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РЕТРОСПЕКТИВА УКРАЇНСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ
У МІЖВОЄННІЙ ГАЛИЧИНІ

(за матеріалами літературно-наукового журналу “Дзвони”)

Марія ПІРКО
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра історичного краєзнавства,
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна

На основі матеріалів літературно-наукового журналу “Дзвони” висвітлено умови
українського книговидання 1930-х роках у міжвоєнній Галичині. На території краю діяло 104
видавництва, чималий відсоток яких були приватними, а за тематичним репертуаром
універсальними. У статті охарактеризовано діяльність провідних і маловідомих видавничих
осередків краю, джерела фінансування, авторський та редакторський колективи. Сторінки
журналу “Дзвони” перетворилися на трибуну для виступів широкої авдиторії: представників
церкви, письменників, критиків, літературознавців, мовознавців, науковців, громадсько-
культурних діячів тощо. Видавничий репертуар книжкової продукції залежав від читацьких
інтересів, місця видання, рівня освіченості населення і специфіки видавництв. Галицькі видавці
підтримували зв’язки із навчальними та видавничими інституціями за кордоном, мотивували
авторів літературними нагородами, а передплатників різними преміями. Негативний вплив на
українське книговидавництво у Галичині мали реформи шкільництва і цензурні утиски,
відсутність єдиного літературного правопису, часто недбале ставлення редакторів до видавничої
роботи. Незважаючи на політичні й економічні обставини, низка видавництв продовжували активно
працювати, формувати патріотичний світогляд у молоді й національно виховувати краян.

Ключові слова: журнал “Дзвони”, книговидання, міжвоєнний період, культурно-просвітній
розвиток, національний світогляд.

Історія українського видавничого руху широко відображена на шпальтах
періодики, особливо міжвоєнного двадцятиліття. Проблеми українського
книговидання 30-х років ХХ ст. висвітлювались на сторінках літературно-
наукового журналу “Дзвони” від квітня 1931 р. і впродовж дев’яти міжвоєнних
років. Навколо видання об’єдналися видатні поети і письменники, публіцисти і
літературознавці, історики та філософи. Активними дописувачами журналу були
Микола Гнатишак, Михайло Демкович-Добрянський, Петро Ісаїв, Теофіл
Коструба, Уляна Кравченко, Богдан Лепкий, Степан Лишкевич, Юрій Липа,
Василь Пачовський, Євген Пеленський, Михайло Рудницький, Улас Самчук,
Стеман Смаль-Стоцький та багато інших. Головою редакційної колегії, до якої
входили священики Микола Конрад, Григорій Костельник, професор Микола
Чубатий, був отець-ректор Йосиф Сліпий.

Мета публікації дослідження особливостей розвитку українського
книговидання на теренах Галичини за матеріалами щомісячного літературно-
наукового часопису “Дзвони”.
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Джерелом для наукової студії стали публікації літературно-наукового журналу,
друкована продукція галицьких видавництв, каталоги, які зберігаються у фондах
Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника і Науковій
бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка.
Документальні матеріали про історію та діяльність низки видавничих інституцій,
джерела фінансування, видавничі плани знаходимо у Центральному державному
історичному архіві України у Львові (фонди Андрея Шептицького, Товариства
“Просвіти”) й Державному архіві Львівської області (фонд І. Калиновича).
Короткі довідки про головні видавничі установи краю, їхніх видавців, редакторів
опубліковані в “Енциклопедії Українознавства” та “Енциклопедії Сучасної
України”. На жаль, інформацію про невеликі видавництва можна знайти лише в
рекламних оголошеннях на сторінках пресових видань або книжкових серіях,
які вони популяризували. Донині, частину видавничого репертуару маленьких
організацій не вдалося опрацювати, частина зберігається у приватних колекціях
чи наукових установах за кордоном, що уповільнює процес дослідження
книговидавничого руху у міжвоєнний час на території Східної Галичини.

Редакція видання вбачала головним завданням річника “кувати у душах
читачів кріпку непохитну віру в Найвищого Творця”, а також підносити рівень
культури серед населення, поглиблювати знання, орієнтувати читачів у сучасних
українських та європейських літературних, наукових та мистецьких напрямках1.

Відповідно до задумів редакційного колективу читачами видання була
українська інтелігенція Галичини, радянської України та еміграції, оскільки
літературно-науковий журнал був широко відомий і за кордоном, мав офіційне
представництво в Чехословаччині (Костянтин Чехович, А. Краєвий) та Румунії.
Але, редаговані у християнському дусі “Дзвони”, не знайшли підтримки галичан,
більшість з яких вважали католицизм релігією панівної польської нації,
стверджував дослідник Ярослав Грицков’ян2. Невеликими були і наклади
видання – 700 примірників кожного року3. У різний час обсяг збірника коливався
від 65 до 150 сторінок. Інформацію про друковані новинки повідомляли у рубриках
“Хроніка”, “Нові книжки”, “З преси й журналів”, “Рецензії” та “Надіслані книги”,
де розміщували цікаві замітки з царини української культури, літературні дискусії
провідних діячів краю, характеристику нових праць (в основному, це була художня
література, часто молодих та маловідомих авторів, релігійні, історичні, науково-
популярні видання) та організацій, що їх видавали, повідомляли про видання, які
готують до друку українські та європейські видавництва (оповідання, поезії,
навчальна, наукова література, дитяча, сільськогосподарська, чужоземна,
спортивна, а також нові журнали, календарі, музичні твори).

1 “Від Адміністрації,” Дзвони (1934): 584.
2 Ярослав Грицков’ян. ““Українські католицькі письменники міжвоєнного двадцятиліття:

група “Логос”,” Записки НТШ. Праці філологічної секції 229 (1995): 172.
3 Сьогодні це немалий показник, оскільки український журнал світової літератури “Всесвіт”

має наклад 1010 примірників, а літературно-мистецький часопис “Дзвін” – 1500 примірників.
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Найціннішим опублікованим матеріалом на сторінках журналу була
“Бібліографія української бібліографії” Євгена-Юлія Пеленського (у 1932 р.
дослідження видали як четвертий номер Бібліотеки “Дзвонів”). Це був унікальний
“провідник” для науковців, літературознавців, галицьких інтелектуалів. Автор
зібрав та упорядкував чималу кількість видавничої продукції повітових центрів
Східної Галичини, Наддніпрянської України, розширив географію книговидання,
познайомив населення із новою лектурою. Редакційний колектив справедливо
зазначав, що європейські країни вже давно упорядкували національну
бібліографію. Для українців головною проблемою були територіальні кордони й
політична ситуація, що обмежувала пошуки літератури західноукраїнськими
бібліотеками. З іншого боку, “ідеально точна бібліографія”, яка охоплює книжки,
видані упродовж значного проміжку часу і велику територію – практично
неможлива4.

Як і більшість католицьких видань, “Дзвони” користувалося духовною і
матеріальною підтримкою Андрея Шептицького. Упродовж 1934–1937 рр.
редакція журналу отримувала чималі суми (приблизно 4000 золотих5) від
митрополита особисто та Консисторії греко-католицької митрополії, що призвело
до незалежної політичної позиції, але релігійного змістового наповнення. Тому,
адміністрація ретельно відбирала студії для літературно-наукового збірника, що
на думку Олександра Моха, зумовило втрату популярності серед авторів низки
видань релігійного спрямування, змушувало їх “друкувати свої твори у
націоналістичних і ліберальних журналах”6. Неодноразово редакторський
колектив зазнавав критики від молодих письменників, авторів щойно
опублікованих творів, буцімто вони “не знаються на літературі”.

У результаті дослідження номерів журналу, що виходили протягом 1931–
1939 рр., дізнаємось про функціонування у Галичині 104 видавництв – у Львові,
Станиславові, Тернополі, Коломиї, Рогатині, Перемишлі, Жовкві, Золочеві, Стрию,
Самборі, Сокалі. Серед них були такі, що провадили активну видавничу
діяльність, інші публікували серії із декількох праць. На сторінках “Дзвонів”
характеризувалась діяльність громадських і приватних об’єднань, які займались
видавничою справовою, зокрема, приватні видавництва, видавничі кооперативи,
освітні, культурно-просвітницькі та спортивні товариства.

За тематичним репертуаром приблизно 90% видавництв були універсальними
або широкого профілю, а 10% – зі специфічною тематикою, що ставили собі за
мету об’єднювати читачів за фаховими інтересами, родом діяльності. Діяльність

4 Євген-Юлій Пеленський, ““Бібліографія української бібліографії”,” Дзвони (1932): 156.
5 Шептицький Андрей, граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви, (1914–1938),

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІА України, м. Львів),
ф. 358, оп. 1, спр. 154, арк. 8–14.

6 Олександр Мох, На фронті української книжки: Статистика, висновки й згадки про те,
чим тепер духово кормиться наша суспільність на Захід від Збруча і що з того вийде (Львів:
“Добра Книжка”, 1937), 8.
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деяких видавництв доволі скупо представлена на сторінках журналу, але є низка
організацій, книжкову продукцію яких часто аналізували літературні критики,
редактори, письменники.

Чільне місці у книговиданні в Галичині займали Львів (“Просвіта”, видавничий
фонд “Учітеся, брати мої!”, “Українська Преса”, “Червона Калина”, Книгарня
НТШ, “Ізмарагд”, “Добра Книжка”, “Русалка”, “Мала Книгозбірня”, “Логос”,
“Книги”, “Дружина”, “Хортиця”, “Дешева Книжка”, “Обрій”, “Торбан”,
“Батьківщина”, “Дажбог”, “Сурма”, Бібліотека “Діла”, Бібліотека “Дзвонів”,
видавнича кооператива “Мета”, “Сад”, “Центрорекляма”, “Винне Гроно”,
“Карпатія”, “Християнський Голос”, Бібліотека української родини, Бібліотека
“Нашої Книги”, “Академія”, “Жемчуг”, наклади Марійського Товариства Молоді,
Бібліотека Українського Католицького Союзу тощо), Станиславів (“Універсальна
Бібліотека”, “Народний Базар”, Бібліотека Товариства “Скала”, “Дніпро”,
Бібліотека “Варта”), Коломия (видавництво Української Загальної Енциклопедії,
“ОКА”, “Загальна Книгозбірня”, “Дружність”, “Нове Життя”, “Учительська
Спілка”, наклади “Жіночої Долі”), Тернопіль і Перемишль (“Криниця”, “Мій
Світогляд”, “Самотужки”), Жовква (Видавництво Чину Святого Василія
Великого (далі ЧСВВ), “Українська Книжка”, “Вогонь”, Бібліотека “Рідної Мови”
за редакцією І. Огієнка), Сокаль (“Засів”, “Смолоскипи”, “Голос з-над Буга”),
Самбір (видання музею “Літопис Бойківщини”, “Чмелик”), Рогатин (“Сині
Дзвіночки”), а також філії Товариства “Рідної Школи”, “Просвіти”, Взаїмної
Допомоги Українським Учителям у повітових центрах.

Ідея малого підприємства, що випливала із організації кооперативного руху
за національними принципами, які мали протистояти полякам на державному
рівні, спричинили до появи цілої низки малих видавництв у міжвоєнний період.
За видавничу справу, найчастіше на аматорському рівні, бралося чимало
громадсько-культурних діячів, освітян. Проте, вони не могли скласти серйозної
конкуренції видавцям, які мали ще передвоєнний досвід у книговидавничій справі,
зокрема, товариствам “Просвіта”, “Рідна Школа”, Науковому Товариству
Шевченка у Львові, видавництвам “Загальна Книгозбірня” Дмитра Николишина
і “Галицька Накладня” Якова Оренштайна у Коломиї тощо.

У видавничому русі міжвоєнного періоду найбільше було приватних організацій,
які постали за ініціативою української інтелігенції, редакторів часописів і газет,
щоб виховувати населення краю, залучати їх до культурно-просвітнього розвитку,
формувати національну свідомість молодого покоління в умовах бездержавності.
Керівники цих видавництв самостійно визначали тематику видавничих серій,
обирали читацьку авдиторію (зокрема, видання “Всесвітньої Бібліотеки” Івана
Калиновича були зорієнтовані на галицьку інтелігенцію, календарі та книжки
“Сільського Господаря” – на селян), на власний розсуд приймати складні
маркетингові рішення (новаторські підходи у видавничій справі застосовували
Михайло Таранько, Іван Тиктор), розширювали географію авторів та визначали
їхні гонорари. До цієї групи належать і найпотужніші видавництва того часу, і
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невеликі за кількістю друкованої продукції: “Український Концерн” Івана Тиктора,
“Світ Дитини” Михайла Таранька, “Ізмарагд” Михайла Матчака, “Добра
Книжка” О. Моха, ЧСВВ, “Неділя”, “Русалка” Григорія Гануляка, “Українська
Книжка”, “Дажбог”, “ОКА” Осипа Кузьми, “Загальна Книгозбірня”
Д. Николишина й “Галицька Накладня” Я. Оренштайна в Коломиї, “Сині
Дзвіночки” в Рогантині, “Бистриця” в Станиславові та інші.

Коломийське видавництво “Загальна Книгозбірня” Д. Николишин заснував
у 1914 р., а в 1920 р. відновив його діяльність. Контролювати видавничий процес
допомагав його університетський товариш, однодумець Омелян Цісик7. Багатий
видавничий досвід письменник отримав внаслідок тісних контактів і співпраці з
видавництвом Я. Оренштайна, яке справедливо можна вважати однією із
найдавніших і найпродуктивніших видавничих інституцій міжвоєнного періоду і
в Галичині, і в Берліні. У 1922 р. Николишин заснував серію “Дрібна Книгозбірня”
– невеликі за обсягом (1–4 аркуші) випуски перекладів невеликих творів
європейської літератури та коротких нарисів із різних галузей науки й мистецтва.
Перелік друкованої продукції видавництва складає 36 найменувань: поезії,
драматичні твори, науково-популярні розвідки, переклади античної літератури8.
Особливою популярністю користувались твори Тараса Шевченка з примітками
та коментарями Д. Николишина. “З тих видань, що трапили до рук за час
еміграції, може найбільше симпатичне вражіння маємо від книжок «Загальної
Книгозбірні»”, – згадує Василь Королів-Старий9. Літературні критики, читачі не
шкодували слів похвали для книг “Загальної Книгозбірні”, але писали про брак
зосередження видавця на якійсь одній ділянці літератури та мови друкованої
продукції, позаяк редактор дотримувався “архіїчного “ї” по шелестівках”, що
викликало хвилю обурення освітніх товариств. Про редакторську і видавничу
справу Д. Николишин у власній автобіографії писав: “Намічена мною мета
так і залишилася незреалізованою мрією. Все ж так в найтяжчу
переходову добу нашої історії зредагував я й видав у ній поверх 30 випусків
літературного й популярно-наукового змісту”10.

У 1920 р. літературознавець, редактор, критик О. Мох заснував католицьке
видавництво “Добра Книжка”, завданням якого було поширювати католицькі
ідеї серед народу, що для міжвоєнного часу, на думку видавця, було “невеселою”
справою: “Щодо числа видань ми стоїмо ледве на шостому місці, а щодо
кольпортажі, то… З п’яти тисяч осіб – священиків, монахів, черниць, богословів

7 Омелян Цісик (1887–1970) – український літературознавець і педагог, представник
шевченкознавчої школи С. Смаль-Стоцького, автор наукових розвідок про Т. Шевченка.

8 “Загальна Книгозбірня”: Видання за перше десятиліття (Коломия, 1923), 16; Калинович
Іван Титович – український бібліограф (1923), Держаний архів Львівської області (далі – ДАЛО),
ф. 306, оп. 1, спр. 102, арк. 8.

9 Там само, арк. 1 зв.
10 Дмитро Николишин, “Моя автобіографія”, Клуб Поезії, отримано доступ 27.10.2017,

http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=757551.
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і тощо – є лише 10% таких, що купують по 1 примірнику католицьких видань”11.
Видавництво проіснувало до 1939 р., а з 1952 р. відновило діяльність у Торонто
(Канада). За час “галицького періоду” редактор видав 133 книжкових
найменувань. Практично уся продукція видавництва була знищена в радянський
період. О. Мох, часто під псевдонімом Араміс, написав чимало публікацій у
виданні “Дзвони” про вплив католицької літератури на виховання української
молоді, піднімав літературознавчі питання, друкував рецензії на нові монографії,
художні твори, критичні розвідки тощо. Продукцію “Доброї Книжки”
неодноразово “обговорювали” на сторінках періодки. Читачі відгукувались
позитивно про вдало підібрані видавцем до друку переклади “найкращих творів
західноєвропейської христіянської гарної літератури”12, наголошували що такі
книжки є вельми цікавими та корисними з морального боку для людей різного
віку та майнового становища. Водночас, критики вказували на невдалі віршовані
україномовні переклади О. Мохом творів західного письменства (зокрема,
“Самарянка” Едмона Ростана).

Неабиякою популярністю серед молоді й дорослих, селян та інтелігенції
користувалися видання концерну “Українська Преса” Івана Тиктора. Колишній
четар УГА та успішний підприємець видав дев’ять книжкових серій (приблизно
350 найменувань, а наклади кожного складали не менше 5000 примірників),
доступних з фінансового боку, для розуміння і сприйняття. Найчисленнішими
були серії “Бібліотека “Нового Часу” і “Українська Бібліотека”, у числах якої
вийшли друком низка творів маловідомих письменників, літературних
дебютантів. У журналі “Дзвони” критики неодноразово звертали увагу на мовний
стиль видань Тиктора, мовляв, видавництво самостійно змінює мову і правопис
авторів, підлаштовуючи їх під мовностилістичні особливості регіону. Наприклад,
у праці Миколи Васькова “У филях Бистриці” у заголовку написано “у милях”
замість “у хвилях”, “сь” замість “ся” при дієсловах, “протів” замість “проти”,
що вказує на вплив полонізмів13. Критики звертали увагу і на “редакторські
ножиці”, які необдумано скорочували оригінали творів, щоб вмістити їх у певну
кількість сторінок книжкової “Бібліотеки” (наприклад, “Шестикрилець”
Катрі Гриневичевої, “Курінь смерти У.С.С.” Володимира Калини).

Чимало уваги приділила редакція журналу “Дзвони” львівському видавництву
“Світ Дитини” М. Таранька, яке стало першим дитячим видавничим осередком
на території Західної України і найдовше протрималося на книговидавничому
ринку (1919–1939 рр.). М. Таранько був новатором української дитячої
літератури – видав популярну історію України для дітей, краєзнавчий довідник,
фаховий порадник, сценарії для проведення шкільних імпрез і народних свят.

11 Мох, На фронті української книжки , 39; Тетяна, Шпрінгер, “Олександр Мох як
літературний критик, журналіст і видавець,” Вісник Львівського університету/ Серія
журналістика 36 (2012): 168–178.

12 Ольга Кавецька, “Рецензії,” Дзвони 1 (1931): 61.
13 “Рецензії,” Дзвони 4–5 (1931): 305.
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Результатом подвижницької видавничої праці М. Таранька було понад 300
книжкових видань для різних вікових категорій, що були згруповані у серіях
різного цільового призначення (“Образкова Бібліотека”, “Діточа Бібліотека”,
“Бібліотека для молоді”, “Бібліотека “Молодої України”, “Популярна Бібліотека”,
“Пластова Бібліотека”)14. У книжках видавництва “Світ Дитини” автори
порушували релігійну, історико-патріотичну теми, взаємостосунки батьків і дітей,
проблеми виховання, етики, моралі, духовності, природничо-пізнавальні,
географічно-етнографічні, музичні, політичні, спортивну, тему відпочинку, побуту,
гігієни тощо15. Вони отримали схвальні відгуки літературних критиків, читачів.
Цінними є авторські переклади художніх творів16, особливо переклад М. Таранька
з німецької казок братів Грімм на українську мову з використанням характерної
на той час галицької говірки17.

Однак, не лише книжки провідних міжвоєнних видавництв навчали, розвивали
та виховували українську дітвору, формували національно-патріотичний світогляд.
Варто згадати видавництво “Українська Дітвора” у Львові, “Бібліотеку “Нашого
Приятеля”, яку заснували на основі однойменного журналу-місячника у 1920 р.,
і яка проіснувала до 1935 р. Видавництво матеріально підтримував митрополит
Андрей Шептицький, який розумів вагу друкованого слова для молоді18. У
випусках “Бібліотеки” вийшли переклади віршів і байок Ля Фонтена, твори Антона
Лотоцького, Романа Леонтовича, Ярослава Вільшенко та інших, серія релігійних
видань для дітей “Моя Книжечка”.

Великою заслугою появи дитячих книжок була надхненна праця
А. Лотоцького. У 1923 р. разом із прозаїком, поетом, драматургом, педагогом,
громадським діячем Миколою Угрином-Безгрішним у Рогатині заснував дитяче
видавництво “Сині Дзвіночки”, а також “Журавлі” для дорослих (жодного разу
не згадується у “Дзвонах”). Під редакцією співвидавців у 1936 р. вийшла друком
“Коротка граматика української літературної мови”, не призначена спеціально
для школи, а радше для приватного життя, для навчання всіх українців Галичини.
Книжка залишилася актуальною і донині: приклади до граматичних правил
автори взяли не з газет, а з художньої класичної літератури, народної мови19.

14 Катальог “Діточої Бібліотеки” видавництва “Світ Дитини” (Львів: Світ Дитини, б.р.),
8; Леся Кусий, Михайло Таранько – редактор і видавець української періодики та книжкових
серій для молоді і дітей (1919–1939) (Автореф. дис. на. здоб. канд. наук із соц. комунікації. Київ,
2009), 25.

15 Галина Корнєєва, “Друкована українська книга та преса для дітей у Галичині (кін. ХІХ –
І пол. ХХ ст.),” Бібліотечний вісник 2 (1999): 27.

16 Александер Тарнович, “Рецензії й критика дитячої літератури Видавництва “Світ Дитини”
з 1932 р.,” Дзвони (1932): 689–692.

17 Якоб, Ґрімм, Казки: Браття Ґрімм, пер. з нім. Михайло Таранько, “Діточа Бібліотека”,
ч. 100 (Львів: Світ Дитини, 1934), 64.

18 Шептицький Андрей, граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви (1914–1938),
ЦДІА України, м. Львів, ф. 358, оп. 1, спр. 154, арк. 102.

19 Антін Лотоцький, Котигорошко: До 125-річчя від дня народження (Львів, 2006), 13.
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Принагідно зазначимо, митрополит Андрей Шептицький надавав щедру
фінансову допомогу багатьом видавничим осередкам: “Дзвони”, концерну
“Українська Преса”, кооперативам “Мета”, “Червона Калина”, “Світ Дитини”,
“Слово”, “Ізмарагд”, “Дешева Книжка”, співоче товариство “Боян” у Дрогобичі,
“Журавлі”, Українській видавничій спілці в Рогатині, Українському видавничому
інститутові20.

У 1934 р. учитель, перекладач Іван Ставничий заснував у Станиславові нове
приватне видавництво “Універсальна Бібліотека”. Видавничу діяльність
розпочав із випуску дешевих, а відтак доступних для читачів книжок (ціна
видання коливалася між 50 сот. – 1 зл. 50 сот.). І. Ставничий планував
перевидавати українських класиків, видавати нові літературні твори і найкращі
зразки європейської літератури, щоб “в цей спосіб вибити вікно з-над Дністра в
Європу”, поширювати актуальні науково-популярні праці, такі як історія та
географія України. Першою книжкою “Універсальної Бібліотеки” став “Кобзар”
Т. Шевченка за редакцією І. Ставничого (І том), який планували видати у 3-х
частинах. Видання, хоч і не надто вибагливе, з огляду на ціну, але все ж таки
дбайливе і старанне, а пояснення до творів Шевченка – найновіші студії в ділянці
Шевченкознавства21.

Провідне місце у другій групі видавництв належить львівському кооперативу
(кооперативі) “Червона Калина”, який, на думку дописувачів журналу, був єдиним
світським видавництвом, що інтенсивно працювало та мало “визначні заслуги
перед українською літературою й наукою завдяки виданим десяткам вельми
корисних, цінних і цікавих книжок з ділянки мемуаристики, історії, історичної
повісти і т. д. Особливої уваги заслуговують повісти з воєнних часів”22.
Видавництво публікувало мемуари, особливо початку ХХ ст., періоду Української
Революції (1917–1921 рр.), що мало велике значення для формування
національного світогляду і виховання молоді у дусі державницьких ідеалів.

Найпродуктивнішим видавничим роком, попри суворі заходи польського уряду
періоду політики “пацифікації”, став 1930 р.23. У січневому номері “Дзвонів”
(1932 р.) був уміщений звіт діяльності “Червоної Калини” за 10 років існування: до
1 грудня 1931 р. кооператива видала 49 творів у 65 томах – 680 книжкових аркушів,
нараховувала 2000 членів, з яких 600 набули членства за останні три місяці.
Ймовірно галичани оцінили значення друкованої продукції видавництва і переваги
членства – можна купувати книжки за половину ціни, однак, через економічну
стагнацію в регіоні й непевне матеріальне становище повну передплату “Літопису
Червоної Калини” здійснили 275 читачів краю і 36 за кордоном24.

20 Шептицький Андрей, граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви (1914–1938),
ЦДІА України, м. Львів, ф. 358, оп. 1, спр. 154, 235 арк.

21 ”Нове видавництво,” Дзвони (1934): 576.
22 ”Рецензії,” Дзвони (1933): 331.
23 Видання “Червоної Калини” (1922–1939): Історико-бібліографічне дослідження, упор.

В. Передирій (Львів, 2004), 358.
24 “Стан Видавничої Кооперативи «Червона Калина»,” Дзвони (1932): 73.
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Попри загальну похвалу, Т. Коструба критикував редакцію видавничого
кооперативу за неправильний підхід до публікації мемуаристики: видавали без
покажчиків, що ускладнювало читання, пошуки цікавих і корисних речей
(особливо випуск щоденника Євгена Чикаленка)25.

Історичні та політичні твори, які плекали українську державну думку, видавала
кооператива “Дружина” у Львові, зокерма праці Василя Кучабського “Значення
ідей В’ячеслава Липинського” (1935) і В. Пачовського “Срібна земля:
тисячоліття Карпатської України” (1938).

Доволі часто у “Дзвонах” зустрічається критика й реклама книжок видавничої
кооперативи “Хортиця”, яку заснувала групу емігрантів із Наддніпрянщини
наприкінці 1928 р. (у 1938 р. було 47 членів). До складу Управи увійшли:
А. Петренко, А. Жук, Ф. Дудко, а також В. Дорошенко, В. Сімович,
М. Таранович, М. Струтинський та інші26. За дев’ять років кооператива видала
11 книжок і два числа періодичного видання “За Україну”. У кількісному
відношені це були назначні здобутки, але друкована продукція “Хортиці” стала
справді вартісною для культурного розвитку галичан. Серед опублікованих творів
були повість Ф. Дудка “Чорний крук” (1930), філософсько-ідеологічної праці
“Призначення України” (1938) Ю. Липи, мемуари “Мої спомини” (1937)
Софії Русової, художнього твору “Полковник Михайло Кричевський: Історична
повість з XVII віку” (1935) Андрія Чайковського, розвідку Ілька Борщака
“Войнаровський” (1939) та інші.

До видань третьої групи належала продукція галицьких наукових, культурно-
просвітніх, спортивно-руханкових, освітніх та музичних інституцій.
Найпопулярнішими серед населення були книжки товариства “Просвіта”.
Діяльність просвітян високо оцінювали літературні кола, конкуренти, громадські
та релігійні діячі, але неодноразово у замітках журналу звертали увагу на
самозахоплення членами товариства власною працею – “вони ставлять на
один рівень дві такі неспівмірні історичні сили, що впливали на українську
культуру й духовність, “як Христова віра (“в княжій добі”) – і …діяльність
“Просвіти” (“в новітній добі”)”27.

Подібні мету, завдання і форми діяльності мало культурно-просвітницьке
товариство “Скала”, члени якого від 1931 р. за ініціативою єпископа Гр. Хомишина
активно засновували читальні у містах і селах Станиславівського воєводства.
Цікавою та пізнавальною для різних вікових категорій була книжкова серія
“Бібліотека «Скали»”, яка нараховала понад 30 видань, надрукованих упродовж
1936–1938 рр. (“Володимир Великий, будівничий Української Держави”
Т. Коструби, “Село без дітей – нація без майбутнього” П. Матієвича, “Історія
нового українського письменства” М. Олександровича та інші).

25 Теофіль Коструба, “Рецензії,” Дзвони 3 (1931): 216.
26 А. В. 10-ліття видавничої кооперативи “Хортиця” у Львові, доступ: https://zbruc.eu/node/

21856.
27 П. Ч., “Рецензії,” Дзвони (1938): 445.
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Актуальною і водночас доволі слабкою ланкою видавничого руху міжвоєнних
років була навчальна та фахова література рідною мовою за доступними цінами.
Як правило, видавництвом навчальної літератури займалися культурно-просвітні
та освітні інституції: “Просвіта”, видавничий фонд “Учітеся, брати мої!”,
Книгарня НТШ, “Рідна Школа”, Взаїмна поміч українського вчительства,
“Учительська Спілка”, “Бібліотека «Рідної Мови»” за редакцією Івана Огієнка.

У 1930 р. члени “Рідної Школи” розпочали працю над Українською Загальною
Енциклопедією (далі – УЗЕ), яку видали у трьох томах (надрукували книгу в
друкарні НТШ із двома видами палітурки, шкіра та “півшкірок” у чотирьох
кольорах)28. Ініціатором створення УЗЕ був педагог, видавець і громадський
діяч Коломийщини Василь Микитчук. Провідні наукові та культурно-просвітницькі
осередки вельми стримано сприйняли цю ідею. Фінансові труднощі, відсутність
стабільного редакційного колективу, подорожчання друкарських послуг
дозволили надрукувати лише 5 тис. примірників (редакція планувала 8 тис.
одиниць)29. Значення мало й невелике початкове замовлення УЗЕ: селяни, які
складали основну масу людности краю, були незнайомі з таким родом видання,
а висока ціна книги не дозволяла оформити передплату. Авторський колектив
(Леонід Білецький, І. Борщак, Станіслав Дністрянський, Мирон Кордуба,
Володимир  Кубійович, О. Лотоцький, І. Огієнко, Ярослав Пастернак,
Іларіон Свєнціцький, Василь Січинський, Дмитро Чижевський,
Вадим Щербаківський та інші) зосередив увагу на українознавстві, визвольних
змаганнях, народному господарстві, освіті й культурі, мистецтву, фізичній
географії, історіографії, письменству, видавничому та науковому рухах, релігії
тощо. Це енциклопедичне видання, що зробило цінний, “ба навіть до певної міри
епохальний” вклад у розвиток української науки та культури, мало виразне
національне спрямування й було побудоване за зразком іноземних довідників,
що давно користувалися великою популярністю в Польщі, Німеччині, Франції.
У статті про УЗЕ Микола Гнатишак, наголошує на “українськості” видання не
лише за мовою, але й за змістом, що книжка “не стала простою компіляцією
чужих енц.[иклопедичних] слівників, лише самостійним твором, у якому
на перше місце виступає інформація про всі ділянки українського життя
сучасного й минулого”30. Основний тягар редакторської праці ліг на плечі
ініціативної групи, яку очолив проф. Іван Раковський. Українські видавці
міжвоєнного двадцятиліття не мали досвіду підготовки подібних видань (видання
великої української радянської енциклопедії лише було тоді в проєкті), та й
ґрунтовно висвітлити згадані вище теми було нереально у тритомному виданні.
Критичні оцінки літературознавців не оминули й УЗЕ. Звертали увагу на технічне
розміщення матеріалу на друкованому аркуші; систематизацію інформації через

28 Наукове Товариство Т. Шевченка у Львові (1933–1934), ЦДІА України, м. Львів, ф. 309,
оп. 1, спр. 622, арк. 41.

29 Там само, спр. 99, арк. 20.
30 Микола Гнатишак, “Українська Загальна Енцикльопедія,” Дзвони 4–5 (1931): 340.
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запровадження підрядних заголовків до однієї теми; відсутність списку
використаної літератури; правописі енциклопедії, зокрема, у першому томі
редактори орієнтувалися на загальноприйняті норми Українською Академією
Наук, а в другому й третьому – на компромісний правопис проф. С. Смаль-
Стоцького й Академії, яким користувалися галицькі видання31; на підставній
автурі та політичній заангажованості деяких статтей32. На думку Атоса, у замітці
М. Рудницького про українське письменство ХІХ і ХХ ст. є “досить багато…
делікатно кажучи інформаційної неповноти”33, редакція не сумлінно
підійшла до вибору статтей енциклопедії.

Осередком допомоги масовій освіті стало видавництво “Дешева Книжка”,
яке 1935 р. у Львові заснував Е. Круківський (від 1936 р. власником став
Володимир Кунанець). У різні роки редакторську працю виконували
Роман Паладійчук, Василь Сидорак, Є. Мельник, П. Букало. “Дешева Книжка”
видавала популярні серед націоналістичної молоді на західноукраїнських землях
щомісячні книжки невеликого формату (історичного та політичного змісту)
накладом 9–15 тисяч примірників. Видавництво зразу здобуло собі велику
популярність, але найпродуктивнішими у книговидавничому процесі стали 1937–
1938 рр. Планували також надрукувати життєписи найвидатніших постатей
української історії, українських князів і письменників, цикл ілюстрованих
подорожей по світу34. Через небажання редакторів видавництва, що вважалось
націоналістичним, координувати всі тонкощі видавничих проєктів із Крайовою
екзекутивою ОУН, і як наслідок, бойкот його видань керівництвом ОУН,
видавництво почало занепадати, а в 1939 р. остаточно припинило діяльність35.

У більшості номерів “Дзвонів” читачі знаходять наукові розвідки, дискусії
учених про історію формування української мови, особливості регіональних
говірок, діалектів, їхні відміни від літературної мови, спроби та пріоритетність
уніфікації правописних норм. Критично відгукувалися рецензенти про мову видань
друкованої продукції в Галичині, “одностайність”, що підтверджувала
західноукраїнське коріння автора. Зазначалось, що друковані твори чи переклади
місцями є доволі складними, щоб їх розумів й читав наддніпрянський українець.

За єдину літературну мову виступав І. Огієнко, автор низки термінологічних
словників, студій про рідну мову, народну освіту тощо. У 1933 р. він заснував
науково-популярний часопис “Рідна Мова”, який редагували у Варшаві, а
друкували у Жовкві. Паралельно з місячником мовознавець активно працював
над книжковими серійними виданнями “Бібліотека Рідної Мови” і “Бібліотеки

31 Микола Гнатишак, “Українська Загальна Енцикльопедія,” Дзвони 4–5 (1931): 338–340.
32 М. Козак, “Редакторам Української Загальної Енцикльопедії,” Дзвони 9 (1931): 633–634.
33 Атос, “Українська література ХІХ і ХХ вв. в У.З.Е.,” Дзвони (1935): 40.
34 М. Гринько, “Дешева Книжка”, Енциклопедія Сучасної України, отримано доступ 2007,

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=23875.
35 Петро Мірчук, Нариси історії ОУН, т. 1 (1920–1939) (Мюнхен, Лондон, Нью-Йорк, 1968),

480.
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Українознавства”, які популяризували для школярів і дорослих підручники й
словники для вивчення української літературної мови. Підсумком глибоких
роздумів І. Огієнка про роль правопису в житті нації стала студія “Наука про
рідномовні обов’язки”. Довгоочікувану 30-томну “Бібліотеку Українознавства”
відкривало у 1938 р. жовківське видання “Повстання азбуки й літературної мови
в слов’ян”, яке було повнішим і систематизованішим за варшавський примірник
1927 р. На думку М. Тимошика, гасло часопису й книжкових видань І. Огієнка
“Для одного народу – одна літературна мова”, поступово ставало “одним
із засобів підтвердження й здійснення ідеї національної соборності, ідеї
об’єднання української нації”36.

У селах і невеликих містах мешканці активно читали календарі, друковану
продукцію “Сільського Господаря”, але економічні студії надалі залишалися у
повному занепаді.

Релігійну літературу для галичан поширювали видавництво ЧСВВ,
кооператива “Мета”, Марійське товариство молоді, “Богословія”, видавництво
Греко-католицької Богословської академії “Християнський Голос”.

Книжки з основи фізичного розвитку, становлення різних видів спорту,
зародження та діяльності спортивно-руханкових інституцій, екскурсійних
путівників видавали товариства “Плай” і “Сокіл-Батько”.

Трибуною нелегального Пласту стала продукція видавництва, яке організували
пластуни та, водночас, літератори на базі журналу “Вогні” у 1929 р. Ініціаторами
створення й редакторами були Є.-Ю. Пеленський, В. Кархут, О. Радукевич,
Р. Олесницький, Б. Кивелюк. Мета видавництва – об’єднати поетів-націоналістів
молодої генерації та інформувати населення про цікаві новинки в літературі,
мистецтві, спорті. Головним видавничим проєктом “Вогні” був часопис
“Дажбог”, який знайомив читачів із поетичними та прозовими творами молодих
авторів, критичними статтями, оглядами літературного й мистецького життя в
Галичині та поза її межами, новинками книжкового ринку. Надмірну увагу
літературних і наукових кіл у 1938 р. привернув “Новий український правопис із
словничком для щоденного вжитку” Богдана Романенчука та
Ярослава Рудницького, складений на основі правопису 1928 р., щоправда без
апострофа, опущеного нібито з “технічних причин”. Упорядники видання у
передмові до словника засуджували правопис 1933 р., в якому “змінено все те,
що ріжнило наш правопис од московського”37.

Поодинокі згадки на сторінках річника є про львівські видавничі осередки
“Логос”, Гурток діяльності українського мистецтва, “Друкар”, “Молода Україна”,
Український громадський видавничий фонд у Львові, яких об’єднували

36 Микола Тимошик, Голгофа Івана Огієнка: українознавчі проблеми в державній, науковій,
редакторській та видавничій діяльності (Київ, 1997), 134.

37 Богдан Романенчук, Новий український правопис зі словничком для щоденного вжитку
(Львів: “Вогні”, 1938), 4.
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оригінальні друкарські знаки в українському стилі – мистецькі роботи Павла
Ковжуна та Романа Лісовського38. Вони не лише виконували функцію фірмового
товарного знаку видавництва, а й часто репрезентували зміст книжкових серій,
літературних чи науково-популярних праць, естетичного смаку видавця і
художника.

У журналі “Дзвони” редакція подавала інформацію про видавничу продукцію
москвофільського Товариства ім. Качковського. Дописувачі високо оцінювали
їхній книжковий репертуар (науково-популярне видання “Історія Руси” Андріяна
Копистянського), але критикували “великий натиск в справі мови”, відходу від
“чисто укр. мови [народної розмовної]”39, використанні нових правил, тим паче,
що й сам Качковський був прихильником живої народної мови. Про це, до речі
свідчать його листування з Іл. Ільницьким, Яківом Головацьким 1849–1863, та
листи до Іл. Бачинського40.

Галицькі видавництва підтримували зв’язки із навчальними та видавничими
інституціями за кордоном. Заслугою видавничого колективу “Неділі” була
співпраця з українськими університетами в Празі, Берліні та публікація в
українському перекладі одного із знаменитих творів Іммануїла Канта
“Пролегомени”41. Перекладач зробив нелегку працю, бо в Галичині “майже
немає традиції фільософічного перекладу”, тим паче, що стиль І. Канта є
доволі цікавим та складним для перекладу. До основного тексту додали
історичний вступ, покажчик термінів і словничок (упорядкував К. Чехович).
Публікацію високо оцінили читачі, але й без зауважень і критики не обійшлося.
Загалом, видавничу продукцію “Неділі” відзначали гарним друком, якісним
папером, “приємною для усякого прихильника української книжки”42.

У міжвоєнний період українські видавництва свою діяльність провадили у
складних економічних та політичних умовах. Невчасна передплата видань ще
більше поглиблювала видавничу кризу. Практично в кожному річнику
адміністрація зверталась до читачів з проханням вирівняти заборгованість, не
бути байдужими до “всяких культурних починань”, до літератури й науки,
авторського слова. Редактори “Дзвонів” сміливо висловлюють думки про
психологію українських читачів, з-поміж яких 2/3 складають мешканці, що не
мають відчуття громадянських, політичних, а, відповідно й моральних обов’язків
перед державою та народом. Вони дбають лише про задоволення власних
потреб, “стоять осторонь культурного розвою”, а цим самим занедбують

38 Петро Нестеренко, “Видавничий і друкарський знак,” Наукові записки, Дослідницькі та
наукові праці 22/1 (2003): 136–137.

39 ”Рецензії,” Дзвони 4–5 (1931): 317.
40 Там само, 318.
41 Іммануїл Кант, Пролєгомена: До кожної майбутньої метафізики, яка могтиме виступати

як наука. З історичним вступом та словником (Львів: “Неділя”, 1930), 131.
42 Дмитро Чижевський, “Рецензії,” Дзвони 3 (1931): 222.
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індивідуальний. Лише 1/3 частина населення віддано та майже безкоштовно
працює на примноження духовної скарбниці українського народу43.

Усвідомлював важливість заповнити прогалину міжвоєнного видавничого руху,
розширити читацькі горизонти, збагатити бібліотеки й домівки галичан цікавими
книжками П. Ісаїв – ініціатор і відповідальний редактор універсальної “Бібліотеки
«Дзвони»” (вперше з’явилась у 1932 р.). До 1939 р. у серії надрукували 32 числа:
твори українських класиків, видатних письменників, літературознавців того часу,
переклади європейських наукових студій, релігійні праці, замітки соціально-
політичного характеру. Стратегічний підхід до широкої тематики друкованої
продукції, орієнтація не лише на ревних католиків, інтелігенцію, а на міщан і
селян, які “вимагали” зображати реальні будні українців у роки бездержавности
і мотивацію до боротьби за самостійність, зумовили швидкий продаж окремих
видань, зокрема, “Волинь” та “Війна і революція” У. Самчука44, “Габор
Костельник” В. Миропільського, “1313” і “Во дні они” Наталени Королевої).

З іншого боку, видавництво хотіло, щоб їхні книжки не залежувалися на складах
чи полицях книгарень, читалень. Видавничий колектив літературно-наукового
журналу мотивував передплатників різними преміями – дарували “цінні”
україномовні книжки. У 1932 р. адміністрація оголосила “Першу літну премію”,
метою якої було звернути увагу читачів на добросовісне виконання своїх
обов’язків – вчасну передплату. Це був не лише вдало продуманий
маркетинговий хід: у такий спосіб вони популяризували, власну друковану
продукцію католицького характеру (журнал і книжкову бібліотеку), а й активно
поширювали книги галицьких видавництв, які безумовно впливали на формування
свідомих українців. За результатами “Премії Точности”45 книжкові дарунки
отримали 115 передплатників або 10%46, але навіть такий показник заохочував
видавців надхненно працювати далі.

Скрутне матеріальне становище багатьох видавництв, призводило до частого
оновлення редакторського колективу, пошуку меценатів і нових джерел
фінансування. Відповідно, впливало на зміну тематичної спрямованості,
зовнішнього вигляду друкованої продукції, посилення інтересу чи нівеляцію видань
читацькою авдиторією. Більше того, на думку редакторів “Нового Часу”, замало
людей “розуміють вагу книжки, замало її цінять, замало її потребують.
Не відчувають її недостачі…”47.

43 ”Криза матеріяльна чи криза духа,” Дзвони (1932): 505–506.
44 Вагому роль у популяризації частин роману “Волинь” Уласа Самчука відіграла премія

1935 р. – книжку надсилали як подарунок за вчасну передплату журналу на 1936 р.
45 Офіційна назва премії. Мабуть її використали, щоб перевірити поточний стан передплатників.
46 Зі списку передплатників, що подає редакція, можна окреслити територію поширення

журналу: Львів та Самбірський, Старосамбірський, Станиславівський, Рогатинський,
Тернопільський, Перемишльський, Перемишлянський, Стрийський, Золочівський, Городоцький,
Теребовлянський, Ліський, Коломийський повіти. Крім того, якщо число переможців складало
10%, значить, влітку 1932 р. журнал “Дзвони” передплачували приблизно 1000 читачів.

47 ”З преси і журналів,” Дзвони (1937): 166.
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Тому, Рада письменників і журналістів ім. Франка в травні 1933 р. висунула
проєкт літературних нагород за найкращі твори, надруковані у 1932 р. “для
оживлення українського літературного руху на західно-українських землях” та
створення “Українського літературного фонду”48. Поява конкурсу на найкращу
книжку “красного письменства” дала новий поштовх на літературній ниві та
визначила перелік “достойних” творів для читачів.

Від 1936 р. літературні премії розпочав присуджувати Український
католицький союз49. Журі та читацька авдиторія високо цінували твори
У. Самчука,  Наталени Королевої, Юрія Косача, Галини Журби,
Івана Керницького, тому неодноразово присуджували їм нагороди50.

На думку В.  Пачовського, українська книжка мала підкреслити
“рівновартність” нашої нації, а літературні твори повинні були гуртувати українців
у державотворчу спільноту51.

Отже, у міжвоєнний період українське книговидання Галичини продовжувало
розвиватися у складних суспільно-політичних та соціально-економічних умовах
Польської держави. Негативно впливали і шкільні реформи, цензурні утиски,
часто недбале ставлення редакторів до видавничої роботи, низька зацікавленість
галичанами українською книжкою. На території краю у 1930-х роках діяло
104 видавництва, чималий відсоток яких був приватним, а за тематичним
репертуаром універсальними. Галицькі видавці підтримували зв’язки із
навчальними та видавничими інституціями за кордоном, мотивували авторів
літературними нагородами, а передплатників різними преміями. Друкована
продукція допомагала українській інтелігенції, незалежно від приналежности до
просвітницької, політичної чи господарської організації, цілеспрямовано працювати
над ліквідацією неграмотності українського люду, збагачувати духовну скарбницю
народу, сприяти культурно-просвітницькому розвитку українського населення,
формувати патріотизм молоді й закріплювати державницькі ідеали серед
української громадськості.

48 Наукове Товариство Т. Шевченка у Львові (1933–1938), ЦДІА України, м. Львів, ф. 309,
оп. 1, спр. 193, арк. 4.

49 “Хроніка: Літературні нагороди за 1936 р.,” Дзвони (1937): 63.
50 ”Хроніка: Літературні нагороди,” Дзвони (1938): 69–70.
51 Там само, 185.
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UKRAINIAN BOOK PUBLISHING IN EASTERN GALICIA
THROUGH THE RETROSPECTIVE OF “DZVONY” THE LITERARY
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In this article the author describes the conditions of a Ukrainian book published in the 1930s in
Eastern Galicia using the materials of “Dzvony”, a literary and scientific journal. There were 104
publishing houses in the region, many of which were private and universal for the thematic repertoire.
The article attempts to analyze the activities of powerful and less known publishing centers of the
region, sources of financing, author, and editorial teams. The representatives of the church, writers,
critics, literary critics, linguists, scholars, socio-cultural activists, and others have all published their
work in the journal named “Dzvony”. The publishing repertoire of the book production depended on
the readers’ interests, the place of publication, the level of education of the population, and the
specifics of the publishing houses. Galician publishers maintained close ties with educational, scientific,
and publishing institutions abroad, and they motivated the authors with literary awards and the
subscribers with various awards. School reforms, censorship, lack of a single literary orthography, and
the often neglected attitudes of editors towards publishing all had a negative influence on Ukrainian
publishing in Galicia. Despite the political and economic problems, most publishing houses continued
to actively form patriotic youth and to educate citizens nationally.

Key words: journal “Dzvony”, book publishing, interwar period, cultural and educational
development, national outlook.


