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Доба «Великого терору», зокрема репресії 1937–1938 рр. негативно 
вплинули на розвиток всіх галузей економіки і соціальної сфери. Не винятком 
була і система вищої школи. Завданням сучасної історії науки і техніки є 
повернення із небуття незаслужено забутих імен науковців та викладачів. 
Головним джерелом для дослідження цієї трагічної сторінки в історії є 
матеріали архіву СБУ.  

Каральні заходи проводилися проти «шкідників», яких звинувачували у 
навмисному псуванні сільськогосподарської техніки, знищенні худоби та 
зараженні хліба. В першу чергу репресії були спрямовані проти «саботажників» 
у заготівельному секторі. Серед репресованих у 1937 р. і постать Гелярія 
Йосиповича Славіна, який на початку 1930 р. очолював Харківський 
політехнічний інститут, а пізніше став провідним співробітником комітету 
заготівель УРСР та головним уповноваженим по Харківській області. 

Гелярій (Гілелій) Славін народився 22 квітня 1890 р. у місті Прилуки (нині 
Чернігівська область) у родині службовців. Автору вдалося встановити, що у 
родині Славіних були ще два хлопчики – Ізраїль 1894  р.н. та Соломон 1907 р.н. 
(перший у подальшому став начальником медичної санітарної служби Південної 
залізниці, а другий – інженером-економістом, вони також стали жертвами 
сталінського терору). У 1906–1907 рр. та у 1917–1918 рр. Гелярій був членом 
різних партій, зокрема партії «Бунд», члени якої вбачали свою мету у створенні 
національно-культурної автономії для східноєвропейського єврейства. Упродовж 
1917–1918 рр. мешкав у Ленінграді, де працював бухгалтером [1, Т. 2, арк. 7]. 

У 1919 р. вступив до КП(б)У та брав участь у військових діях Червоної армії 
на Денікінському фронті. У 1920 р. повернувся на Батьківщину – у Прилуки, де 
працював заступником уповноваженого Комітету заготівель. З 1921 р. переїхав 
до Харкова. У тогочасній столиці працював інструктором обласного комітету 
райкому партії, а за два роки перейшов на роботу до Харківського губернського 
статистичного комітету, де обіймав посаду завідувача обліково-розподільного 
бюро під керівництвом К. О. Кіркіжа [1, Т1, арк. 21 зв; Т. 3, арк. 2].  
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У 1925 р. закінчив Харківський інститут народного господарства, 
здобувши вищу економічну освіту. По закінченню інституту працював 
заступником завідувача відділом економіки та праці Вищої ради народного 
господарства, а згодом начальником відділу Праці [1, Т. 2, арк. 8]. 

На цій посаді Г. Славін підіймав питання підвищення рівня кваліфікації 
робітників. Зокрема зазначав : «нам доведеться вжити усіх можливих заходів, щоб 
розгортання промисловості забезпечити потрібною робітничою силою». За його 
підрахунками у 1925 р. у важкій індустрії працювало 270 тис. чоловік. У зв’язку з 
розширенням виробництва наступного року це число мало зрости до 380 тис. осіб, з 
них кваліфікованих працівників потрібно було б 28–30 тис. Майже 50  % усіх 
працівників затребувані трестами загальносоюзного значення – Донвугіллям, 
Південсталлю, Південмаштрестом й Електротрестом [2, с. 3; 3, с. 11, 13].  

02 грудня 1929 р. Г. Славіна призначено ректором Харківського 
політехнічного інституту (заклад створено у 1885 р., сьогодні Національний 
технічний університет «ХПІ»). 17 квітні 1930 р. наказом Вищої ради народного 
господарства СРСР № 1240 заклади вищої технічної освіти було реформовано, 
на базі ХПІ створено п’ять окремих закладів вищої освіти (планувалося 7). 
Зокрема: Харківський авіаційний, інженерно-будівельний, хіміко-
технологічний, механіко-машинобудівний та електротехнічний інститути, що 
на першому етапі залишалися на одній території.  

Кожен із закладів отримав нових керівників. Після реорганізації ХПІ 
Г. Славін рік очолював Харківський механіко-машинобудівний інститут. 
Короткий термін на посаді ректора не дали розкритися творчому потенціалу 
Гелярія Йосиповича. У 1931 р. його перевели до Народного комісаріату праці 
на посаду члена колегії, а згодом заступника уповноваженого Комітету 
заготовок УРСР, де він працював до 1934 р. [1, Т. 3, арк. 2]. 

За спогадами працівників інституту Г. Славін всіляко сприяв розвитку 
виробничої бази лабораторії двигунів внутрішнього згорання Як раз у листопаді 
1929 р. за ініціативи провідного фахівця у галузі двигунів ДВЗ В. Т. Цвєткова в 
інституті було створено унікальну лабораторію із дослідження та створення 
двигунів, а наступного року відкрито кафедру «Двигуни внутрішнього 
згоряння». Ця кафедра і до нині є однією із провідних у НТУ «ХПІ» [4, с. 140]. 

Як заступник уповноваженого Комітету заготовок Г. Славін часто у 
справах бував у Кривому Розі та Полтаві. З 1934 р. його призначили 
уповноваженим Комітету заготівель по Харківській області, яка тоді 
об’єднувала територію сучасних Харківської і Полтавської областей повністю, 
та частково Сумської області й навіть по 2 райони Київської, Кіровоградської і 
Черкаської областей [5, с. 71]. 

У середині 1930-х рр. курс партії, спрямований на «організаційно-
господарське зміцнення колгоспів» не подолав кризу, що назріла в аграрному 
секторі. Незмінними залишалися низька продуктивність праці, безгосподарність 
колективної системи господарювання. Збільшення вилучення 
сільськогосподарської продукції призвело до плачевного становища 
колективізованого села. Партії необхідно було знайти «цапа-відбувайла» [6, с. 189]. 
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Перший репресивний удар під час цієї кампанії було спрямовано проти 
працівників заготівельного сектору. За ініціативи Й. В. Сталіна та 
В.М. Молотова у 1937 р. була підписана спільна директива ЦК ВКП(б) і РНК 
СРСР «Про боротьбу із кліщем», де стверджувалося, що «внаслідок шкідництва 
в органах Комітету заготівель хлібні елеватори, склади і млини були заражені 
кліщем». Така ситуація дійсно мала місце, однак вона не була результатом 
суб’єктивного фактору – «диверсії заготівельників», а навпаки об’єктивного – 
відсутності необхідної кількості елеваторів, обладнання для сортування, а 
головне – недостатнього числа кваліфікованих кадрів [6, с. 192]. 

«Полювання на відьом» у заготівельному секторі почалося після арешту 
4 серпня 1937  р. голови Комітету заготівель при РНК СРСР І. М. Клейнера. У 
директиві від 11 серпня 1937 р. зазначалося, що І. М. Клейнер «ворог народу, 
який організував шкідництво у галузі хлібозаготівель, будівництва хлібних 
елеваторів, заготівлі та зберігання сортового насіння» тому необхідно 
«перевірити всю практику роботи Комітету заготівель, особливо «Заготзерно» й 
суворо покарати всіх, хто намагався або спробує завадити справі хлібозаготівлі 
і справі утворення, зберігання і використання фонду чистосортного насіння 
зернових культур» [7, c. 296; 8, арк. 126]. 

На виконання вказівки Кремля, органами НКВС починається масштабна 
операція із «виявлення» контрреволюційного підпілля у системі Комітету 
заготівель та «Заготзерно» УРСР. Так, 20 серпня 1937 р. було засуджено 
І. С. Степанського – уповноваженого Комітету заготівель при Раді Праці і 
Оборони СРСР по УРСР. І. С. Степанський «зізнався», що був членом 
антирадянської правотроцькістської організації, а завербував його особисто 
І. М. Клейнер. Зі справи виходило, що для створення обласних осередків 
керівництво організації провело вербовку «підвідомчих обласних 
уповноважених Комітету заготівель і «Заготзерно». Харківський обласний 
осередок правотроцькістської організації очолювали: І. М. Плетнер – 
уповноважений облконтори «Заготзерно», Г. Й. Славін – уповноважений 
Комітету заготівель у Харківській області, І. М. Бородавко – заступник 
уповноваженого обласного Комітету заготівель. До речі, всі вони були 
мешканцями одного будинку по вул. Пушкінській, 49. Слідчі сфабрикували 
справу, за якою обласні уповноважені начебто завербували «безпосередніх 
виконавців диверсійно-шкідницьких актів – підлеглих ним працівників 
елеваторів та найбільших хлібних пунктів» [1, Т. 2, с. 13, 14]. 

Тому вже, 7 серпня 1937 р. у Г. Славіна розпочалися обшуки, а згодом 
відбувся арешт та засудження як учасника антирадянської правотроцкистской 
терористичної організації за ст. 54-8-10-11. За спогадами дружини – 
А.І. Косінської на одному із судових засідань Г. Славін сказав : «підписав», та 
«зробив жест, за яким вона зрозуміла, що його били…» [1, Т.3, арк. 2]. Вирок 
приведено у виконання 26.02.1938 р. 

Варто зазначити, що 29.08.1956 р. справу закрито через відсутність 
доказів. Г. Славіна реабілітовано. Тривалий час ім’я Гелярія Йосиповича 
замовчувалося. У тому числі й про його короткий період на посаді ректора. 
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Попри значущість постаті й довгого періоду перебування на керівних 
посадах, жодної фотографії Г. Славіна знайти не вдалося. Особова справа 
першого ректора ХПІ знищена, а розстрільна справа також не містила 
фотокарточки. Віднайти родину автору не вдалося, будинок, у якому мешкала 
дружина після арешту – зруйновано, а на його місці зараз студентська 
поліклініка. Доля сина – Володимира (1925 р.н.) також невідома. 

Отже, доба Великого терору негативно відбилася на інтелектуальному 
потенціалі України. Упродовж 1937–1938 рр. була репресована і значна частина 
працівників вищої школи, у тому числі її керівники. Діяльність Г. Славіна, 
попри реабілітацію, тривалий час замовчувалася. 
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Одним із яскравих видавничих осередків у Російській імперії кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., яке друкувало науково-популярні книги українською мовою, 
було «Благодійне товариство з видання загальнокорисних і дешевих книг», 
засноване у Санкт-Петербурзі в 1898 р. й очолюване громадським діячем 
П. Стебницьким. Як писав у 1918 р. О. Лотоцький, «двадцять літ тому на 
північному петербурзькому болоті засяяв скромний вогник української 
просвіти: заснувалося «Благодійне товариство…» [1, с. 489]. 


