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Анотація. Мета статті: показати, по-перше, сутність 
сталінського розуміння «антирадянських елементів» 
в умовах успіхів соціалізму, і по-друге, занедбане 
ставлення влади до господарських кадрів цукрової 
промисловості на прикладі Поділля. Методи: на основі 
поглибленого опрацювання архівно- слідчих справ 
колишнього НКВС у сучасному фонді Держархіву 
Вінницької області та в серії книжок «Реабілітовані 
історією» проаналізовано масові арешти господарників 
цукрової промисловості –  однієї з провідних «солодких 
областей»: від керівництва облцукротресту до 
директорів і головних інженерів цукрових заводів. 
Історико- критичний метод сприяв відділенню офіційної 
пропаганди від суті фактів при аналізі першоджерел. 
Таким вдалося довести позитивну динаміку розвитку 
і реальні успіхи роботи цукрової промисловості, про 
що свідчать авторські таблиці. Історико- порівняльний 

метод привів до акталізації спільних рис радянського 
тоталітаризму з авторитарними режимами XXI ст. 
Основні результати: на основі рішень пленуму 
союзного ЦК і політбюро ЦК ВКП(б) по партійних 
органах України доводилися підстави для висновків 
стратегічного характеру. В умовах «оточення» ще 
ослабленими Великою депресією капіталістичними 
країнами, розгорнутої пропагандистської кампанії 
навколо прийняття Конституції переможного 
соціалізму в СРСР і офіційно проголошеної широкої 
демократії, за «єдності робітничого класу і колгоспного 
селянства», для ВКП(б) відкривався шлях реалізації 
в суспільстві тактики блоку комуністів і безпартійних. 
Це дало підстави Генсеку правлячої партії можливість 
переконати партійну еліту в тому, що відтепер 
шкідників поставляє не «середовище буржуазних 
спеціалістів», а вже сама партія, що господарські 
кадри були «засмічені шпигунами та шкідниками». 
Висновки: авторами висвітлено масштаби шкоди, 
завданої «великим терором» одній із важливих галузей 
промисловості України, що обмежувало забезпечення 
населення цукровою продукцією. Масові репресії 
були б неможливими без встановлення абсолютного 
контролю монобільшості правлячої партії над владою 
та суспільством, що становить урок для майбутніх 
поколінь. Практичне значення: матеріали статті суттєво 
додають до обґрунтування необхідності подальших 
досліджень радянського тоталітаризму та масових 
репресій, а також посилюють застереження державним 
керівникам від подібних «ексцесів» на шляху пошуку 
монобільшості. Наведені дані можуть бути використані 
у посібниках з історії України, Вінниччини, польської 
спільноти на Поділлі, в краєзнавчих матеріалах, ЗМІ, 
у творчій діяльності майстрів культури. Оригінальність: 
стаття базується на недавно відкритих архівних фондах 
щодо долі потерпілих від терору. Наукова новизна: 
вперше введено до наукового обігу і узагальнено дані 
з матеріалів ДАВО щодо репресованих господарських 
кадрів провідного регіону цукрової промисловості 
країни; повернуто імена маловідомих господарників. 
Тип статті: тематичне дослідження.

Ключові слова: «Великий терор»; Історична пам’ять; 
НКВС; Репресії; Поляки.
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Аннотация. Цель статьи: показать, во-первых, 
сущность сталинского понимания «антисоветских 
элементов» в условиях успехов социализма, 
и, во-вторых, небрежное отношение власти 
к хозяйственным кадрам сахарной промышленности 
на примере Подолья. Методы: на основе углубленной 
обработки архивно- следственных дел бывшего НКВД 
в современном фонде Госархива Винницкой области 
и в серии книг «Реабилитированные историей» 
проанализированы массовые аресты руководителей 
сахарной промышленности –  одной из ведущих 
«сладких областей»: от руководства облсахартреста 
до директоров и главных инженеров сахарных 
заводов. Историко- критический метод способствовал 
отделению официальной пропаганды от сущности 
фактов при анализе первоисточников. Таким удалось 
доказать позитивную динамику развития и реальные 
успехи работы сахарной промышленности, о чем 
свидетельствует авторская таблица. Сравнительно- 

исторический метод привел к актуализации общих 
черт советского тоталитаризма с авторитарными 
режимами XXI в. Основные результаты: на основе 
решений пленума союзного ЦК и политбюро ЦК 
ВКП(б) по партийным органам Украины приводились 
основания для выводов стратегического характера. 
В условиях «окружения» еще ослабленными 
Великой депрессией капиталистическими странами, 
развернутой пропагандистской кампании вокруг 
принятия «Конституции победившего социализма» 
в СССР и официально провозглашенной широкой 
демократии, при «единстве рабочего класса 
и колхозного крестьянства», для ВКП(б) открывался 
путь реализации тактики блока коммунистов 
и беспартийных относительно общества. Это дало 
основания для Генсека правящей партии убедить 
партийную элиту в том, что отныне вредителей 
поставляет не «среда буржуазных специалистов», а уже 
сама партия, хозяйственные кадры были засорены 
«шпионами и вредителями». Выводы: авторами 
освещены масштабы ущерба, причиненного «большим 
террором» одной из важных отраслей промышленности 
Украины, что ограничивало обеспечение населения 
сахарной продукцией. Массовые репрессии были бы 
невозможны без установления абсолютного контроля 
одной партии над властью и обществом, что является 
уроком для будущих поколений. Практическое 
значение: материалы статьи существенно дополняют 
обоснование необходимости дальнейших 
исследований советского тоталитаризма и массовых 
репрессий, а также усиливают предостережение 
государственным деятелям от подобных «эксцессов» 
на пути достижения монобольшинства. Приведенные 
данные могут быть использованы в пособиях по 
истории Украины, Винницкой области, польской 
диаспоры Подолья, в краеведческих материалах, 
СМИ, в творческой деятельности мастеров культуры. 
Оригинальность: статья основана на недавно 
открытых архивных фондах о судьбе пострадавших 
от террора. Научная новизна: впервые введены 
в научный оборот и обобщены данные из материалов 
ГАВО о репрессированных хозяйственниках 
ведущего региона сахарной промышленности страны; 
возвращены имена малоизвестных хозяйственников. 
Тип статьи: тематическое исследование.

Ключевые слова: «Большой террор»; Историческая 
память; НКВД; Репрессии; Поляки.
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Abstract. The aim: firstly, to show the essence of Stalin’s 
understanding of «anti- Soviet elements» in the context of 
«socialist successes», and, secondly, to describe neglected 
attitude of the authorities to the sugar industry on the 
example of Podillia. Methods: The article is based on 
the analysis of archived investigation cases of the former 
NKVD found in the State Archives of Vinnytsia Region, 
and in «Rehabilitated by History» book series, detailing 
specific examples of mass arrests of sugar industry owners: 
from the leadership of the Oblast Sugar Trust to various 
directors and chief engineers of sugar mills and factories. 
The historical- critical method helped to separate official 
propaganda from the essence of facts in the analysis 
of primary sources. This allows to prove the positive 
dynamics of development and real successes of the sugar 

industry, as evidenced by the author’s tables. The historical- 
comparative method leads to actualization of common 
features of the Soviet totalitarianism with the authoritarian 
regimes of the current 21st century. Main results: based 
on the analysis of in-depth reading of documents of 
the VIII Extraordinary Congress of the Soviets of the 
USSR and the long taboo regarding the researching of 
documents of the February- March (1937) plenum of the 
Central Committee of the CPSU(b), it is evident that the 
Secretary General of the ruling party reached a strategic 
conclusion. Stalin succeeded in convincing the party- state 
elite that the new «enemies of the people» came neither 
from the capitalist camp, nor from the ranks of «bourgeois 
specialists», but rather from inside the party itself, 
declaring that the economic cadres were «clogged by 
spies and saboteurs». Conclusions: The authors highlight 
the extent of the damage caused by the Great Terror to 
one of the important industries of Ukraine, which limited 
the supply of sugar to the population. Mass repression 
would have been impossible without one party’s absolute 
control over government and society, which is a lesson for 
future generations. Practical meaning: the article’s results 
sufficiently provide an additional justification for further 
studies of mass repressions and the Soviet totalitarianism, 
and also constitute a warning to state leaders against such 
«excesses» in the search for «monomajority». The data may 
be used for textbooks on the history of Ukraine, Vinnytsia 
Region, Polish community in Podillia, in regional studies, 
mass media and in fiction. Originality: The article is based 
on recently opened archives concerning the fate of victims 
of terror. Scientific novelty: the data from DAVO’s archives 
on the oppressed personnel of the sugar industry was first 
introduced into scientific circulation and summarized, the 
names of little- known owners of the industry are restored. 
Type of article: case study.

Keywords: The Great Terror; Historical memory; NKVD; 
Repression; Poles.
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97Постановка проблеми. Доля керівного кор-
пусу господарників в одній з важливих галузей 
промисловості заслуговує на увагу дослідників. 
У період підготовки до виборів до Верховної Ради 
СРСР у цукровій промисловості склалася система 
вирощування сировини та її переробки, виділялися 
фахівці та керівники, постійні робочі кадри.

Після прийняття Конституції переможно-
го соціалізму та проголошення широкої демо-
кратії партійно- радянське керівництво вирішило 
проводити кампанію до виборів Верховної Ради 
СРСР під гаслами блоку комуністів і безпартійних. 
Задоволений перемогою на лютнево- березневому 
(1937 р.) пленумі ЦК ВКП(б) і у відповідь на уль-
тимативні вимоги ряду перших секретарів обкомів 
партії про дозвіл їм на «зачистку антирадянських 
елементів», Й. Сталін був неспроможний не по-
годитись на ліквідацію незадоволених. Й. Сталін 
особисто написав проєкт «Про антипартійні еле-
менти», який затвердило політбюро ЦК ВКП(б) як 
рішення 2 липня 1937 р. П51/94 (Бутовский поли-
гон. Книга памяти жертв политических репрес-
сий –  1937–1938 гг., 1997, с. 116–117).

Для реалізації успішного проведення кампа-
нії до органів радянської влади Й. Сталін розробив 
стратегію політики використання «очищення» для 
установлення монобільшості правлячої партії в ба-
гатонаціональному суспільстві. Особливість цієї 
стратегії полягала в тому, що до антирадянських 
елементів відносили не тільки «офіційні» залиш-
ки експлуататорських класів, а й колишніх «укло-
ністів» у ВКП(б): так звані «праві» (бухарінці) та 
«ліві» (троцькісти).

Складовою політики боротьби за монобіль-
шість, як боротьби держави проти свого народу, 
були ініційовані особисто Й. Сталіним і чітко орга-
нізовані його сатрапом М. Єжовим операції НКВС 
проти «антирадянської діяльності». Із 15 опера-
цій за національною ознакою першою і найбільш 
масштабною стала польська. На її виконання за на-
казом НКВС № 00485 від 11 серпня 1938 р. станом 
по Вінницькій області тільки на 10 січня 1938 р. 
було засуджено понад 3,8 тис., з них за першою 
категорією –  3,2 тис. осіб (Реабілітовані історією: 
в 27 томах. Т. Вінницька область: Кн. 1, 2006, с. 48). 
Заслуговують на увагу дослідників маловідомі іме-
на керівників цукрової промисловості Вінниччини, 
які потрапили під жорна сталінських репресій 1937–
1938 рр. Про маховик репресій свідчать дані під-
сумкової довідки для Президії ЦК ВКП(б) про по-
рушення законності за 1937–1938 рр., де зазначено: 
розстріляно майже 682000 серед понад 1372000 за-
арештованих осіб (Кульчицький С., 2007. Подарунок 
Сталіна радянському електорату (До 70-річчя «ве-

ликого терору»). З архівів. ВУЧК‑ГПУ‑НКВД‑КГБ, 
№ 1(28), с. 66).

У межах «Польської операції» НКВС були ре-
пресовані чесні працівники керівного складу цу-
крозаводів Поділля, поляки- громадяни СРСР. Їхні 
імена потребують відновлення в історичній пам’яті, 
що, на жаль, стає все надалі актуальним, врахову-
ючи обмеження доступу дослідників до матеріалів 
стосовно репресій. Це в першу чергу стосується го-
ловних союзних архівів, які не дозволяє досліджу-
вати нинішній уряд Російської Федерації. Тож для 
науки вкрай на часі шукати відповіді у нині роз-
секречених архівних матеріалах колишньої УРСР 
та інших республік, враховуючи обмежений до-
ступ у Росії.

У наших умовах також залишаються проблеми: 
активність українських дослідників щодо питань 
репресій періодично проявляється у роки «пам’ят-
них дат», через що сталінські репресії розгляда-
ються як окремі факти безглуздого насильства, які 
траплялися ніби в один момент. У той же час між 
попереднім встановленням монобільшості однієї 
політичної сили у владі та масштабними репресія-
ми проти суспільства, як нам здається, має існува-
ти зв’язок. Сьогоденні спроби досягнення подіб-
ної однопартійної «монобільшості» в пострадян-
ських країнах осучаснюють і актуалізують про-
блему дослідження.

Історіографія. Політичні репресії були поро-
джені радянською державою, де «розвинута коло-
сальна бюрократія оплела немов павутиною всю 
країну і все собі підпорядкувала», як бачив уже 
в 1937 р. філософ М. Бердяєв. Вона, за його ви-
словом, стала «такою самою, як будь-яка деспо-
тична держава, вона діє такими самим засоба-
ми: брехнею та насильством. Це перш за все дер-
жава військово- політична» (Berdiajew, N., 1937. 
Sinn und Schicksal des russischen Kommunismus). 
Загальну оцінку сталінського тоталітарного режи-
му дали політолог р. Такер («Сталин. Путь к влас-
ти»), історик р. Конквест («The Great Terror: A 
Reassessment»), економіст Ф. фон Гаєк («Шлях до 
кріпацтва»), літератор Дж. Орвелл («1984» и эссе 
разных лет).

Українські автори у своїх роботах великою мі-
рою керувалися настановами академіка П. Тронька. 
Він був організатором науково- дослідної роботи на 
виконання постанови КМУ «Про заходи щодо реа-
лізації Закону Української РСР «Про реабілітацію 
жертв політичних репресій на Україні»». На його 
заклик, що ця справа є «нашим священним обов’яз-
ком», відгукнулися численні науковці та краєзнав-
ці (Тронько, П., 1995. Наш священний обов’язок. 
З архівів. ВУЧК‑ГПУ‑НКВД‑КГБ, № ½, с. 4).
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98 Встановлення сталінським режимом політики 
терору розкривалися українськими дослідниками 
з часів здобуття незалежності України. Ще до розпа-
ду СРСР, у 1990 р. Ю. Шаповал опублікував працю 
«У ті трагічні роки: Сталінізм на Україні». У 1991 р. 
В. Даниленко, Г. Касьянов та С. Кульчицький опу-
блікували дослідження «Сталінізм на Україні: 20–
30-ті роки». Серед фахівців, які деталізували пи-
тання репресій у монографіях, С. Білоконь з пра-
цею «Масовий терор як засіб державного управ-
ління в СРСР 1917–1941»; І. Білас з 2-х т. твором 
«Репресивно- каральна система в Україні (1917–
1953): суспільно- політичний та історико- правовий 
аналіз». Тема репресій знайшла своє відображення 
в монографіях таких істориків: О. Бут, П. Добров, 
В. Іваненко, З. Лихолобова, В. Нікольський.

Серед новітніх наукових розвідок репресивної 
політики на селі постали дослідження М. Шитюка, 
С. Корновенко, Г. Капустян, Н. Романець. Однак 
навіть у найновіших роботах майже не знайшли 
відображення проблеми цукрової промисловості 
України, як однієї з важливих царин економіки за 
часів сталінізму. Питання конкретно долі керівно-
го складу в цукровій галузі, її місце і доля в модер-
нізації промисловості другої половини 1930-х рр. 
змогли привернути увагу таких українських нау-
ковців як А. Давидюк, В. Петренко, А. Безуглий та 
Н. Гушинець. Узагальнюючому погляду на долю 
поляків- цукрозаводчиків Вінниччини присвячено 
дослідження О. Бута «Роль поляків у розвитку цу-
крової промисловості Поділля та їх доля в умовах 
наказу НКВС Союзу РСР».

Проблемам репресії в добу «великого теро-
ру» присвятили увагу іноземні дослідники. Нариси 
про діяльність більшовицької влади містяться в пу-
блікації «Польща –  нарис історії», Інституту на-
ціональної пам’яті у Варшаві. Оригінальні підхо-
ди проявили автори збірок ІНП Польщі за учас-
тю американських, українських та російських 
вчених щодо «польської операції НКВС 1937–
1938 рр.». Масові репресії в СРСР стали темою до-
сліджень білорусько- польського історика, дисидента 
М. Іванова, який вже у 1991 р. у Варшаві опубліку-
вав дані про переслідування поляків в Радянській 
Україні у творі «Pierwszy naród ukarany. Polacy w 
Związku Radzieckim 1921–1939»; а пізніше у пра-
цях 2014 р. «Zapomniane ludobójstwo. Polacy w 
państwie Stalina. «Operacja polska» 1937–1938» та 
2017 р. «Zginęli bo byli Polakami» розкрив прове-
дення операції в решті СРСР. Загальний погляд на 
політичні чистки та терор в сталінській Україні 
проти представників різних етносів пропонує до-
слідник р. Куснєж у праці 2016 р. «Czystki i terror 
na Ukrainie (1934–1938)».

Серед російських знаних фахівців сталін-
ської доби виділяються соціолог та дослідник ре-
волюційного руху, партійної боротьби ВКП(б) та 
Комінтерну (у 7 т.) В. Роговін, історик, автор шести-
томника з історії СРСР Ю. Жуков. Питання «вели-
кого терору» в історії та історіографії у своїх працях 
розкрили російські автори В. Гордон, А. Клопов, 
О. Хлевнюк та ін. Проте конкретно долі цукроза-
водчиків вони майже не торкалися.

Метою дослідження є поглиблений погляд на 
сутність сталінського розуміння «антирадянських 
елементів» в умовах успіхів соціалізму, занедбане 
ставлення влади до господарських кадрів цукрової 
промисловості на прикладі Поділля.

Завдання дослідження –  показати маловідо-
мі імена керівників провідної галузі господарства 
Вінниччини за умов «великого терору», актуалізу-
вати їх для сучасників.

Задля досягнення мети та виконання завдань 
автори виходили з принципів сучасної методоло-
гії наукових досліджень. Історико‑ критичний ме-
тод застосований до першоджерел, щоб «відвіяти 
зерна від полови», виокремити історичні факти від 
домішку сталінської пропаганди. По-перше, на ос-
нові архівних джерел вдалося визначити реальні 
здобутки цукрової промисловості, результати ді-
яльності її керівництва. По-друге, розкрити без-
перечні факти з біографій репресованих. По-третє, 
відшукати інформацію щодо причин репресій, по-
казавши, що знищення людей базувалося на полі-
тичних та етнічних мотивах, а не було викликано 
саботажем чи некомпетентністю господарників. 
Історико‑ порівняльний метод використаний для 
порівняння спільних та відмінних рис у розвитку 
предмета дослідження: прагнення влади у країнах 
Східної Європи до встановлення «монобільшості», 
повного панування над політикумом і суспільством 
однієї політичної сили у XX ст. та сьогодні.

Виклад основного матеріалу та результа-
ти. У скарбницю Радянської України серед старих 
174 колишніх цукрових заводів потрапили десятки 
підприємств Поділля й області. Згідно з Декретом 
Раднаркому Росії «Про націоналізацію цукрової 
промисловості» (липень 1918 р.) та Декретом РНК 
«Про цукрову промисловість» (січень 1920 р.) були 
закладні принципи та заходи задля збереження 
«колишніх поміщицьких посівів цукрового буря-
ка від вінницького куркульства, різних контррево-
люційних банд» (Бескоровайний, П., 1957, с. 4). 
Цукротрест у Москві об’єднував і заводи України. 
На виконання й розвиток зазначених декретів РНК 
Росії постановою Раднаркому УСРР за підписом 
Х. Раковського визначалися заходи: 1) захист від 
позасудових арештів і конфіскації майна та рекві-
зиції квартир трудівників без відома Головцукру 
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99і його місцевих органів; 2) забезпечення всіх без-
посередньо зайнятих на виробництві продуктами 
та промисловими товарами; 3) гарантування звіль-
нення від трудових закликів (ДАВО. Ф. Р-628. Оп. 
1. Спр. 4. Арк. 2). Це сприяло закріпленню робіт-
ників і керівного складу галузі, її виходу із зане-
паду на початку 1920-х рр. до потужних перемін.

Планом першої п’ятирічки в республіці перед-
бачалося побудувати 11 нових заводів. Однак із ча-
сом виявилося, що сільське господарство не може 

забезпечити сировиною такі потужності, тож від-
булося скорочення до трьох новобудов (Бойко, О., 
2016, с. 372).

У результаті вжитих заходів площі під цу-
кровий буряк у Вінницькій області з 1934 р. по-
чали скорочуватися. Проте урожайність, за раху-
нок кращої підготовки ріллі, посівів по гарних по-
передниках і своєчасного догляду збільшувалася. 
Найголовніше –  зростало виробництво цукру. Про 
динаміку перетворень свідчить табл. 1.

Таблиця 1

Виробн. сезон Заводи Виробл. цукру (в центнерах)всього діючі
1921–1922 рр. 43 25 118 083
1924–1925 рр. 43 27 722 690
1928–1929 рр. 43 40 2 802 879

1932 р. – 40 2 072 718
1934 р. – 40 3 226 526
1937 р. – 40 >5 500 000

(Бут, О., 2020. Роль поляків у розвитку цукрової промисловості Поділля та їх доля в умовах наказу НКВС Союзу РСР. С. 19.)

Основною і головною виробничою дільни-
цею цукрової промисловості були заводи, трудо-
ві колективи яких переробляли буряк від радгос-
пів і колгоспів. Їх взаємодія допомогла пережити 
страшні людські втрати, викликані Голодомором, 

і підійти до завершення плану другої п’ятирічки. 
Про характерні зміни в системі Вінницького об-
ласного цукротресту свідчать результати провід-
них заводів у 1937 р. (див. табл. 2).

Таблиця 2

Завод Прийнято буряка (ц.) Кількість продукції білого цукру 
(ц.)

Бабинський 937 375 114 709
Берщадський 861 459 112 928
Гайсинський 1 418 198 131 368

Складено авторами за: (ДАВО. Ф. Р-4406. Оп. 6. Спр. 1. Арк. 1, 49; ДАВО. Ф. Р- 4406. Оп. 6 Спр. 2. Арк. 14).

Але напружені плани другої п’ятирічки, 
як завершальної фази реконструкції народного 
господарства Союзу РСР, часто переглядалися. 
Попри прикрите оманою дострокове завершення 
першої п’ятирічки, невизнане велике потрясін-
ня Голодомору 1932–1933 рр., раптова «палочка- 
виручалочка» –  стахановський рух –  давала надію 
партійно- державному керівництву на «великий пе-
релом» для завершення другої п’ятирічки. За умов 
ослабленої «великою депресією» капіталістичної 
системи, помпезно проведеної кампанії з прийнят-
тям Конституції переможного соціалізму в СРСР 
відкривався шлях ВКП(б) для реалізації в суспіль-
стві тактики «блоку комуністів і безпартійних». 
Сума зазначених чинників, на наше переконання, 
виходячи з аналізу поглибленого прочитання ма-
теріалів лютнево- березневого (1937 р.) пленуму 
ЦК ВКП(б), дала Генсеку підстави зробити важ-
ливий стратегічний висновок. Й. Сталіну вдалося 

переконати партійно- державну еліту в тому, що те-
пер шкідників «поставляє не буржуазний табір, не 
середовище буржуазних спеціалістів, а уже сама 
партія, господарські кадри були засмічені шпигу-
нами та шкідниками». Свідченням тому для укра-
їнської історії стали подальші постанови політбю-
ро ЦК ВКП(б) «Про незадовільне партійне керів-
ництво київського обкому КП(б)У і про недоліки 
в роботі ЦК КП(б)У» від 16 січня 1937 р., а також 
«Питання вугільного Донбасу в зв’язку з рішенням 
РНК СРСР та ЦК ВКП(б)» від 13 травня 1937 р. 
(ЦДАГО. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 438. Арк. 1; ЦДАГО. Ф. 
1. Оп. 6. Спр. 439. Арк. 93).

В усіх «гріхах» велике політбюро звинувачу-
вало «мале», а «малому» всі біди бачилися в діях 
на місцях. Це і велика плинність кадрів, господар-
ських, інженерно- технічних працівників, огуль-
не звинувачення фахівців без розгляду справ чи 
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100 підстав, з передачею до суду (Бут, О., Добров, П., 
2002, с. 181–182).

Організатором боротьби правлячої партії за 
монобільшість фактично виступив Й. Сталін. Він 
одноосібно підготував проєкт постанови «Про ан-
тирадянські елементи». Вона оформлена протоко-
лом № 51 як таємне рішення політбюро ЦК ВКП(б) 
від 2 липня 1937 р. і розіслана у формі телеграми 
тов. Єжову, ЦК нацкомпартій, обкомів, крайкомів 
(Об антисоветских элементах. Решение Политбюро 
ЦК ВКП(б) 3 июля 1937 г., с. 217). Партійні орга-
ни повинні були визначити «трійки» для розгля-
ду справ репресованих у позасудовому порядку. 
Органам НКВС надавалися надзвичайні повнова-
ження, свобода дій у проведенні масових репре-
сій. Центр висунув завдання прискорити розгляд 
справ і винесення вироків. Нагадаємо, що станом 
на 1937 р. ВКП(б) вже давно ліквідувала на тери-
торії СРСР інакомислячі політичні сили й навіть 
інші соціалістичні партії (боротьбистів, укапістів, 
«Бунд» тощо), проте навіть це не зупинило ста-
лінської боротьби за «монобільшість». Навіть на-
тяки на колишню приналежність до «опозиції» не 
мали місця в тоталітарній диктатурі. Виключені 
з партії «уклоністи» потрапили під повторні пе-
реслідування.

Вивчення архівно- слідчих справ обвинуваче-
них виявляє нові методи та технології ведення слід-
чого процесу. Конкретна рознарядка Центру, визна-
чена наказом НКВС СРСР № 00447 від 30 липня 
1937 р., підштовхувала для скорішого забезпечення 
монобільшості партії як ядра суспільства, включа-
ти в плани арештів, окрім залишків експлуататор-
ських класів, ще й колишніх «правих» і троцькіс-
тів (Наказ НКВС СРСР № 00447, 30 липня, 1937 р., 
1997., с. 112–114). Так починалися події, які при-
звели до «великого терору».

Комуністичне керівництво, готуючись до ви-
борів органів влади, хотіло позбавитися всіх не-
благонадійних. Із взятих на облік НКВС за спеці-
альним рішенням політбюро правлячої партії «за 
політичним забарвленням» серед репресованих 
у 1937–1938 рр. перше місце займали заарештова-
ні за т.зв. національними лініями. Вони становили 
майже 93,8 тис. осіб. Серед усіх із 15 на першому 
місці за кількістю притягнутих була «польська лі-
нія». Йдеться про Наказ НКВС Союзу РСР «Про 
арешт та ліквідацію місцевих організацій «поль-
ської розвідки» та «ПОВ» № 00485» від 11 серп-
ня 1937 р. (Наказ НКВС СРСР № 00485, 11 серп-
ня 1937 р., 2010, с. 225–226). На відміну від пер-
шої за національною ознакою «німецької опера-
ції», яка проводилася за скороченим сценарієм, 
«польська» була розписана як посібник для енка-
ведистів. Тому й не дивно, що майже кожен дру-

гий із притягнутих понад 54 тис. осіб був поляком 
(Нікольський, В., 2012, с. 38).

Початок «великого терору» у Вінницькій об-
ласті вирішувала «трійка» у складі першого се-
кретаря обкому партії В. Чернявського, начальни-
ка обласного УНКВС М. Тимофєєва, облпроку-
рора А. Ярошевського. За оперативним наказом 
НКВС по області підпадало 1 тис. чол. до I катего-
рії –  розстрільна, всього 4 тис. осіб (Реабілітовані 
історією: в 27 томах. Т. Вінницька область: Кн. 1., 
2006, с. 222).

Серед перших під жорна сталінських ре-
пресій на Вінниччині попав Альфред Людкович 
Франке, 1880 р. н., німець, уродженець селища 
Руда- По’янцька уїзду Лодзь (Польща). Як свідчить 
архівно- слідча справа Вінницького УНКВС, син цу-
крозаводчика, з доброю фаховою освітою та вели-
ким досвідом роботи, був заарештований 11 липня 
1937 р. Він займав посаду заступника головного ін-
женера, завідувача відділом капітального будівниц-
тва Вінницького облцукротресту. У стилі «дійства» 
доблесних зброєносців правлячої партії, як розу-
міють сучасні дослідники, вже в другому протоко-
лі доповіді було зафіксовано бажання підслідчого 
А. Л. Франке «разоружиться перед совестью» і нада-
ти слідству бажані «свідчення» (ДАВО. Ф. Р-6023. 
Оп. 4. Спр. 7689 (Франке А. Л.). Арк. 13).

Для слідства це була найбільш колоритна фі-
гура –  польський німець із родини експлуатато-
рів, підходить по «німецькій», але краще, за за-
думом слідчих, по «польській лінії». Не дивно, 
що при арешті звинувачення було у шпигунсько- 
диверсійній діяльності на користь польської роз-
відки, а пізніше оформили на користь «німецької 
та польської розвідок через спецзавдання в кон-
сульстві Польщі в Києві». На вимогу слідства він 
погодився розповісти про міфічну шпигунсько- 
диверсійну організацію в системі обласного цу-
кротресту для ведення «шкідництва» за завдан-
ням шпигуна, інженера «Головспирту» в Москві, 
Я. Б. Слободського. У Вінниці вже отримував до-
ручення інженер Б. С. Ельтерін. З ним тепер і по-
ручено створити у тресті «контрреволюційну ор-
ганізацію» (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 4. Спр. 7689 
(Франке А. Л.). Арк. 15–16).

Слідчі за «визнанням» А. Л. Франке 
внесли до шкідників головних інженерів 
Бабинського, Гніванського, Ялтушківського за-
водів (М. Ф. Карпінський, В. Й. Курковський, 
А. Й. Странський). До списку були дописані 
відповідальні працівники цукротресту: голов-
ний механік Б. С. Ельперін, заступник проєк-
тного бюро Г. М. Станкевич, інженери будівель-
ного відділу В. А. Вишинський, В. Б. Ельське, 
В. І. Родіонов (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 4. Спр. 7692. 
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101(Комаров В. О.). Арк. 35). Через тиждень за «свід-
ченням» А. Л. Франке було заарештовано голов-
ного інженера Ситківецького цукрового заводу 
К. М. Наперальського, 1881 р. н. Народився в ро-
дині директора цукрозаводу у Варшавському воє-
водстві: поляк, освіта вища (Львівська політехні-
ка, Інститут цукроваріння у Варемлє, Бельгія). Він 
пройшов шлях інженера цукроваріння від хіміка- 
аналітика, виконавчого директора, головного інже-
нера до директора батьківського заводу (ДАВО. Ф. 
Р-6023. Оп. 4. Спр. 7689 (Франке А. Л.), Арк. 43).

За списком цієї міфічної контрреволюційної 
шкідницької організації заарештованим приписува-
ли давні зв’язки та антирадянські дії, спираючись 
на виписки із допитів А. Л. Франке (див. справи 
5.5; 5.8). Пізніше, за наполяганням слідства, тре-
ба було вказати на створення окремої шпигунсько- 
диверсійної групи на Гниванському цукрозаво-
ді під керівництвом В. Й. Курковського для «ви-
конання завдань польського та німецького кон-
сульств у Києві» (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 4. Спр. 
17543 (Курковський В. І.), Арк. 69).

Якщо аналізувати тільки названі прізвища 
керівників різних підрозділів у системі обласно-
го тресту, то вони зарекомендували себе знаними 
фахівцями, умілими організаторами виробництва. 
Сам А. Л. Франке мав 28-річний досвід роботи 
в цукровій галузі по завершенні навчання. 13 ро-
ків займав посаду віце-директора Степанівського 
цукрозаводу. В архівно- слідчій справі не наведено 
хоч будь-якої конкретної шпигунсько- диверсійної 
прояви. У заключному звинуваченні за статтею 
Карного кодексу УСРР 54–1а, 7, 9, 11, установле-
но, що в системі Вінницького обласного цукротре-
сту «викрито і ліквідовано антирадянську організа-
цію». Це, по-перше. І, по-друге, й головне –  діяль-
ність «організації» направляла «польська розвід-
ка» на зруйнування цукрової промисловості СРСР, 
підготовку польських контрреволюційних елемен-
тів на боротьбу проти Радянської влади вести шпі-
онаж на користь Польщі (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 4. 
Спр. 7689 (Франке А. Л.). Арк. 191).

Серед оговорених А. Л.  Франке був 
Г. М. Станкевич, 1870 р. н., с. Санники Варшавської 
губернії, освіта вища, працював у радянських умо-
вах з 1920 р. інженером у різних управліннях цу-
крозаводів Чернігівщини, Харківщини. Зустріч 
із завідувачем техвідділом Уманського відділен-
ня цукротресту А. Л. Франке, а вони були знайомі 
ще з 1910 р., привела його до Вінницької області. 
Там він безпосередньо підпорядковувався заступ-
нику головного інженера Вінницького цукротре-
сту. 28 серпня 1937 р. його було заарештовано, але 
протокол допиту оформлено тільки через 3 місяці. 
Швидше за все, йдеться про невизнання обвину-

вачення. На трьох аркушах протоколу 25 листопа-
да уже оповідається про широкомасштабну кон-
трреволюційну шпигунську роботу ще з 1920 р. 
за агітацією знайомого ксьондза костьолу (ДАВО. 
Ф. Р-6023. Оп. 4. Спр. 21943 (Станкевич Г. М.). 
Арк. 11). Жодних свідків, документальних підтвер-
джень слідство не знайшло. Військова прокуратура 
Прикарпатського воєнного округу схвалила звину-
вачувальний акт проти Г. М. Станкевича «за кон-
трреволюційну шпигунську діяльність на користь 
польської розвідки» за УПК УРСР ст. 54–6, 7, 11. 
Постановою НКВС та Прокурора СРСР від 9 груд-
ня 1937 р. його засуджено до розстрілу, виконано 
19 січня 1938 р., реабілітовано 25 серпня 1989 р. 
(Реабілітовані історією: в 27 томах. Т. Вінницька 
область: Кн. 4., 2012, с. 714).

У відповідь на запит слідчого відділу УКДБ 
при Раді Міністрів УРСР по Вінницькій області на 
ім’я директора ЦДА МВС Союзу РСР на 7 січня 
1958 р. стосовно перевірки архівних матеріалів про 
співробітництво А. Л. Франке з польською розвід-
кою свідчень не знайдено (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 4. 
Спр. 7689 (Франке А. Л.). Арк. 342).

Постановою особливої наради НКВС 
СРСР від 1 грудня 1937 р. винесла вирок 
А. Л. Франке –  розстріл (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 4. 
Спр. 7689 (Франке А. Л.). Арк. 343). Не отримала 
відповіді від місцевих органів влади, керівників 
УРСР і вищого керівництва Союзу про долю сво-
го чоловіка в довоєнні роки Ганна Яківна Франке, 
тож за умов «хрущовської відлиги» вона відновила 
свої запити. Більше року продовжувалася в поряд-
ку нагляду робота судової колегії Верховного суду 
СРСР: допит свідків, з’ясування з Центральному 
архіві НКВС стосовно співробітництва з поль-
ською розвідкою. В архівно- слідчій справі збері-
гається ухвала іменем СРСР за підписом Голови 
Верховного суду в присутності Прокурора респу-
бліки від 30 липня 1958 р.: постанову про вирок 
особливої наради НКВС 1 грудня 1937 р. скасува-
ти, а справу А. Л. Франке закрити за недоведеним 
в його діях складом злочину (ДАВО. Ф. Р-6023. 
Оп. 4. Спр. 7689 (Франке А. Л.). Арк. 347–351).

У виконанні сталінського рішення орга-
ни НКВС покладали надію на партійну зачист-
ку від «правих уклоністів». Під жорна репресій 
перший секретар ЦК КП(б)У С. Косіор посприяв 
відправити першого секретаря Вінницького обко-
му партії В. Чернявського. Після нищівної кри-
тики за оточення ворогів на пленумі ЦК КП(б)
У С. Косіор через тиждень повторив звинувачен-
ня на пленумі обкому, до того ж заявив про арешт 
16 членів обкому. 1 вересня 1937 р. було заареш-
товано самого В. Чернявського. Його звинувати-
ли у створенні разом із секретарем ЦК КП(б)У 
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102 М. Хатаєвичем міфічної «організації правих, про-
довжувачів справи М. Бухаріна», буцімто вони ста-
вили за мету ліквідувати колгоспний лад, займали-
ся шкідництвом в сільському господарстві, хотіли 
за допомогою насильства повалити Радянську вла-
ду на чолі з Й. Сталіним. За ст. 54–7, 8, 1, рішен-
ням Верховного суду СРСР від 21 грудня 1937 р. 
В. Чернявському було винесено вирок –  розстріля-
ти. Реабілітовано 10 вересня 1955 р. (Реабілітовані 
історією: в 27 томах. Т. Вінницька область: Кн. 5., 
2015, с. 428).

До «групи правих» у сільському господар-
стві області в боротьбі за монобільшість потра-
пив Я. Г. Корсунський. Член більшовицької пар-
тії з 1918 р., весною 1937 р. після виключення 
з рядів партії був заарештований слідчими НКВС. 
Директора Вінницького цукротресту звинувати-
ли в «засміченості класово- ворожими елемента-
ми», на ряді цукрових заводів спецоргани «ви-
явили» і заарештували як шкідників колишніх 
церковнослужителів. Ішлося про групи по 20–
35 душ на Гайсинському, Вишневчикському да 
Бердичівському заводах (ДАВО. Ф. Р-4406. Оп. 
6 Спр. 2. Арк. 39–40). Після місячної «обробки» 
слідчими, відмовляючись від керівництва міфіч-
ними «шкідницькими групами», Яков Григорович 
зізнався: «Запирательство меня не спасёт –  ре-
шил говорить правду» (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 4. 
Спр. 7692. (Комаров В. О.). Арк. 40). Як задума-
ло слідство: «Підтримка шкідницьких троцькіст-
ських груп в Харківському цукротресті. З початку  
1930-х рр. йому приписали виконання установок 
«правих керівників Союзного Цукротресту та све-
кловичного управління Наркомзему Союзу СРСР» 
під час їх наїздів до Вінницької області. Слідчим 
треба було згоди директора на проведення з 1936 р. 
шкідницької роботи, створення «антирадянської 
організації правих» (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 4. Спр. 
7692. (Комаров В. О.). Арк. 42–45).

До вигаданої організації приписали дирек-
торів Томашпольського цукрозаводу О. Зайцева 
та Ободівського заводу В. Комарова. Наскільки 
все робилося у слідчих бездоказово, поспіхом, що 
вони вирішили підсилити свої задумки: організува-
ли 11 грудня 1937 р. очну ставку Я. Корсунського 
з В. Комаровим. Слідчі не врахували, що останньо-
го обком партії виключив за троцькізм –  саме тому 
він не погоджувався із слідством щодо вербовки 
Я. Корсунського до «групи правих». Проведена 
спроба з’ясувати правдивість показань стосовно 
оговорених директорів доводить роботу слідчих за 
правилом –  «папір все стерпить». Тільки одного із 
зазначеного слідчими списку (і то, як з’ясувалося, 
не директора Ялтушковського заводу, а завідува-
ча приймальним пунктом) у дійсності арештува-

ли. Зазначеного директора Махаринецького заводу, 
як свідчить алфавітка жертв сталінських репресій 
у Вінницькій області, взагалі не існує (Реабілітовані 
історією: в 27 томах. Т. Вінницька область: Кн. 4., 
2012, с. 653; див. Кн. 5., 2015).

В. О. Комарова, директора Ободівського цу-
крозаводу, члена більшовицької партії з 1917 р., 
було виключено з партійних лав за зв’язок і по-
собництво з троцькістами, за «засміченість апара-
ту шкідниками», за розтрати при ремонті виробни-
чих об’єктів (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 4. Спр. 7692. 
(Комаров В. О.). Арк. 5, 20–24). Саме це стало під-
ставою для слідчих УНКВС, які швидко «додали» 
господарські огріхи у фальшуванні результатів ста-
ханівського руху, в реалізації позапланово виробле-
ного цукру. Розкрутка міфічної «шкідницької анти-
радянської організації Корсунського в цукротресті» 
доводилася на користь іноземної розвідки. 25 квітня 
1938 р., згідно з рішенням «трійки» по Вінницькій 
області, оформили справу як про «бойовий загін ан-
тирадянської української націоналістичної воєнно- 
повстанської організації в області». Ставилося на 
меті повалення Радянської влади в Україні, відтор-
гнення її від Радянського Союзу. Серед 7 членів 
заарештованої групи у списку під номером 1 був 
В. О. Комаров, як колишній офіцер. Вирок про роз-
стріл виконано 10 червня 1938 р. (ДАВО. Ф. Р-6023. 
Оп. 4. Спр. 7692. (Комаров В. О.). Арк. 256–258).

Під арешт органів НКВС у межах боротьби 
влади за монобільшість у радянському суспільстві 
правлячої партії потрапив Бернард Григорович 
Мушиманський. Його воєнна прокуратура 17-го 
стрілецького корпусу Особливого воєнного окру-
гу взяла під стражу. До опису документів залуче-
но делегацькі посвідчення Могильов- Подільської 
партконференції, делегацький білет всеукраїн-
ського з’їзду рад, мандати Таврівського райз’їзду 
та двох губернських з’їздів Поділля. З анкети аре-
штованого дізнаємося про колишнього директо-
ра Віндичанського цукрового заводу Могильов- 
Подільського району: 1891 р. н., поляк, із селян- 
бідняків, громадянин СРСР, перебував у рядах 
КП(б)У з 1919 р. по 1937 р. (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 
4. Спр. 7346 (Мушиманський Б. Г.). Арк. 2, 5, 14). 
Звинувачення базувалося на рішенні про виклю-
чення в 1937 р. із членів партії на базі додаткової 
інформації в обласне УНКВС про підпільну робо-
ту більшовиків Кам’янець- Подільського в 1919 р. 
Член підпільного ревкому Б. Г. Мушиманський в пе-
ріод польської окупації буцімто «співробітничав» 
з польською дифензивою (розвідкою) і видав чле-
нів більшовицького підпілля. Так відбулися ареш-
ти ревкому, з їхнім відправленням до концтаборів 
у Польщу. На допитах 12 протоколів розслідуван-
ня тільки за лютий –  квітень 1937 р. підслідчий не 
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103погоджувався із звинуваченням. Він доводив, що 
знав автора листа В. Сигиневича з 1918 р. як ро-
бітника залізничного вузла. Не будучи членом під-
пільного ревкому, він не міг знати планів роботи. 
Воєнна прокуратура 17-го стрілецького корпусу 
бездоказово пов’язувала зв’язок Б. Мушиманського 
як замісника секретаря підпільного ревкому з поль-
ською розвідкою (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 4. Спр. 
7346 (Мушиманський, Б. Г.). Арк. 197).

Незважаючи на змушене допитами визнан-
ня підслідним своєї «провини» як помилки (ко-
ристування певними послугами білого офіцера 
Звягінцева), воєнна прокуратура кваліфікувала: 
«Мушиманський в період громадянської війни ак-
тивно вів боротьбу проти робітничого класу і ре-
волюційного руху, знаходячись на секретній ро-
боті більшовицького ревкому». Такі дії «сприя-
ли відновленню білопольської буржуазії» і ква-
ліфікувалися як злочинні відповідно до ст. 54-13 
КПК УСРР (зрада). Постановою НКВС Союзу 
РСР і прокурора СРСР були визнані звинувачен-
ня Б. Г. Мушиманського у державній зраді, з вине-
сення вироку 10 жовтня 1937 р. –  розстріл. Лише за 
зверненням доньки, Ц. Б. Петрової, до Верховного 
суду України Спецколегія підготувала комплекс до-
кументів. Серед них: свідчення комуністів, з яки-
ми працював у 1919–1920 рр. Б. Г. Мушиманський, 
спогади персонального пенсіонера П. Г. Белецького, 
Г. А. Голованевського- Барського на сторінках га-
зети «Прапор Жовтня», П. Г. Губіна як свідка 
у Верховному суді УРСР (ДАВО. Ф. Р-6023. Оп. 
4. Спр. 7346 (Мушиманський Б. Г.), арк. 206–208; 
Прапор Жовтня. Орган Кам’янець- Подільського 
МК КПУ і міськради Хмельницької області, 1957, 
16, 23 вересня).

Привертають увагу архівні докази. На запит 
прокуратури Хмельницької області в Інституті іс-
торії партії ЦК КПУ повідомили, що в період на-
ходження «білополяків» у Кам’янці- Подільському 
матеріалів з приводу провалу ревкому не знай-
дено. Держархів Хмельницької області повідо-
мив, що в матеріалах фонду Партизанської комі-
сії при Кам’янець- Подільському окружному во-
єнкоматі Звягінцев значиться як «зрадник», од-
ночасно й член «польської охоронки», але чле-
ном Кам’янець- Подільського підпільного ревкому 
Б. Г. Мушиманський таким не значиться (ДАВО. Ф. 
Р-6023. Оп. 4. Спр. 7346 (Мушиманський Б. Г.). Арк. 
206, 240). Виходячи із зазначеного, судова колегія 
Верховного суду УРСР за участю Генерального 
прокурора згідно зі ст. 362 УПК України 15 берез-
ня 1958 р. вирішила: особливу постанову НКВС 
та Генерального прокурора від 10 жовтня 1937 р. 
відмінити, справу за недоказовістю звинувачення 
Б. Г. Мушиманського у зраді припинити (ДАВО. 

Ф. Р-6023. Оп. 4. Спр. 7346 (Мушиманський Б. Г.). 
Арк. 274–275).

У серії активних форм реалізації боротьби за 
монобільшість у суспільстві і правлячій партії на-
передодні святкування 20-річчя Жовтня і 20-ї річ-
ниці утворення ВЧК, за сталінською вказівкою 
було дозволено провести на місцях відкриті судові 
процеси над «ворогами народу». Їх мета –  проде-
монструвати гласність діяльності правоохоронних 
органів, відкритість перед трудящими, довести їх 
суворість у боротьбі за владу. В дійсності це були 
«фейкові» відкриті судові засідання обласних ко-
легій суддів за участю облпрокурора як головного 
звинувачувача «ворогів народу». У Вінницькій об-
ласті відбулося три таких судилища (Реабілітовані 
історією: в 27 томах. Т. Вінницька область: Кн. 1., 
2006, с. 299).

Обговорення. Організована владою т. зв. 
боротьба проти антирадянських елементів після 
прийняття проголошеної «найдемократичнішої» 
Конституції фактично перетворилася на масові 
політичні репресії, завдяки реалізації ініційова-
ної Й. Сталіним і підтриманої політбюро правля-
чої партії з опорою на НКВС стратегії. Зачистка, 
власне, партії від залишків колишніх більшовиків 
за їхню підтримку троцькістів (т. зв. лівих) і при-
бічників М. Бухаріна (т. зв. правих) вилилася в ши-
рокомасштабну боротьбу за монолітність у самій 
партії і в радянському суспільстві. Досягнення мо-
нобільшості за рахунок викриття «фейкових», мі-
фічних антирадянських шпигунсько- диверсійних 
організацій призвело до знищення фахових керів-
ників провідних індустріальних галузей. Це пока-
зують приклади з історії цукрової промисловості 
Вінницької області, яка працювала на покращен-
ня життя народу.

Висновки. Аналіз на базі глибокого прочи-
тання архівних (ще мало досліджених) і опубліко-
ваних (нещодавно відкритих для дослідження) ма-
теріалів та новітньої літератури дає підстави для 
серйозних висновків і побажань.

По-перше, постає вирок сталінському тоталі-
тарному режимові: власноруч написана Й. Сталіним 
і прийнята Політбюро постанова від 2 липня 1937 р. 
почала «всеохоплююче переслідування» і прото-
рувала шлях до епохи «великого терору». У ста-
лінській уяві, репресії мали «позбавити» правля-
чу партію від опонентів, а суспільство –  від «во-
рогів народу». Факти «польської операції НКВС» 
вказують на те, що нелюдська диктатура була го-
това до проведення етнічних чисток у гонитві на-
віть за «ілюзією» можливої незгоди зі всевладдям 
режиму. Масові репресії не зупиняла й об’єктив-
на корисність керівників народного господарства, 
які свого часу привели до відродження та розвит-
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104 ку цукрової галузі. Вигадування представниками 
НКВС фальшивих зв’язків репресованих з «інозем-
ною розвідкою» показує, що сталінський режим 
не можна захищати як «прагматичну диктатуру», 
а його вождь та представники апарату опутали цілі 
країни параноєю, у якій жили й самі.

По-друге, уроки 1930-х рр. подають тривож-
ний сигнал для жителів сучасних країн, які поста-
ли після розвалу радянської імперії. «Великий те-
рор» у СРСР був би неможливий без попередньо-
го встановлення домінації однієї партії над полі-
тичним простором колишньої Російської імперії, 
без ліквідації будь-якої можливості для справж-
ньої, легальної політичної опозиції. Проте цього 
виявилося замало для Й. Сталіна –  і нових «воро-
гів народу» почали шукати вже в усіх верствах су-
спільства. Наведені приклади злочинів сталінсько-
го режиму доводять, що абсолютна влада розбещує 
абсолютно. У Російській Федерації фактично ав-
торитарний режим послідовників сталінізму офі-
ційно закрив можливості для дослідження у союз-
них архівах злочинів сталінської доби в Україні. 
Легітимізація сталінсько- радянського всевладдя 
актуальна й для інших колишніх республік СРСР. 
Спроби досягти «монобільшості» у парламенті та 
на місцях за рахунок переслідування політичних 
опонентів об’єктивно ведуть до встановлення ав-
торитаризму. Правда історії показує нам, що мо-
нобільшість не означає автоматичної високої ре-
зультативності економіки, не сприяє поширенню 
демократичних принципів у суспільстві.

По-третє, розглянуті сюжети з історії цукро-
вої промисловості –  це не лише економічні пи-
тання, а й особисті трагедії окремих людей, відо-
браження політичної дійсності тодішньої Східної 
Європи. Досліджені дані та події дають підстави 
для можливого комплексного вивчення питань цу-
крової промисловості СРСР істориками України, 
Білорусі та Росії.

Молодим дослідникам треба наполегливіше 
вивчати ще не до кінця відкриті архіви доби радян-
ського тоталітаризму. Ще далеко до визнання вели-
чі особистостей багатьох, що потрапили під жорна 
сталінських репресій, включно з добою «велико-
го терору». Без відновлення імен багатьох із них 
не може повноцінно розвиватися українська нація.

Історична пам’ять нашого народу наголо-
шує, що в сучасних умовах «страшать» не чис-
ленність явних сталіністів, а спроби обілити сталі-
нізм. Небезпеку становить не стільки кількість ярих 
прибічників Сталіна, скільки збільшення кількості 
байдужих. Історія не дає права на самозаспокоєн-
ня, вимагає відродження багатьох Імен. Це благо-
родна справа істориків, політологів, юристів, фі-
лологів, усіх, хто любить Вітчизну.

Подяки. Автори висловлюють подяку редко-
легії «Universum Historiae et Archeologiae», праців-
никам ДАВО, колективу кафедри історії України та 
спеціальних галузей історичної науки Донецького 
національного університету імені Василя Стуса.
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