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3. Каральні заходи проти представників інших національних меншин України   
Поряд з масовими репресіями проти українців, росіян, німців, поляків масові 

репресії торкнулись інших народів. Репресивно-каральна система вишукувала серед 
представників різних національностей шпигунів різних іноземних розвідок, ворогів, які 
приносили шкоду радянській державі і з якими необхідно було розправитися. Тому не 
випадково в архівах сьогодні знаходиться тисячі кримінальних справ громадян, нині 
реабілітованих, які розповідають про трагічну долю представників різних націй, які були 
притягнуті тогочасною системою до відповідальності. 

Ідеологія репресій в її початковому варіанті була виголошена Й.В.Сталіним 5 
листопада  1927 р. в час прийому делегації іноземних робітників: “Ми - країна, оточена 
капіталістичними державами. Внутрішні вороги нашої революції є агентурою капіталістів 
всіх країн. Капіталістичні держави представляють собою базу і тил для внутрішніх ворогів 
нашої революції. Воюючи з внутрішніми ворогами, ми ведемо боротьбу з 
контрреволюційними елементами всіх країн. Судіть тепер самі, чи можна обійтись при 
таких умовах без каральних органів типу ОДПУ”. Саме в цих словах приховувались 
передбачення тих страхітливих подій, які розгорнулись у другій половині 1930-х рр. 

Чимало кримінальних справ розповідають про так звані “злочини”  представників 
єврейської національності, що проживали в Україні. 

Перші політичні процеси проходили після листопадового 1929 р. пленуму ЦК 
ВКП(б), коли розпочалася всеосяжна колективізація. Куркулями були названі жителі 
єврейської колонії Ефінгар на території Баштанського району Миколаївщини: 
ЮМ.Бейлін, М.Ф.Бейсік, А.С.Абрамович, М.Я.Лейзер, Б.Фельдман. Органи НКВС 
заарештували їх 22 листопада 1937 р. за участь у підпільній контрреволюційній 
куркульській організації, за намагання розвалити порядок в колонії, дискредитувати її 
керівників. Уже через 7 днів трійка НКВС Миколаївської області винесла їм вирок — 10 
років ВТТ. 
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Кримінальні справи тих жахливих років свідчать, що чимало жителів єврейської 
національності України проходили в сфабрикованих слідчими справах за належністю до 
різних іноземних розвідок: грецької, румунської, болгарської, естонської, фінської та 
інших. 

Пройшли представники єврейської національності і під час проведення операції з 
ліквідації “військово-фашистської змови”. Так, органи НКВС заарештували командира 
дивізіону 15 Стрілкової дивізії М.С.Кравцевича, якого звинуватили в контрреволюційній 
роботі, намаганні фашизувати Червону армію, проведенні таємних нарад, в яких він 
закликав боротися проти існуючого ладу в СРСР. 

Єврейське колонізаційне товариство (ЄКТ) органи НКВС звинуватили в 
шпигунстві на початку 1930-х рр. Єврейські колоністи були у незрівнянно кращому 
становищі, ніж українські колективні господарства, які ледь животіли, не маючи в 
більшості випадків необхідної техніки і ремонту, господарських споруд, кваліфікованих 
спеціалістів, на відміну від єврейських, які відчували постійну матеріальну і фінансову 
допомогу, співчуття з-за кордону. Це викликало підозру і лють з боку державних 
партійних структур. На думку працівників НКВС, закордонна допомога грала роль 
троянського коня. Єврейські поселення не відчували дефіциту будівельних матеріалів, 
оскільки вони безперервно надходили  з-за кордону. Місцеве населення терпіло хронічний 
голод на будівельні матеріали. Підступами міжнародного сіонізму пояснювався і факт 
ігнорування абсолютною більшістю єврейських колоністів колективізації. Місцеві 
поселенці записувалися у колгоспи вкрай неохоче, що після відомої постанови ЦК ВКП(б) 
„Про боротьбу з викривленням партійної агітації у колгоспному русі”, з єврейських 
колгоспів вийшло 80% селян, лише зміцнювало позиції борців із сіонізмом. 

До тюремних камер НКВС потрапив О.А.Фегін - завідувач Миколаївської 
переселенської контори ЄКТ. Дуже швидко працівники НКВС “зшили білими нитками” 
кримінальну справу і вчинили суд швидкий та неправий. 11 квітня 1938 р. трійкою НКВС 
Дніпропетровської області О.Фегін був засуджений до розстрілу. 

В сіоністській антирадянській діяльності був звинувачений агроном колгоспу 
“Красный Кавказ” Л.М.Годлевський та його брат М.М.Годлевський, завідувач кафедри 
бджільництва Кримського сільгоспінституту. У 1938-1939 рр. ЄКТ та інші організації 
подібного профілю були ліквідовані остаточно. Громадян іноземних держав примусово 
вислали за кордон, своєї країни - репресували. 

В телеграмі НКВС УРСР №83921 наказувалось місцевим органам “Негайно 
переглянути всі обліки і розробки по сіоністах, заарештувавши антирадянський 
сіоністський актив. Про проведені заходи і результати слідства доповісти до 3 січня 1938 
року.” 

Операція по сіоністах зводилася до “викриття” знову-таки усілякої “контри” і 
“шкідництва”, “шпигунства” і т.п. У 1937 р. працівниками НКВС була сфабрикована 
справа про республіканський центр “Бунд”, за якою були заарештовані завідуючий 
кафедрою Одеського університету Л.М.Абрам, секретар Калініндорфського райпарткому 
КП(б)У Н.Г.Лурьє, письменник Д.М.Ман, завідуючий відділом нацменшин УРСР 
П.А.Красний, бухгалтер-ревізор Д.Шнидр. У звинувачувальному вироку говорилось, що в 
Україні проживає ряд колишніх діячів єврейської національної партії, що пов’язані між 
собою і проводять активну контрреволюційну діяльність. Притягнуті по справі були 
названі шпигунами іноземних розвідок і проводили активну ворожу діяльність. Слідство 
нібито встановило, що по завданню іноземних розвідувальних органів в своїй ворожій 
діяльності блокувались з учасниками інших контрреволюційних організацій в СРСР. 

Не припинялись репресії з боку радянської влади проти єврейської інтелігенції, як, 
наприклад, за викладання  івриту, що набули навального характеру за часів сталінізму. 
Наприкінці 1920-х рр. теза про необхідність боротьби проти капіталізму з’єдналася з 
тезою про загострення класової боротьби. В конкретних історичних умовах сталінізму 
наступ на права єврейських, як і всіх інших народів, був зумовлений цілим комплексом 
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причин. Антисемітизм поволі ставав одним з головних напрямків політики Й.Сталіна 
спочатку у внутрішній боротьбі, а потім у внутрішній і зовнішній політиці. Сталінізм 
фізично знищував кращу частину єврейської інтелігенції, і фактично на початок 1950-х рр. 
було спинено всякий вияв єврейського життя на терені України. 

У другій половині 1930-х рр. особливо масового характеру набули репресії проти 
грецького населення в Україні, а також підданих Греції, які з різних причин опинилися на 
території республіки. В досліджуваний період органами НКВС було прийнято ряд 
нормативних документів, спрямованих на посилення репресій серед греків. 

Так, наказом наркому внутрішніх справ Єжова за №233 передбачалося проведення 
широкомасштабної операції “по розгрому шпигунсько-диверсійних контингентів”, що 
складалися з греків, латишів та інших народів. 

Цілеспрямоване переслідування греків за національною приналежністю 
розпочалось з 11 грудня 1937 р., коли нарком внутрішніх справ СРСР М.Єжов підписав 
директиву №50215, у якій обґрунтовував необхідність застосування каральних заходів 
проти представників грецької національності. Після цього місцеві органи НКВС отримали 
від наркому внутрішніх справ УРСР І.Леплевського ліміт на арешт 5 тис. греків. 
Розпочалася широкомасштабна операція, в результаті якої тільки на Півдні України було 
репресовано 665 чоловік, жителів грецької національності, з них засуджено до розстрілу 
203 особи. 

Про те, що репресії були спрямовані саме проти греків, найбільш  яскраво   
свідчить  характер  звинувачень, які були пред’явлені громадянам цієї національності. 
Відповідно до директиви №50215 найбільша   кількість   засуджених звинувачувалась в 
участі в грецьких шпигунських, націоналістичних, контрреволюційних, диверсійно-
повстанських організаціях, в антирадянській агітації і пропаганді, звинувачення в 
пропаганді фашизму. 

У директиві говорилось, що органами НКВС розкрита широка сітка шпигунсько-
терористичних, антирадянських і націоналістичних організацій греків, які ставили своєю 
метою відторгнення районів, де переважало грецьке населення, і створення на їх території 
буржуазно-фашистської держави. Жертвами незаконних репресій були колгоспники і 
одноосібники, робітники і голови колгоспів, вчителі і журналісти. Вивчення архівно-
слідчих справ на засуджених дозволило виявити існуючу традицію - більшість жертв була 
з сімей заможних раніше селян. 

Торкнулася України також фабрикація загальносоюзної справи “націоналістичної 
організації греків Радянського Союзу”. Загалом у 1937-1938 рр. за т.зв. “грецькою лінією” 
було заарештовано 5474 громадянина. Переважна більшість їх отримала вищу міру 
покарання. 

У грудні 1937 р. була витворена “латиська операція”. В обласні управління НКВС 
була розіслана телеграма за №50499, де говорилось: “Пропонується протягом 48 годин 
зібрати, перевірити і подати відомості щодо латиських офіційних установ і організацій на 
території республіки, краю, області. Повідомити дислокацію пунктів концентрації 
латишів, цифрові дані про кількість керівників, членів правління й активу в окремих 
установах та організаціях. Підготувати арешти всіх керівників та активістів по цих 
пунктах концентрації латишів, а також раніше врахованих латиських шпигунів, 
перебіжчиків і антирадянського активу. Операцію стосовно всіх цих категорій активу 
попередньо провести в один день з подальшим  розвитком по типу польської операції.” 
Таким чином, у період репресій до кримінальної відповідальності було притягнуто 87 осіб 
литовського населення України, з них засуджено до розстрілу - 31. 

На мешканців чеської національності посилювався не лише політичний, а й 
економічний тиск. Чехи жили замкненим колективом, який майже не мав зв’язків  з 
іншими колоніями. В період масових репресій до кримінальної відповідальності було 
притягнуто 109 чехів, з них засуджено до розстрілу 28 чоловік. 
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Репресії проти представників кримськотатарської національності розпочалися ще в 
1920-і рр. В цей час в Криму відбувся розгром “правого ухилу” в партійній організації і 
профспілках. Відбувся  великий  політичний  процес – так звана “справа Велі Ібрагімова”, 
що був головою Кримського ЦВК в 1924-1927 рр. В.Ібрагімова звинуватили в 
антирадянській діяльності, в зв’язках з націоналістичними організаціями. В 1928 р. його 
розстріляли. Справа В.Ібрагімова відкрила собою цілу серію переслідувань серед частини 
кримськотатарського народу, в основному службовців та інтелігенції. 

Проти багатьох службовців державного апарату кримськотатарської 
національності висувались сумнівні звинувачення в належності до підпільного комітету  
партії “Міліфірка”. В пресі отримав поширення термін “міліфірковщина”, що означав, 
серед іншого, тактику проникнення в апарат радянської влади з метою дискредитації її 
соціальної і національної політики, проповіді пантюркізму і татарського буржуазного 
націоналізму.   

Як і в інших місцях, суцільна колективізація в Криму, де компактно проживало 
татарське населення, проводилась адміністративними методами і нерідко 
супроводжувалась активним опором частини селянства, терором проти активістів, 
підпалами і потравами угідь. Обстановка погіршувалась наявністю різного роду релігійно-
культових традицій серед кримськотатарського населення, що мало найбільшу вагу серед 
сільського населення. Проте в 1931 р. місцева влада рапортувала про завершення 
суцільної колективізації Криму. 

В кінці 1928 р. органами ОДПУ була сфабрикована так звана справа “Султан-
Галеєвської контрреволюційної організації”, що виникла на хвилі штучної боротьби проти 
націоналухильництва. 28 липня 1930 р. комісія ОДПУ прийняла постанову по справі так 
званої “Султан-Галеєвської контрреволюційної організації”. До відповідальності було 
притягнуто 77 чоловік. Серед них представники всіх соціальних верств: селяни, 
робітники, службовці, студенти, як комуністи, так і безпартійні національності в 
основному татари і башкири. В числі притягнутих до відповідальності був і Ібрагім Дерен 
Айерли - голова Раднаркому Криму. 29 травня 1929 р. Ягода направив доповідну записку 
в Президію ЦК ВКП(б) О.Ярославському і ЦК ВКП(б) Л.Кагановичу “Про антипартійну і 
антирадянську діяльність К.Мухтарова, А.Єнбаєва, Г.Мажурова, Р.Сабирова, І.Фирдевса, 
О.Дерен-Айєрли на предмет вирішення питання про подальше перебування їх в рядах 
ВКП(б) і притягнення їх до відповідальності”.    Так    була    розпочата справа “Султан-
Галеєвської контрреволюційної організації”. Членам організації було поставлено в вину 
створення контрреволюційної організації, яка ставила своїм завданням проведення терору 
і збройного повстання, висунення програми створення Туринської держави, намагання 
розчленувати Радянський Союз. Партколегія ВКП(б) виключила всіх членів з партії і 
піддала репресіям. 

Отже, в результаті каральних заходів проти національних меншин України було 
завдано непоправної шкоди культурі, звичаям, традиціям цих народів, знищено, заслано 
на тривалі строки до виправно-трудових таборів, депортовано в інші республіки тисячі 
громадян, відірваних від рідних домівок, частина з яких загинули в засланні. Було 
сфальсифіковано сотні справ неіснуючих ворожих організацій, витворених уявою слідчих 
НКВС і на протязі десятиліть покритих серпанком забуття. Лише наприкінці XX ст. 
вдалося дізнатись про їх гірку, в переважній більшості, трагічну долю. 

 
 
 
 
 
 
 


