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УДК 061.22(477.6) 

ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАБОЙ» 
І УЧАСТЬ У НІЙ В. ГАЙВОРОНСЬКОГО  

 
Т.П. Бублик  

 
Адміністративним центром Донеччини на початку ХХ ст. був Бахмут. У промис-

ловому регіоні зосередилася велика кількість молодих робітників, руками яких у перші 
пореволюційні десятиліття піднімалася українська культура. На основі газети «Всеро-
сійська кочегарка» було створено журнал «Забой», а згодом – однойменну літературну 
групу, що його видавала. 

Двотижневик  пролетарської тематики віддзеркалював суспільне життя того пері-
оду. Наша мета  полягає в з’ясуванні значення журналу «Забой» у відображенні голов-
них тенденцій українського літературного процесу 20-30-х років ХХ ст. Це передбачає 
розв’язання таких завдань: 

• проаналізувати суспільно-політичні та історико-культурні передумови ство-
рення літературної групи;  

• визначити основні етапи організаційно-видавничої історії журналу «Забой»;  
• висвітлити процес становлення редакційного ядра та авторського колективу; 
• простежити еволюцію суспільно-політичних позицій журналу в 20-30-х роках 

ХХ ст.;  
• з’ясувати місце «Забою» у громадському житті Донбасу та культурно-

просвітницькому русі української інтелігенції;  
• об’єктивно оцінити літературні здобутки журналу; 
• з’ясувати особливості літературного контексту, що впливав на художню прак-

тику авторів;  
• проаналізувати епічні твори В.Гайворонського, написані у зазначений період, 

визначити їх місце в літературі початку ХХ ст.  
Актуальність дослідження. На сьогодні у літературознавстві відсутнє комплекс-

не дослідження історії видавничого центру «Забой» та створення на цій основі пись-
менницької організації.  

Розвиток літературної організації та однойменного видавництва аналізували 
І.Дзюба, В.Романько, В.Оліфіренко, сучасники і послідовники діяльності видавництва 
«Літературний Донбас» (згодом «Донбас»): Б.Горбатов, В.Логачов.  

Українське літературне життя початку 20-х років ХХ століття було зосереджене 
переважно в Києві, Харкові та Львові. Але навколо бахмутської організації, зорієнтова-
ної переважно на пролетарську тематику, розгорнулося потужне літературне життя.  

Влітку 1923 року з Петрограду до Бахмуту приїхав відпочивати М.Слонімський, 
який разом із Є.Шварцем вирішив організувати літературно-художній журнал, налаго-
дивши зв’язок із газетою «Всеросійська кочегарка». Перше видання, що містило твори 
М.Нікітіна, М.Зощенка, П.Байдебури, К.Чуковського, К.Квачова, побачило світ у вере-
сні 1923 року і мало 40-тисячний наклад.  

Через рік, восени 1924 р., з’явилася письменницька організація Донбасу. Її членами 
були російські критики і письменники О. Селивановський, Б. Горбатов, Павло Безпощад-
ний (П.І. Іванов). У жовтні того ж року відбувся Перший з’їзд літераторів Донбасу, що ух-
валив резолюцію – створити союз  пролетарських письменників  Донбасу, об’єднати літе-
ратурні сили шахтарського краю, опанувати літературною майстерністю. Очолили органі-
зацію О.Селивановський, П.Трейдуб, Б.Горбатов, А.Заходяченко, Ф.Ковалевський. «На-
здоганяючи час, ми наполегливо вчилися <…>, ходили на курси, у загальноосвітні вечірні 
школи, займалися у ремісничих училищах, готувалися до вступу на робфаки, в інститути. 
Багатьом з нас не вистачало не тільки «філософського багажу» і літературної техніки, але й 
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загального знання» [1, с.21], – підкреслював Ф.Ковалевський. Робилося все можливе, щоб 
журнал віддзеркалював економічне та культурне життя Донбасу. Це був той період в істо-
рії літератури, коли періодика відігравала виняткову роль. Завдяки своїй мобільності вона 
спроможна найвиразніше виявити сучасний стан літератури. У двадцяті роки ХХ ст. не бу-
ло майже жодного письменника, який би не розпочинав свій шлях із газети чи журналу. 
Журнальні публікації  на деякий час стали основною формою оприлюднення зразків про-
зи, поезії, критики в літературному процесі. 

Із середини двадцятих років ХХ ст. «Забой» активно підтримує хвилю українізації та 
починає  шукати своє місце в українському літературному процесі. Кількісні порівняльні 
показники є свідченням, бо, зокрема, у № 7 (1925 р.) українською мовою було надруковано 
лише уривки з поеми Т. Шевченка «Сон» і вірші В. Сосюри та В. Краматорського. У 
1928 р. під гаслом «Робітники Донбасу мають знати українських письменників» відбува-
ється урочистий приїзд П. Тичини, В. Сосюри, І. Микитенка, Остапа Вишні та П. Панча, 
які відвідали великі підприємства, зустрілися з робітниками. У «Забої» з’являються нові 
розділи: «Українську книгу – в маси», «Огляд українських журналів».  

Українізація набула в Донеччині особливо важливого політичного і культурного 
значення. Один з її ідеологів та організаторів, М. Скрипник, сам донеччанин, так харак-
теризував ситуацію: «Колись багато товаришів вважало, що Донбас – це не Україна, а 
робітники Донбасу здебільшого не українці. Виявляється тепер, що це цілком  не пра-
вильно; серед гірняків 3/4, цебто близько 70 відсотків робітників, українців. До нових 
заводів, копалень ідуть нові тисячі, десятки й сотні тисяч робітників із села, треба, щоб 
основні кадри донбасівського кваліфікованого пролетаріату оволоділи українською мо-
вою, українською книжкою, українською культурою для того, щоб мати можливість 
впливати на ці нові робітничі шари. Українська книжка, бібліотеки, український театр, 
українська газета допоможуть донбасівцям оволодіти українською мовою і придбати 
собі знання української культури» [2]. Журнал оперативно відбивав усе, чим жив тоді 
шахтарський край. Нехай перші твори були далекі від досконалості, але їх автори ста-
вали своєрідними «літописцями» того часу.  

Поступово збільшується кількість україномовних творів. Яскравим прикладом 
слідування цій тенденції є той факт, що багато відомих на той час російськомовних пи-
сьменників (Б. Горбатов, Г. Жуков, В. Торін та ін.) почали писати українською. Як за-
значає І. Дзюба, «особливо рясно заколосилося українське літературне слово в Донеч-
чині у добу національного відродження початку ХХ ст. та в двадцяті роки, коли здійс-
нювалася так звана «українізація»… Цей короткий період відносно вільного національ-
ного розвитку  показав, на що здатні розкуті сили українського народу в усіх сферах 
культури» [3, 4]. В. Гайворонський вбачає причину цього в тому, що «зросли нові укра-
їнські кадри, виховані в місцевих школах та інститутах. Тоді вже прибувала робоча си-
ла не з Росії, а з українських сіл, переважно молодь. Вона потребувала своєї газети, теа-
тру, книги, лекцій рідною мовою» [4, ІІІ].  

З 6 по 11 січня 1925 року Б. Горбатов, А. Заходяченко і Ф. Ковалевський  брали 
участь у Першій Всесоюзній конференції  письменників, що відбувалася у Москві. Бо-
рис Горбатов доповів про діяльність, творчі плани спілки; його було обрано членом 
правління ВАПП від «Забою». На Третьому з’їзді «Забою» ухвалено резолюцію: орга-
нізація ставить собі одне з основних завдань – розвиток української культури в Донба-
сі, для цього насамперед потрібна українізація «Забою». 

Після тривалої перерви у вересні 1929 р. виходить оновлений випуск  журналу 
українською мовою. У статті, якою він відкривається, йдеться про гостру кризу, яку в 
кінці 1928 – на початку 1929 років пережила літературна організація «Забой» та  її ор-
ган. Причина кризи «крилася в головній, зовсім неправильній установці, в самому ха-
рактері «Забою» як літературної організації, що працює в пролетарськім промисловім 
центрі Радянської України» [2]. Справа в тому, що керівники «Забою» орієнтувалися на 
Москву. У січні 1927 р. відбувся перший з’їзд, де ВУСПП взяла на себе керівництво 
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всіма літературними організаціями в Україні, а ВАПП свої осередки розпустила. «За-
бой» лише формально визнав нову ситуацію, бо реорганізація припинила існування 
журналу в колишньому форматі. 

Авторами журналу були робітники, як правило, передовики виробництва, які «свої 
друковані органи вважали рупорами всього робітничого класу Донбасу» [5, с.10]. Так, на 
сторінки  журналу «Забой» потрапив робітник-початківець Василь Гайворонський. Юнаку 
намагався допомогти Ф. Ковалевський – завідувач міської бібліотеки, що сам вправлявся в 
написанні нарисів, оповідань і став його духовним наставником. При бібліотеці були ство-
рені гуртки самоосвіти, які підтримували тих, хто мріяв про вищу освіту. Сам В. Гайворон-
ський згадував: «Мене опанувала ще одна пристрасть. За порадою Фелікса Ковалевського, 
я почав писати оповідання» [4, ІІ]. Свій творчий шлях він розпочинав як російськомовний 
письменник. На сторінках видання «Забой» 1926 і 1929 років, які збереглися до сьогодні, 
знаходимо його твори  «Мрійник» і «Дружина» (рос. «Жена»). Обидва – пролетарського 
спрямування. Головними героями  першого оповідання були, зокрема, архіваріус Дорофій 
Панасович та швейцар Юхим. Автор розкриває ставлення  до впровадження техніки через 
сприйняття героїв. Архіваріус, якому лише давали розпорядження, у цьому явищі прогресу 
вбачає порятунок для людини. Він болісно переживає сам процес переобладнання Костян-
тинівського скляного заводу (достовірний факт, свідком якого був автор!). Дорофій Пана-
сович дуже здивований поведінкою інших героїв. Наприклад, він не розуміє реакцію мо-
лодих помічниць-конторниць, які цікавилися тільки зовнішністю та проведеним напередо-
дні вечором: «Невже те, про що йшлося вчора на зборах, пройшло повз них…» [6, c.12]. 
Герой і сам замислювався над тим, яке йому діло до механізації, оскільки це ж ніяк не мог-
ло відбитися на його житті та праці. Проте він жив цим явищем, ретельно оглядав облад-
нання, наполегливо відстоював власну позицію. А коли раптом захворів, то найбільше ту-
рбувався, чи доживе до тієї важливої події. Навіть просив дружину відвідати завод і розпо-
вісти про справи.  

Інакше реагує швейцар Юхим, який завжди зверхньо ставився до архіваріуса. Ні-
які розмови не могли переконати його, поки він на власні очі не побачив, як важкі зу-
силля робітників вправно заміняв конвеєр.  

У творі «Дружина» події зосереджуються навколо життя молодої родини Михай-
ла та Олени Логвиненків. Порушується проблема нерівності соціальних прошарків, бо 
Михайло – коваль на заводі, а Олена, хоча й походила з робітничої родини, проте ви-
вчилася і стала «інженеріхою»  (як її всі називали). Парубок дуже переживав, що після 
одруження доведеться змінити спосіб життя, проте скринькою Пандори стали ревнощі 
до освіченого колеги дружини – Синицина, який разом з іншими робітниками заводу 
щовечора збирався у Логвиненків для читання, гри у шахи та дискусій. Виходом із та-
кої ситуації стала слушна порада дружини Михайла не просто проводити вечори в ком-
панії друзів, а відвідувати вечірні робфаки, профтехкурси та університет. 

В. Гайворонський згадував про початок творчого шляху так: «Публікація опові-
дань у газетах «Молодий шахтар» і в журналі «Забой» (пізніше «Літературний Дон-
бас») вселяла надію, що знайшов своє покликання, своє місце в суспільстві» [7, с.13]. 
Журнал «Забой» справді підтримував молоді таланти.  

У редакції газети «Молодий шахтар» Василь Гайворонський познайомився з Гри-
горієм Баглюком, у середині 20-х років ХХ ст. став членом Спілки письменників Дон-
басу. Міцна дружба  майбутніх письменників вплинула і на їхні долі. Г. Баглюк також 
походив із родини робітників, сам працював на шахті, а потім захопився літературною 
діяльністю. За ґрунтовною освітою переїхав до Москви опановувати журналістику в 
інституті, куди через рік на літературне відділення студіювати видавничо-друкарську 
справу прийняли і Василя Гайворонського для отримання вищої освіти й удосконален-
ня літературного хисту (подібного вищого навчальноо закладу в Україні тоді не було). 
Обидва не здобули вищу освіту: Г. Баглюк – через звинувачення в антисталінських ви-
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ступах, а  В. Гайворонський  – через власні інтуїтивні відчуття загрози. Повернувшись 
до рідної Костянтинівки, останній працював на скляному заводі. 

Відомі українські письменники (І. Ле, І. Микитенко) опікувалися шахтарським 
краєм. Перший приїхав спеціально з Києва для українізації спілки, об’єднання літера-
турних сил. Його заступником обрали Г. Баглюка, який пізніше редагував видання, вже 
цілком зукраїнізувавши його.  

Доля знову зводить двох письменників разом, коли І. Ле мав їхати на довгий час до 
Узбекистану для збирання матеріалів до «Роману міжгір’я». На початку 30-х років ХХ ст. 
В. Гайворонський став помітною постаттю і як громадський діяч: його призначають засту-
пником Спілки письменників Донбасу (у Сталінській і Ворошиловградській областях), за-
ступником Г. Баглюка – редактора журналу «Літературний Донбас» (таку нову назву 
отримав на той час журнал «Забой»), в якому друкувалися автори з різних міст України. 
«Навіть М. Скрипник – нарком освіти, віддавав перевагу саме «Забою» за часів В. Гайво-
ронського та Г. Баглюка, а не харківській періодиці, <…> і це є вагомим доказом налаго-
дженого спільного союзу двох редакторів» [8, с.236], – вважає І. Ярошевич. Двотижневик 
друкувався українською мовою і мав наклад 32-40 тис. примірників. В. Гайворонський був 
фактично технічним керівником видавництва «Літературний Донбас». 

Колеги та й просто добрі знайомі, що спілкувалися з ним, відзначали такі риси 
його характеру: «скромність, повну відсутність самореклами чи хизування своїм автор-
ським стажем» [7, с.13]. Пізніше, коли В. Гайдарівський виявиться вже за межами 
України, це підтвердить і відомий літературознавець та редактор В. Чапленко: «Понад 
двадцять років жив у нашому середовищі, ніде він про себе не нагадував, а от видав дві 
книжки («А світ такий гарний…», «Ще одне кохання» – прим. авт.), і зразу всі побачи-
ли, що письменник неабиякої сили» [9, с.58]. 

Підхопивши настрої українізації та посідаючи керівну посаду, В. Гайворонський 
пише повість «Розминовка», окремі частини якої друкуються в журналах «Забой» і «Лі-
тературний Донбас». Події розгортаються навколо Пугачівської шахти, де всі розмови 
зводяться тільки до виконання плану та змагання між черкашинцями і зозулинцями. 
Люди ніби втратили свою індивідуальність, а всі їх проблеми, особисте життя, інтереси 
зводилися лише до виконання норми та перевиконання плану. 

Повне видання виходить друком у Держвидаві Харкова у 1933 р. під назвою дру-
гої частини – «Пугачівська рудня», але читачі не побачили цієї книги, бо всі її примір-
ники було конфісковано у зв’язку з переорієнтацією політичного і культурного життя. 
Ситуація у Донбасі різко змінилася. Національно-патріотичні сили піддавалися утис-
кам, русифікація набирала обертів. Після  проведення Першого з’їзду радянських пись-
менників 20-23 листопада 1933 р. у м. Сталіно було з’ясовано причини, що «заважали 
нормальному розвитку літератури в Донбасі», які підсилювалися поганою роботою ке-
рівників видавничого органу. В автобіографічних записах В. Гайворонський згадував: 
«На кінець 1933 року в нас у Донбасі мав відбутися з’їзд письменників. Але ні мені, ні 
Баглюкові, ні комусь іншому з українських письменників бути на ньому не довелося…» 
[4, ІV]. Журнал, набраний українською, був розсипаний, а головний редактор Г. Баглюк 
та його заступник В. Гайворонський заарештовані. Після в’язниці та заслання першого 
було розстріляно, а іншому довелося переховуватися та емігрувати.  

Підтвердженням нового етапу розвитку видавничої справи та літературної організа-
ції у Донбасі стає видання наприкінці 1933 р. російськомовного журналу «Литературный 
Донбасс», в якому критикувалася і жорстко засуджувалася діяльність попередників. 

Творчість літераторів Донбасу  за перше десятиріччя свого існування була  високо 
оцінена суспільством. У газеті «Правда» зазначалося: «За тематикою це один із найці-
кавіших наших журналів. Інакше не мало б і бути: такий цікавий край, в якому живуть і 
про який пишуть автори» [1, с.22].  

Головна  роль видання «Забой» («Літературний Донбас») полягає в тому, що воно 
змогло об’єднати навколо себе творчу інтелігенцію робітничого містечка, дало можли-
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вість розкрити літературний талант не одному майбутньому письменнику, а також збе-
регти до наших днів оригінальні твори. Не можна не погодитися з І. Ле, який вважав: 
«Ще й зараз мені здається, що доба «Забою» в літературному житті Донбасу не пройш-
ла марно не лише для донецької літературної організації, але і для цілої літератури, для 
багатьох літераторів України…» [10, с.17]. 

Таким чином, поява журналу «Забой» хоч і була спонтанною, але мала велике су-
спільне і культурне значення. Твори, що друкувалися на сторінках, виконували просві-
тницьку функцію, служили імпульсом до написання власних творів, згуртуванню тала-
новитої молоді.  

За перше десятиліття свого існування яскраво простежуються три етапи розвитку 
журналу. Перший (1923 р.) характеризується появою бажання М. Слонімського  і реалі-
зацією задуму організації місцевого видання на основі газети «Всеросійська кочегар-
ка». Через рік видавництво переходить у другий етап свого розвитку. Яскравою подією 
стає організація Спілки письменників Донбасу, а також становлення редакційного ядра, 
членами якого були не тільки російські письменники та критики, а також і молоді міс-
цеві талановиті кадри.  Третій етап охоплює період українізації, що супроводжувалася 
зміною керівного складу. Василь Гайворонський, виконуючи в цей час обов’язки засту-
пника головного редактора «Забой», дбав про розвиток видавничої справи в Донбасі, 
наполегливо працював над вдосконаленням своєї майстерності.   

РЕЗЮМЕ 
В статье прослеживаются общественные и культурные условия возникновения 

издательства  «Забой» и организации на его основе одноименной литературной группы. 
Особое внимание уделяется Василию Гайворонскому, подчеркивается его вклад в орга-
низацию и развитие издательства в Донбассе, анализируются произведения писателя, 
написанные в 20-30-х годах ХХ ст. 

Ключевые слова: издательство «Забой», история, Гайворонский. 

SUMMARY 
The article is devoted to the social and the cultural conditions of creation of publishing 

house «Zaboy» and organization on its basis literary group of the same name. The special 
attention is given to Vasil Gayvoronskiy, is underlined his contribution to the organization 
and development of publishing house in Donbas, are analysed works, written in 20-30-th 
years of the XX-th century. 

Key words: publishing house «Zaboy», history, Gayvoronskiy. 
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КОНСТРУКЦИИ С ВИСЯЧИМ ДЕФИСОМ В 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СОСТАВ ОДНОРОДНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

 
А.В.Петров 

 
В современном русском языке наблюдается активизация конструкций типа тепло- 

и электровозы, авто-, вело- и мотоспорт, которые получили название конструкций с 
висячим дефисом [1] или «стяжение однородной группы» [2]. Активизация подобных 
конструкций в русском языке объясняется тем, что в настоящее время наблюдается за-
метный рост сложных слов, создаваемых по определенным словообразовательным мо-
делям. На коммуникативном уровне возрастает вероятность появления сложений с по-
вторяющимися компонентами в функции однородных членов предложения, что проду-
цирует и образование конструкций, в которых общий второй компонент сложных слов 
в предшествующих однородных членах опускается и сохраняется только в последнем. 

Конструкции с висячим дефисом широко распространены в языках с развитым 
словосложением, например в германских [2]. В.Г. Адмони называет это явление немец-
кого синтаксиса стяжением однородной группы, суть которого состоит в том, что в од-
нородных членах обычно происходит устранение словообразовательного плеоназма [2]. 

«Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 года, регламентирующие упо-
требление висячего дефиса, учитывают далеко не все стороны этого явления и отража-
ют тем самым неизученность самого явления. Висячий дефис ставится «после первой 
части сложного существительного при сочетании двух сложных существительных с 
одинаковой второй частью, если в первом из существительных эта общая часть опуще-
на» [3, § 76, п. 16]. 

На специфичность конструкций с висячим дефисом обратил внимание 
Н.Н. Прокопович: «О подвижности границ между словосочетанием и сложным словом, 
о недостаточно прочной спайке элементов последнего… свидетельствуют очень инте-
ресные и показательные случаи, когда сочинительной связью сочетаются не сложные 
слова (или сложные термины) целиком, а часть сложения и целое сложное слово, часть 
составного термина и целый составной термин» [4, с. 61]. 

Цель статьи – исследовать конструкции с висячим дефисом с точки зрения соста-
ва однородных компонентов, их происхождения и комбинаторных возможностей. 

Картотека cформировалась в результате использования поисковых систем Интер-
нета, а также на основе научных и научно-популярных текстов, справочников и энцик-
лопедий по цветоводству. 

Висячий дефис употребляется не только в сочетаниях со сложными существи-
тельными, но и с другими именами, как правило, с прилагательными (со второй частью – 
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