
Український видавничий рух в 1903 р.
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—
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Всїх 89 —
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Перемишль 
Иньші міста
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2
3

3+ 4+ 1
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4

1

42-6% 
9-8 „  

7-6 „

57'4°/0 
13-5 „  

10-5 „

Всїх 256 25 35+5+-11) 52)

Угорщина 4 - 5? З 3)

Америка ДО 10 3 3+1 3

Загальна сума 
всїх видань 355 28 38+6+1 

41 +  М)
8

Ł) 35, які виходили в 1908 р., 5, що почали виходити вже в 1904 р.
і німецька Ruthenische Revue.

2) Такий нинїшний стан москвофільської преси; до половини 1903 р. 
виходила ще в Чернівцях »Православная Буковина«.

8) Угорсько-руських видань зовсїм не вчиеляю до загальної суми. »Ли- 
стокъ« тепер не виходить.

4) Така скількість українських часописий взагалі' тепер; повинно бути 
4 4 + 1 , та в протягу 1903 р., як звісно, 3 часописі перестали виходити.
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Подаючи статистичну таблицю українського видавничого руху 
в 1903 р., не можу не зробити хоч декілька коротких заміток, які 
самі насувають ся, коли глянути на подані цифри.

Загальна сума всїх виданих у 1903 р. українських книжок 
доходить до числа 355. З того в Австрії видано 256, в Росії 89, 
а в Америцї до 10 кн. Отже перше місце іцо до продукциї укра
їнських книжок ваймае Австрія — 74*5% всього українського вц- 
давпичого руху. Від тої позициї зачну свої замітки. Найбільш укра
їнських книжок в Австрії, як видно з таблиці*, продукує Галичина 
в Львовом попереду. Сам Львів пустив в 1903 р. 147 книжок 
і брошур, не вчисляючи до того періодичної преси, якої скількість 
стоїть пропорціонально до скількости виданих книжок.

Перше й найповажнїйше місце в видавничій продукциї займає 
Н а у к о в е  Т о в. і м. Ш е в ч е н к а .  З його рамени вийшли слі
дуючі періодичні публїкациї в 1903 р .: Записки — т. L —L V I ; 
Збірник історично-фільософічпої секциї т. V I —V I I ; Збірник фільо- 
льоґічної секциї* т. V I ; Збірник матем.-нриродоп.-лїкарської секциї 
т. IX  (І, I I ) ;  Часопись правнича і економічна т. V I —V I I ;  Прав
нича бібліотека т. I I I ;  Руська історична бібліотека т. X X I I I ;  
Жерела до історії України-Руси т. V I I ; Памятки українсько-ру
ської мови і літератури т. I I I ;  Українсько-руська бібліотека т. I I I ;  
Етнографічний Збірник т. X I I  і X I V ; Матеріяли до українсько- 
руської етнольоґії т. V I ;  Хроніка українсько-руського Наукового 
Тов. ім. Шевченка (окремо по руськи, окремо по нїмецьки) ч. X I I I  
—X V I ;  Літературно-Науковий Вістник 12 випусків. Крім того но- 
явило ся споре число більших і меньших відбиток з тих праць, які 
друкували ся в виданях товариства.

Друге місце що до видавничого руху займає У к р а ї н с ь к о -  
р у с ь к а  в и д а в н и ч а  С п і л к а .  Вона видає три серії бібліотек: 
І . Белетристична бібліотека — в 1903 р. вийшло 11 томів, I I .  На
укова бібліотека — 1т . ,  I I I .  Літературно-наукова бібліотека — 
24 томиків у 15 книжках. В І. серії найважнїйшій вийшли такі 
річи: У. Шекспір — Міра за міру ц. 1*40 к., М. Коцюбинський — 
Поєдинок ц. 2*00 к., О. Стороженко — Марко проклятий ц. 1*40 к.,
С. Ковалів — Риболови ц. 2*00 кр., Марко Вовчок — Народні 
оповіданя т. І . ц. 2*00 к., П. Мирний —■ Серед степів ц. 3*00 к., 
Б . Ярошинська — Перекиньчики ц. 2*60 к., Б. Винниченко — 
Повісти ц. 3*00 к., А . Мартович — Хитрий ІІанько цг 1*50 к.,
В . Вересаєв — Записки лікаря ц. 3*00 к., М. Вовчок — Народні*

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


оповіданя т. I I .  ц. 2*00 к. В I I  серії вийшла тільки Інґрема — 
Історія політичної економії ц. 4*00 к. а з I I I  серії згадаю най- 
важнїйші: А. Уайт — Розвій астроном, поглядів, Гомер — Ілїяда I I I . ,  
Л. Толстой — Смерть Івана Ілїча, М. Ґоркий — На дні житя, 
М. Кареев — Фільософін історії, Ф. Достоєвський — Грач та
І. Турґенєв — Веспяні води. Тут треба завважити, що руська інте
лігентна публика зовсім не інтересуєть ся книжками наукового 
змісту, такі книжки не мають відбуту, тим то й Видавнича Спілка не 
може мимо найщирійшої волі пускати більше поважнїйших наукових 
книжок, як одну-дві на рік. Сумна характеристика для нашої 
„інтелігенції"! Крім того закорінив ся в нашій пресї поганий 
звичай, нї словечком не заохотити публику купити нову книжку, 
а вдоволяти ся тільки сухою бібліографічною нотаткою (і то тільки 
в послїдних часах, під напором докорів). Та найбільше винувата 
тут сама наша інтелїґентна публика, яка, мимоходом кажучи, забиває 
свої шафи всіляким польським та німецьким дрантєм а 1а кримі
нальні романи, senzacyjne powieści і ин. Крім висше згаданих 
книжок видала ще Видавнича Спілка в 1903 р. велику Антольогію 
укр.-руських ліриків від Шевченка п. з. А к о р д и  під редакциєю 
д-ра Ів. Франка. Такі виданя в Галичині і взагалі на Україні не 
часто появляють ся, тому чейже хоч вони не довго відпочивати-муть 
в книгарні. Взагалі Видавнича Спілка, то велике добродійство для 
Русинів в Австрії, коли пригадати недавні ще часи, де крім появи 
одної-двох книжок на рік 8 бібліотеки „Діла" і двох-трьох ви
даних з приватної інїциятиви, не виходила більше ніяка поважнїйша 
книжка. А нині такі недавні часи як змінили ся ! Тільки не змі
нила ся байдужність руської інтелігенції до своєї книжки — вона 
під тим зглядом консервативна!

Третє місце займе Руське педагогічне Товариство. Воно крім 
своїх двох двотижневих орґанів „Учителя" і „Дзвінка" видає ще 
окрему бібліотеку для молодїжи. В 1903 р. видало в тій бібліо
теці 7 книжок, з них вайважнїйше повне видане Робінзона Крузо. 
Иедаґогічне Товариство богато би причинило ся до популяризації 
наук між нашим народом, коли-б підняло ся видавати хоч дві-три 
книжки на рік для народних учителів, де подавано-б відомости 
в ріжних галузий наук. Тільки треба віри й енергії. Вгтрочім і так 
треба прямо подивляти рухливість того товариства.

Для популяризації наук і літератури між ширшими народ
ними верствами служить товариство „Просьвіта" Воно, якщо року,
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і в 1.903 р. видало цїкавий календар на 1904 р. і до 10 попу
лярних брошур. Тут зроблю одну замітку. Ще попереднього року 
перед загальними зборами Товариства піднесли ся були в „Дїлї“ 
деякі голоси, що місячні книжки товариства рішучо за обємисті, 
селянин ніяк не може з ними упорати ся, ну і користь із них задля 
того досить обнижуе ся. Пропоновано, аби „І1росьвітаа зменшила 
обєм своїх книжочок на 25—30 сторінок друку на один місяць, 
а то ще ліпше, коли-б пускала брошурки по 15 сторін, (як кни- 
жочки петербурського „Благотворительного Общества для изданія 
общѳполезныхъ и дешевыхъ книгъ“ ) але за те 2 рази на місяць. 
І  в 1903 р. „Просьвіта" старала ся тримати ся тої вказівки, аж 
під самий кінець попала в противний екстрем. От послїдня кпи- 
жочка за падолист і грудень має разом 24 сторінок. Ту вже пере- 
борщено в противнім напрямі, бо за два місяці вона таки за мала. 
Крім того, як зачуваємо, хоче „Просьвіта" брати ся до виданя творів 
старших українських письменників так, як видала повну збірку 
поезій Шевченка. Тому замірови тільки хиба приплеснути.

Крім тих важнїйших товариств, що видають періодично укра
їнські книжки, пускають їх у сьвіт ще й поодинокі приватні особи, 
з яких не можна не вгадати д. А. Хойнацького, що раз у раз ви
дає передруком фейлетони „Ру слана", а в останній хвилї забрав ся 
до виданя 12 томів писань Ів. Франка, з яких 4 вже появили ся. 
Щоб тільки вагал підпер ті заходи.

Тепер перейду до другої катеґорії українських видань у самім 
Львові, до української преси.  Тут, як я вже сказав, скількість 
часописий стоїть пропорціонально до скількости книжкових видань. 
Та найперше скажу дещо про нашу пресу взагалі*. Всіх українських 
часописий в Австриї нинї є 3 8 + 1,1) а в 1903 р. було 35+1.
І  так в 1903 р. були: 3 дневники: Діло,2) Руслан, Народна Ча- 
сопись (всі* три у Львові), 1 дво-дневник: Буковина (в Чернівцях), 
6 тижневників: Свобода, Гайдамаки, Поступ, Руский Селянин, 
Руска Рада, Приятель; 7 двотижневників: Воля, Хлопска Правда,

*) Як наша публика знає про свою пресу, показує статя д. Ст. Барана 
в ч. 12 »Дїла«, де прн огляді преси подано число українських часописий в Ав
стрії нинї на 26, а про Записки Наук. Тов. ім. Шевченка сказано, що вихо
дять що 3 місяці!

2) »Дїло« дає періодично літературні аркушеві додатки, але в останніх 
роках дуже мало; в 1903 р. друкувало ся там І. Базова »Під ярмом« і А. Чай- 
ковського »Своїми силами«. Обі ще не покінчені.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Селянин, Учитель, Дзвінок, Комар, Посланник; 17 місячників: 
Лїг.-Наук, Вістник, Молода Україна, Господар, Зоря, Іскра, Мі- 
снонар, Малий Місионарчик, Провідник кружків рільничих, Архи- 
епарх. Відомости, Епархіяльні Відомости (Неремиські і Станисла- 
вівські), Богословский Вістпик, Добра Новина, Вістник касових 
товариств (Чернівці), Гасло, Дяківский Глас, Вістник законів дер- 
жавпих (Відень); 1 двомісячник: Записки і 1 двотижневник на ні
мецькій мові (Відень) Ruthenische Revue. З тих нинї вже не ви
ходять Руский Селянин (орґан політичних деморалїзаторів), Прия
тель, Богословский Вістпик, але за те вже в 1904 р. прибули нові:
2 місячники: Економіст і Молодїж, 2 двотижневники: Промінь 
(Буковина) і Нова Сїч і 1 тижневник: Подільский Голос. Отже 
нинї воно представляеть ся так : 3 дневпики, 1 дво-дневник, 5 тиж- 
невників, 9 двотижневників, 18 місячників, 1 двомісячник і 1 дво
тижневник на німецькій мові. Всіх українських часописий нинї 
в Австриї 3 7 + 1. Крім того є ще українська преса в Америцї. 
Там в 1903 р. були 2 великі тижневники „Свобода" і „Канадий- 
ский Фармер" і 1 двотижневник „Оса" — всіх 3, а вже в 1904 р. 
прибув ще один двотижневник „Бразилїйска Русь“ . Нинї в Аме
рицї українських часописий 4 ; а всїх українських часописий вза
галі 41 +  1. Тут треба замітити, що українські часописи наша 
публика більше підпирає і інтересуєть ся ними, як книжками.

Другим центром українського видавничого руху в Австрії 
в 1903 р. були Ч е р н і в ц і .  Там виходило 6 а нині 5+1 (Ваш- 
ківцї) українських часописий (Буковина, Руска Рада, Вістник, Гасло, 
Селянин і Промінь), там пущено в сьвіт 35 книжок. Та треба за
вважити, що всі черновецькі видапя, се дрібні брошурки з виїмкою 
хиба Ґоркого „Міщан" та Гаврищука „Педаґоґічний метод". 
Одначе се тільки природна еволюція кождого видавничого руху, 
що треба народ найперше призвичаювати читати, а відтак уже й 
дати йому щось читати. Так було в 80 — 90 роках зі Львовом, 
так тепер з Чернівцями. Та се вже передвістуни поважного видав
ничого руху. З’орґанївовані товариства в Чернівцях, що займали 
ся видаванєм книжок, були: Руска Бесіда, Руска Школа і Бібліо
тека для суспільних наук. Крім того видавали ся відбитки з „Бу
ковини1*. Як видко, Чернівці в відношеню до всього українського 
видавничого руху дають 9*8% а в відношеню до укр. вид. руху 
в Австрії 13*5%.
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Т р е  тим центром нашого видавничого руху в 1903 р. тут 
в Австрії була Коломия .  Всіх українських книжок вийшло там 
27, що становить 10’5o/o в порівнаню до видавничого українського 
руху в Австрії а 7*6% в порівнаню з загальним числом видань. 
Те саме, що в Чернівцях, хоч в далеко мепшій мірі, — видаване 
дрібних брошур — видко і в Коло'миї. Більше замітна е поважна 
книжка ГІідеша „Восток і Запад" і „Народний Декляматор". Зга
даю ще розвідку д-ра Франка „Що таке поступ?" та періодичне 
тримісячне видане проф. Насальського „Бібліотека для рускої мо- 
лодїжи". Ся остання друкуєть ся ще старою, етимольогічною пра- 
вописю, хоч призначена для української молодїжи,  яка вже зі» 
всїм не чула в школі про етимольоґію. Крім того випущено в Ко
ломиї два поважні формою Календарі на 1904 р. „Козак" і „За
порожець". З признанєм треба згадати тут видавничу фірму коло
мийського книгаря Я. Оренштайна, що як на наші теперішні об
ставини в Галичині є одиноким чужим чоловіком, який дає наклад 
на українські книжки. В його книгарні містить ся більший склад 
українських видань, так що навіть Чернівці користають із нього. 
Крім декількох книжок видала його фірма ще декілька серій укра
їнських переписних карток, деяких навіть досить артистичної стій- 
ности. Взагалї не шкодила-б у нас крім „Видавничої Спілки" ще 
хоч одна яка видавнича фірма, бо де більший вибір, там більший 
покуп. В 1903 р. виходили в Коломиї 1 тижневник „Поступ", 
1 двотижневник „Хлопська Правда"1) і 1 місячник „Зоря". Зда
сть ся, Коломия пережене незабаром в видавничім руху Чернівці 
і стане другим видавничим центром в Австрії.

За Коломиєю йде Жовква .  Та тут видають ся майже ви
ключно книжки релігійного змісту, деякі навіть поважні, як „Прак
тичні проповіди" т. І ., Савойки „Науки на неділі" та Білинського 
„Проповіди на сьвята і недїлїи. В Жовкві видаєть ся 2 релігійні 
місячники „Місионар" і „Малий Місионарчик". Може би хто з та
мошніх інтелїґентів підняв ся видавати в тих сторонах пр. в Со- 
калї український популярний тижневник а 1а „ІІодільский Голос" 
або „Свобода", бо,ціла північна часть Східної Галичини дуже за
пущена. Всіх книжок у Жовкві вийшло в 1903 р. 2J.

Що до Перемишля ,  то одно тільки е до нього, а то зди
воване і жаль. Редакція „Лїт.-наукового Вістника" жалуеть ся

а) Від 1904 р. перенесено » Хлопську Правду« до Львова.
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(див. Показчик змісту), що як так піде дальше з передплатниками 
того журнала в ІІеремищинї (що року меньшає), то за яких кілька 
років не знайдеть ся в ній нї одного передплатника „Вістника" ; 
тов. „Просьвіта" жалуеть ся, що в Перемищинї всьо спить, і філія 
того товариства і читальні, а нових в 1903 р. майже не прибуло. 
На полі видавничого руху треба сконстантувати повний застій; 
після найточніишого обчисленя не доходить скількість виданих 
книжок навіть до цифри 10, а й  ті, сказати отверто, ще більше 
дрібниці, як в Коломиї або Чернівцях. Одну хиба можна замітити 
поважнїйшу, а то Гр. Цеглинського: „Кара совісти". Те саме
з пресою; політичної україпської часописи нема там нї одної(!), 
„Епархіяльних Відомостий" не береть ся під увагу, а „ІІослан- 
никъ" хоч не москвофільський, то все не чисто народиїй. Зістаеть 
ся хиба один „Господарь" ; та тільки економічний місячник, 
а з політичним осьвідомлюванєм иароднїх мас не має нічого спіль
ного. Думаю, що коли вже Стапїславів спроміг ся хоч в 1904 р. 
на свій орґан „Нова Січ", то брак такого для Перемищини — пря
мий скандал! А української інтелїґенциї в Перемишлі не брак, 
тільки охоти й витревалости. Взагалі Перемишль нині став загад
кою, яку годї відгадати. Те місто, що має українську ґімназию, 
де є ще сильний український міський елемент, повинно йти на ви- 
передки в кождім напрямі зі самою столицею, а тут навіть Жовква 
вже перегнала колишню княжу столицю. Здивоване і жаль.

Про иньші більші провінціяльні міста (Тернопіль, Стані
славів) не згадую; вони в 1903 р. не проявили майже ніякого ви
давничого руху (крім хиба Станїславова, де досить енерїічно ви
дасть ся музична бібліотека, якої в 1903 р. вийшло 12 випусків). 
Та е надія, що в 1904 р. воно змінить ся на ліпше. Як раз оба 
вгадані міста не мали до тепер своїх орґаиів, і як раз від січня
1904 р. стали виходити в Тернополі д в і українські часописи на
раз, тижневник „Подільский Голос" і місячник „Молодїж", а в Ста
ніславові двотижневник „Нова Січ". Се важне тому, що майже до 
послїдних років не було української п р о в і п ц і я л ь н о ї  преси 
і аж у двох остатніх роках тому зараджено. Нині по провінці- 
яльних містах в Галичині е вже 10 українських часописий, а се 
для народа анальфабетів має не аби яке значінє.

Закінчуючи огляд українського видавничого руху в Галичині 
і Буковині не можу не зробити перегляду м о с к в о ф і л ь с ь к и х  
видань і преси ва минувшпй рік. Щоб успішно можна поборювати
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те нещастє австрійської України-Руси, треба точно знати, який 
у них рух і які сили! ГІри своїй темі я обмежу ся тільки на по
дане інформадій що до москвофільського видавничого руху за 
1903 р. Ділити тут на центри нема що, бо всіх москвофільських 
книжок вийшло 25, а з того у самім Львові 23. Тут вчислені вже 
місячні виданя Общества Михайла Качковского і періодична „Рус- 
ская Библіотека“ Пелеха, якої кілька чисел складаєть ся на одну 
книжку. Крім того вийшли в аркушевих додатках до „Галичанина1* 
дві поважні книжки Гончарова „Обломовъ" і Турґенєва „Отцы 
и дѣты". От і вся москвофільська видавнича діяльність. Впрочім 
їхні* книжки не мають впливу між ширшими верствами, та за те не 
можна того сказати про їх пресу. Вправдї й тут число зівсїм мі
зерне, та вся річ у тім, що деякі часописі’ посилають ся зівсїм 
безплатно. Всіх москвофільських часописий в Галичині' е 5, з того
4 у Львові (1 дневник „Галичанинъ", 1 тижневник „Русское 
Слово", 1 двотижневник „Страхопудъ" і 1 місячник „Живая 
Мьісль") і 1 двотижневник „Русская Рада" в Коломиї. Проби ста
вити конкуренцію „Лїт.-наук. Вістникови" москвофілам нїяк не 
удавали ся і здаеть ся, вони вже з таких проб зрезиґнували; зга
даю хоч би місячник „Живое Слово" а відтак „Литер.-научн. Сбор- 
никъ" гал.-руської Матицї, які по двох-трьох числах покінчили 
своє житє. Так стоїть справа з москвофільськими виданями в Га
личині’. Що до Буковини, то тут перший раз  константуємо від
радний факт, що нин і  на цілій Буковині' нема н ї о д н о ї  мо
сквофільської часописи, в 1903 р. не вийшла н ї одна  москво
фільська книжка чи брошура. Ще до половини 1903 р. коротала 
свій вік у Чернівцях „Православная Буковина" (тому два-три роки 
були ще крім того „Буковинскіи Вѣдомостиа), та перед шістьома 
місяцями й вона вже с к о н а л а .  Ми можемо тільки поґратулювати 
братам Буковинцям і бажати, щоб так скоро й у нас те лихо щезло 
в лиця землї. Ще хиба кілька приватних одиниць-москвофілів до
живає там свого віку.

Загально відчуваєть ся брак руської книгарні в середині’ 
Львова, бо Ставропігійська набита ріжними перестарілими росий- 
ськими книжками, які певно по росийських книгарнях в самій Росиї 
забирали тільки дармо місце. От й опинили ся вони аж у Львові! 
Впрочім се не лежить в нашім інтересі, підпомагати фінансово 
москвофільську інституцию, яка за українські гроші розкидує відтак 
по краю карикатурні „Временники". Як зачувати, має незабаром
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книгарня Наук. Тов. ім. Шевченка перенести ся до центру міста, 
чого бажати-б як найскорше. Також друга ненормальність — се 
брак ще одної руської друкарвї у Львові, тому всі політичні укра
їнські часописи друкують ся нині по польських друкарнях, знов 
ироти нашого інтересу. Та й та недостача, здаєть ся, незабаром 
вирівняєть ся. Що до провінціяльних міст, то тут справа не 
така ще пекуча. В Коломиї, де нинї найбільший відбут українських 
книжок зі всіх провінціяльних міст у Галичині, зараджує тому 
книгарня Я. Оренштайна, де досить богато заступлені українські 
виданя. Що до иньших міст, то вони поки що скорше звертають 
ся по книжки безносередно до Львова. Але недостача руської кни
гарні на Буковині таки прикро відчуваеть ся. В тій справі як раз 
тепер відізвав ся голос у черновецькій „Буковині" ч. 8 і, як зда
єть ся, також незабаром та недостача буде усунена.

Що дїєть ся на Угорській Руси, майже нічого не знати. Се 
справді край, забитий від нас дошками. Три тамошні угро-руські 
часописи1) не подають ніяких інформацийних статий про тамошню 
літературну і видавничу діяльність. Та ба, я й забув, що там 
майже ніяких сьвітських книжок не друкуєть ся! От може в цілім 
1903 р. появило ся їх. 4—5, та й то майже всі до одної церков- 
щина. От в якім стані Закарпатська Русь! І  нема там двох-трьох 
людий, що подібно нашим вечерничникам зі 60-их років зважились 
би пропагувати живе українське слово.2)

Тепер черга на Американську Русь. Про її пресу я вже зга
дував, а з таблички видко число виданих там українських книжок. 
Вправдї воно дуже мале, одначе американська Русь щойно в двох- 
ярьох остатніх роках стала організувати ся і майже всю енергію 
з’уживає на організацію. Ѳ повна надія, що коли з’орґанїзує ся, 
тодї з більшим успіхом забереть ся й до видаваня книжок. Вправдї 
піднесена була минувшого року в тамошній „Свободі" гадка зор
ганізувати в Америці видавниче товариство на удїлах, щось так, 
як Видавнича Спілка у Львові, та вона поки що не приняла ся. 
Ще дещо згадаю про американських москвофілів. Про їх книж

х) Урядова »Недѣля« в Буда-Пештї видаєть ся досить близькою мовою 
. до народньої, унґварська »Наука« з додатком і »Листокъ« від яких аж чути єги
петськими муміями! В 1904 р. »Листокъ« перестав виходити.

2) Маємо звістки, що такі »вечерничники« вже знайшли ся і кружок 
•Угрорусів-народовцїв уже істнує. Ред.
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ковий рух, коли він у них там взагалі’ є, майже нічого нѳ знати. 
Правдоподібно обмежуєть ся він на виданю двох москвофільських 
календарів і звісного памфлету „Попикы-радыкалы“. За те е в них 
З свої часописи: нюйорський двотижневник „Правда“, „Свѣтъ({ 
та ще „Американско-русскій Вѣстникъ". Треба признати, що в Аме
риці мають москвофіли біаьше ґрунту під ногами, бо там богато 
переселенців з Угорської Руси, одначе й там уже тепер їх позиция 
загрожена. Православний „Свѣтъ“ видаеть ся щораз більше на- 
родньою мовою, а на його передї красуєть ся комунїкат „Издавать 
„Сзѣтъ“ на малорусскомъ нарѣчіи разрѣшено святѣйшымъ Сѵпо- 
домъ“... і т. д. — значить, де хочеть ся ратувати православе, там 
Сьвятїйший Синод дозволяє й „малорусское нарѣчіе“ . Але в себе 
дома, в Росиї він чує себе певним перед українською громадою, 
ну, і навіть Сьвяте письмо на українській мові „запрещено“ !

Про р о с и й с ь к у  У к р а ї н у  аж страшно згадувати. Сумної 
памяти укази з 1863 і 1876 р. замкнули уста 9/10 всього україн
ського народу. Цїлих 27 мілїонів не має нині н ї о д н о ї  ча с о
пис і .  Мають Грузини, мають Татари, а не вільно мати одному 
українському народови! Неймовірне та на жаль правдиве! Всемо- 
гучим паном на Україні цензура. Коли хто хоче дещо ліпшого пу
стити в сьвіт, то мусить посилати рукопис до Петербурга, до цен
зура де-що культурнїйша (vide „Вик“ т. І, I I ,  I I I ,  ценз, в Пе
тербурзі, а видане в Київі) а відтак дозволене друкувати на Укра
їні*. Та й на те вже в останніх часах цензура не позволяє. Усильні 
заходи Українців в 1903 р. видавати українські часописі в Київі, 
Чериигові, Холмі, Херсоні і ин. паралізувала коротка міністерська 
формулка „не подлежитъ удовлетворенію" ! Навіть за весільні бі
лети, тому, що вони сьміли бути українські, росийський уряд тягне 
в Камінци Подільському чоловіка перед суд! Радуй ся, сьвята Ін
квізиціє!

Та не вважаючи на ті драконські укази українська книжка таки 
виходить і в Росиї. Бо зівсїм заборонити — експерімент не дуже 
безпечний. Але скількість виданих українських книжок у Росиї 
така мінімальна в порівнаню до української території й народу, 
що хиба тільки осьмішує нас перед культурним сьвітом. Одначе 
поки нема на Україні свободи, поти кожда видана нині в Росиї 
українська книжка має для нас більше значінє, ніж видана в Га
личині. Тому треба дещо близше придивити ся до тамошнього 
книжкового руху.
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Центром українського видавничого руху в Росиї б, розуміеть 
ся, столиця України К и ї в .  Тут побіч дрібних книжок і брошур 
виходять і новажні томи оповідань. Наукові українські книжки 
видавати в Росії заборонено, от тому всї видані книжки белетри
стичного змісту. Цїкавою ілюстрациею до того е факт, що став ся 
в 1903 р. в Петербурзі'. Там від 1898 р. істнуе товариство для 
видаваня дешевих українських книжок для ширших народнїх мас 
(Благбтворительное Общество изданія общеполезныхъ и дешевыхъ 
книгъ). Управа товариства оголосила конкурс на написане брошур 
сїльсько-господарського і медичпого змісту. Між иньшими прийшла 
на той конкурс праця Задьори „Якъ годувати малыхъ дитей". За
прошена ad hoc комісия з фахових людий признала першу наго
роду згаданому авторови. Гііслано рукопис до цензури, ну, і цен
зура „не разрѣшила къ печати" тільки тому, що брошура написана 
науковим стильом. Про наші галицькі виданя чи наукові, чи бе
летристичні й не говорити. Всї вони абсолютно заборонені. Навіть 
математичні і лікарські збірники чомусь небезпечні для росийської 
імперії. Та вертаю до Київа. Тут в 1903 р. вийшло разом коло 
36 українських книжок, що проти загального числа українських 
книжок 355 становить 9’7°/о* Найважнїйші ось які: Б. Гринченко, 
Пысання т. І , ст. ѴІ-|-500; П. Мырный, Оповидання т. І , ст. 445 ; 
М. Коцюбинський, Оповидання т. І, ст. 434; Литературный Збир- 
ныкъ (на спомынъ Ол. Кониського) ст. 401 ; Дубове лысте — Аль- 
манахъ на згадку про II. О. Кулиша (впорядкували М. Черняв- 
ськый, Т . Коцюбинський, Б. Гринченко) с. 278; М. Чернявськый, 
Зори, ч. 9, та критичне видане Котляревського „Наталки Полтавки* 
під ред. Ів. Стешенка.

Крім того приступили в Київі до виданя творів В. Самій- 
ленка. Як видко, розпочала київська громада повні виданя т р ь о х  
сучасних українських письменників Б. Грінченка, П. Мирного і М. 
Коцюбинського. Такі повні виданя виходять ще в Одесі (Ко
ниського), а недавно покінчили ся в Харкові (Квітки). Ми тільки 
раді з того і можемо подякувати закордонним братам, що й нам 
дали спромогу перечитати всї твори деяких наших письменників, 
яких перші виданя навіть на Україні не всім були приступні (vide 
„Кіевская Старина" 1903. IX . Б. Грінченко, Неосторожность въ 
важномъ дѣлѣ), а не то щоб у нас, у Галичині. Закидують моло
дим незнане української мови — каже д. Б. Грінченко — але-ж 
видайте старші взірці’, а то на тих молодих учать ся ще молодші!
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Крім тих повних видань вийшло в Київі ще більше як три 
рази стілько дрібних книжок і брошур. Вичисляти їх тут годї, ска
жемо тільки, що всї вони видані для народу. Ще видаеть ся в Ки- 
їві окрема українська бібліотека в такім обємі, як І . серія Ви
давничої Спілки у Львові, та тільки вона виходить рідко, а до 
тепер вийшло 9 чисел (остання Чернявського „Зори"). Для неї то 
заборонила цензура назву „Українська Бібліотека". Не мале зна
чінє для цілої України, а спеціяльно для російської має па п і в 
український місячник „Кіевская Старина" під ред. проф. Наумепка. 
До 1895 р. видавала ся „Кіевская Старина" виключно по росий- 
ськи, аж від того року видаеть ся наукова, історична часть по ро- 
сийськи, а белетристична по українськи. Крім наукових розвідок, 
що тикають виключно України, містить ся там богато критичних 
заміток на видані українські книжки в Росії й Галичині* і досить 
точні інформації про український рух в Австриї й Америцї. Тут 
піднесу один недостаток наших щоденних часописий і Лїт.-Наук. 
Вістпика, а то брак місячних бібліографічних заміток про той 
журнал. За те докладний зміст його подають що року Записки 
Наук. тов. ім. Шевченка, в оглядах часописий.

Д р у г и м  центром українського видавничого руху в Росії 
в 1903 р. була Одеса. Всїх українських книжок вийшло в Одесї 
в 1903 р. над 10. Замітнїйші ось т і :  О. Я. Кониськый-Перебендя, 
Творы т. IV . ст. 284; Ив. Тобилевичъ (Карпѳнко-Карый), Драмы 
и комедій т. I I I ;  Ив. Тобилевичъ (Карпѳнко-Карый), Драмы и ко
медій т. IV ; Зъ надъ хмаръ и долынъ — Альманах збірник творів 
сьогочасних авторів ; А. Конощенко, Украинськи писни зъ нотамы 
(Друга сотня) ст. І ІІ+ 1 4 1 , і хоч по росийськи, та дуже великої 
ваги М. Комарова, Т . Гр. Шевченко въ литературѣ и искусствѣ 
(біблїоґрафічний показчик для студий над житем і творами. Шев
ченка). Одеська громада взяла ся видавати повні збірники 0. Я. 
Кониського і Ів. Тобилевича і довела їх уже до поважного числа. 
Крім того вийшло ще декілька меньших брошур.

Третє місце займає С . - П е т е р б у р г .  Досить рухливе там 
згадане висше товариство для видаваня українських книжок, що 
числить нинї 755 членів, між ними б князів і княгинь. Та всі його 
виданя, се дрібні брошурки по 1 — 10 коп., а більших обємом кни
жок не вийшло в Петербурзі нї одної.
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По декілька брошур вийшло в Харкові, Полтаві (цікава 
книжка — Новый Альбомъ, малюнкы художника Д. П. Марти- 
новича до Энѳиды Котляревського, видання ГІолтавськои город- 
ськои думы ЗО серпня 1903 р.) та иньших городах. Тут бє в очи 
занепад укр. видавничого руху в 1903 р. в таких містах, як Харків 
і Полтава. Всіх українських книжок в Росії вийшло в 1903 р. — 
після досить точних обчислень — 89. Як на цілу Україну та що 
в Петербургом, то воно мимо цензурного гнету таки за мало. При
чиною того, здаєть ся, було мале заінтересоване українською видав
ничою роботою (не виданими книжками!), і туди треба звернути за
кордонним Українцям свою увагу.

Характеристичною в 1903 р. була поява на Україні А л ь м а 
н а х і в ,  що хоч не поріодичні, то все таки заступають собою в Росії 
наче періодичну пресу. Тут згадаю альманах „Зъ надъ хмаръ и зъ 
долынъ“ (Одеса), „Дубове лысте" та „Литературный Збирныкъ" 
(оба в Київі).

А тепер на кінець декілька заміток. Правда, цензура забо
роняє переважну часть поданих до неї українських рукописів, та 
на те поки що одна рада: знайомити з одного боку західну Ев- 
ропу з тими монструально-варварськими указами з 1863 і 1876 р. 
як се зробив був уже в 1878 р. на літературному конґресї підчас 
всесьвітної вистави в Парижі М. Драгоманів (в 1903 р. про той 
указ писав д. В. Гнатюк в міс. Slovansky Prehled ч. 4 п. з. Ро- 
сийська цензура і українська), а 8 другого знов подавати забо
ронені цензурою рукописи до Галичини чи Буковини, де вони ви- 
друковані принесли-б бодай тут користь. Що до перекладів із за
кордонної України, то вони могли-б троха в більшім числі* прихо
дити до Галичини от так, як робить д. Маруся Полтавка, яка 
в однім 1903 р. видрукувала в Галичині чи Буковині' окремими 
книжками переклади Ґоркого „Міщани", Вересаєва „Записки лі
каря", Турґенєва „Весняні води" і декілька в Лїт.-Наук. Вістнику. 
Чейже перекладати цензура не зборонить. Крім того було-б дуже 
пожадане, щоб хто з закордонних Українців підняв ся інфор
мувати Галичину і Буковину про всі українські справи в Росиї 
чи в часописях чи окремими брошурами, а з відти дістались би> 
ті звістки via Ruthenische Revue й до західної Европи.

їв . Кревецытй.
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