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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Інформацію про діяльність українських 

еміграційних видавництв в СРСР з політичних та ідеологічних причин 

замовчували або подавали у викривленому ракурсі. Автори публікацій  

радянського часу намагалися дискредитувати українські видавничі осередки, 

що діяли за кордоном, представляючи їх як буржуазно-націоналістичні 

організації, загрозливі для політики комуністичної партії. 

Достовірні й позбавлені ідеологічних нашарувань відомості про еміграційні 

видавництва стали доступні в Україні лише в період незалежності. Серед 

осередків, заснованих за кордоном, які відіграли важливу роль в історії  

українського книговидання («Нові дні», «Пролог», «Сучасність», Перша українська 

друкарня, «Молоде життя» та ін.), особливе місце займає «Смолоскип». Це 

видавництво, розпочавши діяльність у США (1967), випускало самвидав та 

літературу, заборонену в СРСР, а також проводило правозахисну діяльність на 

підтримку дисидентів материкової України. Із переїздом до Києва (1992)  

«Смолоскип» продовжує роботу над видавничими проектами: виходять друком 

недоступні за радянських часів літературні твори та документальні матеріали; 

видавництво випускає й популяризує дебютні книжки молодих авторів. 

Діяльність «Смолоскипа» в науковій літературі висвітлено фрагментарно. 

Про видавництво йдеться в працях зарубіжних дослідників (О. Гнатюк, В. Сацевич) 

і вчених незалежної України (В. Губарець, С. Лис, О. Обертас, О. Омельковець, 

О. Спанатій, І. Копистинська, Л. Тарнашинська, Ю. Недужко, М. Тимошик та ін.), 

які представляють функціонування «Смолоскипа» в межах інших наукових 

проблем, що пов’язані з рухом опору другої половини ХХ ст., шістдесятництвом, 

життям української еміграційної громади, тенденціями розвитку книговидання. 

Незважаючи на те, що діяльність видавництва частково перебувала в полі зору 

науковців, досі немає комплексного дослідження, яке б відображало зародження, 

становлення й особливості функціонування «Смолоскипа» за кордоном та в 

Україні. Поза увагою вчених залишалася велика кількість архівних документів 

та матеріалів, що мають вагоме значення для осмислення маловідомих, 

переоцінювання відомих історичних фактів, подій, тенденцій та об’єктивного 

з’ясування ролі й місця «Смолоскипа» в історії української видавничої справи.  

Нині особливої значущості набула просвітницька діяльність видавництва, 

актуальна з позицій утвердження національної свідомості українців, розвитку 

нації в сучасних суспільно-політичних умовах, які супроводжуються зазіханнями 

на цілісність і єдність Української держави. Вивчення та порівняння зарубіжного 

й українського досвіду видавництва «Смолоскип» не лише розширює теоретичні 

знання та практичні навички сучасних фахівців книжкової справи, а й спонукає 

їх до творення оптимальних видавничих стратегій з орієнтацією на історичні 

перспективи. 

Отже, недостатня вивченість діяльності видавництва «Смолоскип» від 

заснування до сьогодні та потреба створення цілісної картини розвитку 

українського книговидання визначають актуальність теми дисертації.  



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах цільової комплексної програми наукових досліджень  

Київського національного університету культури і мистецтв «Трансформаційні 

процеси в культурі і мистецтвах України» (державний реєстраційний  

№ 0107U009539), згідно з тематикою наукових досліджень кафедри видавничої 

справи та мережевих видань КНУКіМ «Видавнича справа та редагування в 

Україні: вчора, сьогодні, завтра». Наукова проблематика дисертації пов’язана з 

програмою наукової дисципліни «Історія української видавничої справи». 

Мета дослідження – комплексно висвітлити діяльність видавництва 

«Смолоскип» за кордоном та в Україні, виявити його роль і значення в історії 

української видавничої справи. 

Відповідно до мети визначено такі завдання: 

- проаналізувати стан вивчення теми в українській і зарубіжній історіографії;  

- на основі архівних матеріалів дослідити умови створення та організування 

діяльності видавництва «Смолоскип» за кордоном, виявити вплив суспільно-

політичних подій в СРСР на роботу видавництва; 

- з’ясувати особливості й основні напрями діяльності «Смолоскипа» в 

еміграції; 

- охарактеризувати редакційно-видавничий процес видавництва в незалежній 

Україні; 

- визначити типологію і тематично-жанровий діапазон друкованої продукції 

«Смолоскипа»; 

- порівняти рецепцію закордонних та українських книжкових видань 

«Смолоскипа» в ЗМІ; 

- висвітлити діяльність видавництва в умовах книжкового ринку.  

Об’єкт дослідження – видавництво «Смолоскип» як феномен в історії 

української видавничої справи. 

Предмет дослідження – зародження й розвиток видавництва «Смолоскип», 

специфіка його книжкового репертуару та діяльність у конкурентних умовах. 

Методи дослідження. Відповідно до визначених завдань у дисертації 

застосовано комплекс дослідницьких методів, що дали змогу різновимірно й 

цілісно висвітлити діяльність видавництва «Смолоскип». Використано теоретичні 

методи: аналізу і синтезу, узагальнення, індукції і дедукції – для вивчення стану 

наукової розробленості теми, виявлення особливостей роботи видавництва; 

системний метод – для встановлення зв’язків між різними видами діяльності 

«Смолоскипа»; історичний метод – для дослідження виникнення та розвитку 

часопису і видавництва «Смолоскип» у США й Україні; класифікації – для 

поділу видань на тематико-типологічні групи; систематизації – для визначення 

характерних ознак літературно-критичних матеріалів. Застосовано емпіричні 

методи: порівняння – для виявлення спільних і відмінних ознак французького й 

американського варіантів журналу «Смолоскип», зарубіжного й українського 

етапів діяльності видавництва; опитування (інтерв’ю, бесіда) – для уточнення 

фактичної інформації в засновника, директора, працівників видавництва. Крім 

загальнонаукових, використовувалися конкретно-наукові методи дослідження: 

біографічний – дав змогу з’ясувати значення окремих персоналій в історії 



осередку, статистичний – оцінити конкретні показники роботи видавництва, 

бібліографічний – створити каталог видань «Смолоскипа». 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна 

робота є першим комплексним дослідженням діяльності видавництва «Смолоскип» 

за кордоном та в незалежній Україні. У дисертації вперше: 

- виявлено й опрацьовано значний масив архівних джерел видавництва 

«Смолоскип» (29 найменувань), більшість із яких досі не було введено до 

наукового обігу; 

- уточнено дати фактичного заснування та офіційної реєстрації видавництва; 

- визначено історичні передумови створення часопису української молоді 

«Смолоскип» у Франції, висвітлено еволюцію «Смолоскипа» від журналу до 

видавництва; 

- вивчено специфіку організації та функціонування видавництва «Смолоскип» 

в умовах американського та еміграційного книговидання, дискусій української 

громади у світі; 

- розкрито правозахисну діяльність служб, організацій, зв’язкових 

«Смолоскипа», спрямовану на підтримку українських дисидентів та поширення 

правдивої інформації про суспільно-політичну ситуацію в УРСР за кордоном; 

- виявлено місце «Смолоскипа» у видавничому просторі незалежної 

України; 

удосконалено: 

- систему підходів у дослідженні становлення й розвитку українських 

видавництв, критеріїв аналізу їхнього видавничого репертуару та автури; 

набули подальшого розвитку: 

- наукові уявлення про діяльність еміграційних видавничих осередків у 

контексті історії українського книговидання. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали та висновки 

дослідження можуть застосовуватися в роботі сучасних видавництв. Досвід 

«Смолоскипа», напрацьований протягом тривалої історії діяльності, стане в 

нагоді для сучасних книговидавничих осередків у вирішенні організаційних, 

видавничих та маркетингових проблем. Результати дослідження можна  

використовувати у вищих навчальних закладах під час підготовки фахівців з 

видавничої справи та редагування, журналістики, зв’язків з громадськістю та 

реклами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій запропоновано комплексне дослідження закордонного 

та українського періодів функціонування українського видавництва «Смолоскип». 

Основні наукові положення, узагальнення й висновки належать автору дисертації. 

Наукові публікації за темою дисертації є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертації 

апробовано на XV Міжнародній науково-практичній конференції «Журналістыка-

2013: стан, праблемы і перспектывы» (Мінськ, 5–6 грудня 2013 р.), науковій 

конференції «Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-

поліграфічної галузі» (Київ, 17 грудня 2013 р.), Першому науковому Інтернет-

симпозіумі «Медіа, глобалізація, соціальна мімікрія» (Луцьк, 1–10 квітня 2014 р.), 



Всеукраїнській науково-практичній конференції «Потенціал культурних 

індустрій України в контексті світових тенденцій» (Київ, 10–11 квітня 2014 р.), 

XІV Міжнародній науково-технічній конференції «Друкарство молоде» (Київ, 

15–17 квітня 2014 р.), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні 

комунікації: стан, проблеми, тенденції» (Київ, 17–18 квітня 2014 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Україна в соціально-культурному вимірі 

сучасності» (Київ, 23–24 квітня 2014 р.), ІІ Всеукраїнській молодіжній конференції 

«Із ”плодів молодечої фантазії” (франкознавчий пленер)» (Львів – Нагуєвичі, 

29 травня 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

формування громадської думки в сучасній Україні» (Київ, 14 листопада 2014 р.), 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сполучені Штати Америки у 

сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство» (Львів, 15  травня 

2015 р.) 

Публікації. Результати дослідження опубліковано в одинадцяти одноосібних 

наукових працях автора, із яких сім – у наукових фахових виданнях (п’ять – в 

українських виданнях, дві – в міжнародних). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (300 найменувань), додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 254 сторінки, із яких 168 – основного 

тексту. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито зв’язок дисертації з 

науковими програмами, планами й темами, визначено мету, завдання, об’єкт і 

предмет дослідження, окреслено його теоретико-методологічну основу, наукову 

новизну і практичне значення одержаних результатів, висвітлено їх апробацію. 

У першому розділі – «Діяльність видавництва ”Смолоскип” як 

предмет наукового аналізу» – розглянуто стан розроблення проблеми та 

джерельної бази роботи. 

У підрозділі 1.1 – «Висвітлення роботи ”Смолоскипа” в контексті 

теоретичних та історичних досліджень» – проаналізовано наукові праці 

закордонних та українських авторів, у яких розкриваються різні аспекти 

діяльності видавництва «Смолоскип» від заснування до сьогодні.  

Серед зарубіжних видань про «Смолоскип» фрагментарно йдеться в статтях 

енциклопедій, словників та покажчиків (США, Канада, Франція), а також у 

поодиноких працях науковців, які розкривають діяльність цього видавництва 

в контексті досліджень «третьої хвилі» еміграції українців, дисидентського  

руху за часів УРСР та становлення літературного процесу незалежної України в 

1990-х рр. (О. Гнатюк, В. Сацевич). Радянські автори (Ю. Римаренко, М. Варварцев, 

В. Большаков), нівелюючи значення української видавничої справи за кордоном, 

подавали викривлену і сфальшовану інформацію про «Смолоскип» (зв’язки        

з американськими спецслужбами, антикомуністичні диверсії). У вивченні 

діяльності українських еміграційних видавництв їхні праці не мають наукової 



цінності, оскільки є демонстративними проявами агресивних імперських позицій 

СРСР та антиукраїнської політики, яка продовжується нині у збройній формі. 

Сучасні українські науковці побіжно згадують «Смолоскип» у дослідженнях про 

опозиційний рух другої половини ХХ ст. (Ю. Каганов, Г. Касьянов, Т. Лутчин), 

український самвидав (С. Лис, О. Обертас, О. Спанатій), діяльність шістдесятників 

(Л. Тарнашинська), української еміграції (В. Губарець, Ю. Недужко), співпрацю 

з іншими видавничими осередками (М. Тимошик, В. Чекалюк), розвиток  

сучасного книговидання (І. Копистинська) та інших дотичних тем. Історичному 

аспекту діяльності «Смолоскипа» в зарубіжний період, його громадсько-

політичній активності, присвячено дослідження О. Омельковця.  

У підрозділі 1.2 – «Джерела вивчення історії видавництва: архівна 

складова» – охарактеризовано комплекс архівних документів, публікацій у 

друкованих та електронних ЗМІ, що відображають функціонування видавництва. 

Основою дослідження є такі групи джерел: 1) внутрішня ділова документація 

«Смолоскипа» та документи, у яких зафіксовано його зовнішню діяльність 

(звернення, листування); 2) підшивки періодичних і продовжуваних видань, 

випущених видавництвом; 3) тематичні листівки, буклети, брошури англійською 

мовою про репресії та політв’язнів в УРСР; 4) книжкова продукція, випущена 

видавництвом у закордонний та український періоди діяльності; 5) публікації в 

друкованих та електронних ЗМІ (закордонні, радянські, українські, російські) 

про функціонування «Смолоскипа». Переважну більшість джерел становлять 

документи й матеріали архівного фонду Музею-архіву українського самвидаву 

і Документаційного центру українського самвидаву, створеного при видавництві 

«Смолоскип». 

У висновках до першого розділу зазначено, що публікації науковців     

про різні аспекти діяльності «Смолоскипа» та виявлена автором дисертації  

джерельна база дослідження є основою для систематизації фактичних відомостей і 

комплексного вивчення функціонування видавництва за кордоном та в Україні. 

У другому розділі – «Особливості становлення діяльності видавництва 

”Смолоскип”» – визначено основні етапи функціонування «Смолоскипа», 

проаналізовано його еволюцію від часопису до розгалуженого видавничого 

осередку, вплив суспільно-політичних умов в УРСР на видавничий репертуар 

та правозахисну роботу «Смолоскипа» за кордоном, редакційно-видавничі 

трансформації після переїзду в Київ зі здобуттям Україною незалежності. 

У підрозділі 2.1 – «”Смолоскип” в еміграції (1950–1967): еволюція від 

часопису до видавництва» – розкрито історичні передумови створення 

часопису «Смолоскип», який почав випускатися на основі однойменної  

сторінки української молоді в газеті «Українське слово» (Париж, 1950–1952). 

Зазначено, що в середині 40-х – на початку 50-х років ХХ ст. відбувався процес 

активізації та розширення діяльності закордонних осередків українців у зв’язку із 

суспільно-політичною ситуацією в УРСР (масові арешти, депортації, голодомор 

1946–1947 рр.). Об’єктивною потребою часу було створення молодіжних 

осередків та їхніх друкованих органів; у цей час і з’явився часопис «Смолоскип», 

що виходив спочатку у Франції (1952–1957), а згодом у США (1960–1967). 

Враховуючи те, що майже всі тогочасні українські видавництва (за винятком 



«Пролога» в Нью-Йорку) мало цікавилися подіями в СРСР, редакція      

журналу «Смолоскип» на чолі із його засновником – українським емігрантом 

О. Зінкевичем – докладно відстежувала ситуацію в підрадянській Україні, 

зокрема рух шістдесятників. Проблемно-тематичними напрямами часопису, 

зорієнтованими на державність України та згуртування зарубіжної громади 

українців, було закладено надійне підґрунтя для становлення й діяльності 

видавництва. Після появи в еміграції книжки В. Симоненка «Берег чекань»      

за кордон стала надходити й інша неконтрольована радянським режимом 

література з УРСР. Потреба видавничого осередку, який би сконцентрував свою 

увагу на самвидаві з УРСР, стала основною причиною еволюції «Смолоскипа» 

від  часопису до видавництва. 

У підрозділі 2.2 – «Організування діяльності видавництва ”Смолоскип” 

у США (1967–1992)» – проаналізовано організаційні засади функціонування 

видавничого осередку. З’ясовано, що «Смолоскип» як видавництво розпочав 

роботу з 1967 р., коли вийшло його перше видання – праця О. Зінкевича          

«З генерації новаторів. Світличний і Дзюба». У 1968 р. «Смолоскипу» було 

присвоєно ім’я В. Симоненка, постать якого в еміграції була символом 

українського шістдесятництва. Уточнено дату офіційної реєстрації «Смолоскипа» – 

1977 р., яка пояснюється тим, що видавнича діяльність у США не передбачала 

обов’язкового юридичного оформлення.  

На основі редакційного листування працівників «Смолоскипа» з читачами 

та іншими організаціями й виданнями визначено такі організаційні складові: 

матеріально-технічне забезпечення, розподіл обов’язків серед працівників, 

структура видавництва, зв’язки з читачами. З’ясовано, що співробітники  

видавництва, як і в редакції часопису «Смолоскип», працювали на громадських 

засадах, їм оплачували тільки мовну редакцію та коректуру. У структуру 

видавництва, крім центрального відділення в США, зареєстрованого як  

«Smoloskyp Incorporated», входили також представництва в Канаді й Аргентині: 

у кожному з них працювали голова, заступник голови, секретар і скарбник. 

Розвиваючи свою діяльність за кордоном, «Смолоскип» не обмежувався тільки 

випуском літератури. У межах осередку постійно створювалися й працювали 

служби, організації (Українська інформаційна служба, Організація оборони 

людських прав в Україні), які мали керівні органи; вони функціонували не 

відокремлено, а дотримувалися однієї корпоративної стратегії. Українська 

громада за кордоном підтримувала «Смолоскип», купуючи всі його видання, 

що виходили кількатисячними тиражами. 

Сконцентровано увагу на еміграційних дискусіях, які засвідчують, що в 

умовах роз’єднаності українців за кордоном представникам видавництва  

«Смолоскип» часто доводилося відстоювати власні позиції, аби не втратити 

довіри української громади та американців. Видавництво і його працівників 

постійно намагалися дискредитувати перед світовою спільнотою автори радянської 

газети «Вісті з України», що випускалася спеціально для закордонних українців. 

Конкурентні друковані органи в еміграції зводили наклепи на керівника  

видавництва О. Зінкевича («Вісник Організації оборони чотирьох свобід 

України»), намагалися неправомірно скористатися назвою «Смолоскип» (видання 



Товариства Української Студіюючої Молоді ім. Миколи Міхновського); велися 

дискусії, пов’язані з постаттю М. Хвильового, культурним обміном з українцями 

УРСР, виданням спогадів Д. Шумука. Діяльність «Смолоскипа» супроводжувала 

недовіра з боку Проводу ОУН (м), який перевіряв фінансування видавництва     

і стежив за тим, щоб випущені книжки не містили провокацій. Незважаючи     

на труднощі, видавництво зберегло свій авторитет, виробило власні підходи, 

принципи та стратегії, що забезпечили стабільність його діяльності в 

американському середовищі й визначили важливу роль в історії українського 

еміграційного книговидання. 

У підрозділі 2.3 – «Правозахисний аспект функціонування осередків 

видавництва ”Смолоскип” за кордоном» – розкрито інформаційний, видавничий, 

оборонний і т. зв. «допомоговий» напрями діяльності, що були зорієнтовані на 

відновлення прав і свобод людини в материковій Україні. Інформаційна  

діяльність видавництва передбачала надання світовій громадськості фактичних 

матеріалів про становище українців, репресії та політичних в’язнів в УРСР; 

одержання інформації та заборонених документів, рукописів з України.  

Інформаційна діяльність була підґрунтям для видавничого напряму роботи 

«Смолоскипа», основу якого становив випуск самвидаву та забороненої в СРСР 

літератури. У межах оборонного напряму представники «Смолоскипа» 

поширювали буклети, листівки, випущені багатотисячними тиражами, на 

захист українських політв’язнів; підтримували постійні контакти з відділами 

Міжнародної Амністії; вели боротьбу за самостійну участь України в  

Олімпійських іграх і міжнародних спортивних змаганнях. «Допомоговий» 

напрям діяльності визначався фінансовою та моральною підтримкою політв’язнів 

в УРСР з-за кордону. Завдяки сприянню ЗМІ, пресових агентств та міжнародних 

організацій правозахисна робота «Смолоскипа» мала широкий розголос серед 

світової громадськості. 

У підрозділі 2.4 – «Діяльність видавництва ”Смолоскип” у незалежній 

Україні (1992–2015): редакційно-видавничі трансформації» – висвітлено 

зміни в діяльності видавництва, пов’язані з переїздом у Київ (1992), який 

зініціював засновник осередку О. Зінкевич. Трансформації редакційно-видавничого 

процесу «Смолоскипа» зумовлені адаптацією до умов книговидання України: 

їхня суть полягає в переході від правозахисної діяльності видавництва за 

кордоном до роботи із сучасними молодими авторами в Україні. При цьому 

«Смолоскип» не втратив зв’язку поколінь, видаючи твори авторів «розстріляного 

відродження», шістдесятників і лауреатів літературного конкурсу «Смолоскип». 

Трансформації, пов’язані зі структурою та організаційними засадами діяльності 

видавництва, сучасним змістом і формою видань, завдяки комунікаційним 

зв’язкам дали змогу «Смолоскипу» знайти свою нішу й міцно утвердитися на 

сучасному книжковому ринку.  

У висновках до другого розділу наголошено, що організування діяльності 

видавництва «Смолоскип» здійснювалося на основі досвіду, набутого під час 

випуску однойменного часопису. «Смолоскип» за кордоном мав розгалужену 

структуру, у межах якої постійно створювалися й працювали представництва в 



Канаді й Аргентині, різні групи та організації. Пріоритетним аспектом роботи 

видавництва «Смолоскип» була правозахисна діяльність, спрямована на  

відновлення державності та підтримку дисидентів в УРСР. Після переїзду       

до Києва редакційно-видавничий процес видавництва зазнав суттєвих змін, 

зумовлених адаптацією до умов книговидання в Україні. 

Третій розділ – «Специфіка видавничого репертуару ”Смолоскипа”» – 

присвячено питанням типології, тематично-жанрової характеристики видань та 

висвітленню книжкової продукції осередку в рецепції ЗМІ. 

У підрозділі 3.1 – «Типологія видавничої продукції» – розкрито 

різноманітність друкованої продукції «Смолоскипа» з типологічного погляду. 

За цільовим призначенням переважну частину видань за кордоном становлять 

громадсько-політичні (самвидавні й заборонені в УРСР), в Україні – літературно-

художні (твори авторів «розстріляного відродження», шістдесятників, лауреатів 

конкурсу видавництва); менш представлені сегменти офіційних, довідкових, 

навчальних видань. За матеріальною конструкцією більшість друкованої продукції 

«Смолоскипа» репрезентують книжкові видання. Допоміжні в правозахисній 

роботі осередку в США й цінні в популяризації книжкових проектів в Україні – 

журнальні (часопис «Смолоскип»), аркушеві видання (неперіодичний листок 

«Облога», тематичні листівки, присвячені українцям) та буклети (про 

репресії та політв’язнів в УРСР). За обсягом у «Смолоскипі» переважають 

книжкові видання; в еміграції друкувалися також брошури, листівки. За 

періодичністю друкована продукція поділяється на неперіодичні та  серіальні 

видання (періодичні, продовжувані). За структурою в «Смолоскипі» представлені 

однотомні, багатотомні видання, зібрання творів, монографії, серії видань; за 

мовною ознакою – англомовні, україномовні. За повторністю видань мають 

місце перевидання (доповнені, виправлені, перероблені), пов’язані з появою 

нових матеріалів та посиленим читацьким попитом на книжки. Типологічний 

діапазон друкованої продукції «Смолоскипа» за кордоном мав правозахисний 

характер, а в Україні типологія видань демонструє впровадження оновленої 

концепції діяльності, що виражає актуальні питання сьогодення та увагу до 

випуску перших книжок молодих авторів. 

У підрозділі 3.2 – «Тематично-жанрова характеристика видань» –

відображено тематично-жанровий аспект книжкової продукції видавництва 

«Смолоскип», який дає підстави констатувати його залежність від суспільно-

політичних умов в Україні, визначальних для формування читацьких смаків і 

запитів. Постмодерністичні тенденції та новаторство авторів і видавців, які 

помітно відбилися на виданнях «Смолоскипа», не стали перешкодою для 

розвитку усталених традицій осередку, започаткованих у США. Видавничий 

репертуар «Смолоскипа» не втратив наскрізних провідних тем, пов’язаних із 

«розстріляним відродженням», дисидентським рухом, діяльністю Української 

гельсінської групи. Тематичний діапазон книжкової продукції видавництва такий: 

1) суспільно-політична; 2) культурна; 3) мовна; 4) літературна; 5) мистецтвознавча; 

6) спортивна; 7) релігійна тематика. Проаналізовані тематичні напрями книжкового 

репертуару «Смолоскипа» в закордонний період засвідчують його еволюцію від 



вузькоспеціалізованого видавництва до осередку широкого профілю: на  

початку своєї діяльності видавництво випускало лише самвидав і заборонену в 

СРСР громадсько-політичну літературу, проте тематика книжкового репертуару 

поступово розширювалася й залежала спершу від потреб української еміграції, 

а з 1990-х років – змінилися у зв’язку з переїздом та адаптацією до нових 

суспільно-політичних, економічних умов в Україні. 

У жанровому діапазоні видань «Смолоскипа» поєдналися традиції і  

новаторство. Про традиційні підходи авторів видавництва в межах жанрової 

системи їхніх творів свідчать жанри, поширені в закордонний період, які не 

втратили належного місця в репертуарі видавництва і в незалежній України: есе 

(В. Мороз, Є. Сверстюк, Р. Семків, С. Процюк, О. Доній), спогади (Д. Шумук, 

Г. Костюк, С. Кириченко, І. Жиленко, О. Тихий, П. Григоренко). З розвитком 

літературного процесу усталені жанри набули нових ознак і властивостей, що 

відображають постмодерністичні мистецькі тенденції: схрещення традиційних 

жанрів з елементами візуальних мистецтв та з іншими сферами суспільної 

діяльності простежується в поетичних збірках «Смолоскипа» (Ю. Мусаковська 

«Маски», Б. Матіяш «Непроявлені знімки»). Основні жанри репертуару осередку 

(спогади, есе, роман, повість, оповідання та ін.) набули нових модифікацій та 

оригінальних авторських рішень. 

У підрозділі 3.3 – «Книжкова продукція ”Смолоскипа” в рецепції 

ЗМІ» – проаналізовано анотації, рецензії та оглядові статті періодики, яка  

висвітлює видавничий репертуар «Смолоскипа». У закордонний період вирізняються 

два основні підходи до інтерпретації книжок видавництва літературними 

критиками. Перший підхід (газети «Свобода», «The Ukrainian weekly», журнал 

«Наше життя») передбачав інформативний та монологічний виклад матеріалів: 

у цих публікаціях мало уваги приділялося якості текстів, натомість докладно 

висвітлювалися структурні елементи видань та їхнє суспільне значення. В основі 

другого підходу (журнал «Сучасність», газета «Українське слово») – діалоговий 

характер публікацій, який виявлявся у спробах критиків проаналізувати рівень 

випущених «Смолоскипом» книжок з орієнтацією на посилення уваги читачів. 

Проте через дискусійні протистояння в українській еміграційній громаді,  

позначені ідеологічними й політичними позиціями, прагнення видавців перейти 

до конструктивних обговорень залишилися на рівні суперечок. 

Порівняння закордонної та української практики «Смолоскипа» засвідчує 

творчі пошуки сучасних літературних критиків, різноманітність їхніх підходів 

до трактування текстів та оформлення книжкової продукції, тяжіння до  

альтернативного висвітлення змісту й суспільно-політичного контексту видань. 

Книжковий репертуар видавництва найповніше відображають спеціалізовані 

літературні видання, що розкривають тенденції розвитку сучасної літератури 

(газети «Літературна Україна», «Українська літературна газета», журнали  

«Книжник review», «Кур’єр Кривбасу»), а також періодика, яка має тематичні 

рубрики, пов’язані з книжковою галуззю (газети «Дзеркало тижня», «День», 

«Україна молода»). Починаючи з 2000-х рр., крім друкованих видань, до 

літературної критики активно долучилися спеціалізовані Інтернет-сайти, матеріали 



яких за фаховим рівнем не поступаються друкованим ЗМІ: «Літакцент» 

(litakcent.com), «Буквоїд» (bukvoid.com.ua), «Друг читача» (vsiknygy.net.ua), «Укр. 

Літ» (ualit.org), «Читомо» (chytomo.com). Видавничий репертуар «Смолоскипа» 

також відображається в матеріалах власної періодики видавництва (журнал 

«Смолоскип України» з літературним додатком «Знак», бюлетень «Український 

самвидав», альманах «Молода нація»). 

У висновках до третього розділу відзначено різноаспектність типологічного 

ряду друкованої продукції «Смолоскипа», залежність тематично-жанрового 

діапазону книжкової продукції видавництва від суспільно-політичних умов у 

підрадянській та в незалежній Україні. Наголошено на тому, що літературна 

критика, фіксуючи книговидання «Смолоскипа» протягом усієї його діяльності, 

активно впливає на популяризацію випущених видань серед читацької аудиторії. 

У четвертому розділі – «Діяльність видавництва в умовах книжкового 

ринку» – досліджено ефективність популяризації друкованої продукції 

видавництва серед читачів, виявлено місце «Смолоскипа» в сучасному 

видавничому просторі України. 

У підрозділі 4.1 – «Шляхи просування друкованої продукції 

”Смолоскипа”» – висвітлено комплекс спрямованих на просування видавництва 

заходів, які проводяться з урахуванням специфіки ринку: 1) розміщення реклами 

в друкованих ЗМІ, каталогах видавництв та на Інтернет-сайтах; 2) участь у 

щорічних книжкових виставках, ярмарках, форумах; 3) публікація рецензій на 

випущені книжки, інтерв’ю з працівниками й авторами видавництва; 4) випуск 

власних періодичних видань; 5) організація заходів подієвого характеру – 

презентацій, семінарів, виставок, круглих столів, поетичних марафонів; 

6) розміщення в Інтернеті сайту видавництва; 7) тісні зв’язки з українською 

еміграційною громадою; 8) контакти з читачами через пошту та Інтернет-

мережу; 9) особисті продажі через книгарні. 

Виявлено, що на основі багаторічного досвіду сформувався бренд  

видавництва «Смолоскип», який забезпечується використанням таких інструментів: 

корпоративний сайт, зовнішня реклама, впізнаваний логотип, власні ЗМІ, участь 

у виставках, ярмарках та спеціальних заходах. Основними принципами визнання 

бренда видавництва в колі видавців та літераторів є такі: 1) незаангажованість 

і незалежність від політичної та економічної кон’юнктури в країні;  

2) високопрофесійний рівень видавничої діяльності; 3) активність у популяризації 

осередку і його книжкової продукції серед читацької аудиторії.  

У підрозділі 4.2 – «Автор у комунікаційній системі видавництва» – 

виявлено особливості співпраці «Смолоскипа» з авторами еміграції та 

материкової України. За кордоном репутація видавництва сформувалася 

завдяки випуску заборонених і самвидавних праць українських письменників та 

громадських діячів. Випущені праці дисидентів В. Чорновола, Є. Сверстюка, 

М. Руденка, М. Осадчого, В. Мороза стали не лише основним джерелом правдивої 

інформації про ситуацію в УРСР, а й важливим імпульсом для популярності 

видавництва на міжнародному рівні. Репертуар «Смолоскипа» демонструє 

значний інтерес видавців до творчості шістдесятників (Є. Сверстюк, М. Холодний, 



Л. Костенко, Т. Мельничук), рух яких в СРСР було розгромлено й загнано    

у внутрішнє «духовне підпілля». Працівники «Смолоскипа» брали на себе  

велику відповідальність, публікуючи рукописи без дозволу авторів материкової 

України. Видавництво «Смолоскип» випускало також видання представників 

«розстріляного відродження» (О. Теліга, М. Хвильовий, Б. Антоненко-Давидович, 

Л. Курбас), тексти яких у радянських видавництвах були під суворою  

забороною цензури. Незважаючи на резонанс книжок видавництва в еміграції, 

їм бракувало масового читача й розповсюдження на території УРСР. Більшість 

закордонних видань «Смолоскипа» стали доступні в материковій Україні вже за 

часів незалежності. 

З переїздом в Україну «Смолоскип» розширив коло українських та 

еміграційних авторів: видавництво зосередило зусилля на пошуку нових імен, а 

також на поверненні в літературний процес текстів, що за радянських часів 

були недоступні українському читачеві. Завдяки авторитету письменників  

знакову роль в історії видавництва відіграють серії «Розстріляне Відродження» 

(М. Хвильовий, М. Йогансен, М. Семенко, Ю. Шпол та ін.), «Шістдесятники» 

(В. Симоненко, В. Стус, М. Вінграновський). Перспективною є серія «Лауреати 

“Смолоскипа”», якою видавництво популяризує молодих авторів сучасної  

української літератури. 

У підрозділі 4.3 – «”Смолоскип” як осередок самореалізації творчої 

молоді» – розглянуто діяльність видавництва, зорієнтовану на підтримку 

молодих письменників і науковців у їхніх творчих починаннях. Важливе 

значення у становленні сучасних авторів-початківців має конкурс видавництва 

«Смолоскип»: випуском дебютних книжок його лауреатів видавництво  

відкриває нові імена в літературі та науці. Організовуючи поїздки молодих 

письменників і науковців у міста України, США й Канаду, багаторічні семінари, 

конференції, круглі столи та інші заходи й акції, видавництво стало провідним 

осередком згуртування молоді. Зв’язок видавництва зі становленням творчих 

поколінь 1990-х, 2000-х, 2010-х років засвідчує важливе місце «Смолоскипа» в 

історії літератури та видавничої справи України. 

У висновках до четвертого розділу відзначено, що «Смолоскип» помітно 

вирізняється в конкурентному середовищі завдяки обраним способам просування 

на книжковому ринку. В умовах американського та українського книговидання 

для «Смолоскипа» характерна позитивна репутація серед читацької аудиторії. 

ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз стану вивчення теми в українській та зарубіжній історіографії 

засвідчив, що видавництво «Смолоскип» привертало увагу науковців, але 

переважно в контексті інших наукових проблем. Зарубіжні автори (США, 

Канада, Франція, Польща), переважно представники української громади за 

кордоном, висвітлювали діяльність «Смолоскипа» в дослідженнях «третьої 

хвилі» еміграції українців, дисидентського руху за часів УРСР та становлення 

літературного процесу незалежної України. Про видавництво йдеться в 

довідкових виданнях, а також у публікаціях окремих науковців (О. Гнатюк, 



В. Сацевич). Окремий сегмент становлять праці радянських авторів (Ю. Римаренко, 

М. Варварцев, В. Большаков), побудовані на сфальшованих і викривлених 

фактах про діяльність «Смолоскипа» та інших українських видавництв еміграції, 

що демонструють агресивні імперські позиції СРСР та різку антиукраїнську 

політику, яка нині набула форми війни на Сході України. Найширше діяльність 

видавництва «Смолоскип» висвітлено в працях науковців незалежної України 

(С. Лис, Ю. Каганов, Г. Касьянов, І. Копистинська, О. Обертас, О. Омельковець, 

О. Спанатій, Л. Тарнашинська, М. Тимошик та ін.), проте їхні дослідження 

лише частково розкривають певні аспекти функціонування видавництва. 

Основою для об’єктивного аналізу діяльності «Смолоскипа» стали матеріали 

архівного фонду Музею-архіву українського самвидаву і Документаційного 

центру українського самвидаву, створеного при видавництві. Нині доступна 

джерельна база (ділова документація, підшивки періодичних і продовжуваних 

видань, тематичні листівки, буклети, брошури, книжкова продукція) дала змогу 

проаналізувати місце, роль і значення видавництва «Смолоскип» в українському 

книговиданні. 

2. На основі архівних матеріалів можна стверджувати, що поява сторінки 

української молоді «Смолоскип», а згодом однойменного часопису в еміграції 

була зумовлена суспільно-політичною ситуацією в УРСР у середині 40-х – на 

початку 50-х років ХХ ст. (масові арешти, депортації, голодомор 1946–1947 рр.). 

Українська громада, яка поширювала у світі інформацію про порушення прав 

людини в УРСР,  потребувала нових друкованих органів, зокрема молодіжних. 

Одним із таких видань став заснований емігрантом з України О. Зінкевичем 

часопис «Смолоскип», що виходив друком у Франції, а згодом у США. Проблемно-

тематичні напрями журналу «Смолоскип», пов’язані з висвітленням ситуації     

в УРСР та зорієнтовані на державність України й згуртування української 

громади у світі, заклали підґрунтя для розширення діяльності редакції. Після 

появи в еміграції книжки В. Симоненка «Берег чекань» на Захід стала 

надходити інша неконтрольована радянським режимом література з УРСР. 

З’явилася потреба випуску й поширення самвидаву за кордоном, яка стала 

основною причиною еволюції часопису «Смолоскип» у видавництво.  

З’ясовано, що відлік діяльності видавництва починається з 1967 р., коли 

вийшла перша книжка «Смолоскипа» – праця О. Зінкевича «З генерації 

новаторів. Світличний і Дзюба». У 1968 р. «Смолоскипу» було присвоєно ім’я 

В. Симоненка – символа українського шістдесятництва. Уточнено, що видавництво 

«Смолоскип» офіційно було зареєстроване в 1977 р., оскільки видавнича 

діяльність у США не передбачала обов’язкового юридичного оформлення.       

У межах «Смолоскипа» створювалися й працювали різні служби та організації 

(Українська інформаційна служба, Організація оборони людських прав в 

Україні), що керувалися спільною корпоративною стратегією.  

Виявлено, що під час еміграційної діяльності «Смолоскип» та його 

працівників постійно намагалися дискредитувати перед світовою спільнотою 

радянська газета «Вісті з України», яка випускалася спеціально для українців 

закордону, а також конкурентні осередки української зарубіжної громади  

(«Вісник Організації оборони чотирьох свобід України», Товариство Української 



Студіюючої Молоді ім. Миколи Міхновського). Видавництво активно відстоювало 

свої позиції, тому зберегло авторитет серед українців в еміграційному середовищі. 

3. Правозахисна діяльність видавництва «Смолоскип» (інформаційний, 

видавничий, оборонний, «допомоговий» напрями) в закордонний період була 

його пріоритетним аспектом роботи. Значною інтенсивністю відзначалася 

інформаційна діяльність видавництва, представлена двома векторами – наданням 

світовій громадськості фактичних матеріалів про становище українців, репресії, 

політичних в’язнів в УРСР та одержанням інформації, заборонених документів, 

рукописів з України. «Смолоскип» мав власних зв’язкових, які, ризикуючи 

власним життям, перевозили підпільні матеріали з УРСР. Інформаційна 

діяльність була підґрунтям для основного напряму роботи «Смолоскипа» – 

видавничого. Через самвидав та заборонену в СРСР літературу «Смолоскип» 

доносив правдиву інформацію від очевидців радянської системи до світової 

спільноти. У межах оборонного напряму роботи представники «Смолоскипа» 

поширювали буклети, листівки, випущені багатотисячними тиражами на захист 

українських політв’язнів; підтримували постійні контакти з відділами Міжнародної 

Амністії; вели боротьбу за самостійну участь України в Олімпійських іграх і 

міжнародних спортивних змаганнях. «Допомоговий» напрям діяльності полягав 

у фінансовій та моральній підтримці з-за кордону політв’язнів в УРСР. 

Відстежити і вчасно припинити всі дії «Смолоскипа», спрямовані на захист 

політв’язнів, наглядачам тоталітарного режиму не вдавалося. Світова громада, 

зокрема ЗМІ, пресові агентства та міжнародні організації, активно підтримували 

процес оборони людських прав в УРСР, у якому «Смолоскип» відіграв важливу 

роль. 

4. Редакційно-видавничі трансформації «Смолоскипа» за часів незалежності 

України безпосередньо пов’язані з переїздом видавництва в Київ (1992) та 

адаптацією до нових економічних, суспільно-політичних умов. Суть цих 

трансформацій полягає в переході від правозахисної діяльності видавництва за 

кордоном до роботи із сучасними молодими авторами в Україні. Водночас 

разом із книжками лауреатів літературного конкурсу «Смолоскип» видає твори 

«розстріляного відродження», шістдесятників, що були недоступні в УРСР. 

Порівняно із закордонним періодом, де робота здійснювалася переважно за 

допомогою телефонного зв’язку та кореспонденції, видавництво «Смолоскип» 

в Україні стало прибутковим підприємством з визначеною організаційною 

структурою. Запорукою успішного розвитку осередку є фінансова підтримка 

української еміграційної громади, яку «Смолоскип» не втратив, переїхавши     

до Києва. Новаторськими підходами в художньо-технічному оформленні та 

поліграфічному виконанні своїх видань осередок привертає увагу читацької 

аудиторії, а також наближає книжкову комунікацію до електронної, імітуючи в 

паперових виданнях елементи гіпертексту. Редакційно-видавничі трансформації 

діяльності «Смолоскипа» сприяли тому, що видавництво зайняло свою нішу на 

книжковому ринку незалежної України. 

5. З типологічного погляду друкована продукція «Смолоскипа» відзначається 

різноаспектністю. Аналіз видань «Смолоскипа» за цільовим призначенням, 

матеріальною конструкцією, повторністю, періодичністю, структурою, 



мовною ознакою, обсягом засвідчує, що типологія видань осередку змінювалася 

протягом його діяльності у зв’язку з вимогами часу та прерогативами 

видавництва. Стратегічні підходи осередку, започатковані в США, не зазнали 

кардинальних зрушень, проте доповнилися. Типологічний діапазон друкованої 

продукції «Смолоскипа» за кордоном відображав правозахисну діяльність, а 

нині – демонструє зв’язок з актуальними питаннями сьогодення, передусім із 

випуском перших книжок молодих авторів. 

Тематично-жанровий аспект книжкової продукції видавництва «Смолоскип» 

засвідчує його залежність від суспільно-політичних умов у підрадянській 

і незалежній Україні. На виданнях «Смолоскипа» помітно відбилися  

постмодерністичні тенденції, новаторство авторів і видавців, проте вони не 

стали перешкодою для розвитку усталених традицій осередку, започаткованих 

у США. Видавничий репертуар «Смолоскипа» не втратив провідних тем, 

пов’язаних із «розстріляним відродженням», дисидентським рухом, діяльністю 

Української гельсінської групи. Основу видавничого репертуару «Смолоскипа» 

становлять суспільно-політична, культурна, мовна, літературна, мистецтвознавча, 

спортивна, релігійна тематика. Традиційні жанрові домінанти осередку (есе, 

спогади, роман, повість, оповідання та ін.) збереглися, водночас видавництво 

звертає увагу також на оригінальні авторські рішення в реалізації творчих 

задумів, що привертають увагу читацької аудиторії. 

6. Літературна критика в матеріалах друкованих та електронних ЗМІ 

протягом діяльності «Смолоскипа» активно впливала на популяризацію  

випущених видань серед читачів. Матеріали ЗМІ відображають суспільно-

політичні умови випуску книжок «Смолоскипа» та об’єктивне сприйняття їхнього 

значення в контексті історії українського книговидання. Анотації, рецензії, 

оглядові статті, присвячені виданням «Смолоскипа», уміщені в закордонних 

(газети «Свобода», «The Ukrainian weekly», «Washington Post», «Gazett», журнали 

«Сучасність», «Нове життя»), українських (газети «Літературна Україна», 

«Українська літературна газета», журнали «Книжник review», «Кур’єр Кривбасу», 

сайти «Літакцент», «Буквоїд», «Читомо») та російських (журнал «Поліс»)  

виданнях. Книжковий репертуар «Смолоскипа» також відображається в 

матеріалах власної періодики видавництва (журнал «Смолоскип України» з 

літературним додатком «Знак», бюлетень «Український самвидав», альманах 

«Молода нація»). 

Порівняння літературної критики закордонного та українського періодів 

діяльності «Смолоскипа» засвідчує постійні творчі пошуки літературознавців, 

їхні різноманітні підходи до тлумачення текстів та оформлення книжкової 

продукції, сучасного тяжіння до альтернативного висвітлення змісту та суспільно-

політичного контексту видань. І в еміграційній, і в українській періодиці виникали 

й досі виникають дискусійні протистояння навколо книжок «Смолоскипа», 

пов’язані з ідеологічно-політичними позиціями та конкуренцією між видавничими 

осередками. Особливу роль у збереженні авторитету «Смолоскипа» відіграло 

втручання його засновника О. Зінкевича в літературні дискусії, що 

продемонструвало відповідальність видавців за свою роботу.  



7. Діяльність видавництва в умовах конкуренції успішно забезпечується 

ефективною промоцією. Обрані видавництвом «Смолоскип» способи просування 

випущеної книжкової продукції (реклама; участь у щорічних книжкових 

виставках, ярмарках, форумах; публікація рецензій на випущені книжки,  

інтерв’ю з працівниками й авторами видавництва в друкованих та електронних 

ЗМІ; організація презентацій, творчих вечорів, марафонів, круглих столів; 

розміщення в Інтернеті сайту видавництва; зв’язки з українською еміграційною 

громадою та ін.) стимулюють її збут на ринку й виокремлюють осередок серед 

інших, впливаючи на вибір читацької аудиторії.  

В умовах багаторічної діяльності сформувався бренд «Смолоскипа». 

Ефективність зусиль для створення бренда видавництва забезпечується  

використанням таких інструментів: корпоративний сайт, зовнішня реклама, 

впізнаваний логотип, власні ЗМІ, участь у виставках, ярмарках та спеціальних 

заходах. Визнання бренда «Смолоскипа» в колі видавців, літераторів та читачів 

гарантується основними принципами: 1) незаангажованість і незалежність від 

політичної та економічної кон’юнктури в країні; 2) високопрофесійний рівень 

видавничої діяльності; 3) активність у популяризації осередку і його книжкової 

продукції серед читацької аудиторії. Бренд видавництва «Смолоскип» є основою 

його репутації та промоції на книжковому ринку. 

Протягом усієї діяльності для «Смолоскипа» характерна важлива місія, 

що полягає в донесенні до читачів заборонених радянською цензурою праць 

українських правозахисників, підтримці молодих авторів випуском дебютних 

книжок, пропагуванні українського друкованого слова у світі. Досвід 

«Смолоскипа», набутий за кордоном та в незалежній Україні, визначає його 

особливе місце в історії української видавничої справи. 

Проведене дослідження спонукає до подальших наукових розвідок з 

історії видавничої справи, оскільки діяльність еміграційних українських 

видавництв потребує системного вивчення.  
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комунікацій зі спеціальності 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та 

редагування. – Інститут журналістики, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

У дисертації вперше здійснено комплексне дослідження закордонного та 

українського етапів діяльності видавництва «Смолоскип», його становлення та 

особливостей функціонування. 

Простежено еволюцію «Смолоскипа» від часопису української молоді    

до видавництва, що було засноване українським емігрантом О. Зінкевичем. 

Висвітлено інформаційний, видавничий, оборонний і т. зв. «допомоговий» 

напрями правозахисної діяльності осередку за кордоном. У дослідженні  

системно проаналізовано організаційні засади роботи «Смолоскипа», зміни в 

типологічному й тематично-жанровому діапазоні видань. Обґрунтовано внесок 

видавництва в популяризацію авторів «розстріляного відродження», шістдесятників, 

твори яких були заборонені й недоступні в СРСР. У дисертації охарактеризовано 

вплив конкурсу «Смолоскипа» для молодих авторів на становлення літературних 

поколінь 1990-х, 2000-х, 2010-х років. Розглянуто діяльність видавництва в 

умовах конкуренції, яка забезпечується ефективністю способів просування  

його книжкової продукції. Визначено особливе місце «Смолоскипа» в історії 

української видавничої справи. 

Ключові слова: видавництво «Смолоскип», часопис «Смолоскип», 

правозахисна діяльність, українська еміграція, Осип Зінкевич, редакційно-

видавничі трансформації, видавничий репертуар. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Миколаенко А. Ю. Издательство «Смолоскип» (1967–2015) в истории 

украинского издательского дела. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.05 – теория и история издательского 

дела и редактирования. – Институт журналистики, Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

В диссертации впервые осуществлено комплексное исследование 

зарубежного и украинского этапов деятельности издательства «Смолоскип», 

которое отражает его становление и особенности функционирования. 

Раскрыто исторические предпосылки создания журнала «Смолоскип», 

который стал выходить на основе одноименной страницы украинской молодежи 



в газете «Украинское слово» (Париж). Проанализированы проблемно-тематические 

направления журнала во время его французского (1952–1957) и американского 

(1960–1967) периодов. Прослежено эволюцию «Смолоскипа» от журнала в 

издательство, основанное в США украинским эмигрантом О. Зинкевичем 

(1967). Выпуская самиздат и запрещенную в СССР литературу, «Смолоскип» 

доносил правдивую информацию от очевидцев советской системы в мировое 

сообщество. В исследовании освещены информационный, издательский, 

оборонительный и т. н. «вспомогательный» направления правозащитной 

деятельности издательства за рубежом. Представлена деятельность «Смолоскипа» 

в США как организации, которая не ограничивалась только выпуском 

литературы: в ее пределах постоянно создавались и работали различные  

службы, организации, связные, которые руководствовались одной корпоративной 

стратегией. В диссертации внимание сконцентрировано на эмиграционных 

дискуссиях, связанных с изданиями «Смолоскипа», которые свидетельствуют, 

что в условиях разобщенности украинцев за рубежом представителям  

издательства часто приходилось отстаивать свои позиции, чтобы не потерять 

доверия среди украинских эмигрантов и американцев.  

Системно проанализированы организационные основы деятельности 

«Смолоскипа»: в США работа осуществлялась преимущественно посредством 

телефонной связи и корреспонденции, в Украине издательство «Смолоскип» 

стало прибыльным предприятием с определенной организационной структурой. 

Выяснено, что залогом успешного развития «Смолоскипа» является финансовая 

поддержка украинских эмигрантов, которую издательство не утратило, переехав 

в Украину. 

В исследовании прослежены изменения в типологическом и тематическо-

жанровом диапазоне изданий «Смолоскипа». За границей печатная продукция 

издательства была ориентирована на правозащитную деятельность; в Украине 

она демонстрирует обновленную концепцию издательства, связанную с  

актуальными вопросами современности и вниманием к выпуску первых книг 

молодых авторов. Обоснованно вклад издательства в популяризацию писателей 

«расстрелянного возрождения», шестидесятников, произведения которых были 

запрещены и недоступны в СССР. На основании рецензий, обзоров, интервью 

выяснено, как книжный репертуар «Смолоскипа» отражается в материалах 

зарубежной и украинской периодики. Печатные, а также Интернет-СМИ, 

фиксируя издания «Смолоскипа» в течение всей его деятельности, существенно 

влияли на их популяризацию среди читательской аудитории. 

Рассмотрена деятельность «Смолоскипа» в условиях конкуренции, которая 

обеспечивается эффективностью продвижения его книжной продукции. Реклама, 

участие в книжных выставках и ярмарках, организация презентаций, творческих 

вечеров, семинаров, связи с украинскими эмигрантами и другие пути продвижения 

стимулируют сбыт книг «Смолоскипа» и выделяют издательство среди других, 

влияя на выбор читателей. За время многолетней деятельности сформировался 

бренд «Смолоскипа», что является основой его репутации на книжном рынке. 

Выявлены особенности сотрудничества издательства с авторами эмиграции и 

материковой Украины. Охарактеризовано влияние конкурса «Смолоскипа» для 



творческой молодежи на становление литературных поколений 1990-х, 2000-х, 

2010-х годов: выпуск дебютных изданий начинающих авторов открывает новые 

имена современных писателей и ученых. На основе уникального зарубежного  

и украинского опыта «Смолоскипа» определено его особенное место в    

истории украинского издательского дела. В диссертации акцентировано, что на 

протяжении всей деятельности издательство «Смолоскип» выполняет важную 

миссию – доносит до читателей запрещенные советской цензурой работы 

украинских правозащитников, выпускает книги молодых авторов, пропагандирует 

украинское печатное слово в мире. 

Ключевые слова: издательство «Смолоскип», журнал «Смолоскип», 

правозащитная деятельность, украинская эмиграция, Осип Зинкевич, редакционно-

издательские трансформации, издательский репертуар. 

 

 

ANNOTATION 

 

Mykolaienko A. Y. Publishing house «Smoloskyp» (1967–2015) in the 

history of Ukrainian publishing. – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of candidate of social communications, 

specialty 27.00.05 – theory and history of publishing and editing. – Institute of 

Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

For the first time a complex research of foreign and Ukrainian stages of the 

publishing house «Smoloskyp», which reflects its formation and operation features, is 

conducted. 

The evolution of «Smoloskyp» is traced from magazine of Ukrainian youth to 

the publishing house that was founded by Ukrainian emigrant O. Zinkevych. The 

thesis deals with information, publishing, defense and «relief» lines of human rights 

activities of the center abroad. The research systematically analyzed organizational 

principles of «Smoloskyp», changes in typological and thematic-genre range of 

publications. The author grounds contribution of the publishing house to the 

popularization of authors of «Executed Renaissance», Sixties, whose works were 

banned and unavailable in the USSR. The thesis characterizes the influence of 

«Smoloskyp» competition for young writers to formation of literary generations of 

1990s, 2000s, 2010s. The author considers publishing activity in a competitive 

market, which provides by efficient ways to promote books. The place of 

«Smoloskyp» in the history of Ukrainian publishing is determined on the basis of its 

foreign and Ukrainian experience.  

Key words: publishing house «Smoloskyp», magazine «Smoloskyp», advocacy, 

Ukrainian emigration, Osyp Zinkevych, editorial and publishing transformation, 

publishing repertoire. 

 


