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Постановка проблеми
Дослідження історії національної видавничої справи — важлива
складова студіювання суспільних надбань, яка слугує культурному
самопізнанню народу, формуванню його національної ідентичності.
Ґрунтовне вивчення та критична, науково виважена оцінка попереднього досвіду видавничої справи потрібні для утвердження правдивої історії національного книго- і пресовидання, яка складається
з локальних історій постання українських друків у кожному регіоні
Української держави. У цьому контексті дослідження видавничої
справи Тернопілля 20–30 років ХХ століття — явище цілком вмотивоване і необхідне.
Постановка завдання
Мета статті — проаналізувати діяльність та видавничий репертуар
українських видавництв Тернополя у 20–30 роках ХХ століття, особливу увагу зосередивши на тих виданнях, що зазнали цензурних
утисків.
Задля реалізації мети необхідно окреслити суспільно-політичну
ситуацію в краї, схарактеризувати діяльність нечисленних українських видавництв Тернополя, за архівними матеріалами прослідкувати полеміку довкола видань, що зазнали утисків польської цензури.
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Об’єктом дослідження стала видавнича справа Тернопілля означеного періоду. Предметом дослідження — особливості її становлення,
функціонування та цензурні утиски, яких вона зазнала.
Виклад основного матеріалу
Державний переворот 1926 року в Польщі привів до влади маршала
Ю. Пілсудського. Початок його правління позначився пом’якшенням
адміністративних обмежень на прояви національно-культурного розвитку українців. Послаблення тиску призвело до значної активізації
всіх ланок суспільного життя: створюються нові та пожвавлюють
роботу існуючі кооперативні організації, освітні та культурні товариства, політичні й громадські об’єднання [11, 20; 15, 159], що сприяло
утвердженню видавничої справи на теренах Західної України [16, 150].
У цей час в Тернополі після десятирічної перерви відновлюється
українське пресовидання. У 1928–1932 рр. у місті друкували шість
часописів, два з яких («Чар-Зілля» і «Літературно-науковий вістник»)
розповсюджували не лише на західноукраїнських землях, а й за кордоном [2, арк. 1]. У 1928–1931 роках у краї видається десять із 27 часописів, що виходили тут у міжвоєнний період, до того ж, лише ці роки
позначені пресовиданням власне у Тернополі. Активізується в цей час
і книговидання: всі відомі нам видавництва Тернополя, що діяли в
міжвоєнний період, розпочали чи пожвавили свою діяльність у цей
період.
Першим було засновано видавництво «Подільська театральна біб
ліотека», що випускало у світ невеликі за обсягом (40–60 сторінок)
драматичні твори, призначені переважно для аматорських театрів
та театральних гуртків, які набули тоді неабиякого поширення. Його
очолював відомий у Тернополі драматург та книгопродавець, власник
книжкового магазину «Книгарня і Антикварня імені Лесі Українки»
(1926–1930) Володимир Мартиневич [23, 7; 26, 462]. Перший свій твір,
драму «Міщане», він друкує у Львові, у друкарні Ставропігійського
інституту, коштом Осипа Костецького з містечка Микулинці поблизу
Тернополя, де народився і в той час проживав Володимир Мартиневич [26, 462]. Але того ж 1925 року виходить його наступний твір
«Потерчук», у вихідних відомостях до якого зазначено: «Подільська
театральна бібліотека», тож саме цим роком можна датувати час заснування видавництва. За більш ніж десятиліття його діяльності
вийшло друком близько 40 видань. Пік активності видавництва припадає на 1928–1930 роки, коли побачило світ близько тридцяти книжок. Усі вони (за винятком трьох) були надруковані в єдиній у місті
українській друкарні Олександра Салевича і Спілки, відкриття якої
припадає саме на 1928 рік [23, 97].
Для видання прозових творів одночасно було засноване видавництво «Поділля». У його видавничому репертуарі — твори українських
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письменників, здебільшого соціально-побутова та історична проза
морально-етичної проблематики: «Панич» Андрія Чайковського,
«Захар Беркут» Івана Франка, «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, «Непримиренні» Олександра Кониського, «Через кладку»
Ольги Кобилянської.
Займаючись книготоргівлею і маючи власну книгарню, Володимир
Мартиневич налагодив розповсюдження книжок видавництва. Їх
можна було замовити не лише в Тернополі, а й у Книгарні Наукового
товариства імені Шевченка у Львові, а також за кордоном: у книгарнях
«Ukrainain Bazar» у Нью-Йорку (США) та Вінніпегу (Канада), і в Українській книгарні Т. Савули у Відні (Австрія), про що було зазначено у
рекламних оголошеннях з переліком випущених друків, які вміщували на останніх сторінках видання чи на обкладинці [7, 36].
Драматичні твори, що увійшли до «Подільської театральної бібліотеки», призначалися для театральних колективів, які створювали при
читальнях товариства «Просвіта», гуртках «Рідна школа», і це зумовлювало тематичний та жанровий репертуар друків. Поряд із творами
відомих українських драматургів (Івана Тобілевича, Івана Федорака,
Михайла Старицького, Марка Кропивницького) тут видавали твори маловідомих тепер, але популярних на той час місцевих авторів:
В. Мартиневича, Я. Коссовського, С. Бєлої, С. Бучака, А. Шатковського,
Є. Рудого, В. Герасимовича та інших, побачили світ і п’єси за творами
Івана Франка «Борислав сміється» та «Захар Беркут», перероблені для
театру П. Франком. Для В. Мартиневача, І. Федорака, Я. Коссовського
це були перші публікації власних творів [9, 49; 25, 659; 26, 461].
Більшість опублікованих п’єс належала до комедійного жанру:
«Гріхи молодості», комедія на три дії, «Досиджувала посагу», комедія
на три дії, «Трьох до вибору», комедія на три дії — усі В. Мартиневича,
«Паливода», комедія на чотири дії І. Тобілевича, «Побережники» та
«Депутати до Відня» комедії на одну дію І. Федорака, «Вій», комедія
на п’ять дій М. Кропивницького, «Живі покійники», фарс на три дії
Конич-Лисенка, «Більш засоромився, як налюбився», комедія на три
дії Е. Рудого, «Чар однострою», комедія на три дії М. Вацика, «Арендар
в клопоті», комедія в чотирьох діях М. Білянського та інші. Друкували
історичні драми: «Маруся Богуславна», історична драма на п’ять дій
М. Старицького, «Пам’ятні могили», ескіз на одну дію В. Мартиневича, «Захар Беркут», історична драма на 4 дії за однойменним твором
І. Франка, «Довбуш», драма на п’ять дій Я. Коссовського тощо. Вийшли
друком і драматичні образки з народного життя («Міщане», драма на
п’ять дій, «Потерчук», п’єса зі співами і танцями з народного життя на
п’ять дій В. Мартиневича та інші), що легко піддавалися інсценізації,
не потребували багатого реквізиту та декорацій. Окремими випусками видавалися драматичні твори для дітей та молоді — серія «Діточий
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театр», у якій вийшли друком комедія на одну дію «Ще той ся не вродив, щоб усім догодив» і драма на три дії «Русалка Бжілка» Є. Рудого,
а також драма на три дії «Ой, видно село» С. Бучака.
Про популярність видань «Подільської театральної бібліотеки»
свідчить той факт, що їх неодноразово згадували в тогочасних періодичних виданнях, які мали відділи бібліографії, зокрема на сторінках часопису «Що читати?» за 1927–1929 роки згадано практично
всі драматичні твори, що вже вийшли на той час у видавництві [29]. У
спеціалізованих виданнях товариства «Просвіта», що популяризували дозволені до показу вистави із зазначенням номера дозволу й установи, яка проводила цензуру, «Спис цензурованих українських п’єс,
дозволених владою до вистави» зазначено вісімнадцять друків із «Подільської театральної бібліотеки», назви шести з них винесено на 2–4
сторінки обкладинки, очевидно як такі, що користуються найбільшою
популярністю [24]. У переліку книг, що вийшли у видавництві, який
традиційно вміщувався на останній сторінці видання чи обкладинці,
неодноразово можна прочитати, що наклад того чи іншого твору «на
вичерпаню» [7, 36].
Невисока ціна на друки «Подільської театральної бібліотеки»: від
одного до двох з половиною злотих, а на драматичні твори «Діточого
театру» — близько половини злотого [17, 38, 39; 28, 6, 7], а також доволі
значні наклади (близько 3 тис. примірників) [4, арк. 5 зв.], — робили їх
доступними аматорським гурткам і читальням.
Ще одним підтвердженням популярності «Подільської театральної
бібліотеки» є численні звернення керівників товариств «Просвіта»,
«Рідна школа» до Тернопільського воєводського управління з проханням «проведення цензури і уділення дозволу до театральних вистав»
драматичних творів, опублікованих видавництвом [1, арк. 9–11, 16–18;
3, арк. 1, 21, 22, 63, 86–88].
Окремі видання «Подільської театральної бібліотеки» зазнавали
цензурних утисків з огляду на їх зміст. Так, у 1928 році Тернопільске
повітове староство конфіскувало «Пам’ятні могили» Володимира
Мартиневича. Як зазначалося в листі повітового старости Маліцького
до прокурора (L 26509/K), у брошурі «описана збройна боротьба на
території Східної Малопольщі з червня 1918 року до липня 1919 року»,
«автор описує політичне становище руського народу на території Речі
Посполитої» і «під виглядом випадків воєнно-політичного розпаду
Австрії проводить аналогію з Польщею» [6, арк. 5]. З огляду на те, староста конфіскував наклад видання і передав розгляд справи до прокуратури [6, арк. 5 зв.], але Окружний суд відхилив його прохання, бо
«не побачив у його змісті (змісті видання — Т. Р.) характеру злочину»
[6, арк. 12]. Увесь наклад було повернено власникові — Володимиру
Мартиневичу.

176

Український інформаційний простір. Число 1
Ukrainian Information Space. Issue 1

Це непоодинокий приклад судового вирішення долі видань, які побачили світ у Тернополі. Значно більший резонанс мала конфіскація
історичної повісті Андрія Чайківського «До слави», що вийшла накладом видавництва «Чар-Зілля».
У середині 1928 року до Тернополя переїжджає редакція ілюстрованого журналу для українських родин «Чар-Зілля», що виходив у
Львові з вересня 1927 року за редакцією Василя Семчишина. Сюди
його привела значно нижча, ніж у Львові, ціна на послуги друкарні,
що було важливо для видання, яке утримувалося виключно коштом
від передплати [12, 133, 134].
Поселившись у Тернополі, Василь Семчишин поринув у громадське
життя міста: став активним членом українських культурно-освітніх
організацій «Просвіта» та «Товариства охорони воєнних могил», секретарем повітового союзу гуртків «Рідна школа», а також, зайнявся
книговиданням [8, 208, 218, 225, 246]. У січні 1929 року до 40-річчя
літературної діяльності Андрія Чайковського накладом видавництва
«Чар-Зілля» було видано другу частину історичної повісті «Сагайдачний» — «До слави» [27]. Це було не перше видання творів А. Чайківського у краї. Ще наприкінці ХІХ століття в Тернополі вийшла друком
його юридична розвідка «Процесъ Исуса Христа», а в 1926 році накладом видавництва «Поділля» — повість з галицького життя «Панич».
Цілий наклад «До слави» був арештований повітовим староством у
друкарні за «уривки антидержавного змісту, які є на сторінках 7, 103,
134, 136, 148, 153 до 180 і т. д.» (Лист 863/29 від 3 січня 1929 року до
Василя Семчишина, керівника видавництва «Чар-Зілля») [5, арк. 1]. У
листі до окружної прокуратури, копії якого були надіслані до Міністерства внутрішніх справ у Варшаві, Комісаріату державної поліції
в Тернополі та Тернопільського воєводського управління [5, арк. 6],
повітовий староста Маліцький звинувачував Андрія Чайковського в
тому, що він перекручує історичні факти, «окреслює «Запорізьку Січ»
як окрему державну одиницю», називає її республікою, не визнаючи в
такий спосіб влади над цим краєм Польщі, «уславлює бунт Наливайка проти Речі Посполитой Польської», «виступає з ненавистю проти
греко-католицького обряду», зазначаючи що «латинський обряд може
бути добрий, коли би виходив з Риму, а не з Польщі, значить, поглумлює (sic!) ненависть в українському громадянстві до польської держави», отже, «зміст книжки дихає ненавистю до польської держави,
пробуджує в руських неприхильні настрої чи принаймні послаблює
лояльність до неї» [5, 3–5]. З огляду на все перелічене окружний суд
Тернополя затвердив конфіскацію усього накладу видання і було
розпочато карно-судове слідство проти автора повісті та її видавця
за статтею 65 австрійського карного закону (заклик до порушення існуючого стану форми правління і єдності держави) [21, 240–242]. По-
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чався т. зв. «суб’єктивний пресовий розгляд», тобто порушення карної
справи не лише проти видання, а й безпосередньо проти його автора
і видавця, що було на той час великою рідкістю в карно-судовій практиці [22, 270].
Автор конфіскованої повісті та її видавець вимагали відкритого
судового розгляду [14, 242], який відбувся у червні 1929 року. У виступі на процесі в окружному суді Тернополя Андрій Чайковський
оприлюднив великий за обсягом і ретельно обґрунтований протест,
у якому на підставі переважно польських історичних джерел доводив
усю безпідставність звинувачень у перекрученні історії задля розпалу
антиурядових настроїв українського народу. Зокрема, він наголосив:
«Якщо моя книжка має улягати конфіскаті, а я маю бути засуджений
за злочин з 65 з[акону] к[арного], то слідувало б так[ож] сконфіскувати тих істориків, з котрих я черпав матеряли (sic!) до моєї повісти…і
коли вони ще живуть, притягнути їх до відповідальности за злочин»
[18, 243]. Далі він докладно аналізує всі зауваження цензорів, наводячи розлогі цитати з наукових розвідок передусім польських істориків,
пояснює «фатальні непорозуміння», що сталися внаслідок незнання
критиками української мови («Я не знаю іншої назви для тих людей,
що покинули свою землю і в далеку иншу землю зайшли, як зайди.
Емігранти то слово чуже нашій мові» (стосовно виразу «зайди з Речі
посполитої»), «почин» значить початок, а не «бунт», тощо), застерігає
проти «переіначування фактів», наведених ним [18, 243–264]. Звертаючись до суду, Андрій Чайковський наголошує: «В оцінці історичної
повісти не можна спускатися на думку старостинського рецензента,
котрий, як вище вказано, не має ні знання, ні розуміння польської
історії… А льояльність супроти Польської держави ослаблюється не
змістом сконфіскованої книжки, лише якраз її конфіскатою» [18, 264].
Відповідачів на процесі представляв Степан Баран — знаний у
Тернополі адвокат і громадсько-політичний діяч, посол до Сейму від
УНДО у 1926–1938 роках, видавець громадсько-політичного часопису
«Подільський Голос» (1928–1930). У своєму виступі він доводив відсутність правової підстави для конфіскації, а отже, і відсутність складу
злочину за статтею 65 карного законодавства.
Судові засідання у справі видання книжки, стали, по суті, справою про свободу слова в тогочасній Польщі, про українську історію,
стосунки між сусідніми народами. Вони закінчилися повним виправданням і книги, і автора, і видавця (Вирок до Пр[еси] 1/29), яким
було повернуто увесь наклад видання, який дуже швидко розійшовся
серед читачів [21, 272].
На жаль, на цьому перипетії довкола повісті не закінчилися. Коли у
вересні 1932 року набрав чинності польський карний кодекс, уже наступного року національно-патріотичний твір Андрія Чайковського
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знову було конфісковано, цього разу повітовим староством у Збаражі,
а окружний суд у Тернополі всупереч своєму ж попередньому рішенню визнав книгу такою, що містить «ознаки зі статті 152 к. к., тобто
оббріхує і висміює польський народ», а отже, повинна бути знищена і
заборонена для подальшого розповсюдження [21, 272]. У відповідь на
це адвокат Степан Баран як посол до Сейму подав інтерноляцію від 11
грудня 1934 року, яку підписало ще п’ятнадцять членів Українського
клубу Міністрові Справедливості, у якій вимагав роз’яснення, «чи історична повість Андрія Чайковського п. н. «До Слави» видана в Тернополі 1929 р. накладом видавництва «Чар-Зілля» і відбита у друкарні
В. Крелля в Тернополі, є конфіскованою чи ні» [13, 274]. Посилаючись
на статтю 152 нового польського Карного Кодексу від 1.09.1932 року,
відповідника якій не було у його попередньому варіанті, Міністр
Справедливості визнає дії Тернопільського окружного суду правочинними [10, 272–274]. Це призвело до вилучення і знищення не лише
першої частини повісті, що вийшла друком у Тернополі, а й другої,
виданої кількома роками пізніше в Коломиї.
Новий Карний кодекс, що набув чинності з 1 вересня 1932 року на заміну чинному ще з часів Австро-Угорської імперії, відзначався значно
більшими обмеженнями в царині свободи слова, національного самовизначення чи релігійної ідентифікації, у ньому з’явилися статті, що
не лише унеможливлювали будь-яку критику влади, а й не допускали
жодних зауважень з боку національних меншин на адресу панівної
польської нації (наприклад, стаття 152 Карного кодексу передбачала
покарання за «оббріхування і висміювання польського народу»).
Ще одним свідченням цензурних утисків українських видавництв
та видань у краї в період польського панування між двома світовими війнами стала заборона цензором Тернопільського воєводського
управління наукової розвідки видатного громадського діяча, вченого-етнолога, основоположника етнології релігії в українському релігієзнавстві, ідеолога українського православ’я Арсена Річинського
«Проблеми української релігійної свідомості» [19].
Видання побачило світ у тернопільській друкарні Олександра Салевича і Спілки, що була єдиною на той час функціонуючою міською
українською друкарнею [23, 97]. Власники друкарні не ставили перед
собою цілей особистого збагачення, а радше служили українській
громаді. Це ще раз засвідчує, що А. Річинський у передмові до своєї
книги, висловлюючи подяку «видавництвам за випозичення кліш, а
Українському Кооперативному Банкові в Берестю — за матеріальну
поміч для цього видання», водночас зазначаючи, що «видавець не
ставив собі жадних зарібкових цілей» [19, 4].
Примірник книги «Проблеми української релігійної свідомості»,
яка зберігається в Тернопільському обласному державному архіві,
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містить рукописні помітки цензора, які в подальшому призвели до
його заборони. Усього позначено 9 уривків загальним обсягом понад
180 рядків. Це місця, де розкриваються думки автора про релігійну
самобутність України, її майбутню незалежність та утиски української церкви у тогочасній Польщі.
Зрештою, Арсен Річинський таки перевидав свою працю того ж
року, вилучивши з книги «крамольні» уривки, про що свідчить зменшення обсягу з 284 до 280 сторінок [19; 20].
Висновки
Усі наведені факти є яскравим прикладом систематичних утисків
з боку польської влади, що виявлялося в забороні чи конфіскації не
лише періодичних друків, а й літературно-художніх та наукових видань. Часто такі конфіскації відбувалися без достатьо обґрунтованих
доказів, лише за суб’єктивним висновком цензора, свідченням чого і
стали справи довкола історичної повісті А. Чайковського «До слави» та
інших видань.
Особливо напруженою ситуація стала після набуття чинності з 1
вересня 1932 року нового карного кодексу, який значно ускладнив
процес виходу у світ українських видань.
Незважаючи на цензурні обмеження, українські друковані видання Тернопільщини обстоювали утвердження національної свідомості
українців під владою Речі Посполитої, опиралися полонізації, впливали на становлення національних громадських інституцій. У значній
частині українських друків порушувалася проблема єдності українського народу, його самоствердження та громадської активності.
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The author describes social-political situation in the region, shows the activities of Ternopyl
publishing houses in 20s-30s of the XXth century, analyses the work of the publishing house
«Podilsk theatrical library», headed by VolodymyrMartynevych, a play-wright and bookseller,
well-known in Ternopil, and the publishing house «Ternopil», specializing in publishing prose.
The author analyzed the stock of books published, distribution of books in Ukraine and beyond its borders — in the USA, Canada, Austria.
The fight of publishing houses against censorship restrictions in the period of Polish domination was studied. The facts proving censorship oppression of Ukrainian publishing houses and
printed products: confiscation of the book «Commemorative graves» (Pamiatnimohyly) by VolodymyrMartynevych and historical novel of AndriiChaikovskyi«To Glory» (Do slavy), which was
published in «Char-Zillia» publishing house; banning of «Problems of Ukrainian religious identity» by ArcenRichynskyi, outstanding social activist, ethnologist, ideology leader of Ukrainian
Orthodoxy. The book was banned be censor of Ternopil voivode region body of scientific studies.
On the basis of achieve records the polemics concerning publications, which suffered from Polish
censorship oppression, was studied and analyzed.
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