åù¸ îäèí ïîâîä ñ÷èòàòü ðóñêèé (óêðàèíñêèé) ÿçûê ãîâîðîì ïîëüñêîãî ÿçûêà.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Ëåâèöêèé íå ïðèçíàâàë èñïîëüçîâàíèå ãðàæäàíêè Ðóññêîé Òðîèöåé
è êðèòèêîâàë íîâóþ îðôîãðàôèþ, êîòîðàÿ áûëà îñíîâàíà íà ôîíåòè÷åñêèì ïðèíöèïå
êîäèôèêàöèè.

Summary
Position of father Josyf Levytskyi (18071860) in the alphabet war of Ruthenian (Ukrainian)
language in Austrian Galicia in 30s and 40s of 19th century
In the 30s of 19th century the Ruthenian (Ukrainian) national movement in the Austrian
Galicia was dominated by the dilemma of so called azbuchna vijna (Ukrainian alphabet war).
The dispute among the national activists was about the change the Cyrillic script to the Latin
alphabet adopted from Polish language. This paper presents the arguments of Greek-Catholic
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father Josyph Levytskyi, who was the most influential critic of the idea of latinization. He published his ideas in a small booklet that was distributed together with the Polish weekly Rozmaitoci. Levytskyi stressed on long history of the Cyrillic alphabet and its uniqueness. Moreover, he
claimed that new alphabet will not make Ruthenian literature more European and will only give
the Poles another reason to call Ruthenian language a variety of Polish. On the other hand,
Levytskyi did not appraised very much the usage of grazhdanka by the Rus Trinity and criticised the new orthography, which was based on phonetic principle.
Key words: Latin, Cyrillic, Ukrainian, alphabet war, Levytskyi.

