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КРАЙНІК Р.М.

ЧИСТКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 1937 р.

Проаналізовано особливості репресивної політики радянської влади
проти працівників промислових підприємств та залізничного транспорту
південного регіону України в 1937 р.

На сучасному етапі історичного розвитку значно посилився інтерес до
вивчення недавнього минулого, зокрема численних “білих плям” сталінської
епохи. У зв’язку з цим особливо актуальними для дослідження є проблеми
масового політичного терору проти різних категорій радянського населення,
зокрема робітників та технічної інтелігенції.

Основною метою дослідження став аналіз антинародної політики
радянської влади, яка широко впроваджувалася шляхом чисток та чітко
спрямовувалася проти працівників промислових підприємств і залізничного
транспорту Півдня України в 1937 р.

Проблема масових політичних репресій проти працівників про-
мисловості та залізничників уперше розкривається у працях провідних
вітчизняних дослідників сталінських безчинств: В.Даниленка, Г.Касьянова,
С.Кульчицького, М.Шитюка [1-5], які започаткували її вивчення на
грунтовному науковому рівні.

В подальшому злочини радянської влади проти зазначених категорій
населення дослідили історики З.Лихолобова, П.Соболь та ряд інших науковців
[6-10], які фрагментарно зосередилися на огляді проблеми чисток, фактично
не порушуючи теми.

Масові репресії в СРСР 1937 р. є продовженням стійкої тенденції
терору, започаткованої радянською владою в кінці 20-х років минулого
століття. Репресивно-каральними органами розпочато практику найбільш
активного застосування нечуваного насильства проти власного народу, що
досягла абсурду й отримала назву “Великий терор”, яку ніяк не можна назвати
літературним перебільшенням, аналізуючи діяльність сталінського режиму.

Одним із приводів до широкомасштабного “комуністичного штурму”
методом чисток стало призначення 25 вересня 1936 р. Політбюро ЦК ВКП(б)
М.Єжова народним комісаром внутрішніх справ, який відразу ж взявся за
підготовку до збільшення насильства проти радянського суспільства,
завзятіше розгорталася масова кампанія пошуку “ворогів народу”.

Аналізуючи хід терору, очевидно, що технічна інтелігенція та робітники
в 1937 р. залишалися одними з першочергових об’єктів посиленої уваги
каральних органів, тому що партійне керівництво вважало цю соціальну
категорію потенційною загрозою для подальшого існування режиму.
Відповідно, невпинно змінювалися основи репресивного законодавства,
спрямованого на їх утиски та дискримінацію.
______________________________
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Розпочинається процес своєрідного “закріпачення” робітників.
Робітники та технічна інтелігенція позбавлялися права покидати місце
роботи, “втеча” з підприємств каралася позбавленням волі від двох до
чотирьох місяців. Така провина, як прогул, ставала приводом для засудження
до виправно-трудових робіт на термін до шести місяців за місцем роботи з
утриманням 25% заробітної плати, а виробництво бракованої, некомплектної
продукції прирівнювалося до шкідництва й жорстко каралося владою [11, с.26].

У цей час одним з найбільш поширених та дієвих методів боротьби з
власним народом, зокрема досліджуваних категорій населення, залишався
пошук “злісних контрреволюціонерів” шляхом масових чисток у про-
мисловості та на залізничному транспорті.

Приводом до хвилі ідеологічних чисток стала закрита директива ЦК
ВКП(б) від 29 липня 1936 р. “Про терористичну діяльність контр-
революційного троцькістсько-зінов’ївського блоку”, що широко засто-
совувалася репресивно-каральними органами як правова основа терору в
наступному 1937 р. [12, арк.60].

Цей юридичний акт став відвертою вказівкою партії до рішучої
боротьби проти суспільства. Реакція на заклик до арештів виявилася
миттєвою. Розглядаючи директиву, на початку 1937 р. Миколаївський
міськпартком прийняв рішення про організацію публічного суду над
“прихованими зінов’євцями”, які працюють у промисловості, з метою
повного знищення шкідництва. Передбачалося започаткування пильного
спостереження за виключеними з лав партії. Особливо акцентувалася увага
на безпартійних працівниках, які начебто вороже ставилися до радянської
влади. Зокрема, в документі зазначалося, що дані категорії ні в якому разі не
можна випускати з “поля зору”, а до учасників контрреволюційних блоків
члени міськпарткому вимагали найсуворішої кари як до затятих ворогів
трудящих [13, арк.51-53].

Усвідомлюючи прагнення керівництва тоталітарної держави
посилювати терор, влада на місцях стала відверто вимагати негайного виходу
з членів партії та усунення з посад працівників промисловості та транспорту,
які підозрювалися в підготовці контрреволюції.

Наприклад, у ході ліквідації залишків політичної опозиції на
залізничному транспорті на станції Волноваха Волноваського райкому партії
в повідомленні транспортного відділу Управління державної безпеки (УДБ)
“Про необхідність очищення об’єктів залізниці від класово-ненадійних
працівників” від 10 лютого 1937 р. зазначалося, що питання чистки на
транспорті від чужого елемента головним чином пов’язане зі зривом графіка
руху поїздів.

Виходячи зі змісту документу, каральні органи на водокачці “Лісництво”
бездоказово заарештували за троцькістську діяльність помічника машиніста
С.І.Драгана. Заслуговує на увагу те, що залізничника змінили робітники
П.Н.Садченко та В.Д.Стаховський, яких через деякий час звинуватили у
контрреволюційній діяльності. Усвідомлюючи атмосферу суцільного терору,
дуже важко повірити в те, що залізничники могли наважитися на
контрреволюційну діяльність. Однак з повідомлення випливає, що не в
кращому стані знаходилися інші служби станції, тому що колійник Ф.Ф.Бово
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- виходець із великої куркульської сім’ї; провідник Ф.Л.Леонідов - куркуль;
головний кондуктор Т.І.Єфименко - в минулому великий куркуль,
позбавлений права голосу.

Всі ці та багато інших робітників звинувачувалися за одним
стандартним шаблоном - антирадянська діяльність. Органи терору, роблячи
загальні суб’єктивні висновки, наголошували: господарники слабо
займаються на підприємствах питаннями чисток контрреволюціонерів,
прийом людей на роботу не узгоджують із органами НКВС, у зв’язку з чим
на транспорт проникають злочинні елементи [14, арк.15].

У контексті дослідження заслуговує на увагу те, що, ретельно
“вичищаючи” ворогів у промисловості залізничного транспорту Півдня
України, в лабети терору потрапили “харбінці” (колишні працівники
Китайсько-Східної залізниці та реемігранти з Маньджоу-Го), які начебто
становили соціально чужу категорію населення і тому підлягали
негайному знищенню.

Про масштабність репресивної акції свідчить наказ Народного
комісаріату внутрішніх справ СРСР “Про ліквідацію диверсійно-шпигунських
та терористичних кадрів харбінців, які працюють на транспорті й
промисловості №00593” від 20 вересня 1937 р., в якому повідомлялося: всього
в органах НКВС знаходиться на обліку 25 тисяч “харбінців” [15, с.233].

Формальним приводом до чистки серед них стало те, що за рядом
агентурних доносів усі вони - колишні білі, поліцаї, жандарми та інші “чужі”
елементи. Однак найбільше становище “харбінців” погіршувалося тим, що
їм закидали ярмо шпигунів японської розвідки, яка буцімто весь час
заохочувала залізничників та реемігрантів до терористичної та диверсійної
діяльності. Слід звернути увагу на чітко сплановану організацію репресій,
оскільки у наказі наголошувалося, що арешти “харбінців” необхідно
проводити в два етапи.

Першочерговим завданням стало ув’язнення “шкідників”, працюючих
у промисловості й транспорті. При цьому передбачалося розгортати слідство
з розрахунком у найкоротший строк повністю засудити всіх учасників міфічних
диверсійно-шпигунських та терористичних угрупувань. Таким чином цілі
групи залізничників заарештовувалися без жодних правдивих чи логічно
обгрунтованих доказів провини в будь-якій злочинній діяльності [15, с.234].

При цьому директива НКВС зобов’язувала поділити всіх
заарештованих “харбінців” на дві категорії. До першої відносили звинувачених
у терористичній антирадянській діяльності, які підлягали негайному розстрілу.
До другої - всіх інших, менш “активних” контрреволюціонерів, які
ув’язнювалися на строк від восьми до десяти років.

Загалом із залізничного транспорту й промисловості в 1937 р.
“вичищено” та репресовано за звинуваченням у шпигунстві близько 4,5 тисячі
працівників лише через тавро “харбінець” [15, с.235].

Трагічні наслідки для суспільства мала прийнята Миколаївським
міськкомом КП(б)У резолюція “Про необхідність посилення роботи з чистки
підприємств від антирадянського й політично неблагонадійного елементу”.
Документ є переконливим доказом існування політики терору, суть якого
зводилася виключно до збільшення кількості чисток. В ньому чітко
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наголошувалося, що існує велика засміченість підприємств, у тому числі й
Миколаївського суднобудівного заводу імені А.Марті, антирадянськими
елементами, де ворожа діяльність шкідників сприяє збільшенню негативних
настроїв серед робітництва. Відповідно, на думку репресивних органів,
існувала нагальна необхідність нової, більш ретельної чистки промисловості
від “неблагонадійних” осіб, причому у стислі строки [16, арк.80-82].

Прикладом неприхованого репресивного наступу режиму на
працівників промисловості стала постанова Центрального Виконавчого
Комітету (ЦВК) і Ради Народних Комісарів (РНК) УРСР від 2 грудня 1937 р.,
яка внесла суттєві зміни до загальної частини Кримінального кодексу УРСР.
За нею вводилося покарання у вигляді позбавлення волі до 25 років, яке
застосовувалося за трьома статтями розділу “Контрреволюційні злочини”: за
шпигунство, шкідництво та диверсійні акти [17, с.10].

Так довгострокові терміни позбавлення волі за дисциплінарні провини,
поряд з “найвищою мірою соціального захисту”, стали грізною репресивною
зброєю в руках  влади проти робітників та технічної інтелігенції і служили
вагомим аргументом для започаткування чистки.

Таким чином, в 1937 р. політика сталінських репресій проти робітників
та технічної інтелігенції південної України характеризувалася, зокрема,
широкомасштабними кампаніями чисток, які охоплювали промисловість та
залізничний транспорт. Внаслідок застосування такого виду терору
страждали абсолютно ні в чому не винні люди, які в переважній більшості й
гадки не мали про суть контрреволюційної діяльності.

Отже, складна проблема аналізу масових сталінських політичних
репресій проти різноманітних категорій радянського населення не завершена,
тому в подальшому дослідникам необхідно більш детально зупинитись на
різноманітних аспектах проблеми масових сталінських злочинів проти
радянського суспільства.
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Проанализированы особенности репрессивной политики советской власти против

работников промышленных предприятий и железнодорожного транспорта южного
региона Украины в 1937 г.

Krainyk R.M.
Purges at industrial enterprises and railway transport in the South region of

Ukraine (1937).
The article is devoted to the analysis of the features of repressive policy of soviet power

against the workers of industrial enterprises and railway transport of the South region of
Ukraine in 1937.
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