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Депортації населення з України (30–50 роки)

Однією з «білих плям» нашої історії є

депортація народів і груп народностей, яка

торкнулася в СРСР практично всіх.

Адміністративно командна система розглядала

виселення народів як засіб врегулювання

міжнаціональних конфліктів, ослаблення

соціальної напруженості. В умовах

беззаперечного підкорення обстановці того часу

навряд чи хтось міг висунути альтернативу

цьому заходу, реалізація якого здійснювалася

примусовим шляхом.

Питання про виселення народів є «болючим»

і для української історії. Не випадково до нього

проявляється такий великий інтерес. Та

історіографія з цієї проблеми дуже бідна, проте

часом з’являються статі, автори яких тією чи

іншою мірою порушують хоча б окремі аспекти

теми: з’ясовують кількісні дані, визначають

причини виселення, називають тих, хто

втілював ці заходи в життя, показують роль і

місце партійного й державного апарату в цьому

процесі, простежують труднощі, з якими

довелося зштовхнутися вигнанцям, та наслідки,

до яких призвела депортація, і, нарешті,

еволюцію самої ідеї у свідомості тих, хто її

проводив, взаємозв’язок депортації з політикою

держави тощо.

Якщо згрупувати причини депортації народів

за схемою, як бачив ці причини Сталін, то вони

зводяться до такого: очищення суспільства від

наявних і потенційних ворогів сталінізму, без

акцентування уваги на відмінностях між ними.

Дослідники відзначають, що потенційні вороги,

на думку Сталіна, могли «проявити себе в

наступний критичний період, у період війни

найнебезпечнішим чином — масовим

зрадництвом, повстанством, актами диверсій,

розкладаючим впливом на навколишніх, тобто

їх ворожа діяльність у власному таборі може

стати вирішальним фактором поразки».

Судячи з усього, Сталін з його концепцією

про загострення класової боротьби з побудовою

Депортации населения из Украины (30 - 50 годы)

Одной из «белых пятен» нашей истории является

депортация народов и групп народностей, которая

коснулась в СССР практически всех.

Административно-командная система рассматривала

выселение народов как средство урегулирования

межнациональных конфликтов, ослабление

социальной напряженности. В условиях

беспрекословного подчинения обстановке того

времени, вряд ли кто-то мог выдвинуть альтернативу

этому мероприятию, реализация которого

осуществлялась принудительным путем.

Вопрос о выселении народов является

«болезненным» и для украинской истории. Не

случайно к нему проявляется такой большой интерес.

Но историография по данной проблеме очень бедная.

Однако, временами появляются статьи, авторы

которых в той или иной степени задевают хотя бы

отдельные аспекты темы, выясняют количественные

данные, определяют причины выселения, называют

тех, кто воплощал эти меры в жизнь, показывают

роль и место партийного и государственного аппарата

в этом процессе, прослеживают трудности, с

которыми пришлось столкнуться изгнанникам, и

последствия, к которым привела депортация, и,

наконец, эволюцию самой идеи в сознании тех, кто ее

проводил, взаимосвязь депортации с политикой

государства и тому подобное.

Если сгруппировать причины депортации народов

по схеме, как видел эти причины Сталин, то они

сводятся к следующему: очищение общества от

существующих и потенциальных врагов сталинизма,

без акцентирования внимания на различиях между

ними. Исследователи отмечают, что потенциальные

враги, по мнению Сталина, могли «проявить себя в

следующий критический период, в период войны,

опасным образом - массовым предательством,

повстанчеством, актами диверсий, разлагающим

влиянием на окружающих, то есть их враждебная

деятельность в собственном лагере может стать

решающим фактором поражения».

Судя по всему, Сталин с его концепцией об

обострении классовой борьбы с построением
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соціалізму вбачав вихід із становища у

«похованні діючих внутрішніх і потенційних

ворогів соціалізму в землі або в глибокому

тилу». Один із дослідників, Б. П. Курашвілі

вважав, що для Сталіна було за краще - «в

глибокому тилу».

Однак у цьому зв’язку, йдучи далі, необхідно

звернути увагу й на причини, які зумовили

появу «потенційних ворогів» сталінізму, його

системи. В цілому їх можна згрупувати таким

чином: відсутність переконаності в міцності

ідей соціалізму, силі рішень, що приймалися

партією і урядом; превалювання особистих

інтересів, дрібнобуржуазних уявлень про життя;

жорсткість державних заходів, і насамперед,

рішень Сталіна та його оточення (Кагановича,

Берії, Молотова, Маленкова та ін.); репресії

політичних діячів у національно-державних

утвореннях; порушення принципів

внутріпартійного життя; зміна ідеологічних

орієнтацій, у тому числі і в національних

відносинах, різка невідповідність між теорією і

практикою здійснення національної політики;

формалізм і фальш в агітаційній пропаганді, а

почасти і повна її відсутність, особливо в

національних регіонах країни. Усі названі

фактори, починаючи з другої половини 20-х

років, перебували в арсеналі «сталінської», як

вона вже на той час іменувалася, національної

політики. Звичайно, ніхто не міг тоді сказати

про їх шкідливість, про завдання шкоди

інтернаціоналізмові, про нехтування правами

народів.

Архівні документи дають можливість певною

мірою висвітлити ці питання, хоч автори

усвідомлювали, що тут ще необхідно здійснити

тривалі й копіткі дослідження, які сприятимуть

глибшому і всебічному вивченню проблеми.

В 30-50-ті роки серед депортованих під

різноманітними приводами опинилося 3 226 340

(за іншими джерелами — 3 441 582)

представників різних національностей і

народностей Союзу. Немала частка їх припадала

социализма, видел выход из положения в

захоронении действующих внутренних и

потенциальных врагов социализма в земле или в

глубоком тылу. Один из исследователей, Борис

Павлович Курашвили считал, что для Сталина было

предпочтительнее - в глубоком тылу.

Однако в этой связи, идя дальше, необходимо

обратить внимание и на причины, которые

обусловили появление «потенциальных врагов»

сталинизма, его системы. В целом их можно

сгруппировать следующим образом, отсутствие

уверенности в прочности идей социализма, силе

решений, принимаемых партией и правительством;

превалирование личных интересов.

Мелкобуржуазных представлений о жизни; жесткость

государственных мероприятий, и прежде всего,

решений Сталина и его окружения, (Кагановича,

Берии, Молотова, Маленкова и других.) репрессии

политических деятелей в национально-

государственных образованиях; нарушение

принципов внутрипартийной жизни; изменение

идеологических ориентаций, в том числе и в

национальных отношениях. Резкое несоответствие

между теорией и практикой осуществления

национальной политики. Формализм и фальшь в

агитационной пропаганде, а отчасти и полное ее

отсутствие, особенно в национальных регионах

страны. Все названные факторы, начиная со второй

половины 20-х годов, находились в арсенале

сталинской, как она уже в то время именовалась,

национальной политики. Конечно, никто не мог тогда

сказать об их вредности, о нанесении ущерба

интернационализму, о пренебрежении правами

народов.

Архивные документы дают возможность в

определенной степени осветить эти вопросы, хотя

авторы понимали, что здесь еще необходимо

осуществить длительные и кропотливые

исследования, способствующие более глубокому и

всестороннему изучению проблемы.

В 30 - 50-е годы среди депортированных под

различными предлогами оказалось 3226340, по

другим источникам - 3441582, представителей разных

национальностей и народностей Союза. Немалая доля
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і на народи, що проживали на території України.

Ще в 1927 р. відбулася перша Всеукраїнська

нарада по роботі серед національних

меншостей, на якій було створено секції, що

однаковою мірою відстоювали права поляків,

німців, болгар, греків та ін. У республіці

проводилася помітна робота по залученню

трудящих різних національностей до

радянського будівництва, розв’язувалися

питання їх культурного розвитку. Проблеми

проживання народів на території України

розглядалися і на нараді по роботі серед

національних меншостей, що відбулася на

початку 30-х років.

Однак поступово давалося взнаки ослаблення

уваги до національних проблем, спостерігався

відхід від демократичних принципів їх

розв’язання. Внаслідок розправи з куркульством

у східні райони країни було депортовано

1317006 росіян, українців, білорусів, німців,

поляків та ін. Та адміністративно-командній

системі цього виявилося замало. Під лозунгом

необхідності «посилення революційної

пильності», як про це було оголошено в

офіційних документах, 28 квітня 1936 р.

Раднарком СРСР прийняв постанову № 776-120

сс про переселення «як політично

неблагонадійних» поляків з Української РСР у

Казахстан. Таким чином, громадяни польської

національності, які проживали на Україні,

виявилися першими, хто напередодні війни

змушений був відправитися на схід.

До першої групи було включено 35 820 поляків,

серед яких дорослих налічувалося 23 334 чол.

До Казахської РСР (в Алма-Атинську,

Карагандинську, Кокчетавську, Північно-

Казахстанську і Талди-Курганську області)

направлялося 35 735 чол., до областей

Російської Федерації — нечисленні групи — від

5 до 15 чол. Без суду і слідства було

депортовано близько 10 % населення Західної

України і Західної Білорусії.

их приходилась на народы, проживавшие на

территории Украины.

Еще в 1927 году состоялось первое Всеукраинское

совещание по работе среди национальных

меньшинств, на котором было создано секции,

которые в равной степени отстаивали права поляков,

немцев, болгар, греков и других. В республике

проводилась заметна работа по привлечению

трудящихся разных национальностей к советскому

строительству, решались вопросы их культурного

развития. Проблемы проживания народов на

территории Украины рассматривались и на

совещании по работе среди национальных

меньшинств, состоявшегося в начале 30-х годов.

Однако постепенно сказывалось ослабление

внимания к национальным проблемам, наблюдался

отход от демократических принципов их решения.

Вследствие расправы с кулачеством, в восточные

районы страны, было депортировано 1317006

россиян, украинцев, белорусов, немцев, поляков и

других. Но административно-командной системе

этого оказалось мало. Под лозунгом необходимости

«усиления революционной бдительности», как об

этом было объявлено в официальных документах, 28-

го апреля 1936-го года Совнарком СССР принял

постановление № 776-120 сс о переселении «как

политически неблагонадежных» поляков из

Украинской ССР в Казахстан. Таким образом,

граждане польской национальности, проживавших на

Украине, оказались первыми, кто накануне войны

вынужден был отправиться на восток.

К первой группе были включены 35 820 поляков,

среди которых взрослых насчитывалось 23334

человек. В Казахскую ССР, (в Алма-Атинскую,

Карагандинскую, Кокчетавскую, Северо-

Казахстанскую и Талды-Курганскую области),

направлялось 35735 человек. В области Российской

Федерации - немногочисленные группы - от 5 до 15

человек. Без суда и следствия были депортированы

около 10% населения Западной Украины и Западной

Белоруссии.
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Народи Західної України і Західної Білорусії

сприйняли включення цих регіонів як акт їхнього

волевиявлення. Однак прихід сюди Червоної

Армії і встановлення Радянської влади

сприймалися населенням по-різному, в тому

числі й польським, яке становило близько однієї

третини від усієї його кількості. 29 грудня 1939 р.

було прийнято постанову РНК СРСР № 2122-617

і затверджено «Положення про спецпоселення і

трудове влаштування осадників, виселених із

західних областей УРСР і БРСР». Положення

підписав нарком внутрішніх справ Л. Берія. Для

його виконання терміново виділялося 55

залізничних вагонів.

Хто ж потрапляв під категорію осадників? Це

були переселенці з Польщі, колишні

військовослужбовці польської армії, які

виконували функції поліції. Польська система

управління терміново ліквідовувалася. Всі, хто не

хотів перебудовуватися, тобто «чужі люди»,

підлягали виселенню вглиб СРСР: на Поволжя, у

Сибір, Комі АРСР, Казахстан.

Багато з цих службовців сиділо у в'язницях і

таборах. Тому 2 березня 1940 р. РНК СРСР

ухвалила постанову № 289-127 сс про виселення з

районів Західної України і Західної Білорусії

членів сімей усіх поміщених у табори й в’язниці

військовополонених і колишніх офіцерів

польської армії, а також тюремників, жандармів,

розвідників, колишніх поміщиків, фабрикантів і

чиновників держапарату, учасників повстанських

і контрреволюційних організацій, біженців з

районів колишньої Польщі, що відійшли до

Німеччини, які виявили бажання виїхати з

Радянського Союзу на зайняту територію і не

були прийняті німецьким урядом.

Обсяг роботи був величезним, потребували

розв’язання безліч організаційних питань. У

зв’язку з цим 10 квітня 1940 р. РНК СРСР

постановою № 497-177 сс затвердила інструкцію

по виселенню осіб, які підпадали під постанову

від 2 березня того ж року. В постанові

вказувалося, що депортації підлягають 22-25 тис.

Народы Западной Украины и Западной

Белоруссии восприняли включение этих регионов

как акт их волеизъявления. Однако приход сюда

Красной Армии и установления Советской власти

воспринимались населением по-разному, в том

числе и польским, которое составляло около одной

трети всего его количества. 29 декабря 1939 было

принято постановление СНК СССР № 2122-617 и

утверждено «Положение о спецпоселениях и

трудовое устройство осадников, выселенных из

западных областей УССР и БССР». Положение

подписал нарком внутренних дел Лаврентий Берия.

Для его выполнения срочно выделялось 55

железнодорожных вагонов.

Кто попадал под категорию осадников? Это были

переселенцы из Польши, бывшие военнослужащие

польской армии, выполнявшие функции полиции.

Польская система управления срочно

ликвидировалась. Все,́ кто не хотел перестраиваться,

то есть «чужие люди», подлежали выселению вглубь

СССР, на Поволжье, в Сибирь, Коми АССР,

Казахстан.

Многие из этих служащих сидели в тюрьмах и

лагерях. Поэтому 2 марта 1940 СНК СССР принял

постановление № 289-127 сс о выселении из

районов Западной Украины и Западной Белоруссии

членов семей всех помещенных в лагеря и тюрьмы

военнопленных, и бывших офицеров польской

армии. А также тюремщиков, жандармов,

разведчиков, бывших помещиков, фабрикантов и

чиновников госаппарата, участников повстанческих

и контрреволюционных организаций. Беженцев из

районов бывшей Польши, отошедших к Германии.

Изъявивших желание выехать из Советского Союза

на занятую территорию и не были принятые

немецким правительством.

Объемы работы были огромными, требовавшими

решения множество организационных вопросов. В

связи с этим 10 апреля 1940 СНК СССР

постановлением № 497-177 сс утвердила

инструкцию по выселению лиц, подпадавших под

постановление от 2 марта того же года. В

постановлении указывалось, что депортации
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сімей.

Після переселення нових контингентів

населення із західних регіонів країни на

доповнення до тих, що вже прибули з початку 30-

х років і до 1942 р., кількість сімей поселенців

становила 258 448 (959 482 чол.). Серед них було

28 569 (137 351 чол.) сімей осадників, 25 863 сім’ї

(76 347 чол.) біженців. В абсолютних цифрах у

той час на промислових підприємствах з них

працювали 318 564 чол., у сільському

господарстві - 418 569 чол., або третина всіх

депортованих із Західної України і Західної

Білорусії, тобто 318 800 сімей (1 173 170 чол.).

Становище переселенців було дуже складним.

Вони зазнавали величезних труднощів з

продовольством. Смертність серед них становила

близько 16 %. Влаштуванням депортованих на

місцях займалися 1136 селищних і 228 районних

комендатур.

У травні — червні 1941 р. за наказом НКВС

СРСР почалося виселення зсильнопоселенців та

членів їхніх сімей з республік Прибалтики,

Молдавської РСР, Західної України та Західної

Білорусії. Загалом у зазначений період

переселялося 85 716 чол. Їх переміщували в

Алтайський і Красноярський краї, у Казахстан,

Комі АРСР та Омську область. Причинами

переселення називалися розкрадання

соціалістичного майна, бандитизм, розбій, умисне

вбивство, зґвалтування, підробка грошових

знаків, крадіжки, контрабанда, зберігання

вогнепальної зброї тощо. На основі рішень уряду

про переселення осіб цього контингенту

з’явилася і постанова «Про порядок застосування

заслання на поселення для деякої категорії

злочинців». Приписи інструкції суворо

виконувалися.

21 травня 1941 р. нарком Л. Берія підписав

наказ про розселення на 20 років у Кустанайській

області Казахської РСР поселенців із Західної

України і Західної Білорусії. Для їх доставки

виділялося 1496 вагонів і гроші сумою 18 500 тис.

крб. Однак витрати були значно більшими,

подлежат 2-25 тыс. семей.

После переселения новых контингентов

населения из западных регионов страны в

дополнение к тем, что уже прибыли с начала 30-х

годов и до 1942 года, количество семей поселенцев

составляла 258 448 (959 482 чел.) Среди них было

28569 (137 351 чел.) семей осадников, 25863 семьи,

(76 347 чел.) беженцев. В абсолютных цифрах в то

время на промышленных предприятиях из них

работали 318 564 человек, в сельском хозяйстве -

418569 человек. Или треть всех депортированных из

Западной Украины и Западной Белоруссии, то есть

318 800 семей (1 173 170 чел.)

Положение переселенцев было очень сложным.

Они испытывали огромные трудности с

продовольствием. Смертность среди них составляла

около 16%. Устройством депортированных на

местах занимались 1136 поселковых и 228 районных

комендатур.

В мае - июне 1941 года по приказу НКВД СССР

началось выселение принудительных поселенцев и

членов их семей из республик Прибалтики,

Молдавской ССР, Западной Украины и Западной

Белоруссии. Всего в указанный период переселялось

85716 человек. Их перемещали в Алтайский и

Красноярский края, в Казахстан, Коми АССР и

Омскую область. Причинами переселения

назывались хищение социалистического имущества,

бандитизм, разбой, умышленное убийство,

изнасилование, подделка денежных знаков, кражи,

контрабанда, хранение огнестрельного оружия и

тому подобное. На основе решений правительства о

переселении лиц данного контингента появилась и

постановление «О порядке применения ссылки на

поселение для некоторой категории преступников».

Предписания инструкции строго выполнялись.

21 мая 1941 нарком Л. Берия подписал приказ о

расселении на 20 лет в Кустанайской области

Казахской ССР поселенцев из Западной Украины и

Западной Белоруссии. Для их доставки выделялось

1496 вагонов и деньги в сумме 18 500 тыс. руб.

Однако расходы были значительно больше,

поскольку переселенцев насчитывалось самом деле
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оскільки переселенців налічувалося насправді не

85 716 чол., як передбачалося, а 94 896 чол. З них,

повідомляв у записці начальник ВСП (відділу

спецпоселень) ГУЛАГу НКВС СРСР М.

Конрадов, 3600 чол. направлялося в Комі АРСР, 7

000 - у Красноярський край, 9802 - на Алтай, 10

000 - у Новосибірську область, 6000 чол. - в

Омську, 11 000 - у Казахстан, 4000 чол. - у

Кіровську область.

У червні - липні 1941 р. почали прибувати

перші ешелони із зсильнопоселенцями. Так, з

Південно-Казахстанської області повідомлялося,

що з 4 по 11 червня туди прибуло три ешелони з

636 родинами (2291 чол.) з районів Львівської,

Ровенської і Тернопільської областей Української

РСР. Це були учасники повстанських організацій

ОУН. Повідомлялося також, що «всім

поселенцям замість паспортів були видані

довідки-посвідчення» та що під час розселення

ніяких інфекційних епідемій не спостерігалося.

В той же час до Омської області прибуло 11

ешелонів із зсильнопоселенцями з Молдавської

РСР, Західної України та Західної Білорусії — 11

484 чол. Як відзначається у зведеннях відділів

спецпоселень, депортовані зазнавали великих

бідування під час переїзду й у процесі

влаштування на нових місцях. Як правило,

місцеві власті направляли їх на роботу на

підприємства лісової промисловості та

кольорової металургії, розташовані за 10 км від

залізниць.

Серед перших акцій депортації було і

виселення 1329 чол.— мешканців західних

районів України і Білорусії. Вони переселялися

на основі прийнятої 17 липня 1937 р. ЦВК і РНК

СРСР постанови № 103/1127-26 сс як

«неблагонадійний елемент, що проживав у

створених за цією ж постановою заборонених

смугах (прикордонних зонах)».

30 липня 1937 р. з’явився і наказ НКВС СРСР №

00447, згідно з яким переселялися «члени сімей

троцькістів і диверсантів, що активно сприяли

антирадянській діяльності». До міст, з яких мала

не 85 716 человек, как предполагалось, а 94 896

человек. Из них, сообщал в записке начальник ОСП

(отдела спецпоселений) ГУЛАГа НКВД СССР М.

Конрада, 3600 человек направлялось в Коми АССР,

7000 - в Красноярский край, 9802 - на Алтай, 10000 -

в Новосибирскую область, 6000 человек - в Омск,

11000 - в Казахстан, 4000 человек - в Кировскую

область.

В июне - июле 1941 года начали прибывать

первые эшелоны с ссыльными поселенцами. Так из

Южно-Казахстанской области сообщалось, что с 4

по 11е июня туда прибыло три эшелона с 636

семьями (2291 чел.) из районов Львовской,

Ровенской и Тернопольской областей Украинской

ССР. Это были участники повстанческих

организаций ОУН. Сообщалось также, что «всем

поселенцам вместо паспортов были выданы

справки-удостоверения» и что во время расселения

никаких инфекционных эпидемий не наблюдалось.

В то же время в Омскую область прибыло 11

эшелонов с ссыльнопоселенцами с Молдавской

ССР, Западной Украины и Западной Белоруссии, -

11484 человека. Как отмечается в сводках отделов

спецпоселений, депортированные несли большие

лишения при переезде и в процессе устройства на

новых местах. Как правило, местные власти

направляли их на работу на предприятия лесной

промышленности и цветной металлургии,

расположенные в 10 км от железных дорог.

Среди первых акций депортации было и

выселение 1329 человек, - жителей западных

районов Украины и Белоруссии. Они переселялись

на основе принятой 17 июля 1937 ЦИК и СНК СССР

постановления № 103-1127-26 стр как

неблагонадежный элемент, проживавший в

созданных этим же постановлением запрещенных

полосах (пограничных зонах).

30 июля 1937 появился приказ НКВД СССР №

00447, согласно которому переселялись «члены

семей троцкистов и диверсантов, активно

способствовавших антисоветской деятельности». К

городам, из которых должна была выселяться эта

категория лиц, относились Киев, Таганрог и другие.
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виселятися ця категорія осіб, відносилися Київ,

Таганрог та ін. Щоправда, відповідно до наказу їм

дозволялося «вибирати місце для проживання».

Правда, согласно приказу, им разрешалось

«выбирать место для проживания».

До 1937 р. відноситься також і початок

депортації німців з території Української РСР.

Спочатку це були нечисленні групи. Так, за

даними Р. Конквеста, жителі села Хальбштадт

Запорізької області (німецькі протестанти, які

поселилися тут ще в часи Катерини II) завдяки

допомозі, поданій менонітами (одновірцями) з

Німеччини, вціліли під час голоду 1933 р., однак з

1937 р. по 1938 р. всі були вислані як шпигуни.

Велика Вітчизняна війна, з початком якої

погіршилася економічна обстановка на місцях й

загострилася криміногенна ситуація, зумовила

посилення жорстокості заходів щодо дотримання

дисципліни, яке супроводжувалося розширенням

депортації народів. Як відомо, одразу ж було

вислано радянських німців, які проживали у своїй

автономній республіці на Поволжі. Їх

депортували на основі постанови РНК СРСР і ЦК

ВКП(б) від 12 серпня 1941 р. (№ 2060-935 с) і

Указу Президії Верховної Ради СРСР № 21 -160

від 28 серпня 1941 р. «Про переселення німців,

що проживають у районах Поволжя». Німців з

Поволжя, Сталінградської і Саратовської

областей було вислано 438 280 чол. (за іншими

даними — 446 480 чол.).

Однак операції по переселенню німців на

цьому не завершилися. Наприкінці 1941 р. - на

початку 1942 р. почалася депортація їх з інших

областей країни, в тому числі й з території

України. Було прийнято десятки юридичних актів

з цього приводу. Стосовно України 22 вересня

1941 р. Державний Комітет Оборони прийняв

постанову № 702 сс про переселення 31 320 чол.

із Запорізької області. 30720 з них відправлялися

на нові місця проживання в Актюбінську область.

600 чол. було відлучені при цьому на будівництво

шосейної дороги в Астрахані.

На основі цієї ж постанови рушили на схід (до

Кустанайської області) у примусовому порядку

К 1937 году относится также и начало

депортации немцев с территории Украинской ССР.

Сначала это были немногочисленные группы. Так,

по данным Конквеста, жители села Хальбштадт

Запорожской области, немецкие протестанты,

которые поселились здесь еще во времена

Екатерины Второй. Благодаря помощи,

предоставленной меннонитами, единоверцами из

Германии, уцелели во время голода 1933го года,

однако с 1937 по 1938 годы все были высланы как

шпионы.

Великая Отечественная война, с началом которой

ухудшилась экономическая обстановка на местах и

  о бострилась криминогенная ситуация,

обусловила усиление жестокости мероприятий по

соблюдению дисциплины, сопровождалось

расширением депортации народов. Как известно,

сразу же было выслано советских немцев,

проживавших в своей автономной республике в

Поволжье. Их депортировали на основе

постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 12

августа 1941 (№ 2060-935 и Указа Президиума

Верховного Совета СССР № 21-160 от 28 августа

1941 «О переселении немцев, проживающих в

районах Поволжья». Немцев из Поволжья,

Сталинградской и Саратовской областей было

выслано 438 280 человек. По другим данным - 446

480 человек.

Однако операции по переселению немцев на этом

не закончились. В конце 1941 - в начале 1942 года

началась депортация их из других областей страны,

в том числе и с территории Украины. Было принято

десятки юридических актов по этому поводу. Что

касается Украины, 22 сентября 1941

Государственный Комитет Обороны принял

постановление № 702 сс о переселении 31320 чел. из

Запорожской области. 30720 из них отправлялись на

новые места жительства в Актюбинской области.

600 человек было отлучено при этом на

строительство шоссейной дороги в Астрахани.
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2590 радянських німців з Луганської області.

Нарком внутрішніх справ УРСР Савченко

повідомляв у листі до заступника наркома

внутрішніх справ СРСР П. І. Мальцева таке:

«Німецьке населення у більшості своїй настроєно

вороже до Рад. Першими були переселені з

області чоловіки-німці віком від 16 до 60 років.

Вони вибули восени 1941 р.». Решта, а це- 11 898

чол.- були відправлені на схід 21 червня 1942 р.

У жовтні 1941 р. почали вживатися заходи на

виконання постанови ДКО в Сталінській області,

де проживали 36 880 (за іншими даними - 35 925)

радянських німців. Як повідомлялося у зведеннях

Відділу спецпоселень НКВС УРСР, на 10 жовтня

1941 р. їх було відправлено з області 28 743 чол.

Проте й на цьому депортація німців з території

України не припинилася. За постановами ДКО,

Рад фронтів у 1941-1942 рр. було переселено 9200

громадян німецької національності з Одеської і

Дніпропетровської областей до Алтайського

краю. Зокрема, з останньої вислали 3250 чол. На

основі постанови Рад фронтів та наказу НКВС

СРСР за № 010714 від 20 березня 1942 р. до

Кустанайської області Казахської РСР відбуло

1500 німців з Харківської області. Відділ

спецпоселень НКВС СРСР, повідомляючи про це,

відзначив, що на переселення виділено 205 тис.

крб. В той же час депортувалося близько 65 тис.

німців з Кримської Автономної Республіки.

Таким чином, до середини 1942 р. все німецьке

населення, яке дисперсне проживало на території

республіки, було переселене у східні райони

країни. Його становище не відрізнялося від

становища тих, хто прибув сюди раніше. Майже

до липня 1944 р. не було налагоджене управління

справами німцями-спецпоселенцями. 27 липня

1944 р. заступник наркома внутрішніх справ

СРСР В. В. Чернишов звернувся до Л. Берії з

пропозицією «покласти управління німцями на

органи спецпоселень НКВС СРСР, створені для

управління мобілізованими для роботи у

вугільній, нафтовій та оборонній промисловості,

а також на органи НКДБ СРСР, що працювали у

сфері управління таборами й будовами НКВС

На основе этого же постановления двинулись на

восток, в Кустанайскую область, в принудительном

порядке 2590 советских немцев из Луганской

области. Нарком внутренних дел УССР Савченко

сообщал в письме к заместителю наркома

внутренних дел СССР Мальцеву следующее.

«Немецкое население в большинстве своем

настроено враждебно к Советам. Первыми были

переселены из области мужчины-немцы в возрасте

от 16 до 60 лет. Они отбыли осенью 1941 года».

Остальные, а это - 11898 чел., - были отправлены на

восток 21 июня 1942 года.

В октябре 1941го года предпринимались меры во

исполнение постановления ГКО в Сталинской

области, где проживали 36 880 (по другим данным -

35 925) советских немцев. Как сообщалось в сводках

Отдела спецпоселений НКВД УССР, на 10 октября

1941 были отправлены из области 28743 чел. Однако

и на этом депортация немцев с территории Украины

не прекратилась. По постановлениям ГКО, Советов

фронтов в 1941-1942 годах было переселено 9200

граждан немецкой национальности из Одесской и

Днепропетровской областей в Алтайский край. В

частности, с последней выслали 3250 чел. На основе

постановления Советов фронтов и приказа НКВД

СССР за № 010714 от 20 марта 1942 в Кустанайскую

область Казахской ССР отбыло 1500 немцев из

Харьковской области. Отдел спецпоселений НКВД

СССР, сообщая об этом, отметил, что на

переселение выделено 205 тыс. руб. В то же время

депортировалось около 65 тыс. немцев из Крымской

Автономной Республики.

Таким образом, к середине 1942 года все

немецкое население, дисперсно проживавшее на

территории республики, было переселено в

восточные районы страны. Его положение не

отличалось от положения тех, кто прибыл сюда

раньше. Почти до июля 1944 года не было налажено

управление делами немцами-спецпоселенцами. 27

июля 1944 заместитель наркома внутренних дел

СССР Чернышев обратился к Берии с

предложением, положить управления немцами на

органы спецпоселений НКВД СССР, созданные для

управления мобилизованными для работы в

угольной, нефтяной и оборонной промышленности,
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СРСР, на оперативне-чекістські відділи НКВС

СРСР». Пропозицію було прийнято.

Завдяки заходам, що їх вживав польський

емігрантський уряд, Президія Верховної Ради

СРСР ухвалила 17 серпня 1941 р. указ, згідно з

яким польські громадяни звільнялися від

спецпоселення. За директивою НКВС СРСР, їм

дозволялося проживати на території Радянського

Союзу, за винятком прикордонних і заборонених

зон, місць, оголошених на воєнному стані, а

також режимних міст 1-ї і 2-ї категорій.

Однак на практиці це розпорядження часто не

виконувалося. У спеціальному листі за підписом

Л. Берії, направленому наркоматам внутрішніх

справ республік і управлінням НКВС,

пропонувалося «звернути особливу увагу на

арешти поляків на території Західної України і

Західної Білорусії, які зазнавали вони після 19

вересня 1939 р. і до 17 вересня 1940 р.». Вони, як

відзначалося в цьому листі, звинувачувалися у

виступах проти Радянської влади. Трохи пізніше

заступник наркома внутрішніх справ СРСР Б.З.

Кобулов зазначав, що спецпоселенці з поляків,

заарештовані до 17 вересня 1939 р., є дезертирами

і провокаторами, а такі злочинці, на його думку,

«звільненню з-під спецпоселення не підлягають».

І все-таки заходи щодо визволення громадян

польської національності вживалися. Так,

начальник управління НКВС по Омській області

повідомляв у відділ спецпоселень того ж

Наркомату, що на основі Указу Президії

Верховної Ради СРСР до лютого 1942 р. з 3578

поляків, які прибули із Західної України й

Західної Білорусії, було звільнено 2917 чол.

Аналогічні факти мали місце й в інших областях

Росії.

Як результат, значна частина громадян польської

національності до квітня 1944 р. повернулася на

проживання в Україну, в тому числі до Сумської

області — 1077 чол., Полтавської — 1406,

Харківської — 1142, Кіровоградської — 1096,

Чернігівської — 501, Запорізької — 417, до

Херсонської — 982 чол. Згодом кількість поляків,

що прибували в республіку, зростала. Їх

а также на органы НКГБ СССР, работавших в сфере

управления лагерями и строениями НКВД СССР, в

оперативно-чекистские отделы НКВД СССР.

Предложение было принято.

Благодаря мерам, которые предпринимало

польское эмиграционное правительство, Президиум

Верховного Совета СССР принял 17 августа 1941

указ, согласно которому польские граждане

освобождались от спецпоселения. По директиве

НКВД СССР, им разрешалось проживать на

территории Советского Союза, за исключением

пограничных и запрещенных зон, мест обявленных

на военном положении, а также режимных городов

1-й и 2-й категорий.

Однако на практике это распоряжение часто не

выполнялось. В специальном письме за подписью

Берии, направленном наркоматам внутренних дел

республик и управлением НКВД, предлагалось

«обратить особое внимание на аресты поляков на

территории Западной Украины и Западной

Белоруссии, которым подвергались они после 19

сентября 1939 и до 17 сентября 1940». Они, как

отмечалось в этом письме, обвинялись в

выступлениях против Советской власти. Чуть позже

заместитель наркома внутренних дел СССР Кобулов

отмечал, что спецпоселенцы из поляков,

арестованные до 17 сентября 1939, являются

дезертирами и провокаторами, а такие преступники,

по его мнению, «освобождению из-под

спецпоселения не подлежат».

И все же меры по освобождению граждан

польской национальности принимались. Так,

начальник управления НКВД по Омской области

сообщал в отдел спецпоселений того же Наркомата,

что на основе Указа Президиума Верховного Совета

СССР в феврале 1942 года с 3578 поляков,

прибывших из Западной Украины и Западной

Белоруссии, были освобождены 2917 чел.

Аналогичные факты имели место и в других

областях России.

Как результат, значительная часть граждан

польской национальности к апрелю 1944 года

вернулась на жительство в Украине, в том числе в

Сумской области - 1077 чел., Полтавской - 1406,

Харьковской - 1142, Кировоградской - 1096,
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додатково розселили у названих областях, а

також у Дніпропетровській області — 2814 чол.,

Одеській— 1355 чол., Вінницькій— 105,

Київській — 1949 чол. Загалом же було

повернуто й розселено в південних областях

РРФСР і в Україні 54 119 громадян польської

національності, депортованих у північні й східні

райони країни.

Черниговской - 501, Запорожской - 417, в

Херсонской - 982 чел. Впоследствии количество

поляков, прибывающих в республику, росло. Их

дополнительно расселили в названных областях, а

также в Днепропетровской области - 2814 чел.,

Одесской - 1355 чел., Винницкой - 105, Киевской -

1949 чел. В целом же было возвращено и расселено

в южных областях РСФСР и в Украине 54119

граждан польской национальности,

депортированных в северные и восточные районы

страны.

Депортації з території України зазнали й інші

групи населення. Так, особливу групу

переселенців становили «фольксдойч». 14 грудня

1943 р. начальник 1-го спецвідділу НКВС СРСР

М. Кузнецов і нарком внутрішніх справ

Української РСР В. С. Рясной направили до

Наркомату внутрішніх справ СРСР запит, «як

бути із сім’ями пособників німецьким окупантам

і самими пособниками (фольксдойч)».

7 січня 1944 р. вийшло розпорядження № 20 за

підписом Л. Берії, в якому нарком наказував «усіх

виявлених пособників на території України

заарештувати з конфіскацією майна на основі

наказу НКВС СРСР за № 001552 (1940 р.). Усіх

направляти до Чорногорського спецтабору (ст.

Чорногорські копальні Красноярського краю) для

їх дальшого утримання».

Необхідно відзначити, що на початку 1943 р.

обстановка на території республіки в цілому

помітно загострилася. Український штаб

партизанського руху дав вказівку загонам

червоних партизан рухатися у західному

напрямку, де ОУН продовжувала формувати

озброєні групи з місцевого населення. І якщо

раніше ці загони боролись з німецькими

окупантами, то тепер вони готувалися до

боротьби з окупантами червоними. Серед

місцевого населення проводилася агітаційна

робота під лозунгом «за самостійну Україну без

більшовиків і москалів». Відбувалося поступове

об’єднання цих націоналістичних сил. Боротьба

набирав повсюдно відкритої форми. 12 березня

1944 р. нарком внутрішніх справ СРСР С. М.

Депортации с территории Украины подверглись и

другие группы населения. Так особую группу

переселенцев составляли «фольксдойч». 14 декабря

1943 начальник 1-го спецотдела НКВД СССР

Кузнецов и нарком внутренних дел Украинской ССР

Рясной направили в Наркомат внутренних дел СССР

запрос, как быть с семьями пособников немецких

оккупантов и самыми пособниками, фольксдойч.

7 января 1944 вышло распоряжение № 20 за

подписью Лаврентия Берии, в котором нарком

приказывал, всех выявленных пособников на

территории Украины арестовать с конфискацией

имущества на основании приказа НКВД СССР за №

001552 (1940 г.). Всех направлять в Черногорский

спецлагерь, станция Черногорские копи

Красноярского края, для их дальнейшего

содержания.

Необходимо отметить, что в начале 1943 года

обстановка на территории республики в целом

заметно обострилась. Украинский штаб

партизанского движения дал указание отрядам

красных партизан двигаться в западном

направлении, где ОУН продолжала формировать

вооруженные группы из местного населения. И если

раньше эти отряды боролись с немецкими

оккупантами, то теперь они готовились к борьбе с

оккупантами красными. Среди местного населения

проводилась агитационная работа под лозунгом, «за

независимую Украину без большевиков и

москалей». Происходило постепенное объединение

этих националистических сил. Борьба набирал

повсеместно открытой формы. 12 марта 1944 нарком

внутренних дел СССР С. М. Круглов и его
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Круглов та його заступник І. А. Серов, які

прибули в Україну за дорученням НКВС СРСР,

повідомляли Берії, що вони «... на місці

перевірили випадки проявів бандитизму з боку

українських націоналістів у Ровенській,

Волинській, Тернопільській областях. Серцевину

бандитських формувань у цих районах склали

загони так званої української повстанської армії

(«УПА»), створеної організацією українських

націоналістів, бандерівців». До загонів активно

залучалася й молодь. Спочатку це були невеликі

озброєні групи («оюфті»).

За архівними даними, УПА вилучила у фашистів

понад 700 мінометів, близько 10 тис. станкових і

ручних кулеметів, 100 тис. ручних гранат, 80 тис.

мін і снарядів, понад 12 млн. патронів, 300

польових радіостанцій, близько 100 портативних

друкарень та інше спорядження.

Узагальнюючі дані свідчать, що з 1944 р. по

1953 р. цими групами в західних областях

України було здійснено 14 424 бойових операцій,

з них — 5099 терористично-диверсійних, 457

випадків роззброєння груп місцевої міліції, 1004

підпали колгоспного і радгоспного майна (часто

це були провокації від НКВС для дискредитації

повстанського руху) і т. д.

НКВС СРСР інформував про обстановку, що

склалася в Україні, Й. Сталіна і В. Молотова.

Боротьба особливо загострилася з приходом

Червоної Армії до західноукраїнських областей.

Все це стало причиною появи розпорядження

НКВС СРСР, прийнятого у березні 1944 р. «Сім’ї,

зі складу яких маються оунівці, що перебували на

нелегальному становищі або тих, що займалися

бандитизмом, а також сім’ї засуджених оунівців

взяти на облік і виселити до тилових областей

Союзу», — читаємо в цьому документі.

Протягом 20 днів у березні 1944 р. було

проведено 65 військово-каральних операцій, у

ході яких були ліквідовані повстанські групи

«Еней», «Олег», «Чорна ворона» та ін. Тільки із 7

по 28 березня було затримано 2101 повстанця, а

також вилучили 2 гармати, 36 кулеметів, 84

автомати, 401 гвинтівку, 35 пістолетів, 464

заместитель І.А.Серов, прибывшие в Украину по

поручению НКВД СССР, сообщали Берии, что они,

«... на месте проверили случаи проявлений

бандитизма со стороны украинских националистов в

Ровенской, Волынской, Тернопольской областях.

Сердцевину бандитских формирований в этих

районах составили отряды так называемой

Украинской повстанческой армии, («УПА»),

созданной организацией украинских националистов,

бандеровцев». В отряды активно привлекалась и

молодежь. Сначала это были небольшие

вооруженные группы («оюфти»).

По архивным данным, УПА изъяла у фашистов

более 700 минометов, около 10 тыс. станковых и

ручных пулеметов, 100 тыс. ручных гранат, 80 тыс.

мин и снарядов, более 12 млн. патронов, 300

полевых радиостанций, около 100 портативных

типографий и другое снаряжение.

Обобщающие данные свидетельствуют, что с

1944 по 1953 годы этими группами в западных

областях Украины было осуществлено 14 424

боевых операций, из них - 5099 террористически

диверсионных, 457 случаев разоружения групп

местной милиции, 1004 поджоги колхозного и

совхозного имущества, (часто это были провокации

от НКВД для дискредитации повстанческого

движения) и т. д.

НКВД СССР информировал об обстановке,

сложившейся в Украине, Сталина и Молотова.

Борьба особенно обострилась с приходом Красной

Армии в западноукраинские области. Все это стало

причиной появления распоряжения НКВД СССР,

принятого в марте 1944 года. «Семьи, из состава

которых имеются оуновцы, которые находились на

нелегальном положении или занимавшихся

бандитизмом, а также семьи осужденных оуновцев

взять на учет и выселить в тыловые области Союза»,

- читаем в этом документе.

В течение 20 дней в марте в 1944 года было

проведено 65 военно-карательных операций, в ходе

которых были ликвидированы повстанческие

группы «Эней», «Олег», «Черная ворона» и другие.

Только с 7 по 28 марта было задержано 2101

повстанца, а также изъяли 2 орудия, 36 пулеметов,

84 автомата, 401 винтовку, 35 пистолетов, 464
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гранати, 40 ящиків мін, 49 603 патрони і т. д.

Додатково у ході прочісування лісових масивів

було затримано ще 7517 чол. і знищено 734

активних ватажків, більшість з яких загинули від

рук зрадників та провокаторів, що були

спеціально заслані в загони.

Результати перших операцій були доведені до й.

Сталіна, В. Молотова, М.Хрущова. Останній вніс

пропозицію «...повідомити українською мовою

місцевим жителям районів, де ліквідовано банди,

про склад банд, прізвища учасників, про кількість

вилученої зброї, а також про наступне

переселення до Сибіру сімей активних учасників

оунівських банд». Подробиці щодо переселення

були деталізовані у наказі НКВС СРСР від 31

березня 1944 р. за підписом Л. Берії. Останній

вимагав не зволікати з виконанням вказівок.

«Направлення на заслання членів сімей оунівців і

повстанців,— читаємо в документі, — проводити

після затвердження постанови, не чекаючи

одержання рішення Особливої наради».

За даними Комітету держбезпеки УРСР,

збитки, завдані військовими формуваннями ОУН

і УПА (до весни 1945 р. в них налічувалося

більше 90 тис. чол.), були величезними. Під час

збройної боротьби повстанців у післявоєнні роки

в західних областях України були ліквідовані 30

секретарів райкомів партії, 32 голови і

заступники голів райвиконкомів, 37 секретарів

обласних і районних комітетів комсомолу, сотні

депутатів обласних, міських і районних Рад, 50

православних священиків (до цього приклались і

провокатори з НКВС). Від рук як повстанців, так і

перевдягнених у форму УПА червоноармійців

(особливо відзначились колишні «ковпаківці»), в

цих районах загинуло понад 30 тис. мирних

громадян. Крім цього, під час сутичок, повстанці

знищили також 25 тис. військовослужбовців і

співробітників каральне-правоохоронних органів.

На початку квітня 1944 р. генерал І. А. Серов,

який керував боротьбою з повстанцями,

доповідав у Наркомат внутрішніх справ СРСР В.

В. Чернишову, що до переселення з України

готовий ешелон з 2000 сімей оунівців. Вони

гранаты, 40 ящиков мин, 49603 патронов и так

далее. Дополнительно в ходе прочесывания лесных

массивов были задержаны еще 7517 человек и

уничтожено 734 активных предводителей,

большинство из которых погибли от рук предателей

и провокаторов, специально подосланных в отряды.

Результаты первых операций были доведены до

Сталина, Молотова, Хрущева. Последний внес

предложение, «... сообщить украинским языком

местным жителям районов, где ликвидированы

банды, о составе банд, фамилии участников, о

количестве изъятого оружия, да и о переселении в

Сибирь семей активных участников оуновских

банд». Подробности о переселении были

детализированы в приказе НКВД СССР от 31 марта

1944 за подписью Берии. Последний требовал не

тянуть с выполнением указаний. «Направление в

ссылку членов семей оуновцев и повстанцев, -

читаем в документе, - проводить после утверждения

постановления, не дожидаясь получения решения

Особого совещания».

По данным Комитета госбезопасности УССР,

убытки, причиненные военными формированиями

ОУН и УПА (до весны 1945 года в них

насчитывалось более 90 тыс. человек), были

огромными. Во время вооруженной борьбы

повстанцев в послевоенные годы в западных

областях Украины были ликвидированы 30

секретарей райкомов партии, 32 председатели и

заместители председателей райисполкомов, 37

секретарей областных и районных комитетов

комсомола, сотни депутатов областных, городских и

районных Советов, 50 православных священников,

(до этого приложились и провокаторы из НКВД). От

рук как повстанцев, так и переодетых в форму УПА

красноармейцев, (особенно отличились бывшие

«ковпаковцы»), в этих районах погибло более 30

тыс. мирных граждан. Кроме этого, во время

схваток, повстанцы уничтожили также 25 тыс.

военнослужащих и сотрудников карательно-

правоохранительных органов.

В начале апреля 1944 года генерал Серов,

который руководил борьбой с повстанцами,

докладывал в Наркомат внутренних дел СССР

Чернышеву, что до переселения из Украины готов
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направлялися до Красноярського краю.

Контингент осіб, що виселялися з

розширенням каральних військово-чекістських

операцій, зростав. До кінця 1945 р. на

спецпоселенні вже перебувало 16200 оунівців

(6127 сімей), з них у Комі АРСР — 3608 чол.,

Красноярському краї — 2060, Архангельській

області — 4773, Кіровській — 1249,

Молотовській — 5464, у Тюменській області —

290 чол. і т. д.

У Красноярському краї, зокрема, найбільше

скупчення оунівців у 1945 р. спостерігалося в

Норильському районі. Спецпоселенці

працевлаштовувалися переважно на підприємства

гірничодобувної промисловості. Заступник

начальника УНКВС по Іркутській області Тамман

повідомляв у грудні 1944 р., що в регіоні

розселено 3695 оунівців і членів їхніх сімей. Вони

працювали у «Східсиблісі»— 139 чол., на

вугільних шахтах Черемховського району— 1265

чол., на «Східсибвугіллі» — 1126 чол., решта — в

сільському господарстві.

эшелон с 2000 семей оуновцев. Они направлялись в

Красноярский край.

Контингент лиц, которых выселяли с

расширением карательных военно-чекистских

операций, рос. К концу 1945 года на спецпоселении

уже находилось 16200 оуновцев, (6127 семей), из

них в Коми АССР - 3608 человек, Красноярском

крае - 2060, Архангельской области - 4773,

Кировской - 1249, Молотовской - 5464, в Тюменской

области - 290 человек и т. д.

В Красноярском крае в частности, большое

скопление оуновцев в 1945 году наблюдалось в

Норильском районе. Спецпоселенцы

трудоустраивались преимущественно на

предприятия горнодобывающей промышленности.

Заместитель начальника УНКВД по Иркутской

области Тамман сообщал в декабре 1944 года, что в

регионе расселено 3695 оуновцев и членов их семей.

Они работали в «Востоксиблес» - 139 человек, на

угольных шахтах Черемховского района - 1265

человек, на «Востоксибуголь» - 1126 человек,

остальные - в сельском хозяйстве.

Життя спецпоселенців-оунівців було тяжким:

не вистачало продовольства й одягу, не

забезпечувалися вони ні житлом, ні

будматеріалами. Загалом же з 1944 р. у східні й

північні райони країни кількома етапами було

направлено 100 300 чол.— членів ОУН і УПА.

Багато з них загинули ще в дорозі – грузили

людей в вагони в тому, в чім їх захватили, без

будь-яких запасів. В пункті призначення в

вагонах виявляли лише замерзлі тіла.

Влітку 1944 р. з території України було

депортовано до Узбекистану, Удмуртської та

Марійської автономних областей 2115 сімей

кримських татар (8597 чол.).

Українці як депортовані відзначені в «Довідці про

кількість осіб інших національностей, що

перебували на спецпоселенні, висланих з німцями

з Північного Кавказу, з Криму, Грузинської РСР»,

але серед тих, що не входили до складу сімей цих

контингентів спецпоселенців. Довідка

підготовлена начальником відділу спецпоселень

Жизнь спецпоселенцев-оуновцев было тяжелой,

не хватало продовольствия и одежды, не

обеспечивались они ни жильем, ни

стройматериалами. В целом же с 1944 года в

восточные и северные районы страны несколькими

этапами были направлены 100 300 человек, - членов

ОУН и УПА. Многие из них погибли еще в пути, -

грузили людей в вагоны в том в чем их захватили,

без каких-либо запасов. В пункте назначения в

вагонах обнаруживали только замерзшие тела.

Летом 1944 года с территории Украины были

депортированы в Узбекистан, Удмуртскую и

Марийскую автономные области 2115 семей

крымских татар (8597 чел.).

Украинцы как депортированы отмечены в

«Справке о количестве лиц других национальностей,

находившихся на спецпоселении, высланных с

немцами с Северного Кавказа, из Крыма,

Грузинской ССР», но среди тех, которые не входили

в состав семей этих контингентов спецпоселенцев.

Справка подготовлена   н ачальником отдела
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МВС СРСР Б. П. Трофімовим. В ній, зокрема,

зазначалося, що разом з німцями у 1941 —1942

рр. було також переселено 662 росіянина, 355

українців, 124 поляки, 104 латиші та ін. У групі

депортованих з Криму в 1944 р. українців

налічувалося 257 чол., з Північного Кавказу —

названо «серед інших».

На кінець 1945 р. усього на спецпоселенні, за

даними відділу спецпоселень НКВС СРСР,

перебувало 967 085 сімей — 2 342 506 чол. І

переселення контингентів тривало. Начальник

УНКВС по Молотовській області Захаров

доповідав на початку 1946 р. М. Кузнецову

(начальнику ВСП НКВС СРСР), що в область

прибули 2407 сімей (5274 чол.) оунівців, з них

працюючих — 2261 чол., які одразу ж

включилися в лісорозробки.

У 1946 р. переселяли й громадян чеської та

словацької національностей (з України до

Чехословаччини) та української й російської

національностей (з Чехословаччини до СРСР). На

основі прийнятого урядом рішення (10 травня

1946 р.) в Українській РСР було визначено на

виїзд до Чехословаччини 10 527 сімей (34 122

чол.), а виїхало 10 275 сімей (33 077 чол.). Решті у

виїзді відмовили або вони самі виявили бажання

залишитися. Таких налічувалося 224 сім’ї — 757

чол. Водночас із Чехословаччини прибуло 2679

українських і російських сімей (11 672 чол.).

Вони розселялися у Волинській і Ровенській

областях.

На середину листопада 1947 р., за даними Відділу

спецпоселень НКВС СРСР, із Західної України

прибуло до Кемеровської області 10 316 сімей

оунівців та членів їхніх сімей (30 179 чол.), до

Челябінської, відповідно,— 2433 (7183),

Карагандинської — 3055 (8122), Омської— 5264

(15 202), у Красноярський край — 659 (1691),

загалом — 20 613 сімей (59 587 чол.). Загальна

кількість переселенців із Західної України

становила на той час 25 877 сімей (74 799 чол.).

Водночас виселенням займалися Особливі

наради, які за постановами Ради Міністрів СРСР

за № 3214—1050 сс працювали від 10 вересня

спецпоселений МВД СССР Трофимовым. В ней, в

частности, отмечалось, что вместе с немцами в 1941

- 1942 годах было также переселено 662 россиянина,

355 украинцев, 124 поляка, 104 латыша и других. В

группе депортированных из Крыма в 1944 году

украинцев насчитывалось 257 чел. из Северного

Кавказа, - названо «среди других».

На конец 1945 года всего на спецпоселении, по

данным отдела спецпоселений НКВД СССР,

находилось 967085 семей, - 2342506 человек. И

переселения контингентов продолжалось.

Начальник УНКВД по Молотовской области

Захаров докладывал в начале 1946 года Кузнецову,

(начальнику ОСП НКВД СССР), что в область

прибыли 2407 семей (5274 чел.) оуновцев, из них

работающих - 2261 человек, которые сразу же

включились в лесоразработки.

В 1946 году переселяли и граждан чешской и

словацкой национальностей, (из Украины в

Чехословакию), и украинской и российской

национальностей (из Чехословакии в СССР). На

основе принятого правительством решения (10 мая

1946) в Украинской ССР было определено на выезд

в Чехословакию 10527 семей, (34 122 человека), а

выехало 10 275 семей, (33 077 человек). Остальным

в выезде отказано или они сами изъявили желание

остаться. Таких насчитывалось 224 семьи, - 757

человек.

Одновременно с Чехословакии прибыли 2679

украинских и российских семей, (11 672 человека).

Они расселялись в Волынской и Ровенской

областях.

К середине ноября 1947, по данным Отдела

спецпоселений НКВД СССР, с Западной Украины

прибыло в Кемеровскую область 10 316 семей

оуновцев и членов их семей, (30179 человек), в

Челябинскую, соответственно, - 2433 (7183),

Карагандинскую - 3055 (8122), Омскую - 5264

(15202), в Красноярский край - 659, (1691). В общем

- 20613 семей (59 587 человек). Общее количество

переселенцев из Западной Украины составляла в то

время 25 877 семей (74 799 человек).

В то же время выселением занимались Особые

совещания, которые по постановлениям Совета

Министров СССР под № 3214-1050 сс работали от
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1947 р. і за № 3728— 1524 сс — від 4 жовтня

1948 р. За постановами оперативних штабів і

трійок НКВС республік Прибалтики,

Молдавської РСР, західних областей України і

Білорусії та Особливих нарад МВС і МДБ СРСР

на схід було депортовано 34891чол.

У січні 1949 р. начальник управління НКВС по

Томській області Смишляєв доповідав В. В.

Шияну (ВСП НКВС СРСР), що в краї прийнято

на розселення 16 сімей (86 чол.) оунівців з

Яворівського району Львівської області. Дрібні

групи оунівців прибували до східних районів

РРФСР безперервно. За даними начальника

управління НКВС по Амурській області

Жалибіна, 4 серпня туди прибуло 97 сімей (448

чол.) оунівців. Усіх їх було направлено в селище

Тинда Джелтулакського району. У вересні

прибуло ще 1236 оунівців. Водночас до Чити

доставили на поселення 1007 оунівців і 164

«указники», їх направили на золотодобувні

роботи. В середині листопада прибув перший

ешелон з 235 поселенцями на комбінат

«Баргузинзолото». Однак на підприємстві не

підготувалися до того, щоб хоч якось їх

розмістити. Як повідомляв заступник міністра

внутрішніх справ Бурят-Монгольської АРСР

підполковник Очиров у листі до В. В. Шияна, «не

було ні кімнат для житла, ні пункту охорони

здоров’я». Вже до середини грудня 50 чол.

захворіли на тиф. Аналогічними були умови

проживання і в інших районах поселення

оунівців.

6 квітня 1950 р. Рада Міністрів СРСР на

доповнення до раніше прийнятих постанов за №

3214—1050 від 10 вересня 1947 р. та за № 1398-

508 від 4 жовтня 1948 р. про посилення

жорсткості режиму перебування депортованих

прийняла нову постанову за № 1398—508сс про

скасування строків поселення депортованих,

членів сімей українських націоналістів, «бандитів

і бандпособників». Документ поширювався і на

всіх висланих у 1944—1949 рр. В ньому

вказувалося, що «вони переселені на

спецпоселення навічно». Що ж стосується

оунівців, то в той же час було вжито заходів до

10 сентября 1947 и по № 3728- 1524 сс - от 4 октября

1948 года. По постановлениям оперативных штабов

и троек НКВД республик Прибалтики, Молдавской

ССР, западных областей Украины и Белоруссии и

Особых совещаний МВД и МГБ СССР, на восток

было депортировано 34 891 чел.

В январе 1949 года начальник управления НКВД

по Томской области Смышляев докладывал Шияну

(ВСП НКВД СССР), что в крае принято на

расселение 16 семей (86 человек) оуновцев с

Яворивского района Львовской области. Мелкие

группы оуновцев прибывали в восточные районы

РСФСР непрерывно. По данным начальника

управления НКВД по Амурской области Жалибина,

4 августа туда прибыло 97 семей (448 человек)

оуновцев. Все они были направлены в поселок

Тында Джелтулакского района. В сентябре прибыло

еще 1236 оуновцев. В то же время в Читу доставили

на поселение 1007 оуновцев и 164 «указника», их

направили на золотодобывающие работы. В

середине ноября прибыл первый эшелон с 235

поселенцами на комбинат «Баргузинзолото».

Однако на предприятии не подготовились к тому,

чтобы хоть как-то их разместить. Как сообщал

заместитель министра внутренних дел Бурят-

Монгольской АССР подполковник Очиров в письме

к Шияну, «Не было ни комнат для жилья, ни пункта

здравоохранения». Уже до середины декабря 50

человек заболели тифом. Аналогичными были

условия проживания и в других районах поселения

оуновцев.

6 апреля 1950 года Совет Министров СССР в

дополнение к ранее принятым постановлениям под

№ 3214-1050 от 10 сентября 1947 и под № 1398-508

от 4 октября 1948 года об усилении жесткости

режима пребывания депортированных, принял

новое постановление № 1398-508сс об отмене

сроков поселения депортированных, членов семей

украинских националистов, «бандитов и

бандпособников». Документ распространялся и на

всех высланных в 1944-1949 годах. В нем

указывалось, что «они переселены на спецпоселение

навечно». Что же касается оуновцев, то в то же

время были приняты меры к переселению их из

приграничных районов Приморского края. Для



https://infua.top Додаткові знання - більші можливості

Переклад та на основі науково-популярної літератури

переселення їх з прикордонних районів

Приморського краю. Для цього Рада Міністрів

СРСР прийняла спеціальну постанову. 211

оунівців були переселені в район будівництва

шляхів Великий Невер — Алдан — Томмот

(Амурська область та Якутська АРСР).

Спецпоселенців було взято під нагляд

відповідних органів МДБ.

Однак усіх переселити не вдалося. Не було

можливості замінити 671 оунівця на ремонті 11

шляхів, з яких 7 — знаходилися в прикордонній

зоні. Тому МВС СРСР звернулося з листом до

Берії, де просило виділити у зв’язку з цим

необхідну кількість робітників по лінії

Міністерства трудових резервів. Прохання було

задоволене.

23 січня 1951 р. Рада Міністрів СРСР прийняла

постанову № 189-88 сс, в якій ішлося про

виселення 545 куркулів і членів їхніх сімей із

західних областей України та Білорусії. Боротьба

з «контрреволюцією» не припинялася, хоча вже

йшла па спад. 11 лютого 1952 р. до Тюмені були

відправлені ешелони зі спецпоселенцями —

оунівцями, кількість сімей яких становила 293 (це

— 1057 чол.). Через тиждень вони прибули на

нове місце проживання. У квітні того ж року

проводилася підготовча робота до відправки

чергової партії учасників націоналістичних

формувань. Їх зібрали 931 чол. та 21 квітня

відправлено до Тюменської області.

этого Совет Министров СССР принял специальное

постановление. 211 оуновцев были переселены в

район строительства дорог Большой Невер - Алдан -

–Томмот, Амурская область и Якутска АССР.

Спецпоселенцев было взято под наблюдение

соответствующих органов МГБ.

Однако всех переселить не удалось. Не было

возможности заменить 671 оуновца на ремонте 11

путей, из которых 7 - находились в пограничной

зоне. Поэтому МВД СССР обратилось с письмом к

Берии, где просило выделить в связи с этим

необходимое количество рабочих по линии

Министерства трудовых резервов. Просьба была

удовлетворена.

23 января 1951 Совет Министров СССР принял

постановление № 189-88 сс, в котором говорилось о

выселении 545 кулаков и членов их семей из

западных областей Украины и Белоруссии. Борьба с

«контрреволюцией» не прекращалась, хотя уже шла

на спад. 11 февраля 1952 в Тюмень были

отправлены эшелоны с спецпоселенцами -

оунивцами, количество семей которых составляла

293 (это - 1057 человек). Через неделю они прибыли

на новое место жительства. В апреле того же года

проводилась подготовительная работа к отправке

очередной партии участников националистических

формирований. Их собрали 931 человек. 21 апреля

их отправили в Тюменскую область.

За період з 1944 р. по 1952 р., за даними ВСП

НКВС СРСР, Спецвідділу МВС СРСР та інших

відомств, було виселлено 171 566 (з них —

131319 дорослих) колишніх членів повстанських

формувань.

За постановою Ради Міністрів СРСР (№ 977—

190 сс) від 13 лютого 1951 р. до Іркутської

області переселялися з території Західної України

і Західної Білорусії 3046 чол. андерсівців та

членів їхніх сімей, а на основі постанови від 13

березня 1951 р. (№ 667—339 сс) були визначені

до депортації і учасники нелегальної секти

єговістів та членів їхніх сімей — 7449 чол. (вони

За период с 1944 по 1952 годы по данным ВСП

НКВД СССР, Спецотдела МВД СССР и других

ведомств, было выселено 171 566 (из них - 131 319

взрослых) бывших членов повстанческих

формирований.

По постановлению Совета Министров СССР, №

977-190 сс, от 13 февраля 1951 в Иркутскую область

переселились с территории Западной Украины и

Западной Белоруссии 3046 человек андерсивцев и

членов их семей, а на основе постановления от 13

марта 1951 (№ 667-339 сс) были определены до

депортации и участники нелегальной секты

иеговистов и членов их семей, - 7449 человек (они
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проживали на території Західної України,

Західної Білорусії, Молдавії й республік

Прибалтики). Їх відправляли до Іркутської та

Томської області. Кінцевими пунктами, доставки,

як відзначалося в документах, визначалися

залізничні станції Канськ і Решети.

У 1952 р. ще вживалися заходи, в тому числі й

на Україні, до виконання Указу Президії

Верховної Ради Союзу РСР від 2 червня 1948 р.

про виселення осіб, що вели паразитичний спосіб

життя на селі. Розв’язання цих питань

перекладалося на загальні збори жителів сіл.

Депортація названої категорії населення

проводилася у Красноярський край. Кількість

переселених досягла 28 202 чол.

У першій половині 50-х років до центральних

відомств ішов безперервний потік скарг на

обмеження прав спецпоселенців. Уряд розглянув

це питання і виніс відповідне рішення, за яким

правове становище депортованих (безпосередньо

в районах їхнього проживання) дещо

поліпшувалося. Однак наказ МДБ СРСР (№

00776), в якому це рішення тлумачилося, був

одержаний органами східних районів тільки у

листопаді 1951 р.

Здійснювалася розробка нових юридичних актів у

цьому зв’язку. Так, 5 липня 1954 р. з’явилася

постанова Ради Міністрів СРСР «Про скасування

деяких обмежень у правовому становищі

спецпоселенців». Партійні організації було

зобов’язано посилити роботу серед депортованих,

залучати їх до активного громадського і

політичного життя.

Однак названа вище постанова стосувалася не

всіх. Депортовані оунівці, і так звані «бандити» й

їх пособники, вислані із Західної України, сім’ї

«бандитів і банд-пособників», куркулі із сім’ями,

депортовані протягом 1945—1952 рр. з

Литовської, Латвійської, Естонської РСР, а також

із Псковської губернії і Західної України та

Західної Білорусії, андерсівці з членами їхніх

сімей та єговісти, виселені в 1951 р., не підпадали

під прийняте рішення. Всім їм було

запропоновано займатися суспільно-корисною

проживали на территории Западной Украины,

Западной Белоруссии, Молдавии и республик

Прибалтики). Их отправляли в Иркутскую и

Томскую области. Конечными пунктами, доставки,

как отмечалось в документах, определялись

железнодорожные станции Канск и Решеты.

В 1952 году еще принимались меры, в том числе

и на Украине, к выполнению Указа Президиума

Верховного Совета Союза ССР от 2 июня 1948 о

выселении лиц, ведущих паразитический образ

жизни на селе. Решение этих вопросов переводилось

на общее собрание жителей сёл. Депортация

названной категории населения проводилась в

Красноярский край. Количество переселенных

достигла 28 202 человека.

В первой половине 50-х годов в центральные

ведомства шел непрерывный поток жалоб на

ограничение прав спецпоселенцев. Правительство

рассмотрело этот вопрос и вынесло

соответствующее решение, согласно которому

правовое положение депортированных,

(непосредственно в районах их проживания),

несколько улучшалось. Однако приказ МГБ СССР

(№ 00776), в котором данное решение разъяснялось,

было получено органами восточных районов только

в ноябре 1951 года.

Осуществлялась разработка новых юридических

актов в этой связи́. Так, 5 июля 1954 появилось

постановление Совета Министров СССР, «Об

отмене некоторых ограничений в правовом

положении спецпоселенцев». Партийные

организации обязали усилить работу среди

депортированных, привлекать их к активной

общественной и политической жизни.

Однако названное выше постановление касалось

не всех. Депортированы оуновцы, и так называемые

«бандиты» и их пособники, высланные из Западной

Украины, семьи «бандитов и банд-пособников»,

кулаки с семьями, депортированные в течение 1945 -

1952 годов с Литовской, Латвийской, Эстонской

ССР, а также с Псковской губернии и Западной

Украины, и Западной Белоруссии, андерсивцы с

членами их семей и иеговисты, выселены в 1951

году, не подпадали под принятое решение. Всем им

было предложено заниматься общественно-



https://infua.top Додаткові знання - більші можливості

Переклад та на основі науково-популярної літератури

працею з наданням права вільного пересування у

межах відповідних області чи краю (без зміни

постійного місця проживання).

На середину 50-х років на спецпоселенні

значилося членів сімей оунівців і «банд

пособників» — 135 762 чол., куркулів із

сім’ями—1911 чол. Розселені вони були таким

чином: у Кемеровській області — 22 624 чол.,

Хабаровському краї— 19 703 чол., Іркутській

області — 15 260 чол., Красноярському краї—13

613 чол., Омській області — 10 152 чол.,

Томській — 8881, Молотовській — 8778,

Казахській РСР — 6721, Челябінській області —

5168, Амурській — 4392, Тюменській — 5128,

Читинській — 3747, Архангельській — 3256,

Комі АРСР — 2762, Якутській АРСР — 2593,

Бурят-Монгольській АРСР— 1688, Киргизькій

РСР— 1528, Удмуртії — 759, у Приморському

краї — 707 чол., в інших — 442 чол.

Працювали вони переважно в сільському

господарстві і вугільній промисловості. Так, у

Кемеровській області з 22 624 чол. працювали 14

тис. чол., Іркутській — 2289, у Челябінській —

5168 чол. Половина з них трудилася на шахтах.

28 червня 1955 р. помічник Голови Ради

Міністрів СРСР А. Андреєв направив записку на

ім’я міністра внутрішніх справ С. М. Круглова з

пропозицією «внести деякі зміни в існуючі

обмеження по спецпоселенню». В обговоренні її

узяв участь М. О. Булганін.

Розглянувши порушене питання, 15 травня 1956

р. Рада Міністрів СРСР прийняла постанову за №

644—376 сс «Про скасування обмежень по

спецпоселенню з членів сімей українських і

білоруських націоналістів, звільнених від

заслання на поселення». До кінця року

депортованих у 1944—1952 рр. із

західноукраїнських областей оунівців,

«пособників бандитів» та членів їхніх сімей

лишалося на спецпоселенні 90 653 чол.,

«бандитів», німецьких пособників і членів їхніх

сімей, виселених протягом 1945-1950 рр.- 39 839

чол., виселених із Західної України в 1951 р.-

полезным трудом с предоставлением права

свободного передвижения в пределах,

соответствующих области или края, без изменения

постоянного места жительства.

К середине 50-х годов на спецпоселении

числилось членов семей оуновцев и «банд

пособников» - 135 762 человека, кулаков с семьями -

1911 человек. Расселены они были следующим

образом, в Кемеровской области - 22 624 человек,

Хабаровском крае - 19703 человек, Иркутской

области - 15 260 человек, Красноярском крае - 13613

человек, Омской области - 10 152 человека,

Томской - 8881, Молотовской - 8778, Казахской ССР

- 6721, Челябинской области - 5168, Амурской -

4392, Тюменской - 5128, Читинской - 3747,

Архангельской - 3256, Коми АССР - 2762, Якутской

АССР - 2593, Бурят-Монгольской АРСР - 1688,

Киргизской ССР - 1528, Удмуртии - 759, в

Приморском крае - 707 человек, в других - 442

человека.

Работали они в основном в сельском хозяйстве и

угольной промышленности. Так, в Кемеровской

области с 22 624 человек работали 14 тыс. человек,

Иркутской - 2289, в Челябинской - 5168 человек.

Половина из них трудилась на шахтах.

28 июня 1955 помощник Председателя Совета

Министров СССР Андреев направил записку на имя

министра внутренних дел Круглова с предложением

«внести некоторые изменения, в существующие

ограничения по спецпоселению». В обсуждении ее

принял участие Булганин.

Рассмотрев поднятый вопрос, 15 мая 1956 Совет

Министров СССР принял постановление № 644-376

сс «О отмене ограничений по спецпоселению из

членов семей украинских и белорусских

националистов, освобожденных от ссылки на

поселение». К концу года депортированных в

тысяча девятьсот сорок четвертом – тысяча

девятьсот пятьдесят втором годах из

западноукраинских областей оуновцев, «пособников

бандитов» и членов их семей оставалось на

спецпоселении 90653 человека, «бандитов»,

немецких пособников и членов их семей,

выселенных в течение 1945 - 1950 годов, - 39839

человек, выселенных из Западной Украины в 1951
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Переклад та на основі науково-популярної літератури

1043 чол.

Проводилося поступове повернення

спецпереселенців. На березень 1957 р. до України

повернулися 20 043 учасники оунівського руху і

22 497 так званих «банд пособників», 1666 чол, —

засуджених за зв’язок з небезпечними

елементами, 5713 чол. — з тих, що служили у

німецьких формуваннях, 6416 чол. — засуджених

за інші антирадянські виступи, 9111 чол.— членів

сімей учасників і тих, що підтримували оунівців,

виселених за рішеннями Особливих нарад МВС

та МДБ СРСР, 88 чол. — членів сімей німців-

репатріантів, яких виселяли за рішенням НКВС

СРСР. Усього повернулися 65 534 чол. І це все? А

решта… Геноцид розпочатий царизмом успішно

продовжувався «царьками».

З метою пізнання закономірностей розвитку

національних відносин, зокрема в 30 - 50-ті роки,

необхідно глибоко їх вивчати. Це також

зазначено в Декларації Верховної Ради СРСР

«Про визнання незаконними й злочинними

репресивних актів проти народів, що зазнали

насильственного переселення, і забезпечення

їхніх прав»,— у країні посилюється прагнення

знати правду про минуле, щоб засвоїти його

уроки в ім’я майбутнього...». Та зазначено лише

декларативно, в рамках все тієї ж ідеології

подвійних стандартів у відношенні до України.

Та незважаючи на політичні й економічні

труднощі в державі, минуле потрібно не лише

знати, але й необхідно в ньому орієнтуватися, для

запобігання повторення помилок. Ворогів, як і

друзів, потрібно знати і пам’ятати.

г., - 1043 человека.

Проводилось постепенное возвращение

спецпереселенцев. На март 1957 года в Украину

вернулись 20 043 участники оуновского движения и

22497 так называемых «бандпособников», 1666

человек - осужденных за связь с опасными

элементами, 5713 человек - из тех, что служили в

немецких формированиях, 6416 человек -

осужденных за другие антисоветские выступления,

9111 человек - членов семей участников и тех,

которые поддерживали оуновцев, выселенных по

решению Особых совещаний МВД и МГБ СССР, 88

человек - членов семей немцев-репатриантов,

которых выселяли по решению НКВД СССР. Всего

вернулись 65 534 человек. И это все? А остальные ...

Геноцид, начатый царизмом успешно продолжается

«царьками».

С целью познания закономерностей развития

национальных отношений, в частности в 30 - 50

годы, необходимо глубоко их изучать. Это также

отмечено в Декларации Верховного Совета СССР

«О признании незаконными и преступными

репрессивных актов против народов, подвергшихся

насильственному переселению, и обеспечении их

прав», - в стране усиливается стремление знать

правду о прошлом, чтобы усвоить его уроки во имя

будущего...». Но отмечено только декларативно, в

рамках все той же идеологии двойных стандартов в

отношении Украины. Но несмотря на политические

и экономические трудности в стране, прошлое

нужно не только знать, но и необходимо в нем

ориентироваться, для предотвращения повторения

ошибок. Врагов, как и друзей, нужно знать и

помнить.


