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видавничої справи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка») 

 

Ґенеза журнальної періодики Луганщини є самобутнім явищем в історії вітчизняної 

журналістики, що уособлює національну своєрідність одного з найбільших поліетнічно-

індустріальних регіонів нашої держави. Специфікою журналістської діяльності на цій території був її 

міцний зв’язок із розвитком наукової комунікації в галузі гірничо-механічної та інженерної справи, 

що в подальшому викликало необхідність заснування власних періодичних видань. Зростання впливу 

публіцистичного слова, матеріалізованого в журнальних виданнях Луганщини поч. 20-х рр. ХХ ст., 

сприяло формуванню високої політичної культури тогочасного населення. Журнал як найбільш 

дієвий вид соціалістичної пропаганди все частіше ставав організатором соціальних перетворень, 

утіленням громадсько-політичних та естетичних установок, поглядів і переконань правлячої партії, 

об’єктом закріплення її соціально-політичного пріоритету. Саме на таких концептуальних засадах у 

вересні 1923 р. виник літературно-художній журнал «Забой» – спочатку як додаток до газети 

«Всероссийская кочегарка», пізніше – як самостійний пресовий орган.  

Дослідник «Забоя» В. Замковой детально описав історію появи цього часопису. Вона пов’язана 

з постаттю відомого на той час ленінградського письменника М. Слонімського, який разом із другом-

артистом, вихідцем із Бахмута Є. Шварцем, подорожував робітничим Донбасом. За свідченням 

автора, «після короткого відпочинку він (М. Слонімський. – К. У.) вирішив налагодити зв’язки з 

бахмутською газетою «Всероссийская кочегарка». <…> Видавець газети М. Олейников, колишній 

армійський культурник, співробітник московської газети «Молот» <…> звів їх із редактором газети 

Моїсеєнком, який після знайомства, без усіляких вагань, запропонував прибулим організувати при 

газеті «Кочегарка» літературно-художній журнал» [4, с. 25]. Із цього часу М. Слонімський та 

Є. Шварц були штатними працівниками «Забоя»: перший став його редактором, а другий – 

секретарем редколегії. Особливі зацікавлення до розвитку журнальної періодики Донбасу також 

виявили талановитий журналіст В. Валь (який пізніше був призначений співредактором 

новоствореного «Забоя») і відомий літератор О. Селівановський.  

Основною метою редакційного колективу була мобілізація місцевих українських і російських 

письменників-початківців. Так, через декілька тижнів на сторінках «Забоя» сміливо виявляла свій 

талант молода плеяда таких східноукраїнських літераторів, як Г. Баглюк, П. Байдебура, 

П. Безпощадний, М. Вознесенський, В. Гайворонський, Б. Горбатов, Г. Довнар, М. Донбаський, 

В. Затонський, М. Нікітін, К. Квачов, М. Олейников, О. Фарбер, Ю. Черкаський та ін. Проте досить 

часто автура «Забоя» виходила далеко за межі регіону, а іноді й держави, про що свідчить доробок 

самих засновників-петербуржців М. Слонімського та Є. Шварца, а також М. Зощенка, І. Бебеля, 

М. Чуковського, Л. Гумілевського, К. Федіна, М. Горького, А. Луначарського та ін. 

«З весни 1924 року ―Забой‖ став двотижневим виданням, а восени народилась і письменницька 

організація Донбасу, першими членами якої стали: Олексій Селівановський, Борис Горбатов, 

Михайло Діманштейн (Снєжин), Григорій Баглюк, Павло Безпощадний, Микола Олейников, 

Порфирій Трейдуб, Фелікс Ковалевський, Валентин Харчевников та ін.» [3, с. 25]. Згодом журнал 

увійшов до складу Всеросійської Асоціації пролетарських письменників (ВАПП), а Б. Горбатов став 

членом її правління. 

Проблемно-тематична палітра часопису була всеохоплюючою. Авторський колектив намагався 

цілісно й достеменно змалювати природно багатий Донбаський край. Об’єктами відображення 

«Забоя» були як великі промислові гіганти східноукраїнського краю (такі як Штерівська 

електростанція, Артемівський скляний, Костянтинівський хімічний, Сталінський і Макіївський 

металургійні, Луганський ливарний, Бахмутський цвяховий заводи), так і спеціалізовані установи та 



організації, зокрема, медичні (Кремінський санаторій, Бахмутський диспансер), шахтні (Власівський, 

Лисичанський, Успенський, Катериненський та Городищенський кам’яновугільні рудники), визначні 

пам’ятки культури (Артемівський палац культури ім. Леніна) тощо. 

Літературно-художній двотижневик «Забой» мав безпосередню причетність до Луганського 

краю не тільки тому, що був літописцем його визначних суспільно-історичних подій. У 1926 р. за 

рішенням пленуму Спілки письменників Донбасу видавництво часопису було тимчасово переведене 

до Луганська. Як стверджує В. Замковой, «ця обставина сприяла зросту й укріпленню місцевого 

літературного об’єднання, яке дало імена Матвія Матусовського (старший брат Михайла 

Матусовського), Л. Заломанова, Ю. Черкаського, Ю. Жукова, П. Есельсона та ін. » [4, с. 26].  

Зважаючи на типологічні особливості «Забоя», літературно-художні його матеріали переважали 

над публіцистичними. Найрозповсюдженішими епічними жанрами були оповідання 

(Ф. Ковалевський «Силуэты прошлого» (1924, №14), М. Зощенко «Агитатор», Б. Горбатов «Ячейки» 

(1927, № 3), В. Краспінк фантастичне оповідання «Радио» (1924, №3) та повісті (М. Ляшко 

«Доменная печь» (1923, №1), С. Вєтлугін «В походе» (1924, №4), С. Копылов «На южном фронте» 

(1924, №14). У жанрі лірики переважали поезії, наприклад, «Кармен» Є. Полянської, «Ленинград» 

В. Александровського (1924, №3), «Поколение Октября» Б. Горбатова, (1924, №14) тощо.  

Поряд із літературно-художніми творами на шпальтах «Забоя» подавалися матеріали науково-

популярного та рекреативного характеру. Серед сатиричних жанрів розповсюдженими були 

карикатури, уміщені на «Страничке юмора». Розважальний характер мали й численні логічні вправи 

та завдання, які друкувалися під шапкою «Задачи». Зрідка друкувалися критичні огляди, автором 

яких був О. Селівановський. 

Серед журналістських жанрів домінують статті й замітки. Однак виявляючи риси 

публіцистичності та аналітичності, за своєю внутрішньою формою вони дещо відрізняються від 

аналогічних жанрів газетної періодики. Погодимося з думкою О. Акопова, що ця відмінність полягає 

«в характері інформації та її оперативності. Для газети важливі оперативні повідомлення про події 

поточного життя, для журналу – коментар цих подій. Для газети важливий потік новин, ―калейдоскоп 

фактів‖, для журналу – відбір найбільш вагомих соціальних явищ, їх аналіз» [1, с. 8]. 

Майже всі замітки та статті «Забоя» мали пізнавальний і науково-популярний характер («Новое 

в авиации», «Самый быстрый поезд», «Ядовитый газ» – Є. Хотинського – 1924, №4) і, на відміну від 

тогочасних газет, були широко ілюстровані фотографіями та малюнками. Найбільша кількість творів 

на актуальні теми зосереджувалася в рубриках «Наука і техніка» (статті «Чудеса хирургии», 

«Путешествие к полюсу на аэростате» В. Казицина (1924, №3); «Спорт» (стаття «Техника игры в 

футбол» (1924, №3); «НОТ (научная организация труда)»; (замітки «Организуй себя самого», 

«Время» О. Меньшого), «Как надо работать» А. Гастева (1924, №3) тощо.  

До недоліків в організації видання відносимо хаотичність і розосередженість викладу як 

журналістських, так і художніх матеріалів, відсутність чітко визначеної редакційної програмної лінії, 

що в купі складає враження як непрофесійного й недосконалого пресового органу. Така ситуація 

спостерігається до початку українізаційних процесів, котрі якісно видозмінили структуру й тематику, 

позитивно уплинули на характер функціонування журналу. 

В історико-культурологічному есе І. Дзюби «Донецька складова української культури» [2, с. 18 

– 67] детально проаналізовано творчий шлях «Забою» як «єдиного справжнього літературного 

представника донбасівського пролетаріату», який «не дуже потребував пролеткультівського 

протегування» [2, с. 23]. Автор акцентує на участі в часописі українських авторів, таких як 

К. Герасименко, М. Упеник, М. Рудь, В. Сосюра, окремо зупиняється на наслідках українізаційних 

процесів, коли літературні організації ВУАПП та «Плуг», виявляють до «Забою» зустрічний 

резервний інтерес. Після тривалої перерви у вересні 1929 р. часопис виходить українською мовою й 

гостро реагує на нові тенденції. Так, у №3 цього року констатується: «Донбаський пролетаріат в 

справі українізації не тільки не відставав, а й випереджував своїх товаришів із деяких інших 

промислових центрів України. Тираж українських газет в округах Донбасу збільшився дуже швидко в 

декілька десятків разів, а в часи культпоходу в одній тільки Артемівській окрузі продано української 

літератури більш як на сто тисяч карбованців. Все це факти, що наглядно свідчать про буйний 

розвиток української культури, про активну участь в українському культурному процесі…» [3, с. 2].  

Гаслами «Забою» в цей період стали полум’яні заклики до вшанування українських 

літературних надбань: «Рабочие Донбасса должны знать украинских писателей!» («Забой», 1928, 

№4); з'являються нові рубрики: «Украинские книги – в массы», «Обзор украинских журналов» тощо. 

Проте на початку існування українськомовного «Забою» ще переважають російськомовні матеріали. 

Серед українських жанрів вирізняється поезія, критика й публіцистика. Згодом ситуація змінюється в 



інший бік, – на поч. 1930-х рр. журнал змінює назву на «Літературний Донбас» і починає 

орієнтуватися на українське літературне життя. Про це свідчать твори В. Сосюри, Т. Шевченка, 

В. Краматорського, В. Найди та ін. Заслуговують також на увагу літературно-критичні статті й 

огляди про А. Головка, О. Досвітнього, О. Донченка, Є. Плужника, В. Підмогильного та ін.  

У той же час погоджуємося зі слушним висновком І. Дзюби про негативні наслідки 

українізаційних процесів для «Забою», які виявилися в орієнтації на «масовізм», що на практиці 

означало «не так підтягування маси до високого мистецтва, як опускання мистецтва до нерозвинених 

смаків, а головне – до ролі маніпулятора свідомістю мас у потрібному партії напрямку», коли 

«письменники записуються в ударні бригади для написання творів про шахти й заводи, беруть на 

себе соціалістичні зобов’язання й звітують про їх виконання перед робітничими колективами» [2, 

с. 231].  

Загалом сприятливі умови для популяризації національних цінностей на шпальтах єдиного на 

той час журналу тривали недовго. Уже в середині 30-х рр. його керманичами стали російські 

письменники (П. Беспощадній, П. Сєвєров та П. Чебалін), які створили умови для остаточного 

зросійщення вже російськомовного «Литературного Донбасса».  

Таким чином, утвердження типу літературно-художньої періодики, яка найглибше втілилась в 

журнальній пресі крайнього Сходу України, розкриває соціальну природу журналістики, 

підкреслюючи її творчий аспект у задоволенні духовно-культурних запитів східноукраїнського 

суспільства. На прикладі літературно-художнього часопису «Забой» / «Літературний Донбас» / 

«Литературный Донбасс» ми вочевидь переконалися в неминучій залежності журналістики регіону 

від суспільно-історичних й ідеологічних метаморфоз державного рівня. Найбільш цінними для 

вітчизняного пресознавства виявилися творчі шукання аналізованого часопису свого місця в 

українському літературному процесі, що відбувається завдяки пошуку нових форм і явищ 

відображення соціальної дійсності, пов’язаних із захистом національних інтересів української 

держави.  
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