
 

Міністерство культури України 

Київський національний університет культури і мистецтв 

 

 

На правах рукопису 

 

 

МИКОЛАЄНКО АЛЛА ЮРІЇВНА 

 

УДК 007:304:655.41(477)(73=161.2)"1967/2015" 

 

ВИДАВНИЦТВО «СМОЛОСКИП» (1967–2015)  

В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 

 

27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування 

 

 

 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій 

 

 

Науковий керівник 

Гурбанська Антоніна Іванівна,  

доктор філологічних наук, професор 

 

 

Київ – 2015 



 

 

2 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………….…4 

 

РОЗДІЛ 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАВНИЦТВА «СМОЛОСКИП» ЯК ПРЕДМЕТ 

НАУКОВОГО АНАЛІЗУ…………………………………………….…………..…..11 

1.1. Висвітлення роботи «Смолоскипа» в контексті теоретичних та 

історичних досліджень………………..…………………………………….…..….11 

1.2. Джерела вивчення історії видавництва: архівна складова………...27 

Висновки до розділу 1……………………………………………………….35 

 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИДАВНИЦТВА «СМОЛОСКИП»…………………………………………….37 

2.1. «Смолоскип» в еміграції (1950–1967): еволюція від часопису до 

видавництва…………………………………………………………………………37 

2.2. Організування діяльності видавництва «Смолоскип» у США (1967–

1992)……..……………………………………………..……………….………..….48 

2.3. Правозахисний аспект функціонування осередків видавництва 

«Смолоскип» за кордоном…………………………………………………………....63 

2.4. Діяльність видавництва «Смолоскип» у незалежній Україні (1992–

2015): редакційно-видавничі трансформації……………………………………...80 

Висновки до розділу 2………….……………………………………………89 

 

РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІКА ВИДАВНИЧОГО РЕПЕРТУАРУ 

«СМОЛОСКИПА»…………………………………………………………………93 

3.1. Типологія видавничої продукції…………………………………….....93 

3.2. Тематично-жанрова характеристика видань…………………..…….102 

3.3. Книжкова продукція «Смолоскипа» в рецепції ЗМІ……………...…112 

Висновки до розділу 3……………………………………………………...122 

 



 

 

3 

РОЗДІЛ 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАВНИЦТВА В УМОВАХ КНИЖКОВОГО 

РИНКУ………………...…………………………………………………………..127 

4.1. Шляхи просування друкованої продукції «Смолоскипа»……..........127 

4.2. Автор у комунікаційній системі видавництва……………………….136 

4.3. «Смолоскип» як осередок самореалізації творчої молоді…………..147 

Висновки до розділу 4……………………………………………………..157 

 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………160 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………...…………169 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………...202 



 

 

4 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зі здобуттям Україною незалежності стала 

доступною інформація про діяльність її провідних видавничих осередків, що 

були засновані в еміграції й відіграли важливу роль в історії українського 

книговидання («Пролог», «Сучасність», Перша українська друкарня, 

Українська видавнича спілка, «Нові дні», «Молоде життя» та ін.). Особливе 

місце серед них займає видавництво «Смолоскип», діяльність якого 

розпочалася у США (1967). Концентруючи увагу на випуску самвидаву та 

забороненої в СРСР літератури, протягом тривалого часу це видавництво було 

ідеологічним, інформаційним та організаційним центром підтримки дисидентів 

материкової України. З переїздом до Києва (1992) «Смолоскип» продовжує 

роботу над книжковими проектами, у яких друкуються недоступні за 

радянських часів літературні твори та документальні матеріали. Водночас 

видавництво є одним із найважливіших осередків виховання молодих поколінь 

письменників і науковців України. 

Діяльність «Смолоскипа» досі недостатньою мірою привертала увагу 

науковців. Окремі аспекти його функціонування частково висвітлено в статтях 

іноземних енциклопедій, покажчиків, працях зарубіжних науковців, які 

вивчають самвидав та літературний процес в Україні (В. Сацевич, О. Гнатюк). 

Сучасні українські вчені побіжно згадують «Смолоскип» у контексті 

досліджень опозиційного руху другої половини ХХ ст. (Ю. Каганов, 

Г. Касьянов, Т. Лутчин), українського самвидаву (С. Лис, О. Обертас, 

О. Спанатій), діяльності шістдесятників (Л. Тарнашинська), української 

еміграції (В. Губарець, Ю. Недужко, О. Омельковець), співпраці з іншими 

видавничими осередками за кордоном (М. Тимошик, В. Чекалюк), тенденцій 

сучасного книговидання (І. Копистинська) та інших дотичних проблем. Про 

діяльність видавництва фрагментарно йдеться в ідеологічно заангажованих 

працях радянських авторів (Ю. Римаренко, М. Варварцев, В. Большаков). 

Фактологічну інформацію про «Смолоскип» розпорошено в публіцистичних 
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матеріалах закордонних та українських ЗМІ. Проте й досі немає комплексного 

наукового дослідження, яке б відображало зародження, становлення й 

особливості функціонування видавництва «Смолоскип» в еміграції та 

незалежній Україні. Ґрунтовного опрацювання, систематизації та введення до 

наукового обігу потребують унікальні архівні документи й матеріали, пов’язані 

з діяльністю видавництва за кордоном, які раніше не використовувалися. 

Вивчення видавничих досягнень та фахової культури «Смолоскипа» дає 

змогу зосередити увагу на осібність та активність осередку в контексті 

загального розвитку еміграційного книговидання українців, а також сприяє 

формуванню цілісної і не спотвореної ідеологічними радянськими приписами 

історії української видавничої справи. Не менш вагомим є аналіз роботи 

«Смолоскипа» в Україні, що доповнює знання про сутність сучасних викликів 

книжкового ринку перед видавцями. 

Актуальність теми дисертації визначається не лише суто редакційно-

видавничими аспектами, а й історичними, політичними, націотворчими 

проблемами, безпосередньо пов’язаними з діяльністю «Смолоскипа». Важливо 

виявити місце книжкової продукції цього видавництва в історико-культурному 

процесі, її значення для осмислення маловідомих та переоцінювання відомих 

історичних фактів, подій, тенденцій, зокрема радянського періоду. Дослідження 

роботи «Смолоскипа» зумовлене також необхідністю вивчення ролі 

еміграційних видавництв у становленні державної незалежності нашої країни. 

Нинішня концепція «Смолоскипа», що ґрунтується на просвітницьких засадах, 

є актуальною з позицій утвердження національної свідомості українців у 

сучасних суспільно-політичних умовах, які супроводжуються зазіханнями на 

цілісність та єдність України. 

Вивчення американського й українського досвіду «Смолоскипа» 

розширює теоретичні знання та практичні навички сучасних фахівців 

книжкової справи, спонукає їх до творення оптимальних видавничих стратегій 

з орієнтацією на історичні перспективи. 

Усі ці аспекти й визначають актуальність теми дисертації. 
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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» в еміграції, 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. 
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Предмет дослідження – зародження й розвиток видавництва 

«Смолоскип», специфіка його книжкового репертуару та діяльність у 

конкурентних умовах. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють видавничу діяльність 

«Смолоскипа» від 1967 до 2015 р. (перший квартал) – від фактичного 

заснування видавництва до сьогодні. 

Теоретико-методологічною основою дисертації є праці з теорії та 

історії видавничої справи вітчизняних і зарубіжних дослідників, присвячені 

вивченню тенденцій сучасного книговидавничого ринку (Н. Зелінська, 

І. Копистинська, В. Теремко, М. Тимошик), типологічному аналізу видань 

(А. Гречихін, М. Тимошик, Г. Швецова-Водка), видавничому маркетингу та 

книготоргівлі (Е. Бейверсток, Я. Влодарчик, Б. Єсенькін, Г. Ключковська, 

В. Кулаковська, Ю. Майсурадзе, О. Новікова, В. Перлов, В. Теремко, 

М. Тимошик, П. Форсайт), трансформаціям видавничої діяльності в Україні 

(Н. Кучина, В. Маркова, В. Теремко, В. Шпак), історії українського 

книговидання (Я. Ісаєвич). У дослідженні використано літературознавчі 

розвідки із проблем жанрології (А. Гурбанська, Н. Копистянська, А. Тертичний, 

О. Кушнір). Теоретико-методологічним підґрунтям вивчення теми стали також 

праці закордонних авторів, проблематика яких розкриває розвиток руху опору в 

УРСР (Я. Білоцеркович, Т. Раковська-Хармстоун, К. Фармер). 

У дисертації використано комплекс дослідницьких методів, що дали 

змогу різновимірно і цілісно висвітлити діяльність видавництва «Смолоскип».  

Застосовано такі теоретичні методи: аналізу і синтезу, узагальнення, індукції і 

дедукції – для вивчення стану наукової розробленості теми та виявлення 

особливостей і тенденцій у роботі видавництва; системний метод – для 

встановлення зв’язків між різними видами діяльності «Смолоскипа» та 

розгляду єдності цілей і результатів; історичний метод – для дослідження 

виникнення та розвитку часопису і видавництва «Смолоскип» в умовах 

американського та українського книговидання, періодизації їх діяльності; 

класифікації – для поділу видань на тематико-типологічні групи, 
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систематизації – для визначення характерних рис матеріалів літературної 

критики. Використано емпіричні методи: порівняння – для виявлення спільних 

і відмінних ознак французького й американського варіантів журналу 

«Смолоскип», а також зарубіжного й українського періодів діяльності 

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

інформації у засновника, директора, працівників видавництва. Крім 

загальнонаукових, важливе значення мали також конкретно-наукові методи 

дослідження: біографічний – для з’ясування ролі окремих персоналій в історії 

осередку, статистичний – для оцінювання конкретних показників роботи 

видавництва, бібліографічний – для створення каталогу 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; 
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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 дисертації. Результати дисертації було 

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: 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАВНИЦТВА «СМОЛОСКИП» ЯК ПРЕДМЕТ 

НАУКОВОГО АНАЛІЗУ 

 

1.1. Висвітлення роботи «Смолоскипа» в контексті теоретичних та 

історичних досліджень 

 

Українська еміграція є феноменальним явищем нашої історії та культури, 

що дедалі більше привертає увагу сучасних дослідників. Масштаби діяльності 

закордонного українства не вичерпуються лише зміцненням зв’язків з 

історичною батьківщиною. У ХХ ст. українська громада стала одним із 

найбільш політично, економічно та культурно активних еміграційних осередків 

у світі. Під час другої і третьої хвиль еміграції (1920–1980-ті рр.) за кордон 

виїхали відомі українські письменники, публіцисти, культурно-освітні, наукові 

та громадські діячі, які сприяли відновленню та утвердженню національної 

державності, підвищенню міжнародного іміджу України. Розбудовуючи 

громадсько-політичні та видавничі організації, українська громада діяла в 

умовах постійного протистояння більшовицькому тоталітарному режиму в 

УРСР. Одним із найефективніших засобів донесення правдивої інформації про 

ситуацію в материковій Україні було друковане слово. 

Низка видавничих осередків, які створило світове українство за часи 

існування СРСР, охоплює різні континенти і різні країни. Українську книгу за 

кордоном поширювали такі видавництва, як: «Пролог» – «Сучасність» (Нью-

Йорк – Мюнхен), видавництва Наукового товариства ім. Шевченка (Париж, 

Нью-Йорк), Української вільної академії наук, Шкільної Ради Українського 

конгресового комітету Америки, Маріяна Коця (Нью-Йорк), «Смолоскип» 

(Балтимор), «Київ» (Філадельфія), «Молоде життя», «Дніпрова хвиля» 

(Мюнхен), «Нові дні» (Торонто), Перша українська друкарня (Париж), 

Українська видавнича спілка (Лондон), видавництва отців Василіян (Рим), 

Миколи Денисюка (Буенос-Айрес, Чикаго), видавнича спілка «Тризуб», 
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видавництво Івана Тиктора (Вінніпег) та ін. Ці осередки відіграли важливу роль 

в історії українського книговидання. Тривалий час достовірну інформацію про 

їхню діяльність з ідеологічних причин замовчували або подавали під 

викривленим кутом зору. Нині назріла потреба аналізу досвіду українських 

закордонних видавництв, зусиллями яких було закладено підґрунтя для 

сучасної професійної діяльності в галузі книжкової справи. 

Серед еміграційних книговидавничих осередків вирізняється видавництво 

«Смолоскип», яке започаткувалося у США і з проголошенням незалежності 

було перенесене на територію материкової України. Нині наявні матеріали про 

«Смолоскип» створили основу для систематизації фактичних відомостей та 

комплексного вивчення його діяльності. До проблематики дослідження дотичні 

публікації зарубіжних, радянських авторів та дослідників незалежної України.  

За кордоном еміграційна діяльність видавництва «Смолоскип» 

висвітлювалася в енциклопедіях та покажчиках 1970–1980-х рр., матеріали яких 

містять переважно фактичні та статистичні відомості в стислому викладі. 

Незважаючи на те, що в цих виданнях про «Смолоскип» подано інформаційні 

статті оглядового характеру, наведений у них фактаж дає змогу перевірити й 

уточнити ті чи інші аспекти функціонування видавництва.  

Окрему статтю про «Смолоскип» О. Зінкевича вміщено в «Енциклопедії 

українознавства» за ред. В. Кубійовича – фундаментальній праці з україністики, 

створеній під егідою Наукового товариства ім. Шевченка в Європі. У цій 

публікації подано хронологію розвитку осередку від редакції журналу до 

видавничого осередку, що «перевидає твори укр. самвидаву і заборонені на 

Україні літ. твори» [49, с. 2920]. Окремими блоками представлено інформацію 

про організації, що діяли при видавництві – Українську інформаційну службу 

«Смолоскип», яка «інформує укр. і чужу пресу про події на Україні (серед ін. 

про арешти, репресії, перебування в концентраційних таборах)» [49, с. 2920] та 

Організацію на оборону людських прав в Україні, «створену 1970 р. для 

оборони укр. політ. в’язнів» [49, с. 2920]. У статті викладено важливу 

статистичну інформацію, яка підсумовує інформаційну діяльність осередку: 
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кількість пресових повідомлень про події в Україні, випущених буклетів та 

листівок, зібраних підписів у рамках правозахисних акцій видавництва.  

Діяльність видавництва «Смолоскип» не залишилися поза увагою 

американського дослідника українського походження Р. Вереса, який в 

Українському бібліографічно-довідковому центрі (Чикаго) випустив видання 

«Directory of Ukrainian publishing houses, periodicals, bookstores, libraries, and 

library collections of  Ukrainica in diaspora» («Покажчик українських видавництв, 

періодики, книгарень, бібліотек і бібліотечних колекцій україніки в діаспорі»). 

Р. Верес представив «Смолоскип» як «видавців переважно дисидентської 

літератури, нелегально ввезеної з України та літератури про радянський терор в 

Україні» [296, с. 2]. У коротких довідках про українські організації та установи 

міститься інформація про зв’язки «Смолоскипа» з мережею книгарень, зокрема 

з «Defense Book Store» («Книгарня захисної літератури») в Чикаго. 

У канадському виданні «Encyclopedia of Library and Information Science» 

(«Енциклопедія бібліотечної та інформаційної науки») про «Смолоскип» 

ідеться в розділі «Ukraine, book printing and publishing» («Україна, 

книгодрукування та видавнича справа»). В енциклопедії наводяться 

найважливіші українські видавництва, які випускали художню, історичну, 

політичну літературу. «Смолоскип» та «Сучасність», на думку авторів, 

вирізняються з-поміж інших осередків тим, що «з’явилися як видавці праць 

ув’язнених українських дисидентів» [267, с. 301]. 

Починаючи з 1990-х рр., з’являються праці окремих зарубіжних 

науковців, у яких діяльність «Смолоскипа» висвітлюється принагідно у зв’язку 

з іншими науковими проблемами. Значну увагу еміграційному періоду 

діяльності видавництва приділив у праці «The Ukrainian Diaspora» («Українська 

діаспора») канадський соціолог В. Сацевич. У розділі «Ukraine in the postwar 

diaspora» («Україна в післявоєнній діаспорі») серед представників «третьої 

хвилі» української еміграції дослідник виокремив постать О. Зінкевича та 

відзначив вагомий внесок заснованого ним видавництва в правозахисну 

діяльність української громади за кордоном. Одним із найбільш значущих 



 

 

14 

видань, випущених «Смолоскипом», дослідник назвав «Український вісник» – 

«підпільний журнал, надрукований у радянській Україні дисидентами» [284, 

с. 157]. В. Сацевич відзначив, що шляхом випуску самвидавних матеріалів, які 

«пробивалися» з УРСР на Захід, «Смолоскип» допомагав у захисті прав 

українців на міжнародному рівні.  

Польська дослідниця в галузі українознавства, перекладач і 

популяризатор української літератури О. Гнатюк (польс. – Aleksandra Hnatiuk) 

окреслила окремі аспекти українського етапу функціонування видавництва 

«Смолоскип». Аналізуючи нативістичний (народницький) та західницький 

(проєвропейський) дискурси в українській літературі часів незалежності, 

О. Гнатюк відзначила вагому роль у 1990-х рр. антологій «Молоде вино», 

«Тексти» та «Іменник», випущених у «Смолоскипі, які, на її думку, стали 

«літературними маніфестами» свого покоління [272, с. 209]. О. Гнатюк 

наголосила також на важливому значенні інтелектуальних дискусій під час 

семінарів творчої молоді, організованих видавництвом [272, с.  213]. 

Правозахисна діяльність «Смолоскипа» у США фрагментарно 

розглядалася в американському виданні «Historical Dictionary of Ukraine» 

(«Історичний словник України») [271]. У статті «Dessident movement» 

(«Дисидентський рух») видавництво представлено як одне з найактивніших 

еміграційних осередків Заходу, які перекладають і поширюють праці, 

заборонені в Україні. У цьому ж матеріалі йдеться про унікальний зміст праць 

В. Мороза та Д. Шумука, випущених у «Смолоскипі», що розкривають 

справжню сутність радянської тоталітарної системи.  

Окремі дослідження закордонних авторів є важливим теоретичним 

підґрунтям у вивченні американського періоду «Смолоскипа», оскільки дають 

комплексне уявлення про історичне тло та події в УРСР, що відобразилися на 

діяльності українських закордонних видавництв. Для об’єктивного аналізу 

правозахисної діяльності «Смолоскипа» в еміграції важливими є праці 

канадського політолога Т. Раковської-Хармстоун [282], яка з’ясувала сутність і 

причини розвитку руху опору на території СРСР. Із зарубіжних джерел для 
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дослідження цінні праці американських науковців К. Фармера «Український 

націоналізм у післясталінську еру: міфи, символи та ідеологія в радянській 

національній політиці» [269] та Я. Білоцерковича «Радянське українське 

інакомислення. Наука політичного відчуження» [261]. К. Фармер пов’язував 

появу опозиційного руху в УРСР із конфліктом духовних та ідеологічних 

цінностей між дисидентами і державою в національному питанні. Тему 

конфлікту цінностей продовжив Я. Білоцеркович: підхід науковця базувався на 

концепції відчуження. Я. Білоцеркович проаналізував проблему з огляду на 

попередні етапи національно-визвольної боротьби українців, підкресливши 

спадкоємність руху опору 1960–80-х років. Названі праці дають змогу 

об’єктивно проаналізувати рух дисидентів в УРСР та його вплив на роботу 

українських осередків за кордоном, зокрема й видавництва «Смолоскип».  

Діяльність «Смолоскипа» в еміграції фрагментарно висвітлювалася в 

публіцистичних матеріалах закордонних ЗМІ, які містять цінну фактичну 

інформацію про видавничий репертуар осередку та його активну правозахисну 

діяльність. Найбільше публікацій, пов’язаних із видавництвом, було 

опубліковано в американських («Sunday Bulletin», «New York Daily News», 

«Washington Post») та канадських («Gazett», «Telegram») газетах. Роботу 

«Смолоскипа» активно відстежували і представляли періодичні видання 

української громади у США (газети «Свобода» та «The Ukrainian weekly»), 

Канаді (журнал «Нові дні»), Франції (газета «Українське слово»), Німеччині 

(журнал «Сучасність). Так, публікація В. Трусана в газеті «Українське слово» 

спрямована на захист і збереження позитивної репутації видавництва в той час, 

коли «велась спочатку “шептана” кампанія проти “Смолоскипа” і упорядника 

збірки О. Зінкевича, яка з бігом часу починала набирати в деяких місцевостях 

загостреного характеру» [225, с. 1]. Матеріали газет і журналів дають змогу 

системно відстежити хронологію подій і заходів, до яких безпосередньо були 

причетні представники «Смолоскипа». 

Виявлені праці засвідчують, що закордонні автори, переважно 

представники української громади, побіжно згадували про діяльність 
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«Смолоскипа» в контексті дослідження «третьої хвилі» еміграції українців, 

дисидентського руху за часів УРСР та становлення літературного процесу 

незалежної України. Про видавництво йшлося в статтях енциклопедій, 

словників та покажчиків, а згодом у поодиноких працях науковців, які 

висвітлювали тематику української еміграції (В. Сацевич, О. Гнатюк). Нині 

саме завдяки їхнім матеріалам можна з’ясувати достовірні факти діяльності 

«Смолоскипа» за кордоном. 

Радянські дослідники аналізували діяльність «Смолоскипа» та інших 

еміграційних видавництв, виходячи з агресивної імперської політики СРСР 

щодо українських закордонних осередків. У їхніх працях відображалася 

непримиренна боротьба між соціалістичною та капіталістичною ідеологіями, 

пролетарським інтернаціоналізмом і буржуазним націоналізмом. Керуючись 

принципами партійної патетики, радянські автори різко критикували діяльність 

еміграційних видавничих осередків, що, на їхню думку, були 

націоналістичними прислужниками інтересам світової реакції. 

Нині маємо змогу об’єктивно розглянути, наскільки викривлена 

інформація про «Смолоскип» подавалася в науковій літературі за часів СРСР. 

Радянські автори намагалися спаплюжити видавництво, називаючи його 

загрозливим буржуазно-націоналістичним осередком, діяльність якого була 

спрямована проти політики комуністичної партії. Так, про «Смолоскип» ідеться 

в кількох працях Ю. Римаренка – українського дослідника, який за часів СРСР 

став одним із речників радянського режиму в науці. У роботі «Буржуазний 

націоналізм та його “теорія” нації» Ю. Римаренко згадував «Смолоскип» разом 

із видавництвами «Пролог» та «Українська друкарня», що були осередками 

націоналістичної еліти українців за кордоном. Автор акцентував увагу на 

роз’єднаності та ворожнечі всередині української еміграційної громади, 

зокрема й серед видавництв. «Печерному» антикомунізму в еміграції 

Ю. Римаренко протиставив «міцний союз народів» в СРСР [180, с. 358].  

У виданні «Антикоммунистический альянс» Ю. Римаренко назвав 

міжнародні конференції та слухання на захист українських політв’язнів 
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інструментом антирадянських та антикомуністичних диверсій з боку 

«Смолоскипа» та інших закордонних організацій. Упереджені висновки автора, 

побудовані винятково на пафосних партійних принципах, спрямовані на те, 

щоб викликати недовіру серед українців УРСР до «Смолоскипа» та інших 

видавничих осередків закордону, адже інформація про їхню діяльність могла 

стати відомою в Україні завдяки нелегально ввезеним виданням.  

Заангажовані імперською політикою думки щодо діяльності 

«Смолоскипа» належать ще одному українському науковцю радянських часів –

М. Варварцеву. У праці «Национализм в обличье советологии: критика 

современной буржуазной историографии Украины» автор зазначив, що 

діяльність закордонних видавництв «Смолоскип» та «Пролог» сприяє 

«розширенню ідеологічної диверсії міжнародної розрядки»  [18, с. 36]. 

М. Варварцев наголосив на тісній співпраці українських видавничих осередків з 

американськими спецслужбами та недостовірності «фальсифікованих» 

публікацій про СРСР за кордоном. 

За радянських часів про діяльність «Смолоскипа» висловлювалися і 

російські автори. Особливо негативну реакцію викликало присвоєння 

видавництву імені В. Симоненка, спадщину якого імперська критика СРСР 

тривалий час намагалася канонізувати як «партійну». Так, публіцист 

В. Большаков у виданні «В поисках сверхоружия: очерки с идеологического 

фронта» зауважив, що українське еміграційне середовище «роздуло 

антирадянське пропагандистське кадило навколо поета, не посоромившись 

навіть назвати його іменем націоналістичне видавництво «Смолоскип», що 

існує на кошти ЦРУ» [15, с. 46]. 

Праці радянських дослідників, побудовані на пропаганді радянської  

ідеології СРСР, не лише нівелюють значення української еміграційної 

видавничої справи, а і є демонстративними проявами різкої антиукраїнської 

політики, яка продовжується нині. Агресивні імперські позиції все більше 

загострюються. Крім ідеологічної та комунікаційної форм антиукраїнської 
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боротьби, активізувалася ще й збройна форма: інформаційна війна Росії не 

стихла й переросла у війну на сході України. 

Публікації теоретиків «буржуазного націоналізму», насичені різкими і 

безпідставними звинуваченнями українців зарубіжжя, потребують на окреме 

ґрунтовне дослідження. Проте нині актуально констатувати зафіксований 

істориками В. Маслійчуком та А. Портновим показовий факт про «кар’єрні 

стратегії борців із фальсифікаціями» в період після розпаду СРСР: «Серед них 

не виявилось жодного ідейного прибічника власних недавніх непохитних 

переконань!.. При цьому жоден із них не вважав за потрібне відмовитися від 

наукових ступенів і звань, отриманих за «викривальні» праці, або публічно 

визнати антинауковий характер своїх публікацій тих років» [100]. За 

незалежної України Ю. Римаренко став теоретиком націоналізму, 

М. Варварцев – дослідником проблем українсько-італійських суспільно-

політичних і культурних відносин. Відійшовши від патетичної критики 

ідеологічних диверсій та фальсифікацій, вони не спростували відверто 

антиукраїнський зміст своїх попередніх праць, а водночас адаптувалися до 

наукового процесу в незалежній Україні. Висловлені позиції колишніх 

прибічників ідеології тоталітарного режиму стосовно еміграційних видавництв 

нині можуть бути лише наочним свідченням сфальшованої радянським 

режимом історії української еміграції та історії видавничої справи українців за 

кордоном. «Антибуржуазні» праці не мають наукової цінності для вивчення 

діяльності видавництв в аспекті їхнього професіоналізму. 

За незалежної України з’явилися праці, у яких об’єктивно й без 

ідеологічної заангажованості висвітлено закордонний та український періоди 

діяльності видавництва «Смолоскип». У них висвітлено окремі аспекти 

означеної теми, переважно побіжно, в контексті досліджень шістдесятництва, 

самвидаву та дисидентського руху в радянській Україні.  

У монографії «Самвидав як феномен культури і суспільно-політичної 

думки 1960-х–1980-х років (Західна Україна)» [95] історик С. Лис на основі 

діяльності «Смолоскипа» проаналізував, як український самвидав потрапляв за 
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кордон. Дослідник відзначив важливу роль видавництва в поширенні 

самвидавних праць у світі. Автор монографії навів фактичні дані про 

заснування, функціонування в еміграції та переїзд осередку в Київ. У праці 

йдеться про цінність оригіналів і перевидань, збережених у Музеї -архіві й 

Документальному центрі українського самвидаву при видавництві. С.  Лис 

додатково звернув увагу і на значення бюлетеня «Смолоскип України» та 

літературного конкурсу для сучасної творчої молоді. 

У дослідженнях українського самвидаву О. Обертаса «Смолоскип» 

фігурує як одне з найактивніших видавництв забороненої в УРСР літератури 

періоду 1960–1980-х років. Заслуговує на увагу монографія цього дослідника 

«Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і – початок 

1970-х років)», у якій виявлено особливості системи «самвидав – тамвидав – 

самвидав», зокрема й на основі літератури (Є.  Сверстюк «Собор у риштованні», 

правозахисний журнал «Український вісник») та періодики, випущеної 

видавництвом «Смолоскип» (журнал «Смолоскип»). У монографії О.  Обертаса 

проаналізовано діяльність інформаційної служби «Смолоскип» у контексті її 

співпраці з американською та канадською пресою. Більшість фотоматеріалів, 

використаних у монографії, – з Музею-архіву і Документаційного центру 

українського самвидаву «Смолоскипа», директором якого тривалий час був 

О. Обертас. 

Архівні матеріали «Смолоскипа» також використано в дисертації 

О. Спанатія «Український самвидав 1960–1980-х років: сегмент неперіодичних 

видань». Науковець залучив до роботи фактичну інформацію про видавничу та 

правозахисну діяльність видавництва «Смолоскип» в еміграції. Так, 

О. Спанатій наголосив на тому, що «за більш ніж 30 років роботи видавництвом 

у Балтиморі підготовлено до друку і видано близько 200 назв книг, загальним 

накладом чверть мільйона примірників» [208, с. 10]. Аналізуючи самвидавні 

праці, які були перевезені на Захід і випущені за кордоном, дослідник відзначив 

вагоме значення книжкової продукції «Смолоскипа»  (М. Осадчий «Більмо», 

«Широке море України», журнал «Український вісник», Д. Шумук «За східним 
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обрієм»). Видання «Смолоскипа» дослідник частково розглянув у площині 

типолого-тематичної характеристики літератури самвидаву, надрукованої в 

еміграції. Цінними для дослідження є описані О. Спанатієм схеми та способи 

перевезення заборонених в СРСР матеріалів, до яких вдавалися і представники 

«Смолоскипа»: за посередництвом українських моряків, через українських 

спортсменів, через налагоджені контакти з митною службою в Болгарії. 

У дослідженні О. Спанатія окремо йдеться про спеціальні курси 

П. Фединського при видавництві, відображено роботу зв’язкових 

«Смолоскипа» – Н. Воляник, Б. Колоса, Г. Пісецької, Ю. Саєвича. 

Попри те, що в дисертації О. Спанатія «Смолоскипу» відведено значну 

увагу, праця містить суттєві фактичні неточності. Так, дослідник зазначив, що 

видавництво «почало діяти на початку 60-х років ХХ століття у Франції», а 

«згодом переїхало разом із засновниками О. Зінкевичем та О. Шевченком» 

[208, с. 10]. Натомість нині достовірно відомо, що у Франції функціонувало не 

видавництво, а часопис «Смолоскип», редакцію якого перенесли в США. 

Видавнича діяльність осередку розпочалася вже після переїзду в Балтимор з 

появою перших книжок «Смолоскипа» не на початку, а наприкінці 60-х років 

ХХ ст. Невиправдано О. Спанатій назвав і двох засновників видавництва: 

О. Шевченко справді був співробітником редакції журналу «Смолоскип» від 

часу його створення, проте співзасновником він не міг бути, бо не проживав у 

Франції. Більше того, в американському статуті видавництва чітко зазначено: 

«Єдиним засновником є Осип Зінкевич…» [263, с. 4], що остаточно 

підтверджує непричетність О. Шевченка до створення видавництва.  

Важливу роль «Смолоскипа» в поширенні інформації про події руху 

опору в УРСР серед еміграційного середовища відзначив Г. Касьянов у 

монографії «Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років» 

[71, с. 6]. Аналізуючи розвиток опору інтелігенції від культурно-національного 

відродження в 60-х роках ХХ ст. до часу звільнення з таборів останніх 

політв’язнів-дисидентів, автор звернув увагу на співпрацю інформаційної 

служби «Смолоскип» із пресою США та Канади. Дослідник відзначив, що 
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«Смолоскип» передавав самвидавні матеріали закордонним газетам,  резонансні 

публікації яких були «неприємним сюрпризом для радянських офіційних осіб» 

[71, с. 105]. Серед видань, опублікованих «Смолоскипом» у США, Г. Касьянов 

виокремив випуски «Українського вісника» – позацензурного суспільно-

політичного журналу, що виходив у 70–80-х роках ХХ ст. 

Правозахисний аспект діяльності видавництва «Смолоскип» висвітлено в 

дослідженні опозиційного руху 1980-х років Ю. Каганова [70], у якому 

проаналізовано ряд документів зі збірників «Смолоскипа», присвячених 

Українській гельсінській групі. Джерельну базу дисертації Ю. Каганова 

становлять спогади та мемуари членів УГГ – М. Руденка, О. Мешко, 

Л. Лук’яненка, П. Григоренка, В. Овсієнка, М. Мариновича, О. Тихого, частина з 

яких опублікована зусиллями видавництва «Смолоскип». Дослідник уперше ввів 

до наукового обігу окремі матеріали Музею-архіву та Документаційного центру 

українського самвидаву «Смолоскип» (листи правозахисників із місць 

позбавлення волі, щоденникові записи, матеріали судових справ, листування з 

органами державної влади, звернення до представників закордонних ЗМІ). 

Активну участь видавництва «Смолоскип» у поширенні інформації про 

події опозиційного руху в УРСР другої половини ХХ ст. відзначив дослідник 

Т. Лутчин. Серед найпомітніших видань української еміграції, опублікованих 

на Заході в 60–80-х рр., автор назвав випущену «Смолоскипом» працю 

«Широке море України» [250]. Т. Лутчин також наголосив на тому, що 

«найповнішим документальним виданням про діяльність Української 

гельсінської групи є збірник матеріалів видавництва “Смолоскип”» [97, с. 226]. 

Дослідник акцентував на вагомій ролі «Смолоскипа» в реалізації основної мети 

українців за кордоном – поширенні інформації про події національно-

визвольного руху в Україні. 

Вивчаючи правозахисну, видавничу та благодійну діяльність української 

еміграційної громади, спрямовану на відновлення державної незалежності 

України (середина 40-х – початок 90-х років ХХ ст.), історик Ю. Недужко 

розкрив значення видавництва «Смолоскип» у захисті прав людини в УРСР; 
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при цьому дослідник використав документацію з архіву «Смолоскипа» про 

правозахисну та інформаційну діяльність українців країн Заходу. У працях 

Ю. Недужка [148–151] фрагментарно висвітлено участь представників 

Інформаційної служби «Смолоскип» у роботі Віденської конференції НБСЄ 

(1986–1989) та в Олімпійських іграх, а також зв’язки зі Світовим конгресом 

вільних українців (Нью-Йорк). Найбільшої уваги варта монографія науковця 

«Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України 

(середина 40-х – початок 90-х років ХХ століття)», у якій цінним є ґрунтовний 

аналіз історичних, соціально-політичних та економічних умов діяльності 

організацій української еміграції, у т. ч. і «Смолоскипа», в різних країнах світу.  

Книжкову продукцію «Смолоскипа» в контексті дослідження історії 

видавничої діяльності українського зарубіжжя розглянув В. Губарець. У праці 

«Преса і книга діаспори. З історії видавничої діяльності українського 

зарубіжжя» [34] представлено окремі книжки видавництва, зокрема випущені в 

еміграції «Україна Січі вогняної» О. Бердника, «Собор» О.  Гончара, «Широке 

море України», а також надруковані в Україні спогади і листи П. Одарченка, 

доповіді та статті І. Багряного. 

Діяльність осередків «Смолоскип» у Франції та США протягом 1950–

1980-х рр. частково висвітлено в дисертації О. Омельковця [159]. Історичне 

дослідження охоплює еміграційний етап роботи видавництва: від виникнення 

першого «смолоскипівського» осередку в Парижі під егідою ОУН (м) до 

перенесення центру організації із США в Україну. Значна увага в дисертації 

приділяється співпраці та конфронтації «Смолоскипа» і Проводу ОУН (м), а 

також провокаційним діям радянських спецслужб. Проте в дослідженні не 

окреслено місце «Смолоскипа» в історії української еміграційної видавничої 

справи; про книжкові проекти видавництва йдеться лише в контексті 

громадсько-політичного життя українців за кордоном.  

Видавництво «Смолоскип» побіжно згадується в дослідженні діяльності 

окремих дисидентів. Зокрема, Д. Зінчук у дисертації «Громадсько-політична і 

релігійна діяльність Василя Романюка (1925–1995 рр.)» [62] вперше залучив до 
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наукового обігу такі джерела Музею-архіву та Документаційного центру 

українського самвидаву «Смолоскип»: листи, закордонні газетні матеріали, 

проповіді і звернення В. Романюка, матеріали, які поширювалися 

видавництвом на захист священика. Постійні переслідування й ув’язнення 

унеможливили збереження епістолярної спадщини, оригіналів його творів в 

Україні, проте в Музеї-архіві видавництва вціліла частина цих джерел. 

У статті «Україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах 

Франції» [222, с. 195–204], М. Тимошик розглянув видання «Смолоскипа» в 

контексті співпраці з Першою українською друкарнею у Франції: науковець 

висвітлив їхні спільні проекти (бібліотека «Вільна Думка», серія «Широке море 

України»), у яких випускали самвидавні матеріали з України 60–70-х рр. ХХ ст. 

Літературознавець Л. Тарнашинська в монографії «Українське 

шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та 

поетикальний аспекти)» [212] проаналізувала одне з видань, випущене 

«Смолоскипом» спільно з Першою українською друкарнею у Франції, – «Собор 

у риштованні» Є. Сверстюка. Дослідниця акцентувала на тому, як позначилася 

випущена за кордоном книжка на долі українського правозахисника – 

подальшому арешті та позбавленні волі в таборах суворого режиму.  

Вивчаючи україномовну пресу США та Канади і її вплив на українські 

видання, В. Чекалюк відзначила співпрацю журналу «Смолоскип» та видавництва 

«Новий шлях», у якому тривалий час виходив цей часопис [245, с.  54]. 

Окремі аспекти діяльності «Смолоскипа» в Україні частково висвітлено в 

дисертації І. Копистинської. Вивчаючи тенденції сучасного книговидання на 

основі практики українських видавництв, дослідниця охарактеризувала 

структуру, масштаби діяльності, приватну форму власності «Смолоскипа», 

наголосивши на вагомому внеску видавництва в популяризацію україномовної 

художньої книги, зокрема в період 1997–2002 рр. І. Копистинська лаконічно 

охарактеризувала «піарівську програму-мінімум» «Смолоскипа», яка полягає в 

тому, що видавництво «випускає бюлетень “Смолоскип України”, безкоштовно 

розсилаючи його цікавим для видавництва адресатам, орендує окремі стенди у 
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книгарнях, має безкоштовні огляди у двотижневику “Книжник-review”, 

часописі “ПіК”, утримує каталог видань в Інтернеті та десятий рік поспіль 

проводить творчі конкурси та семінари для молодих авторів у м. Ірпінь, 

регулярно організовує презентації новодруків, на які завжди запрошує творчу 

молодь» [82, с. 149]. 

Крім наукових праць, функціонування «Смолоскипа» і в США, і в 

незалежній Україні частково висвітлювалося в рецензіях, оглядах, інтерв’ю з 

видавцями та авторами на шпальтах періодичних видань. Діяльність 

видавництва найповніше відображають спеціалізовані періодичні видання: 

вони розкривають розвиток і тенденції літературного процесу та українського 

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

журнали «Книжник review», «Кур’єр Кривбасу»). Періоди діяльності 

«Смолоскипа» докладно висвітлено і в інших виданнях, що мають тематичні 

рубрики з книжкової галузі (газети «Дзеркало тижня», «День», «Україна 

молода»), або випускають матеріали, пов’язані з відомими персоналіями 

української еміграції («Українська газета плюс», «Без цензури», «Welcome to 

Ukraine Magazine»). Починаючи з 2000-х рр., до друкованої періодики активно 

долучилися спеціалізовані Інтернет-сайти «Літакцент» (litakcent.com), 

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

(ualit.org), «Читомо» (chytomo.com). Публікації в друкованих і електронних ЗМІ 

мають публіцистичний характер, проте вони містять фактичні матеріали, що 

частково розкривають організаційний аспект діяльності «Смолоскипа».  

Підґрунтям для висвітлення функціонування «Смолоскипа» за часів 

незалежної України стали також теоретичні праці, що розкривають сутність 

трансформацій редакційно-видавничого процесу, починаючи з 1990-х рр. 

В Україні трансформації видавничої діяльності були об’єктом досліджень таких 

українських науковців, як Н. Кучина (трансформації у вітчизняній видавничо-

поліграфічній практиці в 1990-х роках [92]), І. Копистинська (трансформації 

ринку пропозиції та попиту книги років незалежності України [82]), В.  Маркова 

(трансформації компонентів книжкової комунікації [98]), В. Теремко 
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(особливості видавничих стратегій у період суспільних трансформацій [213]), 

В. Шпак (трансформації видавничої галузі в Україні в період переходу від 

планово-адміністративної до ринкової системи управління) [254]).  

Тенденції тематичного репертуару основних розділів літератури в 

українському книговиданні докладно охарактеризувала І. Копистинська. 

Заслуговують на увагу також праці президента рейтингу «Книжка року» 

К. Родика [183], що висвітлюють трансформації видавничого репертуару за 

незалежної України та демонструють основні тематичні розділи сучасного 

книжкового ринку. Матеріали К. Родика мають публіцистичний характер, вони 

не передбачають викладу теоретичних наукових положень, проте висновки 

дослідника цінні практичним значенням та наближеністю до читачів і авторів.  

Для аналізу діяльності «Смолоскипа» в умовах конкурентного 

середовища важливими є теоретичні праці закордонних і українських науковців 

з маркетингу. У видавничій індустрії питання маркетингу ґрунтовно 

досліджували польський науковець Я. Влодарчик [27], британські вчені 

Е. Бейверсток [10], П. Форсайт [235], американські – П. Доблер, Д. Ленгер, 

Х. Роусон [44]. Книговидавничому маркетингу присвячено праці російських 

науковців: монографії Б. Єсєнькіна «Механізм розвитку і особливості 

підприємництва в книжковій справі» [50], В. Перлова «Стратегія і тактика 

маркетингу підприємства галузі друку» [167], «Енциклопедія книжкової 

справи» (за ред. Ю. Майсурадзе) [48], дисертації О. Новікової «Організація і 

розвиток маркетингу у видавничій справі» [153], Д. Комлєвої «Управління 

ризиками у видавничій діяльності» [81]. Окремі аспекти маркетингових 

комунікацій видавництв розкривали українські дослідники: Г. Ключковська – 

книжкову промоцію [73–75], М. Тимошик – відносини видавництва і 

реалізаторів друкованого продукту [219], В. Теремко – маркетингову культуру 

у видавничій галузі [213–214], В. Кулаковська – рекламу книги [89], 

І. Копистинська – рекламно-промоційний аспект сучасного книговидання [82]. 

Для вивчення просування у книговидавничій галузі цінними є праці з 

маркетингу американських теоретиків Ф. Котлера [85], Р. Лотерборна [278].  
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Теоретико-методологічною основою дослідження стали також дисертації, 

у яких вивчалося функціонування українських материкових видавництв: 

«Веселка» (О. Іванченко), «Вік» (В. Хоню), Львівська політехніка (Р. Самотий), 

«Волинь» (Р. Радчик), «Сіяч» (Л. Фіть), «Карпати» (Г. Біланич), друкарня братів 

Білоусів, «Галицька накладня», «Запорожець», «Трембіта», «Світ», «Вік» 

(М. Васильчук). Діяльність закордонних видавництв українців висвітлена 

науковцями недостатньо. Еміграційним осередкам присвячено праці 

М. Тимошика, який досліджує українську видавничу справу в Канаді, Франції, 

Німеччині, Італії та Л. Саєнко (Австралія).  

Отже, діяльність видавництва «Смолоскип» досі привертала увагу 

дослідників лише фрагментарно і принагідно, в межах інших наукових 

проблем. У закордонних статтях енциклопедій, словників, покажчиків (США, 

Канада, Франція) та працях окремих науковців (О. Гнатюк, В. Сацевич) про 

«Смолоскип» ідеться переважно в контексті досліджень «третьої хвилі» 

еміграції українців, дисидентського руху за часів УРСР та становлення 

літературного процесу незалежної України. Праці радянських авторів 

Ю. Римаренка, М. Варварцева, В. Большакова містять різку критику 

«Смолоскипа» як загрозливого буржуазно-націоналістичного осередку, проте 

їхня необ’єктивність нині не викликає сумнівів. За незалежної України 

діяльність видавництва «Смолоскип» частково представлено в роботах 

науковців, що вивчають український самвидав (С. Лис, О. Обертас, 

О. Спанатій), опозиційний рух в УРСР 1980-х рр. (Ю. Каганов, Г. Касьянов, 

Т. Лутчин), шістдесятництво (Л. Тарнашинська), діяльність української 

еміграції в 1940–90-х рр. (Ю. Недужко) та інші проблемні аспекти. 

Дослідження, присвячені «Смолоскипу» (О. Омельковець), не охоплюють усіх 

етапів функціонування осередку та не розкривають значення «Смолоскипа» в 

розвитку видавничої справи українців за кордоном. У сукупності виявлені 

праці не створюють цілісного уявлення про «Смолоскип» як видавництво з 

тривалою і складною історією, досвід якого варто використовувати в сучасному 

книговиданні.  



 

 

27 

1.2. Джерела вивчення історії видавництва: архівна складова 

 

Фактичні і статистичні дані, пов’язані з діяльністю видавництва 

«Смолоскип», містяться в матеріалах про осередок та його працівників – 

архівних документах, публікаціях у друкованих та електронних ЗМІ. Вагоме 

значення для вивчення теми має видавнича продукція «Смолоскипа».  

З огляду на специфіку походження, змісту та характеру джерел їх можна 

структурувати в такі групи: 

1. Внутрішня ділова документація «Смолоскипа» та документи, у яких 

зафіксовано його зовнішню діяльність (звернення, листування). 

2. Підшивки періодичних і продовжуваних видань, випущених 

видавництвом: часописи «Смолоскип» (1952–1957, 1960–1967, 1978–1989), 

«Smoloskyp» (1978–1989), «Смолоскип України» (1995–2015, до 2006 р. 

виходив як бюлетень) з додатком «Знак» (з 1996 р.), альманах «Молода нація» 

(2000–2007), інформаційний бюлетень «Український самвидав» (2001–2007). 

3. Тематичні листівки, буклети, брошури англійською мовою про 

репресії та політв’язнів у радянській Україні. 

4. Книжкова продукція, випущена видавництвом: видання 

еміграційного та українського періодів діяльності. 

5. Публікації у друкованих та електронних ЗМІ (американські, 

канадські, німецькі, радянські, українські, російські) про діяльність 

«Смолоскипа»: інтерв’ю, статті, рецензії, огляди, рекламні матеріали. 

Першу групу джерел становлять переважно матеріали Музею-архіву 

українського самвидаву і Документаційного центру українського самвидаву, 

що створені при видавництві «Смолоскип» у 1998 р. Колекція музею була 

зібрана працівниками видавництва «Смолоскип» протягом багатьох років 

діяльності в США і перевезена в Україну. У музеї відкрито постійну 

експозицію документів самвидаву.  

Архівні джерела «Смолоскипа» чітко систематизовані. На основі 

укомплектованих документів і матеріалів укладено такі каталоги: 
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- «Українські журнали» [233]; 

- «Смолоскип України», «Український самвидав», «Знак», «Молода 

Україна», «Вісник» [204]; 

- «Шістдесятники, дисиденти, політв’язні» [251]; 

- «Підпільні й правозахисні групи й організації, комітети на захист 

українських політв’язнів, інформації про протестні акції, демонстрації, події» 

[172]; 

- «Українські діячі» [232]; 

- «Книжки видавництва Смолоскип» ім. В. Симоненка. США (1967–

1992)» [76]; 

- «Книжки видавництва Смолоскип» ім. В. Симоненка. Україна» [77]; 

- Самвидав України й інших східно-європейських країн. Оригінали, копії, 

переклади, передруки в українській й інших мовах [191]; 

- «Архів Осипа С. Зінкевича. Листування, матеріали» [5]. 

У каталогах «Смолоскипа» систематизовано колекцію самвидавної і 

неформальної періодики, що присвячена українському правозахисному рухові в 

СРСР, та передрукованих на Заході творів самвидаву українською, російською, 

англійською, французькою, німецькою та іншими мовами. Цінність становлять 

архівні матеріали Комітетів оборони українських політв’язнів і репресованих, 

які організовували протестні акції у США, Канаді, Австралії, Аргентині та 

інших країнах проживання українців. У музеї-архіві збережено листування 

представників видавництва «Смолоскип» з відділеннями Міжнародної Амністії 

та іншими правозахисними організаціями Заходу.  

Важливими джерелами для дисертації стали внутрішні документи 

видавництва, більшість із яких уперше введена до наукового обігу: 

«правильники» і домовлення редколегії журналу «Смолоскип», платформа, 

інформації про діяльність, звіти видавництва. У цій документації зафіксовано 

характер та основні напрями діяльності «Смолоскипа», кадровий склад 

колективу працівників, трудові відносини, посадові обов’язки, матеріальне 

забезпечення, випуск продукції.  
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З-поміж виявленої внутрішньої документації «Смолоскипа» вирізняються 

звіти видавництва різних років, що мали назву «Інформації про діяльність». 

У цих документах зафіксовано назви і тиражі випущених видань, а також 

прибутки і витрати на фінансове й матеріальне забезпечення – авторські 

винагороди, папір, друк. На основі звітів простежується динаміка розвитку 

«Смолоскипа» та виявляються різні аспекти функціонування осередку поза 

видавничими проектами, особливо під час еміграційного періоду діяльності. 

У звітах подано інформацію про участь представників «Смолоскипа» у з’їздах, 

слуханнях, конференціях та інших заходах світового масштабу, наведено 

статистику щодо кількості пресових повідомлень про рух опору в УРСР, 

опублікованих у періодичних виданнях США, Канади, Австралії, Франції, 

Німеччини та інших країн. 

Домовленості про умови співпраці видавництва з позаштатними 

фахівцями відбувалися через кореспонденцію, завдяки якій переважно 

здійснювалася редакційно-видавнича діяльність «Смолоскипа». Листування з 

авторами, редакторами, коректорами, упорядниками, перекладачами, 

ілюстраторами видань «Смолоскипа» (І. Демидович, П. Ковалів, В. Михальчук 

та ін.) дає змогу проаналізувати роботу видавництва з підготовки друкованої 

продукції. Завдяки поштовому зв’язку докладно обговорювалися деталі щодо 

художньо-технічного оформлення видань, пересилалися рукописи для 

редагування та коректури. Шляхом кореспонденції О. Зінкевич контролював 

діяльність канадського представництва «Смолоскипа», про що свідчить його 

активне листування з Б. Колосом, І. Томківим, Р. Гарейчуком.  

Зовнішню діяльність «Смолоскипа» насамперед засвідчують звернення 

О. Зінкевича до установ та організацій, з якими підтримувалися тісні контакти в 

еміграції. Серед архівних матеріалів заслуговує на увагу листування з 

друкарнями та іншими видавництвами – з представниками видавничої комісії 

товариства «Зарево», видавництва «Золоті ворота», Першої української 

друкарні в Парижі. О. Зінкевич постійно підтримував дружні стосунки з 

керівниками ЗМІ, зокрема з головним редактором канадського часопису «Нові 
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дні» М. Дальним. Проаналізовані архівні матеріали засвідчують, що 

О. Зінкевич ретельно відстежував кореспонденцію, одержану від читачів та 

дописувачів, особисто відповідав на кожен із листів. Високий рівень культури 

спілкування видавництва «Смолоскип» із читачами розкривають подяки за 

матеріальну допомогу, ввічливі попередження про припинення випуску 

журналу «Смолоскип», реорганізування видавничого осередку в Канаді. 

Працівники «Смолоскипа» не ігнорували листів із зауваженнями щодо 

діяльності видавництва: вони надсилали коректні та обґрунтовані відповіді 

[119–120, 136–137], у яких відстоювали свої дії на основі перевіреної фактичної 

інформації, роз’яснювали специфіку діяльності осередку.  

Листування, збережене в архіві «Смолоскипа», засвідчує, що у 

функціонуванні видавництва вагоме місце мало налагодження доброзичливих 

контактів у межах комунікаційної системи «автор – видавництво – читач». 

Спеціальна рубрика «З листів до «“Смолоскипа”» вміщувала звернення та 

матеріали читачів, одержані поштою. Подібні рубрики були й досі є у виданнях 

«Смолоскипа» за часів незалежної України: «Нам пишуть» – у бюлетені 

«Український самвидав», «З пошти» – у часописі «Смолоскип». У нинішніх 

умовах, коли електронна пошта майже повністю замінила традиційну, реакція 

читачів на випущені видання залишається ефективним інструментом для 

формування авторського середовища та визначення подальшого видавничого 

репертуару. 

Цінним джерелом у цьому дослідженні є американський статут 

видавництва «Смолоскип» англійською мовою (1977) [263]. Документ 

затверджено губернатором штату Делавер у США. Статут складається з 

одинадцяти пунктів, у яких чітко прописано назву, адресу видавництва, 

роз’яснено суть доброчинної, наукової та освітньої цілей видавництва, 

визначено його неприбутковий статус та названо засновника і директорів.  

У дисертації взято до уваги також нині чинну редакцію статуту, 

затверджену загальними зборами товариства з обмеженою відповідальністю 

«Смолоскип» (2012) [209]. У цьому документі чітко визначено юридичний 
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статус, мету та предмет діяльності видавництва, його органи управління та 

контролю, структуру, порядок реорганізування і ліквідації.  

Американський та український статути є офіційними джерелами, які 

дають змогу уточнити або з’ясувати достовірну інформацію щодо 

організування, структури, мети, цілей діяльності та інших питань, що пов’язані 

з діяльністю видавництва «Смолоскип». 

Першу групу джерел складають також матеріали Центрального 

державного архіву зарубіжної україніки, зокрема фонду 54 – «Об’єднання 

українських академічних товариств “Зарево” в США», що містить документи 

(листи, статті, анкети), зміст яких розкриває особливості співпраці журналу 

української молоді і студентства «Смолоскип» та товариства «Зарево».  

Цінними для дослідження є матеріали Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України, у т. ч. фонд 273 «Колекція документів 

п. О. Ромаса про діяльність громадсько-політичних об’єднань української 

діаспори Канади та США», що дають змогу відстежити зовнішні зв’язки та 

суспільно-політичні умови діяльності «Смолоскипа». 

До другої групи джерел належать матеріали періодичних та 

продовжуваних видань (журнали, бюлетені й альманахи, які видавництво 

випускало в еміграції та нині друкує в Україні). Часопис «Смолоскип» спочатку 

був підґрунтям для організування однойменного видавництва, а згодом став 

основним інформаційним друкованим джерелом для читацької аудиторії. 

Комплексний аналіз підшивки цього періодичного видання дає змогу відновити 

хронологію діяльності видавництва «Смолоскип» в еміграції та Україні. У 

публікаціях часопису подано докладну інформацію про становлення 

видавництва, випуск книжок та іншої друкованої продукції, правозахисну 

діяльність «Смолоскипа» за кордоном. Важливим є англомовне видання 

журналу – «Smoloskyp», з матеріалів якого про ситуацію в УРСР мала змогу 

дізнатися не лише українська еміграційна громада, а й увесь світ. Часопис 

«Смолоскип» в Україні не змінив попереднього функціонального 
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призначення – бути надійним інформаційним джерелом для висвітлення всіх 

подій і заходів, до яких причетне видавництво «Смолоскип».  

Джерелом дослідження українського етапу діяльності видавництва 

«Смолоскип» став і щоквартальний інформаційний бюлетень «Український 

самвидав» – друкований орган Музею-архіву та документаційного центру 

українського самвидаву: його публікації всебічно висвітлювали інформацію 

про архівні фонди, освітню й громадську діяльність установи. У першому 

випуску бюлетеня О. Обертас, на той час директор Музею-архіву, відзначив: 

«Важливою та необхідною для всіх нас функцією бюлетеня є також 

налагодження діалогу та конструктивної співпраці між учасниками руху опору 

та працівниками Музею-архіву, молодим поколінням дослідників» [157, с. 1]. 

У цьому ж випуску «Українського самвидаву» було опубліковано два 

документи: 1) «Звернення до колишніх комітетів оборони українських 

політв’язнів в західній діаспорі»; 2) «Звернення до колишніх учасників 

самвидавного і правозахисного руху в Україні, політв’язнів і репресованих». Ці 

документи засвідчують активну роботу «Смолоскипа» зі збирання документів і 

матеріалів українського самвидаву не лише в США, а й в Україні. У подальших 

випусках видавці інформували про поповнення колекції Музею-архіву: вони 

публікували повні списки переданих матеріалів та прізвища їхніх власників – 

Г. Михайленко (Одеса), В. Шевченка (Київ), С. Олійника (Вашингтон, США), 

Д. Калюжного (Умань). 

Підшивка щоквартального альманаху «Молода нація» дала змогу 

зосередити увагу на роботі видавництва в напрямі підтримки молодих 

дослідників. На шпальтах видання виходили друком матеріали наукових 

конференцій і проектів, що відбувалися в Україні. Майже всі випуски 

альманаху мали чітко визначену тематичну спрямованість: вони були 

присвячені питанням національної ідентичності, постколоніальним студіям, 

Українській гельсінській спілці, дисидентам В’ячеславу Чорноволу, Валерію 

Марченку. Крім статей, в альманасі також друкувалися рецензії та огляди, що 

висвітлювали зміст наукової літератури. 
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Третю групу матеріалів становлять листівки й буклети про репресії та 

політв’язнів в УРСР, які виходили у видавництві «Смолоскип» англійською 

мовою багатотисячними накладами. В архіві збережено листівки, присвячені 

постатям публіциста і літературознавця Л. Плюща, отця В. Романюка, 

кінорежисера С. Параджанова та ін., буклети «Суди на Україні – 1972», «Суди 

на Україні – 1973», «Валентин Мороз», «Юрій Шухевич», «Ніна Строката», 

«Святослав Караванський», «Ірина й Ігор Калинці», «Українські жінки в 

совєтських тюрмах» та ін. 

Четверта група джерел – книжкова продукція видавництва «Смолоскип». 

Основу американських видань (1967–1992) становив самвидав та література, 

заборонена в СРСР. З цього приводу слушною є думка дослідника Т. Лутчина: 

«Збір інформації здійснювався в радянській Україні у конспіративних умовах, її 

переправляли за кордон, а це позначалося певним чином на її достовірності, 

призводило до неточностей та помилок. Тому використання таких видань 

можливе лише за умов їх співставлення з іншими видами джерел та 

опублікованої монографічної і мемуарної літератури» [97, с. 226]. Водночас не 

виникає сумнівів у тому, що еміграційні видання «Смолоскипа» є цінними 

джерелами для дослідження проблем суспільно-політичного життя в УРСР: 

вони демонструють активність руху опору другої половини ХХ ст., 

спрямованого на протистояння тоталітарному радянському режимові. 

Виданнями, що надруковані в незалежній Україні (1992–2015), «Смолоскип» 

реабілітував чимало заборонених в СРСР творів. Окрему групу становлять 

книжки переможців літературного конкурсу, що проводиться з 1995 р., завдяки 

якому видавництво підтримує молодих письменників. 

П’яту групу джерел складають публікації в друкованих та електронних 

ЗМІ про діяльність видавництва (інтерв’ю, статті, рецензії, огляди, рекламні 

матеріали). Вони виконують інформаційну функцію в дослідженні, зокрема 

містять документальні дані про діяльність «Смолоскипа». Аналіз матеріалів 

еміграційних, радянських та пострадянських періодичних видань дає змогу 
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проаналізувати інтерпретацію діяльності видавництва «Смолоскип» 

журналістами та літературними критиками.  

З еміграційних ЗМІ джерелами дослідження є американські (газети 

«Свобода» та «The Ukrainian weekly»), канадські (журнал «Нові дні») та 

німецькі (журнал «Сучасність») періодичні видання української громади за 

кордоном. Особливу увагу варто зосередити на окремі матеріали радянської 

газети «Вісті з України» та її англійського варіанту «News from Ukraine», які 

були періодичними органами Товариства культурних зв’язків з українцями за 

кордоном «Україна» і виходили в УРСР. Видання «Смолоскипа» досліджували 

і сучасні російські літературні критики, публікації яких також залучено до 

вивчення (журнал «Поліс»). Найбільший масив матеріалів ЗМІ становлять 

публікації в сучасній українській друкованій періодиці – газетах «Дзеркало 

тижня», «Літературна Україна», «Українська літературна газета», «Українська 

газета плюс», «Україна молода», журналах «Welcome to Ukraine Magazine», 

«Український тиждень», «Слово і Час», «Кур’єр Кривбасу». Матеріали про 

видавництво на Інтернет-сайтах нині не поступаються професійним рівнем 

висвітлення: більше того, вони помітно випереджають традиційні видання в 

оперативності подання публікацій та інтерактивності. У дослідженні 

використано матеріали таких електронних ресурсів: «Літакцент» (litakcent.com), 

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

(ualit.org), «Читомо» (chytomo.com). Публікації в друкованій періодиці та на 

Інтернет-сайтах про «Смолоскип» дають підстави узагальнити й належно 

оцінити діяльність видавництва. 

Джерелом для вивчення особливостей українського періоду діяльності 

«Смолоскипа» стали спостереження і статистичні дані, самостійно зафіксовані 

дисертантом. Структура видавництва, формування авторського середовища, 

форми просування і методи розповсюдження літератури вивчалися на основі 

даних, отриманих під час особистого спілкування автора дослідження з 

головою видавництва «Смолоскип» О. Зінкевичем, директором Р. Семківим, 

головним редактором Н. Ксьондзик та іншими його працівниками.  
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Виявлені джерела та факти дослідження стали основою для об’єктивного 

аналізу організаційного, видавничого та маркетингового аспектів діяльності 

видавництва «Смолоскип». Особливу цінність у межах джерельної бази 

становлять матеріали Музею-архіву українського самвидаву і 

Документаційного центру українського самвидаву, що функціонують при 

видавництві «Смолоскип». Наявні джерела дослідження дають змогу системно 

проаналізувати діяльність видавництва «Смолоскип», з’ясувати його місце і 

значення в українському книговиданні. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Українське видавництво «Смолоскип» досі привертало увагу 

дослідників недостатньою мірою, у контексті інших наукових проблем 

(діяльність українських емігрантів у 1940–90-х рр., самвидав, шістдесятництво, 

рух опору в УРСР, тенденції сучасного книговидання). Публікації, у яких 

відображено окремі аспекти його видавничої діяльності, створили основу для 

систематизації фактичних відомостей та комплексного вивчення 

функціонування осередку. Виявлені наукові праці умовно можна поділити на 

три групи: матеріали закордонних, радянських авторів та дослідників 

незалежної України.  

2. Закордонні автори, переважно представники української громади, 

висвітлюють діяльність «Смолоскипа» в контексті досліджень «третьої хвилі» 

еміграції українців, дисидентського руху в УРСР та становлення літературного 

процесу незалежної України. Про видавництво йдеться в статтях енциклопедій, 

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

працях науковців, які вивчають тематику, пов’язану з українською еміграцією 

(О. Гнатюк, В. Сацевич).  

3. Радянські автори (Ю. Римаренко, М. Варварцев, В. Большаков), 

виходячи з агресивної антиукраїнської політики партії, категорично 
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засуджували діяльність видавництва «Смолоскип» як загрозливого буржуазно-

націоналістичного осередку. Їхні публікації побудовані на пропаганді 

радянської ідеології і є наочним свідченням сфальшованої радянським 

режимом історії еміграційної видавничої справи українців.  

4. У працях науковців незалежної України діяльність видавництва 

«Смолоскип» фрагментарно представлено в контексті досліджень українського 

самвидаву (С. Лис, О. Обертас, О. Спанатій), опозиційного руху 1980-х рр. в 

УРСР (Ю. Каганов, Г. Касьянов, Т. Лутчин), шістдесятництва 

(Л. Тарнашинська), діяльності української еміграції (В. Губарець, 

О. Омельковець, Ю. Недужко), співпраці з іншими еміграційними видавничими 

осередками (М. Тимошик, В. Чекалюк), розвитку сучасного книговидання 

(І. Копистинська) та інших дотичних тем. Історичний аспект діяльності 

видавництва в еміграції висвітлено в дисертації О. Омельковця. 

Функціонування «Смолоскипа» в незалежній Україні частково відображено в 

дисертації І. Копистинської.  

5. Фактичні та статистичні дані, пов’язані з діяльністю видавництва 

«Смолоскип», містяться в архівних документах, публікаціях у друкованих та 

електронних ЗМІ. Основою дослідження є такі групи джерел: 1) внутрішня 

ділова документація «Смолоскипа» й 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 під час американського та 

українського періодів діяльності; 5) публікації в друкованих та електронних 

ЗМІ (еміграційних, радянських, українських, російських) про діяльність 

«Смолоскипа». Особливу цінність становлять матеріали архівного фонду 

Музею-архіву українського самвидаву і Документаційного центру українського 

самвидаву, створеного при видавництві «Смолоскип». 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЦТВА 

«СМОЛОСКИП» 

 

2.1. «Смолоскип» в еміграції: еволюція від часопису до видавництва 

(1950–1967) 

 

Поява в українській еміграції часопису «Смолоскип», на основі якого згодом 

утворилося однойменне видавництво, була зумовлена тим, що в середині 40-х – на 

початку 50-х років ХХ ст. активізувалася й розширилася діяльність закордонних 

осередків українців. З огляду на суспільно-політичну ситуацію в тогочасній УРСР, 

що супроводжувалася масовими арештами, депортаціями, русифікацією, 

голодомором 1946–1947 рр., українська зарубіжна громада почала поширювати у 

світі інформацію про порушення прав людини в УРСР та відстоювати ідею 

незалежної демократичної України. Тривала третя хвиля еміграції українців (1945–

1954), які після Другої світової війни перебували в таборах переміщених осіб та 

військовополонених, а згодом поселилися в країнах Західної Європи, 

американського та австралійського континентів, відмовившись від повернення в 

СРСР з політичних міркувань.  

За кордоном опинилися представники української інтелектуальної еліти, 

зокрема колишні керівні особи політичних партій та організацій, які стали 

активними учасниками еміграційних об’єднань. До основних завдань зарубіжної 

громади українців увійшли формування політичної структури української еміграції  

і налагодження відносин з органами влади та ЗМІ Заходу з метою домогтися 

визнання й підтримки своєї діяльності світовою спільнотою. Найбільшими 

державницькими об’єднаннями українців за кордоном стали Український 

Конґресовий Комітет Америки (УККА, заснований 1940 р.), Конгрес Українців 

Канади (КУК, заснований 1940 р.), Координаційний Осередок Українських 

Громадських Центральних і Крайових Установ в Європі (КОУГЦУ, заснований 
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1948 р.), Союз Українських Організацій в Австралії (СУОА, заснований 1950 р., до 

1953 р. – Об’єднання Українців Австралії). 

Досліджуючи національно-державницькі об’єднання української закордонної 

громади, історик Ю. Недужко відзначив: «У 50-х роках минулого століття, коли в 

середовищі української еміграції згасли надії на військовий сценарій розвитку 

відносин між СРСР і США та зважаючи на поразку УПА, українська еміграція 

переорієнтувалася з підтримки військових сценаріїв розвитку подій на 

інформаційну психологічну війну проти СРСР задля здобуття державної 

незалежності України» [151, с. 102]. Державницькі позиції української громади 

утвердилися також через загострене протистояння СРСР та країн Заходу в ході 

розпочатої «холодної війни».  

У зв’язку з історичними подіями в СРСР та світі активно формувалися 

громадські та професійні організації, більшість яких контролювалася 

політичними об’єднаннями українців закордону. У післявоєнний період 

помітно розширився український молодіжний рух в еміграції: відновили свою 

діяльність скаутська організація «Пласт», молодіжне товариство «Січ»,  

Центральний Союз Українського Студентства (ЦЕСУС), Спілка української 

молоді (що була ліквідована комуністичною владою в СРСР в 1930 р.); 

утворилися Об’єднання української демократичної молоді, об’єднання 

студентських товариств «Зарево», Товариство української студіюючої молоді 

ім. М. Міхновського, Організація демократичної української молоді (ОДУМ) 

та ін. Українська молодь закордону об’єднувалася в осередки з  кількох причин: 

по-перше, щоб заручитися матеріальною підтримкою світової громади й 

отримати освіту; по-друге, для поширення достовірної інформації про 

суспільно-політичну ситуацію в УРСР та радянську тоталітарну систему.  

Зважаючи на активність молодіжних організацій та потребу власних 

видань, у студентському середовищі українців Франції виникла ідея створення 

власного друкованого органу. Цю ініціативу підтримав головний редактор 

неофіційного органу Проводу ОУН (м) – тижневика «Українське слово» 

О. Штуль-Жданович. Протягом 1950–1952-х рр. у двадцяти номерах газети 
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вийшла сторінка української молоді «Смолоскип». Її творці на основі 

ентузіазму заклали надійний фундамент для майбутнього окремого видання.  

Створення сторінки «Смолоскип» нерозривно пов’язане з постаттю 

О. Зінкевича. Опинившись у Франції, він рік працював на вугільній шахті, аби 

уникнути депортації, де організував українську молодіжну громаду. У той же 

час О. Зінкевич був обраний першим головою Спілки української молоді. 

Згодом у Парижі йому пощастило отримати міжнародну стипендію на здобуття 

освіти біженцями (завдяки колишньому міністру закордонних справ УНР, 

проф. О. Шульгіну) і вступити до Інституту індустріальної хімії. Коли до 

Парижа переїхав Центральний союз українського студентства, О.  Зінкевич став 

заступником голови, а згодом генеральним секретарем організації. Він був 

також активним учасником товариства «Зарево». Постійно перебуваючи в 

центрі молодіжного середовища українських емігрантів, саме О.  Зінкевич 

організував випуск сторінки «Смолоскип», а згодом однойменного журналу. 

Привертає увагу той факт, що створений часопис «Смолоскип» став не 

лише ідейним продовженням сторінки в «Українському слові», а й зберіг відлік 

випусків. У вересні 1952 р., коли побачило світ перше (фактично – двадцять 

перше) число журналу, видавці вказали на третій рік видання. Відкриває випуск 

звернення редакції журналу «До наших читачів!». У ньому йдеться про перехід 

у «другий етап розбудови» «Смолоскипа» – окреме видання журнального 

формату, а також визначено основні завдання часопису: «Хочемо, щоб наш 

журнал був органом всієї передової української молоді на чужині. Він повинен 

представляти її всестороннє життя, її потреби, її духове обличчя, її змагання та 

прямування. А що найголовніше, знайомити її з молоддю України. І це наша 

одна з найголовніших цілей. Відкрити перед еміграційною молоддю той стан, 

той шлях, те життя, яким ідуть і живуть мільйони наших друзів в Україні» 

[43, с. 1]. 

У передовій статті цього ж випуску «Горіючий Смолоскип» 

літературознавець і письменник О. Грицай розкрив образ смолоскипа як 

«чудотворний і спасенний символ впертости», що уособлював «непримиримий 
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своїм поривом фанатизм змагання до наміченого ідеалу» [32, с.  2]. У цьому 

контексті доцільно зазначити, що під назвою «Смолоскипи» протягом 1927–

1928-х рр. виходив журнал-щомісячник Союзу української націоналістичної 

молоді у Львові [79, с. 45]. Отже, не лише найменуванням, а й ідейною 

спрямованістю український часопис був попередником еміграційного видання. 

В інтерпретації дослідника Дж. Тресіддера смолоскип – це «символ 

вогню життя, бажання, світла правди, розуму чи духовності» [223, с.  265]. 

Обрана О. Зінкевичем назва часопису стверджувала радість життя та силу духу 

його творців: використання міфопоетичного образу вогненного смолоскипа 

відповідала готовності новоствореного осередку відстоювати позиції українців 

у світі та доносити правдиву інформацію про арешти й репресії в СРСР.  

Журнал «Смолоскип» виходив друком у Парижі як щомісячник до 1957 р. 

(№21–79). Колегію часопису очолював головний редактор О. Зінкевич, який 

розробляв схеми змісту кожного номера журналу «Смолоскип», визначав 

рядки, колонки та інші технічні параметри для верстки. Крім Франції, 

представництва «Смолоскипа» працювали в США, Німеччині, Великій 

Британії, Канаді. Редколегія журналу «Смолоскип» у роботі керувалася 

«правильником» [130] – статутом, у якому було визначено напрями часопису, 

регламентовано технічну схему праці, адміністрацію, обумовлено порядок змін 

у редколегії та її ліквідацію. З появою нового члена редколегії підписували 

новий «правильник».  

У липні 1953 р. літературна комісія об’єднання українських студентських 

товариств «Зарево» відкрила в журналі «Смолоскип» додаток під назвою 

«Юність». Попередня видавнича діяльність «Зарева» не мала значного успіху: 

три літературні листки «не стрінули майже ніякого відгуку» [146, с.  5]. 

Натомість у журналі «Смолоскип» додаток «Юність» мав популярність серед 

читачів. Додаток, який редагував Л. Винар, містив переважно звернення до 

молоді, гострі публіцистичні та літературознавчі матеріали, некрологи. У 

«Юності» друкувалися статті про М. Хвильового, О. Слісаренка, М. Йогансена, 

Ю. Яновського, О. Телігу, О. Ольжича, П. Тичину, матеріали українських 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96
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культурних діячів О. Грицая, Ю. Бойка, Г. Совачевої, О. Ждановича та ін. Про 

значення додатку в «Смолоскипі» для студентського об’єднання свідчить 

відгук на шпальтах газети «Свобода» М. Антоновича, першого голови проводу 

«Зарева»: він констатував «прикру ситуацію», коли через фінансові труднощі 

об’єднання припинило випуск свого видання «Розбудова Держави» й 

одночасно з тим перестав виходити у світ «Смолоскип» [4, с.  4], що диктувало 

нестабільне становище студентським товариствам, адже позбавляло їх 

можливості друкуватися.  

Проблемно-тематичне спрямування часопису надалі визначило 

книжковий репертуар і громадську діяльність видавництва «Смолоскип». Так, у 

статтях рубрик журналу «Молодь в боротьбі й спротиві», «Українське 

студентство і молодь на чужині» висвітлювалася тема діяльності української 

еміграційної молоді на внутрішньому та міжнародному рівнях. На шпальтах 

часопису виходили друком і перші публікації про зв’язкових – осіб, що 

«нелегально вивозили з України твори українського самвидаву, інформацію про 

репресії, українських політв’язнів» [188, с. 275]. Заголовком «Зв’язкові 

переходять кордони» редакція в 1956 р. кинула виклик закритій радянській 

системі: «Бійтесь і дрижіть, і знайте одне – для нас кордон не на замку, він – 

ВІДКРИТИЙ!» [55, с. 1]. Саме завдяки зв’язковим заборонені в СРСР рукописи, 

самвидав, репродукції картин, фотознімки дисидентського середовища 

потрапляли в редакцію «Смолоскипа». 

Друга тема часопису – життя в материковій Україні, яке, зокрема, 

висвітлювалося в таких постійних рубриках: «Молодь в Україні», «Школа в 

Україні», «З гумору і сатири в Україні». На перших шпальтах часопису 

друкувалися матеріали про голодомор 1932–33 рр., депортації молоді до 

Сибіру, Казахстану та на Алтай, приїзд у Париж двадцяти студентів із СРСР, 

що на той час було незвичною подією за останніх тридцять років [38, с. 12]. 

Радянську дійсність та проблеми молоді в підрадянській Україні редакція 

відображала також публікаціями кореспондентів, які повернулися з СРСР 

(Ф. Дженкінс, П. Сагайдак).  
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Третьою темою, яку докладно висвітлювали «смолоскипівці», був спорт 

(рубрики «Зі спорту в Україні», «Спорт (вістки за совєтською і чужинецькою 

пресою та радіо)», «Спорт в Україні»). Потрапляючи в середовище 

міжнародних спортивних змагань, «смолоскипівці» спілкувалися з 

українськими представниками, більше того, вони обмінюватися творами 

самвидаву та інформацією про материкову Україну. 

На шпальтах журналу виходили друком фрагменти з творів «Зачарована 

Десна» О. Довженка та «Арабески» М. Хвильового. В одному з чисел 

проаналізовано два варіанти вірша «Золотий гомін» П. Тичини (зі збірок 

1922 та 1946 рр.). Другий варіант визнано сфальшованим, на що редакція мала 

вагомі аргументи. Так, слово «Бог» замінено на «час», «молитви» на 

«тремтіння». Рядки, у яких поет згадує Христа, Андрія Первозванного та 

хрести, з ідеологічних міркувань взагалі було вилучено. У редакторській 

примітці зауважено: «Чорним шрифтом надруковані ті місця, які викинені в 

збірці з 1946 р., або змінені. Річ ясна, що після такої фальсифікати поезія 

цілковито тратить свою суть і вводить у блуд читача» [16, с. 6]. З публікацій 

часопису українська еміграційна громада мала змогу не лише ознайомлюватися 

з літературою материкової України, а й відстежувати цензурні втручання в 

тексти письменників.  

Культуру спілкування редакторів з читачами презентують  редакційні 

примітки та зауваги, уміщені в кожному номері. Вітання зі святами, вказівки 

«Читайте в наступних числах», «Продовження матеріалів», а також 

опубліковані списки представників української громади, які фінансово 

підтримували пресовий фонд «Смолоскипа», свідчать про стратегію 

організаторів часопису, спрямовану на поглиблення зворотного зв’язку з 

читацькою аудиторією. 

Часопис «Смолоскип» готували до друку працівники без філологічної чи 

редакторської освіти: студенти, які входили до складу редакції, навчалися 

переважно з технічних спеціальностей, чим пояснюється недостатньо якісний 

рівень редакційно-видавничої підготовки журналу. У різних випусках часопису 
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трапляються граматичні й стилістичні помилки, технічні недогляди в текстах і 

заголовках публікацій; потребувало більшої пильності і художнє редагування 

часопису: ілюстративні матеріали були недостатньо чіткі для сприйняття. 

Проте варто врахувати, що редакція неприбуткового часопису працювала на 

громадських засадах, а видання друкувалося лише завдяки фінансовій допомозі 

української громади в еміграції. Порушена проблематика певною мірою 

компенсувала його недоліки.  

Показовим є той факт, що працівники редакції визнавали свої професійні 

недогляди. У самокритичній замітці «Ворогам “Смолоскип-у” під увагу» 

напівжартома й напівсерйозно демонструється здатність редакції помічати, 

об’єктивно аналізувати проблемні моменти свого видання, а головне – з 

почуттям гумору погоджуватися з ними перед читачами: «Це журнал наскріз 

нецікавий, порожній, неохайно зредаґований і т. п., навіть непідхожий, щоб 

загорнути в нього ваш “каскрут”, бо на лихому папері… Найкраще – зразу до 

коша!» Редактори, не обмежуючись констатацією своїх недоглядів, у дотепній 

формі рекомендують читачам: «Якщо ненароком ви взялися читати – 

підчеркуйте червоним олівцем всі його недоліки. Опісля обрахуйте їх старанно, 

перепишіть на чистому папері та, підписавшись псевдонімом, вишліть до 

такого журналу, що не терпить “Смолоскипу”, бо не терпить всього, що 

“молоде й зелене, а преться туди, куди йому не треба”» [28, с. 7]. Такий підхід, 

на наш погляд, заслуговує схвальної оцінки, оскільки налагоджує зв’язок із 

читацькою аудиторією, виводить на рівень взаєморозуміння. 

Поза суто редакційною діяльністю творцям часопису доводилося 

переживати постійні зміни, пов’язані з фінансуванням і друкуванням видання. 

Так, від початку 1956 р. технічне виконання, «цебто – ломку, читання першої і 

другої коректи та друкування» почала здійснювати друкарня «Українського 

Слова» [129]. З 1 січня 1957 р. видання і фінансування «Смолоскипа» перебрала 

на себе канадська видавнича спілка «Золоті ворота»: перше число того року за 

січень – лютий – березень вийшло лише в травні, до Канади воно дійшло в 

червні, а в Балтимор – у липні. З шести номерів 1957 р., як зауважив 
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О. Зінкевич, «читач не одержав ані одного числа в час, з кожним числом була 

ціла купа клопотів, писання листів, прозьб, прокльонів, нарікань і т. д.» [123, 

арк. 2]. Пересилати часопис читачам доводилося за свої кошти самому 

О. Зінкевичу. Коли ситуація з фінансуванням налагодилася, редколегія 

часопису змушена була реагувати на новий виклик: директор Першої 

української друкарні в Парижі В. Лазовінський заблокував вересневий та 

жовтневий випуски журналу. Видання часопису у Франції було припинено. 

Зрештою, задовго до того, у червні 1956 р., сам О. Зінкевич в одній із 

пропозицій щодо переформування писав про те, що «Смолоскип» «в 

найближчому часі появлятиметься і надальше в Парижі, з тим що після 

розбудування фінансової бази він перенесеться сюди / Канада або ЗДА / і буде 

появлятися як самостійний журнал / тепер він появляється при паризькому 

«Українському слові»/. Час такого перенесення буде залежати тільки від 

розбудування фінансової бази» [128]. Пропозиція засновника журналу згодом 

була втілена в життя. 

Органічним продовженням французького етапу діяльності часопису 

«Смолоскип» став американський. Після трирічної перерви видання перенесли 

в м. Балтимор штату Меріленд (№80–125, 1960–1967).  

Американський і французький варіанти часопису помітно відрізняються 

принципами верстки та художньо-технічного оформлення (див. Додаток А). 

Обкладинка в оновленому виданні – з великою світлиною та відокремленими 

анонсами матеріалів «В цьому числі». На другій шпальті виразніше подавалися 

вихідні дані та зміст. Тексти і заголовки публікацій набиралися більшим 

кеглем. І хоча залишився різнобій зі шрифтами, як, власне, й у французькому 

варіанті, матеріали сприймаються значно краще. Помітно поменшало 

друкарських помилок і технічних недоглядів. Видавці значно уважніше 

поставилися до ілюстративних матеріалів. Окремі шпальти часопису займали 

фоторепортажі з маніфестацій та виступів молоді, докладно прокоментовані в 

підписах до кожної світлини: ілюстрації не лише доповнювали зміст матеріалів, 
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а й стали незамінними елементами верстки. Завдяки художньо-технічній 

цілісності та кращій якості фотоматеріалів поліпшилося і сприйняття текстів.  

Про американську практику оформлення часопису дізнаємося з листа до 

художниці І. Демидович, до якої О. Зінкевич звернувся із замовленням 

намалювати логотип та заставки до рубрик: «Всі написи я б просив зробити 

дуже модерним шрифтом і в якнаймодернішому стилю. Ці написи, які ми 

маємо тепер, мені взагалі не подобаються» [117]. Поліпшення шрифтів 

логотипу і рубрикації позначилося на загальній якості часопису. У цьому 

аспекті слушною є теоретичне судження В. Шевченко про вплив шрифтів на 

художній вигляд видання та зручність для читачів: «Використання відповідної 

гарнітури шрифту, правильно підібраної до тексту, не лише допомагає 

якнайкраще подати інформацію, а й додає смислових відтінків через візуальне 

сприйняття» [249, с. 16]. О. Зінкевич звернув увагу на стиль шрифтового 

оформлення логотипу та рубрик, враховуючи те, що ці графічні елементи в 

сукупності формують загальний образ видання у свідомості читачів.  

Починаючи з 1960 р., змінилося і тематичне спрямування журналу 

«Смолоскип»: більшість публікацій присвячувалося шістдесятникам, а згодом – 

українському самвидаву. У часописі було надруковано цикл статей 

О. Зінкевича про наймолодшу творчість в Україні, статті з добірками творів 

українських авторів Л. Костенко, М. Вінграновського, В. Симоненка, Є. Гуцала, 

І. Жиленко, І. Драча та ін., а також поетів в еміграції Б. Рубчака, Д. Струка, 

О. Коверка. Публікувалися матеріали зв’язкових, репродукції заборонених 

картин (наприклад, «Швидка допомога» І. Григор’єва). Попри суттєві зміни 

часопису в США, не змінилася його основна мета, яка полягала в тому, щоб 

одночасно висвітлювати життя українців за кордоном та в УРСР (репресії, 

утиски, правозахисний рух). 

Американський етап функціонування часопису тривав до 1968 р. 

У зверненні голови Л. Винницького до членів видавничої комісії товариства 

«Зарево» наведено суттєві аргументи, чому знову перестало виходити видання. 

Хоча ще від 1962 р. «Смолоскип» видавали на основі домовлення між 
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видавництвом «Новий шлях», КЕ УНО і видавничою комісією, «Новий шлях» 

так і не перебрав на себе обумовленої відповідальності, лише друкував та 

розсилав часопис. Тому адміністративна функція лишилася на товаристві 

«Зарево». У зв’язку з цим Л. Винницький зауважив: «Ситуація на сьогоднішній 

день є така, що журнал коштує видавати около $2,200 а передплати і датки не 

приносять навіть половини цієї суми. Частина цієї другої половини повинна би 

приходити з оголошень, якщо би “Новий Шлях” виповнив свою частину 

домови» [121, арк. 1]. У зверненні наведено статистичні дані, за якими кількість 

передплатників у 1963 р. становила 257 і зросла до 378 в 1967-му, пересічний 

кошт одного числа змінився з 253 $ до 353 $, а сума всіх приходів (передплат і 

датків) зросла від 474 $ до 863 $, тож не дивно, що Л. Винницький констатував 

замалу кількість передплатників, аби утримувати часопис. До того, так і не 

вдалося приєднати до співпраці нові творчі редакційні сили, а більшість 

відповідальності була покладена на О. Зінкевича та його родину. 

Журнал «Смолоскип» (1950–1957, 1960–1968), незважаючи на труднощі з 

фінансуванням, постійними змінами друкарень, дистанційною підготовкою 

публікацій до друку нефахівцями з філології та редагування, став ідейним 

виразником прагнень української молоді, зокрема студентів, в еміграції, а 

також для дисидентів материкової України. У матеріалах часопису докладно 

аналізувалися події в УРСР, зокрема рух шістдесятників, що пізніше 

продовжився в самвидаві. Паралельно з друком журналу працівники редакції 

розпочали роботу над випуском книжкових видань. Журнал поступово 

еволюціонував у видавництво «Смолоскип». Усі ці зміни були спричинені 

тогочасним становищем українців в еміграції та в радянській Україні.  

У західній українській еміграції в середині 1960-х років існували десятки 

видавничих осередків, які випускали переважно художні твори та праці 

еміграційних авторів, що висвітлювали історію, культуру й фольклор України 

та життя українців на чужині (видавництва Миколи Денисюка в Чикаго, 

Маріяна Коця в Нью-Йорку, «Нові дні» в Торонто, видавнича спілка «Тризуб» 

у Вінніпезі, «Дніпрова хвиля», «Молоде життя» в Мюнхені й ін.). Увагу на 
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тогочасні події в УРСР звертало лише видавництво «Пролог» (Нью-Йорк), 

фрагментарно аналізуючи їх у книжках про суспільно-політичну ситуацію 

(Д. Соловій «Українська наука в колоніальних путах» – 1963, Ю. Шерех «Не 

для дітей» – 1964, А. Камінський «На новому етапі» – 1965), зокрема 

випустивши самвидавну збірку В. Симоненка «Берег чекань» (1965). Після 

появи книжки В. Симоненка за кордон стала надходити й інша 

неконтрольована радянським режимом самвидавна література, що  

ознайомлювала з ідеями та напрямами діяльності свідомого українства в УРСР. 

З’явилася необхідність випуску і поширення самвидаву за кордоном, а отже, і 

створення нових видавничих осередків.  

Особливо важливою для еміграційної громади була діяльність молодих 

генерацій, які, на думку керівника видавництва «Молоде життя» А.  Фіголя, 

«мусять прийти і вже приходять на зміну. Вони аж ніяк не можуть вбгатися в 

закостенілі й для них чужі форми та методи нашого сучасного політичного 

життя, а може, вони схочуть і зможуть внести нові елементи» [241, арк. 11]. 

Потреба молодіжного видавничого осередку, завдання якого – концентрувати 

увагу на забороненій в УРСР літературі, визначила еволюцію часопису 

«Смолоскип» у видавництво.  

Першим книжковим виданням «Смолоскипа» передувала журнальна 

публікація «Свободу Світличному і Дзюбі!». Ця стаття започаткувала 

протестну акцію «проти залізної заслони, якою відгороджено Україну від 

вільного світу» [195, с. 1]. Згодом у 3-му числі 1966 р. на шпальтах часопису 

надрукували повідомлення про вихід брошури О. Зінкевича «Svitlychny and 

Dziuba. Ukrainian writers under fire» [298]. На обкладинці й титульній сторінці 

цього видання «Smoloskyp» зазначено як видавця. На звороті титулу знаходимо 

уточнення: «Published by Smoloskyp Publishers “Zarevo” Magazine of Ukrainian 

Yonth and Students». Тобто брошура була випущена видавцями журналу 

«Смолоскип» – об’єднанням «Зарево». У 4–5 номері часопису було оголошено 

прийом замовлень на наступне видання – «З генерації новаторів» О. Зінкевича 

(1967), яке було випущене вже видавництвом «Смолоскип». 
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Отже, журнал «Смолоскип» виник у Франції у зв’язку з активізацією та 

розширенням діяльності молодіжних закордонних осередків українців у 

середині 40-х – на початку 50-х років ХХ ст. На шпальтах часопису 

висвітлювалося життя української еміграційної молоді, ситуація в радянській 

Україні, міжнародні спортивні змагання, друкувалися літературні твори 

письменників материкової України, відстежувалися цензурні втручання в їхні 

тексти. З переїздом редакції журналу в США більшість публікацій 

присвячувалася шістдесятникам та українському самвидаву. Незважаючи на 

труднощі з фінансуванням, постійними змінами друкарень, дистанційною 

підготовкою публікацій до друку працівниками, які не були фахівцями з 

філології та редагування, журнал «Смолоскип» став важливим друкованим 

органом для української молоді в еміграції та дисидентів з УРСР. Проблемно -

тематичними напрямами журналу «Смолоскип», зорієнтованими на 

згуртування українців за кордоном та державність України, було закладено 

надійне підґрунтя для становлення та діяльності однойменного видавництва. 

Його перші книжки засвідчили появу нового еміграційного осередку, яке взяло 

на себе відповідальність друкувати заборонену в УРСР літературу та доносити 

до світової громади правдиву інформацію про протистояння тоталітарному 

радянському режимові в материковій Україні. 

 

 

2.2. Організування діяльності видавництва «Смолоскип» у США 

(1967–1992) 

 

Організування діяльності видавництва «Смолоскип» розгорталося на 

основі попередньо набутого практичного досвіду під час випуску 

однойменного часопису. Редакція вже мала матеріально-технічну базу, 

згуртований колектив працівників, налагоджені контакти з авторами, 

редакторами, художниками, друкарнями, засобами масової інформації (ЗМІ) та 

іншими діловими партнерами. Тому для організування книговидання в 



 

 

49 

«Смолоскипі» перед працівниками осередку постало завдання розширити 

обсяги роботи і спрямувати свою діяльність не лише на випуск часопису, а й на 

підготовку нових видавничих проектів. 

Першою книжкою видавництва «Смолоскип» стала праця О. Зінкевича 

«З генерації новаторів. Світличний і Дзюба» (1967). На звороті титульного  

аркуша чітко зазначено інформацію про видавця: «Smoloskyp  Publishers». Про 

появу видавництва йдеться і в редакційній передмові: «Видавництво 

“Смолоскип” оцією книжкою Осипа Зінкевича “З генерації новаторів” 

розпочинає серію видань, присвячених молодій творчості в Україні й на 

чужині. На наш погляд серед української спільноти на чужині відчувається 

брак і потреба видань такого характеру. Хоч за останні роки деякі видання з 

подібною тематикою вже появилися, та все ж їх замало, щоб задовольнити 

велике зацікавлення культурними процесами, які відбуваються на нашій 

батьківщині» [58, с. 5]. Отже, можна стверджувати, що відлік діяльності 

видавництва «Смолоскип» починається з 1967 р., коли було надруковане його 

перше книжкове видання.  

У 1968 р. «Смолоскип» було названо іменем В. Симоненка, який за 

кордоном на той час вважався символом українського шістдесятництва. 

Сприйняття поета в еміграції демонструє передмова І. Кошелівця до 

еміграційного видання «Берег чекань» (Нью-Йорк, 1965; Мюнхен, 1973). 

Звернувши увагу на «шевченківську» природу творчості поета, автор 

передмови зауважив: «Трагічна доля Симоненка (його передчасна смерть) 

освітила в наших очах одну тільки його постать, і завдяки цьому в ній 

найяскравіше втілилося чисте, людське і без міри потужне прагнення 

українського народу відстояти свою невмирущість проти нечуваного в історії 

своїм нахабством і підступністю гніту російського імперіалізму» [198, с.  46]. 

«Симоненко – ідея» (Є. Сверстюк), «витязь української поезії» (О. Гончар), 

«більший за самого себе» (І. Дзюба) – це далеко не вичерпаний перелік 

перифраз, які викристалізувалися з ідеалізованого образу поета, сформованого 

у двох версіях – радянській та дисидентсько-еміграційній. Порівнюючи їх, 
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дослідники О. Гриценко та О. Різник відзначили, що «на противагу 

“радянській” версії легенди про В. Симоненка як такого собі “ідеального 

шістдесятника” й радянського патріота, в дисидентсько-діаспорній версії 

формується образ Симоненка передусім як героя-борця, страдника й мученика 

за Україну» [182, с. 179]. В еміграційному сприйнятті В. Симоненка, хоч і не 

без перебільшень, сконцентрувався спротив цензурі, заборонам та масовим 

репресіям шістдесятників СРСР, що ідейно було близьким для «Смолоскипа». 

Тож не дивно, що в 1960-х роках, коли вірші й щоденник поета потрапили за 

кордон, видавництво «Смолоскип» взяло саме ім’я В. Симоненка.  

Тривалий час «Смолоскип» не був офіційно зареєстрований як 

видавництво, оскільки, за свідченням О. Зінкевича, у тому не було потреби: 

видавнича діяльність у США не передбачала обов’язкової інкорпорації 

(реєстрації), яку міг здійснити адвокат за наявності статуту та інших 

установчих документів видавництва. Американським адвокатам потрібно було 

заплатити чималу суму коштів, тому «Смолоскип» звернувся за допомогою до 

знайомого українського юриста. Як згадує О. Зінкевич, реєстрацію 

«Смолоскипа» безкоштовно здійснив юрист Ю. Пазуняк з м. Вілмінгтон (штат 

Делавер) 25 липня 1977 р. [163, с. 1]. Засновником «Смолоскипа» було 

студентське товариство «Зарево». «Правильник» журналу «Смолоскип» став 

основою для статуту видавництва, який було подано для реєстрації англійською 

мовою і затверджено губернатором штату Делавер. Щороку для податкової 

інспекції Ю. Пазуняк заповнював потрібну документацію, зокрема про 

фінансові надходження «Смолоскипа».  

Фактично видавництво «Смолоскип» було засноване в 1967 р., а офіційно 

зареєстроване через десять років – у 1977 р. Згідно з американськими законами, 

випуск і розповсюдження книжок без реєстрації видавництва були легальними. 

Першою книжкою, випущеною юридично оформленим видавництвом 

«Smoloskyp Publishers», був альбом «Нездоланний дух» (1977). 

Редакційне листування представників «Смолоскипа» містить фактичну 

інформацію, яка розкриває організаційні засади видавництва, зокрема ті, що 
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стосуються матеріально-технічного забезпечення осередку та розподілу 

обов’язків серед його працівників. Співробітники видавництва, як і в редакції 

часопису «Смолоскип», працювали на громадських засадах, їм оплачували 

тільки мовну редакцію і коректуру. На один із докірливих листів, що надійшов 

із Мюнхена, О. Зінкевич відповів: «“Смолоскип” не має ані одного платного 

працівника і ціла установа приміщується у півниці моєї приватньої хати. Ми 

одинокі серед різних подібних українських установ і організацій, що публічно 

звітуємо про всі наші фінансові приходи, публікуючи списки всіх жертводавців 

окремими брошурами. Жодне інше видавництво цього не робить» [120]. 

У цьому ж листі О. Зінкевич наголосив: «Грошей, які потрібні на публікацію 

книжок, журналу, зовнішну діяльність, ми не жебраємо в української громади. 

Громада сама складає пожертви, оцінюючи відповідно нашу роботу» [120]. 

Українці, насамперед у США та Канаді, підтримували «Смолоскип», купуючи 

всі його видання, що виходили кількатисячними тиражами, найвищими серед 

усіх еміграційних видавничих центрів. Внутрішня фінансова політика 

«Смолоскипа» відзначалася прозорістю: статус неприбуткової установи, який 

передбачав звільнення від податків, сприяв здійсненню діяльності з 

мінімальними витратами (так, привілей на пошті, давав змогу купувати 

спеціальні марки за третину їхньої вартості).  

Готуючи нові видання до друку, «смолоскипівці» уважно стежили за 

публікаціями літературних часописів з України. Для книжок із серії 

«Розстріляне Відродження» (п’ятитомник М. Хвильового, «Лесь Курбас…») 

вони вивчали матеріали в різних бібліотеках (славістична бібліотека в Нью-

Йорку, бібліотеки при Гарвардському й Іллінойському університетах, 

бібліотеки УВАН і НТШ в Нью-Йорку). Над підготовкою та випуском видань 

«Смолоскипа» співробітники працювали у вільний час – вечорами й у вихідні. 

Ті з них, які обіймали посади в державних установах, були змушені 

підписуватися псевдонімами. Проте ці несприятливі обставини не заважали 

«Смолоскипу» бути повноцінним стурктурованим видавництвом із 

внутрішньою нормативною базою. 
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Характеризуючи структуру видавництва, варто звернутися до думки 

І. Копистинської: «У світі практично немає жодної фірми, структура якої була б 

аналогічною іншій, проте є кілька характерних форм, що охоплюють майже 

усю різноманітність організаційних схем видавництв» [82, с.  74]. Такими 

типовими структурами видавництв є радянська, західноєвропейська та 

американська моделі. У зв’язку з цим необхідно зазначити, що структура 

«Смолоскипа» в еміграції поєднувала окремі ознаки американської та 

західноєвропейської моделей: відсутність переобтяженості відділами і 

посадами; залучення до роботи над проектами позаштатних фахівців.  

У «Смолоскипі», незважаючи на географічні чинники, не прижилася 

американська практика товариств з обмеженою відповідальністю, заснованих 

двома чи кількома особами, які виконували функції керівника програми та 

комерційного директора. Українське видавництво тяжіло до 

західноєвропейської моделі, у якій власник видавництва поєднував функції 

керівника основних напрямів діяльності. Роботу видавництва постійно 

контролював О. Зінкевич; коректуру, оформлення та редагування здійснювали 

за угодами робітники. На відміну від американських та західноєвропейських 

видавництв, які орієнтувалися насамперед на прибуток, діяльність 

«Смолоскипа» мала офіційно затверджений некомерційний характер. 

Видавництво не надавало авторських гонорарів за випущені книжки: прибуток 

із продажу видань ішов на друкування нових книжок та акції з оборони 

українських політв’язнів. 

У видавництві «Смолоскип» не виокремлювалися структурні відділи. 

Розподіл обов’язків обумовлювався переважно усними домовленостями під час 

особистих зустрічей або через телефонний зв’язок.  

У 1967–1977 рр. головою видавництва був О. Зінкевич, у 1977–1991 рр. – 

А. Зварун (О. Зінкевич у цей час – екзекутивний директор). У структуру 

видавництва, крім т. зв. «централі» у США, зареєстрованої як «Smoloskyp 

Incorporated», входили представництва в Канаді й Аргентині. У кожному з них 

працювали голова, заступник голови, секретар і скарбник. Представниками в 
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Канаді були Р. Горейчук, Б. Колос, В. Соколик; в Аргентині – О. Яхно, О. Хам. 

Редакційне листування між ними засвідчує, що О. Зінкевич вимагав фінансової 

звітності від осередків і намагався налаштувати функціонування адміністрації 

та книговедення за американською системою. У листі до Б.  Колоса, керівника 

канадського представництва «Smoloskyp Trust», О. Зінкевич наголосив: «Сила 

“См.” є в тому, що гурт людей взяли на себе ДОБРОВІЛЬНО (виділення автора 

статті. – А. М.) обов’язок виконувати відповідну працю, що у нас є почуття 

відповідальности, обов’язку і точности. Якщо у нас надальше цього не буде, то 

ми будемо ще однією організацією, яких у нас є сотні» [132, арк. 2]. 

Видавництво «Смолоскип» підтримувало постійні зв’язки з іншими 

видавничими осередками українців за кордоном. Аналізуючи україніку у 

видавництвах Франції, М. Тимошик виокремив спільні проекти «Смолоскипа» з 

Першою Українською Друкарнею в Парижі: видання бібліотеки «Вільна 

Думка» (В. Чорновіл «Лихо з розуму», Є. Сверстюк «Собор у риштованні», 

В. Мороз «Бумеранг», вісім випусків забороненого в Україні «Українського 

вісника») та серію «Широке море України» (до 1972 р. вийшло сім томів) [222, 

с. 202].  

Розвиваючи свою діяльність у США, «Смолоскип» поступово ставав не 

лише видавництвом, а й потужною організацією, яка не обмежувалася лише 

випуском літератури. У межах осередку постійно створювалися й працювали 

групи, служби, які мали свої керівні органи, проте функціонували не 

відокремлено, а керувалися однією корпоративною стратегією. Різні види 

діяльності поєднувалися завдяки спільній платформі дій. У цьому контексті 

слушним є твердження В. Теремка: «Корпоративна стратегія визначає напрям 

розвитку та загальні способи досягнення цілей, пов’язує в систему структурні 

одиниці. Вона відповідає за сфери діяльності, інвестиційні пріоритети, основні 

продукти та їх базові характеристики, засади і методи позиціонування, 

універсальні стандарти активності і передумови її згортання, структуротвірні 

компоненти маркетингового образу тощо» [213, с. 232]. Розгалужена структура 
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видавництва «Смолоскип» та багатовекторність діяльності визначила його 

специфіку й автономність на теренах американського книговидання.  

У структурі видавництва була створена Українська інформаційна служба 

(УІС) «Смолоскип», очолювана О. Зінкевичем (з 1967 р.), від 1974 р. – 

англомовна УІС «Smoloskyp Information Service» (очолював Б. Ясень 

(Ю. Саєвич)), а від 1975 – іспаномовна УІС в Аргентині (очолював О. Яхно, 

м. Буенос-Айрес). При видавництві «Смолоскип» діяла Організація оборони 

людських прав в Україні (з 1970 р.), потреба в якій була зумовлена постійним 

переслідуванням учасників руху опору після короткотривалого національного 

відродження в Україні та загрозою національного знищення. У цю організацію 

міг вступити кожен, хто визнавав принципи українського правозахисного руху, 

незважаючи на релігійну, державну приналежність чи суспільне становище. 

Очолювали організацію А. Зварун, А. Фединський, О. Зінкевич.  

Після того, як в Україні було створено Українську гельсінську групу 

(1976), з ініціативи УІС «Смолоскип» у Вашингтоні засновано Комітет 

гельсінських гарантій для України (КГГУ) на чолі з А. Зваруном як 

представництво Української гельсінської групи (УГГ) в західних країнах. До 

КГГУ увійшли представники оборони українських політв’язнів у США: 

А. Фединський (Клівленд), У. Мазуркевич (Філадельфія), О. Зінкевич 

(Балтимор), А. Каркоць (Міннеаполіс), Б. Ясень (Ю. Саєвич), 

Ю. Дейчаківський, А. Грушкевич (Вашингтон), І. Ольшанівський, І. Кошман 

(Ньюарк), М. Зарицька, М. Стефанюк (Детройт). У Гельсінській комісії 

Конгресу США з 1981 р. комітет представляв О. Дейчаківський [188, с. 309]. 

Уся технічна робота КГГУ (підготовка матеріалів, переклади англійською 

мовою, листування) проводилася в приміщенні «Смолоскипа». 

З представниками УГГ було узгоджено принципи співпраці та досягнуто 

домовленості про те, що вашингтонський комітет є офіційним представником 

УГГ у США та західних країнах. 

В умовах еміграційної діяльності «Смолоскипа» виникали різні 

суперечливі моменти. О. Зінкевич в інтерв’ю для різних періодичних видань 
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згадував про різко негативну оцінку його діяльності на шпальтах провладної 

газети «Вісті з України», яка в УРСР виходила українською й англійською 

мовами. Видання миттєво зреагувало, коли «Смолоскипу» присвоїли ім’я 

В. Симоненка: тоді в англійському варіанті з’явилася велика стаття проти 

О. Зінкевича і видавництва. У газеті згодом друкували багато матеріалів, автори 

яких згадували про еміграційних видавців, заново переписуючи факти подій та 

біографій. О. Зінкевич наводить казусні фрагменти, як-от: «у 1930 р. /коли мені 

було всього кілька років!../ я був директором “Смолоскипу” у Німеччині і 

товаришував з Гітлером! Точно так написано» [120]. На шпальтах «Вістей з 

України» засновника «Смолоскипа» називали агентом ЦРУ, хіміком, який готує 

бактеріологічну зброю проти СРСР. У життєпис О. Зінкевича автори цієї газети 

намагалися також вписати Югославію, де він ніколи не був.  

Газету «Вісті з України» випускало Товариство культурних зв’язків з 

українцями за кордоном «Україна», створене 1960 р. в Києві на базі 

республіканського відділу радянського Комітету «За повернення на 

Батьківщину». Про це товариство в «Енциклопедії українознавства» зазначено: 

«формально його завдання полягали в тому, щоб зміцнювати культурні зв’язки 

з українцями за кордоном, всебічно ознайомлювати їх із творчою діяльністю 

українського народу в СРСР, але фактично ця діяльність була розрахована на 

підтримку прорадянських, т. зв. “прогресистських” організацій за кордоном і 

поширення провокацій серед патріотичної української еміграції, її плямування 

як “зрадників” батьківщини та “буржуазних націоналістів”» [203, с. 3224–3225]. 

«Вісті з України» випускалися в Києві, проте видання не було доступне для 

населення УРСР, воно адресувалося лише для українців закордону. Автори 

«Вістей з України» намагалися дискредитувати видавництво «Смолоскип» та 

інші еміграційні організації перед світовою спільнотою. 

Необ’єктивне сприйняття видавництва «Смолоскип» пов’язане також із 

еміграційними виданнями українців. У листі до представників Українського 

конгресового комітету Америки (Нью-Йорк) О. Зінкевич зауважив: 

«Безпосередньою причиною мого прохання є виступ у “Віснику ООЧСУ”, ч. 4 / 
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184 / за квітень 1964 р. на сторінках 28–30, у статті Е. Юренка “Мобілізація 

п’ятої колони”, в якій поруч інших громадян є теж і очорнена особа, під якою 

кожен, що знає мене, відразу пізнає, що мова про мене» [126]. Наклепи на 

О. Зінкевича у «Віснику Організації оборони чотирьох свобід України» мали 

спричинити недовіру української громади до «Смолоскипа». Цей факт виразно 

засвідчує, що представникам видавництва доводилося працювати в умовах 

роз’єднаності та конкуренції серед друкованих органів українців за кордоном. 

Особливості організаційної діяльності «Смолоскипа» демонструє факт з 

історії видавництва, зафіксований у листі О. Зінкевича 1973 р. до 

А. Лозинського, головного редактора часопису «Поступ» (видання Товариства 

Української Студіюючої Молоді ім. Миколи Міхновського (ТУСМ) у Нью-

Йорку) Протягом 1970–1973 рр. видання ТУСМу виходило під назвою 

«Смолоскип». О. Зінкевичу довелося відстоювати право на свою назву та 

пояснювати, що, хоча редакція журналу «Смолоскип» припинила випуск 

періодичного видання, вона цим самим розширила діяльність у різних 

напрямах – видавничому, інформаційному й оборонному. Паралельне 

виникнення журналу «Смолоскип» було неможливим не лише з принципів 

моралі й етики. Емблема та назва «Смолоскип», як пояснив голова 

видавництва, «зареєстровані українською та англійською мовами в 

патентовому Бюрі у Вашингтоні» [139, арк. 1]. 

З того ж листа дізнаємося про законодавчу базу, якою керувалося в роботі 

видавництво. Так, О. Зінкевич радить А. Лозинському ознайомитися з такими 

документами: «Q&About Trademarks», видання «Commerce and Trade», зокрема 

параграф 1117, брошури «General Information concerning Trademarks» і «General 

Information concerning Patents». Оперативне звернення О. Зінкевича було 

враховане, і видання А. Лозинського досить швидко перейменували на 

«Промінь волі», виправдавшись перед читачами таким поясненням: «З різних 

причин, а головно з причини, що українська спільнота часто мішає Редакцію 

тусмівського журналу “Смолоскип” з іншими редакціями, ми рішили змінити 

назву нашого журналу на “Промінь волі”» [152, с. 2]. Цей факт свідчить, що 
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представники «Смолоскипа» уважно відстежували еміграційний видавничий 

ринок і не допускали провокативних дій з боку редакцій інших українських 

видавничих осередків. 

Суперечки в середовищі українців за кордоном відзначив і О. Обертас. 

Дослідник звернув увагу на «боротьбу» між еміграційними видавцями за право 

першими надрукувати заборонені в СРСР праці, що потрапляли за кордон [156, 

с. 64]. Паралельно зі «Смолоскипом» праці самвидаву за кордоном випускали 

такі осередки: видавництва «Пролог» – «Сучасність» (Нью-Йорк – Мюнхен), 

видавництво «Нові дні» (Торонто), «Українська Видавнича Спілка» та її 

часопис «Визвольний шлях» (Лондон), Перша українська друкарня у Франції 

(Париж). Змагальність серед видавців була зумовлена насамперед потребою 

оперативності, що могла вплинути на долю українських політв’язнів. Проте 

мали місце і внутрішні міжусобиці, які панували в еміграційній громаді. Так, у 

«Повідомленні УРДП, ОУНз, УНДО», уміщеному в збірнику матеріалів 

Конгресу української вільної політичної думки (Мюнхен, 1972) зазначено: «На 

жаль, українська політична еміграція продовжувала перебувати у власному 

ґетто, яке ділилося ще на ряд внутрішніх ґетто, з своїми політичними ідеями, з 

своїм розумінням дійсности в Україні і з своєю пресою, що все те 

канонізувала» [241, арк. 8]. Наслідком такого поділу еміграції були 

невиправдані закиди та обвинувачення різними осередками своїх колег, які 

переростали в масові обговорення українською громадою.  

З видавництвом «Смолоскип» пов’язані три дискусії в еміграційному 

середовищі українців. Перша дискусія стосувалася постаті М. Хвильового. Як 

тільки видавництво оголосило, що планує видати його твори, у Нью-Йорку, 

Торонто, Каліфорнії відбулися публічні наради, на яких засудили 

«фітільовщиків» (справжнє прізвище Хвильового – Фітільов). Суперечка 

розвивалася навколо новели М. Хвильового «Я (Романтика)», написаній від 

першої особи. В образі чекіста, який убив власну матір, критики вбачали самого 

автора. Лише після того, як О. Зінкевич у Гарвардському університеті знайшов 
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«Літературну газету» від 17 травня 1933 р., де були фотографії, на яких за 

труною М. Хвильового йдуть його донька й мати, дискусію припинили.  

Друга суперечка виникла на основі культурного обміну. Українська 

громада була поділена на два табори, між якими велася постійна боротьба: 

перший – ОУН (б), другий – ОУН (м). Бандерівці вважали, що кожний, хто 

приїздив з України, був агентом КДБ. Генералом КДБ називали Д.  Павличка. 

Завдання мельниківців, до яких належав і О. Зінкевич, було інше – зустрічатися 

з українцями СРСР, передавати їм закордонні видання. Після дискусії, 

пов’язаної з ініціативою студентів з Ратгерського університету запросити 

представників уряду УРСР, редакція «Смолоскипа» розробила навіть 

спеціальну анкету для своїх читачів, через яку намагалася з’ясувати їхнє 

ставлення до подібних зустрічей. В архівних документах збереглися відповіді 

анкети очільника крайового проводу академічного товариства «Зарево» 

М. Герця, у якій він зауважує, що культурний обмін дає змогу студентству 

«дійти самим до тієї правди, про котру їм говорять батьки на різних вічах і 

академіях, яку досі студентство сприймало зі своєрідним скептицизмом», але 

водночас «професори й американські студенти, які не будуть добре 

поінформовані про цілі й перебіг таких зустрічей, можуть посудити українське 

студентство у прихильності до Совєцького Союзу» [244, арк. 6]. Незважаючи на 

двозначне сприйняття в американському еміграційному середовищі, 

спілкування представників «Смолоскипа» з українцями УРСР дало помітні 

результати: стали можливі видавничі проекти видавництва, зокрема 

вищезгаданий п’ятитомник М. Хвильового (у той час він був заборонений в 

СРСР). І. Драч, який зустрічався з О. Зінкевичем у Канаді, перший привіз 

видання М. Хвильового в Україну. У зв’язку з культурним обміном у 1965–

1966 рр. О. Зінкевича засудили в м. Балтиморі через те, що він підтримував 

зв’язки з українцями з УРСР, які могли бути агентами КДБ, проте громадський 

суд не міг його ні покарати, ні виправдати.  

Третя дискусія була пов’язана з виданням спогадів Д. Шумука «За 

східнім обрієм» (1974). В ОУН (б) стверджували, що його праця – 
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«КДБістська» й погляди Д. Шумука – сфальшовані. Незважаючи на дискусію, 

«Смолоскип» завдяки родичам А. Горохович одержав рукопис і взявся за 

видання. Коли книжку було надруковано, А. Драган, редактор газети 

«Свобода», телефоном застерігав О. Зінкевича не пускати в продаж видання. 

Натомість очільник «Смолоскипа» написав офіційного листа до ОУН (б), у 

якому просив довести, які саме фрагменти в книжці сфальшовані, й пообіцяв у 

разі достатніх доказів скликати журналістів і цілий тираж спалити публічно як 

«КДБістську» провокацію. Жодної відповіді «Смолоскип» не одержав; книжку 

стали поширювати, і вона спричинила активну дискусію в еміграційній пресі. 

Найвідомішою була серія статей Л. Шанковського «Спомини Д. Шумука у 

світлі фактів» в часописі «Визвольний Шлях» [247, с. 64–81], автор якої 

доводив, що видані спогади були сфальсифіковані радянською владою. 

Головним аргументом на захист видавництва «Смолоскип» є свідчення самого 

Д. Шумука, опубліковані в газеті «Свобода»: «Шумук категорично підтвердив, 

що опубліковані спогади написав він сам: “Всі діялоги в книжці є такі, як я їх 

написав... Є й деякі помилки; мова не така, тут і там село не так назване, але по 

суті все це я написав”. У зв’язку зі своїми споминами Д. Шумук зауважив, що 

він взагалі нікого не боїться, навіть і тих, що робили його “кагебістом”, мабуть, 

маючи на думці рецензії в часописах “Мета” і “Гомін України”; Шумук – 

учасник тих подій, писав про те, що бачив на власні очі» [41, с. 3]. Виступ 

автора, який взяв на себе відповідальність за текст спогадів, демонстративно 

підтвердив безпідставність звинувачень «Смолоскипа» авторами української 

закордонної періодики. 

Еміграційні дискусії засвідчують, що в умовах роз’єднаної української 

громади представникам видавництва «Смолоскип» часто доводилося 

відстоювати власні позиції: патріотичної риторики було замало, щоб викликати 

довіру серед української громади та американців. В інформаційному листку 

«Облога» видавці закликають представників української еміграції до 

порозуміння: «Кожному слід усвідомити реальні українські сили в діяспорі, їх 

діяльність і прагнення знайти спільну мову у розв’язуванні складних 
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українських проблем на базі взаємного порозуміння. Для свідомої своїх завдань 

молодої української генерації стоїть завдання першорядного значення: 

відірватись від усього того, що нас руйнує і спрямувати всі свої сили та зусилля 

туди, де їх найбільше потрібно для нашого народу» [171, с.  1]. Незважаючи на 

дискусії та змагальність між собою, українські закордонні видавництва робили 

одну спільну справу – випускаючи та розповсюджуючи літературу, заборонену 

в СРСР, ці осередки викривали злочини радянської влади й були гідними 

опонентами офіційній ідеології СРСР на міжнародному рівні.  

Суперечливі моменти у спілкуванні з читацькою аудиторією 

представники «Смолоскипа» вирішували дуже коректно. Видавці практикували 

повернення коштів за книжки невдоволеним читачам, навіть якщо їхні 

аргументи були безпідставними. Так, читачка С. Гаєвська в листі зазначила, що 

у виданні О. Гончара «Собор» видавці «повипускали маркітні вирази, фрази й 

цілі сторінки, відділи, що були поміщені в журналі “Вітчизна”» [136]. Книжку 

було випущено фотографічним способом друку з видання «Собору», яке 

вийшло в УРСР. Жодного фактичного підтвердження своїм закидам читачка 

С. Гаєвська не навела, проте О. Зінкевич у листі-відповіді зауважив, що 

видавництво готове заплатити за роботу щодо усунення недоглядів, якщо воно 

справді їх допустило. 

Як і в журналі «Смолоскип», у видавництві над підготовкою до друку 

книжок працювали не фахівці з філології та редагування. Проте якісний рівень 

випущеної друкованої продукції визначала не лише професійність видавців: у 

роботі українських еміграційних видавництв виникали проблеми з правописом. 

За кордоном діяло кілька українських наукових установ – Наукове товариство 

ім. Т. Шевченка, Українська вільна академія наук, Український вільний 

університет та ін., однак усталеного правопису серед еміграційних осередків не 

було прийнято. Кожне видавництво в текстах книжок дотримувалося власних 

принципів і не керувалося ні правописом Г. Голоскевича, ні тодішнім 

правописом, прийнятим в УРСР. Так, працівники «Смолоскипа», 

передруковуючи з оригіналів випуски журналу «Український вісник», на свій 
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розсуд змінювали слова та стилістику. Тому в десятитомнику творів 

В. Чорновола, який було випущено за незалежної України, тексти 

«Українського вісника» ретельно вичитувала головний редактор видання 

Валентина Чорновіл (рідна сестра В’ячеслава Чорновола). Вона мусила 

повертати весь текст до правопису, який уживав В. Чорновіл, оскільки журнал 

зберігся лише в передрукованих версіях.  

Архівні матеріали «Смолоскипа» містять інформацію про фінансові 

операції видавництва. З цього погляду цінний у збереженій документації «Звіт з 

фінансової контролі діловодства видавництва «Карпати» 1973 р. [144]. Зі змісту 

цього документа, зокрема з переліку назв випущених книжок, чітко зрозуміло, 

що йдеться про «Смолоскип», а не про «Карпати». Звіт пов’язаний із 

перевіркою, організованою Проводом ОУН (м). На той час О. Зінкевич був 

членом Проводу, у якому мала місце недовіра до самвидаву та 

«смолоскипівських» книжок; на думку представників ОУН (м), ці видання 

могли бути КДБістськими провокаціями. Крім того, більшість представників 

ОУН (м) вважали, що «Смолоскип» випускає книжки за кошти Проводу. Для 

проведення фінансового контролю видавництва члени ОУН (м) призначили 

заступником головного контрольного доктора Р. Клюфаса (Нью-Йорк). Однак у 

самому звіті його прізвища не зазначено, оскільки власні назви зашифровано: 

«Карпати» – це ОУНівський код для «Смолоскипа», доктор Роман – доктор 

Роман Клюфас, Прут – псевдонім О. Зінкевича. Доктор Р. Клюфас уважно 

переглянув адресар (понад дві тисячі адрес), на які «Смолоскип» надсилав свої 

книжки, однак виявив лише близько десятка осіб, які фінансово підтримували 

«Смолоскип» і були членами ОУН (м). Перевірка Проводу засвідчила, що 

видавництво фінансово підтримувала українська громада Америки й Канади, а 

не ОУН (м). У письмовому звіті Р. Клюфас не виокремив цього факту, але на 

одній із нарад Проводу він озвучив одержану інформацію щодо фінансування 

«Смолоскипа». Незважаючи на спростовані підозри, напружена ситуація з 

ОУН (м) ускладнювалася й завершилася в 1974 р., коли О. Зінкевича судив 

Революційний Трибунал ОУН (м) за видання в «Смолоскипі» спогадів 
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Д. Шумука. У цей рік діяльність О. Зінкевича в ОУН (м) припинилася, хоча до 

сьогодні він формально є її членом. 

Звіт доктора Р. Клюфаса містить чимало фактичного матеріалу про 

організаційну діяльність і структуру видавництва станом на 1973 р. 

Заступником Головного Контрольного ОУН було перевірено інвентар і такі 

документи: касову книгу, банкові посвідки здач і місячні зіставлення, записки. 

У звіті зафіксовано інформацію про умови праці «Смолоскипа», зокрема про те, 

що видавництво розміщене в двох кімнатах у добре облаштованому підвалі, а 

також про гонорари авторам та перекладачам. У звіті наголошено, що «працю у 

видавництві виконує родина керманича видавництва. Видатки зв’язані з 

винагородою за працю є смішно низькі, тому що тягар праці лежить на родині» 

[144, арк. 6]. Крім організаційної роботи видавництва, родина Зінкевичів 

виконувала й адміністративну роботу. Найбільше у справах видавництва 

О. Зінкевичу допомагала його дружина – Надія Зінкевич, яка працювала 

директором школи українознавства в м. Балтимор. У 1967 р. Н.  Зінкевич стала 

одним із перших українських членів міжнародної амністії у Вашингтоні, 

організовувала і брала участь у протестних акціях, спрямованих на оборону 

українських політв’язнів в СРСР, пакувала та розсилала друковані матеріали 

«Смолоскипа». Родину Зінкевичів відвідували В’ячеслав Чорновіл із дружиною 

Атеною, Євген Сверстюк, генерал Петро Григоренко, Надія Світлична, 

москвичка Людмила Алексеєва, В’ячеслав Брюховецький, Павло Мовчан та 

інші громадсько-політичні діячі.  

Отже, організаційні засади та структура видавництва «Смолоскип» під 

час діяльності у США стали запорукою становлення й успішного розвитку 

видавничого осередку. У його межах постійно створювалися й працювали 

групи, служби, які мали свої керівні органи, проте функціонували не 

відокремлено, а керувалися однією корпоративною стратегією та спільною 

платформою дій. Вирішуючи внутрішні та зовнішні проблеми, зокрема через 

суперечки в еміграційному середовищі українців, «Смолоскип» виробив власні 

підходи, принципи та стратегії, що забезпечили стабільність діяльності 
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видавництва в американському середовищі. В організаційних та 

адміністративних питаннях найбільш вагома роль належить засновнику й 

очільнику видавництва О. Зінкевичу. 

 

 

2.3. Правозахисний аспект функціонування осередків видавництва 

«Смолоскип» за кордоном 

 

З кінця 60-х років ХХ ст. українські осередки в країнах Заходу розпочали 

активний рух проти тоталітарного радянського режиму й виступили на 

підтримку дисидентів у радянській Україні. У зв’язку з цим активізувалася 

правозахисна діяльність українців за кордоном, яка, на думку Ю.  Недужка, 

«стала модифікованою версією боротьби за демократичний розвиток та 

державну незалежність України» [148, с. 55]. Еміграційна громада на 

міжнародному рівні порушила проблему недотримання прав людини в УРСР, 

чим привернула увагу світової спільноти до державницьких прагнень українців.  

Досліджуючи дисидентський рух у радянській Україні, американський 

науковець Я. Білоцеркович звернув увагу на його основне джерело – конфлікт 

цінностей, що виявлявся в різних суспільних сферах: 1) національне 

самовизначення України проти політичного підкорення СРСР; 2) мовний, 

культурний та етнічний плюралізм замість русифікації і національної 

асиміляції; 3) свобода релігії замість репресій та запровадження атеїзму; 

4) верховенство особи над державою і суспільством проти верховенства партії, 

держави і суспільства над особою; 5) демократичні свободи слова, преси, 

зібрань, організацій, виборів, права на еміграцію проти авторитарних 

обмежень; 6) влада закону проти підкорення закону інтересам партії і держави; 

7) збалансований економічний розвиток, децентралізація, свобода профспілок, 

право на страйк [261, с. 67–68]. Вирішення означеного конфлікту цінностей між 

радянською системою та правозахисниками було в основі еміграційної 

діяльності українських осередків, зокрема й «Смолоскипа».  
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На особливу увагу заслуговує архівний документ «Платформа» 

Організації оборони людських прав в Україні, що діяла при видавництві 

«Смолоскип». У цьому документі докладно прописано завдання, визначені 

членами вищеназваної організації: «Ми: 1. Даватимемо якнайбільший розголос 

правозахисному рухові на Україні, його ідеям, ідеалам та тим ідеям, які 

породжуватимуться на Україні; 2. Боронитимемо на міжнародних форумах 

людські права українського народу, себто, права – національні, політичні, 

соціальні, релігійні й культурні; 3. Захищатимемо й будемо домагатись 

звільнення українських політичних в’язнів в УРСР і всьому СРСР; 

4. Змагатимемо, щоб на Україні були здійснені, шановані й закріплені всі ті 

права, які гарантує народам, в тому числі й українському, Загальна Декларація 

прав Людини ООН, Заключний Акт Гельсінської Наради, пакти й резолюції 

ООН, які стосуються питання прав людини і народів» [135, арк. 1]. Відповідно 

до поставлених завдань у правозахисній діяльності члени організації 

керувалися державницькими (самостійність і незалежність України) та 

правовими (дотримання законів та міжнародних декларацій і резолюцій) 

нормами. 

У «Платформі» сформульовано такі напрями «практичної праці для 

правозахисного руху в Україні»: інформаційний (інформування про рух опору в 

Україні всіма можливими засобами), видавничий (випуск заборонених в 

Україні матеріалів і документів українською та іншими мовами), зовнішній 

(виступи на міжнародних форумах щодо оборони прав українських 

політв’язнів, мобілізація світової публічної думки на підтримку українського 

правозахисного руху) і т. зв. «допомоговий» (матеріальна допомога 

українському правозахисному рухові і його членам) [135, арк. 1]. Ці напрями 

визначили ідейно-змістову сутність роботи «Смолоскипа» в еміграції. 

Інформаційний напрям правозахисної діяльності видавництва передбачав 

отримання та поширення серед світової спільноти правдивих відомостей про 

становище українців в СРСР. «Смолоскип» здійснював інформаційну 

діяльність завдяки міжнародним зв’язкам, тому зовнішній напрям, 
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виокремлений у «Платформі», варто розглядати не окремо, а як елемент 

інформаційного. 

Інформаційна служба «Смолоскип» повідомляла українську еміграційну й 

іноземну пресу про арешти та репресії в УРСР. Водночас служба ретельно 

відстежувала результати своєї роботи, фіксувала кількість друкованих 

матеріалів, у яких світові ЗМІ реагували на факти, подані «Смолоскипом». Так, 

за «Інформаціями про діяльність» [134], від 1968 р. до 1978 р. було 

опубліковано 400 повідомлень лише українською мовою. «Контакти з 

колюмністами і постачання їх матеріялами з України в результаті дали велику 

статтю Джека Андерсона про Йосипа Терелю, яка появилася у 970 газетах 

світу, на що теж зареаґували КҐБ-істські “Вісті з України”» [134, арк. 2]. За 

статистичними даними, значний резонанс спричинили повідомлення 

«Смолоскипа» про те, що одного з активних учасників правозахисного руху 

Й. Терелю після кількох арештів примусово помістили в спеціалізовану 

психіатричну лікарню, де медикаментозне втручання негативно позначилося на 

стані його здоров’я. У такий спосіб зусиллями видавництва формувалася 

несфальшована публічна думка світової спільноти про події в УРСР.  

Для налагодження контактів зі світовими ЗМІ та прес-агентствами 

представники «Смолоскипа» як акредитовані кореспонденти постійно брали 

участь у з’їздах, конференціях та інших заходах – слуханнях Сахарова, 

європейському з’їзді письменників у Болгарії, на Белградській конференції, 

Світовому з’їзді психіатрів на Гаваях [134, арк. 2]. 

У поширенні інформації про українських політв’язнів значну роль 

відіграли Сахаровські слухання – Міжнародний трибунал з 1975 р., 

присвячений порушенням прав людини в СРСР. Засновником слухань став 

близький співробітник «Смолоскипа», колишній учасник данського 

протинімецького підпілля Ойвінд Андерсен.  

У статті «Перед сумлінням світу» В. Маркуся, опублікованій журналом 

«Сучасність», про Сахаровські слухання зазначено: «На зразок “трибуналів 

публічної опінії”, як проведене з ініціятиви Бертранда Расселя судження 
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американців за В’єтнам, чи “трибунал” над радянською концентраційною 

системою кінця 1940-их років у Парижі, у 1970-их роках виникла ініціятива 

судити теперішню радянську практику репресій. У відповідь на “московський 

апель” академіка Андрея Сахарова постав у Копенгагені окремий комітет, 

складений з радянських дисидентів на Заході та їхніх західніх приятелів, що 

поставив собі за мету розкрити перед західньою опінією злочинну політику 

Кремлю проти основних людських прав, як вони зафіксовані у Деклярації прав 

людини» [99, с. 51]. У Перших Сахаровських слуханнях (жовтень 1975 р.), що 

відбулися в Копенгагені, у будинку Данського парламенту, взяло участь 

25 свідків. Обговорювалися питання репресій і переслідувань дисидентів, 

використання психіатрії з політичними цілями, позбавлення національних прав 

народів СРСР. Україну на цьому зібранні представляв голова «Смолоскипа» 

А. Зварун. Під час Других Сахаровських слухань у Римі (1977) виступили 

30 свідків, переважно колишні радянські політв’язні, зокрема Й. Сліпий. Треті 

Сахаровські слухання у Вашингтоні в Конгресі США (1979) зібрали 60 свідків. 

Виступали П. Григоренко – про права націй в СРСР, Н. Світлична – про суди 

над членами УГГ, Р. Мороз – про П. і В. Січків та ін. Четверті Сахаровські 

слухання відбулися в Лісабоні (1983), П’яті – у Лондоні (1985). «Смолоскип» 

щоразу активно долучався до їх організування та проведення. Хоча юридично 

слухання Сахарова не набули характеру трибуналу, їхня постійна періодичність 

привертала увагу ЗМІ та високопосадовців світу до питань, які порушували 

свідки зібрань.  

Радянська система намагалася різними способами дискредитувати і 

зганьбити перед світовою спільнотою діяльність «Смолоскипа» та інших 

закордонних організацій українців. Один із речників КДБ Ю. Римаренко у 

книжці «Антикоммунистический альянс» докладно проаналізував Белградську 

конференцію (жовтень 1977 – березень 1978) в Югославії, під час якої, на його 

думку, «разом із сіонистськими емісарами… намагалися керувати буржуазні 

націоналісти, які прикривалися свідоцтвами різного роду самозваних 

“інформаційних агентств” типу “Смолоскип” і т. д.» [180, с. 172]. Ю. Римаренко 
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стверджує, що саме «буржуазно-націоналістична» організація «Смолоскип» 

розповсюдила серед представників багатьох держав провокаційний лист, у 

якому найманці ЦРУ інформували світову спільноту щодо проявів 

антисемитізму в УРСР, інспірованих владою. Окремо у виданні йдеться про 

виступ «одного з буржуазно-націоналістичних верховод» А. Зваруна 

(представника «Смолоскипа») на слуханнях Сахарова з обвинуваченнями 

соціалістичного інтернаціоналізму, спрямованого на «знищення кожного 

аспекту національної ідентичності українців» [180, с. 173]. Ю. Римаренко 

проводить упереджену думку, що виступ А. Зваруна виглядав штучним і 

бездоказовим. Отже, можна зробити висновок, що викривлення, перекручення 

інформації про участь закордонних українців у Белградській конференції стала 

відповіддю на активізацію правозахисної діяльності української еміграції.  

Правдиву інформацію про конференцію в Югославії та участь у ній 

представників «Смолоскипа» знаходимо в тогочасних еміграційних виданнях. 

Так, у неперіодичному листку «Облога» йдеться про те, що напередодні 

конференції 28 червня 1977 р. у день суду над М. Руденком та О. Тихим 

делегація вашингтонського Комітету гельсінських гарантій України виступила 

в Белграді з протестом проти репресій в Україні та з вимогою участі України в 

роботі конференції. Серед членів делегації були й акредитовані кореспонденти 

«Смолоскипа» А. Каркоць та К. Гуйтан. Двох організаторів зібрання 

А. Фединського та А. Мішталя було арештовано й вислано з Югославії. Цей 

арешт спричинив ще більший резонанс навколо українських питань. А.  Каркоць 

відкрив прес-конференцію, під час якої заявив про «правдоподібний» арешт 

своїх колег і пояснив причини, чому українська група прибула до Белграду: 

«Україна не є заступлена на цьому форумі, – говорив він, – вона не може 

говорити в своєму власному імені, хоч вона є членом ООН і є європейською 

державою з 50-мільйонним населенням» [20, с. 3]. Незважаючи на депортацію 

активістів Вашингтонської групи, про радянські репресії в УРСР під час прес -

конференції представники української еміграції поінформували європейські 

видання та телеканали. 
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Ще одну прес-конференцію за участю представників «Смолоскипа» 

Вашингтонська група організувала перед закриттям Белградської наради від 

імені УГГ. У зібрання знову втрутилася югославська поліція, яка затримала 

організаторів конференції. Проте за сприяння посольства США попередній 

інцидент з арештами не повторився й активісти залишилися в Югославії.  

Представники «Смолоскипа» у складі Вашингтонської групи на 

Белградській конференції не змогли домогтися звільнення радянських 

політв’язнів. Однак інформаційна діяльність осередку викликала значний 

світовий резонанс, зокрема «смолоскипівці» заручилися підтримкою 

американських урядовців, які сприяли правозахисній діяльності українців після 

конференції. На захист М. Руденка та О. Тихого виступив сенатор Б. Дол, він 

написав листа голові Верховного Суду УРСР Л. Смірнову з вимогою 

переглянути справи засуджених (вересень 1978 р.). Після прес-конференції 

П. Григоренка в Нью-Йорку (13 березня 1978 р.) конгресмен М. Фенвік 

виступила на його захист; зокрема в промові конгресмена йшлося про 

незаконне позбавлення правозахисника громадянства СРСР. Порушення прав 

людини в Україні розглядалося і в ООН. Так, представник США в Комісії з 

прав людини ООН Е. Мезвінський 13 березня 1979 р. закликав Комісію стати 

на захист радянських політв’язнів, які незаконно постраждали за обстоювання 

прав людини. 

Насичені подіями правозахисного змісту були для «Смолоскипа» й 1980-

ті роки. Про зовнішню діяльність цього періоду докладно йдеться в 

«Інформаціях про діяльність» (1988) [140]. Розголос мали виступи 

акредитованого представника «Смолоскипа» на прес-конференціях 

Міжнародного олімпійського комітету, зокрема на прес-конференції 2 серпня 

1984 р., на якій оприлюднилась інформація про передчасну смерть радянських 

олімпійців. Під час конференції Міжнародного агентства атомної енергії 

(МАГАТЕ) у Відні (серпень, 1986) серед учасників розповсюджувався випуск 

журналу «Смолоскип» про чорнобильську катастрофу. Цей випуск був 

створений на основі цінної інформації про аварію в Україні, яку зібрав зі своїми 
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колегами О. Зінкевич. Представники видавництва «Смолоскип» брали участь у 

конференції ЮНЕСКО до 1000-ліття хрещення Київської Русі (Париж, червень 

1988 р.), а також Гельсінської конференції (Відень, листопад 1986 р.). 

«Смолоскип» налагодив контакти із журналістами Японії та Китаю, коли 

О. Зінкевич відвідав Японію у зв’язку з Універсіадою (Кобе, серпень – вересень 

1985 р.). У Токіо, Кобе і Гірошімі відбувся ряд зустрічей у справі оборони 

українських політв’язнів та інформації в японській пресі. Відгуки на шпальтах 

періодичних видань світу – наочний результат активної діяльності видавництва 

з налагодження зовнішніх зв’язків. 

В інформаційній діяльності видавництва помітне місце займала співпраця 

з радіо «Свобода» та «Голос Америки», що озвучували в ефірі матеріали 

«Смолоскипа». Ще до книжкового видання радіо «Свобода», хоч і після 

прискіпливих перевірок, передавали в Україну «Лихо з розуму» В.  Чорновола. 

За свідченнями О. Зінкевича, «політика “Голосу Америки” була зовсім інша, і 

твори самвидаву ця радіостанція нечасто передавала, а якщо передавала, то з 

дуже обережними коментарями» [156, с. 236]. Американські радіостанції стали 

комунікаційною ланкою, завдяки якій заборонені твори в усній формі 

поверталися на Батьківщину за схемою самвидав – тамвидав – самвидав. Про 

вплив таких передач на авторів, які не давали дозволу на трансляцію своїх 

творів, О. Обертас зазначив: «якщо автор самвидавної публікації був ще не 

надто відомий КДБ, то починалися репресії супроти нього та його сім’ї; якщо ж 

автор знаходився вже в ув’язненні, то факт ретрансляції його праці з -за океану 

надавав особливого авторитету автору самвидаву в очах усієї табірної 

адміністрації та співв’язнів» [156, с. 66]. Інформаційний обмін самвидаву УРСР 

і тамвидаву еміграції був двостороннім не лише завдяки американським 

радіостанціям. Під час арешту В. Стуса (1972), окрім чернеток його творів та 

самвидавних праць різних авторів, у нього також вилучили закордонні 

українські видання [147, с. 63], зокрема збірку Л. Костенко «Поезії» 

(«Смолоскип», 1968), фотокопію книги І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи 

русифікація?», поезії Емми Андієвської «Базар» (Мюнхен, 1967), книгу В. Вовк 
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«Каппа Хреста» («Сучасність», 1969). Цей факт засвідчує, що з труднощами 

українські книжки, випущені за кордоном, поодиноко потрапляли в материкову 

Україну, де були джерелом викриття замовчуваної владою правди.  

Про діяльність «Смолоскипа» добре знали і в Білому домі США, куди в 

1980-х рр. кілька разів запрошували представників видавничого осередку на 

офіційні конференції та зустрічі з президентом Р. Рейганом, якого цікавив 

рівень масштабності й потенційних можливостей правозахисного руху в 

Україні. «Смолоскипівці» не могли знати докладних подробиць громадсько -

політичного руху на території тогочасної України, проте під час зустрічей із 

американськими високопосадовцями, зокрема з Р. Рейганом, заявляли про його 

перспективність, посилаючись на відомі їм факти суспільно-політичного життя 

в УРСР, пов’язані з порушеннями прав людини. Видавництво також 

запрошували на офіційні заходи в Державний департамент США. У такий 

спосіб інформація, надана представниками видавництва, оприлюднювалася не 

лише ЗМІ, а й першими особами США. 

Важливу роль у зовнішніх і внутрішніх зв’язках «Смолоскипа» відіграли 

перекладачі А. Каркоць та А. Фединський, які брали участь у зустрічах із 

представниками Білого дому й Державного департаменту. Ці перекладачі були 

активно залучені в організації свідчень і слухань В. Мороза, генерала 

П. Григоренка, Д. Шумука та інших правозахисників у Конгресі США. 

Відділення «Смолоскипа» в Буенос-Айресі (Аргентина), яке інформувало 

про репресії в УРСР південноамериканський світ, також привертала увагу 

високопосадовців. У вересні 1974 р. представник «Смолоскипа» О.  Хам був у 

складі української делегації під час зустрічі з Президентом Чилі А.  Піночетом. 

Обговорювалася можливість обміну 82 українських політв’язнів в СРСР на таку 

саму кількість комуністичних політв’язнів у Чилі. 

Унікальне явище в інформаційній діяльності «Смолоскипа» представляли 

зв’язкові. Після того, як нелегальним способом українська громада в еміграції 

одержала вірші і щоденник В. Симоненка, «Лихо з розуму» та «Українські 

вісники» В. Чорновола, у 1970 р. від видавництва відправили в Україну 
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першого зв’язкового. Це була Н. Воляник з м. Клівленд, яка їздила в Україну 

кілька разів і перевезла перші фотознімки львівських дисидентів на плівках, 

книжку М. Осадчого «Більмо», репродукції неофіційних картин Г. Севрук, 

деякі особисті речі А. Горської. Під час візитів на Батьківщину Н. Воляник 

зустрічалася з В. Чорноволом, А. Пашко, М. Осадчим, Г.  Севрук, подружжям 

Калинців у Львові, А. Горською, Г. Севрук у Києві та з іншими представниками 

дисидентського середовища. 

Згодом у «Смолоскипі» було організовано курси зв’язкових під 

керівництвом П. Фединського, який 1975 р. підготував спеціальний підручник 

[188, с. 682], що включав інформацію про суспільну ситуацію в Україні, 

творчість шістдесятників, а на випадок арештів чи допитів – про можливу 

конспіративну поведінку. О. Спанатій стверджує, що ці курси пройшло близько 

десяти осіб [208, с. 137]. Зв’язкові їздили в Україну як туристи або на щорічні 

курси української мови в Києві для американських та канадських комуністів, 

що організовувалися Товариством культурних зв’язків «Україна» при 

Київському університеті. У такі групи «Смолоскип» відправляв своїх людей; за 

свідченням О. Зінкевича, «щоб документи не пропали, їх по дорозі назад 

підкидали до багажу найбільш стійких і перевірених комуністів, яких 

перевіряли не так прискіпливо» [173, с. 49]. 

Чимало матеріалів самвидаву еміграція одержувала через 

Чехоcловаччину. Так, студентка Г. Коцурова вивозила матеріали дисидентів, 

зокрема «Українські вісники», які готував і редагував В. Чорновіл, за кордон із 

Закарпаття у Пряшів. Звідти переважно П. Ґроцький передавав журнал на Захід, 

де його передруковували видавництва «Смолоскип»  (Балтимор), «Сучасність» 

(Мюнхен), Українська видавнича спілка (Лондон) не лише українською, а й 

англійською та французькою мовами. Публікації журналу часто звучали й 

цитувалися в ефірі радіо «Свобода». Арешт зв’язкової Г. Коцурової спричинив 

серйозні наслідки: вона визнала, що самвидавну літературу дістала в Києві від 

українського літературного критика І. Світличного та деяких інших авторів. До 

того ж Г. Коцурова запросила в Україну та познайомила з дисидентами члена 
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Спілки української молоді Я. Добоша з Бельгії, після арешту й зізнань якого 

Україною прокотилася хвиля масових арештів інтелігенції [189, с. 276]. 

Видавництво «Смолоскип» підтримувало тісні зв’язки з Болгарією. Друг 

письменника О. Бердника – В. Васильківський – разом із дружиною-болгаркою 

привозив і передавав з України твори самвидаву, матеріали й документи УГГ, а 

також рукописи згодом арештованого О. Бердника, звідти їх забирали зв’язкові 

О. та Р. Сливинські, П. та А. Фединські й ін.  

Матеріали й документи УГГ «смолоскипівці» одержували і морським 

шляхом: їх привозив до данського міста Копенгагена капітан радянського 

торговельного судна (ім’я його досі не відоме) і передавав особисто 

О. Зінкевичу.  

Зв’язковий «Смолоскипа» Б. Колос (Торонто) вивіз із України спогади 

публіциста Д. Шумука, а Ю. Саєвич (Вашингтон) – твори та колекцію 

фотографій письменника М. Руденка, спогади учасника й співорганізатора 

Норильського повстання Є. Грицяка. Учителька Г. Пісецька (Балтимор), яка 

кілька разів була в Україні й зустрічалася з Б. Антоненком-Давидовичем, 

вивезла кістки Українських січових стрільців зі зруйнованих стрілецьких могил 

у Тернополі разом із печивом [189, с. 276]. Спортсмени з України привозили і 

передавали зв’язковим самвидав під час Олімпійських ігор, на які постійно 

приїздили представники видавництва. О. Зінкевич як член Міжнародної 

організації спортивної преси регулярно одержував акредитації на різні 

спортивні змагання. Крім того, зв’язкові одержували матеріали через Польщу, 

Чехословаччину, Болгарію, Югославію, Румунію. 

Як і «Смолоскип», інші еміграційні організації (ОУН (м), ОУН (б), УГВР) 

теж мали зв’язкових, але їм не завжди вдавалося успішно перевезти матеріали 

самвидаву. Так, під час перебування в Києві було заарештовано представників 

«Смолоскипа» А. Каркоця та А. Процик, яким у подальшому заборонили 

приїздити в Україну. І все ж зв’язкові свідомо йшли на ризик і в більшості 

випадків справлялися із завданнями. 
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Отже, інформаційна діяльність видавництва «Смолоскип» за кордоном 

відзначалася значною інтенсивністю, вона мала два виразні вектори: перший – 

надання світовій громадськості фактичних матеріалів про становище українців, 

репресії та політичних в’язнів в УРСР; другий – одержання інформації та 

заборонених документів, рукописів з України. Інформаційна діяльність була 

підґрунтям для основного напряму роботи «Смолоскипа» – видавничого. 

Випуском самвидавної та забороненої в СРСР літератури (див. Додаток Г) 

«Смолоскип» доносив інформацію від очевидців радянської системи до світової 

спільноти. 

Нині є чимало визначень поняття «самвидав», які виникли в різний час і в 

різному культурно-політичному середовищі. У монографії «Український 

самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і – початок 1970-х років)» 

О. Обертас розглянув поняття «самвидав» у значенні «неологізму 1960-х рр. – 

як частини непідконтрольного владі літературного, політико-економічного і 

мистецького процесу» [156, с. 37]. Закладена у цьому визначенні 

непідконтрольність робила самвидав нелегальним, забороненим, який 

суперечив загальноприйнятим принципам режиму в СРСР. О. Обертас 

наголосив: «Варто розрізняти власне самвидав як метод поширення 

оригінальних творів в умовах тоталітарного суспільства – “первинний 

самвидав”, та виготовлення різними офіційними чи неофіційними методами 

заборонених книг за кордоном, зокрема іноземних та еміграційних видань, 

журналів тощо, що виготовлялися в легальних умовах і розповсюджувалися в 

Україні в оригінальному вигляді чи рукописах, – “тамвидав” або “вторинний 

самвидав”» [156, с. 36].  

Самвидавні українські рукописи, що вийшли у «Смолоскипі», становлять 

еміграційний «тамвидав». Ця назва виникла значно пізніше за явище, що 

засвідчує О. Зінкевич: «…Перший самвидавний твір, який з’явився у 

видавництві «Смолоскип» у США 1969 року, – “Крик з могили” 

М. Холодного, – видавництво назвало “захалявними віршами з України”. 

1971 року у тому самому видавництві з’явився “Український вісник” 
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В. Чорновола, і видавництво назвало його “захалявним журналом з України”» 

[156, с. 234]. Учасники руху опору, які передавали матеріали, на той час ще не 

використовували терміни «самвидав» і «тамвидав». 

«Смолоскип» за кордоном випускав переважно самвидавні та інші 

заборонені в СРСР праці, що, як слушно наголосив Т. Лутчин, «були 

зорієнтовані на висвітлення як загальних, так і конкретних проблем 

українського національно-визвольного руху, наслідків окремих політичних 

процесів» [97, с. 226–227]. Водночас варто відзначити неповноту охоплення 

літературного процесу 1960–1980-х років еміграційними виданнями 

«Смолоскипа». Багато матеріалів потрапляли в шухляди, були «зарубані» 

редакторами або не набули достатнього розголосу. Крім того, серед них мали  

місце й низьковартісні, незначущі тексти. Позицію видавництва в цьому аспекті 

засвідчує заява О. Зінкевича: «Ми вирішили, що все, що було передано нам, 

треба друкувати, незважаючи на художній рівень поданих матеріалів» [155, 

с. 2]. Важко не погодитися з керівником осередку: будь-який незначний 

матеріал містив незнану доти інформацію. 

«Смолоскипові» першому з-поміж українських еміграційних видавництв, 

що передруковували самвидав, вдалося вийти на англомовного читача за 

кордоном. Коли в «Першій українській друкарні» було випущено «Лихо з 

розуму» В. Чорновола, О. Зінкевич і колишній секретар управи Організації 

державного відродження України Є. Скоцко під час зустрічі з відомим 

політологом Зб. Бжезінським поінформували його про рух опору в Україні і 

самвидав. За сприяння Зб. Бжезінського вдалося видати «Лихо з розуму» у 

відомому американському видавництві «МекҐро-Гілл» під назвою «The 

Chornovil Papers» (1968) [264] з його вступною статтею. Це видання 

В. Чорновола здобуло розголос, про що свідчать відгуки на нього в пресі: так, в 

американському виданні «The Saturday Review» (Нью-Йорк) журналіст М. Колб 

зазначив, що «The Chornovil Papers» – «це, ймовірно, найсміливіше, найбільш 

різке звинувачення зловживань радянської системи, яке досягло Заходу» [276, 

с. 32]. Документи з видання В. Чорновола «Лихо з розуму» було передруковано 
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в газетах «Washington Post», «Sunday Bulletin», «New York Daily News» (США), 

«Gazett», «Telegram» (Канада). 

Визначну роль «Смолоскип» відіграв у популяризації повісті М.  Осадчого 

«Більмо», яка в 1968 р. поширилась у самвидаві. Через московських дисидентів 

праця потрапила на Захід, де 1971 р. її надрукували в газеті «Шлях перемоги» 

(Мюнхені), журналі «Сучасність» (Мюнхен) та в журналі «Визвольний шлях» 

(Лондон). У видавництві «Смолоскип» повість вперше вийшла окремою 

книгою. Крім того, «Смолоскипові» за сприяння голландських правозахисних 

організацій вдалося також опублікувати «Більмо» М. Осадчого у відомому 

французькому видавництві «L. A. Fayard» під назвою «Cataracte» в перекладі 

К. Гусар (1974) [280]. Книжкою М. Осадчого видавництво хотіло випередити 

французький переклад «ГУЛАГу» О. Солженіцина і випустило його тиражем 

50 тисяч примірників. 

Англійською та українською мовою у «Смолоскипі» було видано книжку  

«Бумеранг» («Boomerang») В. Мороза (1974) – історика, дисидента, який після 

кількох ув’язнень у 1978 р. був позбавлений радянського громадянства й був 

змушений емігрувати у США та Канаду. Попередньо есе «Репортаж із 

заповідника ім. Берії», яке увійшло до «Бумеранга» , вийшло в журналі 

«Сучасність» (1968). У «Смолоскипі» також було випущено самвидавну працю 

В. Мороза «Мойсей і Датан» (1978) –  перше повне видання цього есе на Заході. 

До того за кордоном публікувалися лише витяги з нього.  

Крім книжок видавництва, які виходили в правозахисному річищі, було 

відновлено часопис «Смолоскип» (1978–1989) та започатковано його 

англійську версію (1978–1989). Українська інформаційна служба «Смолоскип» 

у 1978 р. звітувала: «У цьому році, після досвіду з пресовою службою і серією 

документів українського самвидаву, ми розпочали видавати часопис 

“Смолоскип”, на 16 сторінках – 12 сторінок по-англійськи і 4 – по-українськи. 

Тираж цього видання – 10 тисяч, 6 тис. – для українців, 4 тис. – для чужинців. 

В Америці і Канаді це видання / англомовну частину / буде одержувати кожний 

член конгресу, сенату і парламенту, кожний колюмніст і дослідник з питань 
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комунізму і СРСР, кожний відділ Міжнародної Амністії, групи СМОГ-у і 

подібні організації» [134, арк. 1]. 

Журнал виходив як видання УІС «Смолоскип» і Комітету гельсінських 

гарантій для України. На шпальтах часопису подавалася інформація про нові 

арешти в Україні та інших республіках СРСР, публікувалися адреси 

політв’язнів із закликом привітати їх із нагоди свят. Вийшли друком матеріали 

про В. Симоненка, В. Стуса, В. Марченка, Н. Світличну, Й. Терелю, 

Є. Сверстюка, Ю. Шухевича та ін. Про значний розголос журналу свідчать 

зафіксовані статистичні дані: «24 сторінки англ. мовою та 4 – українською 

тиражем 8 тисяч примірників. 4800 прим. розповсюджуються у США і 3200 – у 

всіх інших країнах. Журнал отримують прес-агентства в Москві, усі місії до 

ООН, усі посольства у Вашингтоні, усі члени Конгресу й Сенату США та 

Парламенту Канади, відділи Міжнародної Амністії, усі комуністичні партії 

світу і їхні пресові органи, політики, дослідники, журналісти» [140, арк. 1–2]. 

Спеціальні випуски журналу було підготовлено з нагоди 10-ліття Української 

гельсінської групи (1986) та Тисячоліття Хрещення Київської Руси-України 

(1988). 

При УІС «Смолоскип» видавався неперіодичний листок «Облога» (1977–

1982), у якому передруковувалися самвидавні твори з України про арешти й 

репресії, короткі заяви та статті. Зокрема, на сторінках видання було 

опубліковано Меморандум УГГ (1977), підписаний М. Руденком, 

Л. Лук’яненком, І. Кандибою, О. Мешко, Н. Строкатою, О. Тихим, 

О. Бердником. Як згадує О. Зінкевич, «для переправлення цього бюлетеня в 

Україну було розроблено цілу систему. У конвертах різного вигляду з різними 

марками із США, Канади і кількох західноєвропейських країн листок 

надсилали поштою на десятки адрес письменників, художників, учених, навіть 

партійних діячів [156, с. 236]. Досі невідомо, чи завжди це видання доходило до 

адресата, адже вся пошта йшла через Москву, де могла бути відкрита й 

вилучена. 
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Правозахисна діяльність «Смолоскипа» не окреслювалася лише 

інформаційним та видавничим змістом. Назва Організації за оборону людських 

прав в Україні при видавництві визначала оборонний напрям роботи. На захист 

українських політв’язнів багатотисячними тиражами (10–50 тис.) видавалася 

друкована продукція про арешти й репресії в Україні: буклети («Суди на 

Україні – 1972», «Суди на Україні – 1973», «Валентин Мороз», «Юрій 

Шухевич», «Ніна Строката», «Святослав Караванський», «Ірина й Ігор 

Калинці», «Українські жінки в совєтських тюрмах» та ін.), листівки 

(«Л. Плющ», «О. В. Романюк», «С. Параджанов» та ін.), портрети окремих 

українських політв’язнів. Зусиллями «Смолоскипа» було зібрано понад 

20 тисяч підписів проти тортур політв’язнів на оборону українських 

культурних діячів – В. Мороза, Н. Строкатої та ін., ув’язнених в СРСР [145, 

арк. 1–2]. Ці та інші матеріали друкувалися англійською (в США й Канаді) та 

іспанською (в Аргентині) мовами. «Смолоскипівці» передавали їх Організації 

Об’єднаних Націй, відділенням Міжнародної Амністії в різних країнах, іншим 

правозахисним організаціям, іноземній пресі та політичним діячам. 

Видавництво «Смолоскип» підтримувало постійний контакт з відділами 

Міжнародної Амністії (Amnesty International) – міжнародної правозахисної 

організації в Лондоні, утвореної для оборони політв’язнів і в’язнів сумління 

(1961). Основний метод роботи Міжнародної Амністії полягав у тому, що те чи 

інше її відділення не могло захищати політв’язнів у своїй країні, а лише в 

інших. Представники «Смолоскипа», перебуваючи у зв’язках з центральним 

(Великобританія – Лондон) і десятками локальних відділень організації в різних 

країнах світу (США, Італія, Німеччина та ін.), надавали інформацію про 

Україну та брали участь в організованих ними заходах.  

Відділення Міжнародної Амністії (МА) європейських і 

північноамериканських країн долучилися до оборони українських 

політв’язнів – В. Мороза, Ю. Шухевича, Л. Плюща, П. Григоренка, 

В. Чорновола, М. Руденка, В. Стуса й ін. Конкретизуючи допомогу організації 

українським правозахисникам, варто навести чимало промовистих фактів. 
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Матеріали, присвячені українським політв’язням, виходили в бюлетенях 

«Amnesty International» та «Amnesty International Newsletter». Представники 

американської, голландської, німецької МА листувалися із З.  Красівським, 

В. Марченком, В. Чорноволом. У бюлетені американського відділення в 1968 р. 

на першій шпальті опублікували дві репродукції картин О. Заливахи «Вулиця» і 

«Жінка» з редакційним підписом: «Ні, ці репродуковані мистецькі картини не 

виконав комуністичний митець Пабло Пікассо. Їх виконав українець Опанас  

Заливаха» [189, с. 493]. На третій шпальті того ж випуску надрукували статтю 

про С. Караванського та лист його дружини Н. Строкатої до Л. Брежнєва з 

проханням розстріляти його, щоб скоротити муки. Повідомлення, заклики на 

захист українських політв’язнів у виданнях МА, оборонні акції, звернення до 

керівників СРСР свідчать про активну діяльність міжнародної організації, що 

об’єднувала світову громадську думку проти репресій, арештів і жорстоких 

судових присудів в УРСР.  

«Смолоскип» проводив і самостійну оборонну діяльність. Прикладом 

тому є Український олімпійський комітет (згодом – Український Світовий 

комітет для справ спорту), створений групою студентів у Франції (1954) й 

перенесений в США (1956), для боротьби за самостійну участь України в 

Олімпійських іграх і міжнародних спортивних змаганнях, а не в збірній СРСР. 

Генеральним секретарем комітету було обрано О. Зінкевича. Представники 

Комітету організовували акції під час Олімпійських ігор у Мельбурні (1956), 

Римі (1960), Мехіко (1968), Мюнхені (1972), Монреалі (1976), Зимової 

Олімпіади в Лей-Плесіді (1980), Лос-Анджелесі (1984), на Універсіадах в 

Едмонтоні, Кобе, міжнародних спортивних чемпіонатах в Афінах, Бонні, 

Гельсінкі. Український Олімпійський Комітет в екзилі проводив переговори і 

вів постійну кореспонденцію з президентами Міжнародного олімпійського 

комітету А. Брандеджом, А. Самаранчом. Після того, як завдяки Комітету на 

Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі було розкрито найбільшу в історії спорту 

смертність радянських олімпійців, МОК запровадив посилений контроль щодо 

допінгу та вживання спортсменами заборонених хімічних препаратів. 
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Незважаючи на те, що в складі СРСР Україна так і не взяла окремої участі в 

Олімпійських іграх, справа її самостійного представлення в змаганнях набула 

світової підтримки.  

Крім арештів та ув’язнень, ще однією формою морального знищення 

дисидентів в СРСР були спеціалізовані психіатричні лікарні. Представники 

«Смолоскипа» і КГГУ Т. Закидальський, А. Грушкевич, П. Фединський, 

Аркадій Зінкевич на VІ Всесвітньому конгресі психіатрів у штаті Гаваї (1977) 

виступили на захист українських політв’язнів, яких утримували в радянських 

психлікарнях. Українські мікробіологи, члени «Смолоскипа» А.  Зварун і 

Ю. Карпінський домоглися у 1974 р. прийняття політв’язня Н.  Строкатої до 

Американської асоціації мікробіологів «у той час, коли вона сиділа в Мордовії 

в таборі» [173, с. 49], – зазначено в матеріалі Н. Позняк. 

Інший правозахисний напрям діяльності «Смолоскипа» – т. зв. 

«допомоговий», суть якого полягала у фінансовій та моральній підтримці з -за 

кордону політв’язнів в УРСР. Видавництво друкувало найповніші списки 

дисидентів та докладну інформація про них: хто та де відбуває «покарання», 

дати їх народження, потреба в допомозі. Зусиллями «Смолоскипа» українська 

громада регулярно надсилала листи, вітання, передачі, що не завжди доходили 

до адресатів. Завдяки пожертвам української громади видавництво, крім витрат 

на друк книжок, журналу, зовнішню й інформаційну діяльність, також надавало 

матеріальну допомогу тим, хто потребував її в УРСР. 

Отже, правозахисну діяльність видавництва в еміграції визначали 

інформаційний, видавничий, оборонний та «допомоговий» напрями. 

У сукупності та взаємодії вони були ефективними у справі відновлення прав і 

свобод людини в материковій Україні. Про вплив активності української 

еміграційної громади на історію СРСР слушно зауважив на шпальтах часопису 

«Сучасність» Б. Осадчук: «Чим дальше, то трудніше буде для тоталітарних 

систем переслідувати свободу думки, затримувати і конфіскувати закордонні 

газети і журнали, застосовувати контроль і цензуру» [162, с. 126]. Варто додати, 

що відстежити і вчасно припинити всі дії української громади за кордоном, 
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спрямовані на захист політв’язнів, наглядачам тоталітарного режиму все ж 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. 

 

 

2.4. Діяльність видавництва «Смолоскип» у незалежній Україні 

(1992–2015): редакційно-видавничі трансформації 

 

Зміна державного устрою, розпочата в 1991 р., що супроводжувалася 

крахом радянських ідеалів та зняттям заборон на раніше не дозволені теми, 

помітно позначилася на книговиданні України. Державні видавництва 

виявилися не готовими протидіяти економічній кризі, а новоствореним 

приватним бракувало практичного досвіду діяльності. За незалежної України 

соціально-економічна ситуація в галузі видавничої справи поступово 

стабілізувалася завдяки трансформаціям редакційно-видавничого процесу, суть 

яких визначалася активною роботою видавництв, спрямованою на залучення 

читацької аудиторії та пошук ефективних способів популяризації на 

книжковому ринку.  

Насамперед з’ясуємо теоретичний аспект трансформацій та їхній зв'язок з 

розвитком видавництва «Смолоскип». За визначенням В. Ільганаєвої, 

трансформація – це «перехід кількісного накопичення досвіду в якісно новий 

стан системи життя; зміна випромінювальної активності в результаті 

накопиченого досвіду і переходу в інші просторово-часові відносини» [207, 

с. 345–346]. Виходячи з наведеного формулювання, трансформації редакційно-

видавничого процесу видавництва «Смолоскип» з його переїздом в Україну 

(1992) цілком закономірні: змінилися і часові, і просторові зв’язки осередку. 

«Смолоскип» став одним із перших приватних видавництв у незалежній 

Україні; в умовах становлення книжкового ринку потрібно було вдаватися до 
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таких підходів у своїх проектах, які б сформували авторитет серед читацької 

аудиторії.  

Перед «Смолоскипом» в Україні постали завдання, що вимагали 

оперативного вирішення: по-перше, адаптуватися до нових соціальних, 

економічних та політичних умов діяльності; по-друге, визначитися з майбутнім 

напрямом книговидання. Зміни державного устрою у книговидавничій справі 

на початку 1990-х років призвели, на думку Н. Кучини, «до перерозподілу 

соціальних статусів значної частини населення України і як наслідок, – 

формування у нього нових інтересів» [92, с. 10]. Саме тому видавництво 

«Смолоскип», що за кордоном торувало шлях до державності, мусило шукати 

нових шляхів та видавничих концепцій з метою зайняти власну нішу на 

книжковому ринку і знайти свою читацьку аудиторію. Перенесення діяльності з 

одних реалій в інші, які відрізнялися особливостями ринку, характером та 

очікуваннями читацької аудиторії, спричинили появу перед «Смолоскипом» 

багатьох невирішених питань. 

На думку В. Даниленка, «у 90-ті роки українські письменники вперше 

опинилися в ситуації, коли державні видавничі та рекламні механізми вже не 

діяли, а комерційні ще не діяли» [39, с. 132]. Видавництва не мали змоги 

приділяти належну увагу не тільки молодим, а й старшим літераторам. 

В. Шпак, вивчаючи трансформації видавничої галузі в Україні в період 

переходу від планово-адміністративної до ринкової системи управління, 

кризові явища у видавничій справі пояснив так: «Серед основних причин 

занепаду – не лише загальноекономічні кризові явища, а й відсутність 

державної політики, що сприяє розвиткові (недостатнє політичне, економічне 

та правове забезпечення підтримки видавничої справи, ігнорування специфіки 

цієї важливої сфери економіки і культури, сприйняття ролі книжки як 

стратегічного продукту тощо)» [254]. Натомість літературний процес тривав і 

потребував нових імен та видань. 

На часі виявилася ініціатива «Смолоскипа» підтримувати молодих 

авторів у випуску їхніх дебютних книжок (див. Додаток Д), що було 
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продовженням діяльності видавництва, яке утворилося у США на основі 

однойменного журналу молоді. У листі до української громади в США та 

Канаді засновник «Смолоскипа» О. Зінкевич зізнається: «Ми дивимося на 

Україну майбутнього, на молодь, яка за п’ять-десять років буде будувати 

українську державу і керувати нею. Але превелику частину тієї молоді треба 

сьогодні українізувати і дерусифікувати. Одна з можливостей – це 

україномовна книжка, це витиснення з України російськомовної халтури, яка 

так негативно впливає на національний і духовний розвиток молодого 

покоління» [142].  

«Смолоскип» продовжував видавати твори письменників «розстріляного 

відродження», шістдесятників, дисидентів, самвидаву, які були заборонені й 

недоступні в радянські часи й виходили друком лише за кордоном 

(див. Додаток Д). Специфіка видавничого репертуару «Смолоскипа», набута під 

час діяльності в США, вирізняла його серед інших видавництв в Україні. 

З цього приводу точно висловилася Н. Богдан: «Смолоскип» плекає своєрідну 

просвітницьку мету, покликану зберегти й посилити зв’язок поколінь, видаючи 

водночас твори “розстріляного відродження”, шістдесятників і юних авторів – 

лауреатів літературного конкурсу видавництва, імена багатьох з яких вже добре 

відомі в Україні» [14, с. 5]. У цьому контексті варто відзначити, що зміст образу 

смолоскипа, винесений у назву видавництва, не втратив актуальності. Проте 

контекст інтерпретації символу змінився: якщо в еміграції смолоскип 

уособлював боротьбу за незалежність, то в Україні знаковим став конкурс 

«Смолоскипа» для молодих письменників та науковців, основна мета якого – 

відкривати нові імена в літературі. Крім того, назву видавництва можна 

трактувати як символ своєрідної естафети, що покликана закріпити обмін 

досвідом між авторами різних генерацій – правозахисниками УРСР і творчою 

молоддю незалежної України. 

Завдяки зв’язку поколінь літераторів діяльність «Смолоскипа» в 1990-х 

роках була знаковою для українських читачів. В. Теремко слушно наголошує, 

що суть трансформаційних явищ в українській видавничій справі 1990-х років 
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зводилася до «блокування і руйнування ідеологічних, ціннісних стереотипів, на 

яких трималася комуністична система, та інтервенції у свідомість людей 

когнітивних елементів, що пробуджували прагнення до нового життя» [213, 

с. 78]. Це теоретичне судження вкотре засвідчує потребу в 1990-х роках видань 

«Смолоскипа», що давали змогу переосмислити історію завдяки недоступним 

до тих пір матеріалам, а водночас пропонували суспільству нову літературу, яка 

прийшла на зміну радянській. 

З переїздом видавництва в Україну важливим питанням стало 

налагодження контактів зі ЗМІ та діловими партнерами: молодіжними 

організаціями, поліграфічними підприємствами та ін. О. Зінкевич виступав на 

центральному київському телебаченні, давав інтерв’ю кільком радіостанціям, 

газеті «Молодь України». Його статті з’являлися на шпальтах «Літературної 

України».  

На відміну від закордонного періоду, коли структура видавництва не була 

чітко регламентованою й робота здійснювалася переважно за допомогою 

телефонного зв’язку та кореспонденції, у незалежній Україні структуру 

видавництва становлять: засновники, директор, головний бухгалтер і два 

відділи – редакційний (на чолі з відповідальним редактором) та відділ 

реалізації. Структура «Смолоскипа» – лінійно-функціональна: лінійним 

керівникам (засновникам і директорові) в опрацюванні конкретних питань і 

підготовці відповідних планів та рішень допомагають спеціальні функціональні 

підрозділи (відділи та головний бухгалтер). У такий спосіб на рівні лінійної 

ланки управління видавництва відбувається прийняття рішень та контроль, а 

функціональні структури – здійснюють планування та організування роботи. 

Поєднання лінійної та функціональної моделей управління забезпечує 

ефективність діяльності «Смолоскипа». 

На думку Н. Кучини, в умовах ринкової конкуренції «ефективність 

процесу управління визначається переважно його організацією, що 

характеризується мінімально необхідною кількістю ланок у системі його 

управління» [92, с. 14]. Тому на сучасному етапі управління «Смолоскипа» 
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зважене й обумовлене об’єктивними показниками практичної діяльності. 

Відповідно до статуту, видавництво юридично зареєстроване як товариство з 

обмеженою відповідальністю, його вищим органом управління є загальні збори 

учасників товариства, які обирають його голову, директора і секретаря на строк 

до трьох років [209]. Директор – це вища посадова особа видавництва, який 

відає питаннями кадрів та відносин із трудовим колективом і призначає на 

посади керівників структурних підрозділів та головних спеціалістів 

видавництва. В Україні директором видавництва був О. Зінкевич (1992–2004), а 

нині є Р. Семків (з 2004 р.). 

Порівняно з еміграційним періодом у США, видавництво «Смолоскип» в 

Україні – це прибуткове підприємство. Крім штатних працівників, до багатьох 

проектів видавці долучають позаштатних фахівців – художників, редакторів, 

дизайнерів. Гнучка структура видавництва не переобтяжена зайвими розділами 

та підрозділами, характерними для пострадянських видавництв. Така структура 

дає змогу «Смолоскипу» вчасно прилаштовуватися до ринкових вимог завдяки 

принципам сучасного менеджменту. 

Нині видавництво «Смолоскип» постійно реагує на появу нових 

тенденцій не лише в текстах письменників-постмодерністів, а й у художньо-

технічному оформленні та поліграфічному виконанні своїх видань. У цьому 

зв’язку слушним є погляд на культуру сучасного видання В.  Медведєвої: 

«Якими б не були вагомими посилання на характер сучасного книжкового 

ринку, з його позитивним і негативним сенсом, також на новітнього читача з 

його цілком відмінним світобаченням, смаками, маючи на увазі й віковий ценз, 

ми не обминемо того факту, що зазнала змін власне аура культури, її форма, а 

також вміст» [101, с. 13]. Віддзеркалення тенденцій культури в книжкових 

виданнях сьогодні особливо виразне: зміст і форма нинішніх книжок докорінно 

відрізняється від видань двадцятирічної давності. Культура сучасних видань 

формується в суспільстві інформації, новітніх технологій і якісно нових 

життєвих позицій та цінностей читачів. 
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Для успіху видавцям нині недостатньо лише фахової майстерності та 

знань. В. Теремко в цьому аспекті слушно наголошує: «Для виживання в 

сучасному нестійкому глобалізованому інформаційному середовищі необхідно 

навчитися працювати на метарівні – у просторі різноглибинних, 

різноспрямованих і різномасштабних викликів» [213, с. 4]. Саме тому 

«Смолоскип» позиціонує себе як видавництво, що постійно розвивається і 

шукає нових авторських та дизайнерських стратегій у творенні видань, при 

цьому вдаючись до сміливих і неочікуваних рішень. 

Наочним прикладом новаторської редакційної діяльності «Смолоскипа» є 

експериментальний формат збірника статей «Історії літератури» [69]. Цією 

книжкою видавництво намагалося привернути увагу читачів до філологічних 

наук. У збірнику поєднано два текстові блоки: на парних сторінках 

надруковано перший текст, на непарних – другий. У виданні кожна стаття має 

окрему нумерацію сторінок; замість анотацій застосовано «хмарку тегів» – 

елемент, запозичений з Інтернет-простору; колонтитули на кожній сторінці 

містять короткі «коментарі-заголовки» від видавців. Верстка видання, у якій на 

сторінках передбачено багато вільного місця, дає змогу читачам 

використовувати його для власних позначок. Експериментальною для 

української філології є й сама постановка проблеми: чи можливе створення 

історії літератури взагалі. Нестандартні рішення, підібрані видавцями для 

збірника академічного змісту, наблизили його зміст до сучасного читача.  

Вдалим видавничим експериментом стала також книжка, присвячена 

києвознавчим дослідженням «Анатомія міста: Київ. Урбаністичні студії» [1]. 

Видавництво «Смолоскип» представило це видання спільно з Фондом 

ім. Гайнріха Бьолля. Сучасний за обкладинкою, версткою і оформленням 

збірник пропонує широкий спектр дослідження міста, де Київ часто 

виявляється лише як приклад. Книжка є першою спробою аналізу 

урбаністичного середовища. Розуміння міста як соціокультурного феномену 

виходить за межі суспільно-історичних чи географічних інтерпретацій авторів – 

провідних культурологів, архітекторів, соціологів. У виданні, крім статей, 
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подано чимало перекладів та інтерв’ю, завдяки яким повніше розкривається 

«анатомія та фізіологія» української столиці. Серед тем, які розкривають 

дослідники, – життя київських районів (Виноградар, Оболонь, Поділ та ін.), 

можливі сценарії реконструкції Контрактової площі, історія боротьби за 

збереження історичного обличчя Андріївського узвозу. Заявлені авторами ідеї 

та концепції, висловлені передусім у соціальному ключі, покликані вплинути на 

майбутню долю української столиці. Тому актуальність і слушність цього 

видавничого проекту «Смолоскипа» не викликає сумнівів. 

Експериментальні підходи «Смолоскипа» виявляються й у незвичному 

поданні традиційних структурних елементів видань. Так, у зібранні творів 

Б. І. Антонича пропонується передмова у формі інтерв’ю. Розмова упорядника 

видання Д. Ільницького та літературознавця І. Старовойт вільна й невимушена, 

проте ближча до наукового стилю, ніж до розмовного. Передмова до книжки 

присвячена головним чином інтерпретаціям творчості Б. І.  Антонича. Автори 

висвітлюють не подробиці біографії письменника, як прийнято в більшості 

таких видань, а власні думки з приводу його філософії та психології творчості, 

свої враження від роботи з архівом поета. Таким неординарним рішенням 

видавці намагаються з перших сторінок видання привернути увагу читачів до 

змісту та автора книжки. 

Трансформації змісту і форми випущених видань «Смолоскипа» 

пояснюються сучасними тенденціями видавничої справи та змінами в 

книжковій комунікації. За спостереженнями В. Маркової, «книга поступово 

набуває таких елементів, що сприяють подоланню її монологічної природи, 

тобто всю історію еволюції книги можна розглядати як історію набуття нею 

здатності до діалогічних відносин із читачем, подолання обмеженості 

однолінійної трансляції думок від автора до читача [98, с.  21]. На основі 

вищерозглянутих видань, випущених «Смолоскипом», є всі підстави 

стверджувати, що новаторськими підходами у творенні книжок видавництво 

намагається привабити до своєї діяльності якомога більшу увагу потенційної 
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читацької аудиторії, а також наблизити книжкову комунікацію до електронної, 

імітуючи в паперових виданнях елементи гіпертексту. 

В умовах інтеграції книжкової комунікації в електронне комунікаційне 

середовище неодмінною в діяльності будь-якого сучасного видавництва стала 

присутність в Інтернет-просторі. «Смолоскип», представляючи свою діяльність 

на сайті, перебуває в постійному діалозі з читачами. Завдяки інтерактивності 

традиційна комунікаційна схема «автор – видавництво – читач» втратила чітку 

визначеність, оскільки, на думку В. Маркової, виникла фігура користувача [98, 

с. 32]. Інтернет-комунікації суттєво позначилися на поведінці і авторів, і 

читачів. Нині випустити ту чи іншу книжку – замало для вимогливої аудиторії: 

вихід видання лише тоді стає подією, коли про нього заявлено в Інтернет-

мережі. Входження в Інтернет-простір позитивно відобразилися на проектах 

«Смолоскипа». Випущені видавництвом книжки активно представлені на 

багатьох сайтах: спеціалізованих, які постійно відстежують видавничі новинки 

(«Друг читача», «Укр. Літ», «Літакцент», «Буквоїд», «Читомо») та 

інформаційних («Українська правда», «Zaxid.net», «Телекритика» та ін.). 

Обговорення і дискусії в коментарях на сайтах сприяють тому, що 

інформаційне поле видавництва «Смолоскип» в Інтернеті формується значно 

швидше, ніж через персональні зв’язки з читачами.  

Завдяки сучасним інформаційним технологіям трансформувалася і 

сутність, і структура редакційно-видавничого процесу. Технічні можливості 

спростили й оптимізували набір текстів, коректуру, редакторську і 

дизайнерську роботу. Сучасні умови позитивно позначилися на поліпшенні 

якості випущеної продукції «Смолоскипа». 

З початком українського періоду діяльності видавництва «Смолоскип» 

його закордонні представництва в США та Канаді (на чолі з Олексієм 

Шевченком та Всеволодом Соколиком) не припинили функціонування, проте 

весь редакційно-видавничий процес було перенесено в Україну. У 1994 р. 

представники видавництва надіслали українській закордонній громаді 

«Меморандум-пропозиції» про план та методи роботи «Смолоскипа» в Києві. 
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З метою реалізації змісту цього документа було створено «Фонд української 

книжки». У листі О. Зінкевича до українців зазначено, що фонд 

функціонуватиме «для видавання в наступних роках ДОБРИХ (виділення 

автора листа. – А. М.) книжок українською мовою масовими тиражами. Не по 

кілька тисяч – а принайменше по 50 і 100 тисяч» [142, с. 1]. Фінансова 

підтримка української еміграції, яку «Смолоскип» не втратив, переїхавши в 

Україну, стала надійною запорукою його успішного розвитку.  

Нових форм співпраці із закордонними організаціями й установами 

набули міжнародні зв’язки «Смолоскипа». Українські матеріали з Музею-

архіву українського самвидаву, а також Архіву Інституту літератури НАНУ 

представляли на виставці «Самвидав. Альтернативна культура в Центральній і 

Східній Європі від 1960-х до 1980-х рр.», організованій Інститутом досліджень 

Східної Європи Бременського університету (Німеччина). Експонати було 

виставлено в Берліні, Празі, Брюсселі, Будапешті. Виставку відвідали 

високоповажні гості й урядовці: у Празі, наприклад, у її відкритті взяв участь 

президент республіки і колишній дисидент Вацлав Гавел, що засвідчує 

неабиякий резонанс виставки. 

Обмін досвідом із польськими видавцями забезпечила участь 

видавництва «Смолоскип» у міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві за 

сприяння Посольства Польщі в Україні (2006). Під час ділових зустрічей з 

представниками польської видавничої індустрії було налагоджено важливі 

контакти із президентом найбільшої в Польщі маркетингової компанії в галузі 

книговидання «Book Marketing Research» Яцеком Влодарчиком, президентом 

мережі книжкових магазинів «Емпік» паном Ейялом Лагавом та ін. 

Проаналізовані трансформації діяльності видавництва «Смолоскип» з 

переїздом у незалежну Україну є ознакою еволюції осередку, яка 

характеризується поступовими й неперервними змінами. У цьому контексті 

слушним є теоретичне судження В. Ільганаєвої: «Еволюція соціальних систем 

має у своєму розгортанні декілька стадій: генезис (утворення, зародження), 

становлення, функціонування і трансформацію» [207, с. 363]. Виходячи з цієї 
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думки, можна відзначити, що трансформації редакційно-видавничого процесу 

«Смолоскипа» – цілком закономірне явище після його утворення, становлення 

та функціонування в США, які були зумовлені адаптацією до умов ринку в 

Україні. Суть цих трансформацій визначалася переходом від правозахисної 

діяльності видавництва за кордоном до роботи із сучасними молодими 

авторами в Україні. При цьому «Смолоскип» не втратив зв’язку поколінь, 

видаючи твори «розстріляного відродження», шістдесятників і лауреатів 

літературного конкурсу «Смолоскип». Трансформації, пов’язані зі структурою 

та організуванням діяльності видавництва, сучасним змістом і формою видань, 

завдяки комунікаційним зв’язкам дали змогу «Смолоскипу» знайти свою нішу 

на сучасному книжковому ринку й міцно утвердитися як видавництво, що 

популяризує високовартісну художню й наукову літературу, сприяє 

популяризації молодих письменників та науковців.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Поява в українській еміграції часопису «Смолоскип», на основі 

якого згодом утворилося однойменне видавництво, була зумовлена 

розширенням діяльності української громади в середині 40-х – на початку 50-х 

років ХХ ст. Активізацію закордонних осередків українців спричинила 

суспільно-політична ситуація в тогочасній радянській Україні, що 

супроводжувалася масовими арештами, депортаціями, голодомором 1946–

1947 рр. Еміграція, яка розгорнула антирадянську діяльність, спрямовану на 

відновлення прав людини в УРСР, потребувала нових друкованих органів, 

зокрема молодіжних. Одним із таких видань стала сторінка української молоді 

«Смолоскип» при тижневику «Українське слово» (Франція), вихід якої зумовив 

подальше утворення окремого часопису. Ініціатором та головним редактором 

журналу був український емігрант О. Зінкевич.  

 



 

 

90 

Майже всі тогочасні українські видавництва (за винятком «Пролога» в 

Нью-Йорку) мало цікавилися подіями в УРСР і випускали переважно художні 

твори та праці еміграційних авторів, присвячені історії, культурі й фольклору 

України та життю українців на чужині. Після видання збірки В.  Симоненка 

«Берег чекань» («Пролог», 1965) за кордон стала надходити література 

самвидаву. В еміграції виникла необхідність створення нових видавництв, 

зокрема молодіжних, орієнтованих на випуск і поширення матеріалів з УРСР. 

Оскільки редакція часопису молоді і студентства «Смолоскип» докладно 

відстежувала ситуацію в материковій Україні, потреба видавничого осередку, 

який би концентрував свою увагу на забороненій в Україні літературі, стала 

основною причиною еволюції часопису «Смолоскип» у видавництво.  

2. Відлік діяльності видавництва починається з 1967 р., коли було 

надруковано першу книжку «Смолоскипа» – «З генерації новаторів. Світличний 

і Дзюба» О. Зінкевича. У 1968 р. «Смолоскипу» було присвоєно ім’я 

В. Симоненка, який за кордоном на той час вважався символом українського 

шістдесятництва. Офіційно зареєстроване видавництво було в 1977 р.: за 

американським законодавством, випуск і розповсюдження книжок без реєстрації  

видавництва були легальними. 

Налагодження випуску самвидавної та забороненої в СРСР літератури у 

видавництві здійснювалося на основі досвіду, набутого під час випуску 

однойменного часопису. Організаційні та адміністративні питання видавництва 

були покладені на його засновника – О. Зінкевича. Співробітники видавництва, 

не фахівці з редагування чи філології, як і в редакції часопису «Смолоскип», 

працювали на громадських засадах у вільний час. Українська громада 

підтримувала «Смолоскип», купуючи всі його видання, що виходили 

кількатисячними тиражами, найвищими серед усіх еміграційних видавничих 

центрів. Видавництво підтримувало також постійні зв’язки з іншими 

видавничими осередками українців за кордоном. У межах «Смолоскипа» 

постійно створювалися й працювали служби та організації (Українська 
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інформаційна служба, Організація оборони людських прав в Україні), що 

керувалися однією корпоративною стратегією.  

3. В умовах еміграційної діяльності «Смолоскипа» виникали різні 

суперечливі моменти. Діяльність видавництва та його працівників постійно 

намагалися дискредитувати перед світовою спільнотою автори радянської 

газети «Вісті з України», яка випускалася спеціально для закордонних 

українців. Представникам «Смолоскипа» доводилося працювати в умовах 

роз’єднаності серед еміграційних друкованих органів: конкурентні осередки 

зводили наклепи на його очільника О. Зінкевича («Вісник Організації оборони 

чотирьох свобід України»), намагалися неправомірно скористатися назвою 

«Смолоскип» для дезорієнтації читачів (видання Товариства Української 

Студіюючої Молоді ім. Миколи Міхновського).  

Представники «Смолоскипа» були змушені відстоювати свої позиції під 

час трьох дискусій в еміграційному середовищі українців, що пов’язані з 

постаттю М. Хвильового, культурним обміном з українцями материкової 

України та виданням спогадів Д. Шумука. Протягом американського періоду 

діяльності видавництва мала місце недовіра до його видань з боку Проводу 

ОУН (м), який перевіряв фінансування «Смолоскипа» і стежив, чи не були 

випущені книжки «КДБістськими» провокаціями. Незважаючи на труднощі, 

видавництво виробило власні підходи, принципи та стратегії , які забезпечили 

стабільність його діяльності в американському середовищі та визначили одне з 

провідних місць в історії українського еміграційного книговидання.  

4. У США пріоритетним аспектом роботи видавництва «Смолоскип» 

була правозахисна діяльність. Її суть визначали інформаційний, видавничий, 

оборонний, «допомоговий» напрями, спрямовані на захист і відновлення прав 

та свобод людини в Україні. Значною інтенсивністю відзначалася інформаційна 

діяльність видавництва, яку представляють два вектори: перший – надання 

світовій громадськості фактичних матеріалів про становище українців, репресії 

та політичних в’язнів в УРСР; другий – одержання інформації та заборонених 

документів, рукописів з України. «Смолоскип» мав власних зв’язкових, які 
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ризикували і перевозили матеріали самвидаву з УРСР. Інформаційна діяльність 

була підґрунтям для основного напряму роботи «Смолоскипа» – видавничого. 

Через випуск та поширення самвидаву і забороненої в СРСР літератури 

«Смолоскип» доносив інформацію про становище українців у радянській 

Україні від очевидців тоталітарної системи до світової спільноти.  

У межах оборонного напряму роботи представник «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. 

5. Зі здобуттям незалежності України діяльність видавництва 

«Смолоскип» було перенесено в Київ (1992). Після переїзду редакційно -

видавничий процес видавництва зазнав суттєвих змін, зумовлених адаптацією в 

конкурентних умовах. «Смолоскип» продовжує видавати твори письменників 

«розстріляного відродження», шістдесятників, дисидентів, самвидаву, які були 

заборонені в СРСР. Водночас основний вектор діяльності видавництва 

спрямований на підтримку молодих авторів в Україні. Зміни, пов’язані зі 

структурою та організуванням діяльності видавництва, сучасним змістом і 

формою видань, завдяки комунікаційним зв’язкам дали змогу «Смолоскипу» 

міцно утвердитися на сучасному книжковому ринку: видавництво посідає 

помітне місце у видавничому просторі України. Неодмінною запорукою 

успішного розвитку «Смолоскипа» є фінансова підтримка української 

закордонної громади. 
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РОЗДІЛ 3 

СПЕЦИФІКА ВИДАВНИЧОГО РЕПЕРТУАРУ «СМОЛОСКИПА» 

 

3.1. Типологія видавничої продукції 

 

Неодмінною умовою успішної діяльності видавця є розуміння та 

усвідомлення ним різноманітної типології видань, представлених на 

книжковому ринку. Від обраних видавництвом типів друкованої продукції 

залежить організування його діяльності та особливості редакційно -видавничих 

процесів: кожен вид передбачає специфіку редагування тексту, художньо-

технічного оформлення та поліграфічного виконання. Типологія видань також 

визначає ринкову нішу видавничого осередку, його місце та переваги над 

іншими конкурентними організаціями. Класифікація видань того чи іншого 

видавництва дає змогу систематизувати випущену ним друковану продукцію, 

виявити її основні концептуальні та структурні особливості, з’ясувати рівень 

професіоналізму керівників та працівників осередку. 

З огляду на специфіку видавництва «Смолоскип», прийнятними 

критеріями аналізу його видавничої продукції є такі ознаки: за цільовим 

призначенням, матеріальною конструкцією, обсягом, складом основного 

тексту, періодичністю та структурою (згідно з Державним стандартом України 

3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» [45]). Особливості та 

умови діяльності осередку визначають потребу проаналізувати типологію 

видань «Смолоскипа» також за мовною ознакою та повторністю.  

Типологія друкованої продукції «Смолоскипа» зазнала змін у часі, що 

простежуються у зв’язку з еміграційним та українським етапами його 

функціонування. Розглянемо специфіку типології видань осередку в кожен із 

періодів.  

У США за цільовим призначенням значну перевагу серед видань 

«Смолоскипа» мають громадсько-політичні видання (56% – див. Додаток М), 

насамперед праці українського самвидаву: В. Мороз «Бумеранг» (1974), 
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М. Осадчий «Більмо» (1971), Є. Сверстюк «Собор у риштованні» (1970). Праці 

самвидаву, перетворившись на «тамвидав», завдяки популяризації в 

закордонних ЗМІ швидко розповсюджувалися за кордоном і стали основою 

видавничого репертуару видавництва «Смолоскип». Крім самвидавних праць, 

заслуговують на увагу громадсько-політичні видання еміграційних авторів 

(О Зінкевич «Svitlychny and Dziuba. Ukrainian writers under fire», «З генерації 

новаторів: Світличний і Дзюба», Г. Костюк «На магістралях доби»). Перевага 

громадсько-політичних видань у репертуарі «Смолоскипа» пояснюється 

тогочасним резонансом опублікованих матеріалів, у яких вперше для світової 

спільноти відкривалися приховані й недоступні факти про репресії в СРСР. 

Важливе місце в еміграційній діяльності «Смолоскипа» займають 

літературно-художні видання (34%). Випуск багатьох із них був знаковим для 

українського літературного процесу в цілому і творчості авторів зокрема. 

Збірка віршів Л. Костенко «Поезії» (1968) була опублікована у видавництві в 

час, коли поетесу перестали друкувати в СРСР; роман О.  Гончара «Собор» 

(1968) випущено після того, як твір був розкритикований і заборонений 

радянською цензурою. Серед літературно-художніх видань варто назвати також 

п’ятитомник М. Хвильового (1986), «Сибірські новели» Б. Антоненка-

Давидовича (1990), повісті О. Бердника «Золоті ворота» (1980), поетичні збірки 

Т. Мельничука «Із-за ґрат» (1982), І. Калинця «Вогонь Купала» (1975), 

«Невольнича муза» (1991), М. Холодного «Крик з могили» (1969), поеми 

М. Руденка «Хрест», «Я вільний» (1977) та ін.  

Офіційні видання (7%), випущені видавництвом «Смолоскип» у США, 

репрезентує «Декларація про Державний Суверенітет України», що вийшла 

паралельно українською та англійською мовами (в перекладі Р. Гадзевича). 

Довідкові видання (3%) менш представлені в еміграційному репертуарі 

«Смолоскипа»: адресний покажчик «Українські політв’язні в СРСР» та 

туристичний путівник «Ukraine: A Tourist Guide». Ці книжки містять цінну 

інформацію, яку в той час не можна було знайти в жодному іншому виданні. 

Так, «Українські політв’язні в СРСР» – це перша спроба зібрати й 
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систематизувати найважливішу інформацію станом на грудень 1981 р. про 

українських політв’язнів, якою зацікавилися особи, організації та установи з 

метою листування й організації оборонних акцій. У покажчику в стислій формі 

подано ім’я і прізвище в’язня, дату його народження, професію, діяльність, що 

призвела до арешту, винесений вирок, контакти. 

У роки діяльності «Смолоскипа» в Україні за цільовим призначенням на 

перший план кількісно виходять літературно-художні видання (58%), 

переважно книжки молодих поетів і прозаїків – лауреатів конкурсу 

видавництва. Значну кількість друкованої продукції становить сегмент 

наукових видань (25%), незважаючи на те, що становище наукової книги на 

книжковому ринку України, як зазначає Н. Зелінська, «містить чимало 

негативних моментів, спричинених загальним станом економіки в країні та 

залежним від неї рівнем розвитку науки» [56, с. 52]. Більшість із наукових 

видань випущено за результатами конкурсу «Смолоскипа» в номінації 

«Дослідження». В Україні видавництво випускає науково-документальні 

видання, серед них – «Архів Розстріляного Відродження: матеріали архівно-

слідчих справ українських письменників 1920–1930-х років» (2010). У цій 

книжці подано матеріали зі слідчих справ семи українських письменників: 

М. Гаска, В. Ґжицького, М. Ірчана, Я. Кальницького, О. Слісаренка, І. Ткачука й 

М. Ялового, які зберігаються в архівах Харкова. Цінність видання полягає в 

тому, що воно на основі першоджерел орієнтує читача в осмисленні внутрішніх 

причин сталінських репресій. 

На чільному місці в репертуарі видавництва залишилися громадсько-

політичні видання (12%). Серед них – «Твори» В. Чорновола в 10-ти томах, 

праці «Покоління оксамитової революції. Як нам дожити до 2009 року», 

«Спроба бунту» О. Донія, «Блиск і злиденність української націонал-

демократії» І. Андрусяка. 

Видавництво продовжило роботу над підготовкою довідкових видань 

(2%). Енциклопедичний довідник «Рух опору в Україні: 1960–1990» (2010, 

2012) містить не лише біографічні дані та інформацію про твори окремих 
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діячів, діяльність правозахисних організацій, а й бібліографію праць учасників 

руху опору, політв’язнів і репресованих, публікацій в закордонних друкованих 

ЗМІ. Матеріали довідника опрацьовано за загальноприйнятою 

енциклопедичною схемою. Багато статей-гасел перевірили та уточнили 

учасники подій. Ідея видання енциклопедичного довідника з’явилася ще в 

1982 р., який планувалося надрукувати англійською мовою. Працівники 

видавництва «Смолоскип» разом із політологом, працівником українського 

відділення радіо «Свобода» Г. Панчуком розробили концепцію видання. Над 

підготовкою довідника працювала спеціально створена консультативна комісія 

з еміграційних істориків, політологів та літературознавців. Проте більшість із 

авторів не дотрималася термінів, визначених видавництвом. Лише Г.  Панчук 

зумів за короткий час написати статті про політв’язнів (їх доповнили, 

осучаснили й використали у виданні «Рух опору в Україні: 1960–1990» 2010 р.). 

Підготовка довідника з цієї причини затягнулася, а під час перебудови 

припинилася: зусилля членів видавничої комісії були зосереджені на подіях, що 

розгорталися в УРСР.  

Із проголошенням Україною незалежності енциклопедичний довідник 

англійською мовою був актуальним, але не гостро важливим, тому питання 

його випуску перенесли на пізніший час. Після тривалої перерви до ідеї 

довідника видавці повернулися 2006 р.: на зустрічі з політв’язнями та 

учасниками українського правозахисного руху обговорили проект видання і 

розпочали підготовку над його випуском. Видавництво «Смолоскип» вирішило, 

що настав час упорядкувати факти й документальні матеріали, розпорошені в 

самвидаві та різних публікаціях, надрукованих за кордоном чи в Україні зі 

здобуттям незалежності. Видавці не повторили помилки 1980-х років, не 

створювали численної редколегії, яка б знову могла пригальмувати підготовку 

довідника до друку. Видання стало спільною працею колективу авторів 

(Г. Панчук, О. Голуб, О. Обертас, М. Трущенков) на чолі з О. Зінкевичем, 

причетних до правозахисного руху в Україні, які вивчали архівні матеріали 

Музею-архіву і документаційного центру українського самвидаву при 
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видавництві «Смолоскип» у Києві. До консультативної комісії увійшли 

українські еміграційні історики, політологи та літературознавці (Я. Білінський, 

Б. Боцюрків, А. Жуковський, Г. Костюк, Ю. Луцький, Ю. Шевельов). Над 

статтями працювали не лише колишні радянські політв’язні, що опинилися на 

Заході (К. Любарський, Н. Світлична, Н. Строката, Л. Плющ), а й чимало 

дослідників з молодшої генерації. 

Енциклопедичний довідник «Рух опору в Україні: 1960–1990» особливий 

не лише за тематикою, інформаційною та ідейною значимістю: у ньому вперше 

з’явилися матеріали з вітчизняних, еміграційних та західних джерел, які раніше 

не друкувалися. Цінність енциклопедичного довідника становлять також 

унікальні фотоматеріали (737 світлин), зібрані переважно з персональних 

архівів колишніх учасників руху опору в Україні та в еміграції. 

На початку ХХІ ст. «Смолоскип» став друкувати навчальні видання (2%). 

Зокрема, у серії «Пролегомени» вийшли посібники Д. Скільського «Історія 

зарубіжної педагогіки» (2011), І. Безпечного «Теорія літератури» (2009). Поява 

навчальних видань у репертуарі «Смолоскипа» зумовлена тісними зв’язками з 

молодіжною аудиторією, зокрема зі студентами. 

Отже, типологія видань «Смолоскипа» за цільовим призначенням 

змінилися на другому етапі його діяльності – в Україні, що пояснюється 

новими прерогативами видавництва. За кордоном першорядним був випуск 

самвидавних і заборонених в УРСР праць, тобто громадсько-політичних 

видань. З переїздом у Київ «Смолоскип» почав акцентувати увагу на 

популяризацію молодих імен, через що збільшилася кількість літературно -

художніх видань.  

Класифікуючи продукцію «Смолоскипа» за матеріальною 

конструкцією, необхідно вказати на її різноманітність: книжкові, журнальні, 

аркушеві, газетні видання та буклети. Якщо книжкові видання були основою 

друкованої продукції видавництва протягом усієї його діяльності, то журнальні 

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

тематичні листівки, присвячені українцям) й буклети (буклети про репресії та 
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політв’язнів в УРСР) відігравали допоміжну роль у правозахисній роботі 

осередку й популяризації його видавничих проектів.  

За обсягом більшість видавничої продукції «Смолоскипа» становлять 

книжкові видання (від 48 сторінок). В еміграції видавництвом практикувався 

випуск брошур (від 4 до 48 сторінок) та листівок (від 1 до 4 сторінок). 

За періодичністю видання класифікують на неперіодичні та серіальні 

(періодичні й продовжувані). Серед випущених видань «Смолоскипа» – 

переважно неперіодичні видання. Проте є й серіальні: періодичні (часописи 

«Смолоскип», «Смолоскип України», «За участь України в Олімпійських 

Іграх») і продовжувані (випуски «Українського вісника», серії «Українські 

діалоги»).  

За структурою видань розрізняють серії, однотомні, багатотомні 

видання, зібрання творів та монографії. Великого значення «Смолоскип» надає 

випуску серій видань, які об’єднують концептуально й тематично споріднені 

твори. Протягом американського періоду видавництво друкувало видання в 

серії «Documents of Ukrainian samvydav» (1975–1978). Тенденція активного 

випуску серій видань характерна і для українського етапу діяльності 

«Смолоскипа», про що свідчать серії «Розстріляне Відродження», 

«Шістдесятники», «Політичні ідеології», «Університетські діалоги»,  

«Українська публіцистика», «Пролегомени», «Українські студії».  

Серія «Розстріляне Відродження» започаткована в 1999 р. «Вибраними 

творами» А. Любченка. Щодо актуальності книжок цієї серії у 2000 р. слушно 

зауважив Б. Харчук: «Незважаючи на те, що переважна більшість цих 

письменників (представників «розстріляного відродження». – А. М.) була в 

Україні реабілітована, а твори деяких видавалися або окремими збірками, або в 

серії «Бібліотека української літератури», відтоді вже пройшло майже десять 

років і подібних видань для вищих навчальних закладів хронічно не 

вистачає…» [237, с. 2]. На сьогодні в серії «Розстріляне Відродження» видано 

твори І. Багряного, І. Дніпровського, О. Досвітнього, М. Зерова, М. Йогансена, 

Г. Косинки, С. Пилипенка, В. Підмогильного, О. Слісаренка, М. Хвильового, 
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Г. Шкурупія, Ю. Шпола та ін. Кількісно найбільша серія видавництва – 

«Лауреати “Смолоскипа”»: її випуск забезпечується тривалим часом 

проведення конкурсу для талановитої молоді (з 1995 р.). Унікальним 

видавничим проектом «Смолоскипа» є серія «Політичні ідеології», яка 

послідовно репрезентує основні традиції політичної думки та ідеологічного 

плюралізму. Антології «Консерватизм», «Лібералізм» та «Націоналізм», що 

вийшли в рамках цієї серії, містять уривки з творів та окремі праці 

європейських мислителів і політичних діячів. Ініціатором та одним із 

упорядників видань «Політичних ідеологій» був молодий дослідник 

О. Проценко, який керував процесом їх підготовки. З огляду на обсяги 

упорядкованої інформації, над подібною серією могли працювати окремі 

наукові установи. Цей факт ще раз засвідчує, що довіра «Смолоскипа» до 

молодих авторів є виправданою. 

У видавничому доробку «Смолоскипа» мають місце однотомні та 

багатотомні видання. Серед багатотомників – «Мартирологія українських 

церков» (у 2-х т.), «Вибрані твори» Б. Лепкого (у 2-х т.), «Щоденник» 

В. Винниченка (3–4 т.), «Твори» В. Чорновола (у 10-ти т.) та ін.  

Незначну частину видавничого репертуару «Смолоскипа» становлять 

зібрання творів, представлені переважно публікаціями статей і документальних 

матеріалів («Наслідки Переяславської ради 1654 року», «Крути: Збірка у 

пам’ять героїв Крут», «Історії літератури»), збірниками праць окремих автор ів 

(М. Неврлий «Минуле й сучасне: збірник слов'янознавчих праць», О. Тихий 

«Роздуми: збірник статей, документів, спогадів»), збірками для дітей 

(«Українське дошкілля»). 

В Україні видавництво випускає наукові монографії, серед яких праці 

А. Білої «Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки», 

О. Обертаса «Український самвидав: літературна критика та публіцистика 

(1960-і – початок 1970-х років)», А. Смирнова «Мстислав (Скрипник): 

громадсько-політичний і церковний діяч, 1930–1944», Л. Тарнашинської 
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«Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (історико-літературний 

та поетикальний аспекти)» та ін. 

За мовною ознакою видання «Смолоскипа» поділяються на англомовні 

та україномовні. У США в 1974 р. було створено окремий відділ «Smoloskyp 

Publishers» для видавання українського самвидаву іноземними мовами. Про 

увагу «Смолоскипа» до видань англійською мовою свідчить і один зі звітів, у 

якому подано кількість розповсюджених видань українського самвидаву 

англійською мовою: «”Бумеранг” – твори В. Мороза – розпродано серед 

чужинців 4523 книжки, серед українців – 2980, ”Етноцид українців в СРСР” / 

”Укр. вісник” ч. 7–8 / – розпродано серед чужинців 3280, серед українців – 720, 

”Діссентін Юкрейн” / ”Укр. Вісник” ч. 6 / – серед українців і чужинців 

розпродано 8812, ”Переслухання Сахарова” – серед українців – 

4572 примірники, серед чужинців, де розпочали розповсюдження в останніх 

двох місяцях – 326» [134, арк. 1]. У цьому ж документі зазначено, що в кількох 

американських університетах праці «Бумеранг» В. Мороза і «Етноцид українців 

в СРСР» С. Хмари (псевдонім – М. Сагайдак), опублікована в «Українському 

віснику» (випуск 7–8), є обов’язковою або рекомендованою літературою для 

студентів політичних наук. У звіті також наголошується, що 473 бібліотеки 

різних країн світу замовили всі англомовні видання «Смолоскипа», а деякі – 

україномовні. Крім книжкових видань, багатотисячними тиражами в 

«Смолоскипі» видавали брошури малого формату англійською мовою, 

призначені для масового розповсюдження в різних країнах світу. Англійською 

мовою було надруковано також документи Української гельсінської групи.  

Поділ видань за мовною ознакою характерний не лише для закордонного 

періоду діяльності видавництва. В Україні мовою оригіналу (англійська) під 

назвою «Two worlds, one idea» вийшли друком матеріали десятирічного 

листування радянського політв’язня З. Красівського з «Групою 11» 

Міжнародної амністії (2015). Ця книжка дає змогу зарубіжним читачам, які не 

знають української мови, ознайомитися з радянською історією України, що  досі 

не втратила актуальності. 
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За повторністю видань у репертуарі «Смолоскипа» мають місце 

перевидання – повторні випуски видань (доповнені, виправлені, перероблені). 

Зміни в текстах викликані переважно переосмисленням авторами своїх поглядів 

або появою нових матеріалів з теми. Так, видання енциклопедичного довідника 

«Рух опору в Україні: 1960–1990» одразу передбачало перевидання: під час 

презентацій видавці зверталися до читачів з проханням повідомляти про 

знайдені неточності. Через два роки після першого видання в «Смолоскипі» 

випустили друге, виправлене й доповнене, у якому врахували одержані 

зауваження. Чимало попередніх статей було збагачено додатковою 

інформацією, зокрема розширеною бібліографією. Перевидання «Смолоскипа» 

виходили також у зв’язку з Олімпійськими іграми. Тричі було перевидано 

книжку О. Зінкевича англійською мовою «Українські олімпійські чемпіони»; 

новий варіант цієї книжки спільно підготували до останньої Олімпіади в 

Барселоні О. Зінкевич і голова Національного олімпійського комітету України 

Валерій Борзов. Кожне видання про українських олімпійських чемпіонів 

містило оновлену інформацію. Перевидання були пов’язані і з посиленим 

попитом на книжки серед читацької аудиторії: антологію Ю.  Лавріненка 

«Розстріляне Відродження» було перевидано 8 разів, «Українське дошкілля» – 

9 разів, «Вибрані твори» О. Теліги – 3 рази. 

Отже, з типологічного погляду друкована продукція «Смолоскипа» 

відзначається різноаспектністю. Аналіз видань за цільовим призначенням, 

матеріальною конструкцією, обсягом, складом основного тексту, періодичністю 

та структурою, дає змогу відзначити: у зв’язку із закордонним та українським 

періодами діяльності типологія видань осередку зазнала змін. Якщо в 

еміграційному репертуарі «Смолоскипа» значна перевага належала громадсько -

політичним виданням, що пояснюється тогочасним резонансом самвидавних і 

заборонених в УРСР матеріалів, то в Україні більшу частину становлять 

літературно-художні видання (переважно книжки молодих поетів і прозаїків – 

лауреатів конкурсу видавництва). Відійшли на другий план аркушеві видання 

та буклети, що під час закордонного періоду відігравали допоміжну роль в 
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інформаційній роботі осередку. Набув більшого значення випуск серій видань 

(«Documents of Ukrainian samvydav», «Розстріляне Відродження», 

«Шістдесятники», «Політичні ідеології» та ін.). Як і за кордоном, виходять 

друком неперіодичні та серіальні видання (періодичні і продовжувані).  Поділ 

видань за мовною ознакою на україномовні та англомовні, характерний для 

еміграційного репертуару «Смолоскипа», нині набуває актуальності у виданнях 

закордонних авторів мовою оригіналу (англійською). У зв’язку з появою нових 

матеріалів та посиленим попитом на книжки серед читачів «Смолоскип» 

протягом усієї діяльності вдається до перевидань – доповнених, виправлених і 

перероблених. У такий спосіб типологічний діапазон друкованої продукції 

«Смолоскипа» в США виражає правозахисне спрямування осередку. Типологія 

сучасних видань характеризується розширенням видавничих стратегій 

видавництва, з огляду на актуальні питання сьогодення. 

 

 

3.2. Тематично-жанрова характеристика видань 

 

У різні часові періоди діяльності «Смолоскипа» тематично-жанровий 

діапазон його видань змінювався залежно від суспільно-політичної ситуації в 

Україні. Якщо репертуар радянських видавництв визначався під пильним 

наглядом цензури й відображав партійні вимоги до видань, то в умовах 

еміграції «смолоскипівці» мали змогу випускати літературу з тем, категорично 

неприйнятних і заборонених в СРСР. За незалежної України «Смолоскип» 

залишився виразником актуальних історичних і суспільно-політичних питань. 

Видавництво поступово адаптувало свій видавничий репертуар відповідно до 

потреб часу: спектр його жанрів і тем зазнав змін. 

Досліджуючи тематичний аспект книжкової продукції, І. Копистинська 

наголосила на трьох основних принципах поділу видань [82, с. 83–84]. 

Перший – офіційний, відбитий у класифікаціях УДК, ББК та в класифікації, яку 

пропонує Книжкова палата України, згідно з ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні 
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види. Терміни та визначення». За цим принципом поділ книг передбачається за 

такими основними тематичними розділами: суспільно-політичні науки; 

природничі науки; технічні науки; сільське господарство і сільськогосподарські 

науки; охорона здоров’я і медичні науки; фізична культура і спорт; освіта і 

культура; преса, книгознавство і поліграфія; філологічні науки; художня 

література; дитяча література; мистецтвознавство; література універсального 

змісту. Другий підхід, запропонований К. Родиком, має неофіційний, 

журналістський характер, він передбачає класифікацію видань за такими 

тематичними серіями: «Вершини» (класика світової літератури), «Хрестоматія» 

(вітчизняна класика), «Красне письменство» (сучасна проза), «Голос душі» 

(поезія), «Софія» (філософія, психологія, соціологія), «Минувшина» (історія), 

«Постаті» (біографії, мемуаристика), «Дитяче свято» (література для дітей) 

та ін. Журналістська версія, на думку І. Копистинської, «недостатньо чітко 

відображає тематичний розподіл видань» [82, с. 83]. Третій принцип, виявлений 

дослідницею, – європейський, за яким розрізняють «загальні» (художня, 

нехудожня, дитяча, туристична і література універсального змісту, комікси), 

навчальні, наукові та довідкові видання. 

Із трьох запропонованих принципів найповнішим є перший. Крім 

названих у ньому розділів, варто також врахувати сегмент релігійної 

літератури. Відповідно до офіційного принципу з огляду на специфіку видань 

«Смолоскипа» визначимо основні тематичні напрями його видавничого 

репертуару: 1) суспільно-політична; 2) культурна; 3) мовна; 4) літературна; 

5) мистецтвознавча; 6) спортивна; 7) релігійна тематика. 

Суспільно-політична тематика становила найбільший пласт видань, 

випущених «Смолоскипом» в еміграції (49% – див. Додаток Н). Ця література 

зорієнтована переважно на викриття злочинів радянської тоталітарної системи 

(А. Амальрик «Чи проіснує Радянський Союз до 1984 року?», В. Мороз 

«Бумеранг», М. Осадчий «Більмо») та захист прав людини в УРСР 

(«A Ukrainian Priest’s Appeals from a Soviet Labor Camp», «Victims of Soviet 

Psychiatry», «Women Voices from Soviet Labor Camp»). Значна частина 
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закордонного репертуару видавництва – це самвидавні праці українських 

авторів, основними темами яких, за визначенням О. Спанатія, є правозахист, 

національне питання, захист української мови, література, релігія та єврейське 

питання [208, с. 93]. У виданнях «Смолоскипа» порушувалася також історична 

тема (Є. Крамар «З минулого України: Історичні дослідження», Г. Костюк «На 

магістралях доби»). Важливу роль у державницьких прагненнях української 

громади за кордоном відіграли офіційні документи, надруковані 

видавництвом, – програма і статут громадсько-політичного об’єднання «Рух» 

та Декларація про державний суверенітет України.  

В Україні суспільно-політична тематика (22%) представлена переважно 

виданнями серій «Дослідження», «Мемуаристика», «Політичні ідеології». Зі 

здобуттям незалежності «Смолоскип» своїми виданнями запропонував 

переосмислення історичних подій на території України («Переяславська Рада 

1654 року») і висвітлення справжньої сутності замовчуваних раніше 

особистостей (О. Очеретний «Олена Теліга: шлях із небуття»). Актуальними 

стають теми, пов’язані зі зняттям ідеологічних заборон радянського режиму та 

оприлюдненням правдивої інформації про спротив тоталітарній системі в 

УРСР: дисидентський рух (Л. Тарнашинська «Українське шістдесятництво: 

профілі на тлі покоління (історико-літературний та поетикальний аспекти)», 

С. Сапеляк «Хроніки дисидентські від головосіку»); «розстріляне відродження» 

(«Архів Розстріляного Відродження: матеріали архівно-слідчих справ 

українських письменників 1920–1930-х років»); діяльність Української 

гельсінської групи (збірники матеріалів видавництва «Українська гельсінкська 

група. До 30-річчя створення: історія, документи» та «Українська гельсінська 

спілка (1988–1990 рр.) у світлинах і документах»). Названі теми, наскрізні в 

репертуарі «Смолоскипа», дають змогу сучасним дослідникам вивчати 

історичні явища ХХ ст. на основі опублікованих документальних джерел. 

З часом у масиві видань «Смолоскипа» виразною стала також тема 

міжнародних зв’язків України з іншими країнами світу: окремі книжки 

(Б. Осадчук «Україна, Польща, світ», Т. Романюк «Канадські оповідання», 
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«Українські дипломатичні представництва в Німеччині») присвячено 

історичним та сучасним зв’язкам із Польщею, Німеччиною, Канадою. 

До блоку літературної тематики «Смолоскипа» (40% – в еміграції, 

66% – в Україні) належать видання художньої літератури українських поетів і 

прозаїків, а також праці, присвячені питанням теорії літератури та розвитку 

українського письменства.  

Одним із пріоритетних напрямів видавництва в еміграції був випуск 

творів, заборонених в СРСР. Збірка Л. Костенко «Поезії», роман О. Гончара 

«Собор», п’ятитомник М. Хвильового стали резонансними явищами в 

українському літературному процесі за кордоном. У цьому контексті слушною 

є думка А. Гурбанської: «Художнє пізнання життєвої реальності – це 

інтенсивний внутрішній діалог письменника з національною культурою своєї 

країни і, в кінцевому підсумку, з культурою світовою, «зв’язування» близького 

і далекого, свого і чужого…» [37, с. 115]. Зв’язок з національною культурою 

України через художню літературу був особливо цінним для емігрантів. 

Водночас твори українських письменників привертали увагу і світової 

громадськості: як і в суспільно-політичних виданнях, у художній літературі 

правдиво висвітлювалися історичні реалії на території СРСР.  

З орієнтацією на власний досвід у США, «Смолоскип», перебуваючи в 

Україні, чимало зусиль докладає до видань раніше заборонених авторів 

(показовою в цьому є серії «Розстріляне Відродження», «Шістдесятники»). 

Коли в 1990-х роках зросла потреба в нових літературних іменах, видавництво 

швидко відреагувало масовим випуском книжок молодих авторів, роль яких 

виходить за рамки розвитку літературного процесу. За спостереженнями 

Л. Василик, літературно-художні видання «мають чітку державотворчу 

позицію, що потрібно в умовах, коли частина ЗМК, які діють в інформаційному 

просторі України, не завжди лояльні щодо нашої держави, а іноді й 

антагоністично налаштовані та ведуть приховану пропаганду проти українства» 

[19, с. 95–96]. Виходячи з цього міркування, маємо підстави зауважити, що 

літературно-художні видання молодих авторів «Смолоскипа», які 
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представляють пострадянське покоління, мають важливе місце в національній 

культурі й масовій комунікації сьогодення.  

В умовах становлення та розвитку української державності видавництво 

вагоме значення надавало формуванню національної свідомості серед 

наймолодших читачів. Так, у «Смолоскипі» було здійснено вісім перевидань 

«збірки для читання і розповідання» дітям старшого дошкільного і молодшого 

шкільного віку «Українське дошкілля». Популярними стали також такі видання 

для дітей: І. Багряний «Казка про лелек та Павлика-мандрівника», «Телефон», 

Н. Дичка «Абетка України», Г. Кияшко «Дід Піхто», Д. Білий «Басаврюк ХХ», 

І. Савицька «Де найкраще місце на світі?». Основне завдання, яке поставили 

перед собою видавці в цих книжках, – максимально врахувати психологічні 

особливості дитини й передбачити їхню реакцію на ті чи інші тексти й 

ілюстративні матеріали. 

Поряд з художньою літературою репертуар «Смолоскипа» складають 

літературознавчі праці, серед яких посібник І. Безпечного «Теорія літератури», 

перше видання якого з’явилося друком у Торонто (1984). Посібник не лише 

висвітлює питання теорії літератури, а й містить принагідний аналіз виразних 

прикладів з національної історії України; книжка покликана зміцнити 

національну пам’ять та активізувати процес реабілітації імен і текстів 

українських літераторів, заборонених за радянських часів. З-поміж 

літературознавчих видань «Смолоскипа» вирізняється також збірник есеїв про 

українських письменників 1990-х років С. Процюка «Лицарі стилосу та 

кав’ярень». Про це видання в бюлетені «Смолоскип України» зазначено: 

«Історія книги цікава тим, що у цьому випадку видавництво відійшло від своїх 

принципів і видало поза конкурсом книгу автора, який вже переступив межу 

тридцятиліття. Такий крок свідчить: дослідницьких праць про сучасну 

літературу не так вже й багато» [175, с. 3].  

Культурну тематику (1% – в США, 8% – в Україні) репрезентують 

видання серій «Лауреати “Смолоскипа”» (В. Іщук «Україна: проблема 

престижності та ідентичності (масова свідомість і культура як суб’єкти 
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формування громадської та національної свідомості)») й «Університетські 

діалоги» (Л. Колянкевич «Світ культурних дійств»), які стали випускати за 

незалежної України. 

Мовна тематика була представлена поодинокими виданнями 

«Смолоскипа» за кордоном (1%), серед яких вирізняється книжка 

Б. Антоненка-Давидовича «Як ми говоримо», підготовлена до друку спільно з 

об’єднанням українських письменників в Америці «Слово» (перше видання 

праці було здійснено в СРСР видавництвом «Радянський письменник»). 

Осмислення проблем культури мови, багаторічні спостереження Б.  Антоненка-

Давидовича над закономірностями розвитку української мови були особливо 

актуальними для українців на чужині, які не мали єдиного узгодженого 

правопису.  

Сучасний сегмент філологічної літератури в репертуарі видавництва є 

ширшим (2%). В умовах антиукраїнського засилля в ЗМІ та органах влади 

України актуальним у 2007 р. стало видання рукопису правозахисника 

О. Тихого «Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті 

народу», що написаний ще 1976 р. Ця книжка готувалася до друку 

видавництвом «Радянська школа», проте після арешту О. Тихого (лютий 

1977 р.) усі примірники рукопису зникли в архівах КДБ, крім останнього, 

десятого примірника, що був створений на цигарковому папері. Саме цей 

урятований рукопис, який мав потрапити на полиці книгарень десятки років 

тому, не втратив актуальності і за незалежності, коли ставши державною, 

українська мова не перестала піддаватися російськомовному засиллю. 

На часі стала також випущена «Смолоскипом» перша україномовна 

робота, присвячена потаємним механізмам рекламного впливу – «Троянські 

коні телереклами: Мовні маніпуляції» О. Карпенко. Авторка подає 

лінгвостилістичний аналіз рекламної мови та розкриває механізми рекламного 

впливу сучасних ЗМІ на свою аудиторію. Праця О. Карпенко засвідчує 

зацікавленість «Смолоскипа» сучасними мовними проблемами. 
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Окремі книжки «Смолоскипа» представляють мистецтвознавчу 

тематику (2% – в США, 1% – в Україні). Серед найважливіших – наукове 

дослідження з мистецтвознавства Ю. Шереха «Третя сторожа: Література, 

мистецтво, ідеології». Мають попит мистецькі альбоми видавництва. Так, 

випущений у США альбом «Invincible Spirit: Art and Poetry of Ukrainian Women 

Political Prisoners in the U.S.S.R.» представляє художній та поетичний доробок 

українських жінок – політв’язнів СРСР. В Україні у «Смолоскипі» вийшли 

друком альбоми творчості О. Заливахи та Г. Севрук, що, крім їхніх творів, 

містять біографічні, критичні, епістолярні матеріали, у яких систематично 

висвітлено мистецьку спадщину художників. 

Спортивна тематика в репертуарі «Смолоскипа» мала масовий попит 

під час закордонного періоду діяльності (4%). У численних виданнях 

англійською мовою («Olympic Team of Ukraine at the XXI Olympiad», «Soviet 

Olympic Death Rate: National Discrimination and the Ukrainian Issue. Smoloskyp at 

the Olympics», O. Zinkewych «Ukrainian Olympic Champions») подавалася 

докладна інформація про участь українців в Олімпійських іграх у складі збірної 

СРСР. Зі здобуттям незалежності українські команди стали брати окрему 

участь у міжнародних змаганнях, і теми спорту зникли з репертуару 

видавництва. 

В еміграції «Смолоскип» випускав і літературу релігійної тематики 

(3%): у двох томах вийшли документи, матеріали та християнський самвидав 

України «Мартирологія українських церков», енциклопедична хронологія 

«A Thousand Years of Christianity in Ukraine». Хоча з переїздом в Україну 

релігійна тематика видань «Смолоскипа» відійшла на другий план (1%), 

оприлюднення потребувала цінна інформація, яку було вміщено в біографічний 

довідник «Репресовані діячі Української автокефальної православної церкви 

(1921–1939)». 

Розглянуті тематичні напрями «Смолоскипа» в еміграційний період 

засвідчують його еволюцію від вузькоспеціалізованого видавництва до 

осередку широкого профілю. На початку своєї діяльності видавництво 
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випускало лише самвидав і заборонену в СРСР громадсько-політичну 

літературу, проте тематика книжкового репертуару поступово розширювалася: 

спершу вона залежала від потреб української закордонної громади, а з 1990-х 

років тематична палітра «Смолоскипа» змінилися у зв’язку з переїздом та 

адаптацією до нових суспільно-політичних і економічних умов в Україні.  

Відбулися зміни у жанровій системі видань «Смолоскипа». З розвитком 

літературного процесу традиційні жанри (роман, повість, оповідання) набули 

нових ознак і властивостей, які відображають постмодерністичні мистецькі 

тенденції. Автори, втілюючи свої задуми в тексти, постійно оновлюють підходи 

щодо подання матеріалів, побудови сюжету, вибору художніх засобів. 

Порушивши проблему історичного розвитку жанрів, А. Гурбанська наголошує: 

«З одного боку, вони (жанри. – А. М.), безперервно змінюючись, 

перетворюючись і трансформуючись у творчості кожного визначного 

письменника, можуть формуватися століттями, і, проживши довге життя, 

можуть згаснути. З іншого боку, жанри виявляють вражаючу стабільність і 

живучість, постають в оновленому вигляді, змінюючи риси типової жанрової 

форми» [36, с. 35]. Еміграційна й материкова практика «Смолоскипа» виражає 

слушність цього спостереження. Тому доцільно розглянути проблему традицій 

і новаторства, які поєдналися в жанровому діапазоні видань цього осередку.  

Щоб привернути увагу читачів до своїх творів, письменники вдаються до 

жанрових модифікацій. Це явище виразно демонструє видання «Смолоскипа», 

у якому опубліковано роман М. Хвильового «Вальдшнепи» та спробу його 

продовження – повість А. Сокола «Аглая» [206]. Версія, запропонована 

представником української громади в США ще в 1960-х роках, – 

безпрецедентне явище в українській літературі, спроба освоєння нового 

жанру – повісті-продовження, повісті-полеміки. Творчий експеримент 

А. Сокола, який свого часу відважився перебрати слово в класика й почати з 

ним своєрідний літературний діалог, був реалізований видавництвом 

«Смолоскип» через півстоліття. Проте випущена книжка не втратила 

актуальності й викликала обговорення критиків та літературознавців, які 
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акцентували увагу на її унікальності й новаторстві в контексті українського 

літературного процесу.  

У 1990-х роках видавництво усвідомлювало потребу в динамічних 

жанрах і гострих сюжетах, яких вимагало тогочасне українське суспільство. 

Так, популярною стала повість переможця літературного конкурсу 

«Смолоскип» 1995 р. А. Кокотюхи «Шлюбні ігрища жаб». Це видання написане 

в оригінальному для того часу пригодницькому ключі. У рецензії бюлетеня 

«Смолоскип України» зазначено, що автор «орієнтується на масового читача, 

стежить за тим, щоб книжку цікаво було читати, щоб читач не встигав 

переводити подих, щоб з нетерпінням очікував фіналу, який, як водиться, буде 

абсолютно несподіваним» [253, с. 2]. 

Жанрову оригінальність представляють і видання серії «Розстріляне 

Відродження», більшість яких демонструє модерністичні пошуки українських 

авторів перших десятиліть ХХ ст. Книжка К. Поліщука, творця оригінального 

жанру «новели факту», по-новому висвітлює хроніку подій у буремні роки 

визвольних змагань 1917–1921 рр. У своїх «новелах факту» К. Поліщук постає 

проникливим сатириком і психологом революції перших років радянської 

влади. Серед авторів серії «Розстріляне Відродження» жанровими творчими 

пошуками вирізняється також М. Йогансен. У «Вибраних творах» «Смолоскип» 

пропонує читачам ознайомитися з його поетичною та прозовою творчістю, 

зокрема зі зразком української експериментальної прози 20-х рр. ХХ ст. – 

романом «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки 

прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію». Цей пародійний твір із 

барокоподібною назвою містить звернення до читачів, алюзії, ремінісценції, 

імпровізації, містифікації, які засвідчують пародіювання канонічного 

лицарського роману. Жанрові пошуки авторів «розстріляного відродження», 

раніше недоступні українським читачам з ідеологічних міркувань, уперше 

представлені виданнями «Смолоскипа», проте за століття ці тексти не втратили 

своєї оригінальності в аспекті читацького сприйняття. 
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У поетичних збірках «Смолоскипа» простежується схрещення 

традиційних жанрів з елементами візуальних мистецтв та з іншими сферами 

суспільної діяльності. Гармонійне поєднання поезії і театру демонструє книжка 

Ю. Мусаковської «Маски». Композиція видання з «діями» та «інтермедіями» 

відбиває класичну структуру драматичних творів. Збірка Б. Матіяш 

«Непроявлені знімки» і назвою, і наскрізними метафорами, пов’язаними зі 

світлом, фіксуванням кадрів, демонструє зв’язок віршових текстів з 

фотомистецтвом. 

Маємо підстави говорити також про традиційні підходи авторів 

видавництва в межах жанрової системи їхніх творів. У закордонних книжках 

«Смолоскипа» одними з найпоширеніших жанрів були гострополітичне есе 

(В. Мороз, Є. Сверстюк), нариси (М. Осадчий), спогади (Д. Шумук). Попри те, 

що під час українського етапу діяльності ці жанри відійшли на другий план, 

вони не втратили свого місця в репертуарі видавництва. Жанр есе 

представляють книжки Р. Семківа «Фрагменти», С. Процюка «Лицарі стилосу 

та кав’ярень», І. Андрусяка та Є. Петренка «Блиск і злиденність української 

націонал-демократії», О. Донія «Покоління оксамитової революції. Як нам 

дожити до 2009 року». Видання «Смолоскипа» репрезентують і такий жанр, як 

спогади. В анотації до видання М. Руденка «Найбільше диво – життя» видавці 

зазначають: «Спогади – важкий жанр. Насамперед тому, що автор має бути 

чесним із собою, як на останній сповіді. А це не легко» [186]. Цінність 

означеного жанру для «Смолоскипа» засвідчують видання спогадів Г. Костюка, 

С. Кириченко, І. Жиленко, О. Тихого, Є. Грицяка, П. Григоренка, які є 

важливими джерелами правдивої і не заплямованої радянською ідеологією 

історії ХХ ст. 

Аналіз тематично-жанрового аспекту книжкової продукції видавництва 

«Смолоскип» дає підстави відзначити його залежність від суспільно-

політичних умов в Україні, що були визначальними для формування читацьких 

смаків і запитів. Хоча на виданнях «Смолоскипа» помітно позначилися 

постмодерністичні тенденції, новаторство авторів та видавців, вони не стали 
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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. Збереглися також основні жанрові 

домінанти осередку (есе, спогади, роман, повість, оповідання та ін.), набувши 

нових модифікацій на основі оригінальних авторських рішень у реалізації 

творчих задумів. 

 

 

3.3. Книжкова продукція «Смолоскипа» в рецепції ЗМІ 

 

Книжковий репертуар видавництва «Смолоскипа» протягом усієї його 

діяльності активно осмислюється в ЗМІ журналістами та літературними 

критиками. Особлива увага до книжкових новинок виявляється в матеріалах 

друкованих та електронних ЗМІ. Літературно-критичну інтерпретацію видань 

«Смолоскипа» складають анотації, рецензії та оглядові статті, які дають змогу 

простежити весь репертуар продукції видавництва «Смолоскип». Літературна 

критика розкриває суспільно-політичні умови випуску книжок «Смолоскипа» з 

орієнтацією на об’єктивне сприйняття їхнього значення в історії українського 

книговидання. Крім того, критика виявляє актуальні тенденції літературного 

процесу, вона – неодмінна зв’язкова ланка між авторами, видавцями й 

читачами. 

Вивчаючи питання, пов’язані з теорією комунікації, Г. Почепцов 

зазначив: «Взаємини з журналістами мають бути максимально ефективними і 

плідними, оскільки світ сьогодні значною мірою залежить від їхніх 

інтерпретацій, правил та аналізів, які поширюють мас-медіа. Адже недарма 

вони отримали назву “четвертої влади”» [176, с. 472]. Протягом усієї діяльності 

видавництва «Смолоскип» на помітному місці була й залишається співпраця з 

різними друкованими та електронними ЗМІ. Висвітлення його видань у 

літературній критиці доцільно розглядати за хронологічним принципом, 
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оскільки еміграційний та український етапи функціонування видавництва по -

різному відображені в періодиці. 

В еміграційний період зі «Смолоскипом» була тісно пов’язана газета 

української громади в США «Свобода», яка активно популяризувала діяльність 

видавництва в еміграції; вона й досі підтримує з редакцією дружні контакти. 

Короткими анотаціями газета повідомляла своїм читачам про вихід нових 

книжок «Смолоскипа». Крім інформативної функції, такі анотації виконували 

також рекламну роль: видання можна було замовити за вказаною адресою. Про 

випуск книжок «Смолоскипа» в незалежній Україні газета «Свобода» подає 

відомості в оглядах («Нові книги видавництва “Смолоскип” ім. Василя 

Симоненка») та анотаціях (рубрика «Книжки, надіслані до бібліотеки 

«Свободи»). У газеті «Свобода» зосереджено увагу на описових методах 

представлення видань: матеріали лаконічні, вони містять лише фактичну 

інформацію про книжки, їхню структуру та зміст. 

Рецензії на видання «Смолоскипа» розміщувала англомовна газета «The 

Ukrainian weekly» (Джерсі-сіті, США) – видання Українського Народного 

Союзу, яке в часи СРСР інформувало про рух опору радянській владі та заходи 

на захист репресованих дисидентів. Рецензії виходили в рубриці «Book notes» 

(«Книжкові замітки»). Вони, як і в газеті «Свобода», виконували інформаційну 

та рекламну функції. У публікаціях зверталася увага не лише на зміст і 

структуру видань, а й на їхніх авторів – активних учасників опозиційного руху 

в УРСР. У рецензії на видання В. Стуса зазначено: «Ця збірка – це данина 

українському поетові-дисиденту Василю Стусу, який загинув у пермському 

концтаборі 36-1 у вересні 1985 р. після тривалої і сміливої боротьби за оборону 

людських і національних прав» [265, с. 10]. Такі рецензії не лише містили 

стислу інформацію про зміст, значення нових літературних фактів і 

зацікавлювали читачів українськими книжковими новинками, а й сприяли 

обговоренню актуальних проблем, пов’язаних із долею В.  Стуса та інших 

дисидентів – авторів «Смолоскипа».  
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У журналі Союзу українок Америки «Наше життя» короткі рецензії на 

видання «Смолоскипа» друкувалися в рубриці «Що читати?». Автори 

публікацій, аналізуючи книжки, звертали увагу на зв’язок еміграційної та 

материкової України. Так, у рецензії на альбом «Нездоланний дух», який 

уміщує колекцію вишивок та віршів українських жінок, політв’язнів у СРСР 

(І. Сеник, І. Стасів-Калинець, С. Шабатура), Л. Онишкевич наголошує: «Цю 

книжку рекомендуємо кожній українській родині. Припускаємо, що оригінальні 

взори наших політв’язнів скоро будуть копійовані на Заході. Так через вишивку 

можна скріпити духовий зв’язок з тими, що ці унікальні взори створили» [160, 

с. 9]. У такий спосіб рецензенти висвітлювали не лише зміст друкованої 

продукції «Смолоскипа», а й визначали його місце в українському 

книговиданні за кордоном. 

В інформаційно насичених критичних текстах на книжки видавництва 

«Смолоскип», опублікованих в американських газетах «Свобода», «The 

Ukrainian weekly» та журналі «Наше життя», автори не вдавалися до 

суб’єктивних оцінок і представляли книжки у зв’язку з їхнім суспільним 

значенням та спрямованістю на захист дисидентів у радянській Україні.  

Відгуки та рецензії на книжки «Смолоскипа» друкувалися також у 

газетах «Washington Post», «Sunday Bulletin», «New York Daily News», «The 

Saturday Review» (США), «Gazett», «Telegram» (Канада). Ці періодичні видання 

підтримували редакційно-видавничу політику видавництва схвальними 

матеріалами. Найпродуктивнішими серед їхніх публікацій були переважно 

«малі» форми публіцистики (повідомлення, анотації, анонси), жанрові 

особливості яких давали змогу оперативно реагувати в пресі на появу нових 

книжок. Проте значну частину друкованих матеріалів про видання 

«Смолоскипа» становлять також аналітичні тексти, здебільшого рецензії.  

В еміграційному журналі «Сучасність» (Мюнхен, Німеччина) 

публікувалися негативні відгуки на видання «Смолоскипа». Цей часопис був 

налаштований проти видавництва «Смолоскип» та його проектів з кількох 

причин. Крім ОУН (б) та ОУН (м), які конкурували в еміграції, був і третій 
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напрям ОУН – Українська головна визвольна рада (УГВР), яка співпрацювала з 

видавництвом «Пролог» та журналом «Сучасність». Цей осередок ОУН, як і 

«Смолоскип», також отримував і публікував самвидавні матеріали з України, 

проте був фінансований американським ЦРУ. Завдяки підтримці української 

громади США й Канади «Смолоскипу» без американської допомоги вдалося 

передрукувати більше творів самвидаву, ніж видавництву «Пролог». Проте 

осередку УГВР так і не вдалося довідатись, якими шляхами «Смолоскип» 

отримував самвидав, зокрема «Українські вісники» та документи Української 

гельсінської групи. 

Літературні критики «Сучасності» намагалися скомпрометувати 

«Смолоскип» перед українською громадою, яка підтримувала видавництво. 

Про це свідчать рецензії на видання «Смолоскипа» у 1970–80-х рр. Так, 

Б. Кравців, розглядаючи еміграційне видання поезій Л. Костенко (1968), не 

вказав на ідейно-змістове значення випущеної «Смолоскипом» книжки. 

Натомість рецензент основну увагу сконцентрував на недоліки – редакційно-

видавничі недогляди, порушення хронології написання творів, друкарські 

помилки, плутанину з правописом, скорочення та пропуски поодиноких слів у 

текстах. У висновку Б. Кравців з упередженістю наголосив: «Коротко кажучи, 

еміграційне видання поезій Ліни Костенко вийшло не так, як цього можна і 

треба було чекати від звеличників її творчости. Невключення до “найповнішого 

вибору” ряду її творів чи й проведені в них упорядником “незначні скорочення” 

не дадуть змоги читачеві ознайомитися з усією багатогранною творчістю Ліни 

Костенко, її поглядами й естетичними настановами» [87, с.  77].  

У відповідь на рецензію Б. Кравціва в газеті «Українське слово» з’явилася 

публікація В. Трусана «Коли літератор обманює читача». В. Трусан рішуче 

виступив на захист видавництва «Смолоскип» та упорядника збірки 

Л. Костенко – О. Зінкевича: «Після докладного розгляду статті Б. Кравцева, 

стає ясна і недвозначна його мета: обманути читача на чужині, дискредитувати 

перед ним видавництво “Смолоскип”, а перед читачем в Україні (якщо б те 

число “Сучасности” туди попало) показати, як то, мовляв, націоналісти 
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“понівечили” збірку поезій Л. Костенко» [225, с. 4]. Автор публікації виступив 

проти Б. Кравціва й інших критиків книжки Л. Костенко, які перекручували та 

фальшували факти, пов’язані зі змістом видання. Сутність цих гострих 

літературних дискусій, як слушно відзначає А. Гурбанська, «на відміну від 

“материкових” проблем з виданням творів Л. Костенко, пов’язаних з 

ідеологічним чинником, визначала письменницька етика їх учасників» [35, 

с. 149]. 

Дискусію на шпальтах журналу «Сучасність» спричинив також 

двомовний альбом «Нездоланний дух» («Смолоскип», 1977). У рецензії 

«Благими намірами вимощене пекло» критик Н. Пилип’юк з неприхованою 

агресією представила не лише видання, а й видавництво «Смолоскип»: «Тверда 

обкладинка і розкішний папір їхнього альбому заповнені лише патетичними 

узагальненнями, мізерною документацією, поганою редакційною роботою та, 

що гірше, несерйозним трактуванням дисиденток як членів вишивального 

цеху» [168, с. 78]. Хоча Н. Пилип’юк не є фахівцем у питаннях декоративно-

прикладного мистецтва, вона найбільше претензій висловила щодо 

ілюстративних матеріалів видання – вишивок, поставивши під сумнів 

символізм їхніх орнаментів та мистецьке значення. Закиди Н.  Пилип’юк часто 

зводяться до з’ясування особистісних суперечок, зокрема з авторкою довідок 

про українські вишивки Л. Бурачинською, перекладачем альбому англійською 

мовою Б. Ясенем. Рецензентка з упередженістю зловживає безпідставними 

уточненнями та прискіпливими деталізаціями: текст її приміток більший за 

саму статтю. Про стиль чи художню вартість видання в публікації взагалі не 

йдеться, адже основний текст присвячено передмові, довідці Л. Бурачинської та 

приміткам альбому. 

Через надмірну агресивність рецензії закономірними стали критичні 

відгуки на неї. Так, у журналі «Сучасність» було опубліковано репліку 

І. Рожанковської «Благими намірами вимощене пекло, або з гарматою на 

горобця». У примітці до цього матеріалу зазначено: «Стаття Н. Пилип’юк, 

вміщена в “Сучасності”, 1978, ч. 10 викликала реакцію кількох читачів. 
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Редакція дістала лист Ірени Колтунюк, що характеризує статтю як “незвичайно 

компетентно і культурно написану” і називає її “подув свіжого вітру в нашій 

емігрантській задусі”, три різко неґативні листи і статтю Іванни Рожанковської, 

голови екзекутиви Союзу Українок Америки. Твердження і аргументи цих 

листів збігаються в головному з текстом статті І. Рожанковської» [184, с. 101]. 

Авторка опублікованої репліки І. Рожанковська не виправдовувала можливих 

помилок видавців, але наголосила на тому, що рецензія має бути об’єктивною, 

а не хаотичною й переповненою образливими епітетами. І. Рожанковська 

відзначила: «Еляборат Н. Пилип’юк складається з 19 сторінок критики на 

5 сторінок вступних статей і оформлення книжки. Такого браку балянсу не 

зустрічається в рецензіях» [184, с. 101]. 

Відповідаючи І. Рожанковській, Н. Пилип’юк у журналі «Сучасність» уже 

не вдавалася до гіперболізованих епітетів у бік видавництва «Смолоскип», 

проте стала вести мову про «погану книжку» і «невдачу» [169, с.  119], про що 

не йшлося в першій статті. Стаття Н. Пилип’юк «Кулик кулика бачить здалека» 

не виразила принципово нових поглядів рецензентки, проте ще раз засвідчила її 

необ’єктивність, а в результаті – продовжила дискусію. 

На безпідставні закиди Н. Пилип’юк щодо альбому «Нездоланний дух» 

відреагував і керівник видавництва «Смолоскип» О. Зінкевич. Його ґрунтовна 

відповідь стала кульмінаційним моментом у дискусії, що розгорнулася на 

шпальтах «Сучасності». Тривалий час головному редакторові часопису 

«Сучасність» Ю. Шевельову не дозволяли друкувати статтю О. Зінкевича, але 

під тиском листів, надісланих редакції з цієї проблеми, матеріал вийшов 

друком. У статті «Коли затрачується почуття етики» О.  Зінкевич коректно 

спростував упереджену критику Н. Пилип’юк, відзначивши її деструктивну 

мету: «У згаданій статті (на жаль, не можна її назвати ані рецензією, ані 

критичним оглядом, бо її дух і багатство непристойних епітетів не вкладаються 

в загальноприйняті літературні норми) зроблено спробу підірвати репутацію 

“Смолоскипа” і його фінансову підтримку з боку українського читача, від якого 

цілком залежить видавнича діяльність цього видавництва» [59, с. 57]. Свою 
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статтю О. Зінкевич логічно структурував на взаємопов’язані підрозділи: 

«Критика чи розправа з видавництвом?», «Про «солодкавий портрет» 

ув’язнених жінок і їхні біографії», «Маніпулювання цитатами і сумніви щодо 

автентичности», «Недогляди в альбомі» та ін. Публікація О. Зінкевича 

засвідчила високий рівень відповідальності «Смолоскипа» за свою діяльність та 

привернула увагу до видавництва з боку української громади в еміграції.  

Спроба рецензентки Н. Пилип’юк відповісти О. Зінкевичу в тому ж 

випуску «Сучасності» не мала резонансу. Тон авторки змінився на значно 

поміркованіший та обережніший, порівняно з попередніми статтями, проте її 

надмірна суб’єктивність та фальшування не дали змоги досягти компромісу в 

дискусії. Скомпрометувати «Смолоскип» ініціаторці дискусії Н. Пилип’юк не 

вдалося: для сенсаційності критики забракло підстав і аргументів, а видавці 

зуміли гідно відстояти свої позиції навіть на шпальтах видання, не 

налаштованого на його підтримку. 

У цьому контексті слушною є думка дослідника жанрів періодичної преси 

А. Тертичного: «Основу рецензії складає аналіз, тому необхідно, щоб він був 

усебічним, об’єктивним. Автор рецензії повинен уміти помітити в 

аналізованому творі те нове, що може стати “центром”, навколо якого будуть 

“обертатися” його думки, його судження» [215]. Крім коректності 

висловлювань, для рецензій обов’язковою умовою є компетентність автора в 

літературі й тих галузях, які пов’язані зі змістом видань. Обговорення 

мистецького рівня альбому «Нездоланний дух» у журналі «Сучасність» 

продемонструвало, що негативна рецензія повинна бути насамперед фаховою, 

інакше відгук стане причиною публічної дискусії в періодиці й засвідчить 

некомпетентність критика. 

Отже, еміграційний період діяльності «Смолоскипа» характеризуються 

двома основними підходами до інтерпретації книжок цього видавництва 

літературними критиками. Перший підхід передбачав інформативний та 

монологічний виклад матеріалів: у цих публікаціях мало уваги приділялося 

якості текстів, натомість докладно висвітлювалися структурні елементи видань 
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та їхнє суспільне значення. В основі другого підходу – діалоговий характер 

публікацій, який виявлявся у спробах критиків проаналізувати рівень 

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

Проте через протистояння в українській еміграційній громаді, що пояснюється 

ідеологічними й політичними позиціями, прагнення видавців перейти до 

конструктивних обговорень залишилися на рівні суперечок. 

Український період діяльності видавництва «Смолоскип» ще більше 

позначений увагою сучасних ЗМІ. Досліджуючи співпрацю видавництв із ЗМІ, 

В. Діанов зауважив: «Найбільшу цінність для книготорговельних компаній 

становлять спеціалізовані види ЗМІ, аудиторії яких безпосередньо зацікавлені в 

подіях книжкового світу» [42]. Видавничу діяльність «Смолоскипа» 

найповніше відображають спеціалізовані літературні видання, які розкривають 

розвиток і тенденції сучасної літератури (газети «Літературна Україна», 

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

Кривбасу»). Книжковий репертуар «Смолоскипа» докладно висвітлений також 

в інших виданнях, які мають 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).  

Висвітлюючи напрями сучасних критичних інтерпретаційних практик, 

Н. Лебединцева слушно зауважила: «Амплітуда стильових коливань сучасних 

літературознавчих текстів охоплює два… закономірні полюси: «академічне 

письмо» та «альтернативне письмо» [94]. Центральну опозицію визначених 

полюсів дослідниця характеризує як «автор для тексту» і «текст для автора» 

[94]: в академічному напрямі на перший план виходить не рецензент, а 

видання, його зважений, об’єктивний аналіз; альтернативний – навпаки, 

неможливий без виявлення авторського самовираження та безкомпромісності 
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думок. Нинішня тенденція тяжіння до альтернативної манери літературної 

критики помітно позначилася на практиці діяльності «Смолоскипа». Більше 

того, концептуальне спрямування видавництва на підтримку творчої  молоді є 

запорукою постійної присутності видавництва в сучасному інформаційному 

просторі. 

Сучасні літературні критики, визначаючи художню своєрідність, ідейно-

естетичну вартість нових видань «Смолоскипа», намагаються привернути увагу 

читачів не тільки до рецензованої книжки, а й до матеріалу про неї. Автори 

критичних матеріалів пропонують альтернативні погляди на усталене 

традиційне сприйняття історії української літератури. Розвіювання 

стереотипних уявлень у читацькій свідомості можна продемонструвати на 

основі рецензії Л. Багацької на «Вибрані твори» В. Стуса, що надрукована в 

газеті «Літературна Україна». Авторка рецензії зазначила: «Прагнучи зробити 

письменника народною гордістю, з нього ліплять “надлюдину” без “земного” 

життя, слабкостей, ставлять у приклад і підносять до рангу борців за народ... 

Але забувають про те, що письменника, можливо, хвилювало й інше» [7]. 

Переоцінка цінностей та переосмислення літературного процесу в матеріалах 

критики розширює сприйняття і розуміння видань «Смолоскипа», а основне – 

зорієнтовує читачів на власні інтерпретації .  

Під час українського періоду діяльності «Смолоскипа» розгорнулася ще 

одна літературна дискусія на шпальтах «Української літературної газети» та 

«Літературної України» у 2010–2011 рр. Об’єктом суперечки між засновником 

видавництва О. Зінкевичем та автором критичного матеріалу Н. Околітенко 

став енциклопедичний довідник «Рух опору в Україні: 1960–1990». На думку 

Н. Околітенко, це видання «не відповідає основним вимогам, які ставляться до 

видань такого типу: об’єктивності, повноті й глибині висвітлення теми, а 

головне – чітко означеним критеріям добору матеріалу» [158, с.  7]. Не 

погодившись із цією категоричною думкою, О. Зінкевич відзначив, що стаття 

Н. Околітенко «переважно присвячена не енциклопедичному довіднику «Рух 

опору в Україні: 1960–1990», а Спілці письменників України і окремим 
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письменникам, членам цієї Спілки, у контексті тієї полеміки і того 

протистояння, що відбувалося 2003 р., коли деякі письменники намагалися 

захопити приміщення Спілки, у дивний спосіб скинути її керівництво і 

натомість призначити головою автора статті Н. Околітенко» [60, с. 4]. Як і 

подібні дискусії в еміграції, ця суперечка з приводу енциклопедичного 

довідника посилила інтерес критиків і читачів до його змісту.  

У доробку журналістів переважають рецензії, автори яких аналізують 

видання в публіцистичному ракурсі. Популярними в сучасних спеціалізованих 

ЗМІ є також рубрики-огляди, спрямовані на цілісне представлення новинок 

книговидання. Такі рубрики мають журнали «Кур’єр Кривбасу» 

(«Книгопанорама»), «Слово і Час» («Наші презентації»), газета «Літературна 

Україна» («Книжкова ятка»). Книжки «Смолоскипа» представлені в оглядах 

цих періодичних видань переважно короткими анотаціями, що фіксують 

основні явища і тенденції розвитку сучасного літературного процесу.  

Книжковий репертуар «Смолоскипа» відображається і в матеріалах 

власної періодики видавництва (див. Додатки А, Б, В). Рецензії молодих 

критиків постійно публікуються в журналі «Смолоскип України» і в його 

літературному додатку «Знак». Критичні матеріали виходили друком також в 

інформаційному бюлетені «Український самвидав» та в альманасі «Молода 

нація». 

Основна риса, яка відрізняє критичну перцепцію видань «Смолоскипа» 

незалежної України від еміграційного періоду – тяжіння до альтернативного 

висвітлення змісту і суспільно-політичного контексту книжок. Крім того, для 

публікацій про видання «Смолоскипа» характерне стирання міжжанрових меж. 

У цьому аспекті має рацію О. Кушнір, яка виокремлює сучасне явище «дифузії» 

жанрів критики [93, с. 249–250]. У процесі нових жанрових і формально-

тематичних пошуків критиків їхні міркування часто виходять за межі рецензії. 

Проте завдяки цьому книжка, про яку йдеться, постає в різних вимірах, 

позитивно впливаючи на сприйняття потенційними читачами. 
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Видання «Смолоскипа» були об’єктами досліджень і російських 

літературних критиків, які інтерпретують випущену літературу, виходячи із 

власних суспільно-політичних позицій. Так, рецензент В. Пантін в 

електронному науковому і культурно-просвітницькому журналі «Поліс» 

зауважив, що в антологіях «Націоналізм» і «Консерватизм» немає російських 

мислителів: «Чи то, на думку упорядників, їхня творчість явно «не тягне» і 

блякне в загальносвітовому контексті, чи то це прояв ідеологічної установки… 

Але це – концептуальна помилка» [165]. Незважаючи на суперечливі думки 

рецензента щодо «розмитої національної ідентичності» українців, В.  Пантін 

відзначає і позитивні моменти видання (вдалий підбір сучасних текстів з 

націології, вагоме значення антології для української нації), чим намагається 

пом’якшити тон викладу публікації. Зважаючи на стереотипне сприйняття 

російськими ЗМІ питань, що пов’язані з українським націоналізмом, увагу до 

антологій «Смолоскипа» в журналі «Поліс» можна розцінювати як помірне, 

хоча й неоднозначне сприйняття видавництва і його праць російськими 

дослідниками. 

Отже, літературна критика, фіксуючи книговидання «Смолоскипа» 

протягом усієї його діяльності – в еміграції та незалежній Україні – активно 

впливала на популяризацію випущених видань серед потенційної читацької 

аудиторії. Порівняння закордонної та української практики діяльності цього 

видавництва засвідчує постійні творчі шукання літературознавців, їхні 

різноманітні підходи до трактування текстів та оформлення книжкової 

продукції. Особливу роль у збереженні авторитету «Смолоскипа» відіграло 

втручання засновника видавництва О. Зінкевича в літературні дискусії. Його 

аргументовані й лояльні відповіді критикам продемонстрували відповідальність 

видавців за свою роботу та вміння відстоювати власні позиції на книжковому 

ринку.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Отже, типологічна класифікація засвідчує різноманітність 

друкованої продукції «Смолоскипа». За цільовим призначенням переважну 

частину видань становлять громадсько-політичні та літературно-художні 

видання – самвидавні й заборонені в радянській Україні праці. Менш 

представлені в еміграційному репертуарі офіційні та довідкові видання, які 

містять цінну фактичну інформацію про становище українців в УРСР. З 

переїздом у Київ «Смолоскип» зосередив увагу на популяризацію заборонених 

раніше творів письменників «розстріляного відродження», шістдесятників та 

молодих авторів, через що на перший план кількісно виходять літературно -

художні видання. Мають місце також сегменти наукових та науково-

популярних, довідкових, навчальних видань. За матеріальною конструкцією 

основу друкованої продукції «Смолоскипа» протягом усієї його діяльності 

становлять книжкові видання. Журнальні (часопис «Смолоскип»), аркушеві 

видання (неперіодичний листок «Облога», тематичні листівки, присвячені 

українцям) та буклети (буклети про репресії та політв’язнів в УРСР) мали 

значення допоміжних у правозахисній роботі осередку в США та цінні в 

популяризації книжкових проектів в Україні. За обсягом у «Смолоскипі» 

виходять книжкові видання, в еміграції друкувалися також брошури та 

листівки. За періодичністю у репертуарі видавництва – неперіодичні та 

серіальні видання (періодичні – часописи «Смолоскип», «Смолоскип України», 

«За участь України в Олімпійських Іграх», продовжувані – «Український 

вісник», серія «Українські діалоги»). Аналізуючи репертуар видавництва за 

структурою, маємо підстави відзначити важливу роль серій видань («Documents 

of Ukrainian samvydav», «Розстріляне Відродження», «Шістдесятники», 

«Політичні ідеології» та ін.); виходять також однотомні, багатотомні видання, 

зібрання творів та монографії. За мовною ознакою продукція «Смолоскипа» 

поділяється на англомовну та україномовну: якщо в США для видавання 

книжок іноземними мовами при видавництві функціонував окремий відділ 
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«Smoloskyp Publishers», то в Україні англійською мовою виходять лише 

поодинокі праці. За повторністю видань у репертуарі «Смолоскипа» мають 

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

нових матеріалів та посиленим попитом на книжки серед читачів.  

Типологічна класифікація видавничої продукції «Смолоскипа» засвідчує, 

що стратегічні підходи видавництва, започатковані в США, не зазнали 

кардинальних зрушень, проте доповнилися: типологічний діапазон друкованої 

продукції «Смолоскипа» за кордоном був зорієнтований у правозахисному 

руслі, а сучасний – демонструє впровадження оновленої концепції діяльності, 

пов’язаної з актуальними питаннями сьогодення та увагою до випуску перших 

книжок молодих авторів. 

2. Тематично-жанровий діапазон книжкової продукції «Смолоскипа» 

змінювався протягом його діяльності: спершу він залежав від ситуації в УРСР 

та українській еміграції, а у зв’язку з переїздом до Києва на ньому позначилися 

нові суспільно-політичні та економічні умови в Україні.  

Основними тематичними напрямами видавничого репертуару 

«Смолоскипа» є такі: 1) суспільно-політична; 2) культурна; 3) мовна; 

4) літературна; 5) мистецтвознавча; 6) спортивна; 7) релігійна тематика. 

Найбільший сегмент видань, випущених «Смолоскипом» за кордоном, 

становила суспільно-політична тематика (самвидавні праці В. Мороза 

«Бумеранг», М. Осадчого «Більмо» й ін.). Мали місце також книжки на 

літературну (О. Гончар «Собор», Л. Костенко «Поезії», мовну (Б.  Антоненко-

Давидович «Як ми говоримо»), спортивну («Olympic Team of Ukraine at the 

XXI Olympiad», O. Zinkewych «Ukrainian Olympic Champions») та релігійну 

тематику («Мартирологія українських церков», «A Thousand Years of 

Christianity in Ukraine»).  

В Україні не втратили актуальності провідні суспільно-політичні теми 

видавництва, пов’язані з дисидентським рухом, «розстріляним відродженням», 

діяльністю Української гельсінської групи; виразною стала також тема 

міжнародних зв’язків України з іншими країнами світу (Польща, Німеччина, 
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Канада). Проте на перший план вийшов блок літературної тематики 

«Смолоскипа», який становлять видання художньої літератури (заборонених в 

СРСР та молодих авторів) і літературознавчі праці (І.  Безпечний «Теорія 

літератури», С. Процюк «Лицарі стилосу та кав’ярень»). В Україні 

розширилися сегменти мовної (О. Тихий «Мова – народ. Висловлювання про 

мову та її значення в житті народу», О. Карпенко «Троянські коні телереклами: 

Мовні маніпуляції») та мистецтвознавчої тематики (альбоми творчості 

О. Заливахи та Г. Севрук), що були представлені в еміграції поодинокими 

виданнями. За незалежної України в репертуарі «Смолоскипа» з’явилися 

видання, пов’язані з культурною тематикою (книжки серій «Лауреати 

“Смолоскипа”» та «Університетські діалоги»).  

Аналіз жанрової системи видань «Смолоскипа» засвідчив поєднання 

традицій і новаторства. Усталені жанри з розвитком літературного процесу 

набули нових ознак, які відображають постмодерністичні мистецькі тенденції. 

Сучасні письменники вдаються до жанрових модифікацій (повість-

продовження А. Сокола «Аглая»), схрещення традиційних жанрів з елементами 

візуальних мистецтв та з іншими сферами суспільної діяльності 

(Ю. Мусаковська «Маски», Б. Матіяш «Непроявлені знімки»). Жанрову 

оригінальність представляють і видання «Смолоскипа» серії «Розстріляне 

Відродження», більшість яких демонструє модерністичні пошуки українських 

авторів перших десятиліть ХХ ст. («новели факту» К. Поліщука, 

експериментальна пародійна проза М. Йогансена). Водночас основні жанрові 

домінанти осередку (роман, повість, оповідання, есе, спогади) збереглися в 

репертуарі видавництва до сьогодні. 

3. Літературно-критичні матеріали на видання «Смолоскипа», 

опубліковані в різних українських і світових ЗМІ, відображають суспільно -

політичні умови їх випуску та значення в історії українського книговидання.  

У закордонний період діяльності «Смолоскипа» вирізняються два основні 

підходи до інтерпретації книжок видавництва літературними критиками. 

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



 

 

126 

життя») передбачав інформативний і 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, визначені ідеологічними й політичними позиціями, 

прагнення видавців перейти до конструктивних обговорень залишилися на 

рівні суперечок. Особливу роль у збереженні авторитету «Смолоскипа» 

відіграло втручання засновника видавництва О. Зінкевича в літературні 

дискусії, що продемонструвало відповідальність видавців за свою роботу та 

вміння відстоювати власні позиції на книжковому ринку.  

Порівняння закордонної та української практики діяльності цього 

видавництва засвідчує творчі пошуки сучасних літературознавців, широкий 

спектр їхніх підходів до трактування текстів та оформлення книжкової 

продукції, тяжіння до альтернативного висвітлення змісту і суспільно-

політичного контексту видань. Книжковий репертуар «Смолоскипа» 

найповніше відображають спеціалізовані літературні видання, які засвідчують 

розвиток і тенденції сучасної літератури (газети «Літературна Україна», 

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

Кривбасу»), а також видання, що мають 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: «Літакцент» (litakcent.com), 

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

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

також висвітлюється в матеріалах власної періодики видавництва (журнал 

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

самвидав», альманах «Молода нація»). 
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РОЗДІЛ 4 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАВНИЦТВА В УМОВАХ КНИЖКОВОГО РИНКУ 

 

4.1. Шляхи просування друкованої продукції «Смолоскипа» 

 

Нині перед видавцями гостро постає проблема вибору найдоцільніших 

способів просування випущеної продукції. Відповідати вимогам читацької 

аудиторії, пильно стежити за змінами в структурі книжкового ринку – завдання 

кожного видавництва, яке прагне не втратити популярності і позиціонувати 

себе в конкурентному середовищі з допомогою раціональних маркетингових 

рішень.  

Книжкове просування (промоція) як комплекс заходів, спрямованих на 

донесення до читачів інформації про видання, формування попиту і 

стимулювання збуту продукції, здійснюється за допомогою маркетингових 

комунікацій видавництва. П’ять основних складників комплексу 

маркетингових комунікацій запропонував Ф. Котлер: 1) реклама; 

2) стимулювання збуту; 3) зв’язки з громадськістю і публікації в пресі для 

формування пабліситі; 4) особисті продажі; 5) прямий маркетинг [85, с. 390]. 

Визначені дослідником складники мають місце і у видавничій справі: 

ефективність маркетингової комунікаційної політики видавця визначає ступінь 

поінформованості читацької аудиторії про випущену друковану продукцію, її 

особливості та переваги.  

Розглянемо комплекс спрямованих на просування заходів видавництва 

«Смолоскип», які на різних етапах його діяльності застосовуються залежно  від 

специфіки ринку. 

Важливу роль у просуванні видань «Смолоскипа» відіграє розміщення 

реклами в друкованих ЗМІ. Газета «Літературна Україна» публікує рекламні 

блоки видавництва без комерційних умов. Рекламні блоки окремих книжок 

постійно друкуються на шпальтах часопису «Смолоскип України»: до такої 

практики видавці вдавалися ще перебуваючи за кордоном і випускаючи 
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однойменний часопис. Разом із часописом творчої молоді адресна реклама 

видань доходить до потенційних покупців (зі сформованої видавцями власної 

бази адресатів). У промоції видавництва має місце розміщення реклами в 

Інтернеті, зокрема рекламних банерів на сайтах, з якими контактує 

«Смолоскип», та відеороликів у соціальних мережах про події та заходи, 

організовані цим видавництвом. Реклама «Смолоскипа» постійно з’являється не 

лише в пресі, а й на сторінках каталогів Форуму видавців у Львові, а також на 

міжнародних книжкових ярмарках у Києві «Медвін: Книжковий світ», 

«Книжковий арсенал». Як наголошує В. Перлов, «у просуванні видання на 

ринок реклама відіграє особливу роль. Вона є тією «будівельною кладкою», яка 

забезпечує імідж підприємства галузі друку» [167, с.  136]. До цієї думки 

необхідно додати, що в умовах сьогодення ефективними є рекламні банери на 

сайтах, з якими контактує «Смолоскип», а також відеоролики в соціальних 

мережах про події у видавництві. Реклама «Смолоскипа» в друкованих ЗМІ 

нині відійшла на другий план і не має вирішального значення для популяризації 

книжкової продукції.  

Стимулювання збуту видавництва «Смолоскип» забезпечується 

постійною участю в щорічних книжкових виставках, ярмарках, форумах, 

що сприяють орієнтації читачів у широкому спектрі нових видань. У цьому 

зв’язку М. Тимошик слушно зауважив: «…Кожен такий ярмарок підживлює в 

країні інтерес до книги, до читання, сприяє налагодженню контактів видавців, 

поліграфістів і книгорозповсюджувачів, все більше заповнює наявні ніші й 

прогалини у цій справі. Саме під час ярмарків укладається більше контрактів 

між видавцями та реалізаторами друкованого продукту. А між авторами і 

читачами встановлюються так давно очікувані теплі стосунки» [219, с.  31]. 

Галузеві виставки, ярмарки та форуми в сучасних ринкових умовах виконують 

подвійну роль: по-перше, вони є місцями для обміну досвіду з діловими 

партнерами; по-друге – передбачають незамінне особистісне спілкування з 

відвідувачами й допомагають видавництву розширити коло читачів книжкової 

продукції. Крім того, «Смолоскип» вдається й до стимулювання торгівлі 
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завдяки зниженню цін на свої видання, випущені кілька років тому. Такі 

пропозиції заохочують читачів здійснювати покупки в більших обсягах, адже 

книжки стають фінансово доступнішими. Завдяки стимулюванню збуту 

переваги одержують і видавці: вони мають змогу врегулювати діяльність в 

умовах коливань попиту і пропозиції на книжковому ринку. 

Зв’язки з громадськістю «Смолоскипа» визначаються такими 

ефективними способами просування його видавничої продукції: публікації про 

діяльність осередку в друкованих та електронних ЗМІ; випуск власних 

періодичних видань; організація презентацій, творчих вечорів, марафонів, 

круглих столів та інших заходів; розміщення в Інтернет-мережі сайту 

видавництва; зв’язки з представниками української еміграції в США та Канаді.  

Визначальними для популяризації окремих видань є публікації рецензій 

у періодиці й на тематичних Інтернет-сайтах. До 2002 р. дирекція 

«Смолоскипа» навіть оплачувала журналістам постфактум усі згадки в пресі 

про книжки видавництва, однак із часом відмовилася від таких заохочень. 

Жодні інші способи промоції, покликані долучити потенційних покупців, не 

замінять ґрунтовних публікацій – рецензій на книжки, статей про видавництво, 

інтерв’ю з його керівниками тощо. Так, неабияке значення має газета 

української громади у США «Свобода», яка активно популяризувала діяльність 

видавництва в еміграції й нині підтримує з редакцією дружні контакти: 

постійно виходять друком матеріали про книжки та заходи видавництва. 

Роботу «Смолоскипа» в Україні висвітлюють журналісти на шпальтах газет 

«Дзеркало тижня», «День», «Україна молода», «Літературна Україна», 

«Українська газета плюс», «Без цензури», журналів «Слово і час», 

«Український тиждень», «Welcome to Ukraine Magazine». 

Особливу роль для «Смолоскипа» відіграє жанр інтерв’ю: діяльність 

видавництва у вигідному ракурсі представляють публіці надруковані діалоги з 

працівниками видавництва та авторами випущених книжок. Має рацію 

О. Логвиненко: «Інтерв’ю з письменником – одна з найефективніших жанрових 

форм соціальної комунікації автора художніх творів із читачем, а також один із 
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методів дослідження творчості» [96, с. 11]. Інтерв’ю в ЗМІ «оживлюють» 

комунікаційний зв’язок також між видавництвом «Смолоскип» і читачами. 

Цінність жанру для читацької аудиторії становлять довідки, посилання, 

історичні екскурси. Ці інформаційні компоненти в структурі діалогів 

забезпечують динамічність інтерв’ю: навіть відомі факти й події, пов’язані з 

діяльністю видавництва «Смолоскип», доповнюються новою, уточненою або 

деталізованою інформацією.  

На думку О. Курбана, «ефективним інструментом промоції 

корпоративного іміджу може бути періодичне видання: газета, журнал чи 

тематичний бюлетень» [91, с. 100]. Випуск власних періодичних видань став 

неодмінним елементом і в просуванні книжкової продукції видавництва 

«Смолоскип». Серед них варто виокремити видання «Смолоскип України», що 

в Україні виходило спершу як бюлетень (1995–2006), а згодом як часопис 

творчої молоді (з 2006 р.) (див. Додаток А). Це періодичне видання постійно 

інформує читачів про всі заходи та події, пов’язані з видавництвом та його 

діяльністю, друкує рецензії на книжки та інші матеріали, які представляють 

видавництво загалу. «Смолоскип України» виходить із літературним додатком 

«Знак» (див. Додаток Б), присвяченим літературі молодих авторів (з  1996 р.). 

У США, крім часопису «Смолоскип», наприкінці 1970-х років виходив друком 

неперіодичний листок «Облога» (див. Додаток В). В Україні видавництво 

випускало також альманахи «Молода нація» (2000–2007), «Український 

самвидав» (2001–2007). Власні видання видавництва «Смолоскип» є 

впливовими інструментами для охоплення галузевого ринку та розширення 

читацької аудиторії. 

У промоції видань важливу роль відіграють заходи подієвого характеру, 

організовані видавництвом: семінари творчої молоді (з 1995 р.), вечори 

(вечір, присвячений 5-й річниці студентського голодування 1990 р. – 1995; 

вечори арабської поезії – 2010; французько-української поезії – 2012 та ін.), 

виставки («Український самвидав» у Музеї книги і друкарства України – 1996, 

виставка фотографій, присвячена 100-й річниці з дня народження Олега 
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Ольжича – 2007 та ін.), круглі столи (молодіжний круглий стіл у рамках 

ІІ Всесвітнього форуму українців – 1997, «Ренесанс національної ідеї 2004–

2014» до 10-річчя Помаранчевої революції та першої річниці Революції 

гідності – 2014 та ін.), щорічні дні народження книгарні «Смолоскип» 

(з 2007 р.), поетичні марафони на честь пам’яті героїв битви під Крутами 

(з 2013 р.), зустрічі у форматі «Година з автором» (з 2014 р.). У наш час на базі 

видавництва проводиться чимало інших заходів, які підтримує «Смолоскип»: 

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року», літературна школа Центру 

літературної освіти (2013), круглі столи «Толока інтелектуалів країни» під 

керівництвом С. Пантюка (2010–2013), вистави театральної студії «Міст» та ін. 

Аналіз змісту й форм проведених заходів видавництва дає підстави 

стверджувати, що найбільш цінні для просування «Смолоскипа» – презентації 

книжок, під час яких встановлюються безпосередні контакти з читачами; 

книжка набуває розголосу в інформаційному просторі. І. Копистинська 

відзначила: «Ніхто краще за самого письменника не може представити свою 

книгу» [82, с. 145]. У часи незалежної України «Смолоскип» активно 

організовує презентації, залучаючи авторів, упорядників: видавництво постійно 

представляє свої нові книжки в Київському будинку вчителя, книгарнях «Є» та 

«Смолоскип», а також у регіонах України.  

З розвитком інформаційних технологій набув ваги такий спосіб 

просування видань, як розміщення в Інтернеті сайту видавництва 

«Смолоскип» (http://www.smoloskyp.org.ua/). Перебування у всесвітній мережі 

дає змогу видавництву максимально наблизитися до  читачів, підвищити 

рейтинг на книжковому ринку. По-перше, сайт – це чи не найефективніший 

нині засіб комунікації, який привертає увагу широкої аудиторії. По-друге, 

розміщення в мережі відіграє важливу маркетингову роль у просуванні 

продукції видавництва, допомагає долучити до співпраці мас-медіа й інші 

видавництва з допомогою реклами, обміну посиланнями, банерами. 

Досліджуючи роль електронних медіа у здійсненні акцій книжкової промоції, 

О. Скочинець слушно наголосила: «Створити сайт чи HTML-сторінку й 
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розмістити її у мережі досить просто, складніше донести інформацію про книгу 

до користувача» [201, с. 256]. Сайт видавництва «Смолоскип» інформаційно 

насичений (подано розгорнуту інформацію про осередок та його видання), він 

відзначається динамічністю й інтерактивністю: на сайті проводяться 

опитування відвідувачів. Крім того, видавництво має сторінки в таких 

соціальних мережах, як Facebook, Twitter, Lifejournal, ВКонтакте.  

Промоція видавництва тісно пов’язана з меценатською допомогою, яку 

«Смолоскип» одержує від української громади в США та Канаді. Так, у 1994 р. 

було створено Стипендійний фонд українського студентства при 

Міжнародному благодійному фонді «Смолоскип»: на пожертвування 

української громади США та Канади надається фінансова підтримка 

стипендіатам, відбуваються семінари творчої молоді, випускається література. 

У цих книжках видавці завжди вказують на імена та прізвища причетних до 

видання представників української громади, за фінансового сприяння яких було 

реалізовано той чи інший проект. Подяки з боку «Смолоскипа» свідчать не 

лише про налагоджені контакти з меценатами, а й про високий рівень 

видавничої культури, який позитивно позначається і на промоції видань, 

насамперед серед читачів – представників української спільноти. Крім 

Стипендійного фонду, при МБФ «Смолоскип» також діє Фонд допомоги 

колишнім політв’язням і репресованим.  

Оскільки книговидання помітно залежить від попиту на продукцію, 

видавництво «Смолоскип» особливу увагу звертає на прямий маркетинг і такий 

спосіб просування видань, як особистісні контакти з покупцями. У США 

представники «Смолоскипа» поширювали видання, висилаючи поштою на 

індивідуальні адреси. Згідно з американськими й канадськими законами, 

отримавши незамовлену книжку, читач не зобов’язаний за неї платити чи 

повертати її видавництву. Проте 80–90% осіб, яким «Смолоскип» надсилав 

книжки, за них платили, а в додатку ще й складали пожертви на випуск 

наступних книжок. 
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Практика поштової пересилки досі не втратила свого значення, але дедалі 

частіше комунікаційні зв’язки з читачами налагоджуються через Інтернет-

мережу. Від 2013 р. окремо функціонує сайт книгарні «Смолоскип», який 

розширює можливості видавництва популяризувати й реалізовувати випущену 

літературу. Замовлення здійснюються через сайт під назвою «Буколики» 

(http://bookolyky.com.ua/). 

Особисті продажі видавництва «Смолоскип» відбуваються через 

книгарні. Так, з 2007 р. при видавництві працює власна книгарня «Смолоскип» 

(див. Додаток К), що спеціалізується на реалізації україномовної художньої та 

гуманітарної книжки. Зміст її стендів сформовано за тематичним принципом: 

«Новинки», «Дитяча література», «Укрсучліт», «Класика», «Зарубіжна 

література», «Гуманітаристика», «Раритети», «Мистецтво», «Довідкова 

література», «Філософія», «Історія», «Суспільство». Видавництва 

«Смолоскип», «Основи», «Києво-Могилянська академія», «Темпора», 

«Піраміда» мають окремі стенди. На верхніх полицях розміщено книжки, які 

найбільш популярні серед відвідувачів. У межах кожної полиці видання 

розташовано за серійним та алфавітним принципами, що робить вибір 

потрібної книжки максимально зручним. Працівники книгарні звертають увагу 

і на комфорт для наймолодших читачів: великоформатні книжки для дітей 

представлені не на стенді, а на окремій розкладці, щоб дитина могла власноруч 

погортати й вибрати видання. Поза стендами є також кілька металевих 

конструкцій – вертикальних стійок, на яких представлено періодику – журнали 

«Березіль», «Дніпро», «Кур’єр Кривбасу», «Київ», «Буковинський журнал», 

«Українська культура», «National Geographic» а також «Українську літературну 

газету». У двох скляних вітринах презентовано найдорожчі книжки великого 

формату; в окремій розкладці за столом перед касою розміщують 

найактуальніші видання, переважно брошури про мову, голодомор тощо.  

Нині на зміну традиційним книгарням відкриваються магазини нового 

покоління, які намагаються розширити свій асортимент і забезпечити 

максимальний доступ покупців до книжкової продукції . Традиційні книгарні 
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зберегли пострадянські принципи, звички, умови, режим роботи, обсяги 

пропонованої продукції. «Смолоскип» у цій площині однозначно належить до 

книжкових магазинів нового покоління: у книгарні можна не лише купити 

літературу, а й ознайомитися з новинками, порадитися з консультантами, 

невимушено поспілкуватися з однодумцями. Зручність у придбанні книжок і 

цінова доступність для відвідувачів – основні принципи діяльності книгарні 

видавництва «Смолоскип». Більше того, у приміщенні книгарні постійно 

організовуються презентації та інші літературні заходи, збирається коло 

читачів, зацікавлених українською книгою.  

Видавництво активно співпрацює і з іншими книгарнями, що розташовані 

не лише в столиці, а й у багатьох містах України (Вінниця, Володимир -

Волинський, Донецьк, Дрогобич, Івано-Франківськ, Житомир, Коломия, 

Луганськ, Мукачеве, Одеса та ін.). З метою просування видань шляхом 

співпраці з книгарнями «Смолоскип» зважає на сприйняття серії книжок 

аудиторією, адже читачі психологічно сприймають серію як єдине ціле і 

купують усі її видання. Популярними є такі серії «Смолоскипа»: «Розстріляне 

Відродження», «Шістдесятники», «Політичні ідеології», «Університетські 

діалоги».  

Британський маркетолог П. Форсайт стверджує: «Традиційно брендинг у 

видавничій справі використовується лише стосовно конкретних книжок і 

авторів. Коли брендом стає сама назва компанії чи видавнича марка (на думку 

спадають Penguin, Mills&Boon, Virago), то це швидше виняток. Виняток, але не 

випадковість» [235, с. 81]. За визначенням української дослідниці 

В. Кулаковської, бренд книговидавництва – «це знак якості, який гарантує 

читачеві покупку якісної книги, полегшує покупцю можливість зробити вибір 

книги, автору – правильний вибір видавця» [89, с. 177]. На основі виявлених 

способів просування видавництва «Смолоскип» є всі підстави відзначити: у 

контексті багаторічного досвіду й діяльності в сучасних ринкових умовах 

поступово сформувався бренд «Смолоскипа». Цю думку підтверджує 

публікація в газеті «День» письменника О. Ірванця, який зауважує, що «марка 
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“Смолоскип” уже не одне десятиріччя є стабільним брендом, своєрідним 

знаком якості молодої української літератури» [67]. Ефективність зусиль для 

створення бренда видавництва забезпечується використанням таких 

інструментів: корпоративний сайт, зовнішня реклама, упізнаваний логотип, 

власні ЗМІ, участь у виставках, ярмарках та спеціальних заходах.  

Визнання бренда «Смолоскипа» в колі видавців та літераторів, а також на 

книговидавничому ринку забезпечується такими 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 репутації видавництва на 

книжковому ринку й забезпечує довіру до випущеної ним літератури. 

Авторитет і визнання, напрацьовані видавцями протягом років, в умовах 

сучасного конкурентного середовища, також підтримують імідж співробітників 

«Смолоскипа».  

Отже, для ефективної діяльності «Смолоскип» обрав комплекс таких 

способів просування своїх видань: 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) організування 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. Різні способи просування на ринку друкованої 

продукції «Смолоскипа» не лише стимулюють її збут на ринку, а й 

виокремлюють осередок у конкурентному середовищі, впливаючи на вибір 

читацької аудиторії. Результативна промоція випущеної літератури, а також 

незалежність осередку від політично-економічної кон’юнктури в країні, 

високопрофесійний рівень видавничої діяльності сприяли формуванню бренда 
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«Смолоскипа», що нині є основою його репутації серед читацької аудиторії та 

запорукою подальшого розвитку. 

 

 

4.2. Автор у комунікаційній системі видавництва 

 

Репутація «Смолоскипа» та успіх його книжкових проектів тісно 

пов’язані з колом авторів видавництва. Тісно налагоджені контакти з 

представниками різних угруповань в еміграції та Україні стали запорукою 

динамічного функціонування осередку протягом тривалих років. Комунікаційні 

зв’язки дають змогу співпрацювати з авторами, книжки яких долають кордони 

простору й часу, фокусують увагу читачів та ЗМІ до діяльності видавництва. 

За кордоном значні зусилля працівників «Смолоскипа» були спрямовані 

на пошук актуальних праць еміграційних та українських авторів 

(див. Додаток Ж), які вчасно й неупереджено реагували на утиски та 

порушення людських прав в СРСР. Найбільшу увагу видавців привертали 

автори з материкової України – безпосередні очевидці сюжетів своїх текстів. 

Заборонені радянською цензурою рукописи дисидентів стали не лише 

основним джерелом правдивої інформації про ситуацію в УРСР, а й важливим 

імпульсом для популярності видавництва на міжнародному рівні. 

На думку еміграційного дослідника Д. Квітковського, світова спільнота 

особливо активно відреагувала на праці В. Чорновола, «мужні й мудрі протести 

якого прорвали залізну куртину й показали світові правдиве обличчя Москви 

(бо вона пишається всюди в масці “добровільного” союзу “суверенних” 

республік і “дружби” народів)» [72, с. 52]. Видані «Смолоскипом» випуски 

«Українського вісника» під редакцією В. Чорновола висвітлювали перед 

світовою громадою об’єктивну інформацію про порушення свободи слова та 

прав, гарантованих Конституцією СРСР, про судові та позасудові репресії, 

становище українських політв’язнів, акції протесту інакодумців. Окрім 

«Смолоскипа», матеріали «Українського вісника» передруковували також такі 
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українські видавництва, як «Сучасність» у Мюнхені, Українська видавнича 

спілка в Лондоні українською, англійською та французькою мовами.  

Значного резонансу набули також видані у «Смолоскипі» праці 

українських авторів Є. Сверстюка, М. Руденка, М. Осадчого, В. Мороза. Вони, 

як і В. Чорновіл, різними шляхами зуміли передати свої твори за кордон. Не 

узгодивши з авторами, працівники «Смолоскипа» та інших еміграційних 

видавництв брали на себе велику відповідальність, йшли на ризик і публікували 

одержані рукописи. З огляду на суспільно-політичну ситуацію в СРСР самим 

фактом передачі своїх рукописів політв’язні засвідчували згоду на друк. 

Юридично СРСР, зокрема й УРСР, у той час не були членами Міжнародного 

агентства з авторського права, тому еміграційні видавництва мали право 

друкувати твори авторів з материкової України без їхньої згоди.  

Репертуар «Смолоскипа» демонструє значний інтерес видавців до 

творчості шістдесятників. Як зазначає Є. Сверстюк, у період тимчасового 

послаблення комуністично-більшовицького тоталітаризму та хрущовської 

«відлиги» прихильники їхньої творчості в УРСР кожної нової публікації 

«чекали більше, ніж запуску ракети» [193, с. 25]. Проте після того, як рух 

«шістдесятників» було розгромлено й загнано у внутрішнє «духовне підпілля» 

арештами 1965–1972 pp., а їхні твори заборонено, представники еміграції взяли 

на себе місію донести їхні видання до світової спільноти.  

У передмові до антології нової української поезії «Шістдесят поетів 

шістдесятих років» видавництва «Пролог» зазначено: «В еміграційних умовах 

доводиться вивчати радянську поезію здебільша з того, що було друковане в 

центральних республіканських журналах і газетах. Збірки поезій радянських 

українських поетів, праці радянських літературознавців попадають за кордон 

тільки випадково» [252, с. 8]. Проте і в таких умовах працівникам 

«Смолоскипа» вдавалося відшукати доступні за кордоном тексти й 

упорядкувати їх в окремі видання. Так з’явилися друком «Поезії» 

Л. Костенко (1968). Вірші, які увійшли до збірки, було взято переважно з 

радянських видань – книжок «Проміння землі» (1957), «Вітрила» (1958), 
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«Мандрівки серця» (1961), публікацій у журналах «Дніпро», «Вітчизна», 

«Прапор», щорічнику «День поезії» та «Літературній газеті». Окремі тексти 

надруковано з публікацій поетеси в часописі «Дукля» (Чехословаччина) та 

щорічнику «Український календар» (Польща). Так само, як і в інших виданнях, 

у збірці видавництво подано ввічливу примітку: «Збірка поезій Ліни Костенко у 

нашому Видавництві появляється без згоди і відома поетеси, за що ми просимо 

у неї вибачення» [84, с. 8]. Такі попередження підтверджують усвідомлення 

видавцями високої відповідальності за свої книжкові проекти, неузгоджені з 

авторами. 

Без згоди автора у видавництві «Смолоскип» ім. В. Симоненка з’явилася 

друком і збірка «Із-за ґрат» Т. Мельничука, у яку ввійшло 28 віршів, написаних 

в ув’язненні (1982). Без відома О. Гончара було випущено заборонений в СРСР 

роман «Собор», за який письменнику радянська влада інкримінувала зв’язки з 

«наклепниками на радянську дійсність» за кордоном. Пропонуючи придбати 

книжку своїм читачам, видавці звертали увагу: «Це небуденна книга, якій 

здається немає рівної в українській підсовєтській літературі останніх 50-ти 

років. Тому й вона запропонована на відзначення нагородою Нобеля»  [125]. 

Попри те, що письменнику так і не судилося одержати Нобелівську премію, 

хоча відомо три факти його номінації (1968, 1991, 1994), за кордоном роман 

«Собор» набув широкого резонансу. Лише протягом 1968 р. цей твір вийшов 

друком у видавництвах «Смолоскип» (Балтимор – Торонто), «Нові Дні» 

(Торонто), «Наша Батьківщина», «Баунд Брук» (Нью-Йорк). 

Комунікаційна система «автор – видавництво – читач» в еміграційній 

діяльності «Смолоскипа» була позбавлена безпосередньої співпраці 

письменників і видавців, проте маємо підстави відзначити, що популярність 

книжкових проектів визначалася саме авторським середовищем. Зміст 

заборонених і самвидавних праць відомих літераторів та громадських діячів з 

материкової України, спрямований на викриття злочинів радянської системи, 

мав значний резонанс, тому позитивно відбивався на репутації видавництва. 

Водночас важливо відзначити і вплив «Смолоскипа» на популярність 
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українських авторів за кордоном: саме зусиллями його працівників 

поширювалися ці видання.  

З-поміж авторів «Смолоскипа» популярність в еміграції здобували 

дисиденти, яких офіційна радянська пропаганда намагалася категорично 

протиставити решті суспільства, прищепивши їм ярлики «дармоїдів», 

«відщепенців», «агентів іноземних спецслужб» [21, с. 145]. Тому визнання 

українських авторів пов’язано насамперед із різним статусом українців в УРСР 

та за кордоном. У цьому аспекті слушними є міркування Є. Сверстюка: «Чому 

ім’я українець в Америці й Канаді, в Англії і Німеччині звучить більш 

позитивно, ніж у Казахстані, Росії чи Молдавії? Він працьовитий і скромний. 

Він тримається своєї традиції, своєї релігійної і національно свідомої громади. 

Він не несе деструктивної імперської місії» (виділення автора статті. – А. М.) 

[193, с. 10].  

Обмежений зв’язок з авторами материкової України позначався на рівні 

редакторського втручання в рукописи. Так, у виданні «Більмо» М. Осадчого від 

імені видавців зазначено: «Правопис в книзі затверджуємо такий, яким 

написана копія, яка дісталася до нашого Видавництва. Виправляємо тільки 

виразні помилки, однак вважаємо за конечне ввести літеру «ґ», яку виключено з 

української абетки в УРСР, і літеру «я», де це потрібно» [161, с.  8]. Тобто 

редагування рукописів здійснювалося лише в межах технічних правок із 

максимальним збереженням текстів авторських оригіналів. 

Закордонні видання «Смолоскипа» часто ставали неспростовним 

аргументом у звинуваченнях авторів за опозиційні антирадянські виступи. Так, 

основне звинувачення, висунуте М. Холодному після арешту (1972), – це вихід 

у видавництві «Смолоскип» його збірки віршів «Крик з могили. Захалявні вірші 

з України» (1969). Книжка Є. Сверстюка «Собор» у риштованні» (1970) стала 

визначальним приводом для арешту дисидента та позбавлення волі на сім років 

за ст. 62 ч. І КК УРСР «за систематичне виготовлення, зберігання та 

розповсюдження антирадянських наклепницьких матеріалів, які порочать 

радянський державний та суспільний лад». Про реакцію дисидента 
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Л. Тарнашинська зазначила: «Від Сверстюка чекали зречення, осуду книжки, 

яка, по суті, опозиціонувала системі в головному – в питанні устоїв. Осуду не 

було. Тим більше не було зречення» [212, с. 221]. Цей факт ще раз підтверджує: 

передаючи свої рукописи за кордон, українські дисиденти свідомо йшли на 

ризик, розуміючи, що лише очевидці можуть донести всю правдиву 

інформацію. Водночас закордонні видання були лише приводом, а не причиною 

звинувачень правозахисників УРСР, що розуміли й еміграційні видавці. У 

вступній статті до антології «Панорама найновішої літератури в УРСР» 

І. Кошелівець аргументовано спростував закиди стосовно закидів про те, що 

закордонні передруки самвидавних праць призводять до репресій їхніх авторів: 

«Якби ми навели повний список радянських авторів, яких на еміграції 

передруковано, набрався б ряд імен на кілька десятків. Чому ж на всіх них... не 

кладуть вини за ці передруки, а критикують лише кілька осіб? Тому що ці 

останні, відповімо, підлягають репресіям з інших причин. І якби їх не 

передруковано, знайдуться інші аргументи, щоб їх переслідувати. Таким чином 

ми переконані, що наші передруки в долі тих письменників нічого не міняють» 

[164, с. 18]. 

У книжці «Собор» у риштованні» видавці наводять узятий з тексту 

Є. Сверстюка такий епіграф: «Творці української літератури віддали найкращі 

сили мистецтву, не отримавши за це ні гроша, і якщо не всі вони були знайомі з 

тюрмами, то всі, принаймні, з жандармами. Хіба може таку літературу 

зрозуміти людина, яка ніколи не відчула, що таке громадська мужність і 

обов’язок совісти?» [194, с. 5]. Вислів Є. Сверстюка пояснює, чому 

«Смолоскип» та інші українські видавництва, попри всі труднощі й ризики, 

покладали на себе місію доносити до світової громади саме першоджерела 

авторів з УРСР. Більшість цінних рукописів без видань еміграції була б 

утрачена й забута з часом.  

Окремої уваги з-поміж видань «Смолоскипа» заслуговує збірник 

самвидавних праць «Широке море України», у якому під однією обкладинкою 

об’єднано твори В. Мороза, Г. Чубая, Л. Костенко, М. Брайчевського, 
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Є. Сверстюка, В. Чорновола та ін. У вступному слові видавництва зазначено: 

«Збірник цей приносить чотирнадцять творів восьми авторів і коли на них 

поглянути пильніше, то ствердимо, що нема в них нічого політичного, нічого 

протидержавного й навіть нічого, що порушувало б закон режиму, якщо мати 

на увазі закон писаний. І саме в цьому вага збірника, зокрема в час широких 

репресій на Україні. Матеріяли його доводять, що ворог переслідує 

письменників та критиків, вчених і поетів ні за що» [250, с. 5–6]. Ставши на 

захист авторів самвидаву, «Смолоскипу» вдалося не лише донести їхні тексти, 

заборонені радянською цензурою, до широкого загалу світової громади, а й 

зберегти їх. 

Крім авторів з України, у «Смолоскипі» було надруковано працю 

російського дисидента А. Амальрика «Чи проіснує Радянський Союз до 

1984 року?». На момент випуску видання автор був ув’язнений за поширення 

«неправдивих» думок, що «ганьблять» радянський суспільний і державний 

устрій. У книжці-есе А. Амальрик вказав на неминучий розпад СРСР. 

Видавництво «Смолоскип» випускало також твори представників 

«розстріляного відродження», серед яких – О. Теліга, М. Хвильовий, 

Б. Антоненко-Давидович, Л. Курбас. Їхні тексти в радянських видавництвах 

були під суворою забороною цензури. Так, вихід праці Б. Антоненка-

Давидовича «Як ми говоримо» у видавництві «Радянський письменник» (1970) 

одразу ж зустрів шквал критики, до якого доклав зусиль тогочасний Інститут 

мовознавства. Резонансною стала стаття за підписом Г. Колесника «Чи ж так ми 

говоримо», після якої Комітет преси не дозволив «Радянському письменнику» 

видати обіцяний тираж 65 тис. прим. (надруковано було лише 15 тис.). Після 

виходу «Як ми говоримо» до 1989 р. до радянських видавців не пробився жоден 

твір Б. Антоненка-Давидовича. У пресі з’являлися лише наклепницькі статті, 

пов’язані з письменником. Натомість в еміграції випущене «Смолоскипом» 

видання «Як ми говоримо» з передмовою Н. Світличної мало неабияку 

популярність серед україномовних читачів.  
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П’ятитомник М. Хвильового, випущений «Смолоскипом» спільно з 

Об’єднанням українських письменників в екзилі «Слово» охопив усю творчість 

письменника, яку вдалося зібрати в бібліотеках Заходу. Це видання стало 

першою спробою повернути українському й іноземному читачеві ім’я 

письменника. У передмові від видавництва до першого тому «Творів» 

наголошено: «Твори його не тільки заборонено до видання, але і до читання та 

історико-літературного дослідження. Навіть після розкриття й деякого 

засудження злочинів Сталіна в СРСР, а з цим і початку реабілітації багатьох 

жертв сталінського терору, про реабілітацію М. Хвильового не було й мови. Це 

значить, що ім’я і твори М. Хвильового й надалі є на індексі КДБ, що 

«хвильовізм» у найширшому розумінні для сучасних володарів України є такий 

же актуальний і небезпечний, як і в добу Сталіна» [238, с. 7]. 

Варто виокремити авторів еміграції, з якими мали змогу безпосередньо 

співпрацювати видавці. Заслуговують на увагу книжки спогадів Ю. Шевельова-

Шереха «Третя сторожа: Література, мистецтво, ідеології» та Д.  Гуменної «Дар 

Евтодеї». У «Смолоскипі» публікувалися також видання колишніх політв’язнів 

концтаборів СРСР, які емігрували за кордон. Серед них варто звернути увагу на 

книжки подружжя С. Караванського та Н. Строкатої. Так, випущене 

«Смолоскипом» видання «Сутичка з тайфуном» С. Караванського – перша 

збірка поезій автора, який тридцять років перебував за ґратами. Англомовна 

брошура Н. Строкатої «Documented Persecution (1975–1980)» («Переслідування 

в документах (1975–1980)» складається з дванадцяти вперше опублікованих 

текстів українських дисиденток, переслідуваних в УРСР. Кожному з документів 

передують ґрунтовні коментарі та пояснення Н. Строкатої. 

Звільнена від радянських стереотипів сприйняття дійсності, література 

«Смолоскипа» за кордоном часто мала вищу мистецьку якість за офіційну 

радянську творчість українських письменників і громадських діячів. 

Незважаючи на резонанс книжок видавництва в еміграції, їм бракувало 

масового читача і розповсюдження на території УРСР. Більшість еміграційних 
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видань «Смолоскипа» стали доступні в материковій Україні вже за часів 

незалежності. 

З переїздом у Київ робота «Смолоскипа» з авторами набула ширших 

масштабів. Про це свідчить активність видавництва (див. Додаток М), яку 

демонструє кількість назв видань, випущених за кордоном (93) і в Україні 

(313). Даниною закордонній історії «Смолоскипа» стали праці українських 

емігрантів. Одним із таких видань є спогади Г. Костюка «Зустрічі і прощання» 

у двох томах. До появи цього видання найширшими мемуарами про 

літературний Київ та Харків 1920–30-х вважалася «Розповідь про неспокій» 

Ю. Смолича. Проте книжка Г. Костюка, написана в еміграції без цензурних 

втручань, значно повніша і докладніша.  

В Україні видавництво «Смолоскип» взялося за видання третього й 

четвертого томів щоденника В. Винниченка – довгоочікуваного продовження 

двох попередніх книг, що вийшли друком 1980 р. і 1983 р. в Канадському 

інституті українських студій (Едмонтон – Нью-Йорк). Підготовку й 

коментування текстів третього й четвертого томів було здійснено ще на 

початку 1990-х років зусиллями винниченкознавця Г. Костюка та О. Мотиля. 

Про специфіку редакторського опрацювання щоденникових записів 

В. Винниченка свідчать принципи, які Г. Костюк визначив ще у вступному 

слові першого тому видання: публікувати все без будь-яких цензурних 

скорочень, переробок; тексти записів подавати так, як їх занотував автор; 

зберегти специфіку мови автора та його стилістику; залишити без змін 

синтаксичні форми, не властиві українській мові, а також русизми та 

старослов’янізми.  

Особливості редакторської роботи у «Смолоскипі» з виданнями 

еміграційних авторів демонструє і дослідження дослідника П. Балея 

«Марксизм: утопія в теорії і терор у практиці», опубліковане без жодних змін в 

авторському тексті й перекладі цитат, порівняно з виданням Українського 

культурного осередку в Лос-Анджелесі 1981 р. Водночас книжку відредаговано 

згідно з чинним в Україні правописом. Мінімальним і зваженим редакторським 
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втручанням у праці еміграційних авторів видавництво намагалося зберегти їхні 

оригінальні тексти й не викривити їхній зміст. 

У 1990-х роках зі зміною державного устрою в Україні в комунікаційній 

системі «автор – видавництво – читач» кардинально змінилася соціокультурна 

роль автора. Аналізуючи літературний процес цього періоду, В. Даниленко 

відзначив: «До 1991 р. українській літературі був притаманний приховано 

антиколоніальний пафос, а після розвалу Радянського Союзу й утворення 

української держави література вступила в постколоніальну стадію свого  

розвитку. Після зникнення літературоцентризму українська література 

розпочала пошуки і створення нового героя, нового світу, нової української 

людини» [39, с. 7]. Розпочалися і пошуки нових письменників, тому працівники 

«Смолоскипа» долучили до співпраці не лише досвідчених, а й молодих 

авторів. 

Основними вимогами до письменників стала орієнтація на сучасного 

читача, відповідність їхніх ідей очікуванням аудиторії. Оскільки успіх 

видавничих проектів став залежати не стільки від таланту, як від креативності 

автора, «Смолоскип» найбільшу увагу зосередив на твори молодих авторів, які 

стали запорукою успіху осередку. Неординарні, свіжі підходи ще не відомих у 

літературі письменників дають змогу видавництву розвиватися в умовах 

сучасного інформаційного простору, залучаючи нових потенційних читачів. 

Виданням «Смолоскипа» вдається злагоджено співіснувати з розвитком 

Інтернет-комунікацій. Має рацію В. Теремко: «Мережевий світ у різноманітних 

його проявах не применшує значущості ролі видавництва. Навіть автори, які 

здобували популярність завдяки самопублікаціям, шукали перед тим або 

знаходили потім шлях до нього» [213, с. 125]. Незважаючи на той факт, що 

більшість покоління так званих «двітисячідесятників» стали відомими завдяки 

соціальним мережам та спеціалізованим Інтернет-сайтам, досі потреба власного 

друкованого видання не відійшла на другий план. Інтернет-ресурси нині є 

надійною платформою для того, щоб поет не лише заявив про себе, а й 

відшліфував свою майстерність завдяки широким можливостям зворотного 
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зв’язку з читачами. Проте відображена в Інтернеті творчість не перебирає на 

себе ролі першої книжки автора, що, як і раніше, засвідчує літературний дебют.  

Готуючи до друку видання переможців конкурсу, центром 

відповідальності є видавництво. «Смолоскип» за тривалі роки встиг 

напрацювати власні критерії та принципи відбору поетичних і прозових 

рукописів з-поміж запропонованих творчою молоддю. Основними показниками 

книжкових проектів серії «Лауреати “Смолоскипа”» можна вважати наявність 

цілісної смислової концепції та напрацьований стиль автора. Смислову 

концепцію, розроблену автором, доповнює художньо-графічне оформлення та 

маркетингові рішення «Смолоскипа». Загалом видавнича концепція, на думку 

Т. Крайнікової, «є логікою та рушійною силою подальшого випуску видання. 

Саме вона є механізмом його самототожності і навіть самозбереження» [88, 

с. 131]. Варто відзначити, що обрані «Смолоскипом» концептуальні рішення 

для видань молодих авторів помітно відрізняються одне від одного. Зусиллями 

видавництва створюється індивідуальний образ кожного письменника, який 

вирізняє його з-поміж інших. Успіх книжкових проектів великою мірою 

залежить і від стилю автора. Н. Трефяк відзначає, що в просторі формування 

діалогу між автором та реципієнтом «стиль є одним із ключових чинників 

здійснення процесу комунікації» [224, с. 226]. Тому, залучаючи до співпраці 

молодих авторів, конкурсний відбір видавництва гарантує вибір проектів, які 

матимуть попит, адже обов’язковою вимогою до текстів є відповідність стилю 

та психокультурних характеристик автора особливостям цивілізації і 

суспільства.  

Окремо варто відзначити випущені «Смолоскипом» видання відомих 

авторів української літератури, тексти яких були заборонені чи недоступні для 

широкого загалу в радянські часи. У книжках серії «Розстріляне Відродження» 

комплексно представлено творчість таких літераторів, як М. Хвильовий, 

М. Йогансен, М. Семенко, Ю. Шпол, В. Свідзінський та ін. Разом із виданнями 

представників «розстріляного відродження» цінними змістом та унікальними 

критичними, мемуарними матеріалами «Вибрані твори» О. Ольжича, О. Теліги, 



 

 

146 

Б. І. Антонича. Ці видання, крім поетичних та прозових текстів, містять 

бібліографію, фотоматеріали, листування, літературно-критичні статті, спогади, 

що в різних ракурсах представляють авторів, значна частина творів яких 

друкується вперше з часу їхньої появи. 

Нині в серії «Шістдесятники» з’явилися друком три видання – збірки 

«Вибрані твори» В. Симоненка, В. Стуса, М. Вінграновського. Крім 

хрестоматійних, загальновідомих текстів, поетичний доробок авторів 

репрезентовано також текстами, що свого часу не ввійшли до радянських 

збірок. Цінними, зокрема, є вірші, уміщені у «Вибраних творах» В.  Стуса, 

якими вперше в повному обсязі представлено магаданську версію збірки 

«Палімпсести». 

Гарантією видавничого успіху серій «Розстріляне Відродження» та 

«Шістдесятники» стали «автори-бренди». Є. Франчук наголосила: «все, 

пов’язане з ними, сприймається в цільових аудиторіях як подія. Щоб досягти 

такого статусу і пожинати з нього відповідні плоди, їм довелося знайти, 

зрозуміти свого читача, цілеспрямовано працювати для нього, тобто 

кваліфіковано подолати далеко непростий маркетинговий шлях [236, с.  157]. Ці 

серії передбачали відповідні очікування читачів: центром їхньої уваги стали 

постаті самих авторів. У виданнях «Смолоскипа» вперше вийшли друком 

недоступні раніше тексти, також було оприлюднено раніше незнані біографічні 

факти про поетів: унікальність цих матеріалів посилює зацікавленість читацької 

аудиторії. 

Отже, автори в комунікаційній системі видавництва «Смолоскип» 

протягом усіх періодів його діяльності відіграють провідну роль. Випуск 

заборонених і самвидавних праць українських письменників та громадських 

діячів сприятливо позначився на репутації видавництва за кордоном. Ці книжки 

містили правдиву інформацію про ситуацію в СРСР, яка була цікава світовій 

спільноті. Проте в материковій Україні більшість закордонних видань 

«Смолоскипа» стала доступною вже за часів незалежності.  З переїздом до 

Києва видавництво розширило коло українських та еміграційних авторів. 
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«Смолоскип» зосередив зусилля на пошук нових імен, а також повернення в 

літературний процес текстів, що за радянських часів були недоступні 

українському читачеві. Видання шістдесятників та представників 

«розстріляного відродження» зміцнюють репутацію видавництва завдяки 

авторитету авторів. У випуску книжок молодих авторів центром 

відповідальності є видавництво: «Смолоскипу» завдяки вдало напрацьованим 

критеріям відбору вдається віднайти саме ті імена, які згодом стають одними з 

провідних представників сучасної української літератури. 

 

 

4.3. «Смолоскип» як осередок самореалізації творчої молоді 

 

З переїздом в Україну видавництво «Смолоскип» спрямувало свою 

діяльність на підтримку молодого покоління в його творчих починаннях, що 

безпосередньо пов’язано з еміграційним етапом функціонування видавництва, 

яке організувалося в США на основі журналу української молоді «Смолоскип». 

Виховання й підтримка літературних поколінь стали засадничими принципами 

й українського етапу функціонування «Смолоскипа».  

Зі здобуттям Україною незалежності необхідність видавництва, яке б 

узяло під опіку видання молодих авторів, була особливо актуальною. Тогочасну 

ситуацію вже в 1996 р. точно пояснив С. Руденко: «Кілька років тому один із 

молодих класиків літературний процес в Україні назвав ПРОЦЕСІЄЮ 

(виділення автора статті. – А. М.). Для такого песимістичного визначення його 

підштовхнули, певно, дві причини. По-перше, творча атмосфера, що на той час 

панувала серед українського письменства. А по-друге, животіння державних 

видавництв, які виявили абсолютну неспроможність друкувати твори не тільки 

молодих, а й старших літераторів» [187, с. 1]. Тому ініціатива «Смолоскипа» 

була на часі й досі це видавництво залишається чи не єдиним осередком, який 

згуртовує молодих письменників та науковців і сприяє популяризації дебютних 

видань авторів. 
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У співпраці із творчою асоціацією «500» «Смолоскип» у 1994 р. 

організував турне молодих літераторів містами України. Поїздки з 

презентаціями поетичної антології «Молоде вино» (з 1994 р.) та прозової 

антології «Тексти» (з 1995 р.) охопили такі міста, як Дніпропетровськ, 

Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Черкаси, Луганськ, Донецьк, 

Миколаїв, Полтава, Суми, Харків, Чернігів, Чернівці, Ялта та ін. Серед 

учасників були молоді літератори М. Розумний, С. Жадан, Ю. Бедрик, 

Р. Кухарук, А. Кокотюха. Літературне турне молодих авторів вийшло за рамки 

презентацій, перетворившись у тривалу акцію мистецького «лікнепу» на 

творчих «околицях» України [246, с. 1]. Слухачами під час зустрічей з 

літераторами були переважно представники молодого покоління. Описуючи 

поїздку в Чернігів, учасник турне О. Доній зауважив: «З досвіду відомо – 

студентська публіка найбільш вдячний слухач, серед студентів багато 

потенційних літераторів, для них такі зустрічі корисні, вони стимулюють 

молодіжну творчість» [113, с. 1]. У цьому ж матеріалі він наголосив на тісній 

співпраці молодих літераторів і політологів: «…Хоча ці дві спільноти 

працюють по різних програмах, мета в них одна – формування державної еліти, 

яка згодом буде творити цю державу і формувати нові кадри» [113, с. 1]. 

Поєднання сил письменників і політологів було зумовлене потребою творчого 

й раціонального поштовху для об’єктивного уявлення тогочасних читачів, 

зокрема вимогливої молоді, про літературний процес 1990-х рр. В умовах краху 

пострадянських стереотипів, ліквідації ідеологічного контролю над 

письменницькою працею та зняття заборони на недозволені раніше теми 

учасники турне взяли на себе відповідальність привертати інтерес до нової 

української поезії та прози, позначених постмодернізмом.  

Творча молодь випробувала свої сили перед різними аудиторіями. 

В одній із тогочасних публікацій інформаційного бюлетеня «Смолоскип» 

зазначено: «Якщо західні регіони України звичні до подібних літературно -

мистецьких акцій, то зрусифікований Схід залишається для українського 

мистецтва «terra incognita» – невідомою землею» [174, с. 2]. Проте і в такій 
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ситуації в містах Східної України учасники турне адаптувалися: організували 

заходи за підтримки середнього та старшого покоління, чим викликали 

зацікавленість пасивної молоді, яка згодом долучалася до презентацій та 

дискусій між різними літературними генераціями. Активними заходами 

видавництво привернуло увагу до своїх видань, здобувши довіру та визнання з 

боку читацької аудиторії. Крім того, поїздки, організовані «Смолоскипом», 

забезпечили авторам-початківцям входження в український інформаційний 

простір. 

Американські витоки видавництва стали приводом для розширення 

географічних меж поїздок творчої молоді, що охопили не лише регіони 

України, а й закордон. Резонансною подією було організоване «Смолоскипом» 

турне творчої молоді в США та Канаду в березні 1996 р. (див. Додаток З). 

Участь у поїздці взяла група творчої молоді України в складі дев’яти осіб віком 

від 20 до 26 років: автори книжок «Смолоскипа» О. Доній, М. Розумний, 

А. Кокотюха, С. Жадан, а також Студентський драматичний гурток (Харків): 

С. Олешко (автор сценарію, режисер), Н. Цимбал, В. Коробка, М. Озеров, 

Д. Туркевич з виставою «Арабески». Ідея проведення турне належала голові 

видавництва О. Зінкевичу, який організував зустрічі в одинадцяти містах 

Америки та Канади. Спонсорами поїздки були Український Конгресований 

Комітет Америки (УККА), Українська Американська Координаційна Рада 

(УАКРада), Координаційний Комітет Допомоги Україні (ККДУ). Водночас 

українська громада влаштувала побут учасників турне на місцях. За свідченням 

А. Кокотюхи, станичний пластун з Філадельфії Б. Турченюк «возив творчу 

молодь дорогами Америки цілий місяць, був їхнім гідом, батьком і охоронцем 

одночасно» [80, с. 2]. Учасники подорожі мали змогу не лише налагодити тісні 

контакти з українською громадою під час зустрічей та презентацій, а й 

відвідати провідні установи та осередки еміграції. Так, українська делегація 

відвідала Конгрес США (Вашингтон), зустрілася з послом України в США 

Ю. Щербаком. Поїздка стала кульмінацією в серії презентацій та творчих 
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зустрічей, вона розширила рамки турне творчої молоді України, зміцнивши 

зв’язки видавництва «Смолоскип» із представниками еміграції.  

Концептуальним продовженням спільних проектів Творчої асоціації 

«500» та видавництва «Смолоскип» – видань «Молоде вино» і «Тексти» – став 

не менш гучний проект «Іменник» (1998). На закиди та звинувачення видавців в 

упередженому доборі авторів, які спілкуються лише у своїх вузьких колах, 

вичерпну відповідь знаходимо в анотації до цього видання: «Упорядники 

намагались бути об’єктивними – антологія “Іменник” зібрала під однією 

обкладинкою тих, чий прихід у літературу припав на 90-і роки і мав при цьому 

найбільший розголос. Не вина цих авторів, що слава їхня досі – тусовочна» 

[154, с. 4]. Антологія – різножанрова, проте в ній домінують поетичні твори. 

Серед авторів видання – поети І. Андрусяк, С. Жадан, С. Пантюк, В. Махно, 

Р. Скиба, прозаїки Л. Демська, А. Кокотюха, Т. Прохасько, критики І. Бондар-

Терещенко, В. Даниленко та ін. 

Є всі підстави стверджувати, що опубліковані видавництвом 

«Смолоскип» у середині 1990-х рр. антології «Молоде вино», «Тексти» та 

«Іменник» виразно засвідчили появу нового покоління в українському 

літературному процесі, яке назвалося «дев’яностниками». У формуванні 

генерації 1990-х рр. не можна применшити значення організованого 

«Смолоскипом» однойменного літературного конкурсу, який проводиться 

щорічно (від 1995 р.) і завершується виданням книжок із творами лауреатів. 

Випускаючи дебютні книжки молодих авторів, видавництво також створює 

умови для їх популяризації в Україні та за кордоном. 

В одному з інтерв’ю голова «Смолоскипа» О. Зінкевич наголосив: «Коли 

молодий початкуючий автор може видати свою книжку – він уже має відкритий 

шлях у велику літературу. Це заохочення передусім моральне, бо фінансового 

тут майже немає» [47]. З одного боку, видання книжок молодих, нікому 

невідомих авторів – збиткова й невигідна справа, оскільки не може гарантувати 

успіху та рентабельності; з іншого – сприятлива для авторитету видавництва 

серед творчої молоді. У цьому зв’язку постає дилема: якщо зважати лише на 
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фінансову вигоду від видань, то імена багатьох талановитих літераторів не 

прозвучать на широкий загал або будуть відомі лише обмеженому, переважно 

провінційному, колу поціновувачів письменства. Вибір «Смолоскипа» 

однозначний – заявляти про молодих письменників, формувати їхній авторитет 

та популяризувати видання лауреатів конкурсу на книжковому ринку.  

На конкурс «Смолоскип» приймаються написані українською мовою, 

раніше не опубліковані поетичні, прозові, драматичні твори, художні твори для 

дітей; а також історичні, політологічні, культурологічні та літературознавчі 

дослідження, які розкривають проблеми ідеологічних та культурних 

трансформацій у ХХ ст., рухів опору проти тоталітаризму та імперського 

шовінізму, ролі молоді в названих процесах. Вік учасників конкурсу – від 18 до 

28 років. Твори лауреатів І і II премій видавництво публікує окремими 

книжками, а твори лауреатів III і IV премій та кращі ненагороджені твори 

виходять друком в антологіях і збірниках «Смолоскипа». 

Особливий резонанс конкурс мав під час поїздок творчої молоді містами 

України, під час яких презентували не лише вище згадані антології, а й видання 

лауреатів. Уже в перші роки проведення конкурсу спостерігалася позитивна 

тенденція щодо зацікавлення ним з боку потенційних авторів. Динаміку 

залучення молодих письменників демонструють статистичні дані: якщо в 

1995 р. на конкурс було подано 17 рукописів, то в 1996-му – 46 (із них 39 – 

поетичних, 5 – прозових, по одному – творів драматургії, перекладів та 

історичного есе) [187, с. 1]. За результатами конкурсу видавництвом створено 

серію «Лауреати “Смолоскипа”». Упродовж 1995–2015 рр. вийшло 93 книжки 

молодих літераторів. 

Аналізуючи становище сучасного літературного процесу та 

книговидання, І. Копистинська відзначила: «Загалом поезія бачиться одним із 

найуразливіших елементів українського книжкового ринку» [82, с.  105]. Є всі 

підстави погодитися з дослідницею: наклади поетичних збірок в незалежній 

Україні, як правило, обмежуються мінімальними показниками (300–

500 примірників), а читачі такої видавничої продукції – переважно 
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представники інтелігенції. І. Копистинська також звернула увагу на те, що нині 

«молодою поезією не займається практично ніхто, крім видавництва 

«Смолоскип» [82, с. 105]. І в цьому, попри труднощі на книжковому ринку, 

полягає основна відмінність «Смолоскипа» від інших сучасних видавництв, яка 

пояснюється саме літературним конкурсом. 

Як зазначив О. Коцарев, «цей літературний конкурс регулярно постачає 

літературі цікавих молодих авторів, із котрих нерідко виростають центральні 

постаті літпроцесу» [86]. Серед авторів, які були переможцями конкурсу, варто 

назвати таких, як Р. Скиба, О. Коцарев, П. Коробчук, Д. Лазуткін, І. Шувалова, 

А. Малігон (поезія), А. Кокотюха, А. Дністровий, М. Павленко (проза), 

І. Перенесієнко, І. Копистинська (дослідження) та ін. Так, у «Смолоскипі» 

побачило світ перше повноформатне видання С. Жадана – збірка «Цитатник» 

(1995). Його книжку в бюлетені «Смолоскип» представлено так: «Один із 

критиків назвав Сергія Жадана найтиповішим з українських поетів 90-х років. 

Прикметною рисою цього покоління слід вважати яскраву індивідуальність і 

несхожість поетів між собою. Жадан дуже часто не схожий на Жадана і 

навпаки. У творчості Жадана немає сентиментальних віршиків про кохання та 

прекрасну весну, квітнучі жита й похилені верби» [78, с. 4]. 

Ототожнення того чи іншого автора з певним поколінням, попри всі 

закиди щодо типовості, не поширюється на все життя письменника. Частина 

авторів, представлених у «смолоскипівських» антологіях, нині не асоціюється 

безпосередньо із середовищем видавництва – І. Андрусяк, С. Андрухович, 

С. Жадан, С. Пиркало, Т. Прохасько (див. Додаток Ж). Ці та інші письменники, 

незважаючи на інтереси та цінності, пов’язані з групою «смолоскипівців», у 

певний момент відокремлюються і напрацьовують власний авторитет у 

літературі. 

Літературний конкурс «Смолоскип» відіграв вагому роль й у формуванні 

літературних поколінь «двотисячників» (О. Коцарев, О. Степаненко, 

П. Коробчук, Б.-О. Горобчук, Д. Лазуткін) та «двітисячідесятників» (М. Лаюк, 

О. Герасим’юк, К. Тумаєва, Л. Панасюк), які прийшли на зміну 
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«дев’яностникам». Американський дослідник Д. Перкінс так пояснює категорії 

генерацій: молодий автор «імпліцитно домагається закріплення в історії і 

намагається визначати терміни, у яких історія літератури говоритиме про 

нього» [166, с. 94]. З початком ХХІ ст. збереглася і тенденція 1990-х років 

представляти покоління письменників у спільних публікаціях. «Смолоскип» 

став інформаційним спонсором антології поезії двотисячників «Дві тонни», 

надрукований видавництвом «Маузер» (2007). Згодом альманах молодої 

української літератури «Знак» (2013), випущений видавництвом «Смолоскип», 

подав твори представників генерацій 2000-х і 2010-х рр. В альманасі вміщено 

не лише поетичні та прозові твори, а й рецензії молодих критиків, що були 

опубліковані в літературному додатку «Знак» до часопису «Смолоскип 

України». 

Нині видавництво приділяє значну увагу інформаційній підтримці 

випущених за результатами конкурсу книжок. Цю позитивну тенденцію 

засвідчують всеукраїнські тури молодих авторів (І. Шувалова, О. Герасим’юк), 

організовані «Смолоскипом» протягом 2015 р., спрямовані на розширення меж 

популяризації видань молодих авторів. 

Крім постійного конкурсу «Смолоскип», видавництво причетне до 

організування багатьох інших заходів, серед яких Всеукраїнський фестиваль 

поезії «Молоде вино» (1997–2011), літературний радіоконкурс програми 

«Мистецький Вал» (1995–1997), конкурс студентських наукових робіт спільно з 

Товариством української мови ім. Т. Шевченка Київського університету (1997), 

молодіжні конференції, проведені спільно з науковим товариством 

«Гуманітарна колегія» у Дніпропетровську, Кіровограді, Луганську (2002) та ін. 

Молодь згуртовують навколо видавництва «Смолоскип» і багаторічні 

семінари (з 1995 р.), місцем проведення яких є м. Ірпінь (1995–2008, 2015) та 

м. Ворзель (2009–2014). Від семінарів Спілки письменників «смолоскипівські» 

відрізняються тим, що молодь самостійно проводить засідання, круглі столи і 

семінарські заняття.  
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Пропозиції щодо тем можливих круглих столів «Смолоскипа» 

приймаються задовго до семінарів від потенційних учасників, тобто сама 

молодь обирає проблемно-тематичні напрями для обговорення та дискусій. 

Семінари видавництва покликані нівелювати географічні межі спілкування та 

сприяти налагодженню контактів між молодими науковцями. Нині 

комунікаційні зв’язки учасників після семінарів не обриваються, а 

продовжують розвиватися завдяки соціальним мережам в Інтернеті. Створені 

наукові майданчики не протиставлені академічній системі, навпаки, гармонійно 

доповнюють її. Якщо перші «смолоскипівські» семінари об’єднували два 

окремі табори, що майже не перетиналися в проблематиці обговорень – 

політологічний і мистецький, то нині набрала ваги міждисциплінарність 

заходів. Молодь постійно перебуває у творчому пошуку: виникають свіжі теми 

до дискусій або порушуються проблеми попередніх років, які залишаються 

невирішеними перед уже новою генерацією учасників. 

Багато акцій та заходів видавництвом «Смолоскип»  було організовано 

також спільно з Асоціацією студентів Києва, Молодіжним колом Києва, 

політичним об’єднанням «Молода Україна», Науковим товариством 

ім. В. Липинського та ін. Завдяки комунікаційним зв’язкам з молодіжними 

організаціями сформувався осередок видавництва, який постійно поповнюється 

перспективними літераторами та науковцями. 

Молоді автори «Смолоскипа» причетні до творення не лише художньої 

літератури. Помітним явищем в українському книговиданні став альбом 

«Студентська революція на граніті» (1995), упорядником якого є О. Доній. 

У цьому виданні зібрано понад 150 світлин, спогади учасників та очевидців, які 

відтворюють події студентського голодування на майдані Незалежності (Київ, 

2–17 жовтня 1990 р.). У фотоальбомі надруковано листи з різних регіонів 

України (Волинь, Полтавщина, Житомирщина, Львівщина), а також із-за 

кордону (США, Канада, Грузія), що змістовно доповнюють ілюстративні 

матеріали. Також представлено уривки з газетних публікацій ЗМІ (видання 

«Вечірній Київ», «Молода гвардія», «Київський вісник», «Літературна 
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Україна», «За вільну Україну»), у яких зафіксовано факти, пов’язані з 

молодіжним рухом 1990 р. Альбом став об’єктом зацікавлень не лише 

очевидців та учасників революції на граніті, а й широкого загалу читачів.  

Довіру до молоді з боку видавництва засвідчує і популярна серія 

видавництва – «Розстріляне Відродження», специфіка якої полягає в тому, що її 

упорядниками є молоді дослідники. Такий принцип має логічне пояснення: 

опанувавши нові літературознавчі методи, саме молоді науковці тлумачать 

творчість українських митців, репресованих у 1930-х роках, незаангажовано, 

без пострадянських стереотипних переконань і уявлень. Серія стала свіжим 

об’єктивним поглядом на представників «розстріляного відродження».  

Молодь, яка гуртувалася навколо видавництва, у середині 1990-х років 

потребувала власного періодичного видання для оприлюднення матеріалів 

своєї діяльності. За спостереженнями М. Тимошика, «молодіжна преса в усі 

підрадянські часи була виразником інтересів і сподівань найдинамічнішої і 

водночас найнезахищенішої як в соціальному, так і в ідейно-моральному 

аспектах частини суспільства» [221, с. 12]. Із проголошенням незалежності 

України молодь вимагала не традиційної, а нової за формою і змістом 

періодики, сторінки якої слугували б для самовираження і творчості. У 

першому числі бюлетеня «Смолоскип України» наголошено: «Постає потреба 

спілкування молоді, яка полягає у відсутності інформаційного простору, 

органічності та єдності молодіжного середовища, браку зв’язку між столицею з 

її культурним життям та регіонами України. Тому і з’явилась ідея випуску 

інформаційного бюлетеня» [114, с. 1].  

Матеріали конференцій, конкурсів та окремі дослідження молодих 

науковців видавництво друкувало в щоквартальному альманаху «Молода 

нація», створеному в 1996 р. Вийшло друком понад 50 випусків альманаху, 

присвячених питанням національної ідентичності, постколоніальним студіям, 

Українській гельсінській спілці. Окремої уваги варті спецвипуски альманаху, 

пов’язані з персоналіями українських дисидентів. Так, у числі до 70-річчя 

В. Чорновола (2009) більш ніж 20 статей різних авторів розкривають його 
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багатогранну особистість, громадсько-політичну, державотворчу, 

правозахисну, публіцистичну і літературознавчу діяльність. Випуск до 60-ліття 

В. Марченка (2007) містить статті, спогади та матеріали про українського 

правозахисника. У виданні вміщено нариси та заяви, які на суді 1984 р. були 

інкриміновані В. Марченку як злочин проти радянської влади. Серед авторів 

номера – В. Шевчук, Є. Сверстюк, Н. Світлична, М. Мартинович, 

М. Коцюбинська, М. Горбаль та ін. Цей випуск також містить опис архіву 

В. Марченка з фондів Музею-архіву українського самвидаву при видавництві 

«Смолоскип». Крім статей, в альманасі «Молода нація» друкувалися рецензії та 

огляди, у яких висвітлювався зміст наукової літератури. 

Випуски періодичних та книжкових видань, організування багатьох 

різноманітних заходів, які згуртували молодь у політично та економічно 

нестабільних 1990-х рр., були б неможливими без підтримки з боку української 

громади в США та Канаді. Так, у 1994 р. з допомогою меценатів західної 

української громади було створено Стипендіальний фонд українського 

студентства, який досі надає фінансову й матеріальну підтримку молодим 

науковцям та літераторам. 

Відзначаючи вагому роль видавництва «Смолоскип»  у становленні 

молодої української літератури 1990-х рр., Є. Баран наголосив: «…Той великий 

задум представників української діаспори про виховання нового покоління 

української творчої інтелігенції, був не просто вдалим, а мудрим і 

далекосяжним планом людей із державницьким мисленням. На жаль, 

материкові творчі організації («Просвіта» і Спілка письменників у тому числі) 

такого державницького мислення з конкретним результатом не виявили ні в 

90-х, ні в 2000-тисячних роках…» [9, с. 130]. Продовжуючи думку Є. Барана, 

варто відзначити: досі жоден інший осередок не спромігся скласти серйозної 

конкуренції «Смолоскипу» у випуску перших книжок молодих авторів. 

Основна причина цього явища полягає в тому, що одержати прибуток завдяки 

виданням авторів-початківців складно, як правило – неможливо, адже їхні імена 

невідомі загалу. Більшість видавців обирають більш вигідні для себе стратегії, 
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натомість «Смолоскип» взяв на себе місію відкривати нові імена в літературі та 

науці. 

Отже, видавництво «Смолоскип», незважаючи на неоднозначне 

сприйняття його видань критиками, протягом українського етапу діяльності 

міцно утвердилося на книжковому ринку і заявило про себе як таке, що 

відкриває нові імена, підтримує творчу молодь різними заходами й акціями, 

сприяє формуванню їхнього авторитету та популярності серед читацької 

аудиторії материкової України й еміграції. Особливе значення у становленні 

сучасних авторів-початківців має конкурс видавництва. Більшості лауреатів 

конкурсу видання, випущені «Смолоскипом», допомагають заявити про себе й 

утвердитися в літературному просторі.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Обрані видавництвом «Смолоскип» способи просування своєї 

книжкової продукції (реклама; публікації про діяльність осередку в друкованих 

та електронних ЗМІ; організування презентацій, творчих вечорів, марафонів, 

круглих столів; зв’язки з українською закордонною громадою, контакти з 

читачами через пошту та Інтернет-мережу, особисті продажі через книгарні та 

ін.) стимулюють її збут на ринку й виокремлюють осередок у конкурентному 

середовищі, впливаючи на вибір читацької аудиторії.  

На основі багаторічного досвіду й діяльності в сучасних ринкових умовах 

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 та літераторів, а також на книговидавничому ринку забезпечується 

такими основними принципами: 1) незаангажованість і незалежність від 

політичної та економічної кон’юнктури в країні; 2) високопрофесійний рівень 
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видавничої діяльності; 3) активність у популяризації осередку та його 

книжкової продукції серед читацької аудиторії. Бренд видавництва 

«Смолоскип» є основою репутації та промоції видавництва на книжковому 

ринку. 

2. Протягом українського етапу діяльності «Смолоскипа» одним із 

його засадничих принципів стала підтримка авторів-початківців. Завдяки 

організуванню поїздок у міста України, США та Канаду (березень 1996 р.), 

проведенню багаторічних семінарів, інших заходів та акцій видавництво є 

одним із провідних осередків, які згуртовують молодих літераторів і науковців. 

Особливе значення має щорічний літературний конкурс «Смолоскипа»: його 

лауреати заявляють про себе в літературі дебютними книжками. У час, коли 

більшість сучасних видавців орієнтуються на матеріально вигідні стратегії,  

«Смолоскип» узяв на себе місію відкривати нові імена в літературі та науці. 

Випускаючи дебютні книжки молодих авторів, видавництво сприяє їх 

популяризації, організовує презентаційні тури в Україні. Конкурс, що 

супроводжувався випуском у «Смолоскипі» антологій «Молоде вино», 

«Тексти», «Іменник» (1990-ті роки), «Знак» (2013), позначився на формуванні 

поколінь письменників – т. зв. «дев’яностників», «двотисячників», 

«двітисячідесятників». Безпосередній зв’язок видавництва та становлення 

сучасних літературних поколінь засвідчує важливе місце «Смолоскипа» у 

видавничому просторі України. 

3. Запорукою динамічного функціонування видавництва «Смолоскип» 

протягом тривалих років є налагоджені контакти з авторами еміграції та 

України. За кордоном найбільшу увагу видавців привертали заборонені 

радянською цензурою рукописи дисидентів (Є. Сверстюк, М. Руденко, 

М. Осадчий, В. Мороз), які були джерелом правдивої інформації про ситуацію в 

УРСР. Зацікавленість міжнародної спільноти працями очевидців позитивно 

впливала на популярність видавництва у світі. Комунікаційна система «автор  –

видавництво – читач» в еміграційній діяльності «Смолоскипа» була позбавлена 

безпосередньої співпраці письменників і видавців: праці авторів з материкової 
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України друкували без їхньої на те згоди, тому редагування текстів 

здійснювалося лише в межах технічних правок із максимальним збереженням 

авторських оригіналів. Видавництво співпрацювало також із еміграційними 

авторами (Ю. Шевельов-Шерех, Д. Гуменна, С. Караванський, Н. Строката).  

У незалежній Україні видавництво «Смолоскип» долучило до співпраці 

не лише досвідчених, а й молодих письменників та науковців. Успіх книжкових 

проектів став залежати не стільки від таланту, скільки від креативності авторів 

та дизайнерів видань, тому оригінальні підходи до творення друкованої 

продукції допомагають видавництву залучати до свого кола нових читачів. 

Важливу роль у популяризації молодих письменників відіграє авторитет 

видавництва. На чільному місці в репертуарі «Смолоскипа» залишаються також 

видання творів відомих письменників («розстріляне відродження», 

шістдесятники), які були недоступні для широкого загалу в радянські часи. 

Крім поетичних та прозових текстів, книжки містять унікальні фотоматеріали, 

листування, літературно-критичні статті, спогади, що відкривають читачам 

замовчувані й невідомі раніше біографічні та історичні факти.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз стану вивчення діяльності «Смолоскипа» в українській та 

зарубіжній історіографії засвідчив, що це видавництво привертало увагу 

науковців у межах дослідження інших наукових проблем. Зафіксовані 

принагідні згадки в наукових працях та періодиці мають поверховий, 

фрагментарний характер висвітлення теми. 

Закордонні автори, переважно представники української еміграції, 

представляють функціонування «Смолоскипа» в контексті досліджень «третьої 

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

літературного процесу незалежної України. Про видавництво йдеться в статтях 

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

поодиноких працях науковців, які вивчають тематику, пов’язану з українською 

еміграцією (О. Гнатюк, В. Сацевич). Радянські дослідники (Ю. Римаренко, 

М. Варварцев, В. Большаков) згадували про видавництво «Смолоскип» в різко 

негативному контексті, виходячи з агресивної антиукраїнської політики 

тоталітарної системи, і представляли його як загрозливий буржуазно-

націоналістичний осередок, спрямований проти ідеології СРСР. Їхні публікації 

є наочним свідченням сфальшованої радянським режимом історії еміграційної 

видавничої справи українців.  

У працях науковців незалежної України діяльність видавництва 

«Смолоскип» частково висвітлено в контексті досліджень українського 

самвидаву, опозиційного руху 1980-х рр. в УРСР, діяльності української 

еміграційної громади в 1940–90-х рр., шістдесятництва, тенденцій українського 

книговидання та іншої дотичної проблематики (В. Губарець, Ю. Каганов, 

Г. Касьянов, І. Копистинська, С. Лис, Т. Лутчин, Ю. Недужко, О. Обертас, 

О. Спанатій, Л. Тарнашинська, М. Тимошик, В. Чекалюк та ін.). Історичному 

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

політичній активності, присвячено дослідження О. Омельковця, яке не 

розкриває ролі осередку в розвитку українського книговидання. 
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Нині доступну джерельну базу дослідження становлять такі групи 

матеріалів: 1) внутрішня ділова документація «Смолоскипа» та документи, у 

яких зафіксовано його зовнішню діяльність (звернення, листування); 

2) підшивки періодичних та продовжуваних видань, випущених видавництвом; 

3) тематичні листівки, буклети, брошури англійською мовою про репресії та 

політв’язнів в УРСР; 4) книжкова продукція, випущена видавництвом під час 

закордонного та українського періодів діяльності; 5) публікації в друкованих та 

електронних ЗМІ (еміграційних, радянських, українських, російських) про 

діяльність видавництва. Важливе значення для дослідження діяльності 

«Смолоскипа» мають матеріали архівного фонду Музею-архіву українського 

самвидаву і Документаційного центру українського самвидаву, створеного при 

видавництві «Смолоскип», а також Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки та Центрального державного архіву громадських об’єднань України.  

2. Архівні матеріали дають підстави стверджувати: поява в еміграції 

часопису «Смолоскип» (1952) була зумовлена розширенням діяльності 

української громади в середині 40-х – на початку 50-х років ХХ ст., що 

відбувалося у зв’язку із суспільно-політичною ситуацією в тогочасній УРСР 

(масові арешти, депортації, голодомор 1946–1947 рр.). Поширюючи у світі 

інформацію про порушення прав людини в УРСР та обстоюючи ідею 

незалежної демократичної України, еміграція потребувала нових друкованих 

органів, зокрема молодіжних. Одним із таких видань стала сторінка української 

молоді «Смолоскип» при тижневику «Українське слово» (Франція), вихід якої 

(1950–1952) зумовив подальше утворення окремого часопису (ініціатором та 

головним редактором журналу був український емігрант О. Зінкевич). 

Редакція часопису «Смолоскип» детально відстежувала ситуацію в 

материковій Україні, зокрема рух шістдесятників, що пізніше перейшов у 

самвидав. Після того, як за кордон стала надходити заборонена в СРСР 

література, з’явилася необхідність випуску й поширення цих видань за 

кордоном, що спричинила еволюцію часопису «Смолоскип» в однойменне 

видавництво. 
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Уточнено, що фактичний відлік діяльності видавництва починається з 

1967 р., коли було надруковано першу книжку «Смолоскипа» – працю 

О. Зінкевича «З генерації новаторів. Світличний і Дзюба». Офіційно 

«Смолоскип» було зареєстровано в 1977 р., оскільки, за американським 

законодавством, випуск і розповсюдження книжок без реєстрації видавництва 

були легальними. 

Видавництво не обмежувалося лише випуском літератури, поступово 

перетворюючись в організацію з розгалуженою структурою, у межах якої 

постійно створювалися й працювали групи, служби (Українська інформаційна 

служба, Організація оборони людських прав в Україні), що керувалися однією 

корпоративною стратегією.  

«Смолоскип» у США працював в умовах роз’єднаності серед 

еміграційних друкованих органів та боротьби за право першими надрукувати 

самвидавні матеріали з СРСР, що потрапляли за кордон. Конкурентні осередки 

зводили наклепи на керівника видавництва О. Зінкевича («Вісник Організації 

оборони чотирьох свобід України»), намагалися неправомірно скористатися 

назвою «Смолоскип» для дезорієнтації читачів (видання Товариства 

Української Студіюючої Молоді ім. Миколи Міхновського), розпалювали 

дискусії стосовно діяльності видавництва всередині української громади. Мала 

місце недовіра до видань осередку з боку Проводу ОУН (м), що перевіряв 

фінансування «Смолоскипа» і стежив, чи не були випущені книжки 

«КДБістськими» провокаціями. Діяльність видавництва та його працівників 

постійно намагалися дискредитувати перед світовою спільнотою автори 

радянської газети «Вісті з України», що випускалася в УРСР спеціально для 

закордонних українців. Незважаючи на труднощі, видавництво зберегло свій 

позитивний авторитет серед української громади. Виробивши власні підходи та 

принципи роботи, які забезпечили стабільність його діяльності в умовах 

американського книговидання та еміграційних дискусій, «Смолоскип» посів 

одне з провідних місць в історії українського еміграційного книговидання.  
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3. Правозахисна діяльність видавництва «Смолоскип» була 

пріоритетним аспектом його роботи в американський період. Її суть визначали 

інформаційний, видавничий, оборонний, «допомоговий» напрями, спрямовані 

на захист і відновлення прав та свобод людини в Україні. Значною 

інтенсивністю відзначалася інформаційна діяльність видавництва, яка мала два 

вектори: перший – надання світовій громадськості фактичних матеріалів про 

становище українців, репресії та політичних в’язнів в УРСР; другий – 

одержання інформації та заборонених документів, рукописів з України. 

«Смолоскип» мав власних зв’язкових, які, ризикуючи, перевозили матеріали 

самвидаву з УРСР. Видавничий напрям роботи осередку, що передбачав випуск 

забороненої в СРСР літератури, мав важливе значення в донесенні інформації 

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 «Смолоскипа» 

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

Світова громада, зокрема ЗМІ, пресові агентства та міжнародні організації, 

активно підтримували процес оборони людських прав в УРСР, ініційований 

«Смолоскипом», що засвідчує ефективність правозахисної діяльності осередку.  

4. Редакційно-видавничі трансформації «Смолоскипа» після переїзду 

до Києва (1992) пов’язані з адаптацією до нових економічних і суспільно -

політичних умов. На відміну від еміграційного періоду, коли структура 

видавництва не була чітко визначеною й робота здійснювалася переважно за 

допомогою телефонного зв’язку та кореспонденції, у незалежній Україні 

структура та посадові обов’язки працівників організації стали чітко 

регламентованими.  

Зосереджуючи увагу на випуску книжок молодих авторів, видавництво  

поглиблює зв’язок поколінь, одночасно випускаючи твори письменників 
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«розстріляного відродження», шістдесятників і лауреатів літературного 

конкурсу «Смолоскип». Видавництво постійно реагує на появу нових тенденцій 

не лише в текстах письменників-постмодерністів, а й у художньо-технічному 

оформленні та поліграфічному виконанні своїх видань. «Смолоскип» 

позиціонує себе як видавництво, що постійно розвивається і шукає нових 

авторських та дизайнерських стратегій у творенні видань. Активно 

використовуючи можливості Інтернет-ресурсів, «Смолоскип» оперативно 

реагує на тенденції в інформаційному просторі, перебуває в постійному діалозі 

з авторами, читачами, а також українськими й закордонними видавцями. Зміни, 

пов’язані зі структурою та організуванням діяльності «Смолоскипа», 

трансформаціями змісту і форми його видань, завдяки комунікаційним зв’язкам 

дали змогу видавництву знайти свою нішу на нинішньому книжковому ринку.  

Заручившись підтримкою української закордонної громади, «Смолоскип» 

популяризує заборонені й мало знані в СРСР твори і підтримує молодих 

письменників та науковців, чим вирізняється серед конкурентних осередків. 

Політика «Смолоскипа» відповідає запитам сучасних читачів громадсько -

політичних, літературно-художніх та наукових видань. 

5. Типологія друкованої продукції «Смолоскипа» змінювалася 

протягом його діяльності й визначалася суспільно-політичною ситуацією в 

підрадянській і незалежній Україні. У репертуарі «Смолоскипа» – різні видання 

за цільовим призначенням, матеріальною конструкцією, обсягом, складом 

основного тексту, періодичністю та структурою.  

За цільовим призначенням переважну частину закордонних видань 

становлять громадсько-політичні видання (самвидавні й заборонені в УРСР), в 

Україні – літературно-художні видання (твори письменників «розстріляного 

відродження», шістдесятників, лауреатів конкурсу видавництва). Менш 

представлені в репертуарі видавництва сегменти офіційних, довідкових 

навчальних видань. За матеріальною конструкцією основу друкованої продукції 

«Смолоскипа» становлять книжкові видання. Журнальні (часопис 

«Смолоскип»), аркушеві видання (неперіодичний листок «Облога», тематичні 
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листівки) та буклети мали значення допоміжних у правозахисній роботі 

осередку в США та цінні в популяризації книжкових проектів в Україні. За 

обсягом у «Смолоскипі» виходять книжкові видання, проте в еміграції 

друкувалися також брошури та листівки. За періодичністю в репертуарі 

видавництва – неперіодичні та серіальні видання (періодичні та продовжувані). 

За структурою представлені однотомні, багатотомні видання, зібрання творів та 

монографії, серії видань. За мовною ознакою продукція «Смолоскипа» 

поділяється на англомовну та україномовну: у США для випуску книжок 

іноземними мовами при видавництві функціонував відділ «Smoloskyp 

Publishers», в Україні англійською мовою виходять лише поодинокі праці. За 

повторністю видань у репертуарі «Смолоскипа» мають місце перевидання, 

пов’язані з появою нових матеріалів та посиленим попитом на книжки серед 

читачів.  

Основними тематичними напрямами видавничого репертуару 

«Смолоскипа» є такі: 1) суспільно-політична; 2) культурна; 3) мовна; 

4) літературна; 5) мистецтвознавча; 6) спортивна; 7) релігійна тематика. 

Найбільший сегмент видань, випущених «Смолоскипом» за кордоном, 

становила суспільно-політична тематика (праці самвидаву). Виходили книжки з 

літературної, мовної, спортивної та релігійної тематики. В Україні на перший 

план вийшов блок літературної тематики «Смолоскипа», який становлять 

видання художньої літератури (заборонених в СРСР і молодих авторів) та 

літературознавчі праці. Мають місце провідні суспільно-політичні теми 

видавництва, пов’язані з дисидентським рухом, «розстріляним відродженням», 

діяльністю Української гельсінської групи; виразною стала також тема 

міжнародних зв’язків України з іншими країнами світу (Польща, Німеччина, 

Канада). Розширилися сегменти мовної та мистецтвознавчої тематики, що були 

представлені в еміграції поодинокими виданнями. За незалежної України в 

репертуарі «Смолоскипа» з’явилися видання, пов’язані з культурною 

тематикою.  
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Аналіз жанрової системи видань «Смолоскипа» засвідчив поєднання 

традицій і новаторства в його репертуарі. Усталені жанри з розвитком 

літпроцесу набули нових ознак і властивостей, які відображають 

постмодерністичні мистецькі тенденції. Сучасні письменники вдаються до 

жанрових модифікацій, схрещення традиційних жанрів з елементами 

візуальних мистецтв та з іншими сферами суспільної діяльності. Жанрову 

оригінальність представляють видання «Смолоскипа» серії «Розстріляне 

Відродження», більшість яких демонструє експериментальні модерністичні 

пошуки українських авторів перших десятиліть ХХ ст. (К. Поліщук, 

М. Йогансен). Водночас основні жанрові домінанти осередку (роман, повість, 

оповідання, есе, спогади) збереглися в репертуарі видавництва до сьогодні.  

6. Літературна критика в матеріалах друкованих та електронних ЗМІ, 

фіксуючи книговидання «Смолоскипа» протягом усієї його діяльності, активно 

впливала на популяризацію випущених видань серед читацької аудиторії. 

Матеріали ЗМІ відображають суспільно-політичні умови випуску книжок 

«Смолоскипа» та їхнє значення в історії українського книговидання.  

У закордонний період діяльності «Смолоскипа» вирізняються два основні 

підходи до інтерпретації книжок цього видавництва літературними критиками: 

перший – передбачав інформативний і монологічний виклад матеріалів, 

лаконічне висвітлення структури та суспільного значення видань; другий – 

демонструє діалоговий характер публікацій, у яких критики аналізували рівень 

випущених книжок з орієнтацією на посилення уваги читачів. Проте через 

дискусійні протистояння в українській еміграційній громаді, визначені 

ідеологічними та політичними позиціями, прагнення видавців перейти до 

конструктивних обговорень випущеної літератури залишилися на рівні 

суперечок. У збереженні авторитету «Смолоскипа» вирішальну роль відіграли 

втручання засновника видавництва О. Зінкевича в літературні дискусії, що 

продемонстрували відповідальність видавців за свою роботу.  

Порівняння закордонної та української практики діяльності цього 

видавництва засвідчує творчі пошуки сучасних літературознавців, їхні 
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різноманітні підходи до трактування текстів та оформлення книжкової 

продукції, тяжіння до альтернативного висвітлення змісту і суспільно-

політичного контексту видань. Книжковий репертуар «Смолоскипа» 

найповніше відображає спеціалізована літературна періодика (газети 

«Літературна Україна», «Українська літературна газета», журнали «Книжник 

review», «Кур’єр Кривбасу») та видання, які мають тематичні рубрики, 

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

молода»). У 2000-х рр. до літературної критики друкованих видань активно 

долучилися спеціалізовані Інтернет-сайти: «Літакцент», «Буквоїд», «Друг 

читача», «Укр. Літ», «Читомо». Видавничий репертуар «Смолоскипа» також 

відображається в матеріалах власної періодики видавництва (журнал 

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

самвидав», альманах «Молода нація»). 

7. Одним із найважливіших напрямів діяльності видавництва в умовах 

конкурентного середовища є ефективна промоція. Обрані «Смолоскипом» 

способи просування випущеної книжкової продукції на ринку (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; організування презентацій, творчих вечорів, 

марафонів, круглих столів; розміщення в Інтернеті сайту видавництва, зв’язки з 

українською еміграційною громадою та ін.) позитивно впливають на рівень 

продажів та вирізняють видавництво серед інших.  

Завдяки щорічному конкурсу молодих авторів діяльність «Смолоскипа» 

активно позначається на розвитку сучасного літературного процесу в Україні: 

друкуючи книжки лауреатів цього конкурсу, видавництво відкриває нові імена 

представників т. зв. літературних поколінь «дев’яностників», «двотисячників» 

та «двітисячідесятників». 

На основі багаторічного досвіду сформувався бренд видавництва 

«Смолоскип», що є основою його репутації та промоції в ринкових умовах. 

Визнання бренда «Смолоскипа» видавцями, літераторами та читачами 
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забезпечується такими 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.  

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. Унікальний 

закордонний та український досвід видавництва «Смолоскип», набутий на межі 

двох континентів та двох епох, визначає його особливе місце в історії 

української видавничої справи. 
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Директор книгарні видавництва «Смолоскип» Ольга Погинайко
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Автори видавництва «Смолоскип» закордонного періоду: 

    

Михайло Осадчий    Валентин Мороз 

  

Микола Руденко    В’ячеслав Чорновіл 

   

Євген Сверстюк    Григорій Костюк 
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Лауреати конкурсу «Смолоскип», які стали відомими сучасними авторами: 

  

Сергій Жадан      Андрій Кокотюха 

   

Тарас Прохасько    Іван Андрусяк 

  

Софія Андрухович     Світлана Пиркало 
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Додаток З. Фото з подій, організованих видавництвом «Смолоскип»  

 

   

Поїздка творчої молоді України в США та Канаду, організована видавництвом «Смолоскип», 1996 р. 

 

 

Презентація другого, доповненого видання енциклопедичного довідника «Рух опору в Україні: 1960-

1990» та антології «Поезія із-за ґрат», 23 листопада 2012 р., київський Будинок учителя 
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Нагородження лауреатів конкурсу видавництва «Смолоскип», 2014 р., київська книгарня «Є» 

 

ХХ семінар творчої молоді, 2014 р., м. Ворзель 

 

Перша річниця книгарні «Смолоскип», 4 вересня 2008 р. 
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Додаток К. Видавництво «Смолоскип» в Україні 

 

Будинок видавництва «Смолоскип» по вул.. Межигірській, 21 

 

Книгарня «Смолоскип» 

 

Експозиція Музею-архіву та Документаційного центру українського самвидаву 
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Додаток Л. Видавнича активність видавництва «Смолоскип»  

(за кількістю назв видань) 

 
Еміграційний період (1967–1992) 

 

 
Український період (1992–2015) 
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Додаток М. Видання «Смолоскипа» за цільовим призначенням 
 

Еміграційний період (1967–1992) 

56%
34%

7%
3%

Громадсько-
політичні видання

Літературно-
художні видання

Офіційні видання

Довідкові
видання

 

Український період (1992–2015) 

58%25%

12%

2%
2% 1%

Літературно-
художні видання

Наукові видання

Громадсько-
політичні видання

Довідкові видання

Навчальні видання

Видання для
організації
дозвілля
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Додаток Н. Тематичні напрями видавничого репертуару «Смолоскипа»  
 

Еміграційний період (1967–1992) 
 

49%

3%

4%

1%
1%2%

40%

Суспільно-

політична тематика 

Літературна

тематика

Спортивна тематика

Релігійна тематика

Мистецтвознавча

тематика

Культурна тематика

Мовна тематика

 
Український період (1992–2015) 

 

22%

66%

8%

1%2% 1% Літературна
тематика

Суспільно-
політична тематика

Культурна
тематика

Мовна тематика

Мистецтвознавча
тематика

Релігійна тематика
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Додаток О. Бібліографічний каталог видань видавництва «Смолоскип»  

(1967–2015) 

 

Бібліографія закордонних видань 

 

1. Амальрик А. Чи проіснує Радянський Союз до 1984 року? / Андрій Амальрик ; 

передм. Ярослава Гайваса. – Париж ; Балтимор: Українське видавництво «Смолоскип» імені 

В. Симоненка, 1971. – 94 с. 

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович ; 

передм. Надії Світличної. – Балтимор : Українське видавництво «Смолоскип» імені 

В. Симоненка, 1979. – 200 с. 

3. Антоненко-Давидович Б. Сибірські новели / Борис Антоненко-Давидович ; 

упоряд. Олесь Тимошенко. – Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» 

імені В. Симоненка, 1990. – 310 с. 

4. Бердник О. Блакитний коваль : поезії / Олесь Бердник ; передм. Григора 

Павлокімця. – Париж ; Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені 

В. Симоненка, 1975. – 88 с. 

5. Бердник О. Золоті ворота: повісті / Олесь Бердник. – Париж ; Балтимор: 

Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1975. – 166 с. 

6. Бердник О. Україна Січі Вогняної / Олесь Бердник ; упоряд. Богдан Арей 

(Осип Зінкевич). – Париж ; Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені 

В. Симоненка, 1977. – 89 с. 

7. Бердник О. Свята Україна / Олесь Бердник ; упоряд. Богдан Арей (Осип 

Зінкевич). – Париж ; Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені 

В. Симоненка, 1980. – 206 с. 

8. Голобородько В. Летюче віконце / Василь Голобородько. – Париж ; Балтимор : 

Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1970. – 235 с. 

9. Гончар О. Собор: роман / Олесь Гончар. – Балтимор ; Торонто : Українське 

видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1968. – 169 с. 

10. Грицяк Є. Короткий запис спогадів: Історія Норильського повстання / Євген 

Грицяк. – Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 

1980. – 117 с. 

11. Гуменна Д. Дар Евдотеї: Книга перша: Іспит пам'яті. Київські кручі / Докія 

Гуменна ; передм. Осипа Зінкевича. – Балтимор ; Торонто : Українське видавництво 

«Смолоскип» імені В. Симоненка, 1990. – 306 с. 
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12. Гуменна Д. Дар Евдотеї: Книга друга: Іспит пам’яті. Жар і книга / Докія 

Гуменна. – Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 

1990. – 34 с. 

13. Гуменна Д. Прогулянка алеями мільйоноліть / Докія Гуменна. – Балтимор ; 

Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1987. – 170 с. 

14. Декларація про державний суверенітет України : паралельне укр.-англ. 

видання / перекл. Роми Гадзевич. – Балтимор ; Торонто : Українське видавництво 

«Смолоскип» імені В. Симоненка, 1990. – 10 с. 

15. Зінкевич О. З генерації новаторів. Світличний і Дзюба / Осип Зінкевич. – 

Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1967. – 243 с. 

16. Інформаційний бюлетень: Публікація Київської Української Гельсінської 

Групи. Випуск 1, 2. – Балтимор : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 

1979. – 128 с. 

17. Інформаційні бюлетені Української Гельсінської Групи. Випуски: ч. 1, 1978; 

ч. 2, 1978; березень 1979; ч. 1, 1980; ч. 2, 1980. – Торонто ; Балтимор : Українське 

видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1981. – 199 с. 

18. Калинець І. Вогонь Купала: поезії / Ігор Калинець ; передм. Лариси 

Онишкевич. – Париж ; Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені 

В. Симоненка, 1975. – 47 с. 

19. Калинець І. Невольнича муза: вірші (1973–1981) / Ігор Калинець ; вступна 

стаття Данила Гусара Струка. – Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» 

імені В. Симоненка, 1991. – 452 с. 

20. Караванський С. Сутичка з тайфуном : збірка поезій / Святослав 

Караванський. – Нью-Йорк : Слово ; Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1980. – 188 с. 

21. Карий Л. Крах: роман з часів Другої світової війни / Лук’ян Карий. – Торонто ; 

Балтимор : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1985. – 564 с. 

22. Кафедра : літературно-мистецький та науково-популярний квартальник. 1989.  

№ 7 / відп. ред. Михайло Осадчий. – Торонто ; Балтимор : Українське видавництво 

«Смолоскип» імені В. Симоненка, 1989. – 173 с. 

23. Кафедра : літературно-мистецький та науково-популярний квартальник. 1989. 

№ 8 / відп. ред. Михайло Осадчий. – Торонто ; Балтимор : Українське видавництво 

«Смолоскип» імені В. Симоненка,1990. – 205 с. 

24. Костенко Л. Поезії / Ліна Костенко ; упоряд. Осип Зінкевич. – Балтимор ; 

Париж ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1968. – 357 с. 
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25. Костюк Г. На магістралях доби / Григорій Костюк. – Торонто ; Балтимор : 

Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1983. – 292 с. 

26. Крамар Є. З минулого України: Історичні дослідження / Євген Крамар ; упоряд. 

Петро Якуб’як (Осип Зінкевич). – Торонто ; Балтимор: Українське видавництво 

«Смолоскип» імені В. Симоненка, 1984. – 187с. 

27. Курбас Л. У театральній діяльності, в оцінках сучасників – документи / Лесь 

Курбас ; голов. ред., вступн. ст., прим. проф. Валеріяна Ревуцького ; упоряд., передм. Осипа 

Зінкевича. – Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 

1989. – 1026 с. 

28. Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком (1980–1988) / Юрій Луцький. – 

Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1992. – 89 с. 

29. Мартирологія українських церков. Т. І: Українська Православна Церква: 

Документи, матеріяли, християнський самвидав України / упоряд. Осип Зінкевич, 

Олександер Вороний, слово митр. Мстислава, передм. Аркадія Жуковського. – Торонто ; 

Балтимор : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1987. – 1208 с. 

30. Мартирологія українських церков. Т. II: Українська Католицька Церква / 

упоряд. Осип Зінкевич, свящ. Тарас Лончина. – Торонто ; Балтимор : Українське 

видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1985. – 839 с. 

31. Мельничук Т. Із-за ґрат: поезії / Тарас Мельничук ; передм. Осипа Зінкевича. – 

Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, – 1982. – 

83 с. 

32. Мороз В. Бумеранг / Валентин Мороз. – Париж ; Балтимор ; Торонто : 

Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1974. – 304 с. 

33. Мороз В. Мойсей і Датан / Валентин Мороз ; передм. Марти Гарасовської. – 

Торонто ; Балтимор : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1978. – 52 с. 

34. Народний Рух України за Перебудову: програма, статут. – Балтимор : 

Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1989. – 40 с. 

35. Орвелл Дж. Хутір тварин / Джордж Орвелл ; вільний переклад Ірини Дибко. – 

Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1984. – 98 с. 

36. Осадчий М. Більмо: автобіографічний нарис / Михайло Осадчий. – Париж ; 

Балтимор ; Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1971. – 

207 с. 

37. Пашко А. На вістрі свічки / Атена Пашко. – Балтимор ; Львів ; Торонто : 

Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1991. – 76 с. 
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38. Правила доброї поведінки в поїздках поза залізну заслону. – Балтимор : 
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46. Тихий О. Роздуми: збірник статей, документів, спогадів / Олекса Тихий; 
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