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   Музей   Першої  української  гімназії  ім.  Миколи  Аркаса  вміщує  на  своїх стендах  короткий виклад  150-річної  історії  Маріїнської  жіночої  гімназії,  середньої  школи  №5  в  радянські  часи,  Першої  української  гімназії в  часи  незалежної  України.  Ми  з  повагою  ставимося  до  викладачів  та  учнів,  які  пройшли  через  навчання  в  стінах  нашого  закладу,  збираємо  та  зберігаємо  інформацію  про  долі  людей,  пов'язаних  з  історією  нашого  міста  і  країни.  Під  час  екскурсії  по  музею  завжди  розповідаємо  про  вчителів  середньої  школи  №5,  які  стали жертвами  сталінських  репресій  у  страшному 1937 р.  Як  вчитель  історії  використовую  цей  матеріал  при  вивченні  теми  "Масові  репресії  30-х  років".
    Метод  політичного  терору    був  невід'ємною  частиною  сталінського  тоталітарного  режиму,  який  сформувався  і  зміцнів  у 30-х  роках  в СРСР.  "Шахтинська  справа" 1928 р.  стала  лакмусовим  папірцем,  який  показав,  як  беззаконно  і  пропагандистськи  вивірено  можна  розправлятися  з  інтелігенцією,  "гнилою",  "ворожою робітничо-селянській  владі",  звинувачуючи  у шкідництві,  шпигунстві,  троцькізмі,   правому,  лівому,  націоналістичному  ухилах,  підриві  соціалізму  і  всієї  комуністичної  справи. Сфабриковані  ОДПУ  справи  посипалися  одна    за  одною,  фантастичніші  у  звинуваченнях  все  більше  й  більше:  "Спілка  визволення  України",  "Українська  військова  організація",  "Український  національний  центр", "Польська  національна  організація",  "Національний  центр  німців"  і таке  інше. Фабрикація,  за  словником,  - це штучне  витворення  чогось  непорядного,  негожого,  ганебного,  неправдивого. Ці  організації  ніколи  не  існували,  а  були  цілковитим  витвором  фантазії репресивних  органів.  Звинувачення  грунтувалися  на  визнаннях  самих  підсудних,  вибитих  під  час  допитів    слідчими,  на  взаємних  обмовляннях,  особистому  листуванні,  щоденниках  тощо. Цей  брудний  метод  повною  мірою  використовувався  сталінським  більшовицьким  режимом  для  створення  обстановки  залякування  і  враження  ворожого  оточення  в  суспільстві,  для  повного  контролю  за  громадянами,  їх  настроями  і  поведінкою. Будь-який  з політичних  процесів  над  інтелігенцією  оформлювався  як  політичний  спектакль  із  суворим  розподілом  ролей  його  учасників.  Виховний  ефект  таких  процесів  як  правило  планувався.  Вони  широко  висвітлювались  в  пресі,  по  можливості - на  радіо,  знімалися  для  кінохроніки,  влаштовувалися  демонстрації  і  збори  робітників  для  засудження  "відщепенців".  Обвинувачення  кваліфікувалися  за  ст.54  Кримінального  кодексу - антирадянська  пропаганда,  український  буржуазний  націоналізм,  контрреволюційна  диверсійна  робота і т. ін.
       Іншою  характерною  особливістю  цих  заходів  була  їх  гранична  умовність,  символічність.  Судили  не  конкретних  людей  (вони  були   тільки жертвами),  а  символи - "класово  ворожі  елементи",  "міжнародну  буржуазію",  "націоналізм"  тощо.  Звинувачення  часто  грунтувалися  навіть  не  на  підтасованих  фактах  чи  вигадках,  а  на  "класовому  чутті".  Результат  практично будь-якого  процесу  було  визначено  заздалегідь. 
     Становище  інтелігенції  у  суспільстві  сталінського  типу  було  досить  непростим:  більша  її  частина  була  включена  до  тоталітарної  системи  і  займалася  її  духовним  обслуговуванням   (вчителі,  працівники  газет,  закладів  культури,  науковці,  викладачі  вишів).  Значна  частина  людей  розумової  праці  стала  об'єктом  політичних  і  карних  репресій,  механізму  фізичного  і  духовного  терору. Обрушився  він  і на  працівників  освіти  Миколаївської  області.  По  суті  українізація,  або,  більш  ширше,  політика  коренізації,  яка  проводилася  компартією  з  1923  року,  стала  тією  основою,  на  якій  сталінізм  розпочав  масовий  терор  у  республіці.  Вчителі,  працівники  Миколаївського  інституту  народної  освіти,  які  впроваджували  українську  мову  викладання  у  20-30-х  роках  і  піднімали    обговорення  проблем  нестачі  підручників,  недосконалості  навчальних програм  і  посібників,  протистояли  спротиву  російськомовного  оточення  в  місті  Миколаєві поширенню  україномовної  освіти,   після  згортання  політики  українізації  і  стали  жертвами  переслідувань  і  звинувачень  у  "буржуазному  українському  націоналізмі".
    У  1937-1938  рр.  в  Україні      проведена  широкомасштабна  операція  по  ліквідації  "Українського  національного  центру".  Телеграми  НКВС  поступили  у  всі обласні  центри:  керівники  управлінь  зобов'язувались у  найкоротші  терміни  виявити  на  місцях всі  явні  і  приховані  націоналістичні  кадри,  заарештувати  їх  і  провести  через  "трійки".  Органами  Миколаївського  управління  було  заарештовано  і  притягнуто  до  кримінальної  відповідальності  близько  50  чоловік - викладачі  вишів,  технікумів,  управлінь  освіти,  вчителів,  акторів  миколаївських  театрів.
    Першим  заарештували  викладача  Миколаївського  інституту  народної  освіти,  відомого  краєзнавця  Миколу  Дмитровича  Лагуту  (він  проходив  ще  в  1930 р.  по  справі  "СВУ").  Звинуваченням  було  те,  що  він  був  проти  злиття  Миколаївського  і Херсонського  ІНО,  ставив  метою  зберегти  Миколаївський  інститут  як  розсадник кадрів  національно настроєних  педагогів  для  Півдня  України. Ставили  у вину  те,  що  відкрив  курси  української  мови  для  службовців.  Для  підривної  роботи  використовував  літературні  вечори,  ювілеї  письменників,  що  проводилися  у  школах  та  інших  навчальних  закладах,  саме  там  залучав  до  антирадянської  організації  студентів  та  вчителів.  Серед  них  була  названа  і  вчителька  середньої  школи  №5  Автутова  Лідія Іванівна,  яка  викладала  українську  мову  та  літературу. (1) На  допитах  для  отримання  зізнань  слідчі  застосовували  методи  фізичного  насильства.  Про  це  пізніше,  у  1940 р. зі  зміною  керівництва  НКВС,  пише  у  заяві  на  перегляд  справи   вчитель  біології  школи  залізничників  №8 Є. П. Остапуха: "Слідчий  заставив  писати мене  зізнання,  тримаючи  разом  з  моєю  рукою  ручку,  а  іншою,  вільною,  постійно  бив  мене  в  живіт,  під  боки,  поки  не  напишу.  Вимучений фізично,  морально  подавлений,  доведений  допитами  до  повної  нестями,  я  написав  невеличку  заяву,  про  те  що  пізніше  детально  напишу  про  свою  діяльність  в  організації.  Під  нелюдськими  побоями  слідчого  я  написав  фразу: "Віхтоденко  Ілля  Іванович,  вчитель  біології  середньої  школи  №5,  завербував  мене  в  організацію".  Після  цього  мене  відвезли  до  в'язниці". (2)
    Під  жорстокими  тортурами  Лагута М. Д.,  інші  заарештовані  показують,  що  ставили  своєю  метою  повалення  радянської  влади,  відокремлення  України  від  СРСР,  створення  української незалежної  держави  по  прикладу  західноєвропейських буржуазних  республік.  Досягти  своєї  мети  члени  організації  нібито  намагались  шляхом  терору,  шкідництва,  диверсійної  роботи. Сама  ж  "організація"  складалася  з  двох  груп,  до  яких  входили  вчитель  школи №14 В. Г. Матвєєв, викладач  української  мови  і  літератури  фінансово-економічного  технікуму  Х. М.  Гудзь-Засульський , вчитель  суднобудівного  технікуму М. В. Куць,  вчитель  української  мови  і  літератури   школи  №5  Авутова Л. І,  професор  Миколаївського  педінституту  І. Д Миронець,  директор  Матвіївської  школи  П. К. Гроза  та  інші.
    Вчительку  Автутову  Лідію  Іванівну  звинуватили  в  тому,  що  вона  при  комплектуванні  шкільної  бібліотеки  намагалась  витіснити  російську  літературу  і  пропагувала  всіма  можливостями  твори  українських  письменників.  Абсурдне  звинувачення  з  точки  зору  здорового  глузду:  адже  середня  школа  №5  в  1932 р.  була  переведена  на  українську  мову  навчання,  "всі предмети  почали  викладати  українською,  яку  треба  було    освоювати  і  вчителям,  і  учням" (так  пише  учениця  того  періоду,  випускниця  1937 р.  Бабаджан Олена  Іллівна   у  спогадах в 1994 р.). Ще  одне  звинувачення,  яке  важко  зрозуміти  з точки  зору  логіки  - хто  винуватий,  коли  вступники до  вузу   отримують   низькі  оцінки  - сам  нерадивий  учень,  його  вчителі?  Виявляється  екзаменатор:  Лідію Іванівну  звинуватили  в  тому,  що  будучи  запрошеною  для  прийому  вступних  екзаменів  до  кораблебудівного  інституту,  вона  створила  такі  умови,  так  склала  екзаменаційні  білети,  що  студенти  неукраїнської  національності  не  могли  відповісти  на  них  і  провалювались  на  іспитах. Подібні  звинувачення  висувались  іншим  учасникам групи. Більшість  учасників  так  званого  "націоналістичного  підпілля"  обвинувачень  не  визнали. Але  це  не  мало  ніякого  значення,  бо  їх  звинувачували  інші  члени  групи,  адже  в  хід  була  пущена  вся  каральна  машина  з  тортурами  і  психологічним  тиском.  Дії  обвинувачених  кваліфікувались  ст .54 ККУ,  яка  відповідала  лиховісній  ст.58  КК  Російської  Федерації,  по якій  пройшли  мільйони радянських  людей  у  30-50 рр.
   Арешти  відбулися  в  серпні - вересні 1937 року, а  рішенням  трійки  НКВС  уже   21  вересня  виноситься  перший  вирок - до  10  років  виправно-трудових  робіт  у  таборах  засуджено  директора  Касперівської  школи  Ричковського  Івана Яковича.  Вироки  в  жовтні  та  листопаді - розстрільні.  15.11.1937 р.  до  розстрілу  було  засуджені  вчителі  нашої  школи  Автутова  Лідія  Іванівна  та  Віхтоденко  Ілля  Іванович,  а  також  викладач  суднобудівного  технікуму Григорович  Б. П.,  актор Юдченко Г. К.,  вчитель  російської  мови  курсів  технікуму заводу  ім. 61  комунара Циган П. П.,  викладач  фінансово-економічного  технікуму Гудзь-Засульський,  актори  Романовський Я. Т.  і Приходько П. З.,  інспектор  обласного  відділу  народної  освіти Москаленко  П.Л.  (до  речі  наша  колега - єдина  жінка  серед  засуджених). Того  ж  дня  запеклого  націоналіста  Лагуту  Миколу   Дмитровича  було  розстріляно.  Вироки за  справою  "Українського  національного  центру"  виносяться  ще  протягом  1938 р.,  майже  всі - смертна  кара,  близько  50  осіб. Тільки  у 1939  р.,  після  2  років  перебування  у  в'язниці  рішенням  Особливої  наради  при  народному  комісарі  внутрішніх  справ  з-під  варти  було  звільнено  вчителя  малювання  і  креслення  школи №3  Ковальова  П. В.
   В  результаті  сталінського  терору   було  фізично  знищено  той  незначний  осередок  провідників  української  духовності,  що  склався  за  роки  українізації  на  Півдні.  Це  була  непоправна  втрата.  В  1938 р.  вийшла  постанова  РНК  УРСР  і  ЦК  КП(б)У    "Про  обов'язкове  вивчення  російської  мови  в  неросійських  школах  УРСР".  В  ній відзначалося  що "внаслідок   підривної  роботи  котрреволюційних  буржуазно-націоналістичних  елементів,   що  орудували  в  Наркомпросі  УРСР,  викладання  російської  мови  в Україні  незадовільне". Ця  постанова  завершила  справу  знищення  досягнень  українізації.  На  зміну  їй  прийшла  русифікація,  систематичні  утиски  української  культури. Трагічні  були  і  моральні  наслідки   терору,  що  позбавляв  інтелігенцію  таких  людських  рис,  як  свобода  думки,  самостійність,  почуття  власної  гідності,  посіяв  у   свідомості  страх,  скував  ініціативу.  Частими  стали  доноси,  наклепи,  політична  і  духовна  аморальність. Коли  втрачало  цінність  людське  життя,  природно,  переставали  цінуватися  порядність  і   гуманність.
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