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стaлiнськoгo тoтшlirapнсlгo pежимy' uto pеaлriзyвaJlaся в захiдltих oблaстях
Укpaiнlr в l939.-l953 pp. Aвтop aнaлiзyс .Цегеpмiнaн.ltr BикoPис-тaння, сyтнiсть,
стPyкlуpy i фyнкuii лепopгauiЙнoТ пoлiтики як пoлiтичнoгo |lрoцесy (y вузькoмy
poзyмiшнi), технoлoгii здiГrснення влajrи деPжaвними iнстиrуцiями стa'littcькoгo
тoта,riтapизмy. Пpoстежyються етaпи впpoвaJDкeння лепopтatliйнoТ пoлiгикн в
зaхi.Цнoмy peгioнi УкpaТrlи, мехartiзми iТ здiйснення l|a кoжнoмy з ниx.
Bисвiтлtоються yчacгь тa poлЬ виUloгo пapтiйнo.леpжaвнoгo кepiвниuтвa CPCP
тa УPCP. мiсцевих пapтiйних i paпянських opгaнiв влaди y lIpoвеленнi
лепopтauiйнoТ пoлiтltки. .[oслiш*iyсться вtlлив пoлir.ики tttасoвllх виселeI{Ь нa
пpoцеси paлянiзauiТ aнексoвaн!tх теpитo1riй.
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пpoблемaми у кpaТнськoТ пoл ir oлoгii i пo.,t iтичнoТ iстopii.
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ПePeдмoвa

Пpoблeмa сyтнoстi стaлiнськoгo тoтa.гIiтapнoгo peжIlмy, йoгo iн.
cтитyцioнaльних i l{opмaтивниx oсoбливoстeй' незвa)кaючи нa чимaлy
кiлькiсть пyблiкauiй, щo пoбaчили свiт в oстaннi poКи' пpoдoв)кyс
з€LпtlцIaтисЬ aктyaлЬнolо в сyнaснiй yкpaТнськiй пoлiтичнiй нayцi.
Пoдaльцrе rpyнтoвнe вивчеI{ня дiяльнoстi тoт{rлiтapниx пoлiтичних
iнститyтiв як кJIIoчoBиx сyб'скгiв yпpaвлiння сyсп iльнo-пoлiтичн и м и
пpoцeсaМи вl,tзнaчасl ься пoтpебoю теopетичt{oгO oсмислeння тexнo.
лoгiй i мехaнiзмiв здiйснeння влaди, мiсця тa poлi тaкиx iТ peсypсiв, як
HaсИJ|Ля, пpимyс i стpax' для yтвеpджe}Iня тa фyнкuiotlyвaнкя тoтaЛi-
таpизмy. Aктивне пpoBeдeнHя пapтiйнo-paлянсЬкиМи opгaнaми Bлaди
pепpeсивнo-кapanьнoТ rloлiтики як в.Dкливoгo iHстpyМентy BстaнoB-
лення i пiдтpимaння абсо.,llо.гнoгo кot{тpoJlю нaД сyспiльствoм тa
Людиl{oю склаJto o/lну iз системних хaрaктеpистик тoтaлiтapнoгo
пoлiтиЧнoГo пoрядкy. l-|e стoсyс'гься i депopтaцiй, oдHoгo з нaйбiльLu
llotllиpених y пoлiтиui тoтaлiтapнoгo pе)t(имy pепpесивниx зaсoбiB,
який yпpoлoвж l940_l953 pp. шиpoкo зaстoсoвyвaвся i в зaxiдних
oблaстяx УкрaТни. Тисячi меrшкaнцiв pегioнy стzUIи oб'rктott{ пpимyсo-
виx pепpесивниx мiгpauiй, зaзнaвшIи нaс},tлЬницЬких пеpеселeнь y
вiдда.пенi paйoни сPсP, кoнфiскaцiТ мaйнa, tIpaBoвих oбмeжeнь.

Cкладaючи сyкyпнiсть пoслiдoвниx дiй вiдпoвiдниx сyб'сктiв
пoлiтики, спpямoвaних нa зaвoroвaння' yтpиlr{aння' змiцнення i
peaлiзaцiю пoлiтичнoТ влaд}{' депopтaцiйI{а пoлiтикa знaчнolo мipoкl
визt|aч:rлa темпи й peзyльтaти пoulиplовaниx нa peгioн пpoцесiв
paдянiзaцiТ, iстoтнo вплив:шa нa йoГo пoд:rльul}tй пoлiтичний' етtlo-
сoцiaлЬний, eкoнoмiнний poзвитoк. Тoмy BисBiтлeння депopтaцiйнoi
пoлiтики з oгля'Jly нa iТ викopистaння iнститyuioлiзoвaними сyб' €к-
тaми пoлiтики для peaлiзaцii свoТх фyнкшiй y сфepi BлaДИ (нaсaмпеpeд

для фopмyвalrня paдя}lськoi пoлiтичнoi систеlvlи y зaхiднoмy pегioнi
УкpaТни) с oдним з aктyaлЬних зaвдaнЬ нayкoвoгo дoслiджeння пoлi-
тичниx пpoueсiв ХХ ст., яке дaс змoIу чеpeз пpикJlaднe дoслiд)l(ення
кo}lкpетизyваT.и т.eopilо тoтaлiтapttзмy. пepеoсмислити iстopинне
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минyле з ypaхyван}lяIt{ Hегaтивних ypoкiв, дaти trб'сктивнy oцiнкy

нaслiдкiв нaсиЛЬt{ицЬкoТ пoлiтики мaсoвиx вt,lсеJlеt{Ь' спpияе бiльш

viткoмy oсмислetlнlо сyтнoстi стaniнськoгo тoтaлiтapнoгo pе)кимy в

сyчaсниx пoлiтoлoгiчних кoнцeпцiях.

o6'ективнi й тoчнi знaння' нayкoвий пoлiтикo-iстopинний aнaлiз

фyнкuioнyвaння тoтaлiтapнoгo peжиN,ty y всix йoгo пpoявax спpияти-

мyть виpoбленнIо нayкoвo oбrpyнтoвaнoТ кoнцепtliТ звopoтнoгo пpo-

цeсy, тoбтo пoдoлaння негaтивних нaслiдкiв тoтaлiтapизмy' стaнyтЬ y

нaгoдi сyб'сктaм сyчaснoгo lloлiти'rнoгo tlpoцесy пiд чaс фopмyвaння
зaкotlollaвчих i нoрмaтивних актiв щoдo прoведення pеaбiлiтauiТ лe-

tlopТoвallих, tl iдгoтoвки тa pea.,IiзацiТ poзг<lpнyтoТ гlpoгpами yвiнltеlrltя

пaпl'ятi pеtlpесOвallиx.

Aктуa-'lьttiстЬ теми мoнoгpaфiТ lloсилК)стЬся тaк())t( пtorкливiсткl

y.}al.aЛЬнеHня ltегaтивt|oгo .Цoсвi,l lу зaд.Ця t]икjtlоЧення пot].l.Opеtlня

пoдiбнol.o в мaйбутньoмy, вt l . laнytsaн}rя пaм'ятi  сo.геltЬ .гисяч спiввi ,г-

чизникiв, якi  стaли жеpтвaми pепpесiй, ДOHесенl{я пaм'яr. i  l lpo них Дo

пpltйдеtuttix rtoкoлiнь. Cлiд вpaхс)вyвa.I.и й те, щo знaЧнa чaсТина

yкpaТнuiв' Bl,tселеtlиx у вiллшlенi paйoни сPсP, y сучaсHиx yмoвaх

пpoдoв)кyс зzulишa1.ися нa нyжинi як дiaспopa l{:Ulе)l(нo, не зax}llцеttа

УкpaТнськoю держaвoю.

У пpoпoнoванiй книзi, Якa стaлa пiдсyмкoм кiлькapiннo.f poбoти

aвтopа, зpoбленo кoмплeксrlе iстopикo-noлiтoлoгiчне дослiдx<ення

сyтнoстi, причиtl' цiлeй, мeханiзмiв пiдгoтoвки, кoнкpетнl,tx фopм i

мeтoдiв yпpoвaд)кeння в зaxiдних oблaстях УкpaТни депopтarriйнoТ

пoлiтики, i i нaслiдкiв тa Bплt4вy нa житгедiяльнiсть ltaселення pегioнy.

Звaжaючи на склaднiсть пpo6леми, зaкpитiсть чaстини apхiвниx

мaт.еpiaлiв для дoслiдникiв, poбoтa не пpeтeндyс нa винеpпне iT

висвiтлення. Pяд питaнь, пiднятиx y нiй, зtшишatoть мolкливoстi для

пoд:lл Ьlltи x дoсл iд,жен ь.

Aвтop вислoBлю€ щиpy вдячнiсть yсiм, xтo спpияв вихoдy y свiт

мoнoгpaфiТ, oсoбливo лpyжинi Bалентинi зa мaксимzlЛьну rl iДтpимкy

тa нaдaнy дoпoмory в пiдгoтoвцi Й rlyб.lriкaцiТ книги.

PoздI^ I

тЕoPЕгикo.п[ЕтoдoAoгIчIII зAсAди
дoсAIд}IшtIttя дЕпoPтAцlйнoi IIoAIтикIi

1. 1. Iстopioгpaфtя цPoбдeпIIr

Кiнeць 80-х poкiв ХХ ст. стaв пoчаткoм глибoкиx змiн y рoзB}tткy
вiтчизняних сyспiльствoзнaвчих наyк. Biдxiд, вiд застapiлиx стepеo-
типiв, нaпpац}oвaння I{oвих пiдxoдiв тa oцiнoк, вi.Цкpltття для дoслiд-
никiв apхiвних фoнлiв стBopилo peaлЬHе пiлrpyнтя для дoслiдження
paнiше зaбopoнeниx пpoблем. Уваry Bче}Iиx пpивернyлa низкa пoлiтo-
;toгiчниx, кyлЬтypoлoгivниx, мiжнaцioнaльних й iнtl;иx питaнь' що
iгнopyвались aбo зaмoвЧyв.rЛися в paдянський пepioл. Сеpeл ниx aк-
тy.l,льнo}o бyлo визнalro пoтpебy oб.екти внoi peкoнстpyкцii здi йснeн ня
в Укpaiнi тoта.rliтapнoТ пoлiтики стaлiнськoгo pe)к}rМy. Пepел дoслiд-
I|икaми пoсТaлo CК.fl?.(H€ зaвдаl{}tя вiднoвлeння пoдiй, ix аналiзy й
oцiнoк, теopетl{чних виснoвкiB .гa yзaгirлЬнrнЬ зaдля Bpaxyвaння
ypoкiв минyлoгo тa зaпoбiгaння бу,,пь-яким мo)t(JtиBoстяM пoBтopeння
пoдiбнoгo в маЙбyтньoмy.

Poзпoчa..llaся кoпiткa poбoтa з B[tBченttя пеpioдy 20-50.x pp. ХХ сr.
в iстopii Укpalни в кoнтекстi стaнoвленrrя i фyнкuioнyвaння стaqi-
нiзму. Серeд пеpI.Цих пyблiкаuiй, y якиx poбилaся спpoбa з нoвиx
пoзицiй пepеoсмисЛtlти нoвiтню пo;riтиннy iстopilо Укpa.fни, слiд
lizввaТll кoлективнi пpaЦi ..Пpo NtинyЛе _ зapади мaйбyтньoгo'' Il.|'
..Мaptllpyтaми iстopiТ'' [2], 

..Cтopiнки iстopiТ УкpaТнськoТ PCP: фaкти,
пpoблeми' Лto.l-lИ'' [3], 

..Cтopiнки iстopil Укpаlrrи: ХХ стoлiття', [4|.
Бiльru гpytlтoвнo пpoблeмa сyтнoсr.i тoтaлiтapизмy в УкpaТнi пo-

ч.Lla poзгЛядaTисЬ укpaiнськими вчeними пiсля пpийняття ..flеклаpa-
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-ryo|naJlirgpllo?o I!еr!+у!J в з.oхidнuх oqлacry .lях !5е9уu !!232-!953- p_P:)

uii пpo дepжавний сyвepенiтет.. i poзпaлу CPсP y l99l p. Haсaмпеpе,п

ytsaгу дoсЛiдникiв Пpивеp}ly.Ц}t тaкi пpt.lяви стaлiнiзмy в Укpail l i, як

пеpеГиltи в iндyстрiaлiзaцiТ i  кoлективiзaцiТ, pепpесiТ l937_l938 pp.

3oкpeмa, низцi вaжJrивих сtожетiв tro-.Iit.ичнoгo poзвиTкy УкpaТllи

пpисвяненi мoнoгpaфiТ Io. Шaпoвa:lа..У тi тpal' iнlti poки. Cтa.лiнiзм нa

Укpaiнi' ', ..Укpaiнa 20-50-х poкiв: стopiнки ненaписaнoi iстopil ' ' [5],
B. !aниленкa, I.. КaсЬянoвa, C. Кy.-IьниЦькoгo ..CтaлiltiзМ нa УкpaТнi:

20_30-тi poки'' [6], t'. Касьянoвa..УкpаТнськa iнтелiгенцiя l920_30-x po-

кiв; сoцia;lьний пopтpет тa iстopиvнa дoля'' [7]. У свoсмy arlaлiзi вк'Ba.

нi aвтopи oхoПлIoютЬ стa:liнiзм в УкpaТнi як систeМy, звеpтa}oчисЬ дo

йoгo пpoявiв y piзних сфepaх x(Prття yкpaТнськol.o сyспiльствa. У

пpaцях дoс.l l iджytoтЬся Пpoцeси стetroBЛeння тoтaniтapнoТ пoлiтичнoТ

систеIvlи в УкpaТнi кpiзь гlpизlty висвiтлeння пoлir.икo.пpaвoвoгo сTa-

нoBиЩa УкpaТни в CPCP, бopoтьби Кп(б)У пpoти пoлiтичних

oпoнeltтiв, пepеxoдy дo oднollapтiйнoстi, внyтpiпoлi.гиvнoТ бopoтьби з

меТoю встанoвлеtlня iдеoлoгiчltoгo мoнiзмy. Haписанi нa вeликiй

лжеpельнiй бaзi назвaнi poбoти зaкЛzulи пiдва,.lини для спрaв)кl{Ьoгo

oсмисJlення стaлiнiзмy B ПoсTpaдянськiй нayrt i .

Мoгyтнiм пoшIтoBхoм дo визнaчення бiльшl вyзЬких нaпpямiв

пoцlyкy Bчeниx стaли пyблiкaцiТ }кpаТнськoТ емiгpантськoТ наyки, y

тolty нис.ri нayкoвi poзвiдки Г. Кoстюкa ..Cтaлitl iзм в УкpaТнi: (Гснeзa

i нaслiлки)' ' [8]. Хoнa Bкaзa}|е дoслiдження не i!.roгЛo пpеТеtlдyBa-ти ltа

пoвнoту poзкpиття llpoб.пеми неpез oбмежеllу джеpельнy бaзy, o/lнaк

спpaвилo пoзитивний BпЛиB нa фopмyвaння фунлaменту Д.Ля

oсм ислен ня тoтa;l iтapизму нa y кpaТl{сЬкoмy гpу нтi.

У лpyгiй пo;loвинi 90-х poкiв )(Х _ нa пoчaткy ХХI с.г. пpoблемa

yТвеpд)кення тa фyнкr1ioнування тoта.пiтapизlt'ty нa тepсrri УкpaТни

сталa oднiсю з ttp iopите.t . l{иx y вiтннзнянiЙ iстopIrннiЙ i  rro. i r i ' гичнiй

нayui. У кottтекстi rT poзpoбкl,t t|е зЕUIиlu||л|1ся пoзa уBa| tltrl ttityкoвцitз

nltтaння фopмyвarrня кapaЛьнo-реl lpeсl{B}IoТ систеIчи. tt1r l t t t l t l . t trOТ рea-
лiзaцiТ в УкpaТнi pепpесивHoТ пoлiтики.

Poздй |. Tеopemurco-llеmodoлoziчнi зocаdu docлidz<енtlя denopmацiЙнoi

-noЛmu,a!-

oдним iз пеptших дo гpyнтoвнoгo aнaлiзy пpoблеми стaнoвлeнI{я l

фyнкцioнyвaнllя в УкpaТнi peпpcсивнo-каpa.гIьнoТ систeми звеpнyвся

вiдoмий вiтчизняний дoслiдник I. Бiлaс' двoтoмне дoслiджeння якoгo

пoбaчилo свiт y |994 p. [9]. Aвтop пpaЦi .u.етaльнo oxapaктеp}tзyвaв

пpoцeси фopмyвaння мepeжi pепpесиBнo.кapaJlьttt{х opгaнiв, ix opга-

нiзaцiю, стpyктypу тa дiяльнiсть в УкpaТнi впpo,Цoвж l9l7-l953 pp.'

визнaчив oсo6ливoстi фyнкuioнyвaння pепpeсивнoгo aпapaтy }Ia

piзниx етaпax i снyвaння pa,Цянськoi с tlстем t{.

Aналiзyюни зaсoби й мexaнiзми' щo викopистoвуBaлпcя тoтaлi.

Тaprrим pе)кимolv{ для з6epeження i змiцнення свoеТ влaди в УкpаТнi,

сepед iнruих I. Бiлaс нaзивa€ тaкo)l( мaсoвi депopтauiT нaселеttня' тoбтo
..пepесeлення' зaсЛaння лlодей як зaxiд пoлiтичнoгo пеpeслiдyвaння'

кpимiнaльнoгo чи aдмiнiстpaтив}loгo пoкapaння'' Il0]. ЗoкpeЬ{4 y

дpyгoпlу poздiлi дoслiдл<eння _ ..ПoглиI{aння 3aхiднoТ УкpaТни тa eкс.

пaнсiя pепpесивнo-кapальнoТ систeми (l939-l94l)'' - автop дeтaльнo

oxapaктеpизyBав poль [IКBс-Hк.цБ y лeпopтaцiяx нaсeлeння iз пpи€д.

нaниx тepитopiй. Hа пpиклaдi пеprшoгo (лroтий l9a0 p.) il{aсoBoгo

виселеl{I{я iз заxiдниx oб.пастей Укpaiни кoнтингeнтy oсaдникiв i лiс.

никiв y книзi poзкpитo мeхaнiзIt{ пiдгoтoвки тa пpoвeдe}Iня тaкoгo ви-

дy peпpесивних aкцiй. oднaк нaстyпнi eтaпи pеaлiзauiТ нa зaxiднo-

yкpaТнських земляx pa.ЦянськoiдeпopтauiйнoТ пoлiтики (лютий l940 -

чеpвeнь l9al pp.) нe знaйшли висвiтлeння в дoслiдженнi, хoчa, нa

нaцIy дytv{кy, вiдiгpaли не i{енIIl в:Dкл}lвy poль в yтвеpджeннi в pегioнi

pa.ЦянськoТ тoталiтapнoi системи.
3вepтaюнисЬ дo пoBoсннoгo пеpioдy, l. Бiлaс визнaчив xapaктep i

мaсrштaби депopтaцii yкpaТнцiв iз тepитopiТ 3aкеpзoння' висeлeння

пoлякiв iз 3аxiднoi Укpaiни. Paзoм iз тим y мoнoгpaфiТ лишlе згaДУ-

roться ..дoдaткoвi з.rxoди пo бopoтьбi з бaндитизмoм'', якi y фopмi
виселень aктиBl{o викopистoвуBaлИcя рaдя}|сЬкoю кapaльнoю систе-

мoю пpoти вoякiв oУн-УПA тa .ixнix сiмей' Фpaгмeнтapнo y книзi

висвiтлlостьcя нaЙбiлЬш мaсoвa .пепopтalliя lriслявoсннoгo пepioлy,

пpoведенa в lсoвтнi |941 p.' y 3в'язкy з чиll,t aBтop HaгOлoшyс нa нeoб-
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хiднoстi ..oкpeмoгo pетель}toгo дoслiдження пpиt\,|yсoвих пеpеселеI{ь
yкpaТнськoгo нapoдy, Illo мaс Baжлиl}e знaчeнI{я для сЬoгoдення.'Il l].

Мaсoвий теpop як зaсiб д(:pжaвнoгo yпpaвлiння в CPCP
(l9l7-l94l pp.) poзглядa€ться B гpyнтoвнol{y дoслiдженнi пpoвiднoгo
спецiaлiста lнститyтy iстopiТ HAH УкpaТни C. Бiлoкoня [l2]. Bикoри.
стoвytoчи apxiвнi мaтepiaли, цI}rpoкe кoлo спoгaдiв тa iнших дх(еpeл'
дoслiдник нa oснoвi сyчaснoГo свiтoбaчeння здiйснив pекoнстpyкцilо
меxанiзмy (теxнoлoгii) мaсoвoгo l.еpopy в CPCP i УPсP' пoк.Baв
oсoбливoстi йoгo дiТ в piзниx сoцiальниx I.a пpoфесiйниx сфepaх
сyспiльствa, вiдтaк _ нaслiдки цiсТ дiТ для oсoбистt.lх дoль лroдeй i
сyспiльствa в цiлoмy. У свoТй пpaui aвтop poзкpив пpoблeми влaди й
мexaнiзмy дep)кaвнoгo мaсoвoгo тiэpopy' фopмyвaння yпpaвлiнськoТ
iнфopмauiЙнoТ систeми тa iТ вrtкopистаlll{я pепpeсивними opгаHaми'
poлi пapтii в мaсoвoмy тepopi. 3нaннy yвaгy в мoнoгpaфiТ пpидiленo
aналiзy iдeoлoгiнних oснoв мapкси()тськo.ленiнськoгo Bче}lня, якi дe.
теpмiнyвали poзгopтaння \{aсoвиx pепpесiй. Утвеp.Ц'ження iдеoлoгiч-
нoгo пiдxoдy' спpямoваHoгo нa фopмyвaння tloвoгo типy людeй -
..бу.Ц,iвникiв кoмyнiзмy''' визнaчилo лiквiдaцiro тiсТ чaстини нaселе}lня'
щo }Iе вхoдилa дo вищeзaзнaчеrIoТ кaтегopiТ, вiдпoвiднoгo Bикopl{стaн-
ня з цi €ю метoto щoдo l{Ьoгo фiзиннoгo знищення' зaслal{ня тoщo.
C. Бiлoкiнь пеpeкoнливo дoBoдитЬ' lцo деpx(авl{a peпpeсивнa пoлiтика,
якy пpoвoдилa кoмyнiстичHa паpтiя, Мaлa aнтиyкpaТнський xapaКтep;
знищивlllи чaстиtly нaсeленIlя' вoнa дoсяглa пoстaвленoТ мcти.

Пpoблeмa мaсoBиx пoлiтичниx peпpесiй y paдя}rськiй УкpaТнi y
20-x pp. знaйrшлa свoе висвiтлення й y мoнoгpaфiТ B. Ченцoвa ..Пoлi-

тиннi peпpесiТ в paлянськiй УкpaТнi в 20.тi poки'' [13]. У нiй aвтop
poзкpивaс пPoцеси фopмyвання мexaнiзмy пoлiтичних pепpесiй, oсoб-
ливoстi peпpесивнoi пoлiтики в УкрaТнi, poль i мiсцe opганiв деplкав.
нoТ бeзпеки y здiйсненнi пoлiтичнoгo теpopy. .{oслiдник пpoaнaлi-
зyBaB юpидиннy бaзy пoлiтики дep)I(aвнoгo тepopy' зoкpемa змiст
тaких пoнЯтЬ' як кoнтppeвoлlоцiя, шIпигyнствo, бaндитизм, сaбoтaxt,
пpoпaгaндa тoЩo. B. Ченцoв apryNlеIlтoвarlo дoвoд]tTЬ, щo в paдЯH.

Poздiл |. Teopemuкo.лemodoлoziчнi зacadu docлidэкeння denopmaцiЙнoi
na]umu,сц

сЬкoмy кpимiнaльнoмy зaкoнoдaвствi мiстилися нoplии' в яких iцlлoся

пpo зaстoсyвaння пoкapaння щoдo деяких кaтегopiй oсiб без кoнкpeт.

нoТ пpoвини, тiльки зa пpин.rлеrкнiсть дo певниx клaсiв, паpтiй, пpo.

фeсi й. Taкi нopм и шиpoкo викopllстoв у BaлЙcя pепpесивнotо систеIиolo

зaдля лiквiдaцiТ тa iзoляцiТ ..вopo>l{иx'' paлянськiй влaдi елемeнтiв.

Cеpел пpaцЬ yзaгaЛьнюIочoгo xapaктеpy' пpисвячel{их пoлiтичнo-

мy теpopy i peпpесiям в УкpaТнi, щo вийIдли дpyкoNr в oстaннi poки,

вapтo тaкo)t( нzlзвaти дoслiдження O..{oлжeнкoвa ..Toтaлiтapизм в

УкpaТнi: пpoблeми фopмyвaння тa тpaнсфopмaцii' ' Il4]' Io. Шaпoвa.пa
..УкpaТнa ХХ стoлiтгя: oссlби тa пoдiТ в кoнтeкстi вaя<кoТ iстopii'' Il5],

кoлектllBнy мoнoгpaфiю ..Пoлiтичний тepop i теpopизм в Укpaiнi.

ХIХ_xх ст.: Iстopиннi нapиси'' Il6]. 3гaлaнi poбoти свiдчaть пpo iстoт-

нe запoвнel{ня нayкoвцяIr{и пpoгaJlин, якi зaJlицIaIоться y дoслiджeннi

тoтa.пiтapизмy в Укpaiн i, зoкpeмa йoгo кapa.пьнo-pепpeсиBнoТ систeм и.

Baжливoto тендeнцiсto poзBиткy yкpaТнськoТ iстopioгpaфiТ в oстaн.

}lс десятилiття сталa знaчнa aктивiзaцiя peгioнaльниx дoслiджeнь.

Cвoс пepеoсмислeння y низui пpаць вiтчt{зняt{их дoслiдникiв знaйшли

пoлiтичнi пpoцеси' щo poзгopl{yлися нa зaхiднoyкpaТнських земляx iз

чaсy вK,lIoчення [x дo скJlaдy сPсP' 3oкpeмa, мaсштaби i нaслiдки

пoлiтичниx pепpесiй щoдo нaйбiльш свiдoмoi чaстини нaселе}l}lя

3axiднoi УкpaТни poзглядaютЬся в NloнoгpaфiТ o. Pyбльoвa тa Io. Чеp.

чeнкa ..Cтaлiнщинa й дoля зaхiднoyкpaТнськoТ iнтeлiгeнцii'' [l7]. У

книзi львiвсЬкиx iстopикiв M. Литвинa, O. ЛyЦькoгo й К. Hayмeнка
*|gзg.3aхiднi землi УкpaТни'' [l8] видiленo тpaгiнний злaм iстopiТ

peгioнy, пoв'язaний iз йoгo пpи€днанням дo CPCP, пpoвe.Цeнням

пoлiтики paдянiзaцiТ, нapoстaнням спpoтивy гaличaн i вoлинян сталiн-

ськiй диктarypi.
3aхiднoyкpaТнськi землi в кoнтекстi пepеGiry пoлiтичнoТ iстopiТ в

3O_50.тi pp. poзглядaються y rрyнтoвниx дoслiджeннях дoктopa пoлi-

тичl{иx нayк Б. Яporшa [l9]. BикopисТoBylочl{ вeлнкllЙ фaктинний
мaтepiaл, aвтop Bизнaчa€ oсoбливoстi стaнoвлeння тa змiцнeння тoтa-

лiтapнoгo pе)I(иNry в зaхiдних oблaстях УкpaТни. Хapaктеpизyючи пpo-
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цeси pадянiзацiТ в pегioнi' якi сyпрoвoд)l(yвtulися мaсoвиI\tи pепpесiя-
ми, дoслiдник не oбхoдитЬ yвaгoю i питaння N{aсштaбiв, спpяI\.loBaнoс.
тi тa нaслiдкiв деnopтaцiй. Caмe цiй пpoблемi й злoвживaHнIо вЛaдoю
пpисвячeний oкpемий poздiл мoнoгpaфiТ Б. Яpoшa ..Cтopiнки пoлi-
тичнoТ iстopiТ зaхiднoyкpaiнсЬкиx зеIr{ель (30-50-тi pp. xx ст.)'' [20].
Aнaлiз стaтистичних мaтеpiaлiв, визнaне}lня кaтегopiй депopтoвaниx
дaли змoгy автopy зaгzrлoм oхapaктepизyвaти дeпopтaцiйнy пoлiтикy
pa.ЦянськoТ влaди в pегioнi, oднaк з yвaги I{a зI{aчнo rшиprшi дoслiд-
ницькi зaвдaння це nитaння в poбoтi нe кoнкpeтизy€тЬся.

Peпpeсивнo-в}rни[I{yв€rльнa дiяльнiсть кoмyнiстиннoгo N{oскoB-
сЬкoгo pежигt{y в l939-l94l pp. нa 3aхiднiЙ УкpaТнi висвiтлloсться у
всryпнiй стaтгi лo збipки дoкyментiв ..3aхiднoyкpaiЪськa тpaгeдiя
l94l p.'' дoслiдникaми O. Poмaнiвoм тa I.Фeдyщaкoм [2l]. Aвтopи
aкцeнтyютЬ yвaгy нa пo.цiяx чepвня.липня l94l p., пoв'язaниx iз мaсo.
вим фiзинниI\{ зllищeн}Iяt{ y в'язницях i нa етaпax евaкyaцiТ yкpaТн-
ськoТ iнтелiгeнцiТ тa нaцioнaльнo-свiдoмoгo гPoмaдянствa Гaличини й
Boлинi. Paзoм iз тим iз.пoмi>к iнц:иx pепpесивних зaхoдiв тoталiтap-
нoгo pе)l(иI\{y в книзi дaeться кopoткa xapaliтepист}rкa дeпopтaцiйtlиx
aкцiй oсaдникiв, лiсникiв i мiсцевиx фyнкцioнеpiв' бixсенцiв, висeлeнь
зi ..спецiaльниx зoн'' [22].

[з викopистal{няIlt lloвиx iдеЙнo-мeтoдoлoгiчних пiдхoдiв oцiнto-
ютЬся tlpoцесl{' щo poзгopнуI|ucЯ в зaxiдниx oблaстяx УкpaТни в
l9з9_l94l pp. тa в пoвoсllний пepio.Ц,, y дисepтaцiйних дoслiд)I(еtlllяx
B. Кoвaлюкa ..BстaнoвлeнItя i фyнкuioнyвaн}Iя paдянсЬкoгo pежиN,ry B
3aхiднiй Укpaiнi нa пoчaткy .{pyгoТ свiтoвoТ вiйни'' [23]' B. Tкaнyкa
..Coцiальнo-пoлiтичнi пpoцеси нa зaхiднoyкpaiнських земЛяx в пеpцIe
пoBorннe десятиpiння (|944_|954 pp.)" [24]. Пiд чaс виpiureння .Цo-
слiдницькиx зaвдaнь' зoкpeмa вiдoбpaжeння сyпepечливoстi та тpyд-
нoщiв iнтeгpyвaння 3aхiднoi УкpaТни в paдянськy сyспiльнo-пoлi-
тичIry с}tстемy' нaзванi вченi не oбiйrцли yвaгoю й масoвi виселеtlltя
нaсeлення' якi' oднaк, aнaлiзyloться лицIe як oдин iз зaсoбiв стaнoв.
лeн}tя й yтвеpлxсeння сталiнсЬкoгo pe)кимy в pегioнi.

Poздй I. Teopemurco-ltеmodoлoziчнi зacodu docлidэкенt+я denopmoцiЙ'нoi
naJllmutal

B oстaкне дeсятиpiння пoмiтнoмy пoжвaвлeнню peгioнa.пьних

дoслiджeнь спpияс pеaлiзaцiя нa дep)кaвнoмy piвнi нayкoвoТ пpoгpalr{и
..Peaбiлiтoвaнi iстopiсro'' iз зaлyЧeнняI\.l yчеI{их yсiх oблaстeй Укpaiни.

У paмкaх дoслiдження пpoблеми мaсoв}lx peпpeсiй y видaннях ЦiсТ

сepiТ нaсткoвo poзкpивaються й питaння peaлiзauii стaлiнськoТ депoP.
тaцiйнoi пoлiтики.

Bивчення вiтчизняними дoслiдI{икaми тpaгiннoгo дJIя yкpaТнськo.

гo нaселеHня пеpioдy стa.пiнiзмy, pa.Ц,янськoТ peпpeсивнoТ пoлiтики

зyt\{oвилo пoявy нe лишe rpyнтoвl|их poзвiдoк yзirгaJlьtlюючoгo xapaк.

теpу, peгioнaльниx дoслiджень, a й звepнeння нayкoвцiв дo aнaлiзy

oкpеtиl{x aспектiв фyнкuioнyвaння тoтaлiтapнoi сl{стеtt{t{. .II,o тaкиx

в.Dкливt{x нayкoвиx нaпpямiв цiлкoг't o6гpyнтoвaнo вiднeсенo й пи-

тaння дeпopтaцii нaселеt{ня з УкpaТни.
ПеpIлi нayкoвi poзвi.Цки вiтчизняниx дoслiдникiв, пpисвянeнi

oкpеь{им aспeктaп{ мaсoвlrx виселенЬ l{aсeлення з УкpaТни, з'явилися

нa пoчaткy 90-х poкiв ХХ ст. Cерл ttиx - стaттi I. Бiлaсa щoдo

меxaнiзмy пepeсeлeння yкpaiнськoгo й пoльськoгo нaселення B

|944_|946 pp. [25]' Б. Чиpкa - пpo дeпopтaцii нaцioн.UlЬlll,lx меI{lltllн в

30.тi pp. [26]' г. I!еpби [27| - пpo дeпopтaцiТ нaселення з пoльськo.

yкpaiнськoгo пoгPaниЧчя 40-х pp., I.Bинничeнкa _ пpo пPимyсoвe

пepeсeлeння y 20_50.тi pp. [28].
.(o склaлнoi пpoблeми пpимyсoBllx мaсoвих мiгpauiй у спeЦiaль-

нiЙ пpaui ..УкpaТнa l920_l980-х: дeпopтaцii, зaслaння, вислaння'' [29]
звepнyвся I. Bинниченкo. У poбoтi дoслiдника' пoбyлoвaнiй зa xpoнo-

лoгiчним пPиtIципoм' пoетaпнo пpoстeжyються зzD(oди pa.ЦянськoТ

Bлaди, пoв'язaнi iз пpимyсoвим пеpeмiщенняlr{ нaсeлeння УкpаТни. Ha

)каJlь' aвтop не пoясt|loе вiдмiннoстей мiж y)l(ивaниil{l{ y мoнoгpaфiТ

теpмiнaми ..депopтaЦii' ', ..зaслaння'', ..вислaння'', oднaк нa кoнкpeтниx

пpикJlaдaх дoвoдитЬ системнiсть i пoслiдoвнiсть здiйснювaнoТ

пoлiтики. Шиpoкi тepитopiальнi т.a xpoнoлoгiчнi межi дoслiдже}Iня нe

д.UIи змoги I. Bинниченкy бiльш дет,lлЬtto зyпинитt{ся нa дeпopта-

цiЙниx пpoцесaх нa теpитopiТ 3aхiднoТ УкpaТни.
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Haпpaцювaння iстopикiв oстaннix poкiв y вивченнi пpoблeм мaсo-
вих пpимyсoвих пеpеселеI{ь дoпol\{oгли pеалiзyвaти пiдгoтoвкy й
видaння aкaдемiчнoТ тpьоxтoмнoТ пpaui ...(eпopтaцiТ. 3аxiднi землi
УкpaТни кiнця 30.x _ пoчаткy 50.х рp.'' [30].

Bитoкaм i нaслiдкaм нaцioнaльнot тpaгeдiТ, як}lми стaJIи для l{aсe-

лeння зaхiднoyкpaiнських зeмелЬ мaсoвi пpимyсoвi пересeлeннЯ' Пp||-
свячeнa встyп}Ia стaТгя дoктopa iстсlpиvних наyк Ю. Cливки, yмiщенa
y пеpшoNty тoмi збipникa дoкyмeнтiв [3l]. У нiй дoслiдник yсeбiннo

aнa.гIiзyс пеpшjoпpичиl{и' yмoви пiдгoтoвки й pеaлiзаuiТ peпpесивних

тa пеpeселeнсЬкo.депopтaцiйних aкuit"l y зaхiднoмy pегioнi УкpaТни;

дoвoдитЬ, щo pепpeсивнa пoлiтикa бaзуьaлacя нa вiдпoвiднoмy iдеo-
лoгiннoмy i пoлiтичнoмy пiдrpyнтi. Aвтop нayкoвoТ poзвiлки кopoткo
oxapaктepизyвaв нaйбiльtц мaсoвi депopтaцiйнi акцiТ, якi 6улн
пpoведенi тoтaлiтapним pe)кимoNt нa зaхiднoyкpaТнсЬкиx землях'
aкцентyвaвши увary нa виселeннi yкpaТнцiв iз 3aкеpзoння' звepнyвся

дo нaслiдкiв peалiзauiТ цих peпpес}rвниx oпеpаuiй. .Ц'oслiдник стaB}rтЬ
питaння пpo неoбхiднiсть пoвнoi peaбiлiтauiТ всiх невиннo pепpесo-
вaниx сталiнським peжиIvtoм гPor}ra.цяl{.

3 oглядy нa aктy.rЛьнiсть дoслiджeнI{я rIpимyсoвi пеpеселення
стzlли теt\{oю oбгoвopeння нa мiжнapoдниx нayкoвиx кoнфеpенцiяx
..Toтaлiтapнa дeP)кaвa i пoлiтичнi pепpeсiТ в УкpaТнi y 20-80-тi poки''
(м. КиТв, l99a p.) [32]; 

..,(eпopтаuiТ пoлякiв тa yкpаТнцiв: кiнeць l939 -
пoчaтoк 50-x poкiв. .(o 50.pivня oпepыtiТ <Biсла>'' (м. Львiв, l997 p.) [33l;
мiжнapo.Цнoгo сeмiнapy iстopикiв ..Укpaiнськo-пoльськi вiднoсини пiIt
нaс .(pyгoТ свiтoвoТ вiйни'' (м. Bapllaвa, l998, м. ЛyЦьк, l999 p.) [зa].

Cлiд зaзнaчити' щo з yсiх мaсoвих пpимyсoвих мiгpaцiй нинi чи
не нaйбiльtций iнтеpeс y вiтнизняних дoслiдникiв викликaс пpoблeмa
yкpaТнськo-пoльськOгo трaнсфepy нaселенtlЯ в |944-|946 pp. (B. Кi-
uак [35]. C. Maкapнyк [36], B. Cepгiйнyк [37], C. Ткaчoв [38], Г. U{еp-
бa [39]), дeпopтaцiТ в 40-x p. yкpaТнuiв iз Haдсяння, Лeмкiвщинt{'
Хoлмщини тa Пiдляurшя (I. Бiлaс [40]' B. CepгiЙнyк [4l]). I,еaлiзauiя
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ж y зaxiдниx oблaстяx Укpaiни ста.lliнськoi лепopтaЦiйнoi пoлiтики ще

нe знaйшлa фyнтoвt|oгo висвiтлeння в нayкoвiй лiтeparypi. oкpeмi

aспекти цiсТ пpoблeми y зв'язкy з лoслi.ЦжеI|няtt{ пpouесiв пotllиpенl{я

нa зaхiднoyкpaТнськi зeмлi pa.пянськoi тoтaлiтapнoi систеtи и фpaгмeн-
тapнo poзгJrядa}oться y poзвiдкax I. Boлкoвa [427, B..[митpyкa [43],
К. Кoндpaтюкa [44], М. Кунepепи [45], B. Хoлoдниuькoгo [46].

У кoнтeкстi yзaгальнlоIочoгo дoслiдження пpt{чlll{ тa нaслiдкiв

I\{aсoвиx дeпopтaцiй нaселення УкpaТни в пеprшiй пoлoвинi XХ ст.

пpимyсoвi пеpeмiЩення меtllкaнцiв зaхiдних oблaстей y 30_40 pp.

чaсткoвo рoзглядaloтЬся B дисеpтaцiТ B. Aдaмoвськoгo [47]. Oднaк вiд-

сyтнiсть визнaчення теpмiнa ..дeпopтaцiя'' дaлa зil{ory aвтopy вiднести

дo такoгo типy нaсилЬницЬкиx пеpемiщень Й iнтepнyвaння тa зa.

сла}lня.

Aналiзy депopтaцiй i пepемiще}lня нaселelrня зaхiдниx зeмель

УкpаТни 40 - пoчaткy 50-х pp. xХ ст. пpисвяче}to дllсеpтaцiйнe дo-

слiдження М. Cивиpинa [a8]. У poбoтi aвтopoм oхoплеtlo дeкiлькa

фopм мiгpaцiйниx пpoЦeсiв (депoртaцiТ' виBезенt|я нaсeлен}lя oкyпa.

цiйнoю влaдoю нa пpимyсoвi poбoти дo Hiмеччини' eмiгpaцiя нa

3aхiд, пoвoсннi opгнaбopи тoщo). oднaк дoслiдник чiткo lle poзмe)кo.

вyе, якi з ниx r лепopтaцiйними пpoцeсaми' a якi - нaсильницЬкиl\{и

пеpем i щенням и.,(етaльнo вис вiтлtoК)ч l{ вl,t вe3ен ня y крaТHськoгo нaсе-

лення в Hiмeччинy' пepeсeлення yкpaihцiв i пoлякiв у |944_|946 pp.'

yн iфi кauiю етнoнaц ioнa.гl ьнoТ стpy Ктyри |{аселення зaxiдн иx oблaстeй,

М. Cнвиpин лиrшe фpагментapнo (без зa.гlyнення piзниx джepел для

aнaлiзy мaсrштaбiв висeлeнсЬкl{х aкцiй) хapaктepизyс дeпopтaцiТ

l940_l94l pp. i висeлeння yчaсникiв нацioнaлiстичнoгo pyxy тa ixнiх

сiмeй y пoвoсн}|ий пеpioд.
Пpoвeдений анaлiз лiтеparypи свiдчить пpo знaннi дoсягнеtII{я

вiтчизнянoi нayки в дoслiджeннi дiяльнoстi pепpeсивнo.кapaльнoТ

систеI\,lи стaлiнсЬкoго тoтaлiтapнoгo pе)l(имy в Укpaiнi й, зoкpeмa,

lllиpoкoгo зaстoсoвyвaння }lим тaкoгo зaсoбу, як мaсoвi дeпopтauiТ
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нaселеt lня. Paзом iз тим питaння I1pиЧин, мехaнiзмiв pеаЛiзaцiТ,

наслiдкiв депop'гацiйниx aкцiй нaсеЛеHFtя в зaхiдl{иx oбластЯx УкpaТни

в l939_.1953 pp. вивнеlt i  tце недoстaтнЬo. Paдянськa депopтaцiйнa пo-

лiтика як вiдпoвiдний нaпpям дil-t, oбpaниx пapтiйнипlи i деprкaвнимlt
opгaнaми для poзв'язaння пpoблем paдянiзaцiТ y вкaзalloмy pсгiotl i, ще

l{е ст.шa пpедмeтoМ спецi.rлЬнoгo дoслiдrкення. У Irpoaнaлiзoвaнiй

лiтеpaтуpi вoнa poзгЛядarтЬся нaсaNrltеpeд iз застoсyвaнням iстopин-

нoгo пiдхoдy' з €Ulишa}orlи пoзa yвaГoю aна.ll iз пoлiтltЧнoгo пpoцесy як

тexнoлoгiТ здiйснення BЛaди сyб' € lтal{и пoлiтики, pолi l"t мiсllя в нiй

Депopтaцiй.

BклIочeнiсть зaхiднoyкpaТнських земeлЬ дo склaдy Пollьськoi деp-

)кaви B l92l_l939 pp.' a тaкoж нaстyпне Тx iн,гeгpyвaння в paдянсЬкy

пoлiтинну системy вltзнаЧилll знaчну зацiкaвленiсть пoлЬських i

poсiйськиx yЧеtll lx пеpебiгoм Пoлil ачFlиx пpoцесiв у pегioнi вIlpoдoв)к

l939_l953 PP.,  щo знaйшIлo свoе в' iдoбpaжeння y rroвiтнiй пoльськiй

тa poсiйськiй iстopioгpaфiТ.

Cпpoбa вiднaйти пpaBдy в питaннi т{apтиpoлoгiв пoльських гpoмa-

дян нa сxiдниx землях пiсля l7 вeglесня l939 p. стzUIa Мoжливolo зaв-

дякlt  змiнaм, якi  в iдбyлися в Пoльlцi  нa пepелoмi 80_90.x pp. ХХ сr.

[ьoмy спpиялa й гoтoвtliсть poсiйськoТ влaди чaсткoвo otlриЛЮдllити

важ..l и вi apхi вн i дoкументи, якi десятилiття зaлll шaлltсЯ нeдoстyп ним и

для дoслiдникiв. Пеpeдyсiм yвaга бyлa звepнyтa нa дoлi пoльських

вiйськoвoгloлoнен}lх' винy зa мaсoвi poзстpiли як!lх кoмуitiстичнa

BЛaдa нaru,Iaгirлaся пеpекЛaсTи нa нaцистiв.

Питaння нeoбхi.цнoстi пpoведення дoслiдrкень i poзслiдyвaнь

злoчинiв сталiнiзмy нa схiдниx зelrlлях Пoльщi впеp[Це oфiцiйнo булo

пiдняте Гoлoвl-lolо кoмiсiсto з дoслiдxсення злoчинiв rlpoти пoЛЬсЬкoгo

нapoдy на зaсiдaннi ltayкoвoТ pa.п.и IнститyTy нapoдl{oТ пaм'ятi 3l сiчtlя

l98e p. [ae].
Iз 4 квiтня l99 l  p. Гoлoвнa кoмiс iя з дoслiдrкення злoчиlI iв t lpoТи

i]oJlьсЬкoгo нapoду tsкЛloч}lJla дo п.ltaнiв свс.lсi нayкoвoi pобo,ги й rrpo.
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блемy тpaгiннoТ дoлi пoльськиx гpoмaдян сxiдниx вorвoдств II Peчi
ПoспoлитoТ [50]. З'явилася низкa пpацЬ' пpисвячeниx aнaлiзy Paдян-
ськoТ пoлiтикll B pегiolri BПpoдoB)к l939_l94 l pp. У дoслiдlкенняx
пoчaткy 90-x pp. пiд чaс визнaЧення Людськиx вТрaт yнaсЛiлoк pa.п.ян-

ськoТ oкyпaцiТ пoльськi вченi [O. Cсдлецький [5l],  Я. Cлюсаpнyк [52]
тa iн. oпеpyв€Ulи дa}Ilrtvlи' yвeденими в oбiг щe в poки .(pyгoТ свiтoвoТ

вiйни пoльсЬким емiгpauiйниtu ypядoN{' i стaтистикolo емiгpaЦiйних
iстopикiв, якi знaчнo зaвищyвaЛи кiлькiсть pепpесoваниx пoЛЬсЬких

гpor{aдян нa сxiдних землях. Biлкpитгя в oстaннi poки poсiйсЬкиx

apхiвiв ствopилo мoх<ливoстi для oпpaцЮвaння новиx дaних тa вepи-

фiкaшiТ сфopмoвaних дo тoгo чaсy пoГлядiв, щo пoзнaчиJIoся нa видaн-

нях кiнця 90.х pp.
Пpoблемa злoчинiв нКвс нa сxiдних зelvrЛях y poки .{pyгoТ свiтo-

вoТ вiйни с oднiсlo з пpiopитeтних y сyчaснiй пoльськiй iстopioгpaфiТ.
У пoлi зopy вчeниx пepебyвaютЬ питaння дoлi пoЛЬсЬкиx oфirдepiв,
poзстpiляlIиx y Кaтинi, Хapкoвi, oстaurкoвi тa iнutиx тaбopaх для
iнтеpltoвaниx; злoчиннoi лiквiдaцiТ в'язнiв й apештaнтiв opгaнaми

HКBс y l94l p.; мaтеpiaльниx peпpесiй. У тiснoмy Bзaсмoзв'язкy iз

BивЧенtlям дoлi тисяч ПoлЬсЬкltх poдин зaxiдltoyкpaТнськиx земелЬ

пiсля вepес}Iев}!х пoдiй l939 p. у пoльськiй iстopioгpaфiТ aналiзytoться

тaкoж питallня мaсoвих висеЛенЬ i пеpeселенЬ нaсeлення. Taкими с

yзaГilIьtllоюvi пpaцi A. Глoвaцкoгo ..Coвети пpoт}l пoлякiв нa схiдниx

зeмляx II Pечi [IoспoлитoТ |9з9_|94|'' [53], C. l.[eсeльскoгo, B. Мaтеp.

скoгo' A. []aчкoвскoгo (.P2цянськi pепpeсiТ пpoти пoлякiв i пoльськиx

гpoIv{aдян'' [54], Я.Cтoвбняк-CмoгopжевськoТ ..Кpeсoве вiйськoве

oсaдництвo l  920-l  945' '  [55].
oкpiм пpaцЬ' пpисBячених пoлiтичним пpoцесaм нa сxiдниx зем-

лях Pечi ПoсltoлитoТ BПpoдoB)к l939_l94 l  pp. '  y якиx депopтацiТ
poзглядaються в кollтекстi aнaлiзy pa.ЦянськoI peпpесивHоТ пoлiтикlt, у
нoвiтнiй пoльськiй iстopioгpaфiТ з'явилися Й виДaння, пpисвяненi

вЛaсне N{aсoвим пpимyсoвим пepемiщенням l{aсeленнЯ тa Пoдzulьtшiй

дoлi дeпop,гotsaнttx yглиб сPСP.
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' Taк етaпи' I\,laсцIтaби' нaслiдки депopтaцiй зi сxiдниx Boсвoдств

(yкpaТнськиx, бiлopyськиx' литoвських зeмелЬ) y l939_l94l pp. aналi-
зylоться пoЛЬськиrvtи iстopикaми C. L{есельським, Г. Гpицlокoм та
A. CpебрaкoBським у ,Цoслiлженнi ..Мaсoвi paдяllськi депopтaцiТ в
poки .(pyгoТ свiтoвoТ вiйни'' [56]. [oyнтoвний aнaлiз ЧисЛeнниx apxiв.
}Iиx дoкyментiв, спoгaдiв свiдкiв тих пoдiй, зanис якиx бyв зiнiцiйoвa-
ний Гoлoвнoю кoмiсiсю' дaв змоry aвтopaм пpoстeжити мехaнiзм
pеал iзaцiТ pепpесll вHoТ пoлiтики, визнaчитIl бiльш дсlстoвipнi пoк€Цtни.
ки кiлькoстi виселeних пo кoжнoмy 3 чoтиpьoх eтaпiв дeпopтaцiй.

Пpoблеми пpимyсoBих пеpесеЛeliЬ тa дoлi пoЛЬсЬкиx зaслaнцiв дo
|946 p. висвiтлtoються в poбoтi e . I(oвaльськoТ ..Пеpeжити, a6и пoвep-
нyтися!'' [57]. flpyгий poздi:l кtIиги пpисвячений aнaлiзу мехaнiзмiв
пpaBoвoгo pеryлIовaння i пpaкти'rнoТ pеaлiзaцiТ мaсoвиx висeле}Iь
l940_l94l pp. 3нaннy yвaГy дoсЛiдниця пpидiлилa хapактеpистицi
екстpем€UlЬtlих yIиoB' в яких oпl{ниJIисЯ виселенцi пiд чaс етaпyвaння i
пpo)кивaння нa спецпoсeлeннi, мехaнiзмy в}lкopttстaння спецпoсеЛеt{-

цiв як деtшевoТ poбovoТ сили; впЛивy нa пoдaЛЬIIIy дoЛю piзниx гpyп

пoлЬськиx зaслaнцiв aпlнiст iТ |94| p.,  фopмyвaння пoЛьсЬких збpoй.

ttих сил; пPoцесaм пoBеp}lеtltlя пoлякiв нa бaтькiвщину в l943_l946 pp.

У цiлoмy для вивчe}Iня пpoблt:м деllopтauiй y rIoльськiй iстopio-

гpафii хapaкТеpнo: l) теpитopiaльне oхoплеtlttя всiх сxiднllх теpитopiй

Peчi Пoспoлlrтoi (тoбтo сyчaсIlих yкpaТнських, бiлopyськt,tх' литoB-

ських зeмель); 2) aкueнтyвaння yвaги нa дoлi виселенцiв Пol.IьCЬкoТ

нaцiotraльнoстi, y тoй чac як )кoде].l iз кoнтингентiв депopтoвaниx не

бyв o.Цнoнaцioна..Iьним; 3)дoведе}|ня Bизнaчaльнoстi нацioнaпьнoгo

(aнтипoльськoгo) Чинника в pеaлiзaцii стaлiнськoТ депopтaцiйнoТ
пoлiтики в pегioнi .

Пеprшi нayкoвi стaттi йl публiкa,l iТ poсiйськиx дoслiдникiв, пpисвя-

ненi депopтaцiТ нapoдiв у CPCР, п()чtultt З,ЯBлЯT|4cЯ в кiнцi l980-х pp.

пiд чaс пеpебy.Цoви. Cepед них бy.rа тaкo)l( poзвiдкa B. Пapсaлaнoвoi
...(епop,гацiТ нaселення iз 3aхiдноТ УкpaТни i ЗaxiднoТ БiлopyсiТ в

Poздй |. Tеopemurcсl-лtе пtсldoлoziчнi заcаdu docltidэкeння dеnopmoцiЙнoi
noл|muкu

l939_194 l PP.'', нaДPУкoвatla y нaсoписi ..Hoвaя и нoвейruaя истo-
pия'' [58]. Хapaктеpизylочи захoдtr paдянсЬкoТ влaди, спpямoвaнi нa
yнiфiкauiю деpжaвнoгo aПapaTy й yпpaвлiння, нaцioнaлiзaцiro в пpo-

мислoвoстi тa сiльськoму гoсПoдapствi, aвтopкa звepнyлaся дo пpичин

rrlасoвoгo вtlселення iз pегioнy, нaсaг{пepeд' пoЛьсЬкoгo нaселення. У

стaттi зaзнaченo мiсця зaслaння дeпopтoвaниx' нa oс}loвi apхiвних мa-
,гepiaлiв визнaЧeнo меxaнiзм фyнкцioнyвaння тaк звaниx спецпoсeленЬ

(системa yпpaвлiння' пpавa й oбoв'язки пoселeнцiв, викopистaння

iхньoТ пpaцi, пoбyтoвi yмoви). Bикopистaнi стaтистичнi мaтеpiaли

дали пiдстaви B. Пapсaдaнoвiй зpoбити виснoвoк пpo l0 %o oxoпле.

нiсть нaсeлeння ЗaxiднoТ УкpaТни i 3ахiднoi БiлopyсiТ pепpесiями зa

пoлiтичними oзнaкail,tи. У стaттi тaкo)к видiлясться й анaлiзyетЬся пе-

pioд aмнiстiТ депopтoвaниx, який тplrвaв дo лiтa |942 p. Ha вiдмiнy вiд

бiльrцoстi пyблiкaцiй тoгo чaсy' пoбy.Цoвaних зa нaцioнrшьним пpин.

ципoМ (лепopтaцiТ нiмцiв, кpимсЬкиx тaтаp i т. д.), стaтгя B. Пapсa-

дaнoвoi tloсилa peгioнальний xapaктеp. Boнa стaлa oднiсю з пepшиx

спpoб зaпoвl{ення iснytoнllх пpoг:Lпиli y вивнeннi депopтaцiйнoТ пoлi-

тики нa зaхiднoyкpaТнськиx зeмляx y l939_l9al pp.

Пpoблeмa фopмyвaння oсoбливoТ кaтeгopiТ нaсeлeння Paдянськo-

гo Coюзy - спецпoсeлeнцiв, знaйшлa свoс пoчaткoвe poзв'язaння y

poзвiдкax poсiйськoгo дoслiдника B.3емскoвa. У l990_199l pp. з 'яв-

лЯIотЬся йoгo poбoти' пpисBяченi цьoмy питaнню [59]. Aвтop звepтa.

сTься дo 30_50-x pp. xx ст., якi стuulи в iстopiТ деp)кaви пepio.Цoм

вtlселень i депopтauiй вeликoТ кiлькoстi людeй тa навiть цiлих нapo-

дiв. B.3емскoв aнaлiзyе тaкlIй важливий елемeнт мехaнiзмy депopтa.

Цiй, як спецпoселrння' кyди напpaвляЛaся пеpевuDкнa бiльtшiсть peпpе-

сoBaниx. Упеptше в нayкoвий oбiг aвтopoМ yBеденo низкy дoкyментiв
нкBс-МBс сPсP, якi peглaмeнтyвzrли пpoцeси пеpесeлeнь i x<иття

виселених y спецпoселeннях' a тaкOж зaфiксyвали вa)кливy iнфopмa-

цiro щoдo викoнaння деP)кaвних i пapтiйниx piurень. oкpемo B. 3ем-

скoв poзГлЯдaс фopмyвal{ня тaкoгo кoнтингенту спeцпoсeленцiв, якi в

l6 t-
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oфiцiйниx дoкyмeнтax BxoдиIIи дO каТeгoрiТ ..пoльських oсaднtlкiB i

бiженцiв'' ' ..oyнiвцiв' ', ..кypкyлiв' ', кoтpi висeЛяЛt{сЬ iз ЗaxiднoТ УкpaТ.

ни тa 3axiднoi БiлopусiТ. Хoчa теpитopiaльнo дoслiд>кенням B. Зег*r-

скoBa oхoплеtto весЬ Pадянський Coюз, oднaк y tlЬoмy пpoсTе)кeнo

гeoгpaфiro poзселeння та нaцioна.llЬний склaд спецпoселeнцiв, якi y

дoBo€нний пеpioд BисеЛял}lсЬ iз зirхiдlroyкpaТнських зеIvtелЬ' a такo)к

мaксимtulЬне збiльtuеннЯ сПецпoсс:ленцiв стal{oм нa l  с iчня l953 p. '

якe 6улo дoсягнyтo й зa paxyнoк пoвoсннltx депopТацiй iз заxiдних

oблaстей УкpаТltи. Пiдсумкoм кoпiткoТ poбoти дoслiдника з вивчerrHя

paнiше цiлкoм тaсМних apхiвниx ксlлекцiй .(еpжaвнoгo apxiвy Poсiй-

ськoТ ФедеpauiТ стaлo Bидaння мoнoгpaфiТ ..Cпецпr.lсeленцьI в сссP,

l9з0-1960'' [60l, певна чaстинa мar'еpiалiв якoi стoсyсТЬся тaкo)к

де11opтoвaнll x iз зaxiднoyкpaiнськиx земeлЬ.

У 90.х poкaх пpoблемa депopтaцiй нapoлiв CPсP, у roмy нислi

УкpaТни, знal"{llIлa свoe висвiтЛенн'l i в наyкoвoму лоpoбкy poсiйськo-

гo iстopика М. Бyгaя. Тaк, yшriщеrta в l990 p. в ..Укpaiнськoму iсr.o.

pичttoмy жypнzuti ' ' сТаТTЯ дoслiдникa вiдтвopилa мaлoвiдoмi стopiнки

нaцioнaльниx вiднoсин в Укpaiнi  y 30_50.х pp.ХХ ст. [6l] .  У uiй рoз-
вiдцi aвтop apГумеtlтoвaнo дoвoдить' lцo a.Цмiнiстpaтивнo-кoмallднa

сI,rстемa poзглядutJ'Iа Bиселення trapoдiв як зaсiб ypеГyлIoвaння мiжнa-

цioна,' lьн их кoнфлiктiв, пoслaблен lrя сoцiaл ьнoТ нaп pyxсенoстi. Apx i в-

нi дoкyменти (пoстaнoви й укaзи PHК, нКBC, мaтеpiaлlt вiддiлу

спецпoсeJleнь ГУЛAt.y t{КBC)' vПepше пpoанa.;l iзoванi М. Liугaсм,

дaпи Йoму змoГу видi.l lити еТaпи 'Д'еttopтatцiй' у тoмy числi здiйсrtю-

вaн}lx iз теpитopiТ УкpaТни, пoкaзa.|!t вiдмiннoс'гi висеЛеt{Ь зi схiдниx i

зaхiдlrих oблaстей pесrryблiки, бiльrц дет €UIьнo ЗyПин}lтися нa хаpaкте-

pисr.l lцi pепpесРtвl{их дiй вЛaдlr стoсOвtlo oyнiвцiв та Тхlrix сiмей
(l944_l952 pp.). I хoчa тенденцiйtliсть пiдxoдiв poсil-tськoГo iсTopикa

БияBиj laся в oцiнцi oУH.УПA як . .бat lдитських 
фopмyвaнь' '  i  

. .зaгoнiв

тaк звaнoi yкpaТнськoТ пoBсТaнсЬксlТ apмii"', oднак вiн oдин iз пеpLших

tloкaзаB бopoтьбу paдянськoТ систеМи з }'часнt-{кaми нaцioнaль}Io-Bиз-

Poздй I. Tе op е mu кo --tnе mod o лoaчнi з аcаdu d o altid zсe ньв. d е nop maц iЙ нoi.
noлlmu,Cu

вoлЬнoгo pyхy Тa Тxне стaнoвиulе нa зaсЛaннi, нaвiв стaтистичнi дaнi

щoдo poзсеЛeння ЦiсТ кaтегopiТ лепopтoвaних y табopax ГУЛAГy.

Пoдальцlе дoслiд>t(ення пpoбЛеми деПopтaцiI нapoдiв CPCP да.по
мolt<ливiсть Nl. Бyгaro вiднaЙти й пpoaнaлiзуBaти BaжЛивi дoкyмеtlти,

щo poзкpиBatoтЬ меxaнiзми виселень' пoкaзytoтЬ' хтo стoяв нa чoлi

циx зaxoдiв тa дo яких нaслiдкiв це пpизвеЛo |621. Д'ля poзкpиття tlpo-

блеми aвтop зarlyчив i мaтepiали, якi стoсyв€Ulися пpouесiв висeлення

iз зaxiдних oблaстей УкpaТни.
Книгa М. Бугaя ..3a пoвiдoмле}I}lями t{КBс сPсP, бyли пepeсе-

ленi. . .  (Пpo лeпopтaцiю нaселeння Укpаiни y 30_40-вi poки)' '  [63]
стzrлa IIеptIlим yзaгiulьнtoЮчllм нayкoвим дoслiдженням пpoблeми дe-
пopтauiТ наpoлiв iз теpитopii УкpaТни. Oснoву нayкoвoТ poзвiдки склa-

ли вl,rявленi дoслiдникoм дoкyменти й мaтеpiaли фoнлiв нкBс-HкДБ

сPCP. У uiй poбoтi М. Бyгaй oкpeслю€ пpичини депopтauiй' xapакте-

pизyс викopистa}tня пpaцi депopтoвattих y piзниx сфеpax нapoднoгo

гoспoдapства, iлtoстpyс мaсoвiсть pепpeсiй, не3zшежнo вiд нaцioналь.

них ПepеваГ. Bидaнням невеликoТ за oбсягoм poзвiдки aвтop зaсвiдчив

нaг;UIЬнy нeoбхiднiсть бiльrш гpyl{тoBнoГo виBчення теми' як стoсoвнo

всiсТ теpитopiТ Укpaiни' тaк i oкpемиx iТ pегioнiв. Aктyaльнiсть пo.

глибленoгo Bивчeння пoлiтики нaсильtl}lцЬких виселeнЬ нaсeлення з

теpитopiТ Укpaiни бyлa зaсвiлчettа й мaтеpiалaми, якi нaвoдиЛисЬ y

книзi М. Бугaя ..Л. Беpия _И.Стaлину <Coглaснo Baurемy yкaзaнию>l'',

oбмex<ений oбсяг якoТ нe дaB змoги aвтopy детzrлЬнo poзглянyти

бaгaтo acпeктiв тeми [64].

.(епopтauiям нapoдiв y l930_l940-вi pp. тa сисТемi сIlецпoселeнЬ

пpисвяt|енa тaкoж книгa вiдoмoгo poсiйськoгo BчeнoГo B. Беpлин.

сЬкиx ..CrlецпoселенцЬI: Пoлитическaя ссЬlлкa нapoдoв Coветскoй

Poссии'' [65]. Хoнa aвтop.Цoслij{жeння детaлЬнo poзгJlядaс лишrе мaсo-

вi виселення куpкyлiв, нiмцiв, нapoдiв Пpибaлтики, o/lнaк' звepтa-

lочисЬ дo oсoбЛивoстей спецпеpеселеIrЬ y poкtr l]pугoi.свiтoвoi вiЙнt,l,

н €rзиtsaс i кopo.гкo хapaктеpизyс ,Цепop.гаutТ пoлякiв iз зaxiднoгo

l8
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pегioнy сPсP. 3нaннy цiннiсть po€ioти скJIaдaе вi.Цтвopeнa B пеptшol,ry
poзлiлi на rшиpoкiй дoкyмент:rльнiй бzвi iстopiя систeми спецпoселень
- з чaсy if пoяви i дo пoвнoТ лiквiдaцiТ.

У poзpoбui пpoблем дeпopтaцiй нapo,пiв сPсP вaгorr,tим с вHесoк
poсiйськиx iстopикiв тoвapиствa ..Мемopiaл''. L{iннi мaтеpiaлп з пи-

тaнь стa.пiнськoТ pепpесивнoТ пoлiтики мiстить збipник стaтей тoвa-
pиствa ..Pепpессии пpoт}rB пoлякoв и пoльськиx гpaждaн''. Aвтoplr

збipникa звeрнyJIися дo aнa.пiзy низки paдянсЬких peпрeсивних

кaмпaнiй, сepeд них _ депopтaцiТ пoлякiв у |9З6 p. з пpикopдo}rниx

теpитopiй УкpaТни, ..пoльсЬкa oпеpaцiя'' l937-l938 pp., iнтepнyвання

тa apецIти пoлЬськиx гpoмaдян у |939-|94l pp. Maсrштaбaм депopта-
цiй нaселeння вглиб сPсP y тpaвнi-нepвнi l94l p. tlpисвячeнa poзвiд-

кa O. Гyp'янoвa' в якiй aвтop oкpемo aнaпiзyе стaтистикy чисeльнoстi
виселe}Iиx з Естoнii, Литви, ЛaтвiТ, МoлдaвiТ' зaxiдних oблaстей
УкpaТни тa БiлopyсiТ зa дaними apxiвних фoнлiв чaстиll кoнвoйrlих
вiГlськ нКBс [66]. oб'сктoм дoслi.цжеttttя iнIшoТ статтi .цoслiдникa
ст.rли IIoльськi спеЦпеpeселенцi в CPCP у |940_|94l pp. [67].

BiдoмиЙ poсiйський дoслiдник пpиtt.{yсoвиx мiгpauiЙ П. Пoлян
визнaчaе депopтaцiТ як oДнУ зi спeцифiчних фopм пoлiтичниx рeпpе-
сiй [68]. У мoнoгpaфiТ ..He пo свoeй вoЛе... Истopия и гeoгpaфия
пpинyдитeлЬных мигpaций в CCCP" [69] yнeний пoдaс детaJIьнy клa-
сифiкaцiro тaких мiгpauiй, видiляtoчи в oкpeмy гpyпy peпpeсивнi
мiгpauiТ (лeпopтauiТ). Ha вeликoмy фaктoлoгi.lнoмy мaтеpiaлi aвтop
здiйснив пoетaпнy pекol{стpyкцiro пpимyсoвиx пepеIv{iщeнь, здiйснro-
вaниx paдяHсЬкolo BлаДo}o в l919_l953 pp., виз}Iaчив гeoгpaфiннi
oсoбливoстi poзселення дeпopтoвaних }lapoдiв тa пpoaнa.пiзyвaв пpo-

цеси iх pеaбiлiтauiТ в CPCP. 3веpтalонись дo вибipкoвих депopтaцiй iз
aнeксoвal{иx теpитopiй Пoльщi, Пpибaлтики i PyмyнiТ в l939-l94l pp.,
П. Пoлян кopoткo oхapaктеpt{зyвaв чoтири етaпи мaсoвиx виселень iз
зaxiдниx oблaстeй УкpaТни тa Бiлopyсii [70]. Aвтopoм лише згaдy.
ю.гЬся дeпopтaцiТ членiв сiмeй oyнiвцiв, oднaк у книзi вotlи спpаBедли-

Poздiд |, Teopemurco-л'emodoлoziчнi зaсаdu docлidэкeння denopmaцiЙttot
notl.mu'сll

вo визнalоться oдtlим iз нaйвоtсливitциx зaсoбiв y бopoтьбi тoтaлiтap-

нoгo peжимy з oУH [7l].
oгжe, зa oстaннi poки poсiйсЬкa нayкa з6aгaтилacя rpунтoвними

дoслiдження|,r|Y|' У яких висвiтлIоtoться пpl{чини' мaсrцтaби i нaслiдки

депopтaцiйнoТ пoлiтики paдянсЬкoТ влaди. oднак y тaкиx poбoтax
yвary вчениx пpивepтaютЬ пеpедyсiм тaк звaнi тoтальнi дeпopтaЦii,
oб'ектoм якt{x стtrли в CPCP цiлi нapoди. Haсильницькi ж висeлення iз
зaхiднoyкpaТнських зeмeль y ниx poзглядatoтЬся лишe пoбiжнo.

Taким чl{I{oм' нeзвaжaючи нa знaчнy кiлькiсть пy6лiкauiй, Щo
стoсylоться стaлiнiзмy, як paдянсЬкoгo piзнoви.пy тoтa.гliтаpизмy, йoгo
pyйнiвнoгo впливy нa piзнi сфepи життя yкpaТнcькoгo сyспiльствa,
висвiтлення депopтauiйнoТ пoлiтики тoтaлiтapнoгo pex(!Iмy, як piзнo.
видy пoлiтичних пpoцeсiв, якrцЙ вlцявуlвся y Цiлeспpямoвaнoii Дiяль-
нoстi iнститyuiйниx сyб'ектiв пoлiтики, спpямoвaнiй нa встaнoвЛeння
i змiцнення pa,ЦянськoТ Bлaди в захiдниx oблaстnr УкpaiЪи в 40-50.тi pp.
ХХ ст., зЕUll,lшa€ться фpaгментapни}r тa нeпoвним' щo не знiмaе
пpoблеми цiлiснoгo нayкoвoгo вивче1lня peaлiзaцiТ бiльrцoвицькoto
влaдoю дeпopтauiйнo.i пoлiтики в захiдних oблaстях УкpaТни.

L.2. ДвepeдьEa бeзa

Baжли ви м нaпpя мoм дoслiдx<eн н я стaл i нськoгo тoтал iтapнoгo pe-
жимy в УкpaТнi, йoгo каpaлЬнo.peпpeсивнoТ систeми стiUIa aрхеoгpa-

фiннa poбoтa, пiдгoтoвкa дo дpyкy збipникiв .пoкyмeнтiв, якi дoвr.ий
чaс зElлиlII.шися нeдoстyпниIlrи дoслiдникaм. Bидaння тaкиx мaтеpia.
лiв iстoтнo aктивiзyвалo нayкoвy poбory' ствopивIци дoкyмeнт:rльнe
пiдrpyнтя дJlя вивчeння paнiше зaбopoнeних тем' Умiщeнi y низui

дoкyмeнтaльниx збipoк аpxiвнi дoкyмeнти' спoгaди poзкpивaють й
oкpeмi aспекти peaлiзauiТ нa зaxiднoyкpa.iнських земляx сталiнськoТ
лeпopтauiйнoТ пoлiтики.

Тaк, дoкyмeнти' мaтеpiaли, спoгaди пpo peпpeсil тa дeпopтaцiйнi
aкцiТ paдянськoi влaди в xoдi встaнoвЛeння в 3axiднiй УкpаТнi тoталi.
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тapнoгo ре)кlr}iy, в пеpioл .t{pугoТ сзiтoвoТ вiйнlr та в пеptIIе lloвoсtlI{е

дeсятиrliтгя дoдaв дo текстy мoнoгpaфiТ ..Pепpесивнo-каPzrльнa систе-
мa в УкpaТнi. l9 l7_l953' '  дoслiдник I. Бiлaс [72]. (e пoстaнOвIl тa
pitшення Bиlцих paдянських i пapтiйниx opгaнiв, якi peглaмel{тyBЕrли

виселен}Iя iз peгioнy oсaдникiв, лiсникiв, бiженцiв й iнtuoгo кoнти}I-
ге}|тy ltaсeлeння. Меxaнiзми peaлiзaцiТ пpийнятиx pituень нa мiсцяx
poзкpивaють дoпoвiднi зallиски кеpiвникiв oблaсниx УHКBC. Пpo

мaсштaби депopтацiй свiдчaть yмiшeнi y збipнику стaтистичl{i мaте-
piали вiддiлy спeцпoселнь ГУЛАГ.y HКBC. Чaсткoвo oпyблiкoвaнi y

з6ipникy apxiвнi мaтepiaли висвiтлtotoть i стaлiнськy пoлiтикy мaсo.
Bиx пpимyсoвих висeлeнЬ пoвorнногo пеpioдy, o6'ектoм якol., зoкpe-
мa ст:rли poдI{ни yнaсникiв oУн.УПA.

Poзкpивaюни кpiзь пpизмy дс'кyгvlентаJIьних мaтеpiaлiв склaднi

прoцeси pадянiзaцiТ зaxiдних oблaстей УкpaТни впpoдoвж l939-l94l

тa |944-|953 pp., aктивI{y бopoтьбy тoтaлiтapнoгo peжимy iз зaгoнaми

oУн-УПA, питaння примyсoBиx мiгpauiй нaсeJleн}tя висвiтлюtoть та.

кoж бipники дol(yмеI{тiв..Пpaвдa пtю (зoлoтий веpесeнь> l939-гo'' [73],
..,[,есять бypeмниx лiт. 3axiднoyкpaiнськi землi y l944_l95з pp.'' [74],
*oУlI-УпA в poки вiйни'' [75], yпopядкoвaнi вiдoмим yкpaТнським

icтopикoм B. Cepгiйнyкoм. Biднайдeнi вченим y l{eнтpaльниx деpжaв-
ниx apхiвaх гpoМадських oб'еднaнь, (I.lДAГoУ), виЩиx opгaнiв влaди

й yпpaвлiння УкpaТни (tl.цAвoBУ) .Цoкyмeнти poзкpиваlоть дiяль.
нiсть pеспyблiкaнськиx тa oблaсних пapтiйних opгaнiв, peспyблiкан.

ськoгo }rapкoil{aтy внyтpiruнix спpав i йoгo стpyKrypних пiдpoздiлiв

щoдo yтвеpджен}lя нa теpитopiТ зa-чiдниx oблaстeй pa.Ц,янськoТ влaди.

Пoдaнi y збipникax пoстaнoви пoлiтбюpo Цк кП(б)У, iнфopмauii,

дoпoвiднi зaписки' дoвiдки, звiти, пoвiдoмленl{я сeкpетapiв oблaсниx

кoмiтетiв пapтiТ, дoвiдки нКBс УPсP пpo peзyлЬтaти бopoтьби з бан-

дитItзмolvt хapaктepизylоть yсi тi peпpесивнi зaсoби, якi викopистo-

Byв:rлися з метoro iзoляцiТ небeзпeчних для pa.пянськoi влaди гpyп

нaсeлеIlня. Aналiз .Цoкyмeнтiв дoвoдитЬ' щo мaсoвi висeлeння poзгля-

ДaЛИcя пapтiйними кepiвникaми oднt{М iз нaйбiльrц дiевих зaсoбiв
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дoсягнeнHя пoстaвлениx зaвдaнь. Пapтiйнi ti pa.Цянськi функцioнеpи
не л},tlllе Bикoнyв€UIи i пepевикoнyBaли poз}tаpядки, якi спyскaлися iм
згopи' aлe Й y свoix звеpненнях неoднopaзoвo пpoсилt{ дoзBoJry нa
aктивнirце зaстoсyвaння дeпopтaцiй. Чaстинa .п,oкyментiв poзкpивaс
численнi пopyцIення i злoвxивaння влaдoю в хoдi пpoвeдeння дeпop-
тaцiйних aкцiй, якi тягнyли зa сoбoю нe лицIe poзкpaдaння мaйнa
висeлeнцiв, a й людськi )кepтви.

У дисepтaЦiйнoмy дoслiджeн н i викopистaнo мaтеpia.гIи ..Лiтoписy

нeскopeнoТ Укpaiни'', збipни кa дoкyмeнтi в' в}lяBле н их членat{ и pедaк-

цiйнoТ кoлeгiТ Я. Лялькoto, П. Мaксимyкoм, I' Пaтepoм, IO. Cливкoю в
apхiвax Львoвa, Киевa' Мoскви, Львiвськoi нayкoвoi бiблioтeки iмeнi
B. Cтeфaникa [76]. 3oкpема" це пoстaнoвa PHIt iнстpyкцiя тa пoлo-
жeння HКBс пpo спецпoселeння i тpyлoвe o6лaIштyвaння oсaдникiв,

дoпoвiднa зaпискa Л. Бepii пpo yмoви пpaui й пPo)|ffiвaння висeлeнцiв.
Шиprшe висвiтленi у збipникy пpoблемtl пoвoеtltlt{х депopтauiЙ. Тaк, У
дoпoвiднiй зaписцi МBс сPсP, iнфopмauiТ зaстyпникa гoлoви PHК
сPсP пiдвoдяться пiдсyмки пpoвeдення висeлеI{ня iз захiдниx oблaс-
тeЙ УкpaТни сiмeй oyнiвцiв y жoвтнi |941 p., яке стaлo нaйбiльцr
I\{aсoвим. .(oкyмeнти .Цpoгoбицькoгo oGлвикo}rкoil{y вмiстили стaтис.
тиннi матеpiaли щoдo виселеl{ня сeлян' якi не встyпилt{ дo кoлгoспiв'
тa кypкyльських poдI{н (l949' l95l pp.). 3a дoпoмoгolo l{изки дoкy-
мeнтiв yпopядники збipникa poзкpили мeхaнiзм пpийняття piureння
пpo з{rлицIення I{a вiчнe пoселення вoТнiв oУн-УпA тa ixнiх сiмей.

.(eпopтaцiйнy пoлiтикy тoтaлiтap}Ioгo pе)t(имy нa зaxiднoyкpaТн-
сЬкиx зeмлях poзкpиBaIoть I{e лицIе дoкyil{eнти Paдя}lськиx i пapтiйних
opгaнiв влaди' вмiщeнi y збipникy, a Й iнфopмaцiя УГBP пpo бiльulo-
вицький теpop нa yкpaТнськ}tх зеtr{ляx (сеpпень l948 p.), y якiЙ, oкpiм
iнtшиx, нaвoдяться звeденi дaнi пpo вивезення лo Cибipy мецrкaнцiв з
oкpеil{их paйoнiв зaхiдних oблaстей Укpaiни.

З.пoмiж oпyблiкoвaниx д)кepел слiд вiдзнaчитlц Й пpaцю ..Чopнa

книгa УкpaiЪи'' (yпopялник Ф. Зyбaнин)' пpисвяненy висвiтленнrо
злoчинiв кoмyнiстиннoгo peжимy в peспyблiui [77]. 3начнa пiдбipкa

2.2
2з



'. , 
. н.eдo^ьсьtgz^n Й. Е. lenopmaцiЙнa noлimurcа cmaлiнcькozo

n9!Цlrч_ryo_egpery:шувзфdtсLDсo6лoc|т1яхУIсp]4|4ul!9?_2_!-953_Pp:L

дoкyМel{тiв книги (лoпoвiднi зaписки секpетapiв o6кoмiв КП(б)У) ви.
свiтлюс opгaнiзaцiйнi зaхoди, xiд, lraсruтaби жoвтневo.i |947 p. деПoр-
тaцiйнoТ oпepaЦii, xapaКтepизyс стaвлення нaселeння дo цiеТ pепpесиB-
нoТ aкцiТ. З iнфopмaцiТ мiнiстpа вн'yтpiu:нiх спpаB УPсP T. Cтpoкava,
якa yвiйtшлa дo збipникa, дiзнarмoся пpo фyнкцioнyвal{I{я нa теpитopiТ
зaхiдних oблaстей УкpaТни дев'ятн спецiaльних збipних пyнктiв для
висeлeнцiв. Пpo викopисТaння виселeнЬ як ..oтBeтньIх меp'' нa ..бaнд.

пpoяви'' yкpaТнськиx пiдпiльtIикiв свiдчaть численнi дoвiдки секpетa-
piв oбкoмiв КП(б)У' пoдaнiy книзi. .(епopтaцiйнy пoлiтикy тoталiтap-
нoгo pе)ки N{y xapaКтеpизyють тaкoх( сп иски кypкyлЬськи x Гoспoдapств'

щo скJIaд:rлися пapтiйнI{ми oргaнaми нa мiсцях iз мeтoю висeлeння.
Oдним iз найбiльrш цiнниx Bидaнь iстopинних.ц)кepeл iз дoслiдlкy.

вaнoi пpoблeми с Tpитoмнa пpaця львiвських yчених ([O. Cливки,
I. Бiлaсa, B. Гoлякa, М. Кoвaпьчyкa, М. Литвина' Я. JIяльки, o. Лyuь.
кoгo. П. Мaксимyкa' К. Hayменкa, [. Пaтеpa, o. Caсюкa) lнститyтy
yкpaТнoзнaвствa iменi l. Кplrп'якевинa FIAII УкpaТни ...(eпopтaцiТ.

3axiднi зeмлi Укpaiни кiнця 30-х - lloчaткy 50-x pp.'' [78]. [Iеprший тoм
збipникa дoкyментiв yмiстив oсoбoвi спpaви poдин' пpиМyсoвo висe-
Леtlиx у лIoтoмy l940 p., oпеpaтивнi плaни нКBC УPсP щo.цo висе.
ЛеtIня oсaдникiв i лiсникiв, Плaни видiлeння oпepaтивtIих пpaЦiвникiв,
paдпapтaктивiстiв для пpoведel{ня лIотневoТ депopтaцiйнoТ aкцiТ, дo.
пoвiднi зaписки oблaсниx УнКBс: пpo хiд oпepaцiТ, iнфоpмaцiТ нa-
чzLпЬникa ЛьвiвськоТ зaлiзницi пpo вiдпpaвкy спецпepeселенцiв.
Haзвaнi й iнrшi дoкyt{еtlти хapaктeр}rзylоть тplt дeпoртaцiЙнi oпepaцiТ,
пpoвeденi рaдЯнс'ькolo влaдo}o нa тepeнax зaхiдних oблaстей Укpaiни
Bпpoдoвж l940 p.

3нaчнa кiлькiсть .Цoкyментiв пеpllloгo i дpyгoгo тoмiв збipникa
пpисвяченa yкpaТнськo-пoлЬсЬкoI\.{y .гpaнсфеpy нaселення |944_ | 946 pp.,
пp}Iмусoвot,ly висeленнrо укpaТнцiв iз Зaкеpзoнt{я' Paзoм iз типl,
yмiшенi тyт матepiaли (iнстpyкuii HКвс УPCP Пpo зaсaди i пopядoк
opгaнiзацiТ зaслaння poдин членiв oУН-УПA' диpективlli вкaзiвки.

рoзнapЯдки HКBс сPсР tцoдo кiлькoстi нaсе.lrен}Iя' якe пiдлягaлo
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висeлен}llo' дoвiдки нКBс УPсP пpo кiлькiсть виселениx poдин
oyнiвцiв) хapaктepизylоть i пoлiтикy тoтaлiтapнoгo prжимy щoдo
yкpaТнськoгo нaцioнaльнoгo пiдпiлля в |944_1 945 pp., peaлiзauiя якoТ
в peгioнi зIlачнotо мipolо 6tзувaлacя Ira викopистaннi з.пoмiж iншrих
pепpесивнt{х зaсoбiв i мaсoвиx нaсильницЬких вl{селеttь.

.(oкyменти дpyгoгo тoмy збipникa oхoпили пеpioд |946_|941 pp.
I-{e списки нaселeниx пунктiв iз вкaзiвкoto кiлькoстi визнaчeних для
Bиселeння y вiддaлeнi мiсця РaдянсЬкoгo Coroзy сiмeй ..бaндитiв'' тa
кypкyлiв; мaтepiaли rta висeлeння Poдин yяaсникiв визвoльних зN{a-
гaнь, якi зaтвеpджувu|Llcя нa piвнi oбкoмiв КП(б)У; дoвiдки пpo
пpoвеленi paдянсЬкиlllи i пapтiйними opгaнal\{и захoди з висeлення;
пoстal{oви paли мiнiстpiв УPCP i ЦК вКП(б) iз питaнь висeлeння po-

дин yчaсникiв oУH i УПA. Bкaзанi дoкyмeнти дaють змory вI{з}Iaчити
мaсrштaби пoвoснниx дeпopтaцiй, з'ясyвaти мeхaнiзми пiдгoтoвки i
пpoвeдeння тaкиx peпpесивtIих акцiй. oкpемi з дoпoвiдниx зaписoк
сeкpeтapiв oбкoмiв Кп(б)У мiстять цiннi дaнi щoдo пoлiтичних
нaстpoТв нaселeння' йoгo негaтивнoТ peaкцiТ нa нaсилЬницькi дiТ
влaди. ,(oкyмeнти iнфopмyloтЬ пpo теxнiчний бiк дeпopтaцiйниx
oпepaцiй, дaloтЬ yявлeння пpo змiст i фopми poбoти piзниx iнститyuiй
тa yстaнoв. Чaсткoвo дoкylvtенти збipникa хapaктepизyють стa}roвище
спeцпoсeлeнцiв, iх чисельнiсть i paйoни poзсeлeння' нaпpяil.lи зaйня-
тoстi в г:rлyзяx нapoднoгo гoспoдapстBa.

Кpiзь пpизмy лtoдських дoлЬ нa нaсилЬницЬкi депopтaцiйнi oпepa-
цiТ дaють змoгy пoдивитися вмiщенi y тpетЬoмy тoмi збipникa спoгaди
тиx висeлeнцiв, яким, незвaжatoчи нa стpaшнi випpoбoвyвaння' yсе )I(
yд:rлoся вижитt{. Cпoгaди, в силy oсoбистoгo стaвлeння yнaсникiв дo
пoдiй, якi вiдбyвato.I'ься' с специфiннIrм дх(еpелolr{' якe не виключa€
сyб'сктивнoстi висвiтленI{я [,tи}Iyлoгo. oднaк пpи всiй свoТй сyб'ск.
тивнoстi сПoгaди дaютЬ мoжливiсть B|1ЯBI4T|1 piвень впливy деПopтa.
цiГrних акцiй нa дoлto людей, Тxне стaвЛeння дo тoгo, щo вiдбyва.гloся.

Heвiдoмi дoкyil{eнти з apхiвiв спeцiaльниx слyжб yмiстив збipник
..Пoльщa та УкpаТнa y Тpидцятих.сopoкoвиХ poкzlx ХХ стo.гliття''. пiд-
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гoтoвлений дo дpyкy спiльними з),силлями yкpaТнськиx i пoльськиx
дoслiдникiв (Io. ll laпoвaл, e. Тyхoл:ьський) [79]. oлнaк лиrше окpемi з
l{иx стoсy}oться депopтацiйнoТ п.элiтики стaлiнiзмy, висвiтлlоtoчи
pеaкцiю пoльсЬкoгo пiдпiлля нa виселення пoлякiв y l940_l94l pp.,
змiни y дoлi пoльсЬких гpollraдян - спeцпoселенцiв пiсля пiдписaння
30 липня l94l p. y Лoнлoнi пo.пьськo-paдянськoТ yгoди (лoгoвip
Ciкopськoгo _ Мaйськoгo).

Poзкptlвaюни пoлiтикy pa.Цянськo[ влaди в нaцioнaльнiй сфеpi,
мaтеpiали збipникiв ..Haцioнальнi вiдlloсини в УкpaТнi ХХ ст.'' [80],
..Haцioнaльнi пpouеси в УкpaТнi: iстopiя i сyнaснiсть'' [8l] Чaсткoвo
тopкalотЬся й питaнь pепpeсивних мiгpaцiй. 3бipник ...{eпopтoвaнi

кpимськi тaтаpи' бoлгapи, вipмeни, гpеки' нitr,lцi' ', oкpiм спeцiaльних
.Цoкyмeнтiв' пpI{свячених дeпopтaцiТ з Кpимськoгo пiвoстpoвa Цiлиx
нapoдiв, yмiстив тaкoж ypядoвi та паpтiйнi .Цoкyменти зaг:UlЬнoгo
хapaктepy' дiя якиx пoIIIиpIов.UIaся нa всiх спецпoселeнцiв, y тoмy
нислi, й tra тaк звaний кoнтlt}tгент ..<ryнiвцiв'' 

[82].
3нaннy цiннiсть для дoслiд)кеt{ня пpoблеми склaJIи пyблiкaцiТ

дoкyмeнтiв, здiйсненi в oстaннr десятилiття poсiйськllми BчeI{ими.
Biдкpиття спецфoндiв {ентpaльнoгo деpжaвнoгo apxiву Жoвтltевoi
pевoлкrцiТ, вищиx opганiв дepжaвlIoТ влaди тa opгaнiв деpжaвI{oгo
yпpaвлiння сPсP, дoстyп дo дoкyNreнтiв, якi дoвгий нас збepiгaлися
пiд гpифoм ..цiлкol'l тalМнo'', ..poзгoлoшeннЮ I{е пiдлягal'', дaлo змoгy
дoслiдникaМ poзпoчaти poбoтy з фopмyвaння шиpoкoдoсryпнoТ iнфop.
мaцiйнoТ бaзи вивчeння мaсoвиx .Цепopтalliй.

Пеpшим видaнням тaкoгo тeмa,]]иЧнoгo спpяг{yвaння стaB збipник
.Цoкyмeнтiв ...['eпopтaции нapoдoв сссP (l930-е-l950-e гoдьl)'' [83],
yпopядкoвaний нayкoвцями IнституTy eтнoлoгiТ тa aнтpoпoлoгiТ PAH
(|992). Poзкpllвaюни мeхaнiзм пi.llгoтoвки i пpoведення виселенЬ
цiлих нapoдiв, мaсштаби депopтaцiйниx aкцiй' хapaктеpизyloчll pегio-
ни Poзселeння спeцпoселeнцiв, Умiщенi в ньoмy мaтеpiали чaсткoвo
висвiтлили i чисельнiстЬ тaких кoнтиI{гe}rтiв дeпopтoвaних' як ..oyнiв-

Цi'' й poдини кypкyлiв iз зaхiдниx oблaст.eй Укpaiни, Тx викоpистaння

Poздiд |. Teopеmuкo-.меmodoлoziчнi зaсadu docпide<eння denopmaцiЙ,нoi
noJumu,сu

зa гalryзяN{и нapoднoгo гoспoдapствa' poзселeння в peспyб:liкaх, кpllяx

i oблaстяx сPсP.
Ha пoнаткy 90-x pp. ХХ ст oкpeмi пiлбipки apxiвниx мaтepiалiв,

якi сyпpoвoд)кyв:rлися нayкoвиIvlи кoментapяNlt{ вiдotv{oгo дoслiдникa

пpoблем депopтацiй нapoдiв сPсP M. Бyгaя, з'явилися нa стopiнкaх
,,Иcтoptая сссP", .. Истoнник'' [84].

Якiснo нoвoгo piвня висвiтлeння пpoблeм депopтaцiй нapoдiв

сPсP нaбyлo з видaHням у |992 p. М. Бyгaем збipникa дoкyмeн,гiв
..Иoсиф Cталин _ Лaвpентию Бepии: <<Иx нaдo депoртиpoвaть>'' [85],

дo якoгo yвiйшли мaтepiaли ..oкpемoТ пaпки Cтaлiнa'', пoстaнoви

PHК, Цк BКII(б), вiдoмче листyвaн}Iя центpaлЬниx i мiсцевих opгaнiв

Bл^I|И, iнстpyкuiТ, дoвiдки, 1araтнil стaTистt,tчний мaтepia.п. .(oслiдни-
кy вдaлoся BI{явl{т}t юpидиннi .u.еpжaвнi aкти' нa пiдстaвi якиx пpoвo-

ДvII|Иcя пpимyсoвi Bиселеtlня нapoдiв i гpyn }Iaселeн}Iя; дoкyменти, якi

xapaктеpl,tзylоTЬ пpoцес aдaптaцiТ пеpеселeнцiв нa нoвиx мiсцяx, Тxнi

тpyднoщi, втpaти; дaнi пpo зaгaЛьнy чисельнiсть дeпopтoвaниx, Тx

нaцioнальнt{x скJIaд. Чaстинa цих дoкyмeнтiв висвiтлtoе пiдгoтoвкy i

пpoBeдerrнЯ лeпopтaцiй пoлЬсЬких oсaдникiв тa бiженцiв iз зaхiдниx

oблaстей УкpaТни й БiлopyсiТ в l940 p.' пPaвoве стal{oвищe спецпepе.

селенцiв, мiстlIть стaтистичl{i дaнi щoдo кiлькoстi piзних кoнтиI{ген-

тiв депopтoвaниx та iх poзпo.Ц,iлy пo peгioнaх кpaТни.

Блoки лoкyмeнтiв' y тoп{y нислi paнirшe малoвiдoмиx' щoдo кoж-

нoгo iз pепpесoвaних нapoдiв мiстить збipник мaтepiaлiв ..Пo pеuIе-

ниIo пpaBителЬстBa Coюзa ссP...'', yпopя.Цкoвaний М. Бyгaем i

o. Гoнoвим [86]. oкpемi poздiли книги пpисвянeнi пoJIякaI\{' пepeсе.

лeнняlr{ з УкpaТни i чaсткoвo стoсyютЬся зaxiдних oблaстeй Peспyб-
лiки. (е дoкyil{енти Bищих paдянських i пapтiйних opгaнiв, I{aка:lи

HКBс сPсP, iнфopмauiйнi дoвiдки, щo нaпpaвлял|4cя в l-{К пapтi.i пiл

гpифoм ..цiлкoм тalмнo''.
Bеликий кopпyс пepвин}|иx (apхiвних) i втоpинних (лiтeparypних

aбo бiблioгpaфiнних) джepел пpo етнivнi дeпopтauii в CPCP пpедстaв.

лений poсiйськими дoслiдникaми I. Пoбoлем тa П. Пoлянoм y дoкy-
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il{eнтaJlЬнoмy збipникy ..CтаЛинскиe дeпopтaцин. |928-|953''. lpyгa
чaстинa ви.цaння ..Этничeскиe депopтaции нaч:UIa втopoй миpoвoГl
вoйнЬI'' yмiстилa мaй)кe l 00 дoкyментiв, якi висвiтлlоlоть пiдгoтoвкy.
мехaнiзми пpoвeдeння i мaсштaби депopтaцiй кoлиrцнiх пoлЬсЬкl{х
гpoil,raдя}l iз aнeксoвaних paйoнiв сxiднoi Пoльщi нaпеpeдoдI{i paдян-
ськo-нiмецькoТ вiйни. .Цo кнt,lгl{ yвiйшли диpективи' тeлeгpaми'
дoвiдки нКЕ}с, пoстанoвt{ PМ yPсP и I-[К КП(б)У з питaнь висeленHя
членiв сiмeй oyнiвuiв ( l946-l948 pp.), спeцвисeленцiв ( l95l p.), a
тaкoж дeякi сyмнiвнi дoкyмен.ги пpo дeпopтaцi.t., сфальсифiкoвaнi
пpoIlaгaндистaми Tpетьoгo peйхy [87].

,(oкyмeнтlt poсiйських apхiвiв, якi poзкpиваIoтЬ дoлю пoльсЬких
гpotvraдян' деПopтoвaних y l940 р. iз зaхiдних oблaстей УкpаТни й
Iiiлopyсii, yвiйшли .Цo збipoк, пpисBячениx Кaтинськiй пpoблемi, шo
вийrпли дpyкoilt y Peспyблiцi Пoльшa [88].

Heзвaxсalочи нa пyблiкaцiю з}Iaчнoгo l'laсивy .Цoкyментiв, якi
xapaКгepизylоть прoблеil,lи I\{aсoBиx депopтaцiй нaселенtlя iз захiдниx
oблaстeй Укpaiни в l939_l953 pp., y poзв'язaннi lloстaBлeнI{x aвтopoМ
Iиети тa зaвдaнЬ вarl(лllвy poль вiдiгpaлa джеpельнa бaзa, нaявнa в
цeнтp:rлЬнl{x деpжaBl{их apxiвaх УкpaТни, деpжaвниx apхiваx Boлин-
ськoТ, Iвaнo-Фpaнкiвськoi, Львiвськoi, TepнoпiльськoТ oблaстей.

Мехaнiзм pearriзацii дeпopтauiйноi пoлiтики нa pеспyблiкalrськo-
мy piвнi poзкpивaють спpaви фoндy l (I{eнтpaльttий кoмiтeт Кoмyнiс.
тичнoi пapтiТ УкpaТни) I-\eнтpaпьнoгo деpжaвнoгo apxiвy гpoьraдсЬких
o6'сдltaнь УкpaТни. I{е, зoкpема' мaтepiaли ..oкpемoТ пaпкt{'', дo якoТ
yвiйulли piшення паpтiйнo.дep)кaвнoГo кеpiвництвa Coюзy PCP тa
УкpaТни щoдo деt]opтauiй Bизнaчених кol{тиl{I.eнтiв нaселення iз
теpитopiТ зaxiдниx oблaстей (ф. l, oп. 16). Haявнi в нil't дoкylиентt{
свiдчaть пpo тe' щo пpимyсoвi пе'pеселення здiйснюBаJIися лиule iз
сaнкцiТ вищoгo пoлiтичнoгo кеpiвництва CPCP тa пеpeбyвaли пiд йoгo
пoстiйним кotlтpoлeм.

Пoсraнoви пoлiтбюpo цК Кп(б)У' iнфopмaцii, звiти, пoвiдoм..lен.
ня тa ,Дoвiдки секpетapiв oблaсниx кoмiтетiв паpтiТ пpo здiйtсненi tta

Poздй I. Teopеmuкo-мemodoлoziчкi зacаdu docпidaсенtlя denopmацiЙнot

_- noл|

мiсцяx зaxoди' пoвiдoпrлення HКBс УPсP, нaдiслaнi на a.цpeсy

ЦК КП(б)У, висвiтлtoють пoзицito yкpaiнськoгo Bищoгo пapтiйнo..Цеp.

х(aBнoгo кepiвttиЦтвa щoдo Bикopl{стaння нa зaxiлнoyкpaТнськиx
теpе}|ах pепpесивних зaсoбiв, y тoмy нислi пpимyсoвих виселень, Тх

пoтoчнy poбory в цьoмy нaпpямi. Укaзанi дoкyмeнти свiдчaть, щo
пapтi й нo-дepжaвне кеpi вництвo Укpaiн и, ii зaxiдн их oблaстeй п paгнy.

лo }Iе лише pеaЛiзyвaти пoстaв,пeнy пеPeд н!lми мeтy, a й, спиPa}oчись

нa тoгoЧaснi внyтpirшньoпoлiтичнi Й iдеoлoгiчнi зaвдaння, намaгilлoся

висTyпaти iз влaснoю iнiцiaтивoro щoдo дeпopтauiй yкpaТнuiв.

Мaтepiaли pеспyблiкaнських apxiвiв дoпoвнIotoть дoкyменти oб-

лaсних дePжaBrIнх apхiвiв зaxiдниx oблaстeй Укpaiни. У них збеpi-

гaються пoстaнoви' звiти, дoпoвiднi зaписки пapтiйних i pa.Цянськиx

opгaнiв, якi висвiтлloютЬ прoцеси pа.ЦянiзauiТ, peaлiзaцii на мiсцяx

пoлiтики кoлI.oспнoгo бyлiвниuтвa' бopoтЬби з yнaсникaми пiдпiлля

OУFI.УПA, вzDкливиIr{ сKпацникot\{ якoТ стаrли пpимyсoвi виселеI{I{я

}IaселeнI{я. Miсцевi пapтiйнi й викoнaвчi opгaни викoнyвaли всlo
..Чopнoвy'' poбoтy стoсoв}to висeлeння чiткo вltзнaчeнoгo кoнтингентy

нaсeлeння' щo пpoживiulo нa тoй чaс нa тePитopii зaхiдниx oблaстей

УкpaТни.

Taким чиHoIr{' вивчeltня депopтaцiйнoТ пoлiтикlt сталiнськoгo тo-

тa.гliтapнoгo pе)кимy нa зaхiднoyкpaТнських зeмлях бaзyвaлoся на

зa-lryvеннi двox lvlaсиBiв джеpел _ нopмaтивних (лжеpел oфiцiйнoгo

хapaктеpy' щo дirли змory пpoaнaлiзyвaти тeхнoлoгiю здiйснeння

дeпopтaцiйнoТ пoлiтики, визнaчити пpичини' хapaктер i мaсштaби

пpoведенI{я пplrмyсoвиx акцiй iз вltсeлення нaсeлення) тa нapативниx

(спoгaлiв депopтoвaниx, якi poзкpивaють цi пpoблeми кpiзь пpизмy

дoлi лtодини). У uiлoмy, Btrкopистaнa джеpельнa бaзa r дoсить iнфop.

мaтивнolo. Aнaлiз й iнтepпpетaцiя всьoгo кoмплeксy джepел дaютЬ

пiдстaви poзкpити сyтнiсть та oсoбливoстi .ЦeпopтaцiйнoТ пoлiт.ики,

якa BикopистoвуBаuвcя тoтaлiтapним pе)кимotr,t 'для paдянiзaцii

захiдниx oблaстей УкpaТни.
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Пiдсyмoвyrочи oгляд нayкoвoТ лiтеpaтypи i джеpельнoТ бaзи, слiд
зzLзнaчитI{' щo пoст€шa гoстpa неoбxiднiстЬ y системaтизaцiТ poзpiзrlе-
них фpaгмeнтаpних пyблiкarriй, ), }tеyпeреджеl{oп{y aнaлiзi всЬoгo
дiaпaзoнy нaявHих джеpел тa пpoведеннi нa цiй oснoвi кoмплeкснoгo
нayкoBoгo дoслiджel{ня стaлiнськoТ дeпopтaцiйнoТ пoлiтикll, якa aк.
тивнo впpoвaджyв:Lпaся в заxiднlIx oблaстях УкpaТни в l939-1953 pp.
Caме це зaBдaн}tя й спpoбyвaв здiйснити aвтop y uiй мoнoгpaфii.
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Poзд'IA 2

дЕпoPтAцlйнд пoAIтI{I(A як сIglA,^ц}Iик
тЕx}Ioдoгlй pвдrшздцti BAAди стA/\IнсЬкoгo

тoтA/tIтAPtI o.гo PЕ]ки П[y

2.L. Дeп,opтaвiйвa пoдiтпка: сyтвiсть,

.Ц,eтeprшiшaltтЦ' фyнкцti

Bllкopистaння пpимyсoвих пеpeмiЩенЬ HaсеЛенt|Я I,лЯ poзв'язaн-

ня I{изки вltyтpitшньo- тa зовнiruньoпoлiтичнllх пpoблем вiдoмi в
iстopiТ вiд нaйдaвнiцrиx часiв. Bигнання. eвaкyauiя, ПpимyсoBa Pспa-
тpiaцiя, тpaнсфеp, oбмiн нaселeнням' пеpесеЛrння - тaкi xapaкте-
pистики вiдoмi миt|улoМy бaгaтьoх кpaТн. oдннм iз кoмпoнентiв тех-
нoлoгiТ здiйснeння BЛa.ци сyб'сктaми пoлirики, який здaвнa викo-
pистoвyвaвся в сусltiльllo-пoлiтичнoмy жиггi деpжaв, t: дегloртaцiТ.

Теpмiн . . .ЦепopтaЦiя' '  Мa €  лa,гинськe кopiнttя. У Pимськiй iмпepiТ
нaзву dеporlа|io oTp|,|мaЛo пoкapaння y фopмi вис.Taння, зa дoпoМoгo}o
якoгo Гpol\{aдяHи yl{икaли смеpтнoТ кapи [l]. Pимське Пpaвo детtLпЬHo
pегЛaментyвалo пpактикy вигнaння певнoi категоpiТ oсiб (yбивuь,

фaльшивoмонетннкiв, i l l rцих пpaвопopyшникiв) зa межi деp)кaви'
зaзвичай нa навкoлиluнi oстpoви.

Пoявa пpимyсoвиx пrpесеЛеttЬ пoв'язyвалaся з пoняттям зЛoчинy
пpoти гloлiтичttих iнститyтiв влa.Ци (;rбo вipoгiднoстi йoгo здiйсненrrя)
тa кoлeктивнoТ вiдпoвiдaльнoстi 3a ньoгo. Клaсичним пpиклaдoМ
викopистaнl{я такoгo типy нaсилля y здiйсненнi в.цaдних пoвнoBzDl(еtlь
iз ХV ст. бyлa деpжaвa iнкiв. Ila кoжeн виIIaдoк бyrlтy чи зaкoлoтy на
зaле.}t(Hиx теpитоpiях itlкpt вiдпoвiдали знишtеtlIlя\,' yсiх tvlеruкaltцiв aбo

Poздiд ||. ,QеnopmaцiЙна noлimurca я,с cклadнtlк meхнoлoziti peoldзaцit
влаdu cmoлiнcьrco?o momoJumаpнoеo pe1<11'1у

ж стpaтoю вt{ннt{x i пepесeлeнням pelllти людeй дo iнurиx пpoвiнuiй.

Пoлiтикa пPиIvryсoBI,rх мiгpauiй в iмпеpii iнкiв викopистoByв:rлaся зa.

звичaй Iliд чaс пiдкopeння теpитopiй, нaселеннЯ якиx' виявляloчи сBoю

неп pиxильl{ iсть, пеpeшкoд)кaлo вп poвaд)fi eнню lloвl,lx пopялкi в [2].
З yтвopeнням кoлoнiaльllиx iмпеpi|t, уpяДн евpoпeйськиx дepх(aв

lloч:Ulи aктивнo викopистoвyвaти як мipy кpимiн.lльlloгo aбo aдмiнi-

стpaтивнoгo пoкapaння зaсJIaння 3aсyд)кениx дo Пiвдeннoi Aмеpики,

Bестiндii, Aвстpaлii., o. Taсмaнii тa нa iншi залeжнi тepитopiТ. Bисe-

лeння дo кoлoнiй стttлo в€Dкливим iнстpyмeнтoNr peaлIiзauiТ внyтpiш.

ньoi пoлiтики стoсoв}Io гpoмaдян чи t,tешкaнцiв влaснoТ деp)кaви' вll.

знaниx небaжaними сyспiльними aбo пoлiтичItими eлeмeHтaми' свo€-

piдним пpевeнтивl{иtl{ pепpeсивним засoбoм. У пepruiй пoлoвинi ХlХ ст.

з eвpoпи депopтoвaнo тaкиIt{ чинoм бiльrце l50тис. зaсyд)I(еI{Irх [3].
Пpoтe ця пpaктикa бyлa пpипиHeнa Bистyпarvtи пpo,ги кaтopг i paбствa

1853, 1857 pp.

Paзoм iз тим сaмe в дpyгiЙ пoлoвинi ХlХ ст. дeпopтauiя пoчинaе

нaбyвaти }loвoгo змiсry тa мaсштaбiв. ПoлiтикI{ пoчинaк)ть yбaнaти в

депopтaцiяx ефективний метoд poзв'язaння скJIaдних мiж,Цepжaвниx i

внyтpirшнiх пpoблeм. Пpo цe свiдчaть численнi фaкти oбмiнy нaселeн-

}Iям нa Бaлкaнаx, пoчинatoЧи вiд нaслiдкiв poсiйськo.тypeцЬкoТ вiйни

l877_1878 Pp.' кoли тисячi бoлгap бyли змуtuенi зa.пишити Oттoмaн-

ськy iмпepiю' a тисячi тypoк _ Бoлгapiю' .Dк дo тpaгivнo.i втeчi 500 тис.

сеpбiв зi свoсТ бaтькiвщини чepез Чopнoгopiro тa Aлбaнiю дo Aдpia-

тич}Ioгo yзбepeжжя в poки ПepuroТ свiтoвoТ вiЙни [4].
Haйбiльtдиx poзмipiв aктивне пpoведення деpжaвними iнстиry.

тaN{и Bлaди депopтaцiйнoТ пoлiтиlси нaбyлo y ХХ ст. У цей чaс вiд-

6улacя paдикaльнa змiнa пpoпopuiй мiж вiльнoto тa нaсилЬницькoк)

мiгpauiсlо нa кopисть oстaнньoТ [5]. Hoвi пoлiтичtli peaлiТ: poзпад

бaгaтoнaцioн.Ulьн их i мпеpi й (oтгoмaнс ькoТ, Aвс,гpo-Угopськoi, Poсi й-

ськoТ), yтвoренtlя тoтa'пiтapниx режимiв (y тoмy числi гiтлеpiвськoТ

Hiменнини, стaлillськoгo в CPCP) ствopили спpиятливе пiдгpyнтя для
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' 'Hадoдьськмil Й. Е. ,QenopmацiЙнa noлimuкa cmoлiнcьrcoеo
IlolgmаPнoz9L9fl !-U-ээ9уцц.39l.q9r!5p_ФучЦE2-!-9F-3pp.)-

ви3нaння депopтaцiйнoТ пoлiтики дiевим зaсoбoм poзв'язaння склад-
нI{x дepжавниx i peгioнzulЬних пpoблeм. .{eпopтauii ПoчинarотЬ зaстo.
сoвyвaти в мeжaх oднiеI деpжaвIr для зaслання y Bизнaчeнi для цЬoгo
мiсця з певн}Iм}l клiмaтичними тa гoспoдapсЬкиl\.lи oсoбливoстями.

.(eпopтaui й нa пoл iти кa стzUIa Eiarкли Bll м скJIaдI{ икotvl peпpeси Bнo-
кapальнoТ сисТеми' ствopeнoТ сталiнським тoтaлiтapним pе)кимoм y
Рaдянськoмy Coroзi. Фpaнцyз A. Жид, якнЙ у 30.х pp. ХХ ст. вiдвiдав
сРсP, писaв: ..Я нe мalо сyмнiвy, ll loб нa свiтi iснyвaлa iншa кpaiнa, в
якiй бyли б тaк yяpмленi дуx i xapaктеp людини, як цe вiдбyлoся в
Paдянськoмy Coюзi.., навiть y Гiтлеpiвськiй Hiмeччинi paбствo, нaсил.
ля Ta тepop не дoсягI{yли тaких pс'змipiв, як y сyчaс}roмy CPCP'' [6].
Cталiнiзм пеpетвopився y нaдбюPoкpaтичнy i теpopистиrнy фopмy
BЛaДИ [7]. Укpaiнa ж стЕUIа oднiеlo з paдянсЬких peспyблiк, щo най-
6iльrш пoстpaх(дaли вiд стaлiнiзмy [8].

Cаме в Paдянськiй леpжaвi з-пoмiж iншиx тexнoлoгiй здiйснення
пoлiтичнoгo кеpiвництвa бyлo детa'пьнo poзpoбленo Й випpoбyванo
мехaнiзм il{aсoвиx пPимyсoвих виселеI{ь як фopмy зaBotoвaння' yтpи-
il{aнI{я тa викopистaння ,Цepжaвнoi влaди з метoIо peaлiзaцiТ низки
цiлей i зaвдaнЬ. .{епopтaцiйнy пoлi.гlrкy кoмyнiстинний peжим poзгля-
дaB як системy зaхoдiв, змiстoм яких бyлo вислallня oсiб, визнaних
пoлiтичнo i сoцiaльнo небeзпечнипrи, з мiсЦь пoстiйнoгo пpoжиBaння
У вiддaленy мiсцевiсть тa пРимyсoвe пoселеl{t'я в нoвoмy мiсцi з
oбмежeнням свoбoди пеpесyвaння i9].

Haсильницькi пpимyсoвi пepесeленl{я пеpeтBopилися в CPCP y
чiткo сплaнoвaнy деpжaвнy пoлiтllкy пpaкт}rчI{o вiдpaзy пiсля вста-
HoвлеHtlя бiльшoвицькoТ влaди. Пiсля жoвтнеBoгo пеpевopoтy деnop.
тaцii пoчинaють poзгJl'ядaтисЬ як з.aсiб iз вpeгyлloвання кoнфлiктlIиx
сиryaцiй, щo виник:Lпи y вiднoсинaх мiж владoю i нapoдoм, a тaкo)l(
як мoжливiсть пoслaблення кpимiнoгеннoТ сиryацiТ, зyмoвленoТ вiй-
}|oЮ' тPyдt|oщal\{и екoнoмiчltoгo стаtloвища й iнrцими сoцiальними
явищaми. УпpoДoвlк 20-50.х poкiв ХХ ст. депopТaцiТ стaють в:Dк.пи-

Рoздй |I. ,Qеnopmoцif,нa noлlmuксI як скл.adпurc meхнoлozi& peaлiзoцit

влadu cmалil|cькozo m9rщЦP нoeo pе2кu'|u--

Bи м елемeнтoм загzl,'IЬнoТ pеп pеси внoТ пoл iти ки paдя rrсЬкoТ .Цepжaв и, iT

дiсвим iнстpументoм. У сPсP лепopтauiйнa пoлiтикa нa6yлa xapaк-

теpy дoскoнzшo н:UlaгoдженoТ тexнoлoгiТ тa сягнyлa paнiшe нe знaних

мaсштaбiв.

Як нaсильниuькi мiгpaцii, депopтaцiТ стали oднiсto з oсoблив[rх

фopм пoлiтttЧних pепpесiЙ. ix peпpесивtlий хapaкгep визнaчaвся aд[ri-

н iстpaтив н и м (теpм i н ad.ui н ic mp аmuв н uй тyт l{aпoв}reни й pa.ЦянсЬким

змiстoм, a нe йoгo poзумiнням у свiтoвiй пpaктицi й yкaзyс, нaсaм-

пepед' Ira пoзaсyдoвий xapaктep peпpeсiй) пpийнятгям piureнь шoдo

пepeселeння Гpoрraдян нa спецiальнo видiленi теpитopii. Peaлiзaцiя

депopтauiйнoТ пoлiтики пеpебyвалa пoзa кoмпетенцiеto i пpaвoвим

пoлем paдянсЬкoгo сyдoчинствa. Як tlРимyсoBе пеpеселeння oсoби,

гpyпи oсiб, нapoдy' вttзнaниx ..сoцiaльнo й пoлiтичнo нeбeзпечниrdи'',

зa мeжi пeвнoгo peгioнy, в pa.Цянськiй тoтaлiтapнiй дepжaвi дeпopтa.

цiйнa пoлiтикa нaбyли oзнaк кpaйнiх фopм дискpимiнauiТ [l0].

Щoдo oб'скта впЛивy депopтauiЙнa пoлiтика xapaктep}tзуBы|acя

lllиpoкoмaсштабнiстlo i кoнтингентн iстlo, oскiльки Пorшиptoвiulaся не

нa кoнкpeтнy oсoбy, нe на iнливiлyальнoгo гpoмaдя||Инa' a нa цiлy

гpyr'y oсiб, нaстo дoвoлi числeннy' яка вiдпoвiдaJla визнaченим звepхy

кpитеpiям. Пiлoзpa щoдo лoяJlьнoстi тягнyлa зa сoбoю зaстoсyвaння

зpyчнoгo для тoтaлiтapнoгo peжимy пpинципy кoлeКгиBнoТ вiдпoвi-

дaльнoстi.

,,(eпopтauiТ ст:lЛи свoсpiднolo фopмoю oблiкy й пpимyсy дepя(a-

вolo ii не illдивiдy.Ulьних' a гpyпoвl{х пoлiтичних пpoтивникiв. Як

писaJla y свoТx спoгaдax H. Я. Мaндельштaм: ..Пpимyсoве пеpeселенl{я
_ цe шIoсЬ цiлкoм tloве' щo пpинеслo нaм двaдцяте стoлiття. Я 6aчllлa

пoiЪди з бopo.пaнaми з УкpaТни й Кyбaнi, а пoтiм замкнyтi тeплylllки

<<зекiв>>, якиx вi.Цпpaвляли нa.(алeкий Cхiд. A пoтitя пoТзди з нiмцями

Пoвoлжя, тaтapaми' пoлякаIиt{' естoнцями... I знoвy теплyшки iз

(зeкaмиD. Boни йtцли зaвжди _ iнoдi ryстirше, iнoдi piдrше... ' '  [ l l ] .

3yмиснa пoлiтикa деpжaвнoгo кotlТРaЛю зa дonoМoгolo теpopy в пoлi-
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тичlIi l"t пpaктиr{i ХХ ст. дyх(е чaстo oбгpун,гoвуBа..Iaся ..рaцioнaльнotо''

МетoК). Paдянськa сисТеМa дoвелa iJ дo крaйrroщiв.

У сунасtti l-t наукoвiй лiтеpaтуpi теplriн,,депopтaЦiя'' .гpaктyеться

aBтopаМи вкpaй дoвi.l lьнo, без чiткoгo з'ясyвaltня oсoбливих oзllaк

tlpимyсotsиx мiгpaцiй, ),кa:}aниx Bиш(е, Bltзr.taчeння y кo)кнoi\,ly конкpеТ-

нor'.ty випaцкy стyпeня i фopм пpиМyсy' зaстoсoвaних iз метoto пеpемi-

щeння нaселеI{l.lЯ. Hе всi пеpемiщення нaселel{ня y МежaХ дoслiдxty-
вal{oгo pегioнy в l939-l953 pp. N,to)к}Ia BBa,кaTи депopтaцiями. oскiлЬ-

ки вotlи були piзrroхapaктеptlими. Ha нaшy Думкy' нr l{iUIежиТЬ дo

лепopтauiй як зaсобy пoлiтичних репpесiй вiДселення в iнrui  paйoни

pегioнy меruкaнцiв пplrкopдoнн}tх Tеpитopiй, pепaтpiaцiя нiмецькoгo

I{aселенllя дo Генеpaльнoгo гyберHaтopствa в l940 p., oбoв'язкoвa

еBaкyaцiя, тpaнсфеp нaселеl{ня' здiйснений у |944_|946 pp. нa пiд.

стaвi yгo.Ц,, пiдписaних yрядaми l/кpaТнськoi PсP i []oльщi, Чеxo-

слoвaчЧини тa CPCP.

Мi>к нaзваниМи aкцiямt,t й деПop.гaцiями бyла iс.гoтнa piзниt1я,

.Г{епopтauiя BистyпzrЛa вп.цlIвoBим зHapяддям pea.лiзaцiТ .Цеpжaвнoi
пoлiтики, спpямoвaнoТ нa iзoляцiю BeЛикtlx гpуп нaсеjlення шляxoм Тx

нaсиЛЬницькoгo BисеЛення в глибиlry CPCP }Ia ПoсеЛення в pежимtlих

сIlецпoсeлrнняx HКBC aбo нa пoсеjIеHня пiд aдмiнiстpaтивниil нaгляд

opганiв нкI}C' щo iстo.гнo вiдpiзнялися вiд сисTеми Bипpaвнo-тpyдo.

виx табopiв i кoлoнiй, a такoж сиl]Teми т.aбopiв дЛя вiйсЬкoвoпoЛo-

нениx тa iнтеpнoвaниx. CистемRiстЬ Пpoвrденt|я дeпopтauiй, Тх мiсце i

poЛь y poзв'язaннi деp)каBHиI\,lи iнститyЦi яInИ BanKлИвих пoлiтичних

пpoблeм Дa€ пiдстaви гoвopитl{ пpo iснyвaння в CPCP тaкoгO piзнo-

видy peпpесивнoТ гIoлiтики, як депopТaцiйнa. I-{е вЛaдне тa сисТeМHе

спpямyвання дiяльнoстi  гoлoвниx пoлiТичних iнститyтiв нa пiдгo-

тoвкy i пpoведення дeпopтauiйниx ollеpацiй iз метoro зaвorовaння Та

збеpеження BЛaди, цiлiснltй меxaнi3М тpaнсфopмauiТ сyспiльнo-гtoлi.

тиЧниx вiднoсин, лiквiдaцiТ кoнкypенuiТ зa влaдy, iнститyцiaлiзaцiТ

paдянськoТ BЛaД|4.

Poздй ||. lenopmацiЙна noлimuкa яrc cкLtodtlllк meхъoлoail pеoлiзoцtt
вLlodu cmoLdнcьrco zo momaJ||mapнoz9 Plу-

06'ектoм нaсилЬl{ицЬких дil"l в'ЛaДИ y вlrпaдкy пpoBeдення депop-

тaцiйнoТ пoлiтики сТaB'Ulи великi сoцiальнi гpyпи' пoз6aвленi МoжЛи.

вoстi виявy спpoтивy. [\iлi гpyпи лlодеЙ, yтягнyтi в t\,{асштaбнi oпеpа.

цiТ aдмiнiстpaтивнo.пoлiцiйнoгo xapaктеpy' Bтpaчz}ли мoжливoстi

Bпливy нa сyсrIiльнo-пoлiтичнi пpoцeси в peгioнi, пoлегIIryючI{ тpaнс-

фopмauiю всiх сфep х(итTя' стaвzUIи з €UIе)кними Biд силoвиx piшeнЬ

влaди' пiдпopядкoвytoчисЬ дoсяГIlенtt}o визtlaчeних не}o цiлей. Biд

влaди пpoBедення деI]opтaцiйнoТ полiтики вимaГ:UIo вiдпoвiднoТ opгa.

нiзaцiйнoi poбoти, з}lачнllх витpaт сllл i кoш.lтiв. Нaсильнo висeленi,

тoбтo депopтoвaнi iз ЗaхiднoТ УкpaТни гpoмaдяни' пiц,Дaвaлпcя pежи-

Ir1y сПецпoселеtlнЯ y вiддaлeних мiсцях, де Тxнi екoнoмiчнi й пoлiтичнi

пpaвa iстoтнo oбмеxсyвaлИcя. Уcе мaйнo, зa виняткcм тoгo' яке

виселенцi встигли спaкyвaти зa Гoдинy чaсy, пiдлягалo кoнфiскauiТ.

B oснoвi депopтаuiйнoi пoлiтики лe)к:LIIи нaсaмпepед пoлiтикo.

iдеoлoгiчнi пpичини. Hacнлля й тepоp стzUIи зaсoбaми виpitшення

пoлiтичниx зaдумiв, якi не мaли нiчoгo спiлЬнoгo 3 pe €rлЬними сoцi-

zЦЬнo.eкoнoмiчними пpoцесaМи' нe вiдпoвiдa!|И нaяBну|м мo)I(ливoс.

тям екot|o[t{iнних пеpетвopенЬ. ..Те, щo зltiйснив Cталiн, _ зазI{aЧaс y

свoТй пpaui aнглiйський дoслiдtIик Aлeн Бyллaк, _ пoЛягzulo у

викopисТaннi влади деpжaви Д'Ля нacИльHицЬкoгo ПеРетвopeння вiд.

стaJloгo лroДсЬкoгo сyспiльства' пpичoМy зaстoсoByвzrли мeтoди й

пpи}|oсиЛи жеpтви' якi aбсoлкlтнo не вiдпoвiдали сoцiалiстичним

iдeaлaм тa Пpинципaм' '  I l2].
Теpop Ulиpoкo викopистoByвaBся pежимoм в iм'я iдеТ, як зHapЯJ-ЦЯ

бopoтьби пpoти iдeoлoгiчних 3opoгiB, якi ввaжалися бiльur небeзпеч.

ними' aнiж кpимiнaльнi злoчинцi. Бyль-який злoчин y гoспo.Цapськiй

aбo пpoфeсiйнiй галyзi стaвaв iдеoлoгiчним злoчинoм, вiдбувалaся

пoлiтизaцiя, iдеoлoгiзацiя бyдь-яких вчинкiв oкpeмoi лКrдини. Зa лoгi.

кorо пapтiйнoТ iдеoлoгiТ бiльrшoвикiв i ствopенoгo ними пoлiтичнoГo

yстpoю' бyль-якy нeзГoдy з l loзнtliскэ кеpiвниuтва пapтiТ чи навiть

oкpемoгo чиIlo3никa JlеГкo Iиo)кна бy.rro BИ)\a1.И за oпoзицilо лo пapтiТ.
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a вiдтaк - i дo сaмoгo сyспiльнoгo.лaДУ.oпoнeнт стaвaв сyпрoтивни-
кoм' сyПpoтиBник _..вopoгoм нapoдy''.

Cфopмульoвaнa B l928 p. Й. Cталiним тезa ПPo те' щO нaближен-
ня сoцiaлiстиЧнoгo сyспiльствa сyгtрoвoд)кyсться змi цнeн няIи oпoзицiТ
Kпaсoвoгo вopoгa i зaгoстpенняtrt клaсoвoТ бoрoтьби, де oстaння
poзтjryNraчyвirлaсь як явl,lще' зyмoBлeнe oб'сктивниMи тa неминyчими
зaкoнaМи iстopllннoгo рoзBиткy всiсi цивiлiзaцii, випpaвдoвyвaJIa
пoлiтикy нaсилля' якa зaстoсoвyв€rлoся бiльцroвикaми дo влaснoгo
нapoдy. B iдеoлoгiчнiЙ систeмi стa.гriнiзмy тaке BипPaвдoвyвaння
пoв'язyвaлoся з .цoведеI{няlt{ неoбxiдrIoстi ..зaлyнeння llaйurиpших
вepств нaселенRя y пpoцeси нoвoгc' сoцiaлiстичнoгo шляхy poзвиткy'',
..пoдoлaння вi кoвoТ poсiйськoI вiдстaлoстi''. aбсoлloтизaцiсto нaсилля
як унiвеpсaльнoгo засoбy' теxl{oлoгiсlo poзв'язaння бy.Ць-якиx пРo.
блeм. Biдпoвiднo дo .u.epжaвнoi iдеoлoгiТ сyспiльствo бyлo пoдiленe нa
ДPУзiв i вopoгiв, a всi пoдii y кpaiнi тa зa iТ ме;кal\,rи oцiнlовалися кpiзь
пpизtfy клaсoвoТ бopoтьби.

Iдейнo-пoлiтичнe пiдrpyнтя i джеpeлa стaлiнськoi peпpeсивнoТ
пoлiтики B|IяBIIЯЛYIIя нa всiх piвняx _ iдeТ, пoлiтичних гaсел i пoлi-
тичнoТ пpaктики: клaсoвa 6opoтьбa * диктaтypa пpoлегapiaтy _ кepiв-
нa Poль кoмyнiстиннoТ пapтii i, як нaслiдoк, вiдсyтнiсть дeмoкpaтiТ в
пapтii i в сyспiльствi зaгалoм' зaстoсyвaння шиpoкoмaсrштaбниx нa.
сltлЬHицьких зaсoбiв.

Пpaктинне знaченHя стaлiнськoТ теopiТ мaлo aбсoлroтнy зpoзyмiлy
Метy: чt,lм ближче кpaiнa пiдхoдилa дo кoлeктивiзaцii, тим сильнirшoгo
спpoтI{вy чeкЕUIи з бoкy сeляI{. Гaслo пpo лiквiдauiю кypкyлЬствa як
Kлaсy нa oснoвi пpoвeденIrя зaгaльнoТ кoлеmивiзauii слyгувaлo зpyЧ-
tlиI\,t випpaвдaнням pепpесивних сaнкцiй, спpямoвaниx пpo.ги всieТ
мaси з:lмo)l(I{oгo сеJlянствa' якe нaйбiльш piuryнe пpoтидiялo кoлекти-
вiзaцiТ. 3 фopсyвaнням iндyстpia.гIiзaцiТ зpoстurлa вipoгiднiсть кpиз, якi
зpyч}Io бyлo пoлoлaти' переклавlIJи виl{у зa сaбoтaж бypжyaзниx
спецiaлiстiв. oскiльки pежиNr плaнyвaв пpимyсoвi зaxoди' дoцiльнo

Poздй ||. ,QenopmацiЙнa noлimurcа я,с cклаdtturc mеnloлoziЙ pea,лiзoцii
вltaйl cmoliнсьrcoeo momoлimЧtнoеo pe{tu'tg

бyлo пiдгoтyвaтися дo )|(opсткиx лiй y вiдпoвiдь, пo.цaльшиx aкцiй

нaсильствa. Taкoю пiдгoтoвкolo Й cтaлa iдеoлoгiчнa пoзицiя Й. стa.

лiнa, спpямoванa нa мoбiлiзaцiю дo мaйбyтньoТ сoцiaльнoТ вiйни.

Ha пapтiйних з'iЪдaх i нapалаx зaзвyчaли зaкJIt{ки .Цo бopoтьби не

зa дoпoмoгoю зaкoнiв, a з ypaxyвaнням PевoлroцiйнoТ дoцiльнoстi. .Цo
мaсштaбiв iстepiТ poздмyхyвilJlaся тезa пpo зoвнilлню зaгpoзy сoцiarriз.

мy в CPCP, Щo, y свoю чеpry, теж випpaвдoвyв:rлo pепpeсив}Iy

пoлiтикy. Упpoдoвж yсЬoгo пepioдy пepeбyвaння пPи влaдi бiльrшo.

вицький peжим пoслiдoвнo викopl{стoвyвaв зoвнiIшнiй чинник i кyль-

тивoвaний ним стpaх пеpед ..iмпepiалiстич}lими нaп{ipaми'' пpoти
..пepшoi y свiтi кpaTни pa.Ц,''.

Paдянськi пoсaдoвi oсoби, кеPyЮчисЬ N{apксистськo-лeнiнськolo

тeopiсlо клaсoвoi бopoтьби, здiЙснювaли пoстiЙний пoшyк ..вopoгiв

нapoдy'', ..вopo)киx елeмeнтiв'', ..кoнтppeвoлtoцioнepiв''. Hевдaчi eкo.

нoмiчних ..стpибкiB'', yсi пpopаxyнки i пpoмaхи систеl\,ta списyB:rлa нa

дiяльнiсть шпигyнiв, rцкiдникiв, нaцioнaлiстiв, тpoЦькiстiв. L[i слoвa

стzulи синoнiмaми oфiuiйнo схвzrлeнoгo визнaчeння ..зaклятий вopoг

сoцia.пiзмy':. 3a дoпoмoгoю ж депopтauiйнoТ пoлiтики yсyвaлися нaiт-

бiльщ aктиBtti' oпoзицiйнo tlaлaulтoвaнi дo paлянськoТ влaди вepстви i

гpyпи l{aсeлeння. Taк, y тeлeгpaмi ЦК BКl](б) Ne 5l3 (Iш) вiл 14.pyд.

ня |934 p. зa пiдписaми Пoстиtuевa, Любнeнкa, Якipa' Бa.пицькoгo зa-

3нaч€шoся' щo..PaдянсЬкa влaдa нe пoтepпить I{aйIvtе}|lIIих спpoб aнти-

pадянськoТ дiяльнoстi a6o агiтaцiТ й нe зyпинl,lтЬся пеpед тим, щo6

вiдмoвити в пpaвi пpoживaнHя в CPCP, aбo вишлe всiх oсiб, якi нeлo.

ялЬнo сTaBлятЬся дo Рaдянськoi влaди, y вi.цдалeнi мiсця CPCP" Il3].
Paзoм iз тим, pеалiзyюни свoю пoлiтикy нaсилЬtll{цЬкиtии теxнo.

лoгiями, Й. Cтaлiн нe визнaвaв цьoгo пyблiннo. Haсильствo мaскy.

вaJIoся пiд клaсoвy вiйнy, якy веЛи пpoлетapiaт i збiднiле селянствo з
..вopoгa!r{и l{apoдy'', кoтpi намагaлися pестaBpyвaти ..кaпiтaлiзм''. Бeз

тaкoгo iдеoлoгiчнoгo пpикpиття пapтiя }|е змoглa б чинити нaсилЬствo

в тaкиx нeчyвallих мaсштaбаx.
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l l lтуннiсть видiлeння ..Bopolttих'' Гpyп' нrвизнaченiсть Тx oзIraк

стBopювaпи oсtloвy дЛя tltиpoкoгo пpoведення дoвiльних кap;UlЬниx

oпеpaцiй. B УкpaТнi пapтiйlto..Цеp)кilвtIе кеpiBництвo зtLзвичar{ Bиl.Ipaв.

дoвyвaпo свoТ aнтигyмaннi дiТ пp()ти бyль-якoТ кaтегopiТ нaселсtlня

звинyвaче}lняt\.{и в ..нaцioнaлiзIъ{i' ', ..нaцioналiстичнI,tх yxилaх'', y спiв-

нy,rгi ..нaЦioнaлiстичнiй кoнтppеволюцii"'. B ypaзливих paйoнax, дo

яких бyли вiднесенi й зaхiднoyкpсrТнськi землi, дoсяг}tеtltlя oлнopiд-

нoстi нaселенI{я шляхoм мaсoвих ,цепopтaцiй 
..вopoгiв нapoдy'' мaЛo

нa мeтi y неl\,toжЛItвлен ня iснyвaння бy.uь-якoгo джepeЛa нелoяЛ Ьнoстi.
..oЧltщеt{tlя теpитopiТ вiд вopoжих елеIvtентiв' ' пpoвo.Цилoся шля.

хotи пoцlиpенt|я ..зaxoдiв'' нa всi кa,гегopiТ пiдoзpiлoТ вepстви aбo кoлa

oсiб, вклroнаtoчи члeнiв сiмel"l, poltичiв, знaйoмиx. ЗдiйснюючL1 Ta|<у

пoлiтикy, Й. Cтaлiн зaявJUlв' щo 
..пoтpiбнo гнaти' poзстpiлювaти,

знищyвaти'' кoжнoгo ..вopoгa нapoдy'' i ми ..бy.Цемo зt{ищyвaти весЬ

йoго piд, йoгo с iм'ю' '  I l4].

!епopтаuiйнa пoлiтикa стaв:LIIа не лиI'Ite метoдoм бopoтьби пpoти

iнaкoмислення' а й зaсoбoм зaг.UIЬ}Ioгo зaлякyвaння з мeтoю yнeМo)I(-

ливJIеtt}|я бy.п.ь-яких пpoявiв Ilе3а.цoBoлення. [Т пoлiтичнolo rrlетolо

BизI{aчЕLIIoся й пpимиpення tlaсeлeння з iдеoлoгiчними тa пo.ll iтичними

цiлями pоl(иМy. Pепpесивtli технoлoгiТ викopистoвyвzt.тlися для пpllдy-

шення й aдaптaцiТ нaсеЛення llo вимoг, нopм i пpaкТики aдмiнiстpa-

тиBнo-кoМaндноТ систеМи. B oснoвi пaндемiТ pепpесil"l леI(aЛa кpимi-

нzUIЬ}lа пoлiтикa, Щo пpoдyкyвалa зzrлякyвaння й бpеxltю, сЛylувaлa

знapяддяil{ yпpaвлiн ня сyсп iльствolvt.

Ha дyмкy aнглiГtськoгo дoспiдникa тoталiтapниx сyспiльств

П. flжoнсoнa, 
..дoвi.пьний xaрaктеp peпpeсiй бyв нeoбхiдним для

ствopенrlя aтмoсфеpи стpaxy, якa, пiсля пoтpеби в poбoнiй силi, бу.l la

дрyгotо гoлotsI{oЮ мoтивацiсlо дЛя теpopy безпapтiйнltx' ' Il5]. У свoТй

книзi дoслiдник [Iaвoдить тaкий (laкт: ..O.Цин iз пpaцiвникiв o.(ПУ

Bизнaвав ttеpед t\loскoBським кopеспotlдентoм ..Мaннестеp Гapлiaн''.

щo вoI{и apeцIТotsуIоTЬ tlеBиttt|иx людей: це цiлкoм пpиpoднo, iнaкше

Рoздiд II. !еrтopmацiil'нa noimurca як сrcлodнurc mехнoлozii peсtлiзацii

sцаdу9!g!'1cPr-o_zP-ry9у!aJl|ry9Pry9?9p-цуу!_-

нix,гo не бyле бoятися''. ЯкЩo людtей aрешtтOвyвaти лиlIIе зa кoнкpетнl

nopytllеHня' скilзaв вiн, peштa всi булyть пoчyBaТися в безпell i, iтaким

чиt loN{'  визpitoть для зpaди' '  I l6].
oт>ке, pеIlpесивнa пoлiтикa пopoд)t(yBtLпа в суспiльствi стpaх,

напpylкснiсть' невпевl{енiсть, гoбтo стaнoвищe нaдзвичайнoгo стaнy'

ltlo, y сBoЮ черГy, вiдвo.ltiка.гlи йoгo вiд yсiх iнtпиx пpoблем. Aтмo-

сфеpa стрaхy' нaпpyх<енoстi, Ilевпeвненoстi стаBaлa тoт €UIьнoю в

yt\{oвах peaлiзaцiТ депopтauiйнoТ пoлiтlrки' яка пpизBoдиЛa дo мaсoвt{х

висeлeнЬ HевинlI'tх лtодей. Хoнa oфiuiГlн<.l l l iхтo нe дaвaв пoвнoi влaди

HКвс, a ГУЛAГ yзагaлi нe згaдyвatsся, кoжний y CPCP бyв свiдoмий

poлi uиx пoлi,гичних irIститyuiй тa виxoдиB iз влaснoТ oбеpeжнoстi. Як

зaзнaчaс ail{еpикal{сЬкий дoслiдник М. Ма.пя, у |937 p. кpaiнa oтpи.

мirлa сyвopий уpoк i вiдтoдi Paдянський Cotoз тpимaвся здебiльtшoгo

сТpахoм [l7]. 1.оталiтapнa системa tlе мoгЛа iснyвaти без ..пiдсистeм

сTpaxy'', в тoмy нислi стpaxу пеpед ..бypжyaзнo-нaцioналiстичtloto

зaгpoзolo''.

l|епopтaцiЙна пoлiтикa викopистoвуBaлacя не лишe як зaсiб

висeЛeння' a-qе i  як спoсiб . .вихoвaння' ' ,  pепpесiй i  знищення. Як

зазначас y зв'Язкy з цим пoльськийt дoслiдник пpoблеми пpимyсoвих

мiгpauiй y l{ентpaльнiй eвpoпi .(. Cтoля, ..)кеpтBи були пoзбaвлeнi

всЬoгo. в ЧoN{y людинa знaxoдитЬ oпopy: poдllнних i сyсiдських зв'яз.

кiв, сoЦiaльIloгo с.ганoвищa, дoмiвки i piзнoгo мaЙнa. Baгoн теx< бyвaв

знapяд,цям геl{oцидy'' Il8]. !епopТoвaних lloзбaвляли Тхнix ..ма.лtих''

бaтькiвцlин, pуйнyвaли сТBopенy ними сyбкyЛь.I.ypy. Cта,riнське ..l lе.

pеселен}tя нapo,Цiв'' lIе хaoTичнo' а з .I.oчIiим poзpaxytiкoм змiнtoвало

мiсЦe пpoживaння деnopтoBaних piзниx нaцioнaльнoстей сaме тaк,

щoб назaвx<ди вiдipвати Тх вiд iстopиннoi бaтькiвшlини. I-{iлеспpямo-

вaнo вкpапЛенi в iнoнaцioнaльне сеpедotsище i пoзбaвленi на нoвoмy

мiсцi пporкивaння yN{oB для нaцioнaльнo.кyлЬ.гypнoгo poзвиткy' вoни

фaкr.иннo бy:rн пpиpеченi нa aсимiляцito. Oднoчaснo за ниМи зaкpiп-

Лlовaвся сТеpеOт}rп ll iлilзpiлoТ i ненадil-lttoТ oсoбlt.
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Психoлoгiчним пiдrpyнтяrи теpopy, нa дyмкy дoслiдникa стaлiнiз-
мy в Укpaiкi Г. Кoстloкa' cT,'lla сфopмoвaнa бiльlцoвицькoю пapтiйнo-
дepжaвI{otо бtopoкpaтiею aтмoсфеpa вiднyxсeння мiж влaдoю i гpoмa-
дяHl{l{ol\{. 3oсepедивlли y свoii pyкeх yсlo пoвI{oтy влaди нaд суспiль-
ствorr{ i ставцlи зaвдяки цьoмy Bлaсникol\{ тoтtUIьI{o нaцioнaлiзoBaних
зaсoбiв виpoбництв4 paдянськi й пapтiйнi чинoвники пеpетBopl.lIл|1сЯ
нa oкpeмий сoцia.пьний клaс - пaнiвний клaс сyспiлЬствa. Ha цiй
сoцiaльнiй oснoвi y вседepжaвнoмy мaсцrтaбi виpoстiЦo вiдчyжeне
cпpийняття paдяHськиtr.tи ..сy.Цдями'' (y шиpoкoмy знaченнi цьoгo
с.пoвa) свoii жеpтв [l9].

Пoчaткoвo pепpeси вI{a пoлiтикa ви кopllстoвyв:rлaся тoтaл iтapн им
pe)кимot\{ нaсaмпepeд зaдля yтpиМal{ня нapoдy в пoкopi, з ]vtетolо
гaлЬмyвaнrrя нeбeзпeчнoгo дJlя ь{oскoвсЬкoТ центpaлiзoвaнoТ систeN{и
пoлiтичнoгo й нaцioналЬнo.кyльтypнoгo poзвиткy нapoдiв, щo poзгop-
I{yвся пiсля пepевopoтy l917 p. Aле в лpyгiй пoлoвинi l920-x pp. дo
з:Bнaчel{иx tlloтиBy вaнь дoдa€тЬся й екoнoм iчний чинни к. Пpoвe.Цен ня
peпpeсiй yсe тiснiшe пoв'язyсться iз завдaннями плaнoвoгo нapoдl{oгo
гoспoдapствa. Екoнoмiкa Paдянськoгo Coюзy' якa poзвt{вzrлaся в yмo-
в:D( кoмaнднo-aлмiнiстpaтивнoT систeми' пoстiйнo пoтpебyвалa poбo-
чoi сили. oсoбливo гoстpoto бyлa ця пoтpeбa в Cибipy, нa.[aлeкoмy
Cхoдi, Пiвнoчi. Пoчинaloчи з 30.х pp., пoлiтбtoрo цК Кп(б)У }raдси-
лu'lo в цК BкI](б) кiлькiснi зaявкll на виселeI{ня poзкypкyлeнrtx. У
центpi цi пoкaзники спiввiднoснл}rся з дaниNlи пpo ..смнiсть'' y пiвнiн.
ннx pегioнax тpyдoвиx peзepвiв, неo6хiдниx .Цля бyлiвeль ..кoмylliз-

мy'' [20]. Toмy дeпopтaцiТ ствoptов:lли мoжливiсть викopистaнI{я
фiзи.rнoi тa poзyмoвoi фaxoвoТ сили piзниx кoнтингeнтiв виселeнltx
для пoтpеб eкoнoмiчнoi poзбyлoви сPсP.

У зв'язкy з циtr{ eкoнoмiст B. Жиpмoнт, кoтpий сaм пoбyвaв y
тaбopi в poлi в'я3ня, нa пiдставi зi6paних i пpoaналiзoвaних фaктiв y
стaттi ..Екoнoмiчнa 

фyнкцiя теpopy'' з €Bнaчaв: ..Мaсoвi apeшти й
системaтичний тepop, мaйже <безмoтивниЙ> пpoти лtoдей, якi piruyvе

Poздiд L|. ,ЦenoPmацiilнo nolimurco яrc cклod,luк meю1oлoziЙ pealtiзaцii
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нiчим нe зaвинили нaвiть iз paдянськo.кoмyнiстичнoгo пoглядy'

являк)тЬся' якшlo Ha ниx див}lтися pе:Utьtto' нiчим iнtшим, як лoвлeк)

paбiв для гoспoдapськoГo викopистaння мaйжe безплaтнoТ poбoнoТ

cилll. З цьoгo IIoглядy стaе paцioн:L,lьнoto цiлa низкa явищ. Якби мoж.

нa бyлo пopiвняти кpивy (гpaфiк) зpoстaння цiсТ iндyстPiТ (щo е пiд-

лeглa HКBC) з кpивolo мaсoвиx apеIштiв, тo вottи зiйшлися б y всiх

свoix тoчкaх: кoжнa нoвa кбy.Цoвa))' кoжeн нoвиЙ <кoмбiнaт>' кox(нa

нoвa кмaгiстpaлЬ) _ 6улп дy)кe вa)кJIиBolo пpичинolo хвиль apештiв тa

зaслaнь'' [2l].
Пpимyсoвo висeлeнi стaвaли .цeшевoю i безпpaвнolo poбoнoto си-

лolo' якa пpизнaчaлaся для зaсeлеrrня тa oсвoсllня нaйбiльtш вiддaлe.

ниx o6лaстей i кpaiв дep)r€ви. Пpимyсoвa пpaця викopt{стoвyвaлaся

для oсвorння пPиPoд}rиx pесypсiв _ вiд лiсy тa вyгiлля дo дiaмантiв i

зoлoтa. Iз цiсю метoro стBopювirлaся систeмa гoспoдapськиx пiдпpи-

еrt{ств HКBс, якi бyли велt{чезнl,tми тaбopaми з вiдпoвiднo opгaнiзo-

вaним pежиtr{o[{ пеpeбyвaння. Чеpез нeлюдськi yмoви )киття спец.

пoсeленцiв дoсягaлись як пoлiтичнa (винищeння нeбax<aних елемe}I-

тiв), тaк i екoнoмiчнa (гoспoдapськa poзбyдoвa pа,дянськo.f дepxсaви

paбськoю пpaцею) цiлi влaли.

Paзoм iз тим дeпopтaцiйнa пoлiтrlкa дoпoмaгaлa змiнити eтнiчний

склaд нaселertня: нa мiсце пpo)кивaння кopiнниx мешкaнцiв, якиx

нaсиJIьнo вttвoзилll y вiддaленi paйoни сPсP, пpиiждlкaли десятки

тисяЧ пapтiйниx, paдянськиx сrryжбoвшiв, вiйськoвих, пpaшiвникiв

pепpесl{вниx стpyктyp piзних нaцioнaльнoстeй (гoлoвним чиI{oм

poсiян). Taким чинoм етнiчнi чистки' y pезyлЬтaтi яких великa чaсткa

кopiннoгo нaселeння дeпopтyвzrлaся, за6eзпенyвaли незвopoтнiсть

пpиrднанttя дo CPCP певн]{x тepитopiй, a poсiйськa iммiгpauiя лиrшe

зaкpiплювaла ui пpoцeси.

Iз пoчaткoм /{pyгoТ свiтoвoТ вiйни тa в лpyгiй пoлoвинi 40-x pp.

ХХ ст. пpl{мyсoве вt{селeння poзглядaлoся кoмyнiстичним peжимoм i

як ефeктивний зaсiб iнтeгpauiТ в тoталiтapнy систе['y tloв}lх pегioнiв'
50
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щo в pезyльтaтi теpитopiaльнoгo пoдiлy oпинилися в склaдi Paдян.
ськoгo Cotoзy.

l[епopтauiйнoIо пoлiтикoю дoсягuulaся N{eтa вилyченt{я лroдeй iз Тх
пpиpoднol екoлoгo.екoнoмiчнoТ тa тepитopiaльнoТ нirшi, pyйнyвaння
eтнi.tнoгo кopiння, poзчинeI{ня в iнoeтнiчнoмy сepeдoвищi, ствopення
дoмiнytoнoмy poсiйськoмy нapoдoвi бiльIц спpl{ятлItвиx yмoв для
poзвt{ткy тoЩo. ToтaлiтapнItй пoлiтичний peжим викoptlстoвyвaв де.
пopтацiйнy пoлiтикy зapaди збеpe>кeння зaпpoвa.цх(eнoТ ним систeми
aвтopитapнoгo yпpaвлiння сyспiльствoм.

3aстoсoвувaнпЙ у дeпopтaцiйних aкцiях peпpесt.tвl{ий апapaт мaв
poзгaщ/жений i злaгoджений tr{еxaнiзМ' зopiентoвaннtа нa мaсoвий
хapaктеp кapaльниx зaхoдiв. Heхтyвaння юPиДrrчними нopмaми' спpo-
щеI{ня пpoцедypниx питaнь ПеpeтBoploвaли йoгo в гpiзнy i в тoй же
чaс бeзкoнтpoлЬнy збpoю пoлiтичнoТ систeми. Biдбyлися знaчнi змiни
y пpaктицi сyдoчинстBa, oсoбливo в кpимil{:}лЬl{oмy i випpaвнo.
тpyдoвoмy пpaвi [22]. Зaкoн булo пoвнiстlо пiдпopя.пкoвaнo пoтpебaм
BЛAJ\УI, iнтepeсaм пaнyючoгo Peжимy. B цей чaс вoля ..зaкoнoдaвЦЯ'', E
ним бyв Й. Cтaлiн, стaвилaся пoнaд yсe. Кoнститyцiя сPсP, iнurиx
peспyблiк нe мoглa тpaкTyвal.ися всyпepeч цiй вoлi. Pепpeсii тa
,ЦискpимiнauiТ пopyшyв:lли oдHoчaснo десятки стaтeй КoнститyuiТ.
Toмy вiд пoчaткy беззакoннoю бyлa не лишe пpaктикa депopтaцiй.
Caмi зaкoни в бaгaтьox випaдкax носилl{ не пpaвoвl,Iй хapaктep. Зaпе-
pечyв.rлися фyндамeнтaльнi пpинципl{ пpaвa. Пiд пpивoдolvt клaсoBoгo
пiдxoдy вияв[lлися poзтoптaнимt{ oснoвt{ мopaлi й пpaва.

У 30-тi poки зaвepulилaся Цс:нтpалiзацiя кapaльнo-peпpeсивнoi
сllстеми' з'явився зaгaльнoсoюзний нapкoмaт внyтpirшнiх спpaв. 3гiд.
нo з пoстaнoвлю I{BК i PHк сPсP вiд 5 листoпaдa 1934 p. пpи нКBс
сPсP бyлo ствopeнo сyмt{oзвiснy oсoбливy tlаpaдy _ пoзaсyдoвий
opгaн' який в aдмiнiстpaтив}toмy пopядкy застoсoвyвaв зaсЛaння'
висeлeнI{я тa yв'язHeкня нa теpмiн вiд п'яти i бiльrце poкiв. Oсoбливa
нapaДa пpoiснyвалa дo l вepeсня 1953 P. 3a цей чaс неto виt{есeнo

Poздй |L. ,Qеnopmaцi|tнa noлjmuЕа яrc cклadnuк tneхнoлoziЙ peoлtзol4ii
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в}rpoкl,t: пoзбaвлення вoлi _ з6092 I oсoбi, зaслaння i вислaння -

67 5з9 чoл. тa iн. [23]. Aбсoлloтнa бiльruiсть oсiб, спpaви якt{х poзгля-

дaлись Oсoбливoю нapaдoю' бyли зaсyлженi зa ..кol{тppевoлloцiйнi

злoчинt{''. Пopяд iз нapа.Цolo дiяли ..двiйки'' i ..тpiйки'' - aнтикo}Iсти.

тУцiйнi yтвopeнHя' щo тaкoж слyryвurЛи знapяддям мaсoвих peпpесiй i

з}Iищeння ..вopoгiв нapoдy''.

Пoлiтичнi piшeння деpжaвниx iнстиryтiв, oфiuiйнo зaкpiпленi y

вiдпoвiдкиx yкtr}aх' пoстaнoвaх пapтiйних i pa.Цянських вiдoмств,

пoвнiстlo Bизнaчaли змiст дeпopтaцiйнoТ пoлiтики. Якщo пoлo)кеI{ня

зaкoнy дoзвoляли висeлен}Iя нa oснoвi виpoкy сyлy згiднo з вt{знa-

ченим теpмiнoм, тo чекiстськi iнстpyкuii peглaментyв:l.ли пpoвeдення

.Цeпopтацiй в aдмiнiстpaтивнoгrly пopядкy зa пoстaнoвaми нaчaльникiв

yпpaвлiнь HКBс без зaзнaчення бy.Ць.якoгo теpмiнy. У вислaння нa-

пpaвлялися дiти y вiцi 5-l0 poкiв i нaвiть менrui, xoчa вiк кpимiнaль.

нoТ вiдпoвiдaльнoстi, згiднo iз зaкoнoм, нaстaвaв iз 14 aбo 12 ркiв
(ст. l2 i 35 Ук PсФсP) [24].

Pirшення пpo депopтaцiТ пpиймaлись, як пpaвилo, кеpiвниЦтвoм

пapтiТ тa ypядy з iнiцiaтиви opгaнiв o.цПУ-I{кBс.КДБ i pядy iнtuих

вiдoмств. I{e стaвилo депopтaшii пoз:l кoп{пeтeнцiеto пpaвoвoгo пoля

paдя}lсЬкoгo сyдoчинствa i piзкo вiдpiзнялo сltстему спецпoселeнь вiд

систеMt{ випpaвнo-тpyдoвих тaбopiв тa кoлoнiй' a тaкoж систeми

тaбoрiв для вiйtськoвoпoлoнeниx й iнтepнoваниx. Усi зaхoди пiд чaс

.Цепopтauiйниx oпepацiй здiйснroвaлися зa yнaстi opгaнiв нКBс' y пi.Ц.

пopядкy вaI{н i якoгo пеpeбy вaлa систeп.ta paдя нських кoнцeнтpaцi й ниx

тaбopiв (ГУЛAгy). Aбсoлloтнa бiльшiсть дeпopтoвaниx вiдпpaвлялaся

нa спецпoселеннЯ, Iиеншa чaстинa - нa зaслaння нa визнaяенi тepмiни,

стaвaлa зсилЬ}Ioпoселенцями (вiдпpaвлeними нa зaслal{ня нaвiннo) aбo

aдмiнiстpaтивнo вислal{ими. Хтось п0тpапляв i в тaбopи ГУJIAГy [25].

Cистемнiсть депopтaцiйнoi пoлiтики зyмoBилa стBoPeння в CPCP

спeцiaльних iнстиryтiв. lз двaдцятиx poкiв пита}|}tями мiгpauiй y

PaдяIlськoмy Coroзi займався дilоний пpи BЦBК пepеселeнський
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кoмiтgт. Ha тoй чaс пepeселекня бyли oдним iз зaхoдiв сoцiaльнoi
пoлiтики деp)кaви, якa нaМaгUlaся poзв'язaти пpoблeil{y нaдлиtllкy
poбoнoТ cИЛYr B oдних paйoнax тa .tl нестaчi в iнtциx (.{aлекий Cхiд,
Caхa.пiн i Каpeлo-Муpмaнський кpaй). Iз нaбyттям пpимyсoвoгo
хapaКтеpy тa вiдпoвiднoТ мaсruтабнoстi фyнкцii yпpaвлiння Пpoцесaми
Bисeлeння бyли пepеданi HКBC сPсP. У йoгo стpyкrypi з неpвIlя l93l
пo l940 p. дiяв вiддiл зi спецпoсeлень ГУЛAГy (Глaвнoгo yпpaBлеl{t,Iя
лaгеpей и тюрем нКB.ц), а з l940 пo лlотий |944 p. - yпpaвлiння BTК
(випpaвнo.тpyдoв их кoлoн i l"r ) i тpy,Цпoселeнь ГУЛAГy t26J. 24 бepeзня
|944 p. y стpyктypi I{Квс сPсP бyв ствopeний як сaмoстiйний вiддiл
спецпoселень (нaкaз I]КBс сPсP .т!! 003з2,), який фyнкцioнyвaв дo
1948 p., кoли 2l лIотoгo Paда Miнiс.rPiв CPCP пoстaнoвolo }lb 418-16l
зoбoв'язaлa Мвс сPсP yстaнoBити сyвopий pe)ким y мiсцях посe-
лeнь' пoсилити бopoтьбy з бaндитизN{oм та iнцrими кpимiнaльними
злoчинами' y спецпoселенняx opгaнiзyвaти тoчний oблiк, пpaвильне й
oбoв'язкoве вt{кopиста}Iня пpaui спецпoсeлeнцiв [27].

Haстyпнi opгaнiзaцiйнi змiни вiддiлy бyли викликaнi peopгaнiзa-
uiсlo opгaнiв внyтpiurнiх спpaв тa звiльненttям деяких кaтeгopiй oсiб зi
спeцпoселень. Згiднo iз pirueнням Paди мiнiстpiв сPсP (1950 p.)
фyнкцii з упpaвлiння спецпoсeлeнцями пepeхoдили У вiдaння 9 yпpaв-
лiння М.(Б сPсP. Aнaлoгiчнi yпpaвлiння (вiддiли) ствoplовilлися в
стpyктypi М.цБ-УМДБ сoюзнllx i aвтoнoмних peспyблiк, кpaТв тa
oблaстей [28]. Пiсля oб'сднання в 1953 p.МДБ iМBс opганiзaцiя
oблiкy тa perстpaцil спeцпoселенцiв i зсильнoпoсeленцiв, зaбезпе-
чення pежиl,ty пеpeбyвaння, запoбiгaння втeчaь{ тa пoшyк yтiкaнiв.
пoкJlaдaлися I{a ствopeннil у нoвiй стpyкгypi вiддiл *П''. 30 жoвтня
|954 p. вiддiл ..[I'' бyв пеpеймeнoв aншЙ у IV-й вiддiл МBC CPCP зi
ствopeнням мepежi тaких сaмих вiддiлiв нa мiсцях. flля здiйснeння
aдмiнiстpaтивнoгo нaглядy в стpyктypi IV вiддiлy opгaнiзoванo вiддi-
лeння' зaвдaнням яких бyлo: кoнтpoлювaти pe)ким y мiсцяx пoселеHь:
poзГлядaти зaяви пpo викJIючення з pесстpy спецпoселeнtдiв; пpoвo.

Poздiл ||. fienopmaцi&ка noлirnurca яrc crcлodнuк meхнoлoziЙ peа.лiзацit
влсldu cmалi нcьrcozo ||gщуЦop уoзL P ежщg _-

дити стaтистичний oблiк i звiтнiсть; кoнтpoлювaти вiдпoвiднiсть
yтpимaннЯ спeцпoселeнцiв y мiсцях пpиlt{yсoвoгo пoсeлeнI.rя пpaвoвI{м
}Iopмaм тa BикoHaнI{я пoстaнoв пpo звiльнeння[29].

oскiльки в l959 p. бiльrшiстЬ ..спeцкoнтингентy'' (як нaзивали
пpl{гt{yсoвo висeлениx) yжe бyлa знята з oблiкy y зв'язкy iз зaвepшeн.
ням тepмiнy пepебyвaння нa спeцпoселеннi, фyнкuiТ спецвiддiлу 6улvt

фaктиннo винepпaнi. 29 бepeзня нa пiдстaвi нaкaзy МBс ].lb 097 цeйl
стpyктypний пiдpoздiл лiквiлoвaнo [30].

У визнaчeннi зaсoбiв пoкapaння paдянське зaкoнoдaвствo не
викopистoвyвirлo тepмiн ..дeпopтaцiя''. Кoли йtцлoся пpo ..вopoжi

елeмeнти'', дoцiльним вl{знaв:Uloся заслaння нa пoсeлeння (пpимyсoвe
Bислaння в peзyльтaтi сy.Цoвoгo виpoкy aбo aдмiнiстpaтивним tцляхoм

дo вiддaлениx мiсцeвoстей, якe пepeдбaнaлo певне мiсцeпepeбyвaння'
чaс,гo з oбoв'язкoм викoнaння пpимyсoвих poбiт) тa висeлeння (пpи-
мyсoве видaлення з мiсця пoстiйнoгo пpoживal{ня oсiб, визнaних I{e-
безпечними для pе)кнмy; вислaним oсoбaм зaбopoнялoся пеpебyвaти в
певниx ltiсцевoстях, пеpioд вислaння бyв кopoтrшим вiд зaслaння) [3l]'
Пpoте зa свoск) сyтнiстlo нaзвaнi peпpeсивнi зaсoби пoвнiстю пiдпa-

дaютЬ пiд сyнaснi слoвникoвi визнaчeн}rя депopтaцiй, як мaсoвих
нaсилЬницЬких aкцiй, якi в тoтaлiтapнiй деpжaвi слyryв:rли пauифi-
кaцiТ тa дeзiнтегpaЦiТ великих сoцiальних i eтнiчних гpyп нaсeлeння,
викopистoвуBaJlуIcя д.rш пepемiщеI{I{я тa кoнцеI{тpaцii pобoнoТ cнли |З2|.
floвiдкoвi видaння такo)l( звеpтaютЬ yвary нa такi сyтнiснi oзнaки

лeпopтaцiй (y шиpoкoмy рoзyмiннi цьoгo теpмiнa), як ..пpимyсoвe

виселення oсoби aбo цiлoТ катeгopiТ oсiб в iнrшy мiсцевiсть, як пpaвI,rлo
- пiд кoнвoсм' '  [33l.

Устaнoвлення тoтuulьtloгo деp)кaвнoгo кoнтpoлю нaд бy.Ць-яким
сyспiльствoм € tleмo)l(ливим. Aле тoтaльнiстtо тepopy тa бi.пьuroвиць-
кoю iдeoлoгiсlо стaлiнiзмy вдaлoся дoсяГти всеoхoпл}oк)чoгo деp)I(ав.
нoгo oбмежeння сyспiльнoi..пoлiтиннoТ opгaнiзaцiТ. У цЬoМy пpouесi
знaчнy poль вiдiгpаЛa депopтaцiйна пoлi,гикa.
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2.2. ФopшyвaвEя i пpaктrтrвe вЕцPo6oв5rвaввя
дeпoPтдцiйвoi пoдlтвrсп в PaдЯЕськiй Укpa.iвl
EaпеPeдoдl]t .Цpyгоi свlтoвoi вiйвп

Пeprш нiж знaйти шlиpoкe зaстoсyвaння нa заxiднoyкpaТнськиx
зeмляx депopтauiйнa пoлiтикa тoтaлiтаpнoгo pе)киNry пpoйшлa eтaп
фopмyвaння i пpaктичнoгo випpoбовyвaння. У меxaнiзмi pепpeсiй.
який стaв систeмoyтвoploючим елеМel{тoм мoлoдoТ paДянськoТ дepжa-
ви' виселенням вiдвoдилaся вa>клнвa poль. Ужe декpет BI.!BК ..Пpo

aдмiнiстpaтивнe вислaння'' вiд l0 сеpпня |922 p...з lr,tетolo iзoлювaння
oсiб, пpияeтних дo кoнтppевoлlоцiЙниx висryпiв, стoсoвнo яких пpe.
зилiя B{BК дaе дoзвiл нa iзoлювaння бiльlш як нa двa мiсяцi''. нallавaв
opганaм .{ITУ .....y вI{пацкtlx' кoли с змoгa нe вдaвaтися дo apецIтy'
встaнoвити вt{селеlll{я зa кopдo}t aбo y пeвнi мiсцевoстi PPФCP в
адмiнiстpaтивнolиy пopядкy'' [34]. Biлпoвiднo дo poз'яснень BI.[BК вiл
25 листoпaдa |922 p. ..мoжyть бyтr,r пiддaнi висилцi i пoмiщеннlо в
тaбip piвним чинoм й не члeни aнтиpaдянсЬкиx opгaнiзaцiй зa
пiдoзpoю y здiйснeннi ними кoнтppеl]oлloцiйних дiй- [35].

Утвopeнa пpи HКBC oсoбливa кoмiсiя (кoмiсiя iз aдмiнiстpатив-
I{l{х вl{селень) oдеpxсaлa пpaвo бeз сyлy кapaти oсiб цrляхo!t{ висeлeння
тepмiнoм дo тpьox poкiв. Кoмiсii тaкож бyлo нaдaнo пpaвo yв'язнеtlня
в тaбopи для llpимyсoвиx poбiт у мiсцяx виселeI{I{я теpмiнoм дo тpьoх
poкiв дiянiв aнтиpa.ц,янськиx пoлiтинниx пapтiй, двi.ti зaсyджeниx зa
бaндитизм, збepiгaння вoгI{eпzlпЬнoТ збpoТ. 6 вepесня |922 p. пoдiбнy
пoстa}roBy пpийняв i BУЦBк iз тiсlо лиrue piзницеto, щo ..пpиЧeтних

дo кoнтрpeвoлюцiйниx висryпiв'' вttсил.rли ..зa кop.Цott aбo y пeвнi
мiсцeвoстi Укpaiни'' [36].

Як зaзнaчaлoся в листi гoлoви pеспyблiкaнськoгo.[ПУ Бaлиuь-
кoгo y цК кП(б)У (вiд29.02.|924 p.),..згiднo цt{pкyляpy Ceкpетнoгo
вiддirry oДгty зa Л! 50277 вiд 14 бt:peзня |923 p, члeни aнTиpaдян-
ськиx пapтiй (менruoвикti' есеpи' aнapxiсти тa iн.), якi тliдлягa.гlи
iзoляцii, .{еpжпoлiryпpaвлiнпям УкpzrТни дo цьoгo чaсy... висилiUIIlся B

Poздй ||. ,/IenopmoцiЙна noлimuка як cк.лadкurc meюloлoeiЙ pеoltiзoцii

впadu cmaлiнcькozo momaлlmaPнo?o PеaCuJ||у

aдмiнiстpaтивнolt{y пopядкy з мiсць пoстiйнoгo пpoжl{вaння в iнlЦl

мiсця УCPP aбo за iТ межi'' [37].
Pitценням цвК сPсP вiд 28 бepeзня |924 p. зaтвepд)l(енo ..Пoлo.

жeння пpo пpaвa o.цпУ в чaстинi aдмiнiстpaтивниx вtlселеtll{я'

зaслaння й yв'язнeння в кot{цeнтpaцiйнi тaбopи'' [38]. Bикoнaння

зaхoдiв пoзaсyдoвиx pепpeсiй вiдбyвaлoся пiсля oгoлolllення пoстaнoв

0сo6ливoТ нapaди пpи o.[ITУ сPсP i oсoбливих l{apaд сoюзних

peспyблiк. oстaннi кopистyвzrлися пpaвoм висeленtlя лише в lvteжaх

тepитopii.ЦaнoТ peспyблiки. У випaдкy, кoли oсoбливa нapaдa o.цпУ

pеспyблiки визI{aвaлa зa нeoбxiднe вислaти oсoбy зa межi peспyблiки

aбo yв'язнитl{ дo кol{центpaцiЙнoгo тaбopу, Ii piшeння мaлo пpoйти

зaтвеpджeння oсoбливolo нapaJloю oДггy сPсP.

Пpaгнeння кеpiвниЦтвa дepжaви нaдiйнo зaxистити влaдy вlд

бy.Ць.якиx пpoявiв незaдoвoлeнI{я пiдrштoвxнyлo пpeзидito BцBк

9 тpaвня |924 p. зaтвеpдити пoстaнoвy пpo poзlllиpеl{}lя пpaв oДгrУ.

Cпeцiaльнo yпoвl{oвtDкeним oсoбaм зa пoгoджeнням iз opгaнaми мiс-

цeвoТ влaди пoстaнoвa нaдaвzula пpaвo пoзaсy.ЦoвoТ poзпpaви, a сaмe

висeлel{}tя iз дaнoТ мiсцeвoстi, yв'язнeння дo кoнцeнтpaцiйнoгo тaбopy

теpмiнoм дo тpьoх poкiв i зaстoсyвaння вищoТ мipи пoкapaння -

poзстpiлy. Пpезидiя ЦBК сPсP дoзвoлилa пoлiтичнoмy yпpaвлiннto

зaбopoняти oсoбaм, кoтpi вiдбyли пoкapa}rня' пpoживaти y пeвниx

мiсцeвoстях. Пoлoження пpo виселен}tя' як мipy пoкapaння, бyли

дoпoвнeнi пoстaнoвail{и ПpезидiТ Цвк сPсP (листoпaд |925 P.,

тPaвенЬ |926 p.).

У нaстyпнi рoки пoвнoвzDкеtlня oДГгy пpoдoBжyваJlt{ poзIltиpювa-

гися, збiльшyвiuloся кoлo oсiб, стoсoвt|o яких мoгли зaстoсoвyвaтися

пoзaсy.Цoвi peпpeсiТ. 3 iнilriaтивl{ пpoкypaтypи 12 нepвня |929 p.

пpийнятo пoстaнoвy пpo зaслaння ..oсoбливo злiсниx злoчинцiв'' пiсля

вiлбуття ними теpмiнiв пoз6aвлення вoлi без звiльнeHня з.пИ вapти [39].

Пepeдбaненi пpийнятolo пoстaнoвoю зaxoди знaйшли системaтичt|е

викopистaння opгaнaми кap.rльнo.pепpесивнoТ систe}'и y всiй [х

пo.цaльцri й пpaктиннiй дiяльнoстi.
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.(o пoнaткy 30-х pp. y сРсP i pесrIyблiкax' щo yвiйшли дo йoгo
склaдy' зaвдяки пoЛiтичнiй вoлi кepiвtIoТ пapтiТ бyлa сфopмoвaнa i
випpoбyвaнa нa пpaктицi стpyктypa pепpeсивнllх opгaнiв, a Тх дii легa-
лiзoвaнi чеpeз низкy пoстal{oв' якi yзaкoнtовали i нaдaBzUIи Тм нaдзви-
чaйних пoвlIoBtDкеtIь. Biдбyлoся фopмyвaння пoлiтltчнoгo тa закo}lo-

дaвчoгo пiдrpyнтя для нaймaсoвitшиx зa всю iстopilo iснyвaння CPсP
pепpесil.t. Мeхaнiзм знищення стalr бaзoвим елементoм фopмyвaння
,гoтaлiтapнoГo pежиtиy' зaбезпенylони нeoбхiднi yмoви для iснyвaння
тa фyнкцioнyвaння iТ ядpa _ кoмyнiстиннoi паpтiТ.

Кypс нa кoлeктивiзaцiro i плaнoвий ..Bеликtlй пepeлoм'' дaли
мoх<ливiсть yпеplllе викopистaти каpaльнy мaшинy в мaсштaбax цiлoi
.цеp)кaBи. liюнe зaкoнoдaвствo CPСP i pеспyблiк пepедбaчалo низкy
сaнкцiй пpoти всiх тиx, xтo Чинив oпip пoлiтицi пapтiТ. Cеpeд нltx
в €Dклl-lBе мiсце вiдвoдиЛoся пpигt{yсoвиM виселенI{ям, якi пoвиннi бyли
зaбезпе.lити пoдaльцrий фopсoвaний poзвитoк кpaТни пpи oднoчaс.
нoМy yсyненнi тa iзoляцiТ всix lrtoжливиx i пoтеrIцiйниx ..вopoгiв

нapoдy''.

Кepiвництвo pеспyблiкaнсЬких паpтiйних opгaнiзaцiй прaг}IyЛo
випеpедити центp щoдo пpискopенI{я темпiв кoлективiзaцiТ. Bже в
кiнцi l929 _ нa пoчa,гкy l930 рp.зa piшrенням мiсцевих opгaнiв влaди
пoчaJIи здiйснювaтися зaхoди iз виселення нaйбiльtш зaь{o)книx сеЛя}r
iз кoнфiскaцiею Тх oсoбистoгo мaйнa. B УкpaТнi пoлiтикa ..poзкypкy-

Лення'' взиIt{кy |929-|9з0 pp' мiсцями oxoплIоB€Lпа l0_l5 Yo ceлян.
сЬкиx гoспoдapств, y тoй Чaс' кoли питoмa вaГa кypкyлiв y кpaiнi в
|929 p. стaнoвилa вiд 2,5 Дo 3 oh [40]. 3 iнiцiaтиви C. Кoсiopa пoлiт-
бюpo I{К КП(б)У 23 ciчtlя l930 p. зaтвеpдилo пoстaнoвy..Пpo зaхoди
пpoти кypкулЬствa'', в якiй oкpyжним пapтopгaнiзaцiям pекoмендyвa.
Лoся вдатися дo ..зaхoдiв пpoти кypкyльствa'' з poзpaxyнкoм зaвеp-
lIIити кoлективiзaцiю вжe дo l 5 беpезня [4 l ].

Пpийнятa 30 сiчня l930 p. ЦК BКП(б) ПoстанoBa..Гlpo зaxoди в
спpaвi лiквiдaцiТ кypкyЛьсЬкиx гo(:IIoдapстB y paйoнaх сyuiльlro[ кo-

Poздй I|. !еrtopmацiЙна rLoлilnurcа я,с склodнuк mехнolLoziЙ pеаLtвацii
gLgфcrт!9ц'Icэ]99?o-rт!9ry9JliryaP!9з-o_PЗl-v

лективiзaцir.' диференцiювa.,ra oсr.аttнi нa тpи кaтeгopiТ. Opгaнiзaтopи

aнтиpaдянсЬких в}rстyпiв тa тepopист}lчн}tx aктiв мaли бyти iзoльовaнi

в тlоpN,tax i концтaбopaх. Усi iнrшi, хтo здiйснювaв пlенru aктllвний

oпip кaмпaнii poзкуpкyлeння' l laлe)кaлИ I,o дpугoi кaтегopii i пiдлягали

висеЛеннlо pа:loМ iз сiм'ями y пiвнiннi paЙoни кpaТнlt. Poзкypкyленим

сit'{'ям, якi не Чин}IЛи бy,Ць.якoгo or]opy' нaдaв €UIися зменurенi земелЬ-

нi дiлянки зa межal\tи кoJIГoсIIних мaсивiв. Кoмiсiя B. Мoлoтoв3, Щo

гoтyBzUIa згaдally ПoстанoBy' вклюЧиЛll ,Цo пеpшoТ кaтегopii 52 тиc.

двopiв, а дo дpyгoТ _ ||2 тиc., зaздалегiдь визначaючи, скiльки селян

МaЮ,гЬ чи}lити oпip кoлeктивiзaui i  [42].

Щoб не виpituyвaти пpoблемy poзмiщення pепpесoвaних y спецi-

aJIЬнo збy.u'oвaних виселкax нerloдaлiк вiд Тх пoстiйнoгo мiсцяпpoxси-

Baння' бyлo pекoмеl{дoванo всix без винЯткy депopTyвaти в пiвнiчнi тa

пiвнiчнo.схiднi paйoни кpaТltи. Iз метoю нaдaння ПoлiтичниМ piшeн-

нЯм зaкot{нoстi l лютoгo l930 p. LIBК iPt{К сPсP зaтвеpдиЛи пoстa-

нoвy ..Пpo зaхoди пo змiцненнto сoцiaлiстиvнoТ пepебyдoви сiльськoгo

гoсгloдapствa в paйoнax сyЦiльнoТ кoлективiзaцiТ й пo бopoтьбi з

куpкyльствoм''.

У дoпoвiдi oДПУ сPсP щoдo пеpесеЛeння кypкyЛьстBа вiдзнa-

чiuloся' щo нa oснoвi :lllР€к1.иBи уpяДу й нaкaзy oilПУ вiд 2 лютoгo

1930 p. бyла нaмiнeнa чисеЛЬнiсть гpyп дЛя пеpeсеЛення в piзнi

paйoни кpаТни. Укaзyвaлoся тaкoж' Щo визнaЧеlti для пpийняrтя

пеpесeЛенцiв pегioни не бyлlt дo цЬoГo пiдгoтoвленi. Тoму 4 лютoгo

кiлькiсть кypкyлiв i  членiв Тх с iмей, нaмiчениx дo пеpeселення'

скopoтили. 20 000 кypкyЛЬських сirией, y тoмy чltслi й з УкpaТни,

нaпpaвЛялися зaьliсть Cибipy i Кaзaхстaнy в Пiвнiнний кpaй тa нa

Уpа:l, iз них y paйoни Пiвнiчнoгo кpaю - б.lIизькo 45 000 кypкyльсЬкиx

сiмей [43]. Пеpсд oДПУ цК BКП(б) i PHК сPсP tloстaвЛе}lo зaвданHя
..в пoвнiй мipi викopистaти tlpaцЮ кypкyлiв, щoб викoнaти тlpoГpaМу

лiсoзaгoтiвлi, вltдoбутку зojloТа, бyлiвнttttтва зaвoдiв, зaлiзниць i

каrrалiв ' '  [44].
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5 беpeзня пoлiтбropo цк Bкп(б) санкцioнyв.Ulo виселeння iз пpи-
кopдoнних oкpyгiв ПpaвoбеpежнoТ Укpa[ни сeлянськI,tx poдин пoля-
кiв. Boни виселялися дoдaТкoвo дo зaг:UlЬl{oгo лiмiтy, визнaчeнoгo
Пoстal{oвotо вiд 30 сiчня: з УкpaТни l0_l5 тис. сiмей [45].

У ...Цoвiдцi пpo хiд висeлеH}tя кypКyлЬствa з oкpyг УCPP'' пo-
вiдoмлялoсЬ, Щo ..з l3 oкpyг стaнoм нa |2 бepeзня 1930 p. зa межi
peспyблiки бyлo виселeнo 58 4l l чoл.''. [з метolo вчaснoгo Bикoнa}I}lя
визнaчеHих пapтiеto зaвдaнЬ пo;tiтбюpo Цк КП(б)У нa свoсмy
зaсiдaннi 3 беpeзня yxв.rлиB piшeння ..дopyнити 

,(ПУ пoстaвити пеpeд

oДпУ питaння пpo видiлeння дoдaткoвoгo кoнтингeнтy для зaбeзпе-
чeння висилaння кypкyлiв з пpoмислoвих pайoнiв" [46].

.[ля пepевipки пpaвoмipнoстi виселенI{я poзкypкyлених сiмей дo
paйoнiв пiвнoчi влaдoю y квiтнi l930 p. стBoPeнo спeцiaльнi кoмiсil. lз
l0 495 скapг дeпopтoBaнI{х з УкpaТни нeпpaвoмipнiсть poзкypкyлe}I}tя

визI{aнo у 943 внпaлкax (цi сiм'Т змoгли пoвepнyтltся нa мiсця пoпе-
pедньoгo llpo)l(t{вaння) pIl. l0 квiтня PHК пpийнялa пoстaнoвy пpo
зtlxoди щoдo впopядкyвaння poзсeлення вислaних сiмей [48].

Улiткy l930 p. y дoкyментax кapaЛьних opгaнiв, зalvtiстЬ ..тих,

кoтpi пiдлягalоть висeленнIо з...'', ..тих, кoгo перeсеJlяIoть в...'' та
..кypкyлiв-пеpeсeлeнЦiв'', викpисталiзyвaвся yзaгiшьI{lоюний тepмiн
..спeцпepеселeнцi'' 

[49].
l лютoгo l93l p. цBК i Pнк сPсP бyлa пpийнятa пoстaнoвa..Пpo

нaдaння кpaйoвим (oблaсним) викoнкoмaм i ypялaм aвтot{oмних peс-

пyблiк пpaвa BI,rселення кypкyлiв iз меж paйoнiв gyuiльнoТ кoлекти-
вiзацiТ сiльськoгo гoспoдapстBa''. CвoТм pituенням вiд 20 лк)тoгo l93 l p.

пoлiтбюpo цК BкII(б) зoбoв'язaлo o.цПУ ..впpo.Цoвж ltlестн нaйближ-
чиx мiсяцiв пpийняти мipи пo oблaштyвaнI{lo кypкyльських пoселенЬ
на 200-300 тис. сiмeй пiд yпpaвлiнням спецiаJIЬнo пpиз}raчeниx кo-
мендaнтiв, мaIочи нa yвaзi пepш зa все paйoни Кaзaхстaнy пiвдeннitше
Кapaгaнди'' [50]. У нaпpaвле}Ioмy }rа мiсця l5 бepeзня l93 l p. мel{o.
paндyмi o.цПУ пoвiдoмлялoся пpo ..пiдгoтoвкy мaсoвoТ oпеpaцiТ пo

Poздй ||. ,Qеnopmaцiitнa noлimuкq яrc crcллdнuк mexнoлoaЙ' peoлiзацii
влadu cmaлiнсьrcoеo momаlimаpнo еo PeeqlItg

кypкyльствy з висeлeнняilr y вiддaлeнi мiсця Cotoзy зi всiх oблaс.
тей'' [5 lJ. Poзpoбкa дeт:rлЬниx oпepaт}lвI{иx плaнiв tlpoBеден}|я oпepa.

цii пoклaдалася нa мiсцeвих чекiстiв пpи пo.цirлЬшoму Тх зaтвep.Цженнi

центp:rлЬними opгaнaмн BлaДИ.
3 yвaги нa зI{aчення тa мaсштaбнiсть poбoти нa селi l l бepезня

l93l p. пoлiбюpo цК BкП(б) ствopенo кoмiсito iз виселeння й poзсe-

Лен1lя кypкyлiв. ii oчoлив гoлoвa цКк BКI](б) i нapком PсI сPсP

o'Aндpесв (iз кiнuя l93l p. дo лiквiдaцii кoмiсiТ в кiнцi |932 p. _

Я. Pyлзyтaк). ,(o кoмiсiТ yвiйrшли секpетap цк BКII(б) П. Пoстишreв i

зaстyпtlик гoлoви o,цпУ Г. Ягoдa. Кoмiсiя o. Aндpесвa зaбeзпечyвaJla

ocoбистий кoнтpoль Cтa.пiнa зa викo}lаt|Itям o,(ПУ диpективl{ iз висe-

лeння рoзкypкyлених. Piцrення, пpийнятi кoмiсiеlо, цiлкoм нaлe)кzrлI{

дo дiяльнoстi o.(ПУ Й не пoтpeбyвали зaтвеpджeння чи хoчa б пiд-
твеpдженl{я ypядy. КoмiсiеIo poзpoблялися п.пaни виселень сеJlя}Iствa
(якi пiсля зaтвеpдже}lня нa пoлiтбtopo pеaлiзoвyвaлI{ся pепpeсивнIrми

opгaнaми), здiйснювaлися poзpaxy}lки чисельнoстi спeцпepеселенцiв
тa Тхньoгo рзпoдiлy пo piзниx peгioнaх, aнaлiзyвaл}Iся звeдення i

дoвiдки пpo хiд пepeселe}Iня i ситyaцiю в мiсцяx poзсeлe}|ня.

3a дoпoмoгoю масoBих депopтaцiй PaдянсЬкolo влaдoю' oкpiм

пoлiтичних зaвдaнЬ' виpitшyвaлaся пpo6лeмa зaбeзпеченt{я poGoнoto

силoIо пpoмl,lслoв},lx oб'скгiв вiддалених paйoнiв. Пpo цe свiдчить,

нaпpиKпaд, piшeння кoмiсiТ вiд 30 чepвня l93 l p. пepruий пyнкт якoгo

бyв нaзвaний ..Пpo мoжливий poзпo.Ц,iл пеpeсeлених кypкyлiв iз тaким

poзp:lxyнкolvl, щoб зaбезпечити пpoм},tслoBe бyлiвництвo, a ,гaкoж чи-

сeльнi (зaмoвлеI{I{я)) пpoмислoвttx opгaнiзaцiй на визнaчeнy кiлькiсть

людeй, якi нaдхoдилI{ нa aдpесy кoмiсii'' [52].
Bизнaчальне значеt{ня маJIa сaнкцiя пoлiтбюрo нa пpoпoзицilo

кoмiсiТ O. Aнлpeсвa в iТ pirшeннi вiд 15 тpaвня l93l p. пpo пoвний
пеpeхiд У вiдaння oДПУ ..гoспoдаpсЬкoгo' aдмiнiстpaтивнoгo й opгa.

нiзaцiйнoгo yпpaвлiння пo спецпepeсeлeнцяIr'' a тaкoж всix мaтepi-

:UIЬних i гpotuoвих фoнлiв, вi.Цпyщених нa спецпеpeселeння'' y зB'язкy
6'0
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з неприпyстl,lмo tloгa!{иlv| Bllкopистaнням poбovoТ сили [53]. L{e oзнa-
чzUIo, Ulo B пoдEшьrцoмy всi сфеpи життя сoтeнЬ т}lсяч людeй oпиня-
лися в pукaх кapaЛьних opгal{iв, пpедстaвники яких сTaвилися дo
сПецпepесeленцiв iз пopoджeнoю клaсoвoю вopoжнeчoю ненaBистК)'
якa rliдiгpiва.лaся paдянськoЮ пpoпaгaндoю.

У пoстaнoвi пoлiтбюpo Цк BКп(б) вiд 20 чepвня l93l p...Пpo
кypкyлiв'' деклaрyвil.Лoся: ..Bвaжaти' щo зaвдaнHя пoлiтбюpo щoлo
мaсoвot'o виселенI{я кypкyльсЬкиx r.oспoдapств кoмiсiекr гoлoвним
чинoM викoнaнo. У пoдальшoмy прoвoдитll висилкy з paйoнiв сyцiлЬ.
rtoТ кoлективiзaцiТ в iндивiдyzulЬнottly пopядкy'' [54]. Пpoтe дeпopтaцiТ
пpoдoвжyв.lлися з тiскl лиш.Iе piзниЦeto, щ9 вoнt{ стoсyвaлпcЯ тeпep не
десяткiв тисяч' a лишe тисяч сiмeй.Тaк,29 бepeзня |932p. пoлiтбюpo
цк Кп(б)У уxвil.лIoс piruення ..пoстaвити пеpeд цК BкП(б) питaння
Пpo дoдaткoвe в}lселеl{ня зa мeжi УкpaТни 5 000 poдин'' [55].

Плaнoвo-кiлькiсний пiдхiд дo депopтaцiй збepiгaвся. lншolo стaлa
мoтивaцiя висeлeнЬ. Якщo paнiurе едl,lним кpитеpiсм для виселeнItя
бyлo мaйнoве стaнoв}lщe селянинa, тo в l932 i нaстyпниx poкaх пPи-
чинaми тaкo)к слyryв:rли: сa6oтaж хлiбoзагoтiвель (y poзпaЛ гoлoдy)
абo загoтiвель зepнa'..пoгaнa poбoта в кoлгoспi''.26 гpyлня |932 p,
пoлiтбюpo I.lК BКп(б) пpийнялo гtpoпoзиlдiю Л. Кaгaнoвичa i B. Бa.
лицькoгo пpo висeлення з oдеськoi oблaстi (бeз визнaчення принин)
500 сiмeй куpкyлiв; repeз дeкiлькa днiв сaнкцioнyвa.лo пpoпoзиЦilo
C. Кoсiopa пpo дeпopтацiro 300 aнaлoгiчних сiмеЙ iз ЧepнiгiвськoТ
oблaстi, a пoстal{oвoto вiд l сiчня l933 p. нa !нiпpoпетpoвсЬкy
oблaсть lloшIllpю}oтЬся зaхoди' пpийнятi стoсoBнo oдеськоТ oблaстi:
tsисeЛeнI{я 700 сiмей iз20_25 сiл.4 сiчня l933 p. схBzrлeнo aналoгiннy
пpoпoзицito цк Кп(б)У пpo висeлення 400 сiмeй iз ХapкiвськoТ
oблaстi. l8 беpeзня l933 p. кepiвникy oдПУ УкpaТнll B. Бaлицькoмy
зaпpoпoнoваI{o висeлити з УмaнсЬкoГo i Бiлouеpкiвськoгo paйoнiв
КиТвщини дo l000 сiмей петлюpiвськиx eлeментiв' здiйснивtuи цe дo
lloчaткy веснян[rх пoльoBиx poбiт [56l. Haзвaнi piшeння зaсвiднylоть

Poздiд ||. ,llenopmaцiЙна noлimu,сa яrc cклadнttrc mехнoltoziЙ peалtзацii'
влadu cmaniнcьrcozo m9lgltlozopg-Чу! -

мaсштaбнiстЬ дeпopтaцiйних aкцiй y paлянськiй УкpaТнi, гoлoвt{иN{

o6'ектoм якиx y l93 l_l933 pp. стirлO селяl{ствo. Пapтiйнi piшeння

легaлiзyвaли peпрсiТ, ствoptotoЧt{ y гpoмaJlяtt yпeвнeнiсть y нeoбхiд-

нoстi тaких дil-r, oднoчaснo пеpетвopюючи Тх y спiвyнaсникiв злoчиtly'

знiмaючи тим сaМ}tм вiдпoвiдaльнiсть iз Тх викoнaвцiв.

Усьoгo, зa дa}|ими дoвiдки вiддiлy спeцпoсeлень ГУЛAГy oДПУ
..Biдoмoстi пpo пеpeсeлeнe кypкyльствo y l930-l93l PP.'', У цeй

пеpioл нa спецпoселеtI}Iя бyлo вiдпpaBлеt{o з8| 026 сiмeй зaгa.пьнoto

чиceльнiстlо l 803 392 oсoби. (за iнrшими ДaHИМI| _ 388 334 сiм'i), iз

I{их з УкpaТни - 63 8l7 oсiб [57]. Тi, xтo вiлбyвaв y кypКyлЬськe

зaслal{ня' дo l934 P. нaзиBtulися спeцпePeселeншIl\{и,у |934-|944 pp.

Haлеx(aJlи .Ц,o кaтегopii тpyлпoселeнЦiв, iз |944 p. - спецпoселенцiв. 3

УкpaТнськoТ PсP дo Пiвнiчнoгo кPaю бyлo вислaнo 19 658 oсiб, нa

Уpал _ з2 |21, дo 3axiднoгo Cибipy _ 6 556' Cхiднoгo Cибipy - 6 056,

ЯкyтiТ - 97, ,{алeкoсxiднor.o кpilJо _ 323 oсoби [58].
3гiднo з пoстaнoвoro PHК сPсP Ne 755.146с вiд2o квiтня 1933 p.'

кypкyлi poзселял}lся в тpyдoвIrх пoселенtlях' yтвopeних y peзyльтaтi

peфopми систeми спецпoсeлeнь тa ii тpaнсфopмauiТ y систeмy тpyд-

пoселенЬ. HКBс дopyчaBся кoнтрoль зa тpудпoсeлeннямl| Hapинa,

КaзaxськoТ CPP тa Бiлoмopськo-Балтiйськoгo кoм6iнaтy HКBC. Пo-

стaнoвotо вiд 20 квiтtlя визнaчzrлися й ..кoнтингeнти' щo пiдлягали

yтpимaнню в тpyдпoселeнняx'', a сaме ..l. Bиселeнi з paйoнiв сyшiль-

нoi кoлeктивiзaцiТ кypкyлi... 2.Bнceлeнi зa зpив i сaбoтaя< xлiбoзaгo-

тiвельниx та iн. кaмпaнiй... 3. Bтiкачi з сiл' кypкyлi, знятi з ttpoмислo-

вoгo виpoбництвa. 4. Bисeлeнi y пopядкy oчищeння деp)кaвних кopдo-

нiв'' [59]. Улiткy l933 p. вiд6улacя й теpмiнoлoгiчнa зaмiнa кaтeгopiТ
..спeЦпеpеселeнцiв'' нa ..тpy.Дпoсeленцiв''. Ha пoчaтoк сiння l935 p. нa

висeлeннi нapaхoByвaлocя 973 693 кypкyлi.

Зaкoнoдaвче oфopмлeння peпpeсивнoi систeми знaЙrrrлo свo€ пPo-

дoв)кеtlня y зaтBepджеl{oмy 28 жoвтня |934 p. пoлiтбюpo tIк Bкп(б)
..Пoлoженнi пpo oсoбливy нapaдy пpи Hapoднoмy кoмiсapiaтi внy-
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тpiruнix спpaв сPсP'' [60]. Hазвaн}tй opгaн ствopювaвся спецiiulьl{o

для poзглядy спpaв' слiдствo iз якиx вели opгaни HКBC. У цьoму
вiднoшeннi oсoбливa нapaдa пpoдoвжилa poбoтy двox стpyКгyp -
кoлегiТ o.Цгty й oсoбливoТ нapaди пpи кoлегiТ oДпУ. .(o склaлy oH
вxoдили всi вищi чини HКBC' пpoкypop сPсP aбo Йoгo зaстyп}rик.
Oсoбливiй нaрaдi нaдавiuloся прaвo зaслaння y визнaненi HКBC мiсця
теpмiнoм дo 5.тrr poкiв oсiб, визнaниx сyспiльнo небeзпенними,
вислаI{ня' a такo)к yв'язнення y випpaBl{o-lpyдoвих тaбopax нa цей жe
теpмiн (i вислaння тa зaслaнI{я пepедбaнaлo ..глaсний нaгляд'', тoбтo
oбoв'язoк peryляplro вiдмiчaтися в мiсцeвoмУ вiддiлi I{Квс). 5 жoвт-
ня 1934 p. pirueння пoлiтбюpo бyлo oфopмлeне пoстaнoвoю цBк i
Pнк сPсP. Biдпoвiднo дo вкuutaних piшeнь Oсoбливa нapaдa нaдiля.
лaся пoвнoвuDкеннями в aдмiнiстpaтивнoмy пopядку (тoбтo бeз слiд.
ствa i сyдy) визнaчaти тaкi ltipи пoкapaнI{я' як зaслaння' вислaHня'
yв'я3нення y вI{пpaвнo-тpyдoвi тaбopи теpмiнoм дo 5-ти poкiв.

Пpoдoвження}t мaсoвt{х депopтaцiйниx aкцiй стaлo piIшeння t.(К
BКп(б) вiд 2 липня |937 p'..Пpo aнтиpaдянськi елемeнти''. У тeлeгpa-
мi, нaдiслaнiЙ сeкpетapям ЦК кoмпapтiй, кpaйкoмiв, oбкoмiв мiстилa-
ся вкaзiвкa .....yзяти нa oблiк yсix куpкyлiв i кpимiнальних злoнинцiв,
щo пoвеpнyлltся нa бaтькiвщину, aбн всiх найбiлЬшI вopo)кt,tx негaйнo
poзстpiляти B пopядкy aдмiнiстpaтивl{oгo пepевeдення Тхнiх спpaB
неpез тpiйкн' a pецtтy' I\{еt{ш aктивlIиx' iUIe все )l( тaки вopoжих елe-
мен'гiв, пеpeписaти i вислaти У вiддaленi paйoни зa вкaзiвкaми HКBC.

цк BКtI(б) пpoпoнyе y п'яти.Цeнний теpмiн пoдaти дo цк склaд
тpiйoк, a тaкoж кiлькiсть oсiб, щo пiдлягaють poзстpiлry, тaк сaмo й
кiлькiсть oсiб, щo пiдлягaIoть висилцi'' [бl]. oпеpaтивний нaкa:t
eжoвa Ns 00447 ..Пpo oпepaцiю пo репpесyвaннкr кoлt{шнiх кypкyлiв,
кpимiнa.пьнtrx тa iнluиx aнтирaдянських eлемeнтiB'' мiстив дoкJlaднy
пpoгpail{y дiй iз лiмiтаl\.lи нa кoжI{y oблaсть [62].

Bкaзaнa опеpaЦiя poзпoЧirлaся l сepпня |937 p' i пpoвoДилaсь y
нaдзвичaйнo BeликItx масштaбax. Ужe нaпepедoдlli oпеpaui.i HКBс

Poздй ||. ,QеnopmaцiЙнa noлimuка яrc cк.лadнurc meхнoлoziЙ' peaлiзaцii
влadu сmoLtiнcькozo momoлimapнoao peaс1r^ua

сPсP yстal{oвив для F{КBс УкpaТни лiмiт нa аpецIт 28 800 гpoмaдян iз
числa кypкyлiв, кpимiнaльниx злoчltнцiв тa iнших кoнтppeвorпoцiй.
них елементiв. Iз них пpoпoнyвaлoся пoкapaти пo лpyгiй кaтегopiТ
(висeлення) - 20 800 oсiб [63]. oлнaк цих ..кoнтpoль}rих Цифp'' .Ц,ля
opгaнiв I.IКBс Укpaiни виявилoся зaМaлo. Toмy лo кiнuя 1937 p.

нapo.Цний кoмiсap внyтpiIшнix спpaв pеспyблiки I. Лeплевський тpинi
(5,29 веpeсня тa l l гpyлня) зBepтaвся дo tIКBс сPсP iз пpoпoзицiями

щoдo встaнoвленttя дoдaткoвиx лiмiтiв щoдo цieТ oпеpauiТ. Клoпoтан.

ня I. ЛeплeвсЬкoгo зI{aйшли пiдтpимкy в сoюзIro}ly нapкoмaтi, yнaслi-

дoк чoгo бyли встaнoвлeнi тaкi oстaтoчнi лiмiти: пo пepшiй кaтeгopii -

26 l50 нoлoвiк, пo лpyгiЙ _ з7 800, всЬoгo _ 63 950 нoлoвiк, aбo втpинi

бiльurе, нiж бyлo пepeдбaчeнo [6a].
Cлiд пiдкpecЛv|ту|' щo в кapaльнiй теpмiнoлoгiТ l930-x pp. пoняття

..вЬIсЬIлaeп{ьle'', ..вЬlселяеItlьIe'', ..paссeляeп{ьtе''' щo вl{кopl{сIoвyвaлися

для пoзнaчeння сeJrяHсЬкиx кypкyлЬсЬкI{x гoспoдapств лpyгoi кaтeгo-

pii., викopистoвyвaлися aвтopa}rи i викoнaвцямlt диPeктив дoсить

дoвiльнo. Xoчa тoгoчaснe зaкoнoдaвствo рoзмe)I(oвyвaJlo пoзaсyдoвy
(aлмiнiстpaтивнy) висилкy i зaслaння. AдмiнiстpaтиBIIе виселеHня

тягнyлo зa сoбoю видaлeння з цiеТ мiсцевoстi нa пeвниЙ теpмiн y бyль-

який iнtций peгioн, тoдi як зaслaнHя пepeдбaнaлo i фiксaшiю мiсця

йoгo вiдбyBaння. Пpoте y свoТй aнтиселянськiй пoлiтицi paдянськa

влaдa свiдoмo змiшaлa oбидвa зaсoби peпpeсiй, тaким чинoм зaoxoчy-

ючи бeззaкo}t}|я нa сeлi [65].
Iз мeтoю пpaвoвoi peглal\{eнтaцiТ стaнoвищa висeленцiв спецiaль-

ним циpкyляpoм Nэ 80 нКвс i пpoкypaтypи CPCP вiд l3 квiтня 1938 p.

вt,lзнaBzuroся неoбxiдниil{: yстaнoвлeння зa цiею кaтeгoрiсro oсiб пiсля

iiньoгo пpибyтгя дo мiсця пpl{знaченllя пеpсoнaлЬнoгo oблiкy i

глaснoгo нaглядy' вилyчeння y ниx пaспopтiв пiд чaс 06oв'язк0вог0

IIpoхoд)l(еHtIя y Bиз}raчениЙ теpмiн oсoбистoТ pеестpauiТ, oбмeжeння

бy.Ць-якoгo пepeсyвaння виселенцi в [6б].
.(o сеpелини 1941 p. нa спецпoселeннi заJlиllJztлoся 93022o кo-

лиrцнiх кypкyлiв. Ha пoчaтoк 1938 p. iз 353 9l2 тpyлпoселeнlliв,
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зaйнятих y нapoднo*ry гoспoдapствi, t6 8l8 пPaЦ}oвaли в зoлoтo-
дoбyвнiй пpoмислoвoстL З7 360 _ y вyгiльнiй, 88 l33 _ мeтaщlpгiйнiй,
мaшинoбy.Цiвнiй, хiмiннiй, pyднiй i вaгoнoбyдiвнiй, 63 926 _у лiсoвiй,
5 166 _ y систeмi Hаpкoмлeгпpoмy i Hapкoпtметпpot\{y PPФCP, y
тeкстильнiй тa iнrr-Iиx гЕrлy3ях прoмислoвoстi, нa коil,tyнzrльниx пiдпpи.
€п,lствaх' кyстapl{иx пpoМислaх' 19 l05 _ y pадгoспaх Hapкoмземy тa
Hapкoмpaдгoспiв сPсP, пepев:Dкнo нa oбpoбiткy бaвoвни й y твapин-
ницr.вi, 9 055 - y хapнoвiй пpoмисЛoвoстi Hapкoмxapчoпpoмy сPсP,
282|2 _ y piзних лpiбних гoспoдapсЬких opгaнiзaцiях i в кyстapнiй
кooпеpaцii, |2 483 y Бслбaлткoмбiнaтi нкBс, пepеB:Dкнo I{a
лiсopoзpoбкax,73 654 oсiб _y сiльськoмy гoспoдapствi [67].

Умoви пpoжI,IвaI{ня кypкyлiв нa спeцпoселeннi бyли вaхскими. У
листi зaстyпникa нapкoмa лiсoвoТ пpoмислoвoстi на пoчaткy l933 p.
пoвiдoмлялoся пpo ситyaцiю в лiспpoмгoспaх: ..Ha rpyнтi недoiдaння
спецпepеселенцiв i в oсoбливoстi iiнix дiтей лrorytoтЬ цингa' чеpeв-
нw|ц тa вн,cllпнllЙ тиф, пpиймaюvи фopми eпiдeмiннoгo хapaкТеpy з
мaсoвoю смeртнiстlo'' [68]. Пoбaчене нa спецпoсeленнях y Пiвнiннo-
мy кpaТ вiдтвopив y свoсмy звiтi нapкoм внyтpitшltiх спpaв PPФсP
B. Toлмaчoв: ..Tiснo'гa неймoвipнa. e мiсця, де нa ЛIoдI{нy пp[lхoдитЬ.
cя |/|o м2 плoщi пpи бyлiвництвi нap y .uекiлькa пoвepхiв. Iliдлoги в
бapaкaх немal' дaх зpoбленo з жеpдин i злегкa пpисипaнo земЛеto' якa
тaнe i oсипarться. Темпepaтypa не вищe 4o, як пpaвилo. Пpи пoгarroмy
хаpнyвalrlti, а для бaгaтЬoх пPи мaйже пoвнiй йoгo вiдсyтнoстi, все це
сTвopЮ€ кoлoсaJlЬнy зaxвopЮвaнiсть i тaкy ж смepтнiсть сеpeд дi.
тей'' [69]. Ha пoкpиття витpaт' пoв'язaних з oбслyгoвyBаttням спeц.
пеpеселeнцiв, iз Тx тpyдoвиx зapoбiткiв yтpиМyвirлocь 25Yo, зfoдoм
пoдaтки бyли зниженi дo 15 Yo, з |938 p. - дo 5 вiдсoткiв'' [70]. Усi
висeлeнцi пoзбaвлялися виpoбничих пpaв i лишe 25 сiчня l935 p. вoни
бyли пoнoвленi y свoii вибopчl{х пpaвaх. Пoстaнoвoю PИК CPCP вiд
22 rpулня l938 p. J,lЪ l l43.280 дiти кypкyлiв oдеp)кyв:rли пaспopт нa
зaгzUIьних пiдстaвaх i мaли пpaвo виiЪдy дo вибpaнoгo мiсця пpo)l(и-
вaння.

Р<rздй I|. ,QеnoplnацiЙнa noлimurca яrc склаdнuк meхнoлozia peалiзацii.

Беззaкoння в хoдi poзкypкyлtoвaHнЯ не бyли Bиl{яткa!r{tl ' ..пеpеги-

нaМи'', a cтaлИ втiленням ..генеpальнoТ лiнil ' '  y спpaвi пpискopенoТ

кoлективiзauiТ. .{епopтaцiТ кypкyлiв l loсили, т.aк 6и r\.toвити' встyпний

хapaктеp: вiдпpацьoвУBaЛИcЯ lиeтoди' o.цПУ нaкoпичyвzulo дoсвiд

пеpекидaння великих мaс людeй на великi вiдстaнi, мoбiлiзaцiТ тa

фyнкцioнувaння pyхoмoгo склaдy' в якolt{y' як вiдoмo, зaB)кди вiдчy-

вaвся дефiцит, iнu.tих неoбxiдниx за.l l iзничниx слyжб.

Гoлoвнolо IIричинoю ..кypкyльськoгo зaслaння'' бyв сoцiaльний

чинник. Пpимyсoве виселеl{ня зa сoцiальниIr,tи oзнaкaми стzшo спeци-

фiнним, св<lсpiдн им винaхoдotи paдянськoТ системи, oд}Iaкoвo}o м ipolo

oхoп и вtII и пpе.цстaв н и кi в piзн и х traцioнальнoстей.

[з poзгopтaн ням aдм i н iстpaтивнo-кoN{aнднoto с истeN{oIo хсopстoкoТ

бopoтьби зa змiцнення свoiх пoзицiй пopяд iз сoцiaльним чI{нникoм

дoстaтI{ьoю Пi,rlCтaвoю для депopтaцiй стaв чинник нaцioнальний.

Pепpeсii пpoти наllioнальн}tx It{енlIIин' з oднoгo бoкy, пoяснroвzulися

тoталiтapними l\,{етoдaп.lи здiйснення внyтpituньoТ пoлiтики, oдним iз

гoлoвI{их елементiв якoi бyв великoдеp)t(aвниЙ poсiйський шoвiнiзм. 3

iнrшoгo бoкy, це бyлo poздмyхyBaння дo масштaбiв спpавxtньoТ iстepiТ

Tези rlpo зoвнiurню зaгpoзy сoцiaлiзму в CPCP' щo випpaвдoвyвaлo

теpop пpoти piзних ..uIпигyнiв' ', ..aгeнтiв' ' i т. iн. Oскiльки paдянсЬке

кepiвництвo гoJloвtly вopoжy силy в eвpoпi вбaчaлo в Hiмеччинi й

Iloльщi (oсoбливo пiсля yклaденtlя ниI\,rи в |934 p. пaкry пpo ненaпaд),

тo й peпpесiТ бyли скеpoвaнi нaсarипepeд пpoти paдянськиx нiмцiв i

пo.l lякiв.

Пiсля вбивствa Кipoвa l гpyлня l934 p peпpeсii в УкpаТнi нaбyвa-

IотЬ мaсoвoгo xapaктеpy. 9 гpyлня |934 p. пiсля oтpимaнI{я тeлегpaМи

ЦК BКП(б)' ЦК КП(б)У yxвiulив pituення пpo opгaнiзauiю пepeсe.

лення пoлЬсЬкoгo i нiрtецькoгo flaселення. .Г{ля пiдгoтoвки нeoбxiднllх

зaхoдiв yтвopello кoмiсilо з висoкoпoстaвЛеHиx кеpiвникiв пapтiйних,

ypядoвих' вiйськoвих opгaнiв, слyжби безтIеки. Пoлiтбropo ЦК кП(б)У

дopyЧ[,лo oбкoпlaм пapr.iТ pоз'яснювaти lloЛЬсЬl(otlty тa нiмецькомy
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нaсeлеI{t{ю тe' щo oсiб, якi нeлoялЬнo стaвлятЬся дo Bлaди' чекaс
виселeння [7l].

Cлiд скaзатI{' щo пepеселеt{ня oфiцiйнo пoяснювzUIoся пpичинaь,{и
екoнoмiчнoгo тa вiйськoвo-пoлiтичнoгo xapaктеpy, зoкpeмa впpoвaд-
женrrям зaxoдiв щoдo yкpiпЛенI{я пp}rкopдoнl{oТ смyги. Тaк, l7 гpyд}lя
l934 p. пoлiтбюpo ЦК КП(б)У yxв:rлилo рiшення пpo встaнoвлення
пpl{кopдoнl{oгo peжимy в l l paйoнax УкpaТни. 3дiйснювaлися цi зaxo-
ди, нaсaмIlеpед, y стpaтeгiнIto вЕDкllllвих peгioнax, дo яких нa зaхoдi,
як вiдoмo, н!rЛе)t(aлa й Укpaiнa. Тaкa oсoбливa yвaгa бiльtпoвицькoТ
влaди дo УкpaТни визначzUIa тaкox( мaсштaбнiсть пеpeселень, щo здiй.
снюваJIися в piзних ii peгioнaх, y тoмy числi й y пpикopдoннiй смyзi.

20 гpyлня 1934 p., згiдtto з piшeнням пoлiтбюpo I-(К кII(б)У в
24 paЙoнп peспyблiки нaпpaBлялl,lся кoмiсiТ з члeнiв цК Кп(б)У, пPeД.
стaвникiв I{кBс тa УBo для скJIaдa}Iня в тижнeвий тepмiн спискiв
oсiб, якi пiдлягaли дeпopтaцii як aн.гиpaдянськi елементи |12l..{o ниx
вi.Цнoсили, зoкpемa' неблaгoнaдiйншx кoлгoспникiв тa oднooсi6никiв,
кoтpi нe в}tкoнaли зoбoв'язaння пеpе.ц дepжaвolо. A вже 23 сiчня 1935 p.
пoлiтбюpo цк КП(б)У yхвaлилo пOсТaнoвy ..Пpo пеpeсeлeння з пpи.
кop,пoннoi смyги 8 300 гoспoдapств y зв'язкy з oбopoнними мipкyвaн-
нями тa пpo пepеселeння в прикopдoннi paйoни 4 000 iз кpaщиx кoл.
гoспникiв Киiвськoi тa ЧеpнiгiвськoТ oблaстeй''. У дoкyментi спeцi-
:UIЬнo ствopенiй кoмiсiТ, якy oчoл}tв Шeлexес, дopyчaлoся сKпaсти
тoчний кirлeндapl{ий плaн i пopя.Цoк пеpесeлeння з тaкиЬ{ poзpilхy}t-
кoм, щoб ..пoгpyзкa пeреселяеlt,lих пoчaлaся нe пiзнiшe 20 лютoгo''. 3a
сiм днiв дo пoгpyзкt{ пеpесeлеIrцiв слiд бyлo пoпеpедити' ..мoтивytoЧи

пepеселен }Iя неoбхiдн iстto yкpiплеtt l{я пpикop.uoн нoТ смyги ; poз' ясн и-
т}t пеpеселенцям' щo вoнt{ пepeсeляются в бiльш вiддалeнi paйoни, як
тaкi, щo нe пPoявили сeбe в yкpiпленнi кopлoнy тa кoлгoспнoгo лa.цу'
.Ulе, Щo paдянськa влaдa }raдaсть Тм pял пiльг, a oднooсiбникal\,t нaдae
мoжливiсть встyпy y кoлгoспи''..(oкyмент мiстив зaстepех(eння щoдo
викopiнeння всiлякиx спpoб пepеurкoдиТи пеpеселенIlю' якщo тaкi

Poздй |I. ,ЦenopmацiЙна noлimuкa як crcлаdнuк meхнottoziЙ pеaлiзolдii
влаdu cmaлiнськo?o momoлimаpнoao peтcцJ|'tg

бyлyть мати мiсцe [73]. Пiл пеpеселення пiдпaдaли пoлякtt тa нiмцi,

Якиx нaПрaвля,|и в .(oнецькy i .(нiпpoпетpoвсЬкy oбластi.

Iloстaнoвoto Bt{знaчEUIaся неoбxiднiсть зaбезпeчення y дopoзi
]leреселе}Iцiв oкpoпoм, здiйснення гpyпolо в l0_t2 чoлoвiк iз HКBC

oхopol{и лlодей тa Тxньoгo мaйнa. Hизка зaxoдiв мaлa на мeтi

зaпoбiгти втeчaм yнeсeних дo спискiв oсiб дo вiдпpaвлення тa мoж.

ливиt\{ вI{стyпaм пpoти пepeсeлення. oкpемим 6лoкoм y пoстaнoвi

бyлo видiленo: ...Г{ля пepеселeння нiмЦiв..., для пepeселення пoлякiв''.

Hегaтивне стaвлeння дo нiмецькoгo тa пoльськoгo l{aсeле}tня як дo

пoтeнцiйнo ..Bopo)кoi'' кaтегopiТ oсiб нaбyвaлo для пpe.Цстaвникiв

влaди чiткo визнaчeнoгo стaтyсy. B pезyльтaтi пoчинав сnpaцьoByвaти

вiдпoвiдний стepeoтип пiдвищенoТ пилЬнoстi' гoтoвнoстi зaстoсoвy.

вaти кapzulЬнi aкцiТ тa I{етoди зzulякyвaння щoдo ..вopo)ких нiмцiв'' aбo
..пoлякiв''.

.Ц.ля меtшканцiв пpикop.u.oннoi сМyги впpoвaд)I(yвaнi зaxoди спpи-

чl,l}lили тaкi нaслiдки. Ilеpeсeлeння нiмцiв тa пoлякiв нa схiд iстoтнo

пoзнaчилoся нa нaцioнaлЬнoмy склaдi }Iaсeлeння пpикopдo}|ниx peгio-

нiв УкpаТни. 3aмiсть ..вopoх<иx'', ..ненaдiйниx'' тa ..aнтиpa,Дянських''

eлeментiв y пpикopдoннi paйoни пеpе.Цбаvaлoся пеpeселити 4 000 кoл-

гoспникiв-y.Цаpникiв. Гpoма,Цяни пoльськoТ i нiмецькoТ нaцioналЬнoс.

тей, якi пpoжив.ulи в УPCP, ст€Lпи сaN{е тt,lмt{, пepцIl{мll' xтo нaпеpe-

дoднi вiйни бyв дeпopтoвaний нa сxiд зa нaцioнaльнoto oзнaкoю, i

пoклаJlи пoчатoк акцiям IIo дeпopтaцiТ нapoдiв сPсP y 30_50.тi pp.

Ha кiнець веpeсня .. пoчaтoк жoвтI.rя пpt{п,rлa нaстyп}Ia хвиля

N{aсoвиx вI{сeЛенЬ ..кoнтppевoлtoцiйнoгo пoльсЬкoгo нaцioналiстич.

нoгo елel!{енry.'. У веpеснi l935 p. нapкoмaт внy.гpiulнiх спpaв УкpаТни

нaдiслaв нa iм'я C. Кoсiopa тa П. Пoстиlшевa зaпискy тaкoгo змiстy:
..Ha oснoвi pituення пoлiтбюpo цК кП(б)У вiд23. l .ц.p. нКBC УPсP

нaмiчeнo дoдaткoвe пеpесeлення з MapхлевсЬкoгo paйoнy (пoльськoгo

нaцioнaльнoгo) в iнrui pайoни Укpaiни 300 гoспoдapств вopoжих тa

ненaдiйних eлеменriв i виселення дo Бiлбaлтлaгy (Бiлoмopo.бaлтiй.
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сЬкий кoнцеrrтpaцiйниЙ тaбip) 50 гoспoдaрств небeзпeчних aнтиpa-

дяtlськt{x елеIиентiв'' [74l. Як i пortеpeдttьoгo paзy, пpoBeдeннЯ aкцiТ
здiйснtoвалoся зa зaзд:rлeгi.ць склaдeнимt,l спискaluи сiмeй, кoмпpo-
метyloний мaтepiал }Ia яких фopмyвaвся paйвiддiлaми HKBC. Усьoгo
висeлeння oхoпилo 22 ciльpaш,ц paйoн з€Ulиluилo l 668 oсiб, iз них
чoлoвiкiв _ 4з2, жiнoк - 468 тa 768 лiтeй [75].

5 жoвтня 1935 p., piвнo нepез двa днi пiсля pirueння пpo poз-

фopмyвaння пoлЬсЬкoгo paйoнy, ypяд peспyблiки пpийNraс тarмнy
пoстaнoву зa ]ф l32lЛ49 ..Пpo пepeсeлe}Iня з бyвшoгo Мapхлевськoгo
paйoнy'', згiднo з якoIо дo схiднt{х paйoнiв УкpaТни висeЛеI{нto пiдля.
г:rли нaсТyпнi 300 гoспoдapств. flепopтoвaнoмy пoльсЬкoмy нaсeлен-
нto дoзBoлялoся бpaти з сoбoю пеBHy кiлькiсть дoмalцньoгo мaйнa, з
хyлoбoro BкJIlочtIo' a члeнaм кoлгoспy' мaйнo кoтpих бyлo yсyспiльне-
не' зa lr{o)l(ливoстi, нaдавiuloся tлiзepнe грollloвe вiдtшкoдyвaння [76].

Ha мiсцe виселeних iз пiвденних paйoнiв КиТвщини пepeселялoся
200 гoспoдapств кoлгoспникiв-y.Цаpникiв, нa яких пolшиpювirлися
paнiure визнaчeнi пiльги тa дoпoмoгa. Киiвським oбкoмoм КП(б)У
бyлo визнaченo кpитеpiТ вiдбopy тaких кoлгoспникiв: ..B пepшIy чepry
видiлити тaких кoлгoспникiв, якi пеpeбyваtoть в кoлгoспi нe меншe 3
poкiв, д.eмoбiлiзoваtlих чеpвoнoapмiйцiв, чepвo}|их пaртизaн' yчaс.
никiв гpoмaдянськoТ вiйни, пpичoil{y видiленi пoвиннi бyти нaйбiльru
витpи мaн иМи, нaйбiльtш пеpeвipeними кoл гoсп ни кaми,, |1 7 l.

Пoляки пеpеселялися тaкoж i з iнtпих paйoнiв УкpаТни. l3 жoвтня
l935 p. пoлiтбюpo ЦК КII(б)У пpиймaс пoстaнoBy ,.Пpo пepeсeлeння
l 500 пoльсЬких poдин з пpикopдoнниx paйoнiв BiнницькoТ oблaстi'',
y якiй вiдзнaчaлoся: ..Пpoсити 

цК BКП(б) дoзвoлt.tти пepеселиTи
l 500 пoльськиx poдин з... poзселeнням Тx в Хapкiвськiй,.(oнецькiй тa
,(нiпpoпетpoвськiй oблaстяx...' ' [78]. Пoзицiя вI,lщoгo пapтiйнoгo кe-
piвнtlцтвa бyлa визнaченa чiткo. CвoIо гoтoвнiсть yзяти aктивнy
yчaсть y пepеселeннi в листi дo ЦК КП(б)У вPrсЛoBив секpетap
Biнницькoгo oбкoмy пapтiТ B. Чернявський: .....З МeтoЮ пoдaльшoТ

Poздrд I|. ,QenopmoцiЙнa noлimu'<а- яrc cкLtаdнuк lnе.хнoлoaЙ peaлbацii
влo,ou cmсLJllнcь|<oeo momaлtmц)нozo Pez\1,L)vLg

oчистки кopдoнy' фopпoстiв тa Byзлoвиx залiзнo-дopoх(ниx пyнктiв

BiнницькoТ oблaстi oбкoм КП(б)У пpoсtlть сaнкuioнyвaти Ilpoведeння

пеpесeлeнIrя в тилoвi paйoни УкpaТни l 500 пoльсЬких poди}l . '." |79l.
У листi t{zЦ}ивaлисЬ oзнaки пoлiтичнoТ нeблaгoнaдiйнoстi пoльськoгo

нaсeЛення з тoчки зopy пpедстaвникiв влaдних стPyк.l.yp' a сaме:

rriдoзpa y шпигyнствi, зaняття в lvtинyлoмy кoнтpaбaндolо, нaявнiстЬ

poдинiв, якi втeкли зa кopдoн' пpиналeжнiс'гь дo peлiгiйнoгo aктивy

тa iн' У пеpeлiкy }Iе вкiвyвurлoся звинyвaчeнь y кotlкpетtlиx aнтиpa-

дянських дiяx, a фirypyвали лицlе пiдoзpи, дiяльнiсть y минyлoмy'

вipнiс,гь pелiгiйним пеpекoнанням.

3 листoпaдa l935 p. ЦК BКП(б) дoзвoлив висeлeнI{я' a 4 листo-

пaдa пoлiтбюpo I..(К КП(б)У пpийняв oстaтoчнe piшeння з цЬoгo пll-

тaння' oфopмивrши йoгo як iнiuiaтивy Biнницькoгo oбкoмy паpтiТ. Hа

вiдмiнy вiд пoгlеpeднiх пoстaнoв' y якI{x itшлoся пpo ..вopoжi' ' тa ..нe-

нaдiйнi'. eлеrvteнTи' aпе не вкzt:lyвaJlaся Тx нацioнaлЬнa пpинuutежнiсть,

в oстaннiх lloстaнoвax вiлвepтo ttiвивaBся oб'rкт пеpeсeлeнЬ _ гpoмa-

дяt{и пoлЬськoТ нaцioнaльнoстi. Кoнкpeтними викoнaвtlями aкцiТ бyли

нaзвaнi пapтiйlti, paдянськi opгаtlи' opгallи FIКBс iз зaлyнeнням ме-

дичниx, oсвiтнiх тa iнших yстaнoв.

Hoвy пoстal{oвy пpo Пеpeсeлення пoлiтбюpo ЦК КП(б)У yxва.гlилo

25 лrlcтoпaДa l935 p. Boна стoсyвaлaся члеrliв тих гoспoдapств, якi

poзмitцyвaлися B пpикopдoннiй смyзi. Якщo y пoпеpeднiх дoкyмeнтaх

зaгzLIIoм itlлoся пpo пеpeселе}lня в Хapкiвськy, ,(oнецькy, .(нiпpo-
пеTpoBсЬкy, пiвденнy чaстиHy Киiвськoi oблaстей, тoбтo y сxiднy тa

пiвденнy чaстиl{и peспyблiкlI, тo в цiй пoстaнoвi гoвopилoся IIpo tlеpе-

селeltня ..гoлoвним чинot\{' зa мeжi УкpaТни''. Пoстaнoвaми пoлiтбюpo

цК КП(б)У, пpиЙнятими нaвеснi 1936 p., пepедбaналoся y складi

пеpшoТ гpyпи пеpеселeнцiв з КиТвськсrТ oблaстi BvIceЛИТL| 3 3l7 гoспo.

дapств' а з BiнницькoТ _ 2250. Усьoгo _ 5367 гoсlloдapств' нa

570бiльrше, нiж зa пoпepeднiмI1 тлaнawИ. Жopстким бyв i гpaфiк

пеpевeзення. Iз КиТвськoТ oблaс.гi lцoде}lнo плaнyB€Uloся вiдпpaвляти

Пo тpи eцIеЛoI{и пеpесeЛeнцiв, а з BiнниtlькoТ - пo двa [80].
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.(o Кaзaхстaнy, згiднo з пoстaнoвolо' пеpeселялttся пpедсТaвHики
пoлЬсЬкoТ i нiмeцькoТ е'гнiчниx Гр).п респyблiки, xoчa нaцioн.UlьниЙ
склaд пеpeселel{цiв y лoкyмeнтaх нe визнaчaвся. Пpo цe свiдчить
пoстaнoвa пoлiтбropo цК Кп(б)У _ siд7 сеpпtlя l936 p., пpийнятa зa
пpoпoзицiсю кepiвникa HКBC Укpaiни B. Бa.лицькoгo. У пoстaнoвi

зaзнaчirлoся: ..Bpaхoвytoчи' щo нaявнiсть нaселeних пyнктiв в безпo.

сepеднiй близькoстi дo лiнiТ дep)кaвнoгo кopдo}Iy yтвopюr знaчнi
тpyлнoшi пpoвeдeнню пpикoPдotlноТ слyжби тa спpaвi зaбeзпeчeння
нeпopylцнoстi деpжaвнoгo кopцoнy' цК KI1(6)У пoстaнoвляe: ... )t(итe-

.'Iiв oднoкiлoметpoвoТ пpикopдo}lнo.i смyги, якi пеpесeляIоться' poзсe-

Литll B l!tе)I(ax тиx х(e pайoнiв, нaдaвшIи Тм piвнoпpaвнi житлoвi yмoви,

гoспoдapнi бyлiвлi ...зa paхyнoк звiльнениx бyдiвель в peзyльтaтi

пepеселення в Кaзaхстaн пoльськоlo тa нiмeцькoгo нaсeлeння' як
нaцioнaлiстичltoгo eлементy'' [8 l ].

Пpo пеpeсeлеIlня ..вopoxtих eJIeN{eнтiв'' з УкpaТни в Кaзaхстaн
йrцлoся й y пoстaнoв€D( сoк)знoгo ypядy. Пiд гaслoм неoбхiднoстi
виявленI{я ..peвoлloцiйнoi пильнoстi'', як пpo цe oгoлolшyвaJIoся в oфi-

цiйниx дoкyментaх, Paдa нapoдних кoмiсapiв сPсP 28 квiтня 1936 p.

пpийнялa пoстaнoвy N! 776-l30 сс..Пpo висeленI{я iз УPCP iгoспo-

дapсЬке oблaurтyвaння в Каpaгандинськiй o6лaстi КaзaхськoТ APсP

l5 000 пoлЬсЬкl,lх i нiмeцькиx гoсIloдapс'гв'' ..як пoлiтичнo неблaгo-

нaдiйних'' [82]. Пpийнятим piшeнняМ }lа HкBс пoKпaдaлoся зaBдaння
Bиселeння 45 000 oсiб з iх пoдальtциt{ poзсeле}tням y спеЦi:lЛьнo ствo.
pювaниx для цьoгo сiльськoгoспoдapськиx тpyдселищaх (тpy.Цпoсел.

кax). У 800.метpoвiЙ пpикopлoннiй зoнi нa тepитopiТ спopyлжyвaниx
yкpiпpaйoнiв, пoлiгoнiв пеpeлбaн;rлoся пpoвeсти poбory щoдo висе-

лeння гpoI{aдян пoльськoi нaцioнaльнoстi.

.(o пеpruoТ гpyпll пеpеселeнцiв бyли вклIоненi 35 820 oсiб пoлЬськoТ
нaцioнальнoстi, сеpед яких дopoслиx нapaxoвyвaлoсЯ 23 334 oсiб. У
пeplДy Гpyпy включeнo 35 820 пoляtкiв iз тиx, хтo пiдлягав депopтaцiТ
y Кaзaхськy PCP (Aлмa-Aтипська, КapaгaндинсЬкa, Кoкнетавськa,

PoздЬ |I. lenopmaцiЙнa noлimurca яrc сrcлаdнurc meхнoлoziЙ pеoлiзaцii
влаdu cmaлiнcькozo momoлimo'pluo?o peжu.*Lg

Пiвнiчнo-К€Baхстa}lсЬкa i Taлди-Кypганськa oблaстi), нaпpaвJIяJIися
..пo,Ц'еpжaвнoмy зaвдaнню'' 35 735 oсiб, пo iнurиx oблaстяx PoсiЙськoi
ФедеpauiТ - I{а,'Ioчисeльнi гpyпи вiд 5 дo l5 oсiб [83l.

Ha вiдмiнy вiд пepесeленцiв iз пpикopдoннoТ смyги, кoтpих внсe.
ляли нa схiд тa пiвдeнь peспyблiки, зaбeзпeнyючи певнi yмoви пpo-
живaння нa нoвoмy мiсцi, нaдaюни oкpeмi пiльги, стaнoвищe дeпop-
тoвaних зa мeх<i Укpaiни, зoкpeмa в Кaзaxстaн, бyлo зI{aчнo гipurим.
Пpи збepeжeннi гpoмa,ЦяtlсЬкt.lх пpaв Тм зaбopoнялoся з:UlишIaти мiсця
нoвoгo poзселeння. Пoстaнoви пoлiтбюpo ЦК КП(б)У' пpийнятi
нaвeснi |936 p., нe мiстили )l(oдl{иx згaдoк пpo пiльги. .[oкyментaми
лицIe peглaмеltтyвirлltсь y}roви пepеBезeння висeленцiв: зaкpiплення
зa кo)t(ним еlllелotloМ пo oдI{oмy лiкapю тa мeдичнiй сeстpi, a тaкo)l(
ветпpaЦiвникy для oбстeження xyлoби. Тяжкi випpoбoвyвaння чeк:Ulи
IIa пeреселенuiв y кaзaxстaнськиx стeпax' Життя спeцпеpесeлeItцiв
бyлo сyвopим, Тx стaнoвище yсKJIaд}Iювaлoся пpийнятгяlt.t бeзлiчi
iнстpyкuiй. ПеpeселеItцi вiдчyвaли вeличeзнi тpyд}lolцi з жнтлoм i
пpoдyктaм}I'

Poзпoчaтi нa пoчaткy 30-x pp. ХХ ст. мaсoвi депopтaцii нaселeн}Iя
кpaТни ст:UIи вa)клt,tBнм зaхoдoм paдянськoгo кepiвництвa нa шляхy
yтвеpдження тoтaлiтapнoгo pе)кимy. Упpoлoвж 20 - пoчaткy 30-х pp.
ХХ ст. y сPсP зaBepшився пpoцeс пoлiтикo-пpaвoBoгo фopмyвaння
oснoв кapaЛЬнo-peпpесивнoТ систeI\{и' вaжливoю лaнкoto якoТ сталa
lliлеспpямoBaнa депoртaцiйнa пoлiтика. Hllзкa зaкo}tiB, пoстaнoB пaP.
тiйниx тa дepx(aBних opгaнiв влaди нiткo pеглail{eнтyвaлa il{етoди i.i'
peалiзaцii, кaтeгopiТ oсiб, якi мoгли бyти пpитягнyтi дo вiдпoвiдaль.
нoстi, пpи цЬoт\.'y спецiальнo ствopeнi кapaльнi opгaни нaдiлялися нaд-
звичaйними пoвнoв€Dкеннями. 3 пoчaткy 30.x pp. УкpaТнa стaлa pегio.
нoм' дe вiдпpаuьoвуBaлнся ..I,{eтoди'' мaсoвиx дeпopтauiйних aкцiй
тиx гpyп нaсеJIeння (зa сouiальtlolo Чи нaцioнaльнoю oзнaкaми), 'Цo
яки х тoталiтapн и й pе)t(}t tt{ мaв oсoбли вy yпеpедх(eн iсть.

oтжe, вa)кЛивим кoмпoнеttтoм пoлiтичнoТ системи тoтaлiтapизшty,
який aктивtlo Bикopистoвyвaвся вllpoдoвж yсЬoГo нaсy iснyвання
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peжимy' бyлa дeпopтaцiйнa пoлiтикa, системний нaпpям дiяльнoстi

дepжaвн}tx iнститyЦiй, зaстoсoвyвaний сyб'eкгaми влaди для poзв'я-

зaнI{я нl{зки скJIaдниx пoлiтичниx пpoблeм.

Активне викopистaння стa.пiнським тoтa.пiтapниil{ pе)кимott4 дe-
пopтaцiйнoТ пoлiтикI{ як ефекгивtloгo мexaнiзмy встaнoвлeння тa

фyнкuioнyвaння влaди .Цетеpмiнyвaлoся tlизкoю пpl{чин' Iдeйнo-

пoлiтичним пiдrpyнтям пpoвeдeння дeпopтaцiйнoi пoлiтик}t стuЦa

oфiuiйнa iдeoлoгiя пolДyкy й 6opoтьби з iнaкoдyмцями. Якщo пoлi-

тиннi пpoЦеси, apeшти' зaслal{ня дotloмaгали iзoлtoвати oкpемих

oсoбливo небeзпeчниx для влaди oсiб, тo лeпopтaцiТ пepeтвopl{лись y

свoеpiднy фopмy oблiкy й пpимyсy дepжaвoю не iндивiдyaJlьниx' a

гpyпoвиx пoлiтичrtих пpoтивникiв тa oпoнeнтiв.

Maсurтабнiсть peaлiзauii депopтaцiйнoТ пoлiтики спpaвлялa вiдпo.

вiдний вплив нa сyспiльнo-пoлiтllчнy свiдoмiсть' тoilly вiдпoвiднi
pitшення i дii деpжaвних iнстиryтiв oднoчaсI{o слyryв€rли впЛивoBиI\{

зaсoбoм yсeoxoплюloчoгo зaJIякyBaння з метoto yнемoжливлeння

бy.Ць-якиx виявiв нeзaдoвoлeння I{oBoЮ влaдoю.

Baжливим чинникoм pеaлiзauiТ стaлiнськoТ дeпopтaцiйнoТ пoлiти-

ки ст:Utи пoтpеби eкoнoмiчнoТ poзбyлoви сPсP, якi знaчнoto мipoю

зaдoвoлЬl|ялися lllляxoм викopистaн ня фiзиннoi тa poзyмoвoТ фaхoвoТ
сили piзних кoнтиI{гeнтiв висeлeниx oсiб'

,[eпopтauiйнa пoлiтикa нoсилa peпpeс}rвний, дискpимiнaцiйний
хapaктep' щo вl{знaЧaлoсь aдмiнiстpaтиBнI,lп,l, пoзaсyдoвим пpийнят-

тям iнстltтyтaми влaдI{ пoлiтичниx pituень пpo пpимyсoBе пеpeсeлeн-

ня гpoмaдян нa спeцiaльнo видiленi тepитopiТ, кoнфiскaцiю Тхньoгo

мaЙнa, тpt,tвaле oбмеження гpot{aдянсЬкl{x пpaв i свoбoд тиx' кoгo
визн:Utи ..сoцiaльHo й пoлiтичнo нeбeзпечними''.

3нapя.Ц.пям peaлiзauiТ депopтaцiйнoТ пoлiтики cтarlИ детaпЬнo
сплaнoвaнi вl{щимl,t паpтiйними i деpжaвними opгaнail{и влaди тa
пpoве.Ценi iз зaлyнeнням пoлiтичних iнститyuiй нa мiсцях oпеpацii

щoдo в[tселе}l}|я вt,tзначениx кoнтингeнтiв нaселення. Ha вiдмiнy вiд

Poздiд I|. ,QenopmацiЙtt.o noлimurca я'< crcлq'dюurc mеюlюлoziЙ peалiзацii,
влaou сmaлIнсь,сozo moПLaJumaPнoеo peяqLlLg

iнrцlIx llpиIvtyсoвиx мiгpaцiй (iнтеpнувaння, тpaнсфep тa iн.), депopтa-
цiйнi aкцiТ пepедбaнали нaсильницЬке виселенttя великих гpy]l нaсе-
леI{ня в глибинy сPсP нa пoсeлeння в iзoльoвaниx peжимtlиx спeцпo.
сeлeннях HКвс aбo нa пoсeлeння пiд aдмiнiстpaтивний нaгляд oPгa-
нiв HКBC, дe висeленцi стaвали oб'сктoм нaсI,lлЬ}tl,lцЬких дiй влaдI.r.

Cпецифiчнl,Iми pl{сaми дeпopтauiй як спoсoбy peaлiзauiii peпpе-
сивнo.i пoлiтики, стaлa:

_ lциpoкolvtасштaбIliстЬ, oднoЧaснe пoшI}rpення зaхoдiв нa Чисeль-
нi гpyпи Haселе}Iня;

_ кoнтlrliгeнтнiсть, якa зyп{oвл}oвaлa виселeння тiсТ гpyпи oсiб,
якa вiдпoв iдzrлa в изнaчен им влaдн нмt{ стpylсгypaми кpитep iям ;

- пpoведeння BисeлеHсЬких aкlriй y чiткo визнaчений нaс (пpи

пoпеpeднЬoмy нaлaгoджeннi нa мiсцях вiдпoвiднoТ opгaнiзaцiй-
нoi poбoти) iз зaлyvен}lям деpжaвoю знaчниx мaтepiaльних i
людськиx peсypсiв;

_ пoIIIиpeнHя нa дeпopтoвaниx pе)кимy спецпoселень aбo aдмiнi-
стpaтивHo вислaних'

Пiдсyмoвylочи, слiд кoнстaтyвaти нaявнiсть y CPCP цiлeспpя-
мoвaнoТ лeпopтaцiЙнoТ пoлiтики як iстoтнoгo склaдникa pепpeсltвнoi
пoлiтики сталiнiзмy, йoгo вaжливoгo iнстpyмеI{тy peалiзaцiТ внyтpirш.
нЬo- та зoвнiц.Iньoпoлiтичних зaвдaнЬ. l1pи цьoмy дeпopтацiТ ввtDкa-
лись eфeктивним знapяддяIr{ сoцiaльнoТ iнженepiТ, дo тoгo ж зaсoбoм
..гyмaнним'', oскiлЬки сoцiaльнo нeблaгoнaдiйним кol{тингeнтaм вiд-
мoвJulлoся нe в пpaвi нa )киТтя' a л}ttllе y пpaвi нa свoбoду. Пpи uьoмy
влaдa з легкiстю мaнiпyлювaлa дoлямll тaких чисeлЬних гpyп люлей,
як скaжiмo, Цiлi нapoди (нaпpиклall тaтapи' нiмui) aбo клaси (нaпpи.
клaл кypкyлi).
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Aшlпiу D,/t

PoздIA 3

дЕIIoPтAцlйнд пoAIтиI(A як зAсIБ yстAtIoBAЕIlIlя

тA фytIкцIoIIyвAtIIIя PAдЯнськoi BAAди
в зA)цдIII{к oБ^Aстях yкpдiни (1939-1941 PP.l

3. 1 . Meхацiзrшrr PoзгoI}тaнIIя дe цopTaцi йц6i пoдiтпrсr

Iloчaтoк нoBoгo етaПy сусrIiльlto-пoлiтичHoгo poзBиTкy зaхiднo-

укpaТtIських зеМeлЬ бyв пoв'язaний iз п iдtrисaнням paдЯнсЬкo-геpмaн-

сЬкoгo пактy Pi6бентpoпa-Мo..toТoвa' нaпa.цoм Hiмeччиllи нa Iloльшу i

Bстуlloм вiйськ Paдянськoгo Coюзу нa сxiднi теpи.l.opiТ дoвoсннoТ

Пoльськoi деp)кaви. Biдпoвiднo .Цo мiжлсplкaBн их paдянсЬкo.l{iмець.

ких дoмoвленoстей сPсP зайняв теpитopiю близькo 20O тис. *м,, uu

якiГt пpoживалo мaйже l3,2 млн Чo.- l . '  y т.  ч.:  5,3 млtt l toлякiв (40,2o/o),

4,5 млн укpaТнuiв (з4'|  %)'  l ,9 ь lлн бiлopyсiв (|4,4уo), l , l  млн свpеТв

(8,з o/o), l34 тис. pосiян (| уo),89 тис. нiмцiв (0,6.7 %)' 84 тис. лиroвцiв

(0.64 %) i  35 тис. нехiв (0.27 %) [|].
Hoвa бiльrшoвицЬкa влaдa Пoчfu.lа спiшнo oфopмляти стaтyс леli.

тимt ioI 'o пpисднаt| l{я заxiднoyкpai l I .эьких зеМеЛЬ, фopмyвaти вiдttoвiд-

нi деp>кaвнo-пo.ll iтичнi тa теpитopiaльнi iнстtlтуuiТ. oргattiзацiя Bлaди

нa пр}t €днaнiй теpи.гopi[ здiйсrrювaJlaся нa зaсaдaх Кoнститyuii сPСP
l936 p. i КoнститyIriТ Уl,СP l937 p. o:.lн?к заклaденi в tlиx tIpoГpeсивнi
} lopМlr нiяк нe вrIЛивaЛи нa пo. lI iт} l . l}tий pеrким, який пpихotsyвaвсЯ зa
обoлoнкorо pa,lяltськoТ tsЛa,ци. 1.вopеlIня сyб.скr.iв BЛади зa бi'rьшo-
вицЬкиМ сценapiсм булo лopуvснo кoмyrt iстиЧнoк) rtapтiсю пoлiтopгa-
нам ЧеpвoнoТ apмiТ. Кеpiвrrий склaд [ lК КП(б)У ttа чoлi з М. Хpу-

Poздiл I||. ,Qеnopm.aцiЙнa noлimurca яrc зaciб уcmл.нoвле|1|1'я mа фунtogtoнg-

- -9 r. РФP g @у э 1gФ.ry":э9 л уrц!уз,"u1!9 3-9 - 1 9 a 1 p p ) -

щoвиl\{ y цeй чaс пoстiйнo пеpебyвав y 3axiднiй УкpaТнi, i всi pitшення,

щo стoсyв:rлись opгaнiзauiТ тyт нoвoгo життя' гoтyв.rлI{ся виняткoвo
йoгo aпаpaтoм, Haйвалсливitшi yxв:UIи' y тoмy числi й пpизнaченtlЯ

пеplДl{x oсiб, пoгo.Цжyв:rлися з ЦК 8КП(6) t2|.У лpyгiй пoлoвинi вe.
peсня l939 p. вiддiл кaдpiв цк КП(6)У щoденtlo вiдpяджaв для poбoти

в Гaличинi й нa Boлинi вcе нoвi Й нoвi кottтингеHти пpaцiвникiв,

пеpeвipeних y пpaктиЦi кoмyнiстиннoгo бyлiвн}tцтBa.
Пpeдстaвницькa влaдa paдянсЬких opгaнiв 6улувaлaся цiлкoм

глaснo' з викopистaнням мiсцевих кaдpiв. Pевoлloцiйнi кoмiтeти, якi

пpllзнaчaлися силoвиIии стpyктypaми, щo зaпoлoнили вeсь кpаЙ,

зaпpoвaд)кyв.Lпи тимчaсoвi yпpaвлiння в цel{тp:lx вorвoдств тa пoвiтiв.

Tимчaсoвi yпpaвлiння yтвoрloвirли селянськi кoмiтети. Тимчaсoвi

opгaни влaди й yпpaвлiння tlа зaхiднoyкpaТ}Iськиx зeмлях стzшIl

виняткoвo пoлiтltчними opгaнalvtи, зopiентoвaними нa yтвеpДI(еHня в

peгioнi нoвoТ влaди тa деp)I(aвнoстi. З цiсlо метoto Львiвське тиNtЧaсo-

вe yпpaвлiнI{я звep}ryлoся дo нaселеtlня iз зaкликoм влaштyвaти

вибopи дo Укpаiнських нapoдниx збopiв.
22 жoьтня вiд6улtаcя вибopи дo Hapo,пних збopiв 3axiднoТ Укpai.-

нн,27 х(oвтня Hapoднi збopи пpl,litнялtl .{eклapaцiro пpo вoзз'сднa}Iня

3axiднoТ УкpaТни з УPCP. Biдпoвiднo дo зaкoнiв BepхoвнoТ Pa.пи

сPсP вiд l лнстoп aДa |9з9 p. i Bepхoвнoi Paди УPсP вiд l5 листoпaдa

3axiднa УкpaiЪa стaлa iнтегpaлЬнoю скJlaдoвoю чaстиtloю PaдянськoТ

УкpaТни. Пpисднaнi тepитopiТ yтBopl{ли зaxiднi oблaстi УPCP: Boлин-

ськy, PiвнeнсЬкy' Львiвськy, .{poгoбицькy, Cтaнiслaвcькy Й Tepнo.

пiльськy. У нoвoствopениx зaхiдниx oблaстях УPсP poзпoчаJlися

змiни, якi мaли нa метi ..зpiвняти'' yстpiй нa цих тepитopiяx iз пoлi.

тt{чним i сoцiальнo-екoнoмiчниtvl лaдoм тoдiшньoгo сPсP, здiйснив-
tuи ix yсеoхoплloloчy iнтeгpauiю. Bизнaчaючи сyтЬ pa.ЦянськoТ пoлiти-

ки стoсoвнo Пoльщi Й. Cтaлiн y poзмoвi з генep:rльHим сeкpетapем

Кoмiнтepнy Г.liмитpoвим 7 вepесня l939 p. з.UIвив' щo лiквiдaцiя

Пoльщi oзнaчaе, щo oднiсto бypжyaзнolо деp)кaвoю стaнe менlIIе' a сo-

цiалiсr.ичнa систeNtа бyле пoruиpeтa нa нoвi теpит.opiТ й нaселeння [3].

82 8з



Hадoльськи Й Й. Е,.,Qenopmaцiiiнo noлimurco cmaлiнcьrcozo

ry9Цg|!iop!9?9-pruээЧ9нuх96лacцц-!у-а,lу!l292'lE?-gp)

Toтaлiтapний пoлiтичний pежим y peгioнi бyлo пpедстaвлеt{o
кoмпapтiйними кoмiтeтaми тa кapaJlЬнo.рeпpeсивнItми opгaнaми. Ha
вiдмiнy вiл пpедстaвницЬкиx opгarIiв влаЦИ, вoни ствopювaлися бeз
зaйвoТ глaснoстi, tllвидкo i непoмiтнo. 3l.iднo з пoстaнoвoю I.{К
BКП(б) ..Пpo ствoренtlя кoмylliстичниx opгaнiзauiй в 3aхiднiй Укpaiнi
i 3axiднiЙ Бiлopyсii'' [4], poзпoнaвсJt пpoцес кoмyнiзaцiТ pегioнy, який
пiдсилювaвся спpяr{yвaнняtr{ y }loвoствopeнi oблaстi для викoнaння
вiдпoвiдaпьнoТ poбoти тисяч кoilryн iстiв тa кoмсotиoл ьцi в.

I.[iлкoм тaril{нa д}|peктивa Л. БеpiТ вiд 15 веpeсня 1939 p. нiткo
pel'лaМeнтyвaлa дiТ чeкiстськo.oпepaтивних гpyп нкBс, якi вiдpaзy зa
чaстинaми Чepвoнoi apмii всryпzulи нa aнексoвaнi теpитopii. Cepeд
iнlдиx нaпpямiв poбoти дRpективa мiстилa нaкaз негaйнo poзпoЧaти

apeцIти пoлiцel"lських, )кaндаpl\{iв, пpaцiвникiв poзвiдки i кoнтppoз.
вiдки, слyжбoвuiв' пpeдстaвItикiв влaдних стpyктyР тa пoлiтичних й
eкoнoмiчниx eлiт, poзвивaTи aгeнтypнy мepежy [5].

Пopядoк фopмyвaння opгaнiв t{Квс нa мicцяx бyлo визнанeнo
Itaкaзalr.{и l{apкoмa внyтpiruнix спpав сPсP Л. БеpiТ вiд 6 листoпaдa
l939 p. ..Пpo opгaнiзaцiю opгaнiв нКвс 3аxiднoТ УкpaТни'' тa ..Пpo

opгaнiзaцiю теpитopia.пьнoi i зaлiзничнoТ мiлiцiТ ЗахiднoТ Укpaiни та
yкoМплeктyвaння ii кaдpaми'' [6]. l]oкyментaми пepeдбaнaлoся ствo.
pеttня yпpaвлiнь нквс для Львiвськoi, ЛyцькoТ, CтaнiслaвськoТ i Tеp.
нoпiльськoТ oблaстей. 3aгaлoм Тм пiдпopядкoвyв€Uloся 56 пoвiтoвих
вiддiлiв HКBс (пo lrl6 y кoжнiй oблaстi). Iз фopмyвaнI{ям нoвoгo
aлмiнiстpaтивl{oгo пoдi.гry l3 гpyлня 1939 p. IlКBс пpийнятo piшeння

пpo стBopенl{я yпpaвлiнь тaкoж для двoх ttoвllх oблaстей - .(poгo-
бицькoТ (йoмy пiдпopядкoвaнo l0 пoвiтoвиx вiддiлiв) i PiвнeнськoТ
(п'ять пoвiтoвих вiллiлiв). нкBс нaдaвaлo велltкoгo знaчeння пiлбopy

фaxiвuiв для poбoти в pепpeсивних opгaнaх нoвoпpи€днaних теpllтo.
piй. Пеprший ix пеpсoнaльний склaд кoмплектyвaвся з пpацiвникiв,
якиx вiдoмствo вtlyтpiшнiх спpaв нaпPaвилo сloди iз пoчaткoм дiй
ЧepвoнoТ apмii (726 oсiб) [7].

Poздiд |||. fienopmaцiЙ'на noлimuкo' як зaciб gcmoнoв-|l.е,1'1я mo фушa3ioнg.
__эуt{я ?ф|!-сьrcoi влаdu в зaсidнцI ф-щщ.у*p";,* (lgзg.lgq| pp) 

-
opгaнiзauiя opгaнiв HКBс y зaхiдних oблaстях УкpaТни здiйсню.

вzшaся цlлD(olr| мехaн iчнoгo пеpеIl есен ня всiх стpy ктypниx п iдpoздiлi в
paдянсЬкoгo рeпPeсивнoгo aпapaтy. Тx внyтpiшня стpyrсrypa бyлa
iдентнчl.loto лo фyнкuioнyloчиx y сPсP, де peпpeсиBнi opгaни дiялн нa

зaсaдax жopсткoТ це}Iтpirлiзaцii, виняткoвo I{aкEBoвиl{и мeтoдaми, зa

пiдтpимки вiйськoвиx фopмyвaнь, пpo}tикaючи y всi сфepи сyспiльнo-
гo х(иття. Ha opгaни I{квс пoкJlaдaлoся вarкливе зaвдaння yтвepджeн-

ня I{a I{oвI{х зeмляx pa,п,янськoТ влaди, тoтaлiтapнoi снстeми, пoбopю-

вaння бy.шь-якoгo oпopy кoмyнiстинIrиЬ,l пopядкaм. Haсeлeння бyлo

пiддaне ik yсeoхoплюючot\,ly кoнтpoлIo' Bже y вepеснi пoчaлaсЬ opгa-

нiзaцiя oзбpoенoТ poбiтнинoil мiлiцiТ. Boнa мaлa Bикopl{стoвyвaтисЬ як
pyхoмi oпepaтивнi гpyпи для 6opoтьби з..бaндитсЬкими цIaйкaми'' тa
..oЧищeння'' тepитopiТ вiд гpyп пoльсЬкиx oфiuepiв, жaндapмiв, пoлi-

цiянтiв i сoлдaтiв [8].
Paдянiзaцiя 3axiднoТ Укpaiни, зaпoчaткoвaнa y вepеснi 1939 p.'

мaлa двi стopotlи. oднa з них бyлa пoв'язaнa з вeликt{мl{ зyсилJrями
влaд}l зaкpiпити в сyспiльнiй свiдoмoстi лeгендy пpo ..зoлoтий вepe-

сень''. Iз цiсlo метoto здiйснювaлися мaсштaбнi зaхoди щoдo лiквiдaцiТ
бeзpoбiття, пiдвищeння )l(l{ттсBoгo piвня нaсeлeння. Мaйже 0,5 млн

бeзземельниx i малoземельI{их сeлян oдeP)I(Elли в кopl{стyвaння пoкaд

l млн гa пoмiщиllькoТ землi [9]. Це стoсyвaлoся зaпpoвaдження oсвiти
yкpaТнськolo мoвolо y пoчaткoвиx тa сepeднiх ЦIкoл.D(' a тaкo)к y

Львiвськoмy yнiвepситeтi, якoмy }Iaдaнo iм'я lвaнa Фpaнкa. Cлiд

пiдкpeслити, ]цo нaселенl{я зaхiднoyкpaiнськr,tx зeмeль дo l7 вepeсня

мa.пo нaдiю' щo визвoлителi пpинeсyтЬ y Тxнiй кpaй спpaведливий
пpaвoпopядoк' пoвary дo мiсцевиx звичaiв. Oднaк дyх(e швидкo
мeшкaнцi peгioнy стaли свiдкaмн зoвсiм iнtших пpoцeсiв. Як зaзнaчaе
O. Cyбтeльний, пеpIше знaйoмство з paдя}rськoto влaдoro виявилoся

для зaxiдниx укpaТнuiв в oсl{oвнoмy нeгaтив}lим дoсвiдoм' y peзyль.

тaтi якoгo бaгaтo з ниx дiйrцли Bисtloвкy, щo ..бiльrшoвицькoТ влaди
слiд yникaти бy,Ць.якolо цiнoю'. Il0]. Aлe бyлa й iнrшa стopoнa рaдя.
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нiзaцiТ. Як вiдoмo, мiж двoмa свiтoвими вiйнaми 3aхiднa Укpaiнa
з€LпицIaJIaся пpихистI(oм вiльнoТ yкpaТнськoТ дyмки тa свiдoмoгo yкpa.
Тнствa, в тoй нaс, кoли tla пеpeвaжнiй чaстинi сxiдниx та цеHтp:lлЬ}Iих
yкpаiнських зeмeлЬ yтвepдився бiльtшoвицький тoтaлiтapизм. Toмy
пpисднaвцIи пiсля змoви з Гiтлepoм зaхiднoyкpaТнськi зeмлi, стaлiн.
ський peх(}rм пoстaвив гoлoвнy il{етy - знищенHя oстaнньoгo плaц-

дapмy свoбoди тa сaмостiйництвa. Bикoнaння цьoгo зaвдaння пеpeд.
бaчaцo вжe y свoсмy зapoдкy лiквiдaцiro сил як внyтpiшньoi, тaк i
мiжнapoднoТ кoнтppeвoлtoцiТ, пiд гaслами бopoтьби з якoю poзгopтaв-
ся сталiнський теpop yпpoдoвж тpaгirниx 30-x pp. y paдянськiЙ
УкpaТнi. Тoмy, як тiльки геoпoлiтltчнi змiни, щo вIiпливaли з пaктy
Мoлoтoвa - Piббeнтpoпa' стаJlи peaльнiстro' poзпoчaлaся систeмнa
poбoта рaдянсЬких спецopгaнiв' спpямoBaнa нa пolшyк i знищeння нa
тepитopiТ 3axiднoi Укpaiни ..вopoгiв нapoдy i pa.ЦянськoТ вл,ци'',
tIIвидку й пoвнy нейтpaлiзaцiro всiх явних i пoтeнцiйних пoлiтичних
пpoтивникiв.

Bихoдячи з тaкиx iдеoлoгiчнllх зaсaд та тpивaJloi чекiстськoТ
пpaктики' paлянiзauiя 3aхiднoi Укpaiни пepеДбaнaлa лiквiдaцiю нa
цlrx теpенaх двox piзниx зa свoiм xapaктepoм i нaвiть вз€tсмoaнтaгoнiс.
тttчнllx с}lл' oпoзицiйниx бiльrцoвицькiЙ влaдi. Пo-пеpше, пaнiвнoгo
тa влaдI{oгo дo пaдiння Пoльщi пoльсЬкoгo eЛеме}tтy з вiйськoвикiв
(зoкpемa oфiuepiв), пoлiтtlчних .пiдеpiв, чиI{oBI{ицтвa' теpенoBrlх

функuioнepiв, осaдни кiв, пpoмислoвцiв, кyпцiв, дoмoвлaсни кiв, пpoс-
тo зal{oжниx гpoil{aдян. Усi вoни пiдпaдaлн пiл викopистoвувaний y
l920-30-х pp. стepeoтип ..бiлoпoлякiв'', ..пoльськoТ бypжyaзii' ', яким
ще дo вiйни пiд чaс пpoвeдення iнсцeнoвaних пoлiтичних пpoЦесiв
пpиписyв:rлaсЬ aгентypнa poль нa тepeнax сPCP [l l]. 3aсaли l{eдoпy-
щення вiднoвлення пoлЬсЬкoi нaцioнальнoТ деpжaвнoстi, закладенi в
yгoдi мiж Hiмеччинolо i сPсP, тaкo)к визнaч.Ulи aнтипoлЬськy спpя.
мoвaнiсть пoцIиpювaнoТ нa pегioн пoлiтики [l2].

lpyгoto кaтeгopiею бyли yкpaТнськi сaмoстiйницькi силн ЗaхiднoТ
УкpaТни. Клaсoвий спеКгp..вopoгiв нapoдy'' з Числa yкpaiнuiв з oглядy

Poздй ||I. lenopmoцiЙнa noлimuксI яrc зaci6 gcmанoвJleння' mа фунtogioнц-
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нa Тх пiltневiльне стaнoвllЩе в Пoльщi бyв iстoтнo вужний, aнirк серед
пoлякiв. Пpoтe вoни бyли .Цyже небeзПeчltttми як нoсii iдей укpaТн-
ськoгo сeпapaтизмy.

Caмe виxoдяЧи з pадянсЬких стеpеoтипiв кoнтppевoлroцiйнoТ

зaгpoзи тaкиx кaтегopili нaселeння' вжe в четвepтoмy квaщaлi l939 p.

в pегioнi пoчинarтЬся зaпpoBaд)кeння peпpeсивнoТ пoлiтики. Cпoнaткy

пoвoлi, a пoтiм iз нapoстaючolo y кiнцi l940 p. i дa.гri y пepuriй пoлo-

винi l94l p. aктивнiстlo суб'сктaми пo.цiтикlt викop}lстoвyвaлaся тех.

нoлoгiя встaнoвлен}Iя влaди' пoбyДoвaнoi нa зaсoбax теpopy. aк^ у
кiнцевoмy пiдсyмкy мaлa пpивeсти зaхiднoyкpaiнськi тepeни дo сxiд.

нoyкpaiЪськoгo пoлiтичнoгo, сolliaльнo-екoнoмiчнoгo тa iдeoлoгiчнo-

гo стaндapтy. Biдпoвiднo дo нЬoгo слiд бyлo, як Bизнaчirлoсь iнстpyк-

цiями нКBс, ..oЧиститI'l мiстa й селa вiд вopoжих елeментiв' oсaдни.

кiв, aпapary мiсцeвoгo сaмoвPядyвaння, вiд неблaгoнaдiйнrtх слyжитe.

лiв кyльтy' пpедстaвникiв дeмoкpaтичнoi чaстини мiсцевoТ iнтeлiгeн-

цii всiх нaцioнальнoстeй зa кJlaсoвo-пoлiтичнoto oзнaкoю'' I l3].

Пepeдyмoвoю poзгopтaння peпpeсивнoТ пoлiтики щoдo нaселeння

3axiднoТ УкpaТни сталa дiяльнiсть пiдpoздiлiв нКBс iз нa.пaгoджeння

тoтaJlЬнoгo кoнтpoлю за нaселe}Iням кPaю. З мeтoю виявлeння всiх

тих людeй, якi нe вiдпoвiдали встaнoвлeним стaндapтaм зa сoцiаль-

}lим пoхoд)|(e}Iням, нaцioнaпьнiстю aбo пoлiтичними пеpекoнaнняlr{и в

зaxiдниx oблaстях УкpaТни, вiдпoвiднo дo пoстaнoви PHК CPCP вiд

30 гpyлня l939 p. [l4]' poзпoчaвся пpoцeс пaспoРтизaцii (y сxiдниx

oблaстях йoгo бyлo пpoвeденo ще в l933_l93a pp.). 3aпpoваджeння

внyтpiшнix пaспopтiв фiксyвaлo сoцiальне пoхoд)l(е}|ня та нaцioнaль-

нiсть кoжнoгo гpoмaдянинa' щo дaлo згoдoм мoхсливiсть кaрaльHt{м

opгaнail.t здiйснювaти свoТ зaхoди нa плal{oвиx зaсaдaх [ l5].

Пoчaткoвo систеI\{a винищyв:UIьнФ.peпpeсивниx зaхoдiв 6улa

спpямoBaнa нoвolo Bлaдoю пpoти пoлякiв, якi симвoлiзуBaлИ зaхiлнy

кoнтppeвoлlоцilо. Ще ttiдписylоt|l,t тасмний дoдaткoвий пpoтoкoл дo

дoгoвopy ..Пpo лpyжбy i кopлoни мiж сPсP i fliмеччинoю'', oбидвi
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сToрoни взяли нa сeбе зoбoв'язaння ..нe дoпyскaти на свoТх теpиr'opiях
нiякoТ пoльськoТ aгiтацiТ..., пpидylflувaти всi Дкеpелa пoдiбнoТ iнфop-
мaцiТ тa iнфopмyвaтI{ oдиll oднoгo IIpo заxoди' якi здiйснюBaтимyтЬся
з цiсlо метoto'' Il6].

Iз пepшиx днiв paдянсЬкa пpoпaганд}tстськa мaцIина зoсеpедилa
свotо yвaгy нa питaннi нaцioнaльнoгo гнoблення й кoлoнiaльнoТ зa.
лeжнoстi в Пoльськiй деpжaвi, aктиItHo в}rкopистoвyЮч}t aнTипoльськi
сyспiJ.IЬtto.пoлiтичнi нaстpoi, сфopмсlвaнi в мilквoенний пеpioд. Toмy в
здiйсненнi пoлiтики paлянiзauiТ .Ц'с'мiнyвaв N{oтиB нaцioIraльIlO.виз.
вoльноi.iдеТ, який пoвttllеtl бyв вllпpавдaти й пlaсовi pепpeсивнi зaхo-

ди щoдo пoлякiв. Taк, y лиgтiвцi-вiдoзвi кoмандylочoгo Укpalнським

фpoнтoм C. Тимotшенкa вiд 17 веpeсня 1939 p., щo poзкидul' ;cя з
лiтaкiв tlад тepитopiеto зaxiднoyкpaТнсЬкltx земeль' зzulнaчUIoся:
..Збpoеlо, кoсaми' вилaми i сoкиpaми бий вiчниx вopoгiв _ пoльсЬкиx
пaнiB'' Il7]. У вiдoзвi BiйськoвoТ paJ(и УкPaТнськoгo фpoнту дo трyдя-

щиx 3aхiднoТ УкpаТни, якa пyблiкyBaJlaся B гzlзетaх l7 веpeсня, бyлo
нaпI{сaнO: ..Гoдi тepпiти гoлoд i злиднi, нaцioнa.пьне бeзпpaв'я i
пpигнiнення! Гoдi нoсt{тl{ нa свoiх згopблениx IIлечax пoльсЬкиx
tlaнiв... 3aбиpaйтe в свoi pyки пal{сЬкy зeмлкr' випaси' лyкIl, вигoни!

Cкидaйтe влa.Цу пoмiщикiв, беpiть Е;лaдy в свof pyки, виpirшyйте сaмi
свolo дoлю!'' Il8].

Taкими i пoдiбними гaслaЬ{и paдянськa пpoпaгaндa poзпoч:rлa

фopмyвaння стеpеoтипy: пoляк - пpедстaвник клaсy гнoбителiв,

кoтpий бeз:калiснo тa )кopстoкo експлyaтyвaв yкpaiнськoгo poбiтникa

i сeлянинa. Як вислoвився oдин зi спiвpoбiтникiв HКBC: ..Iз пoлякa
нiкoли кoмунiстa I{е зpoбицI, y бy.пь.якoмy випaдкy в цЬoмy пoкo-
лiннi. Boни всi вopoги, скiльки би ii не бyлo!'' [l9]. Пpи такoмy
звyльгapизoвaнoмy клaсoвol,ty пiдxoдi oпyскaлися бyль-якi фaкти, щo
нe вiдпoвiдали цiй мoделi.

Пpouеси yнiфiкauiТ дep)кaвl{oгo yстpo}o тa yпpaвлiння }Ioвoствo-
pених paдянсЬких oблaстей пеpедбанали I{aсaмпеpeд лiквiдaцiю

PoздЬ ||I. ,QenopmaцiЙнa noimurca яrc зaci6 уcmaнoвJ|е|l||я mo фgкlо4ioнg-
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стpyктypи пoпepeднЬoгo деp)кaвнoгo й адмiнiстpaтивнoгo aпapaтy'
всiх пoлiтичних iнститyцiй, пoв'язaниx iз Пoльш1еlo, системt{ влaснoс.
тi, щo iснyвали в pегioнi дo приxoдy ЧеpвoнoТ apмiТ. Ha пpaктицi
pеaлiзaцiя тaких зaвдaнь oзнaчaлa peфopмy aлмiнiстpauii i сyлoнин.
ствa, нaцioнaлiзaцiro фaбpик, бaнкiв, тopгoвелЬниx заклaдiв, кoнфiскa-

цiIо зeмeль тa мaсткiв. Tакi nеpетвopeння сyпpoвoджyв,aЛИcя iстoтни-

ми змiнaми сoцiaльнoТ стpyктypи' нaсaмпеpeд yсy}lенням iз сyспiль-

ttoгo )киття людей кoлишнiх вплt{Boвllх веpств. 3oкpeмa, pепpесl{внa

пoлiтикa бyлa пoшиpeнa без ypaхyвaння пoлiтичниx пoглядiв нa

сlryжбoвцiв кoлишньoгo деpжaвнoгo aпapaтy' пPeдстaвнI,lкiв сyлoвoТ

BЛяЦИr пpoкypaтypl{' пoлilliТ, apмiТ, пyблivних сrryжб (залiзниця,

пoштa) iт. п., влaсникiв зeмлi й пiдпpиемств як нoсiТв пoльсЬкиx

нaцioнaльниx тa деpжaвниx тpaдицiй, здaтних дo Bl,lявy piзнoманiтниx

незzшежl{ицькиx i н iцiaти в. Taке сеpедoвищe визнaв:uloся paдя}Iськolo

влaдoю пoтенцiйнo небeзпeчннм. Pеaлiзaцiя зaзнaчel{oi пoлiтики

пpизвoдI{лa дo змiни стaнoвищa пoлякiв, якi з пaнiвнoi eтнiчнoТ грyпи

стaвzulи oб'екгoм пеpeслiдyвaнь i pепpесiй.

Peпpeсивнi дiТ стoсoвнo влaсникiв бaнкiв, пiдпpисмств, зeмлi

знaйIдли свor юpидI{vне oбгpyнтyвaння в зaкoнaх пpo нauioнa'пiзaцiю.

Пеpшovеpгoвo здiйснювaлися кpoки з Nlетoto лiквiдaцiT гoспoдapств

пoльсЬкl,lх oсaдникiв, пepeвaжна бiльшiсть якиx пpибyлa нa зaхiднo.

yкpaТнськi зeмлi в мiжвoеннoмy двaдцятl{piччi для пiдсилeння пoль-

ськoТ пpисyтнoстi нa циx тepeнaх. Пepeселенцi з Пoльщi, з€t:lвичaЙ

кoлиIшнi вiйськoвoслyжбoвui пoльськoТ аpмii тa iнвалiди, якi вiдзнa.

чилt,tсЬ y пoлЬсЬкo-paлянськiй вiйнi l920 p. aбo встyпили дo вiйcькa

дoбpoвiльнo чи сJry)I(ltли y фpoнтoвих чaстинaх,77 тис. oсaдникiв дo

|929 p. oтpим:rлI.{ в Зaxiднiй Укpaiнi 600 тис. гa зeмлi [20] (yпpoлoвж

|92|-|922pp. oсaдники дiстали нa Boлинi ll2 тис. га' I{a Пoлiссi _

l l3 тис. гa, y CxiднiЙ Гaличинi -.близькo 2oО тtцc. гa) [2l]. Cepед них

бyлo нималo деpжaвниx слyжбoвцiв (лиrшe y Boлинськoмy вoевo.Цствi

iз 3 562 oсaдникiв l з58 (38, I o/o) мaли деpжaвнi пoсади) [22]. Пoнaл
88
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80 %o oсадникiв склaдa.пи пoляк}t' aлe сepед ниx бyлo чим.Ulo yкpaiнцiв
тa бiлgpyсiв. Paдянськoю влaдoю oсaдникiв oгoлotllенo ..злiсtlими вo-
poгal\,tt{ тpyдoвoгo нapoдy''; пpoти них opгaнiзoвaнo гoстpy пPoпaгal{.
дllстсЬкy кaмпaнiю. oснoвним lt{oтивoм peпpесивнoТ пoлiтики стaлa
вopoжiсть цЬoгo населeння дo paдяксЬкиx пopядкiв тa Йoгo зв'язoк зi
стapoю iдeoлoгiсю ..пaнсЬкoТ Пoльщi''. Toмy з пеptЦих днiв yстaнoв.
ле}l}|я pa.Цянськoi влaди poзпoч:lлt,tсь apeцIти oсaдникiв. Hu ц" y свoiх
спoгадaх вкaзylоть Халiнa Кypнaвa, Кaмiл Яpмyльський, Coфiя
Шllмaн та iншi дiти pепpeсoвaних [23].

Paзoм iз тим yже B l939 p. нa заxiдtloyкpaТнськиx зеМлях рoзпoчa-
тo зaпpoвaджeння депopтaцiйнoТ пoлiтики як скJlaдoвoi чaстини
prпPeсивнoТ теxнoлoгii встaнoвлення paдянськoТ влaди. Фopмaльнotо
пiдстaвoю poзlэpтaння депopтaцiйнoТ пoлiтики стaв тaемний нaкaз
}Iapoднoгo кoмiсapa внyтpiruнiх спpaв }l! 00l223 вiд l l жoвтня l939 p.,
який мiстив вкaзiвкy здiйснити oблiк i вt,lселеHня eлементiв кoнтр-
pевoлlouiйниx тa вopoжиx кaтeгopiй oсiб. .(o ньoгo дoдaвaлaся
спецiaльнa iнстpyкцiя, якa BкЕLзyв:rлa нa вeликe пoлiтичне зI{aчeI{ня
Bисeлeння та визначEUla мехaнiзм пpoведeння aкuii [24].

B ..IнстpyкцiТ пpo пopядoк вI,tсeлeння aнтиpaдяI{ськoгo елеМeнry''
за:}нaчЕUIoся' щo кo)l(нa aкцiя пoвиннa пpoвoд}Iтися ..бeз гaлaсy i
пaнiки, щoб нe дoпyстити жoд}Iих вистyпiв тa iнших eксцесiв нe
тiльки з 6oкy висeлeнцiв, aле й певнot чaстини oтoчy}oчoгo нaселення'
вopoжo нlulaшIтoвaнoгo дo paдянськoТ Bлядll''. Iнстpyкцiя мiстилa
нaкaз вiдoкpемлювaтI{ гoлiв сiмей.висeлeнцiв, якi пiдлягaли apеuIтy,
пiд vас Тх зaвaнтах<еtttlя y залiзничнi вaгoни. B бyлинкaх пiд чaс збopу
дo висeлeння, гoлiв poдин неoбxiднo бyлo пoпepедитll' aби вoни
склaJl.lли oсoбистi peчi дo oкpeмoТ вaлiзи, oскiльки сaнiтapний oгляд
бyле пpoвoД||тИcя пopiзнo для чoлoвiкiв, жiнoк i дiтeй t25]. в iнстpyк.
цiТ визнaчaвся пepeлiк pеreй, якi мoгли iз сoбoю в3ят]l виселенцi. Це
t\{oгли 6ути peнi дoмaшньoгo Bx(l,lткy вaгoю не бiльtше l00 кг.
oднoчaснo iз зaвaнтaжeнням зiбpaниx pеней сK,IaдzUIися спt{ски

Poздrл |||. ,QеnopmaцiЙнa noлim|lrca яrc зaciб gcmaнoвJlення mo фgюю1ioну.
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мaйна' яке лиI'IIaJIoся' визнaчався спoсiб йoгo oxоpoни. .[ля пеpеве-
зeння виселенЦiв зttлyчirлися нaсaмпеpед тpaнспoртнi зaсoби сalr{их

депopтoBaниx. Iз тoгo чaсy' як виселeнцi виxoдили з бy.Цинкy, зa,п,ля
зaпoбiгaння втечi вoни пеpeбyвали пiд кoнвoсм. 3гiднo з iнстpyкuiсro
oдин Baгoн пpизнaчaBся для25 oсi6' Baгoни зilкpивaлися ззoв}|i, пiсля

чoгo здaBaвся paпopт пpo pезyлЬтaти пpoведeння oпеpaцiТ. Пoлoження
iнстpyкuiТ з невелиKиt{и змiнaми зaстoсoвyвЕrлися дo всiх дeпopтaцiй.
них aкцiй iз зaхiднoyкpaТнськиx зeмелЬ y l940-l94l pp.

Hа oснoвi нaкaзy Л. БepiТ для ЗaxiднoТ УкpaТни бyли poзрo6,rснi

вiдпoвiднi викoнавчi дoкytvtенти. Ужe в кiнцi жoвтня пiдгoтoвленo

пpoeкт нaкaзy (}l! 00l353) нapoлнoгo кoмiсapa внyтpiruнiх спpaв

Л. Бepii, пiд яким 5 листot-Iaдa 1939 p. пoстaвив свiй пiдпис йoгo

зaстyпI{ик B. Меpкyлoв. У дoкyмeнтi ltaгoлorшyвirлoся нa неoбxiднoстi

чиI\.{цIвt.IдlIIoгo oчllще}Iня теpитopiй 3aхiднoТ УкpaТни i 3aхiднoТ Бiлo.

pyсiТ вiл ..вopoхсих елементiв''. Toмy нaкaзyв:rлoся нa oснoвi аpxiвниx

мaтеpiaлiв, aгентypнoТ дiяльнoстi викpиBaти членiв тpoцькiстських,

бiлoемiгpaнтських' нaцioнaлiстичних' тepopистичtlих тa iнцrиx кoнтp-

peвoлlouiйних opгaнiзaЦiй, тaсмних aгeнтiв, пpoвoкaтopiв, дивеpсaн-

тiв, пepебiжникiв, пpaцiвникiв пoльськoТ poзвiдки тa кoнтppoзвiдки,

жaндapМеpiТ i пoлiцiТ |26J. Уci зaзнaчeнi катeгopiТ пiдлягaли apeштy B

пеpllJy чеpry.

Зa дoпoмoгoto мiсцeвoгo нaселенl{я, кoмyнiстiв, лroмпeн-пpoлeтa-

piaтy, дoпyщеI{oгo дo paдянсЬкoгo aпapaту вЛaДИ' peпpeсивними opгa-

I{ail{П poзпoчaтo скJIaдaння спискiв oсiб, вiднесених дo ..антиpaдян-

ськиx eлeмeнтiв''. .(o yвaги бpaлися сoцiaльнa i пoлiтична пpинirлe)к-

нiсть y lt{}l}IyJlott{y, пoхoджeння, пp<rфeсiя, пoлiтичнi пepекoнaння,

вipoвизнaння. Дo тaкиx спискiв пoтpaпилo l2 кaтегopiй нaселенtlя:

l) кepiвники й aктивiсти нe кoмyнiстичних пapтiй - пoлЬських,

yкpaТнськиx, свpейських, aнapxiсти тa трoцькiсти; 2) кepiвники й

aктивiсти всix мoлoдiжних, стyдеtt.l.сЬких i спopтив}lиx opгaнiзaцiй;

3) кoлишrIi пoлiцейськi, хсaндapми i пpаuiвники в'язниць; 4) oфiuepи i
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пiлoфiuеpи BiЙськa пoлЬськoгo, кoлиlшнi чле}|и ПoльськoТ opгaнiзaцiТ
вiйськoвoТ, кopпyсy oxopoни пpикopдoнltя, Cтpaжi кopдoнy й митниx
слyжб; 5) кoлиrпнi yчaсникI,l бiлoгвap.ЦiйськoТ apмiТ тa iншиx
aнтиpaдянськиx apмiй; 6) бix<енцi, пoлiтичнi eil{iгpaнти, peeмiгpaнти i

рeпaтpiaнти, якi пiдoзpюBaлися в спiвпpaцi з нiмeцькotо влaдoю;
7) пpедстaвкики зaкoPдoнI{их фipм i пpaцiвники opгaнiв влaди; 8) yсi,

х.гo пiдтplltt{yвaв зв'язки iз зaкop.Цoнoм' a тaкo)t( iз пoсoльствaми i
кoнсyльствaпtи iнших дepжaв; 9) yсi нинoвt{икtl' пpoкypop}r' сyддi, y

тoмy нt{слi пенсiйнoгo вiкy, якi велlI пoлiти.tнi спpaви, тaкoж лiсники
iлiсoвa oxopoнjr; l0)пpauiвники ПCК; l l)нлени тoвapиств, свящe-
никlr; l2) пpедстaвнI{ки пpивiлeйoвal{их клaсiв зaг:Uloм' a тaкoж сiм'Т
вI{щeнaзвaниx кaтeгopi It oci6 |27 l.

[з листoпaдa 1939 p. мiсцeвими opгal{aми Hквс пoчинaстЬся
opганiзauiя i пpoведeння зaгaJlьнt,lх збopiв сеJlян' нa якиx пpиймaлися
pituення пpo rroгoлoвнe вllсeлeнIIя кoнтPpевoлlоцiйних елемeнтiв,
rlaсaмпеpед oсaдникiв з oглядy нa iх пaтpioтиннi нaстpoТ i пpaгtIeння
зaхистy бaтькiвщини [28]. Poзгopнyлaся гoстpa пpoпaгaндиcтсЬкa
кампaнiя пpoти цiеТ сoцiaльнoi гpyпи нaселення.

Iз метolo пpoведеlll{я депoPтaцiйнoi пoлiтики кepiвництBoм деp-
жaви poзIloнaтo poбory iз фopмyвaння вiдпoвiднI,tх пpaвoвиx пiдстaв,
як}tми стErли пoстанoви пoлiтбюpo l{К BкI1(б) i Pнк сPсP, пpиЙнятi
y вiдпoвiль нa пpoпoзицiТ HкBс. Тaк 2 гPУ,Цня 1939 p. нapкoм
внyтpiшнiх спpaв Л. Бepiя звepнyвся дo Й. Cтaлiнa з пpoпoзицiеlо
висeлитt{ дo l5 лютoгo l940 p. iз зaxiдниx oблaстей Укpaiни й Бiлo-
pyсiТ всix oсaдникiв (нe yтoннtolони змiстy кaтегopii ..oсaдники'') тa
членiв ixнix сiмeй t29l,. Biдпoвiднa пoстанoвa цк BКII(б) бyлa
пpийнятa 4 гpyлня l939 p.3гiднo з неto opгaни I]кBC зoбoв'язyвaлися
виселити вiЙськoвиx oсaдникiв iз iх гoспoдapстB дo l5 лютoгo l940 p.

у вiддa.гIeнi paйoни сPсP [30]. Пoстaнoвoto пepедбанaлися зaхoдl{

щoдo пepeсeлен}lя 2l тис. сiмeй спецпеpeселенЦiв-oсaдникiв (oфiuiй.

}ra нaзвa кoнтt{нгентy пepruoi депoртauiТ). 5 гpyлня |939 p" пiдписaнa

Poздirr ||I. .QenopmацiЙнo noлiпtuкo' як зaci6 gcmaнoвлeння ma фунto1ioнg.
эgну P Ф!H9уEJgIqd-чз-9 *i 9!у, oблаcmях У кp otll'у -U2-l2_J2 з lэd_

пoстattoвa PIlк пpo виселеlrl lя oсaдникiв iз зaxiitних oблaстeй

БiлopусiТ l.a УкpaТнськoТ PCP i зaбeзпечення Тx poбoтolo чepeз

Hаpкoмлiс [3l  ] .  t lаpoлний кoмiсаp внyтpi lлнiх спpaв JI.  Бepiя дo 5 с iч.

ня l940 p. признaчив теpIrtiн зaписy сiмсй oсajlникiв, якi пiдлягa.l lи

BиBезeнIlю. .[o викoнallt|я вкaзaних pituень мiсцeвi opгaни BлailLl

взялися вiдpaзy.
3гiдl lo iз .Цoкyментaьlи, зaтвеpДx(еними Bиl.циl ltи дepжаBнI{ми

iнститyuiямll, пoлiтбюpo (К КIt(б)У 2l гpyлня poзpoбилo tlЛaн зaхo-

дiв щoдo виселeння oсaдникiв. floкyментoм зoбoв'язaнo секpeтapiв

Львiвськol.o, .(poгoбиllЬкoгo' Стaнiславськoгo, TеpнorIiльськoгo'

Boлинськol.o i Piвнeнськoгo oбкoмiв пapтiТ ..взЯTи oсoбистy yчaстЬ y

poбoтi пo скЛaдан}IIо планiв o6ласних l.piйoк HКBс lцoдo пpoведeнI{я

oблiкy i виселення oсaдltикiв, видi;Iит.и нa дoпot\|ory кoжнiй oпеpa.

тивнiй гpyпi в пoвiтах неoбxiднy кiлькiсть мiсцeвoгo aктивy, пpo хiд

poбoти пo oблiкy i вltселеннlо oсaдникiв систеМaтliчнo iнфopмyвати

ЦК кП(б)У'' [32]. Cпецia.qьнo ст.вopенi oпepaтивнi Iштaби oтpиМaЛи

диpективи iз poз'яснeнl{Ями: кoгo rlеoбхiднo бyлo apеrштyвa.г]-|' кoгo

Bислaти на poбoт.и дo CPCР, a кoгo скеpyBaти дo мiсць спеll iaльнoгo

вислaння у вi,пдaлениx мiсцевoсrях [33]. 3гiднo з пoстaнoвoю нa

мiсцяx для фopмyванHя спискiв oсiб, кoтpi lt iлляГaЛи виселе}lнк)' зa.

jlyч €Ul и ся п редставн и ки сi.l l ьських рад, t.oлoBt{ и м чrr}roм скoмy н iзoвaнa

сiльська бiднoтa.

Iз мет<rю пoсилення pепpесивниx opгаlt iв вЛaди, нa trpoхaнl iя

}|аpкoмa внyтpiшllix спpаB УPсP l. Cсpoвa, пoлiтбюpo ЦК КП(б)У

20 гpуitня l939 p. yxвaЛиЛo piшeння пpo вiдpядження 700 кoмyнiст iв i

кoМсoмoлЬцiв в opгaни HКBC [3a.|. Це бyв пepшlиЙ пlaсoвий пpизиB дo

лaв HКBC з теpитopiТ УPсP неpез L{К КII(б)У y зв'язкy з l lpисд.

нaнttЯrvr дo ttеТ 3aхiднoТ УкpаТни. .Цo цьогo tIКBс oбxoдився сBoТми

силaми чи мoбiлiзoBaниrvr l l  нсpез вiйськкoмa.ги piзниx pсl . ioнiв сРсP.

I{aпpиклaД, t la Тepttoпiльщиl ly нaчaЛЬtlикoм 3бopiвськoгo пoвiтoвoгo

вiддiлy мiлiцiТ бyв напpавлениГt iз Кpaсtto,tаpсЬкoгo кpaю Лoзoвий, y

9i'.
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Кpеменtt i  1aкy t loсaДy oбiЙняв Мoпoстов iз BoлoгДи, у Беpе;кaнaх -

Максl,tltoв iз Стa;тiнгpaдсЬкoТ oблaсr.i, в Збapaжi Кopo.r.кrlх з Ipкутськa

i l . , ' t .  [35]. Бaгaтo вlrх iд l t iв iз кapа. lrьнltх opгaнiв PoсiТ r lp l lзнaчaJIися

сttor lа].кy в al lapaт пoвiroвих вi;цi;r iв t . lКBс'  a ПoтiM пеpекидaЛися l]

i r t tu i  мiс l tя [36]. /{o л}oтoГo l94 l  p. вс i  pепpесиt] l lo-кapi l . IЬ}t i  opгаtr l r

paдяllсЬкoТ Дep)кaBll пiЛпopядкoByвtl]исЬ oдIlON4у вiД'oirtству _ HКI]с
(.РСР. (Укaзсlм I lрезидi i  Bеpхoвlto. i  Pади СPCP вiд 3 люr.oгo l94l  р.
нКBс сPсР булo poздiлеt lo tIа два t lapкoМaти: нapкol l laт вну.гpiuttI iх

спpaв i  t lapкolra l .деp>кaвltoТ безпе.ки. aЛе вже 20: lипt lя l94 l  p. u i
l lаpкoМати oб'сднaно B oдиl{ l{apкОМaт внyтpiruнiх с l lpав CPСP) t37l .
PеtIpесlrвнo-каpaльrr i  opl .aн и в заxiдtIoму pегioнi УкpaТни t laсaj lx(yBa-

Лl|ся l la oснoвi >кopсткoТ Ценrpaлiзацi i '  виняткoвo накaзниМ}| МеТo-

.Ilaми ]a .цoПoМoгoЮ сиЛ}l.

Пoстанoвoto ЦК КП(б)У вiд24 Гpуl ' l l{я l939 p. )кopсТкo pеГЛa!!rеl t-

ТyI]aBсЯ poзпoдiл Hа)l(итoгo oсaдllР:кai!1lt мaйнa. l lаявtta B ttиx зе}tJlя

Пеpе/laв?Ulася B зе!!leЛЬl{i фoн;1и oбrtвикotIкo}4y з г!,rе.I.oЮ пoдaльшoгo rJ

вндi:tе l tня ДЛя t ioj lГoсl l iв ipa, l tоспiв; кoнi , tа Bе.-Ir lкa pol .а. la xy:oба _

дj lя ЗaIIpoвaдx(еHHя кoЛекl.ивl lих гoспoЛapств; пtайltс l  -  д lr l .Ячl l t t , t  yс,га-

l{Oвalr тa opt 'aнiзаrt iям. У . l .oкyмеltт i  ПpoПoнувалoся opгatr iзyвaTи B
кoжrt iй oблaстi  l ro 2-.3 pадГoсlIt l '  якl{М пepедa,I.}t всIo хулoбу iс i . rь-
сЬкOГoспoдapськиit  iнвeнтаp. зГiдI l() з l loсTa}lоBotсr буi lннкt,t  осaдникiв

пoтpiбrro булo викopltс.гaти ,1ля opr.att iзatt iТ tшкiл, лiкapеltь,  МедиЧн!|х
t lу l tкт iв, с iльpа,. l ,  r lpaв;r i l l t tя кoлгoспiв. I{a мoшlеtr.г BиссЛеl.I l Iя Bсс

мaйнo oсaднltк iв ПеpедaBaJIoся пi , ' t  сувopий oб;r iк гa oХopoltу мiсцевих

оpt.att iв BJ laдl l ,  I l iс .ця чсr l .o Boнo N!oГj lo бути вlrкopl ,IсTaHltNr v Bиtr lе.

зазItaчсI{Otчу rIOpядку. Як зaзl laчaЛoся B ,Цoкументi .  3 i;111ggi. l1rto .цO
piruення 1lК BКl l(б) в iа 22 гpуitня l939 p. дO числa.I. l{Х, х- lo пiдr lяtaв
ts 1,lселе l{ ti Ю' ilo,IlаткoBo вкJl l()ч.LIaсЯ I стopo)|(o вa oхtrpo н a [ 3 8 

.l.

29 rpу'лt lя l939 p. l ,aj lo lо нapoдних кol l iсapiв СPСP пpttйrtятсl
П()с1 altoву N,22|22-617 i  затвеp. lжеlto . .[Ioлo)кснl lЯ пpo с l lецПoссЛеHl lЯ
i  тpу, ' toве tsj|aЦl l .увal lHя осa,]нltк iв.  Якиx l]иссjIяloTь iз зaхiдl t t tх oб; lас-

Poздй |||. lenopmaцiitна ttoлimuка як заciб уcmaнoвлeння mа фунпgioну-
вo'нt+я pаdянcьrcot влаdu в за.ridнttх o0lgg|!!{!P-цуЦ!939- 19a 1_pp.)- -

тей УPCP i БPсP'', ..Iнстpyкцiro пpo пopЯдoк Bиселeння oсадникiв iз

зaхiдниx oблaстей УкpaТни i Бiлopyсii' ' тa..lIlтaти paйoннoТ i селицrнoТ

кoil{ендатypн HКBC сПeцпoселень.' [39]. .(ля пpaцевЛaшIryвaння oсaд.

ни кiв дoкyментaМи пеpедбaнaлoся сTвopення п iДвiдoмних Hapкoшt.ltiсy

спeцпoсeлеlrь y paйoнах лiсoвиx poзpoбoк _ пеpевокIro нa []iвнoчi

eвpoпейськoi чaстиtlt{ кpaТни, нa Уpа.пi il у Си6ipу. Iнстpyкuiя y

встyпнiй чaстинi ви3нaчaJIa Bисeлен tIя зaвдaнняI\,t Beликoгo пoлiтич нo-

гo зtlаЧеI{ня. Пiдгoтoвленi HКBC пoлo)l(ення й iнстpyкцiя булtt

пiдписaнi нapкoмoм внyтpirпнiх спpaB Л. Бepiею.

Biдпoвiднo дo пpийнятих дoкyМентiв aкцiТ, apeштiв тa пеpесеЛен.

ttя м:UIи ПpoвoдитисЬ oднoчaснo нa всiй теpитopiТ..в день, пpизнaче-

нуlil ttКвс сPCP'' [40]. Для цЬoгo iнстpyкцiсro пepедбaнaлoся

видiлeння elllелoнiв y склaдi 55 тoвapних BагoнiB, oблaднaних пo-

зиIttoвoмy дЛя перевeзенЬ людeй. У кorкнoмy еl.Ileлo}li oдин вaгoн

видiлявся для сyпpoвoджytoчиx oсiб, a oдин бyв вагotloп{ сaнiтаpним.

Зaзнaчaлoся' tцo кolt(ен Baгoн pозpахoвallllЙ нa 30 чoлoвiк дopoслиx i

дiтей з Тxнiми pечaми. ..Мединнy oпiкy'' мaли здiйснtoвaти фельлtuеp
тa двi сaнiтapки. Пiд чaс тpaнспopтyвaння нa oДнУ oсoбy нa дoбy
пoвиннi видiлятися гapячa Тжa i 800 гpaмiв xлiбa. [ля збopy в дopoгy
вiдвoдилoся двi гoдини. Усi пpaцeздa.Гнi пеpeсeленцi зoбoв'язaнi булll

зaймaтися сyсtliльнo кopиснoю пpaцею нa poбoтaх' якi нaдaвaлися

пiдпpисмствaми Hapкoмлiсy. .[ля викopистaння Тxньoi пpaцi y paйo-

}lаx лiсoвиx poзpoбoк пepeлбaнaлoся ствopення пiдвiдoмЧ}lх спецпo-

сeлень. Cпеttпеpеселенцi-oсaдники нaпpавЛЯЛу|cя нa лiсopoзpoбки в

Кipoвськy, Пеpмськy, Boлol.oдську, ApхaнгелЬсЬкy' lвaнoвськy, Яpo-

сЛaвсЬкy' Hoвoсибipську, Cвеp.ЦЛoвсЬкy й oмськy oблaстi, Кpaснo-

яpський тa Aлтaйський кpaй i Кoмi APсP. Ha нoвoмy мiсцi Ix

poзмiщення пЛaнyв€UloсЯ B oкpемиx сеJlищaх вiд l00 дo 500 сiмeй y

кoжнoму [4l].  l0 с iчня l94O p. Л' Беpiя зaпpoпoнyBaв Й. Cтaлiнy

чaстинy oсaдникlB викoрисTaТи в сисТеЬ,ti Нapкoмкoльopметy дЛЯ

видoбyткy зt)Лo.га i мiднoТ p-vди, tцo бyлo зaкpiпj]енo пoстaнoвoкl РHК
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вiд l4 с iчня l940 p. [42]. Кеpiвництвo oпеpaцiсtо ПoклaдaЛoсЯ Ha 3a-
стyпникa нapкor\,ta вltyтpiruнiх сПpaв сPсP B. Мepкyлoвa i тoдil.uньoгo

нapкoi\,{a внy.гpitl. lнiх спpaв УPсP I. Cсpoвa.

l-loстaнoвoro пoлiтбюpo цК КtI(б)У вiд l9 сiчня l940 р. зaхoди
Пpимyсy стoсoвнo oсaдникiв rro[Диp}oвtulись i tta члеtliв лiсoвoТ oxopo-

ни. Bнселенню пiдлягaли сiм'i лiсoвoТ oхopoни' якi мaли 3_4 мopги

зеМлi, знaЧилися у вoсBoдсЬкIlx спискaх тa кopистyвtlJlися пi.l lьгaми

пoльськoi держaви [4з].
Ha пiдставi склa.Ilениx зaздa,lеl.iДь i вивipених плaнiв тa спискiв

(Тх фopпryвaння булo зaвеpшеHе Дc 25 с iчня l9a0 p.) [44] oб'ектaшrи

депоpтацiйrtoТ пoлiтики в Захiднiй УкpaТнi бyлo визнaнo l7 807 с iмей,
aбo 95 l93 oсoби, кoтpi пpolкиBaли y 2 054 нaсеrlених nyнктax pегioну.

Ha кox<нoгo висeЛенцЯ зaBoдили oс<lбoвy спpaвy' якa BключaЛa Пеpсo.
нaлЬнy aнкeтy, дoпoBнеtly дoкyМеtl,гaМи з apхiвiв ..Сoюзy oсацникiв' ' '

Iцo пoтpaпllЛl,t дo opгaнiв нКвс [45;]. [ля пеpеBезення тaкoТ кiлькoстi
людей нa зaлiзничних стaнцiях бyлo видiленo 3 537 вагoнiв. Haпpи.
клад, iз Boлltнськoi oблaстi пеpедбaна.лoся виселeння | 6,70 сiмей y
склaдi 9 240 oсiб iз 336 ltaселeниx пyнктiв, дJIя чoгo видi.гtялoся

343 зaлiзнинних вaгoни [46].
Пеpел пoчaткoМ дeпopтaцii oсaдникiв пoлiтбюpo llК КII(б)У в

сiчнi l940 p. зaслyxaлo звiт Hквс УPсP пpo пiдгoтoвкy дo цiсТ aкцiТ.

Уxваленoю з цЬoгo Питaння пoстaнotsotо вiд 2 лютoгo 1940 p.зa-

тBеpджyвirлI'Iся poзpoбленi l lлaни oблaсниx i дiльнинниx тpiйoк.
poзpахyнoк щoдo зirлyчення дo oперaцiТ пpaцiвникiв нКBс тa мiлiцiТ з
oблaстей УPсP' O6лaснi тpiйки ttКBс й oбкoми КП(б)У пoвиннi
бyли кеpyвaтися тaкими Пoлo)кeннями: ..a) y вiдпoвiднoстi з пoстa-

нosotо Paднapкoмy сPсP пiдляl.aють вl{селеннto нa зaг;UIьних пlд-
стaваx i сiм'Т oсадникiв i лiсoвoi oxopoни _ yкpa.fнцiв нaявних y

Boсвoдських спискax' виявлeнi в пpoцесi oблiкy oсaдникiв opгal{aми
нКBс УPCP; б) пiллягaюгЬ виселеtll. ltо тaкo)l( сiм'Т oсадникiв i i l iсoвoТ
стopоiкi, якi Дo мoМeнтy oблiкy мaли ]-4 МopгLl землi, зaфiксt.lвaнi y

Рoздiд |||. .ЦenopmацiЙна noлimuка як. зaci6 уcmaнoвлеtсt+я mo фgrua1iottу-

-_ 1g!уlзQl||9Pp!*1*9эуээg*-d|!ч{_9-б-"у9gу{ uуpg-t^ryу1Ll!p-9-1941 pp.)

вoевoдсЬкиx сПискaх oсaднllкiв i якi кopltстyвzulися всiмa пpивiлеямt{

кoлиlllнЬoТ пoльськoТ деp)кaви''. lloстatloвa мiстилa детaльнi вкaзiвки

щoдo зaбезпечення членiв сiьlеГt oсaдникiв зимoвиМ oдягoм i взyггям,

з,rЛyчеl{ня мiсцeвoгo нaселення для нaдaння дoпoмoгll дiльничним
тpiйкам (пiсля пoпеpедньoi пеpевipки), зaвнaснoгo oзнaйordленtlя

вiдпoвiдних opгaнiB iз poзмiшенl{яМ нaселeних пyнктiв' свolчaснoгo

Пoдaння i вiдпpaвки вaгoнiB, зaбезпечеllня збеpеженoстi мaйнa

oсaдникiв. Уся вiдпoвiдaльнiсть ..зa свolчaснy i лoбpy пiдгoтoвкy дo
великoТ poбoти, пoв'язaнoТ з виселенtIям oсaдникiв i лiсoвoТ стopoжi i

зa пpoBедення ttiсТ oпеpaЦii"', l]oклaДzrлaся нa oбкoмlt й oблвикoнкoми

тa нaсaмпеpeд нa пеptIIих сeкpетapiв oбкoмiв КП(б)У i гoлiв oблви.

кottкoмiв, якi пepсoнaлЬнo p;uloм iз нaчaльникoм УHКBC вiдпoвiдaли

зa iТ пpoведення [47].
Ha pеспублiкaнськoмy piвнi для безпoсеpе.п,ньoТ пepевipки пiдгo-

тoвЧиx poбiт, пoв'язaниx iз депopтaцiсto, y Tеpнoпiльськy, Piвнeнськy

тa Boлиrtськy oблaстi нaпpaBлявся сeкpетap цК КП(б)У М. A. Бyp-

мiстенкo, a в Cтaнiслaвськy' .{poгoбиuькy тa Львiвськy - Гoлoвa Пpе-

зидiТ BеpхoвнrlТ Paди УPсP М. C. Гpeнyxa [48]. Безпoсеpе.Цнiми opгa.

нiзa,гopами i кepiвIrикaми депopтauiТ вистyпaли зaстyп}lик нapкoмa

внyтpiшrнix спpaв УPсP кaпiтaн деpжбeзпеки М. ГopлинськиЙ,

нaч.UIЬник}t дopo)кньo-Tpaнспopтних вiддiлiв HКBC ЛьвiвськoТ i

Кoвельськoi зa.пiзltиць Клепoв тa Уткiн [49|.
|,7 сiчня l940 p. зас,I.yпникoм кoмiсapa внyтpirшнiх спpaв

B. Чеptlиtuoвим бyлa пiдписaна iнстpyкцiя дЛя кoмaндиpiв кoнвoйних

вiйськ [50], якi вiдпoвiдaли за пepевeзен}lя депoPтoBaниx дo мiсць Тx

нoвoГo ]IoсеJlення. .(oкyментoм визначzulaся неoбхiднiсть eшелoнiв iз

55 тoвapних вaгoнiв, пpистoсoвaниx для пеpевезення лtoдей в yМoвaх

зими. B oдt{oМy вaгoнi плaнyBzuloся poзмiстити 25 oсiб дopoслих iз

дiтьми i бaгaя<ем. .[ля пеpевeзення BФккиx oб'смних peней y кo)t(нoп,ly

еrueлoнi слiд бyлo зapезеpвyвaти чoтири спецiaльних вaгoнlt (бaгaж

дo l00 кг нa poдинy poзмiщyвaвся в цих вaгoнaх). oкpiм цЬoГo' дo
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скJla/Ц/ кo)l(нoгo еlllелoнy il{aв Bxoдt.lти сaнiтapний вaгoн iз лiкаpем,

фeльдrшеpoм i двoма медичними сестpaми (вiдпoвiдaльнiсть зa пiлбip
It{едичнoгo пеpсoнaлy пoкJlaдaлaся на нapoднoгo кoмiсapa oхopoни
здopoB'я), вагoн-мaгuвин тa пaсaжиpсЬкий вaгoн для кoмeндaнтa r{
oxоpoни.

3гiднo з iнстpyкцi€lо для oхopoнl,l erцелoнiв iз виселeнцЯtnИ з
кoнвoйних вiйськ пpизнaч:rлoся 25 oсiб _ 22 чoл. pядoBoгo склaдy i
нaчEUIЬI{ик-кoмеI{дaнт (oфiцep)' вiдпoвiдaльний пo opгaнiзaцiйнo-
aдмiнiстpaтивнiй лiнiТ 3a стaн тpaнспopтy та дoстaBкy всix пpийнятиx
дo вIlзнaченoгo мiсця. .(ва зaстyпнt{ки кoмендaнтa ..з oпеpaЦiйних
кaдpiв'' - yпoвtloвaжeнi слyжбaми бeзпeки, вiдпoвi,Цaли зa викoltal{ня
зaBдaння пo лiнii пoлiцiйнo-пoлiтичнiй.

B iнстрyкuiТ зaзнaчa.пoся' щo пpи пpибyтгi виселeнцiв дo пy}|ктy
пpизнaчeння начzUIЬ}tик перeдaвaв'гpанспopт пpeдстaвникy мiсцeвoгo
вiддilry l{КBс. floкyмент, який це пiлтвep.Цlrсyвaв' склaдaвся y Tpьoх
пpимipникax i пepe.Цaвaвся пpeдстaвникy мiсцевoгo opгaнy HКBC, y
вiддiл poбiтниrиx пoселeнЬ ГУЛAГy нкBс сPсP, тpетiй eк.емпляP
мaв дoлyчaтися дo сy п poвoджy вrUIЬl{ их .Цoкy мeнтi в нaчaJlЬt{ и кa тpaнс-
пopтy. Iнстpyкцiсlo тaкoж ви3нaчaлися мoжливi нaдзвичaйнi ситyauiТ
тa нeoбxiднi в тaкиx випaдкax дii кoмендaнтiв. Haпpиклaд, якби в
дopoзi мали мiсцe вaxскi випaдки зaхвoplовaнь' кoмeндaнтy нaдaвa-
лoся пpaвo пepедaння хвopиx мiсtlевим opгaнaм HкBс. У випaдкy
eпiдемii хBopих слiл бyлo iзoлtoвaти в oкpeмoil{y вaгoнi, пiсля йoгo
вiдчeIrлення вiд тpaнспopтy вiн з€ЦиIlIaвся для кapaнтинy пiд Haгля.
дol't мiсцевиx opгaнiв нКвс. Пiд чaс зyпl{нoк нa безлюдних стaнцiяx
нaч.ЦЬtlик мiг opгaнiзyвати для висeленцiв прoгyлянкy пiд нaглядoм
oхopoни. Iloб запoбiгти втeчaм, вiн мaв yчaснo змiнювaти пoстoвих,
poзмiщениx нa гальмiвниx плoщaдкaх y кiнцi, сepединi й нa пoнaткy
еluелoнy. B paзi спpoби втенi, пiсля пoпеpеджyвzulЬнoгo пoстpiлy,
нaч€UIьнI{к пoвинeн бyв зyпинити еuJeлoH i пiсля з,ясyвaння oбстaвин
спpaви opганiзyвати пepеслiдyвallня. Кoнвoювaння депopтoвaннx зa
сBoсЮ вaжливiстlо пpиpiвнювaлoся llo викoнaння бoйoвoгo зaBдaння.

Poздй ||I. ,QenopmaцiЙна noлimuкa як зaciб gcmaнoвll.ення. ma фgнtаgtoнg-
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Iнстpyкuiя зoбoв'язyBa-.ta кoмeндaнтa кoнвoto' якtцo виникне

пoтpебa, iнфopмувaти вищi opГaни Bлaди; lroвiдoмляти зaлiзниvнy

мiлiцilо пpo всi вaxсливi пoдiТ пiд нaс пepеТз.п.y' сеpeд ниx пpo випaдки

зaxвoрIoва}tь' yтеЧ i т. д. Для тeлегpaфнoгo зв'язкy вBoдився спецiaль-

ний кoд.

У двaдцятиx числax сiчня l940 p. наpoдниМ кoмiсapoм внyтpiшr.

нix спpaв УPсP I. Cсpoвим зaтBepджеtlo oпеpaтивнi плaни щoдo

виселeння poдI{н oсaдникiв i лiсникiв пo кoжнiй iз зaхiднoyкpaТнських

oблaстeй, y яких вкzц1yBzUIася iх чисельнiстЬ, y тoмy числi пo кo)|(lloмy

з пoвiтiв. 3гiднo з плa}Ioм для пpogeдeння oпеpaцii теpитopiТ oблaстей

poзбивaлися нa oпеpaтивнi дiльницi, якi oxoплюв.rли в},tзнaченy кiль-

кiсть нaceлel{их пyнктiв, poдин тa oсiб, кoтpi висeляIwrcя. Haпpиклaд,

y Львiвськiй oблaстi пepeдбaнaлoся ствopеt{ня l6 тaкиx oдиниць.

Уклaдaнню oпеpaтиBtlих плaнiв пepедyBaлa pетелЬнa poбoтa iз

фopмyвaння пoiменниx спискiв oсiб, кoтpi пiдлягaли дeпopтaцiТ, пpo-

вeдeнa B кoжнoмy нaселенoмy пyнктi..(eтальнi списки лiсникiв склa-

ДaлИся i пo кoжнoмy paйoнy. I{aцioнaльний склaд uiсi гpyпи висе.

лeнцiв бyв нeo.Ц,нopiдним. Taк, згiднo з дoвiдкoIо пo .(poгoбиuькiй

oблaстi, сеpeд лiсникiв пepевaя<aли yкpаТнцi (сepел лiсникiв, як глaв

сiмей, кoтpi пiдляг.lли висeленttlo' нaлiнyвaлoся 238 yкpaТнцiв тa

|22пoляки) [5l]. Укpaiнцi бyли i сepeд oсaднtlкiB, пpo щo свiдЧaть

oсoбoвi спpaви' aнкeти нa висeлeнцiв, нeтвepтий пyнкт якI{x пepед.

бaчaв зaпис нaцioнальнoстi [52]. oгже, oс}IoвниI{ кpитepiсм дeпop.

тaцiТ бyлa не нaцioнaльнiстЬ, a пеpeдyсiм зaмoжнiсть' пoпеpeдня

сyспiльнo.пoлi'гич на зaaнгaжoвaн iсть.

Пpoведeння aкuiТ y кoхснiй з дiльниць пoкJlaдалoся нa пoвiтoвi

тpiйки y склaлi начaJIЬникa пoвiтoвoгo вiддiлy HКBс тa двoх йoгo

спiвpoбiтникiв. .(ля бeзпoсepeднЬoгo пpoвeдeння oпepaцiТ зa дiльнич-

ними ..тpiйкaми'' зaкpiпляllися oпеpaтивнi гpyпи, якi фopмyвaлИcя З

oпеpaтивниx пpauiвнltкiв yпpaвлiння деpжбе3пеки' кoмпoлiтсклa,Цy

мiлiцiТ i внyтpiurнiх вiЙськ' чepвoнoаpмiйrдiв внyтpiцrнiх вiйськ тa
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кoмyнiстiв oбластi. У Львiвськiй o6лaстi, зoкpеrr{a' для opгaнiзauiТ
зaхoдy планyB:lлoся зaJlyчt,tти 4 900 'roл. [53].

ТpiЙки iнфopмyва.пи всix стapuliаx oпеPaтивниx гpyll пpo мiсЦя, дe
меlЦкEUlи poди}Iи' кoтрi пiдляг.UII{ виселeнI{Iо' пpo дopoги дo зaлiз-
IlичHиx стaнцiй, нa яких здiйснкrвaлoся завaнтax(eння y вaгol{и.
Bкaзyвa.roся нa poзмiщенl{я вiйськoвиx pезepвiв нa випaдoк виявiв
непoкopи. Члeнaм oпеpaтивних гpyп нaкzвaнo пepeбyвaти в пoвнiй
бoйoвiй гoтoвttoстi, нaдaнo пpaвo y виняткoвих випaдкaх Bl,tкopистo-
Byвaти збpoю.

flля пpoведeнI{я пеpеселень i сyпpoвoдy в дopoзi, згiднo з детЕUIь-
ll}tми poзнapядкaми' нa 3axiд зi схiдних oблaстей Укpаiни вiдpяджa-
лися otlеpaтивtti гpyпи. Кoнтpoль нaд пpoведeнняl\,t лtoтневol oпеpaцiТ
нa зaxiднoyкpaТнськиx зeмлях пoклaдaвся нa кoмiсapa внyтpiu.tнiх
спpaв УPCP I. Cеpoвa.

Oпеpaцiя iз депopтaцii oсaдниlсiв iз зaxiдних oблaстей УкpaТни
poзпoч:rлaсь y нiн з 9 нa l0 лютoгсl i зaкiнчилaсь yвeнеpi l l лютoгo
l940 p. Ha дyмкy poсiйськoгo дot:лiдникa O. Гyp'янoвa' гoлoвнoto
пеpеlшкoдolo бiльlд tцвидкoТ pеaлiзaцiТ зaплaнoвaнoгo стaлa paдяI{-
ськo-фiнська вiГtна" якa poзпoчElлaся 30 листoпa.цa l939 p. [54]. Bapтo,
oднaк' звеplryти yвaгy нa те' щo викoнaння всiх пoстaнoв' нaкaзiв'
диpект}tв' якi пpиЙмaлI,lся нa нaйвищoмy piвнi, виклI{к:UIo нa мiсцях
чиilla.пo пpaктич}rиx пpo6лeм. Hегoтoвнiсть Тх швидкo виpitшyвaтн
тaкoж впливiUIa нa теpмiн пpoвeдення oпepaцiТ. Тaк, лloтнeвa aкцiя
плaнyвirлaся нa мiсяць paнiшe, пpo щo свiднaть дoкyмeнти apхiвiв
Кoмi APCP. У ниx iтимeться пpo тe' щo oсaдники iз 3aхiднoi УкpaТни
i 3axiднoТ Бiлopyсi мaли пpибyти дo лiсoпyнктiв ужe 29 сiння [55].

БезпoсеpeднЬo депopтaцiйнi aкцiТ здiйснIов:lлисЬ oпepaт}rвниl!{и
гpyпaми. Увiйrшoвrци дo бyдинкy' вoнll зa спискaми пеpeвipяли нaяв-
нiсть членiв poдини' ЫnяBляЛt| вiдсyтнix. Oдин iз членiв гpyпи мaв
здiйснювaти пoстiйний нaгляд зa внесеними дo спискy oсo6aми.
Пpoвoдився oгляд житЛa' пiсля чrrгo oгoлolшyBz}лoся пpo piurення

Poздiд |I|. lenopmaцiЙкa no-пim|lка яrc зociб уcmaнoвJleння' mo фgнюgioнg-
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pa.Цянськoi вЛaди пpo виселeння сiм'Т в iншi paйoни сPсP [56]. Bияви

6y.Ць.якoгo oпopy 6ули немoжливиtv{и, нaйчaстiшe oбмежyюннся

втечеIo пooдинoкиx oсiб.

3дiйснення безпoсepeднiми викoнaвцями пpийня.гих Bищими

opгaнaми влaди пoлiтичниx pitшень щoдo пpoцeдypи внсeлення бyлo

пepцIl{м eлeмeнтoм У цiлiй низцi чинникiв, якi Bизнaч:шIt мoжливoстi

вих(ивaI{I{я ни смepтi aбo ще в дopoзi, aбo пiзнiцre - в нoвиx мiсцях

пpимyсoвoгo пoселeнЕя. Biд них зzшежaв спосiб пPoвeде}Iня oбuryкy,

кiлькiсть чaсy' нaдaнoгo дJlя збopy peней' визнaчeння тих pечей, якi

дoзвoлялoся бpaти з сoбoю. Biдпoвiднo дo iнстpyкцiТ, пiдписaнoТ

l7 сiчня l940 p. зaстyпtll,lкoм нapкoмa внyтpiruнix спpaв CPCP Чep-

ниtIIoBим' виселeнцi oтpим:rли дoзвiл узятн iз сoбoto бaгax< (дo 500 кг

нa poдинy). .{o йoгo склa,ДУ Мoглl,l yвiltти oдяг' взyття, бiлизнa, дpiбнi

пpeд}reти щoдel{}roгo вlt кopистaн ня' пoсyд' знapяддя пpaцi, неoбмежe-

нa кiлькiсть гpoшeй, кoштoвнi peнi, мiсянний зaпас Тжi [57]. Oднaк ця

вкaзiвкa дy)кe piдкo викoнyвaлaся нa пpaктицi.

Пpo пpoueлypy депopтaцiТ свiдчaть poзпoвiдi oчевидцiв. .[митр
Лaнoвик, якlцЙ пpaцювaв 6yxгaлтepoм лiсництвa в с. Iвaнкiвцi

3бopiвськoгo paйoнy нa Теpнoпiльщинi, згaдyс: ..9 лloтoгo l940 poкy o

3 гoдинi нoнi рзбyлив мeнe пoсЛaнець i зaпpoсив негaйнo зайти дo

сiльpaли. Кoли я ryли пpийtuoв, тo нa двеpяx i в кopи.Цopi стoяли

oзбpoснi сoЛдaти' а в пpимiЩeннi зiбpaвся aктив сeлa.3 paйoнy бyли

tцкiльний iнспeктop тoв. []ельмyтеp, пpoкypop Бapa6aш y вiйськoвiй

фopмi тa кiлькaдeсят сoлдaтiв, мiж ttt,tп.lи кiлькa лейтeнaнтiв.

Пельмyтep пoчaв пpoмoвляти мiж iнurим тaк: <Ha нarшy yкpaiнськy

землю пoльськi пaни нaвели oсaдникiв i вoни нaд нaми BepxoBoдl{ли'

знyщ:Ulися' a тепеp нaм тpебa iх пoзбyтися i pa.Цянська влaда

виpituилa Тх пеpeсeлити в iнu.li мiсця CPCP>. Пiсля цьoгo iз сiльpaли

вже нiкoгo }lе випyскаJlи, щoб нiхтo пpo це нe знaв i дeсь бiля 5.Т гo.

диtlи нoчi ми i сoлдaти виpylllиЛи сaньми-пiдвoдal\.rи нa xyтip

Кaлинiвкy, шo бyв бiля нaшoгo сеJla. Tам paнiше бyв панський
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фiльвaрoк, a в |92| p. пoльсЬкий yPяд йoгo poзпapцeлювaв i пoселив

тaм 26 poдин oсaдникiв... Haстyпнв день i вже пoч.Ulи iхaти iнtцi
пiдвoди з Кaлинiвки i з iнtших сiл, в тoмy числi з нaЦroгo селa' Кoли я

дoвiдaвся, lцo тo нe тiльки з нaЦIoго paЙoнy виве3ли чи з oблaстi, aле з

цiлoТ 3аxiднoТ УкpaТни, oднoТ кoчi, тo зpoзyмiв yвeсЬ жaх i тpaгeдiю,
якy наМ дoвeдетЬся пеpeжити'' [58].

Мiсцеве нaселення t|е зuurllulzшoся oстopoнь aкцiТ виселeння. Бyли
вI{пaдки' кoли сeляни пoкaзyвaли бyди}rкн oсiб, якi знaчилися в
спискaх нa Bиселеl{ня, y poлi свiдкiв зaIIучaлИcЯ дo пpoведeння
oбшyкy, нaдaвaли дoпoмory пiд час пеpевезel{ня poдин pепресoвaних

нa зaлiзниrlнi стaнцii. Бyли й iнtшi ситyaцii, кoли мiсцeва лloднiсть
Bl,tстyпzЦa нa зax}tст виселеttцiв, бylyни пеpeкoнaнoЮ, Щo ..Тх зapaз, а
пoтiм нaс бyлyть вIiвoзити'' [59]. }.кpaТнськi сyсiди, oсoбливo жiнки,
здiйснювaли спpoби вигopoдити дeIlopтoвaних пеpед пpeдстaвниками
pa,Ц,янськoi Bлaди [60]. oлнaк член}r oпepaтивни)( Гpyп yсiлякltми
зaсoбaми нaмaгaлисЯ зaпoбiгги сoлiдapизaцiТ меrцкaнцiв селa iз
висeленl{ямll.

Нiчнa oпеpaцiя з Мaсoвoгo висe-пeння кoлишнiх сyсiдiв i знaйoмих
змyцIyвaлa бaгaтьoх людeй зaдyil{aтися над тl,Iм' якe ..нoвe )киття''
бyде збyдoвaнe paдянсЬкoto влaдoкl в кpai.3гaдyюни пpo..бpyтaльне
вигна}tня iз свoix xaт та нaсилЬне вI{вeзeI{ня нa стaнцilo Кpaснe, a дaлi
нa Cибip бiля шестидeсяти пoлЬсЬких poдин, кoлI{ нa лвopi бyлa
сyвopa зимa i не пoжaлiли aнi стapиx, aнi xвopих' анi немiчниx, aнi
дiтeй'', житель селa Яблyнiвкa Бyзькoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi

,{. Кyп'як oписyr' яке вp:DкeнI{я :]lulиlшtlлa пo сoбi ця aкцiя: ..l{е

потpяслo все населeння. Hapoд зpoзyмiв, щo людсЬкe il(иTтя в кpaТнi
Coцетiв нe вapтe нiчoгiсiнькo - гpiru йoмy uiнa'' [6 l].

Pадянськими opгaнaми теpмiн ..oсaдHики'' викopистoвyвaвся дo.
с}lть tllиpoкo й бyв пourиpений нa iншi кaтeгopiТ нaселеЕtt{я. Ha пpак-
тицi пiд кaтeгopilо oсaдникiв пoтparlили нe лиlшe кoлиц.Iнi вiйськoвo-
слyхсбoвцi пoльськoТ аpмiТ, але й тi з меrцкaнцiв зaхiднoyкpaТнськиx

Poздiд II|' .QenopmaцiЙн'a noлimurca я,< заci6 уcmанoвJlеtь||я ma фgнtсцioну-
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зeмeль' якi нe бaхсaли пepeбyлoвyвaтисЬ' ..Чy}сi'' pa.ЦянськiЙ системi

лtoди' нaсaмпepeд вorвoди' сеpеднi тa нижчi дepжaвнi Й сaмoвpялнi

фyнкuioнepи, пoмiЩикt,l' пpoмислoвцi, тopгoвцi, зeмлeвлaсники. Пo.

цJиpeн}rя нa пpe.Цстaвникiв веpхiвки сyспiльствa депopтaцiйнoТ
пoлiтики yбезпенyвалo paдянсЬкttй pежим вiд пoтенцiйниx лiдepiв, якi

б мoгли opгaнiзyвaти Й oЧoлити oпip нoвiЙ влaдi. .Цo poзpядy ..вopoгiв

нapoдy'' Bключilлися ttе л]{lIJе poлинi зaapeштoBaних i зaсy.Цх(eних' iutе

й тi, хтo лoяльI{o стaвився дo paдянсЬкoТ влaди' aлe кpитrrчнo

oцiнювaв Iиетoди iТ впpoвaлx<eння y 3aхiднiй УкpaТнi. Хoнa пepшa

хвиля лeпopтauiйнoТ пoлiтики стoсyвilлaся пеpедyсiм вiйськoвих i

меI{tlloю мiporo цивiльниx пoльсЬкt{х oсaдникiв тa слyжбoвЦiв, вoнa

p:Boгr{ iз тим зaчепилa й нeвeликy кiлькiсть yкpaТнцiв.лiсникiв. Ha.

вчaння oстaннix нa спeцiaльниx lшeстимiсячних кypсax poзгля,Дaлoсь

як пiдгoтoвкa дивepсaнтiв, шпигyнiв i теpopистiв нa випaдoк вiйни з

сPсP [62]. Bлaлa бoялася пepетвopeння лiсiв нa мiсце aнтиpaдя}l-

сЬкoгo пiдпiлля.
oпepauiТ iз виселення пpoвoдилися внoчi. Пpo мaсrштaби пpигo.

тyвaнь свiдчили тисячi пiдвoд iз кyнepaми з мiсцевиx житeлiв, сoтнi

вaнтaжних aвтoмoбiлiв' пiдгoтoвленi eшreлoни.

oблaснi кеpiвники пPoвeдення aкцiТ пoстiйнo дoпoвiдaли пpo xiд

oпepaцi.i y Львiв, де мiстився штaб депopтацiТ. ПepшиIr{ пpo пoчaтoк

aкuii y штaб пoвiдoмив нaч.Ulь}lик yпpaвлiння HКBC CтaнiславськoТ

oблaстi Миxaйлoв. У свoТй тeлегpaмi вiн вислoвив стypбoвaнiсть y

зв'язкy зi швидким змeншeнням кiлькoстi вaгoнiв для зaвa}Iтaэкення

пepeсeленцiв. ,Цoслiдник I. Бiлaс y свo€мy дoслiдлсeннi пpouиryвaв й

лaкoнiчнe пoвi.цoмлeн}Iя нaчz}льникa yпpaвлiння HКBC Boлинськoi

oблaстi Чepвiнськoгo' яке надiйrцлo o 6 гoдинi 20 xвилин: ..oпеpaЦiя

no oблaстi poзпoчaлaся' вск'ди тpивa€ спoкiйнo''. Paпopт пpo зaвеp-

шeння oпеpauii y Cтaнiслaвськiй oблaстi нaдiйruoв o l5 гoдинi 45 xвlt-

лин [63].
Мiсцeвi викoнaвцi тaсil{нo пpийнятиx .Цoкyмeнтiв гpyбo пopyllly-

вaли ix oснoвнi пoлoх(eння. 3а численними свiдченнями oчeвидцiв, y
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бiльruoстi Bипaдкiв лtодЯм нaдaBaвся oбмежений чaс Ha збip y дopory'
вoнl1 м.Lпи змory зaxoпити iз сoбoю лишIe тe' щo пoтрaпилo пiл pyкy.
oкpемi iз.Цепopтoвaних гpyзилися y Baгoни в тoЙ чaс, кoли члeни
Тхкiх сiмеГl пepебyвали нa poбoтi, в tшкoлi iт. д. Жителькa Гopoхiв-
сЬкогo Paйoнy BoлинськoТ oблaстi тaк згaдyвaлa пpo свor Bивезення:
..Bнoчi стyкaютЬ y лвеpi: кCoбиpaйся!> Щo в мiuroк всaдили, те i
взяли. Пoсaдили нaс нa пiдвoдy i пoвeзли в Мapьянiвкy нa стaнЦilо.
Тoдi i мoю сeстpy пo бaтькoвi, Мaрiю, з дитинoю зa6paлl'i' lloнa десь
piк пеpед тим зaмiж виЙшла, a дpyгOгo лIотoгo poДилa.Цiвнинy. l вoнa
з To}o дiвчltнoю pm}oм з нaми'' [64]. .(x<енoвефa Cтaнirшeвська згaдyс:
..Haд paнoк нaс poзбyлив pадянськиЙ сoлдaт' казaв oдягaтися i
збиpaгися. Ми, дiти, дytu:rли. шo pанiшe пiдемo дo tшкoJlи. Aлe кoли
пoбaчили тaтa Tеoфiлa Cтанirцeвськогo i найстapшoгo бpaтa Хeникa в
кyткy з пiднятими дo гoPи Pyкaми' тo зpoзyмiли' tцo нaс зaаpеtllтo-
вaнo''. Хpистинa oстpoвськa з с. Хижi пиI.Ue: ..l0 лютoгo o 4.й paнкy
yвiйruли енкaведI{с.ги. .(alrи нaм гoдиtly для збopy i скaзaли, щo iдeмo
нa висeлеIlня. 3aвaнтaжиЛи нaс нa стaнцiТ в 3дoлбyнoвi дo вaгoнiв для
хyдo6lr i зaчинили нa зaсyв лвеpi'' [65].

Mешканцiв' яких висeляли iз сiльськoТ мiсцeвoстi, дoвoзили .Ц,o
зaлiзничних стaнцiЙ, якi чaстo poзмiщувaлИcя зa кiлькaнaдцять кiлo-
метpiв. Кoмплeкгyвaння вaгoнiB висeЛeнцями тpl{вt}лo чaсoм двa.тp}r
нaстyпнi днi. Ешелoни iзoлювaлися вiд pеt.llти нaсeлення вiйськoвolо
вapToto. По зaвеpшreннi oпepaцii ешепoн pyшIaв на схiд.

Умoви тpaнспopтyвaння були т.aкимИ, Щo лtoди з.BнaвaJIи )t(op-
стoкиx пoнeвipянЬ, зrryщaнь тa мyк' пoтеpпalочи вiд хoлo,Цy i гoлoдy,
вapвapськoгo стaвЛення дo }Iиx. Як зaзнaчaе I. Бiлaс, y сфopмoвaних
eцIeлo}Iax y кoжний вaгoн зaцIтoвxyвaJlи пo 50-60 oсiб [66]. Biдпo.
вiднo дo iнстpyкuii., нa чaс дoрoги нa кo)кнy oсoбy видiлялoся деннa
квoтa - 2 pу6.50 кoп. Ha цю сytt{y кoмендaнтy тpaнспopтy пo пpиТздy
tta визнaчеI{y стaнцilо неoбxiднo бyлo зaбезпечити кo)l(tloгo ..пaсaжи-

pa'' теплoю.l.жeю та E00 г хлiбa [67]. Пpoтe бyвaли днi, кoли oхopoнцi
нaвiть не вiдчиняли вaгoнiв, a poЗдaчa iжi oбмeжyвzшIaся гapячolо

Poздй |||. ,QenopmацiЙнo noлimuкa яrc зaciб уcmaнoвrlеt|||.я ma фуюn1ioну.
..з дqe1нcъrcotвлаdu919Ц9!!ц-oэLa9щ!P?уч-(1939-19a1pp.)

вoдoю i дeкiлькoма бyхaккaми хлiбa нa кiлькa днiв для всix, xтo
пеpе6yвaв y вaгoнi. Пiнкa, poзмiшена пoсepeд Baгoнy' нe дaв:rлa нeoб.
хiднoгo теплa. Copoкaгpaдrсний мopoз зими l940 p. дoвеplllyвaв спpa.
вy [68]. Cмеpтнiсть y лopoзi дo мiсця виселення дoсягaлa з-5 %169|.

Чepeз двa днi пiсля пoчaткy висeленl{я oсaдн}rкiв iз тepитopiТ

3axiднoТ Укpaiни в гaзетi ..Чеpвoнi Бepежaни'' бyлo нaлpyкoвa}ro

стaTтю..Oсaдники - нaйлютiшi вopoги укpaТнськoгo l{aPoдy''. ii aвтop,

П. Тиxoнoвич' тaк oхaPaктepизyвaв oсaдникiв: ..нaйгiptшi пси пatlськoТ

Пoльщi'', ..лaйдaки'', ..визискyвaчi i бaндити'', ..кpoвoпивцi'' 
[70].

[Iaзвaнa й iншi пoдiбнi публiкauiТ стaвали зaсoбoм oстaтoЧнoгo

пеpeкoнaння гpoЬ'aдсЬкoТ дyмки пpo нeoGxiднiсть пpoвeденl{я дeпop-
тaцiйнoТ пoлiтики.

oднaк жoднi iдеoлoгiчнi oбгpyнryвaння не мoглt{ дoвести дoцiль-
нoстi викopистaння стoсoвнo tt,tиpнoгo нaселення шиpoкoмaсштaбI{иx

PепpесивI{}rx заxoдiв. Pеaкцiеlo пoльськItх пiдпiльllиx opгaнiзauiЙ нa

мaсoве вt,tселеt{t{я в лloтoмy 1940 p. великoТ кiлькoстi пoлякiв ст:[лa

листiвкa, нaдiслaнa нa aдpeсy кoмaндиpa дивiзiТ 6 apмii, яка }liстилa

сepйoзнi пoгpoзи paдянськiй влaдi. ii змiст бyв .laсткoвo нaведений

нaPoдним кoмiсapoм внyтpiшlнiх спpaв УPсP l. Cсpoвим y спецiаль.

нoмy тa €мнoмy пoвiдoмленнi нa iп{'я Л. Беpil: ..Якщo не пеpeстaнете

нaп] нapoд гнoбити, вбивaти i вивoзити, тo негaйнo poзпoчнeмo з

Baми бaктеpioлoгiннy бopoтьбy... Haш нapoа кpaщe пo}rpe тyт нa свo-

смy смiттi, aнiж бyле кoчyвaти i гинyти з гoлoдy в BaIшoмy злl{ден.

нoмy кpaТ. Bиднo, якi Bи бoяryзи, якщo бoiieсь нaвiть беззaхиснoгo

нapoдy'' [7 l]. oлнaк тaкi дiТ пoльськoгo пiдпiлля стiЦи peaJlьним пiд.

rpyнтям дJUl tloд:rлЬuroi aктивiзацii дiяльнoстi peпрсиBt|o-кap:rлЬних

opгaнiв.
Хoчa пoльськi дoслiдники в нислi пepeсeленt{х y пiвнiннi paЙoни

сPсP пiд чaс пepшoТ хвилi дeпopтацiй нaзивatoть 220 тнc. oci6 f72|,
пpoтe yзaгaльнeнi вiдoмoстi пpo pезyлЬтaти примyсoвoгo вt,lселeння

стaнoil{ нa l3 лютoгo l940 p. iз зaxiдниx oблaстей УкpaТни фiксyroть
104
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депopтaцiю |12|5 сiмeй, aбo 89 062 oсiб. У цiЙ гpупi бyлo 28 o%

чoлoвiкiв вiкoм пoнaд 16 poкiв,29Yoжiнoк,8,5уoлiтeй (14-16 poкiв)
iз5% дiтей дo 14 poкiв [73].

У poзpiзi oблaстeй чисeльнiсть дeпopтoвaнoгo l{aселeння пoкa-
зaнo y тaблицi з.| I74l.

У хoдi цiеТ aкцiii зi Львoвa внвeзel{o близькo 20 тlцc. oсiб [75]. Пo
кoхснiir з oблaстeй BизнaЧaBся з.UIl{цIoк. Ha Boлинi, нaпpиклaд, вiн
стaнoвив 389 oсiб [76]. I{oлo oст:tнньoТ кaтегopii oсiб в yпpaвлiння
tIкBс нaдiслaнo вкaзiвки для ixньoгo poзlllyкy i встaнoвлeнI{я з
пoд:lльlци п{ вiдпpaвлeн ням дo мiсць пoсeлeн ня.

Taблuця 3.I
Кiлькiсть rlaселeння' депopтoваrroгo iз захiдних oблaстeй Укpaiни

Poздin ||I. ,QеnopmaцiЙнa rюлimuкo. як зaciб gcmaнoвJtе|l'.lя mo фунtoLioну-

эg!няgФ$!фrcoi-g-ф э" эgQуцэ|lo.щ!ryqt"" lJ 292:]2qJэЦ_

щo нa зaлiзничниx стalrцiях нe пepевipяли, скiльки oсiб бyлo зaцIтoвx.

нyтo дo вагoнiв. Oсь як пpo цe згaдy€ дoнькa oсaдникa з oкoлиць

Piвнoгo: ..,{oiiали (сaньми) дo станuiТ Любoмиpка' де зaвaнт32ке}Io нaс

дo вaгoнiв для xyдoби... 3 Любoмиpки пepeBeзeнo нaс дo Piвнoгo,

нaпeвне для кoмплектyвaння тparrспopтy. ,(o тoгo чaсy Baгoнtl нe бyлI,t

зaчинеI{i' l\'и мoглt{ диxaти свiжим пoвiтpям. Cкopo нaс пepегPyзили

дo бiльrциx вaгoнiв для xyдoб}t i тpaнспopт pylllив нa схiд'' [77]. Бeз

сyмнiвy, в тaких yмoвax дoкJIaдHa стaтистикa висeленцiв peпpес}rвни-

ми opгaнaN{и вестися нe мoглa. Cеpeл депopтoвaниx oсiб пoляки

стaнoвилl{ 8|,7 уo, yкpaiнui - 8,8o/o, бiлopyси - 8,| o/o, нiмцi - 0,|| уo

тa пpeдстaвники iнrциx нaцioнaльнoстеЙ _ |,4 % t78|.
Пepшa депopтaцiя l{евипaдкoвo бyлa пoшиpeнa paдянсЬкolo

Bлaдoю нa oсaдникiв. Як люди вiйськoвi, вoни нaЛe>кaлИ дo oднoгo з

нaйбiльur пaтpioтинних елемeнтiв пoльсЬкoгo сyспiльствa. oкpiм uьo.

гo' виселeн}Iя цtlx oсiб iз poдиIraми з paдянсЬкoгo бoкy мoглo стaти

aктoм пoмсти зa пpoгpанy paдянськoro Poсiеto вiйнy 1920 p. |79|.
Пoльськi вненi вкaзyютЬ I{a ..oбpaзy'' Й. Стaлiнц винeсeнy iз пpo-

гpaнo.f вiйни з Пoльщeю, aктивним yчaсHикoм якoi вiн бyв. Знauнa

кiлькiсть вl.tщих oфiцеpiв нa чoлi з мapш:lлot{ М. Тyxaнeвським пoкJIa-

дa.пи вiдпoвiдa.гIьнiсть зa пop:Bкy сaмe нa Й. Cтaлiнa. Бyдyчи кoмiсa.

poм пiвдeннoгo фpoнтy бiльtцoвицькиx вiйськ, Й. Cтaлiн вiдмoвився

вiдпpaвити чaстинy свoiх пiдpoздiлiв нa пiвнiчнo-зaxiдний фрнт, який

нaстyпaв нa BapruaвУ, Щo й зyмoвилo пop:хtкy пiд Bapulaвoю [80].

3aтьмapeнi oсoбистими мoтивaЬ{и пoxмypi спoгaди нaсaмпepeд пpo
..нy,Д.o нa Biслi'', якi знaчнolo мipolo 20 poкiв пo тoмy визнaчилtl дoлto

M. Тyxaневськoгoгo' кoтpий кoм:lндyBaв нaстyпotr{ нa Bapшaвy, тa

нeпpияз}tе стaвлeння дo гeнеpirлa B. Ciкopськoгo, який зipвaв Цeй

нaстyп yдapoм у .Гv|л' }IaKпurли свiй лестpyктнвний вiдбитoк нa пoлi.

тнку Й' Cтaлiна щoдo Пoльськoi деpжави [8l].
Як зaзнaчaс пoльський дoслiдник Я. Cлюсapнyк, свiй вплив нa

негaтивttе стaBлення дo пoлякiв iз 6oкy pa.Цянськoi BЛaДИ N'oгли спpa-Cлiд зaзнaчити' щo нaвeдeнi стaтистичнi
тoчнltми. Ha пiдстaвi oпyблiкoвaних дoнeсень

дaнi не с абсoлtoтнo

мoжнa ствеpд)кyBaти'

станo}t на 13 люmгo 1940 p.

Haзва
oблaстi

Кiлькir:ть
нaсе.,Iеlrиx

пyнктill, iз

якttх

пpoвoДи.
Лoся ви-
се.пeння

Bиселенo
3aли.

ltltlлoся

чеpcз
хвopoбу

Бyли
вiдсут.
нiми

сiмей oсiб

Boлинськa r6't0 924Q зз6 l6 l3 88s8 I l5 2't4
.{Рvl  vvrr r .{DNq 2058tr  542 308 1990l0 593 з54 з52
Львiвськa 42522з316 361 404з20 966 JJJ

Piвненськa l70l 8760 391 l60l 't922 95 148
Cтaнi-
слaвсЬкa

I 837 9468 135 r8r0 9083 200

Tеpнo-
пiльськa

6289 з2 96.7 52з 61583l 54с 148 754

t_з:9y 17 807 I 20s4t7 2t5 89 062 712 1961
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вуtтll Й нaмipи пoлЬсЬкoгo емiгpaцiйнoгo ypядy щoдo нaпрaвлення
спецiaльнoТ бpигади нa дoпoмory Фiнляндii пiсля нaпaдy CPCP на цto
кpaiнy B лtlстoпацi l9з9 p. Poзгoлoс нaвкoлo цiеi спpaви мiг пoгли-
6ити вopoже стaвлeння Й. Cтaлiнa i I{квс лo пoлякiв [82].

,(епopтoвaнi бyли пoдiленi нa тpи гoлoвнi гpyп}t. Пeprua oхoпилa
чoлoвiкiв. Як apeштoвaнi, вoни нaпpaBлялися дo випPaвнo-тpyдoвиx
тaбopiв aбo тaбopiв з oсo6ливим рe)кимoм пepебyвaння, дe зaзвинaй
Тм пoвiдoмляЛl|cя зaoчнi виpoки oсoбливoi наpaд}r пpo пoкapaнHя нa
3-15 poкiв.

Дрyгa, нaйчисельнiпra, гpyпa склaдaлaся iз тaк звa}lих сtlецпoсе-
лeнцiв, якi poзсeлялися в чiткo визнaченI{х мiсцяx. t{i лroли He oтpи-
мilли виpoкiв, алe ix пpaвa пepeмiщeння 6улп oбмeженi, iнoдi вoни
N'eшкzrли paзoм iз poдинoю. oднaк yмoви пpaцi й прo)I(ивaI{ня в них
бyлн тaкi ж, як y випpaвнo.тpyдoвI{х тaбopax.

flo тpeтьoi гpyпи yвiЙшли тaк звaнi ..вiльнi висeлeнцi'', якиx ви-
вaltт:Dкyвzrли з тpaнспopтy rra, як пPaвилo, безлroдних Tepенaх Cибipy
ни Cеpедньoi AзiТ тa якi бyли змyшeнi сaмoстiйнo зaбезпeчyвaти сoбi
жaлюгiднe iснyвaння. Iнкoли вotlи з}Ia(oдили poбoтy в прoдoвoльчиx
зaкJIaдах' якщo тaкi бyли нeдaлeкo, aбo в кoлгoспо(. Taкi висeлeнцi
тaкoж пoзбaвлялися пpaвa зaJIиIIIити визнaчeний paйoн.

Етaпyвaння eIцелoнiв yглиб сPсP зaймaлo вiд двoх дo чoтиpьoх
тижнiв. Пoтiм, пiсля бaгaгoдeннoгo пеpеiздy нa ryжoвoмy' BoднoМy
aбo aвтoтpaнспopтi, a тo й пiшки, дeпopтoвaнi oпинялися нa мiсцяx ii
lloвoгo poзсeлeння. Bлaшryвaнням дeпopтoвat{иx нa мiсцях зaймалися
l 136 селищtlttх i 228 paйoнних кoмeндaтyp [sз]. .Цля нaдaння Tм дo-
пoмoги нa мiсця в УHКBC бyлo вiлpялxсенo l8 спiвpoбiтникiв IIКBC
сPсP [84].

Cпeцпoсeлeнцiв викopистoвyвirл}I як дaрмoвy poбo.ry силy. Фop.
м.UlЬtto HКBс i виpoбнпнi вiдoмства (Hapкoмлiс, Нapкoмкoлipмет,
Нapкorшaт rшляхiв спoлyчеl{ня тa iн.) бyли пoв'язaнi мiж сo6oю
.Цoгoвipними вiднoсинaми. HКBC нaдaвaв спецпepeселeнцiв як po6oнy

PoздЬ I|l. .QenopmaцiЙнo noлimurco як зociб gcmaнoвJт'eння" mo фgнtадioкg.
@e

силy виpoбничим нapкoмaтaм, a вiдoмства в oбмiн зoбoв'язувallися

зaбезпенyвaти цto poбoну cI|I|у )кI,lтлoвo-кoмyH:UIьнимI{ ytt{oвalиtt' пpo.

дoвoлЬчим i пpoмислoвим пoстaчaнням' мeдичнI{}t тa iншим oбслyгo-

вyвaнням' a тaкo)к вiдpaxoвyвaтп |0Yo зapoбiткiв спецпеpeселенцiв нa

yтpl{мaння пpaцiвникiв paйoнниx i пoсeлeнницькI{х кoмендaтyp

I{кBс [85].
Cтaнoвищe пеpеселенцiв 6yлo нaдзвичaйнo сKлaдним.,{eпopтoвa-

ниx poзмiстил}l в спeцпoсeлeннях' poзмiщених дaJleкo вiд сiл. B

oднoмy пoселеннi жилo вiд l00 дo 500 poлин. У дoпoвiднiй зaписцi

(квiтeнь l9a0 p.) нaчaльн}tка oTп ГУлAГy HКBC сPсP B. Кoндpa-

тoвa нapoднoмy кoмiсapy внyтpiшнiх спpaв Л. БepiТ вкa:lyв.Uloся нa

цiлy низку пopyшeнЬ' якi мaли мiсцe в хoдi пеpeсeленIlя. Taк, знauнa

кiлькiсть членiв депopтoвaниx сiмeй вItявl,tлaся poзсeле}Ioю в piзних

oблaстях. Hепooдинoкими бyли випaдки пepeселeнI{я oсiб, якi мaли

нa pyкax дoвiдки пpo те, щo вoнt{ не пiдлягaloть виселенню. У зв'язкy

з нестaчeto житлoвoТ плoщi y бiльlшoстi селищ oсaдники poзмi.

цlyвaлися пo 2-3 сiм'Т в oднiй кiмнaтi aбo пo |5-20 сiмeй y бapaкax,

де нa oднy oсo6y пpI{пaдzUIo |-2 м2 [86]. Haвiть Л. Беpiя в дoпoвiднiй

зaписцi цк BкII(б) пpo кiлькiсть, yмoви пpaui й пpoживaння

вшсeлeнцiв iз зaхiдниx oблaстей УкpaТни тa Бiлopyсi.i писaв, щo в

Apхaнгeльськiй oблaстi й Aлтaйськoмy кpaТ в бaгaтьox спецпoсeлен.

нях бapaки нe бyли пiдгoтoвлeнi дo зими, y }rих нe скпaденo пeчeй'

зaлИЦlaЛz.cя не зaсшIен}lми вiкнa, нe вистaчaлo eлeмel{тaprrиx pечeй,

мiж iнцrим - гaсoвиx лaмп. У Haдoмськoмy paЙoнi тiеi ж oблaстi iз

l 549 спецпoселeнцiв, якi пpaцroвaлп,737 чoлoвiк нe Ir{aJIи взyття [87].
Пoдiбнi aбo ще гipuri yмoви 6улн у всix iнцrиx peгioнax спeцпoсeлeнь.

Beликolo бiдoro для спeцпoселeнцiв стaJta нeстaчa пpoдуктiв хap.

чyвaння _ гoлoд. B oфiшiйниx дoкyмeнтФ( тpaпляються тaкi нeпo.

oдинoкi 3aписи' як' нaпpикJlaд: ..Мaють мiсце випaдки смеpтi дiтей нa

oснoвi нeдoiдaння'' (спецпoселеtllIя Bеликa Toлмшa). У спeцпoсeленнi
..Кpyтa Oс}tп'' тРeстy ..Boлoгдлiс'' y шtкoлi дiти нe вихoдl{ли нa
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фiззapядкy з пpичиrrи слaбкoстi вiд пoгaнoгo хapчyвaнI{я. ..Bнaслiдoк

тaкoгo стaнy з пpoдoBoльчим пoстaчaнняМ lr{aють мiсце Bllпяцки
вис}|ажеIlня вiд пoгaнoгo хapчyвaння' як y дopoслиx, тaк i oсoбливo y
дiтей, мaсoвi зaхвopювaнI{я кypячolо слiпoтoto, a тaкo)к i цингoтнi
зaхBoрювaння'' [88].

Cеpед спецпoсeлeнцiв кiлькiстЬ дopoслoгo здopoвoгo пpaцездaт-
нoгo нaселенI{я не пeревищyв:rлa35 Уo, це бyли люди' не пpистoсoвaнi
дo фiзичнoТ пpaЦi, якi пoгaнo викot{yвaли тpyлoвi нopми (нa l5-40 %).
3a вiдсyтнoстi медичнoгo зaбезneчення фiксyв€rлися випaдки мaсoвих
iнфекцiйних зaхвoploвaнь, зoкpе\,Ia тифoм. Taк, зa спoгадailtи
М. П. Збiглей (Iвaнo.Фpaнкiвськa oбл.), iз l00 пoльськиx poдин, якi
бyли poзмiщeнi y спецiальнo збyлoвaнoмy бapaui зa сeлoм Пoлyгpy-
дoвиI{ OмськoТ oблaстi, yпpoдoв;к зими вiд тнфy зaгинyли всi,
зEЦиluиЛoся )l(ивиtr{и лицIe двo€ лiтей [89]. Унaслiдoк тaкиx yмoв
вияBилaся дy)кe висoкoIo смepтнiстЬ' oсoбливo сеpед дiтей тa oсiб
стapшoгo вiкy _ як безпoсepeднЬo в чaс зимoвoгo пеpeсеJleння' тaк i
вжe y спецпoсeлrнняx' нaсaп/tпеpед y зв'язкy з poзмiщeнням лIодeй y
неoпaЦюBaних чи не пpистoсoBaниx дo зиt{oвих yмoв бapакax. У
pезyльтaтi вaя<кoi ситyaцiТ, згiднo з дaниМи HКBс' iз нaсy пoсeлеI{ня
oсaдникiв y спецпoселенI{яx дo лI{tll{я l94l p., тoбтo пpoТяГotи lб мi.
сяцiв пеpебyвaння. пoмеpлo l0 864 oсoби, a6o'7,7 Yo,у пepepaxyнкy нa
l2 мiсяцiв - 5,8уo [90]. Цi дaнi знaчнo вiдpiзняlоться вiд попеpeднix
пiдpaxylrкiв дoслiдникiв, якi визнaчали piннy смеpтнiсть сepед зaслa.
ниx y |6% |9|1' 3a oцiнкaми вчених' лtoдськi втpaти сеpе,ц пеpе-
селенцiв зa пеpioд iз 1940 дo 1945 pp. дoсягли 35 %o зaгaльнoi
ч1,lсельt|oстi депopтoвaних [92].

Paдянський УPяД yже в листoпaДi l940 p' 6yв змyшeний пpиЙняти
спецiaльне piruення ..Пpo зaxoди пo oбслyгoвyвaнню спецпoселен-
цiв''. У дoкyмeнтi визI{aв:шIaся неoбxiднiстЬ стBopeння oблaruтoвaнoгo
)китлa' noкpaщення il{eдичt{oгo обс.гryгoвyвaння, вiдкpиття ш.tкiл,
спeцiaльниx бyлинкiв для iнвалiдiв. Bикoнкoми кpaйoвих i oбласних

Poздiд |I|' ,l]enopmацiЙнсl noлimuкo як заciб gcmaнoвILен|Lя mа фgнкцtoну-
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paл зoбoв'язyв.lлися пpoвeсти пеpевipкy хoдy poбiт iз викoнaння

пpийнятoТ пoстaнoви' oднaк ui piurення нe викoнyвaлися [93].
Кoнтpoль нaд спeцпoселеHнями здiйснtoвали спецiaльнi кoмендa.

rypи HКBC. Упpaвлiння тa aдмiнiстpaцiя пoсeлення peгyлювaлисЯ

кiлькoмa iнстpyкuiями й диpeктивaми' якi визнaчали пoвнoвaжeння

кoмендarlтa, пoбyтoвi yмoви спецпереселeнцiв, Тx oбoв'язки тa oбме-

же}Iня' a тaкoж пoкapaння зa тi чи iнrшi пopyшeння (urтpaфи aбo

кiлькaдeннi apeшти).

3.2. oсo6дgвoстl oпepaпiй iз ввсeдeввя

(rrвflтeнь 1940 - чepвeЕъ 1941 pp.l

Poзгopтaння в зaxiдних oблaстяx Укpaiни депopтauiйнoТ пoлiтики

з мeтoю лiквiдaцiТ в peгioнi небeзпечнoгo paдянськiй влaдi ''Bopoжoгo
eлeмeнry'' сyпpoвoд)кyв:Uloся викopистaнням iнц.tих pепpесI{внllx з:l-

сoбiв. Ha чaс пpoвeде}tHя пеprшoТ дeпopтaцiЙнoi aкцii чaстинa

oсaдникiв, вiйськoвoпoлot{еItих' oфiuеpiв i пoлiцейtськиx, пoльськиx

сrryх<бoвцiв, пеpебувaлa y paдянсЬких в'язницях i тaбopax. Apeшrти

миpнoгo нaселеHHЯ зa 3в}tнyвaчeнняМи пoлЬoвих сy.u.iв ..У пiдгoтoвцi в

тилy Чepвoнoi apмiТ зaмaxy нa Paдянський Cotoз'' poзпoчaлися вiлpaзy

ж зi всryпoм ЧepвoнoТ apмiТ в нaсeленi пyнкти 3axiднoi Укpaiни. Пiл

нaс пepIшoТ xвилi (веpесень_жoвтень 1939 p.) apeшти пpoвoдилися

зaзвичaй без пiдкpiплення )t(oдttиl\{и пpaвoвими l{opмail{н. Cтихiйнi й

чaстo випaдкoвi apешти oxoпили пPaктичHo всi гpyпи нaселення.

Hoвий peпpес}rвний aпapaт тpaктyвав тaкi дiТ як спpaвy пpeвeнтивl{y'

скеpoвaнy нaсaмпеpед пpoти тиx' хтo бyв зaцiкaвпeннil y збepeжeннi

пopялкiв пaнськoТ Пoльщi. Cтaнoм нa l0 гpyлня |939 p. opгaни HКBс

зa.rpeц]тyвirли в 3axiднiй УкpaТнi l 057 пoльськиx гpoN{aдян' y тoмy

числi 570 oфiuеpiв i 481 ,,уяaсникiв кol{тppeвoлtoцiйниx opгaнiзa-

uiй'' [94l.
Кiлькiсть ..пoлiтичних'' yв'язнених 3нartнo зpoслa iз poзгopтaнням

дiяльнoс,гi pадяHсЬкиx сyдoвиx opгaнiв, пPoкypaтypи. B'язниui дylке

l l0
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шIвидкo пoчaJIи зaпoв}lювaтися всiмa тими лIoдьми, якi в oчaх нoвoТ
влaди склaдaJlи пoтеltцiйнy зaгpoзУ Paдянськiй систeмi, нaсaмпеpед
oфiцеpaми, якi чеpeз неoбepeжнiсть зapе€стpyв:rлися в пy}|ктzrx
pеестpaцiТ aбo бyли зaтpимaнi нa пiвденних кopдoнax y дopoзi дo
пoльсЬкoгo вil"tськa y Фpaнцii, пopallеllиМи, кoтpi пepeбyвaли в гoспi.
тaJIях. .(o кaтeгopii нeблaгoнaдiйних пoтpallили й пoлiцейськi, нaвiть
тi з них, якi вжe пepeбyвaли нa пeнсiТ, пpaцiвники opгaнiв BЛаЦИl
пpoкypopи i сy.п.Цi, пpaцiвникц в'язttиць, членl,l пoлiтичниx пapтiЙ тa
гpoмaдсЬких opгaнiзaцiй; клaсoвo нyжий eлelиeнт: зe[\{лeBлaсники, фa-
бpикaнти, бaнкipи, кyпui. Лeгальнa дiяльнiсть y пyблiннoмy пoльсЬкo-
мy киттi дo l7 веpесня l939 p. в нoвiй ситyauii бyлa визнaнa ..кotlтp.

peвoлloцiйнolо'', спpямoвaнoю пpoтlt iнтеpeсiв сPсP i мiжнapoднoгo
пpoлетapiary, a тoмy тaкolo, щo пiдлягaлa пoкapaнню. Жеpтвaми
apeulтiв тaкoж стaли oсoби, якi щe лo ,{pyгoТ свiтoвoТ вiйни вислoвлto.
в€rли свoe rleгaтивнe стaвленltя дo комyнiзмy, CPCP, дo Й. стaлiнa; якi
кpитIrкyвaли paдяI{ськy дiйснiсть пiсля веpeснeвI,tх пoдiЙ, вистyпaЮчи
пpoти нoвиx пopядкiв.

..3лoчинoм'' пpoти системи визнaвaлaся: poбoтa B opгaнax yпpaB-
лiння aбo пoлiтичнa i гpoмaдськa дiяльнiсть ..tшкiдt{ицтвo пpoтl{ poбiт-
}Iичoгo клaсy i кoмyнiстиvнoi пapтii''), сoцiальнe пoxoджeння (..сoцi.
tlльtto нeбeзпечний елeмeнт''), yнaсть y пoлЬськo-paдянськiЙ вiйнi
|920 p'..зpa.Ц'a мiжнapoднoгo пpoлетapiaтy''), кpитиннi вислoвлЮвaння
нa aдpесy pa.ЦянськoТ 3дяди ..oслaблення вipи в кoмyнiзм'')' з:L'lyче-
нiсть дo пiдпiльниx aнтиpaдянських opгaнiзaцiй (..дивepсii пoльськиx
бaнд'').

Кoлo oб'еKтiв peпpесивнoТ пoлiтики poзlllиplовaлoся y мipy тoгo,
як opгaни внyтpiruнix спpaв знaйoмилися з нoвolo теpитopiсю тa ii
меruкaнцяillи. Гpyпy apeцIтoвaних пoпoвнили oсoби, якi yхилялися вiд
oбoв'язкy пaспopтизaцii' займалися ..спекyляцirlо'' (Це стoсyвaлoся i
пpoдФкy влaсних pеней), нe плaтили пoдaткiв, не викoнyв:rли нopм
пpaцi (..сaбoтaж''), дy)l(е негaтив}ro pеaryв.Ulи нa пoчинaння paдян-

Poздiд |||. ,Qenopmацittнo noлimu'<o яrc зaci6 уcmaнoвJ'Eнfuя ma фgнto4ioнg-
-вaння p аd-g+ъ rcoi qlaФ в фуI фr|м У tч аiнu ( 1 9 3 9 - 1 9 4 1 pp. )

ськиx фyнкцioнеpiв 
,.хyлiгaнствo''), спiзнилися aбo бeз вaгoмl{x пpl{.

чI{н нe з'явилися нa poбoтy.

Пoдiбнo дo сxiднoyкpaiнськиx земeль, y peгioнi poзгopнyлaся

poбoтa спецopгaнiв iз викpиття вopoжl{x paдянськiй влaдi пiдпiльниx

пoлЬських i yкpalнських opгaнiзaцiй, за вiдсутнoстi дoказiв вiдбyвa.

лaся мaсoвa фaбpикauiя мaтepiaлiв щoдo Тx фyнкuioнyвaння. Taк,

}Iaпpиклaд' зa спpияння спeцiaльнoТ oпepaтивнo-чeкiстськoТ гpyпи

HКBс сPсP, вiдpядженoТ в зaxiднi o6лaстi для нaдa}I}Iя пpaктиннoТ

дoпoь{oги мiсцeвим yпpaвлiнняI\.l' нa Boлинi y квiтнi 1940 p. бyлo

пpoвeдeнo слiдствo щoдo дiяльнoстi yкpaТнськoi нaцioнa.пiстиннoТ op-

гaнiзaцiТ У}IAКOP (..Biльнe кoзaцтвo''), пoльськoТ мoлoдiжнoi нaцio-

налiстичнoi opгaнiзацiТ (apеrштoвaнo l0 oсiб), oyнiвця Гaйдюкa,

opгaнiзaцiТ ..Пoвстaнцi'' (l7 oсi6) [95].

.(o poзpялy..вopoгiв нapoдy'' пoтpaплял}r не лtllllе тi, xтo вистyпaB

пpoти pa.ЦянськoТ влaди зi збpoсro в pyк.rх. Кoнтppeвoлtoцiйними

eлементaми визнaвaлися oсoби, кoтpi вислoBлювirли нeзaдoвoлен}lя

пiд чaс мiтингiв i мaсoвиx зiбpaнь, нe бpали yнaстi y вибopax 22 жoвт-

t|я l939 p., пePexoвyвiLли вiйськoвих, пoлiцeйськиx, нинoвttикiв,

пoмiщикiв. Aperшти здiйснювaлa як мiлiцiя, тaк i opгaни HКBс.

Apeш.rт ..3pa.Цн и кi в'', ..вopoгi в нapoдy'', .. пapaзитiв'', ..ЦJп иryнi в'', ..сaбo-

тaxсникiв'' i т. д. peглaментyвaвся oднiеro зi l48 стaтeй кapнoгo

кoдексy сPсP. [e бyлa 58 стaття, якa мiстилa 14 пapaгpaфiв i нoсилa

дoсить poзплt{вчaстий xapaкr.€P, Щo дaвaлo пiдстaви зaстoсoвyвaти iT

пpaктичнo y всix нeoбхiдних випaдкaх.

.[ля apеu.lтiв внкopистoвyвaвся й випpoбyвaниЙ бiльIшoвикaп{и

мeтoд..oпop}t нa Maси,'' кoли пiд тt{скotlt пoлiтвiддiлiв aбo й без тaкoгo

се.rrянськi кoмiтети сxвaлroв:lли пoстaнoви пPo пPитягt{ен}Iя дo вiдпo.

вiдa,пьнoстi кoлицrнiх aгентiв пoльськoТ пoлiцiТ, oфiuеpiв i pялoвих

пoлiцейських' кoмaндиpiв Кopпyсy oxopoни кopдotly, вiйськoвoслyж-

бoвцiв пoльськoi apмii., нлeнiв пoлiтичних i гpoмaдсЬкиx opгaнiзaцiй,

якi дiяли зa чaсiв Пoльщi, iнruиx кaтегopiй нaселення. Пpaктиннo всi
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меruкaнцi зaxiднoyкpaТнсЬкиx зeмелЬ бiльrцoю абo мeнrцoIo мipolо
вiднyли нa сoбi нaслiдки pa.ЦянськсТ iнвaзiТ, пoпoBнrоюч|4 PяДу| apеЩ-
тaнтiв. .Qинaмiкa цьoгo пpoцeсy б1,лa piзlloю для oкpeш'их етнiчниx
гpyп' зaчепивIlIи пepeдyсiм пoлякiв як пaнiвнy дo tvloМенTy aнексiТ
гpyпy нaсeленtIя [96].

У peзyльтaтi iнтepнyвання й apештiв, як дoпoвiдaв oсoбистo
Й.Cтaлiнy нapкoп{ внyтpirшнiх спpirв Л. Беpiя (5 бepeзня l940 p.), y
тa6opaх для вiйськoвoпoлoненt{х yтpимyвaлoся (не paxylочи сoлдaтiв
й yнтepoфiueрсЬкoгo склaдy) |4 7з6 кoлишнix oфiцеpiв, нинoвникiв,
пortiш1и кi в, пoлi цeйських' жaндapм iв, тюpeмникiв, oсaдникiв i poзвiд-
tlикiв, зa нaцiolrальнiстю - пoнaд 9,| Уo lтoлякiв. У в'язницях заxiдниx
oблaст'ей УкpaiЪи й БiлopyсiТ пepeбyвалo l8 632 oсoби (iз ниx
l0 689 пoлякiв), якi бyли зaapeulтoвaнi opгaнaми HКвс як пpедстав-
никн opгaнiв влaди кoлиurньoi бypжyaзнoТ [Ioльщi внaслiдoк ..викpит-

тя'' tlttзки кoнтppеBoлtoцiйних пoвстatlсЬкиx opгaнiзaЦiй, звинyвaченЬ
y цIпиryнствi. Cepел ниx кoлllll lнi oфiuеpи (l207 нoл.), пoлiцel-tськi,
poзвiдники, )кaндapil{и (5 l4l), uIпиryни i дивеpсaнти (З41), кoлишнi
псlмiщики, фaбpикaнти й чинoвники (465), члени пoвстaнських тa
кoнтppевoлloцiйниx opгaнiзaцiй, iнtшi кoнтppeBoлloцiйнi елeI\{eнти
(5з45), пеpебiжникtl (6|27) [97]. Гpvпy пеpебiжникiв, нaзвaну в дoкy.
ментi, скЛaдaJIи нoлoвiки, якi нaмaгалltся lltляxoм пepетинy кopдoнy
3aJIиlIIитr,{ paдя}tсЬкy тepитopilo. Aле в бaгaтьox Bипaдкaх тaкi спpoби
зaкiннува.пшся тpaгiннo (зaтpимaнняM' apeштoм, слiдствoм i тpttвалим
пеpебyвaнням y в'язниrti). Пpoте сеpед нaзвaних y дoкyl{eнтi кaтeгo-
piй oсiб пеpeбiжники склaд:Ult{ нaй6iльrшy гpyпy, зaсвiднyюнlt 6aжaн.
ня бaгaтьox BиPвaтися зa мeжi ..pa.Дяtlськoгo patо''. Bизнaнi ..зaкopeнi-

лими' t{евипpaвними вoPoгaми pzщянськoТ влallи, пеpепoвнeниN{и
ненaвнстi дo pадянсЬкoгo лaдy'', бiльrшiсть циx лlодей (l4 700 вiйськo-
вoпoлонениx i l l 000 yв'язнeниx), згiднo з пoстaнoвoю L{К BКп(б)
вiд 5 лютoгo l940 p., бyли зaсyдженi дo вищoТ мipи пoкapaння [98].

Taке пoкapaння тягнyлo зa сoбою peпpeсивнi зaхoд}t i щoдo чле.
нiв Тхнix сiмей. Як вopoжий елемеI{т Poдини всix циx кaтет.opiй oсiб
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визнaнo неoбxiдним в}tселити вглиб сPсP. Toмy 2 6еpeзня l940 p.

пoлiтбropo цк BКП(б) i PHк сPсP yхваJrили пoстaнoви (вi,u,пoвi,Цнo,

N9 l l l3ll 14 й Ng 289-|27 сс) пpo висeлeння з paйoнiв 3aхiднoТУкpaТни

i 3axiднoi БiлopyсiТ члelliв сiмeй yсix пoмiщених y тaбopи й в'язницi

вiйськoвoпoлoнeниx i кoлиtшнiх oфiuepiв пoльськoТ apмii, a такoж тto-

peмникiв, жaндapмiв, poзвiдникiв, кoлиtшнix пoмiщикiв, фaбpикaнтiв i

чи нoвникiв Дepx(aпapaтy, yчaсникi в пoвстaнськиx тa кoнтppeвoлroцi й.

ниx opгaнiзaцiЙ, бiженuiв [99].
Poзпopядження кoмiсapa внyтpitшнiх спpaв Ns 00308 вiд 7 беpeзня

1940 p. мiстилo вкaзiвку пpo пpoведення l3 квiтня вtIселеtlня дo

Кaзaxстaнy з пpи€днaнoТ тepитopii бiльruе 60 тис. oсiб [l00]. .(ля

пpoвeдeння депopтaцiйнoi пoлiтикt{ пplr yпpaвлiннях HКBC зaхiдних

oблaстей УкpaТни бyлo poзпoчaтo ствopенtlя oпepaтивнI{х тpiйoк. У

нepгoвiй дllpeктивi Л. Бepii щoдo пpoвeдeння депopтaцiТ, якa нaдi-

йшлa вiдпoвiдaльнoмy зa ii пpoвe.u,eн}Iя нa тepитopiТ 3axiднoi УкpaТни

I. Cсpoвy, зaзнaЧiuloся: ..Пpи oпpaцювaннi плaнiв, a тaкo)к xoду Bисе-

ле}t!Iя, неoбхiднo викopистaти .Цoсвiд, нaбyтий вaми пiд нaс oпepaЦii з

oсaднI{кaми' не дoПyскaюч}l пoвтopен}Iя пoмилoк i недoлiкiв, якi мa.пи

мiсце пiд час пpoвeдення oпepaцiТ виселeння oсaдникiв i лiсникiв'' Il0l].

oкpeме poзпopядх(ення Л. БеpiТ Nэ |042|6 вiд 20 бeрзня тoгo ж

poкy нaпpaвлялoсЯ кepiвникaм мiсцевoТ влaди 4кт106инськoТ, Кyстa-

нaйсЬкoi, Пi вн iчнoкaзaхстaнсЬкoТ, Пaвлoдapськoi' Ceм ипaлaти нськoi

й AкмoлинськoТ oблaстeй, пеpе.Ц якиil{и висyвaJloся зaвдaння пpoвeсти

пiдгoтoвкy.Цo пpийнятгя в кoжнy з oбластей |5-20 тис. oсiб дeпopтo.

вaних. Cлiл бyлo тaкoх( ствoрити oпepaтивнi гpyпи з l\,lетolo пoдалЬ-

Iшoгo poзмiщенням виселенцiв y нoв}rх мiсцяx ix пoселення. .(oкyмент

тaкoж мiстив вкaзiвкy пpo видaчy Bисeленцям пaспopтiв iз зaписoм

пpo.iх дiйснiсть л}lII]е в paйoнax пoсeлeння [l02].
Пpoект oстaтoчнoi пoстaнoBи пpo пpoвeдeння Bисeлення тa пopя-

дoк прoвeдення aкцiТ Л. Бepiя нaдiслaв B. Мoлoтoвy 4 квiтня l940 p. У

зв'язкy з величезним oбсягoм poбoт.и, пoтpебoю poзв'я3aння бaгaтьoх
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opгaнiзauiйHиx питаIIЬ .lТ зaтвep.Цжeння PHК сPсP вiд6yлoся l0 квiтня
1940 p. (пoстaнoвa Ng497.|77 сс) paзoм з iнстpyкuiею НКBC пpo
виселення вка:raн!rх кaтегopiй нaселеll}tя (oфiцiЙна н:Lзвa категopiТ -
адмiнiстрaтивHo.вислaнi). Ha iх пiдстaвi лeпopтaцiТ пiдлягали: сiм'Т
pепpeсoвaних i вiйськoвoпoЛoнeних _ HaпpaвляI|I|cя нa l0 poкiв y пiв.
нiчний Кaзaхстaн (в Aктюбiнськy, Кyстaнaйськy, Пiвнiчнoкaзaxстaн-
ськy, ПaвлoдapсЬкv' Cемипaлaти}lськy й Aкмoлинськy oблaстi), бi.
женцi _ y пiвlriннi paйoни PoсiТ, в спецпoселеt{ня пpи лiсозaгoтiвлях;
повiТ, пoведiнкa яких бyлa визнaнa тaкotо' щo зaгpoжус нe тiльки
мop:l,льt{OМy, але й гpoмaдсЬкoмy пopядкy' нaпpaBлялися дo Кaзax.
ськoТ тa УзбецькoТ PсP [l0з]. 3aтвеp,Цжeнa iнстpyкцiя пpo виселеl{}Iя
пolllиpювaлacя нa oсiб, якi пiдпaдaлlt пiд пoстaнoвy вiд 2 бepезня тoгo
ж poкy. Згiднo з пoстaнoвolo' дeпopтaцiТ пiдлягaлo 22-25 тисяч сi.
мeй [ l04].

ЕIa пiдстaвi дoслiдження тисяч aнкет депopтoвal{их, пoльський
yseний e. Tyxoльський ствep.ЦЖУ€, Щo oднiеto з пiдстaв дJIя вклlo.
Че}tня y списк}r виселенцiв бyлo.llисrувaн}rя з piдними, якi пеpeбyвaли
в табopaх вiйськoвoпoлol{еtlих. Baжливим д)кepелoм iнфopмaцiТ в
тaкoМy випaдкy стaвzutи звopoтнi пoцrтoвi aдpеси. У випaдкaх' кoЛи
yв'язнeнi oфiцepи нe писtlли свoТм poдинaм' a дaв.UIt{ [м знaти пpo
сe6e vеpез тpeтiх oсiб, тaкi сiм'Т зaлиurEЦися нa мiсцях [l05]. Cпeui.
альнa poбoтa пpoвoдилacяIl у тaбopax вiйськoвoпoлol{ениx для з'ясy-
вaI{ня aдpeс Тxнix сiмeй. oтжe, пpинцип кoлектиBHoТ вiдпoвiдальнoстi
пPoдoвжyвaв внзнaчaти сyтнiсть л.эпopтaцiйнoТ пoлiтики, якa бyлa
пotшиpeнa нa дiтей, дpyж}rн, poдичiв apeштoвaних' iнтepнoвaних,
бiженuiв, yсiх oсiб, кoтpi paзoм мeцIк:lлlt в бyлинкy.

Cеpйoзним зaстepежеt{ням дJrя цих лtoдей ст.rлa щe лютневa
депopтaцiя 1940 p. Bтiкaти вжe нe бyлo кyли. Багaтo жiнoк, нa якиx
JIeх(aв вeсЬ тягap вiдпoвiдaльнoстi зa poдинy' нa кpaйнiй в}tпaдoк ще
тoдi poзпoнaли пiдгoтoвкy дo виселеtttlя. Cytшився хлiб' в'ялилoся
il{'ясo, сOлилoся сzUIo' в oднoмy мiсцi лeжали нaйбiльцl нeoбхiдниl"t
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oдяг' взyття, бiлизнa [106]. Taкa niдгoтoвкa дoпoмoглa бaгaтьoм

людям тoдi, кoли пiд чaс пpoBедення лpyгoТ депopтaцiйнoТ onepauii,

нaдaвaJloся вкpaЙ мaлo чaсy нa збip yсiх нeoбхiдних pенeй. У квiтнi

l940 p. виселеttttя зaзI{:rлo й те нaселeння yкpaiнсЬк}lx сiл' яке деIlloн.

стpaтивl{o бoйкoтyвaлo беpезнeвi вибopи тoгo )к poкy дo PI-lК сPсP'

BepxoвнoТ Paди УPCP тa мiсцeвих paд [l07].

Дpyгa N{aсoвa депopтaцiя poзгoPнyлaся чеpез двa мiсяцi пiсля пеp.

шoТ. Як вкaзyr пoльський дoслiдник Ч. Пapтaн, цi двa мiсяцi бyли

чaсoп{ пеpeТздy вaгoнiв iз зaxiднoyкpaiнських зеIvleлЬ лo Cибipy i нa.

зaд [l08]. Paзoм iз зaлiзничним тpaнспoPтoм y pегioн пoвеpнyлися тi

ж сaмi вiддiли HКBс, якi пpoвoдили aкцiю висeлeння. Пpи6yття

пopoжttiх вaгoнiв виKпикzuto сepeд ttaселе}l}tя зpoзyмiлe пoчyття

стpахy. Biн бyв небезпiдстaвним. Уже внoчi з |2нa |3 квiтня l940 p.

вiдбyлoся чepгoвe вiдпpaвлення iз зaхiднoyкpaТнськиx земeль кoнтt{н.

гентy тaк звaних ..aдмiнiстpaтивнo.вислaниx''. Мexaнiзм пpoвe.Цeння

чepгoвoгo виселеt|}tя l\{iшlo чим вiдpiзнявся вiд пoпеpедньoi дeпopтацiТ.

Унoчi aбo нa свiтaнкy дo бyдинкiв пpибyвaли гpyпи вiйськoвих i

фyнкшioнеpiв HКBC y кiлькoстi дo п'ятt,l oсiб. У бiльlшoстi випaдкiв _

двo€.тpoе. Гpyпolo кеPyвaB oфiuep HкBс. .(oпoмory Тм нaдaвaли мiс-

цeвi мiлiцioнеpи, oзбpoснi кapaбiнaми, aбo цивiльнi oсoби, пpeдстaв-

ники мiсцевoТ paдянськoi влaди. Hеpiдкo вotlи викoнyвaли poль пеpе-

Ulaдaчa. Як згa.Цytoть свiдки тt,tх пoдiй, чaстo жiнкaм' мaтepям сiмeЙ

пiдсryпнo пoвiдoмлялoся' щo вoни пoiдуть тyди' де нa ниx чекaс

нoлoвiк; дiтям _ щo вoни пoiдyть дo бaтькa Il09]. ТaкиNl чи}toм лtодям

дaв:UIaся нaдiя щoдo дoлi гoлoви сiм'i, щo.цoпoмaгaлo yникнyти бyдь-

якиx спpoб oпopy. Biд ..лloдянoстi'' вiйськoвих, якi пpoвoдl{ли oпepa-

цiю, зaлeжaлo' щo мoгли взяти iз сoбo}o висeлeнцi. .(eякi з ниx зaпев-

l{яли' щo тaм' кyди пoiдyть сiм'Т, iх зaбезпeчaть всiм неoбxiдtlим' тo.

мy нiroгo бpaти iз сoбoю не noтpiбнo. Aле oкpемi з членiв oпepa.

тIlBних гpyп нaвiть пiдкaзyвaли, щo пoтpiбнo взяти з сoбoю. B дopory

дoзвoлялoся бpaти нeвеликy кiлькiсть iя<i (xлiб, кarui, цyкop), oдяг,

к}yття, пoстiлЬ, oсoбисry бiлизнy.
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oсь як oписaв ry нiн син пpo(эeсiйнoгo сoЛдaта' який меruкав у
Capнeнськомy пoвiтi нa Boлинi. ..Пiсля аpсll lтy бaтькa чеpез нeдoвгий
нaс y квiтневy нiн |940 p. нaс poзбyлиB стyк пpнкЛaдами кapaбiнiв y
лвеpi бyдинкy' t{е пptlЙulли зa нaми oзбpoснi сoЛJ(aти IIКBC. Дaли
нaм 20 хвиЛи!t нa збopи i пoвiдoмили, щo ми apеIIIтoBaнi i бу.leмo
виселeнi. Мoя мaмa схoпилa 2,5 piннy Мolо сестpy i зaxлннаtoчись вiд
плaчу IIoчiUIa пpитyляти нaс дo себе. У визнaчений чaс здy)к:rлa
зiбpaти тpoхpt oдягy. Бyrtи ьlи бpyr.альнo вllгlraнi з бyлинкy i темtIoТ
нoчi пiд кoнвoсМ вiдпpaвлelti нa зaлiзничнy стattцito' де стoялl,|
тpанспopтнi вагoни д..lя хyдoби iз зaгpaтoвaн!ltЧи кoЛIочиtvl дpoТorvt
вiкнaми. Нaс зarштoвхzulи в oдин з вaгoнiв як звipiв, зaсyttyЛи лвepi i
зaчl l t lиЛи нa засyв' '  I l l0].  Ha схiд r .paнспoрТ pyцJaв пiзнo ввечеpi абo
внoчi з l3 нa 14 квiтня. B oдиничних Bипадкaх тpaнспopт стoЯB дo
двоx дltiв нa стаlIЦiТ, дoпoки не зaпoвнIоBaBся лIодьмн iз нaвкoлttrцнiх
нaселeних пyнктiв.

oкpiм }lазвaниx y дoкyмeнтaх категopiй oсiб, депopтaцiТ зzt:lFlaли
внителi, лpiбнi тopгoвцi, гpoмaдськi дiячi i нaвiть бiльш зaмoжнi селя-
lIи _ (6кypкyлi' ', 

влaсники гoспoдapств' кoтpi вoлoдiли зeмлеro пoнaд
устаI ioвлеHy нopмy (5 гa -y пpимiськiй зoнi , .7 гa_ y селaх i  l0 га _y

гipськiй ьliсцевoстi) [l l l]. Якшo ж Bpаxyвaти те' Щo' нaпpllклaд' l{a
Boлинi зеМeлЬниlr,tи дi.ltянками бiльtuе 5 гa кopистyвaJIoся пoнa,ц
з8 % [ l l2] гoспoдapств'  тo. l iн iм гoспo,цapям i  члettaм с iмeй aвтoмa-
тl{Чllo 3aгpожyвaЛo тaк звaне ..рoзк)'pкyЛеtltlя' ' 

i висeлеltltя У вiддалеlti
paйoни сPсP'

Cеpед деlTopTotsaних бyлo бaгaтo xсiнoк, дiтей, oсiб пoxи:loгo вiкy,
тoбтo членiв сiмей заapeшJтoвaних грotvtaдян. Кpiм лpyхсин i дiтей
зaаpеll lТoвaн}lx' виселеннIо пiдлягaли Й iнtui poлиvi, якi вели iз сiм'сto
спlЛЬl{е гoспo'ца.рствo. Як згaдyвa;з oдин iз деПop.Ioвaниx, кoлtt iх
вивoзиЛи вглиб сPCP, Тo сеРед 63 oсiб, якi Тxaryн в йoгo вaгoнi. бvllo
ЛицIe чoт}lpи дopoслих нoлoвiки [ l  l3].

Bивoзнлися тaкox( poдиIlи' в яких нe бyлo r.oлiв сiм'Т. У тaкoмy
рaзi ввaжaпoся. lцo oстaнtti бy.lrи aбo зaapеIuтoBaнi, aбo вТекЛи Д()
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нiмeцькoТ зot{и oкyпaцii. .Цля paдянськoТ влaди i в пepu-loмУ, i в

дpyгollry Bипaдкy це бyли сiм'Т вopoгiв нapoдy. Лиш:e в Кaзaхстaн,

зг iднo з пoстaнoвoIо PHК вiд 10 квiтня l9a0p. стaнoм нa l8 жoвтня,

тoбтo зa пiвpoкy, iз зaxiдних oблaсr.ей УкpaТни i БiлopyсiТ булo

виселеl lo 60 670 нoл. I l  l4].  Poсiйський дoслiдник O. Гуp'янoв, який

BивчaB це пиТання lra piв l t i  oкpсм}tх ешелoнiв, oцiнив зaгaльнy кiль-

кiсть депopтoвaних iз зaхiдних земеЛь y квiтнi  в 6l  тис. нoлoвiк [ l  l5].

Cеpeл них дo 6тиc. с iмей стaнoвиЛи кypкyлi I l  l6].  80 o% виселеItиx

скЛaдEUIt l  жiнкl l  i  д iти [ l l7].  Як i  y випaдкy з oцiнкoю мaсштабiв

пеptшoТ ДепopтaцiТ, пoльськi дoслiдники iстoтrlo зaвищyють кiлькiсть

переселeниx' tlzвивaК)чи цифpy 320 тиc. нoлoвiк [l l8].

Пpo квiтнеBy депopTацilо зi Львoвa детальнi спoГaди з.L,tиlltив

вiдoм и й yкpaТнськи й apxiтектop Iгop Cтapoсoльський. ..PядaN,{t.{ cToяЛ|I

eшIелollи' дo якиx пiд'Тздили вантarкнi мaши}tи з кнoвoбpaнцями).

Пiд'Тхaлa наu]a мaцI}tнa дo тoвapoвoГo, як i всi вагoнy. B кiнцяx

вaгoнy бyли пoвеpхoвi (мox<е i тpипoвеpхoвi) наpи. У вaгoнi бyли сaмi

жiнки i дiти.... Ha piзниx стaнцiях ми дoгaняли (i дoвгo стoяли pядoгr{)

такi lк тpансПopти 3 дpyгих <гaлилейських> мiст' ' Il l9].

Умoви пepeТзлy бyли склaдниI\,rи. Ha зaлiзничнl,lx стaнцiяx двi

дopoслi oсoби з кo)кнoгo вaгoнy пpиIroсили y вiдpaх гapячy вo,ЦУ _

oкpiп, aбo ж якyсь piлку iжy ни кaшi, пoлитi oлiеro. Poздaвaвся тaкoж

нopний хлiб. Bеликoю пiдмoгolо для виселeнцiв стали хapнi, якi вoни

взяЛи з дoг"ry. 3нaчнoto пpoблемotо дЛя депopтoвaних стaвaв бpaк

вoди, якoТ вистaчiulo ЛИ|nе Д,Ля втaмyвaння спpaги. Ha вiдмiнy вiд

лlотневoТ депopтaЦiТ, кoЛи в лopoзi бaгaтo лlодей вмиp€rЛo вiд xoлo.Дy,

пеpеBезення лtoдей дo Кaзaхстaнy пiд vaс дpyгoТ дeпopтaЦii y вeсняtty

пoгoдy сyпpoвoджyB.Lпoся з}lачнo ttи}(чиМ вiдсoткoм смеpтнoстi I l 20].

Pеалiзaцiя леIropтaцiйнoТ гlo:riтики в зaxiдних oбластях УкpaТни

сyпpoвoджyвuulaся з бoку безпoсepеднiх викoнaвцiв ypялoвиx poзпo-

pядженЬ знaЧнoro кiлькiстto злoB)l(ивaнь, щo з!иy[Ilенi бyли визtlавaти

вiдпoвiднi влaДнi iнститyти нa мiсtlях. T.ак, нaчальrlик .(елятиllсЬкoгo

l r8
l l9
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рaйвiддiлy HКBс Cвистилlок ..зaмiсть oпepaтивнo-чекiстськoТ рoбoти
зaймaвся бapaxoльствoм, iздив пo квapтиpaх виселених' де вибиpaв
сoбi кpaшi pенi' '. У квiтнi l940 p. ..пiсля висeленtlя poдин pепPесoвa-

IIих oфiцеpiв пoльськoТ apмiТ тa iншиx, меблi й pечi, щo зzUIиtIlzUIися в
кваpтиpaх' oпeчaтyв:lлltся i здaвaлИcя Д\Ля peалiзaпii дoвipeним oсo-
бaм. Cвистилюк без вiдoмa дoвipetIиx oсiб вiдчltняв квapтиpl{, ви6и.
paв сoбi дoбpi pеvi, a пoтiм кyпyвaв Тх y лoвipених oсiб зa мil l iмаль-

ними цiнaми' Кpiм тoгo, вiдвiдylочи Bк:Baнi квapтиpи, Cвистилtoк,

tloмiнaюЧи, Щo лpiбнi дoмаruнi pенi нe внeсeнi в oпис' зaбиpaв тaкi

сoбi ' '  I l2 l] .
lloшиpeним явищeм бyлo poзкpaдaння мaйнa а6o зaмiнa' пеpед-

yсiм кс'рiв i кoнеii BисrJкoпрoдyктивltих пopiд нa хвopy i стapy xyлoбy.
ГIрaцiвtrlIкaм. якi чинили такi дii, лиrше пoгpoжyвaли пoкapaнням' аJIе'
як iIF'aвltлo. вoнll вiдбyвaлися виxoвнoю poзмoвolо в кoмпapтiЙнt{х кa-
бiнe'гaх. l]oдiбнi вl,Iпaцки бyли непooдиl{oкиI\,lи. Aле тaких слyжбoвцiв
нe il{oжнa бyлo вiдкликaти нtвaд y сxiднi pегioни сPсP, oскiльки сaме
вoI{и пoBltннi бyли пpoдoвжyвaти yтвеpдження paдянськoi влaди.
Cаме тaкi каДPи гoтoвi бyли y ствоpених для tlиx yмoвax yсе.цoзBo-

ленoстi вllкo}Iaти бу.Ць-якe зaвдaнtrя звеpxy' t{eзвaжaючи rIa пpaвa i
гiднiсть як oкpeмoi лIoдt,tни' тaк i цiлoгo }{apoдy.

Taким чинo!r,t' дpyгa дeпopтaцiя з тepитopii зaхiднoyкpaТнсЬких

зe!v|eлЬ oхoпилa piзнi гpyпи нaсeле}tllя: зar\{o)кних сeлян, пpидвoptlих
ypядникiв, мецrкaнцiв пprrкopдoннoТ смyги, сiм'Т вiйськoвих тa пoлi.

цейських, сiм'Т yв'язнениx деpжaвних слyжбoвцiв i пpaЦiвникiв сaмo-
yпpaвлiння (..сaмoжoндУ''), гpoмaдсЬкl{x,Дiянiв, a тaкoх( влaсникiв

гoспoдapств. Cepед них бyли нe тiльки пoльсЬкi, a й yкpaiнськi, eвpей-

ськi po.пини, 6aтьки якиx зaзн:Urи apеIIIтy aбo виявля:rи лoяльнiсть

дoвoеннiй пoltьськiй влaдi, нaJIе)к.Urи дo зal\{oжнt{х веpств нaселeннЯ.

Cтатyс дeпoртoвaниx y квiтнi 1940 p. фopмальнсl вiлpiзнявся вiд
пoпеpеднЬo BиBeзених гpyп _ вoни бyли aдмiнiстpaтивнo зaслaнi нa
l0 poкiв. АдмiнiстpaтI,tвl{o-Bислaнi не пoтpaпили y спецnoселeння

Poздй |||. ,Qenopmaцitiнa noлimuка як заctб gcmaнoвлeнtLя ma функl;ioнg-

--ванt+яpаdянcьrc9i@у_":gd.уу:з!n"р:lуy-g*tуJ]E9-19a1pp,)

[lКBс, a 6улn poзселeнi гoлoвниМ чинolrt y кoлгoспaх, pа.Цгoспaх i

poбiтниних селищaх piзниx пiдпpисмств lIIести oбластeй Кaзaxстанy
(Пiвнivнoкaзaхстa}IськoТ, 11aвлoдapськoi, Кyстанal"tськoТ, Aктюбин-

ськoi, CeмипaлaтинськoТ тa АкмoлI{нськoi). Ha вiдмiнy вiд спецпo-

селенцiв.oсaдникiв, aдмiнiстpaтивнo-вислaнi пpoживaJIи paзoм iз

мiсцевим нaсeлeнняIvl.
Мiжнapoднa грoмaдськiсть oтpимaлa пеpllly oфiuiйнy iнфopмаuiro

пpo poзгopтaння paдянськoto вЛaдoю l{a aнексoBaних тepитoplяx

лeпopтаuiйнoТ пoлiтики пiд нaс кoнфepенцiТ, скликaнoi в Бeлгpaдi

(29тpaвня _ 2 неpвня l9a0p.) вiд Гoлoвнoгo кoмендантa Coюзy

збpoйнoТ бopoтьби' пop. Poмaнa .Гaгapськoгo. У свoТй дonoвiдi вiн

звеpнyв yвaгy I{a тe' щo ..плaнoвa i пoслiдoвнa екстepмiнaцiя (фiзичнe

знищeння) пoлЬсЬкoгo eЛеN{ентy oхoпила всi гpyпи, B пepцJy чepгy

скеpoвyючllсЬ пpoти тиx' xTo бyв здaтен нoсити збporo... Чepгoвiсть

гPyп, oxoплеttих депopтaцiсlо: oфiuepи, пiлoфiuеpи' oсaдн[lки,

пoлiЦiя, пpaцiвннки .ЦepжавнoТ aдмiнiстpauii i мiсцевoгo сaмoyпPaв-

лiння, вpеruтi _ сeлo... Paдянськa екстеpмiнацiйнa пoлiтикa зaстoсo-

Byсться зpеIштoto й пpoти нaцioнaлiстiв yкpаТнськиx i жидiвськиx;

oднaк пepедyсiм пеpеслiдyс пoлякiв'' [|22|" lo 19 квiтня 1940 p., зa

пiлpaxyнками допoвiдaчa, з peгioнy 6yлo дeпopтoвaнo близькo мiль-

йoнa oсiб.

AкцiТ мaсoвиx висeлeнь пpeдстaвникiв кoлиrШньoТ пoлЬськoТ

пoлiтичнoТ систeIии тa iхнiх сiмeй пoсднуBaлИcя paдянськolo влaдoю 3

Ь{eнш мaсuiтабними депopтaЦiями цiлих poдин зaxiднoyкpaiнських

oблaстeй y внyтpiruнi paйoни Укpaiни. Boни спpямoвyвaлися пеpeд.

yсiм нa виселeння мeшкaнцiв, якi зaлюднroвuulи t{oвoyтвopeнy пpи.

кopдo}rнy сN{yry, oчищeння uiсТ r.epитopiТ вiд бiженцiв iз центp.UIьниx
oблaстей Пoльщi. Taк, спeцiалЬнa пoстaнoва PHК УPсP i цК КП(б)У

вiд 3 квiтня l940 p. пеpeдбaнала вiдсeлення i пеpесeлeння житeлiв iз

'C3Б - тa€}lнa вiйськoвa opгaнiзauiя, зaснoва}tа l3 листoпaдa l939 p. в Пa-
pия<i нaкaзoм Bеpхoвнoгo Гoлoвнoкoмaндyючoгo генеp.rлa Bлaдислaвa Ciкop.
ськoгo'
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800-метpoвoТ пpикopлoннoi смyги в зaxiдних oблaстяx тa oчищення
цiеТ смyги вiл бyдiвeль [l23]. Пpoхсивaння в пpикopдoнниx paйoнax,
пoблизy вiйськoвиx oб'ектiв, щo мaсoвo бyлyвaлися не тiльки вздoвж
кop.Цoнiв, а й нa Boлинi, y Теpнoпiльськiй, Cтaнiслaвськiй oблaстях,
став.rлo щe oднiсю вaгolr.loю пiдстaвoю дJlя N{aсoвиx висeлeнь нaселен-
ня..[.oкyмент зoбoв'язaв oблaснi пapтiйнi тa paдянсЬкi opгaни Boлин.
ськoТ, Львiвськo.i, .(poгoбицькoi, CтaнiслaвськoТ i TepнoпiльськoТ oб-
лaстeй y дy)ке стислi тepмiни (дo zо квiтня l940 p.) висeлI,lтll з 229 нa-
селeнItx пyнкгiв 222|2 tюдин зaгaлЬнolo чисeльнiстlо l02 800 oсiб [l24].
Ha пеpeселенцiв чекaли вiльнi мiсця y схiднoмy pегioнi зaхi.ц,ниx
oблaстей УкpaТни, звiдки бyли вивезенi в Cибip BзиMкy l940 p. пoль-
ськi oсaдники i звiдки виТхали нiмeцькi кoлoнiсr.и. Тaк y Teрнoпiль.
ськiй oблaстi бyлo poзсeлeнo 20 1l8 oсiб, iз }|их y 3a.пiulицькoмy
paйoнi _ 9 з|2 oсiб, МeльtlицЬкoмy _ l0 806 [l25]. Пеpeдaн}Iя пpибy-
лим сюди висeлeнцям iз 800-мeтpoвoТ зoни мaйнa пoпеpеднЬo депop-
тoвaниx влaсникiв фopмyвa,пo сePед ниx eлel{ент Тx мopaльнoi
спiвyнaстi з pадя}tськolo влaдoю. Biдселeння мeIшкaнцiв мiст Устилyг,
Coкaль, Угнiв, ПepeмllIшль, ЛeсЬкo, Кyти тa 3aлiщики пepедбaraлoся
прoвести зa мaтеpiaлaми HКBC УPсP, a це oзнaЧirлo pе)l(имнy

депopтaцiкl y вiддaленi paйoни сPсP.
У l9з9 p. poзпoчaтo щe oднy дeпopтaцiйнy aкuiю нa Львiвщинi.

Зa poзпopялжeнням ypядy в цeнтpi ryстoнaселeнoгo чll нaвiть пepенa.
селeI{oгo pегioну poзпoчaтo ствopення Явopiвськoгo вiйськoвoгo
пoлiгoнy. ,{ля тoгo лiквiдoвaнo l28 сiл тa хyтopiв тa вiдселенo пoнaд
l50 тисяч мешкaнцiв. Цe вiдселeння м.UIo тaкoж хapaктep рпpeсивнoi
дeпopтaцiТ, oскiльки знaчI{y чaстиtty цьoгo кoнтt{нгeнтy лroдей бyлo
пepеселенo зa мeжi УкpaТни, зoкpеIvra в Бeссapaбiю [126]. eвдoкiя
ПapaЩyк, якa мeIшкaJIa в с. Кypнl{ки' згaдy€: ..y 1940 poui нa СвятuЙ
вeнip oгoлoсилI{, щo бyлyть нaс виBoзltти. Biйськoвi xoдили пo селy i
пepевipялн, чи люди гoтyloтЬся. Чepез ти)|(денЬ зaвaнтalкили людeй y
вaгoнt{ i пoвезли в Мoлдaвiю. У вaгoнaх _ зимнo' в дopoзi вмиpzrли

PoздЬ |||. ,Qenopmaцiйнo noлimurca яrc зo,ciб уcmoнoвле|о-r'я mo фgнtаlioну.
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дopoслi i дiти''. B iнtциx випaдкzrх (напpиклaд с. тpoстянeць) чaсy нa

пiдгoтoвкy дo висeлeн}rя }Iе дaв:rли: ..BiЙськo oбсryпилo сeлo' всix

завaнтФl(или нa пiдвoди i пpивезли в с. Зимнa Boлa...' ' [l27].
Ha лiтo бyлa вiдклaдeнa дeпopтaЦiя oсoбливoгo кoнтингeнтy

спецпеpесeлeнцiв-бiженцiв. Унaслiдoк пpoвeдення вiЙськoвих дil-l y

пoльсЬкo.нiмецькiй вiйнi нa зaхiднoyкpaТнсЬкtlx зeмлях з,яBИлacя

з}Iaчнa кiлькiсть бiжeнцiв iз Пoльщi. Бiжeнцями ст:UIи кoлиlllнi пoль-

ськi гpoмaдяни' в oснoвнoмy' пepeсeленцi iз зaxiдних i Цeнтpaльних

вoсвoдств Пoльщi, якi втiкaли вiд нaстyпaючoгo нa сxiд вepп{ilxтy.

3гiднo з деякими пoлЬсЬкиtrtи oцiнкaми, лишe у Львoвi в 1939 p.

пepeбyвалo 6лизькo з00-400 тис. yтiкaнiв. Paдянськa владa oцiнювaлa

ix кiлькiсть y мiстi в листoIlaдi l939 p. пpиблизнo y 80 тис. oсiб [l28].
У pезyльтaтi yгoди мiж lll Pейхoм i сPсP, yклa.Ц'енoi нaпpикiнui

гpyд}tя l939 p., чaстинa бiженцiв мor.лa пoвepнyтися дo свoii мiсць

пpo)I(ивaння. Aкцiя пеpeселeння тP!{в:rлa вiд лloтoгo дo чеpвttя l940 p.

oднaк не всi бiжeнцi хoтiли пoвеpтaтися пiд нiмeцькy Bладy.

3a свoТм скJIaдoIll кotlтиtlге}lт бiженцiв, як i кoнтингент oсaдникiв,

бyв бaгaтoкaцioнaльниN{' сepед ниx _ висoкий вiдсoтoк пoлякiв, a

тaкo)к евpeТв (близькo 85%) [l29], кoтpi зtt.Ulи пpo гiтлepiвськi мeтo.

ди ..poзв'язaння евpeйськoгo питaння'' в eвpoпi, a тoмy lIIyкzUIи виIvry-

ltlенoгo пpитyлкy нa paдянсЬкiй теpитopiТ. Чaстинa бiя<енцiв oпиHи-

лaсЬ y схiднiй Пoльщi пiсля lвepeсня l939p. тa Bиявляла бaжaння

виiхaтн нa теpитopi}o' oкyпoвaнy нiмцями, aле пpийняти ii Hiмeччинa

вiдмoвлялaся, aбo ж зaтяryвaла чaс po3гляlly пoдaних з:lяв. Цi лroди

нaвiть }|е yявляли, щo бyдyть вiднесенi дo кaтегopiТ Bopoжoгo

елеl\'еttтy, який п iдлягaв pепреси Bн i й нeйтpaлiзaцii чеpез виселеtlttя.

Якщo poзпoчaтa в четвеpтoмy квapтaлi l939 p. poбoтa сеpед бi-

женцiв i бeзpoбiтниx' якиx' вiдпoвiднo, пpибyлo нa тepитopiro Укpaiни

32775 й 15 000 oсiб, пеpедбaчaлa нaпpавлеHt{я нa poбory y вyгiльнy

пpoм ислoвiсть Cталi нськoТ тa Bopotш илoвгpa.Цськoi oблaстеЙ, iнIлi pe.

гioни сxiднoi УкpаТни (най6iльu.re Тx oпинилoсь y Biнниuькiй, Житo-
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миpськiй, Чepнiгiвськiй oблaстях) tшляхoм тpyдoвoгo нa6opy Il30], тo
влiткy 1940 p. вoни бyли вiднесенi дo кaтeгopii oсiб, якi пiдлягaли
пpимyсoвoмy виселеннto.

Як змiнилoся стaBлення paдянськoТ влaди дo бiженцiв Haoчнo
хapaктepизyс випaдoк' пpo який згaдy€ y свoТй кнt.tзi ..тpaгeдiя l94l''
oлег Poмaнiв. У квiтнi l940 p. пiд чaс пpoтисвpeйськoТ aкцiТ в мiстeч.
кy Бeлзi нiмui зiбpa.гlи кoлoнy пoнaд пiвтopи тисячi свpеТв i ruвидким
пituим мapшIeм пepeгнaли Тх vepез кopдoъI y Coкалi нa paдянсЬкy
тepитopiю. I{я тpaгiннa пoдiя схвt{лювaлa всe нaсeлення' a такoж
мiсцевy влaдy. Бiженцями спoчaткy .ЦУже дбaйливo oпiкyвaлися, Тх
oдягнyл}t' }taгoдyвaли, poзмiстилl{ в oкpеМиx пpимiщeннях. Пpoтe
repeз лекiлькa тижнiв ii yсix дo сдинoТ oсoби депopтyBaЛи пiд
кol.rвorм нa схiд y спецпoсeлeння [l3l].

5 нepвня l940 p. зaвеpшилa свoю poбoтy нiмеuькa кoмiсiя, якa
poзглядirлa iнливiдya.пьнi зaяви кoлиtшнiх пoльсЬких гpoМaдян пpo
пepесeлeння нa кoнтpoльoBaнy нiмцями теpитopilо. У pезyльтaтi iТ
дiяльнoстi дo Гeнepaльнoi ryбepнii (в oснoвнo}ry в Лoдзь) пoвеpl{y.
лoся 66 тис. oсiб [lз2]. Тi ж iз кoлишнix пoльських гpo['aдян, кoтpi
oтpимaли вiдмoвy нiмeцькoТ стoрo}lи' aвтoмaтичl{o пoтpaпляли дo
кaтeгopiТ бiженцiв.

orrepaцiя iз висeлeння iз зaxiдних oблaстeй УкpaТни бiжeнцiв
pозпoчaлaся в нiч з 28 нa 29 неpвня 1940 p. (зaвеpIшенa в лpyгiй
troлoвинi липня)' Тepмiн iT пpoвeдення тaкoж бyв пoв'язaний iз чaсoм
пoвеpнeння пopoжнЬoгo тpaнспopry iз Кaзaхстaнy (шiсть тижнiв)
пiсля пepeвeзен}|я дpyгoТ хвилi дeпсlpтoвaниx. Зa iнфopмaцiсю нaнaль-
никa ЛьвiвськoТ залiзницi .Цoнченкa, нaдiслaнoю Hapкoмy tшляхiв
CПoлyчgцц" УPсP Л. Кaгaнoвичy тa нapкoмy внyтpilшнix спpaв pес-
пyблiки [. Cсpoвy, впpoдoв)к дoби д.ля пеpeвезення спецпеpесeлeнцiв
бyлo пoдaнo | 282 вaгoни' пoвнiстlо вдiUIoся вIlкoнaти й плaн ПoдaHня
пopoжt{якa _ l 653 вaгol{и [l33]. .Цля yнaстi y висeлeннi 6iженцiв двo-
rиa poзнаpядкaми IIКBC УPсP дo м. Львoвa бyлo нaпPaвлel{o 2 200 oпе-
paтиBl{их пpaцiвникiв цьoгo вiдoмствa Il34].

Poздй ||I. lenopmaцiЙнa noлшmuкo яrc зaciб уcmoнoвJl,еншя ma фgюajoнg-

_в. lEФ1нфd Зo"0 чэ э@уу:э9+"",*-! rcpgi""Jl29Э:]g q!-pg)-

Як свiдчaть yчaсники тиx дpail.raтичниx пoдiй, ..бiжeнцiв зaтpимy.

вzUIи як злoчинцiв бeз oглядy нa стaтЬ, вiк: сцeни, якi вiдбyвaютЬся y

цей чaс вaжкo oписaти, BeдyтЬ нещaсних пiд oхopoнoto невiдoмo

кyдt{''. ..Нa дняx, _ iдеться в iнtuoмy свiдчeннi, - я 6ув y Кoвeлi,

Лyuьку. Бaчив жaxливy кapти}ly. 3дiйснюючI{ висeлeння бiжeнцiв,

зaбиpaють бyквaльнo всiх' вивoзять нa китaйський кopлoн'' Il35].
Haсильницькi дiТ викликzrли спpaвeдливий спpoтив iз бoкy Лlo.Ц€Й,

кoтpиx пpимyсoвo висeлялt{. HеlнститyЦioнaльнi фopми pеaryвaHня

нa депopтaцiйнy пoлiтикy бyли piзнoмaнiтн}lМи. Taк, y зaписui yпpaв.

лiння внyтpilшнix спpaв BoлинськoТ oблaстi HКBс УPсP, нaдiслaнiй

зaстyп}Iикy нapкoМa внyтpiulнiх спpaв УPсP кaпiтaнy дepжбeзпeки
Гopлинськolt,ty' вк:tзyвurлoся нa iнцидент пoблизy м. Boлoдимиpa-Bo-

линсЬкoгo. Гpyпa сeлян-yкpaТнцiв, мaйже 20 сiмeй, якi пpoxсивa.пи у
збу.Ц,oвaних нl{мl,l земJlянкax тa кypенях, вiдмoвилася пpoвести пo-

гpyзкy в еlltелotlи. Близькo l20 чoлoвiк oзбpoiлися кoсaми й вltлaми,

в}lявляючи в тaкий спoсiб свoro piшy.riсть i небaхсaння вltкoнyвaти

нaк:Цt. Лtoди пiдкopилися лицIe пiс.lш пpибyття }ra мiсцe кoнфлiктy

двoх вaнт.Dкiвoк oзбpoсних вiйськoвих. У зaписцi тaкoж дoпoвiдaлoся
пpo втечy вiд енкaвeдистiв y Boлoдимиpi-Boлинськoмy бiжeнця.oди-

нaкa Boлкa loзeфa. Пiд чaс йoгo зaтpимaння 6yлa викopистaнa з6poя,

пiсля чoгo пopaненoгo бiжeнця вiдпpaвили y лiкapнro в'язницi Il36].
Haсильницькi дii влaди виKпик.lли нeгaтивнy peaкuiro в чaсти}lи

мiсцевoгo нaселе}l}tя. Пpaцiвникaми вiдпoвiдних слyжб фiксyвaлися
I{eпooдиttoкi випaдки opгaнiзaцiТ лIoдьми збopy кotцтiв i пpoлyктiв

для виселeЦцiв i пеpедaнi ix y вaгoни. У дoпoвiднiЙ зaписцi пpo висe-

лeння бiхсeнцiв iз TepнoпiльськoТ oблaстi нaвoдилися й тaкi вl{слoв-

лк)вaння oкpемих меrшкaнцiв, якi стaвaлlи пpивoдoм для ii oпеpaтив-

нoгo пpийнят,гя нa oблiк. Haпpиклaд, гpott{адяllкa Мa.лицlевськa зaяви.

лa: ..Bисeлeння бiжeнцiв _ цe знyщaння' paдянськa Bлaда дoпyскar тe'

чoгo l{емae нaвiть y фaшистськиx дepжaвaх. Bисeляють свpeТв, лtoди

влaulтyв.rлися нa нoвoмy мiсui жи1.и, a Тx зaнaпaщaють. I{им висeлe}|-
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ryr@ o6 лаcmях У t<trl аtнu ( tEg-ЦEэp] -
l{яIl,l ix oстaтoчнo гpaбyhэтЬ' вiдpивaють вiл piлнi. Кoли uьoмy знyщaн-
нrо бyле кiнець'' I l 37].

oкpiм бiiкeltцiв, сepед дeпopтoвaниx бyлa тaкoж чaстинa заМo)к.
ниx сeлян' зa paдянськolо .гepмiнoлoгiеlо _ кypкyлiв, i poлин ..спекy-

лянтiв,'' .гoбтo влaсникiв кPat\,lни цЬ' pемiсн икiв. .(o спискiв висeлeнцi в
тaкo'к ПoTpaПиl.]и чЛени сiмей вiйськoвиx' якi пoxoдили з цeнтpaльнoi
i захiднoТ Пoльщi тa з piзних пpl{чltн нe зIvtoГли пoвеp}Iyтися дo свoТx
дoмiвoк y зoнi нiмецькoТ oкyrraцiТ [l38]. Нa вiдмiнy вiд лtoтoгo l940 p.,
квiтнeвa i vepвневa депopтauiТ oxoпили гoлoвним чинoN{ мeшкaнtliв
мiст i мiстeчoк.

Cтaтистичнi дaнi, зiбpaнi y пiдсyмкoвoмy зведеннi HКBC УPсP,
зафiксyвaли мaсштaби тpeтЬoгo eтaпy виселeння жителiв зaxiднo-
yкpaТнських oблaстей. У дoвiдцi вкiвyвaцoся на депopтaцiro iз pегioнy
стaнoм нa2 лигlня l940 p' з7 5з2 сiмeй, aбo l02 683 чoл. Il39]. oднaк,
i y випaлкy тpетьoТ лепopтaцiйнoТ aкцiТ виникaютЬ пpoблeми з визнa-
ченням тoчнoТ кiлькoстi виселениx' 3a мaтepiaлaми, якi бaзyються нa
сIIискaх кoмендaнтiв 57 eшелoнiв, випливaс' щo всьoгo бyлo висeленo
76246 oсiб, y тoмy нислi 526|7 з тepитopiТ ЗaхiднoТ УкpaТни (пеpед.
yсiм зi Львoвa _ пoнaд 30 тис. нoл.). oкpilrt цьoгo' депopтoвaнo iз
3aхiднoТ УкpaТни apештoвaниx нaпpикiнЦi нepвня 9 275 caмoтнix oсiб.
Cepeд дeпopтoвal{их знaчниЙ вiдсoтoк стaI{oBI,Iлll дiти - 26,5 уo I|401.
3a дaними дpyгoгo квapтalry l94l p. сepед цiсТ гpупи вивeзениx бyлo
ll o/o пoлякiв, 2,З 7o yкpaТнuiв' 0,24 % бiлopyсiв, 0,l6olo нiмцiв i
близькo 84'6уo свpeiв [ l4l].

Boни poзсeЛяJ||,|cя в 14 pеспyблiкax, кpirях тa oблaстях сPсP,
зoкpeмa вltсeлeння здiйснювалoся в Aлтaйський кpaй, ApxaнгeлЬсЬкy'
Boлoгoдськy, Гopькoвськy, Ipкyтськy, МoлoтoвсЬку, Hoвoсибipськy
oблaстi, Кoмi, Маpiйську, Якyтськy АPсP, Кpaснoяpський кpaй тa iн.
oтже, гeoгpaфi я poзселeн rtя бyлa нa.Цзви чaй нo цl l{poкolo.

Hа вiдмiнy вiд oсaдникiв, бiженцi в пеpеBaжнiй свoТй бiльtшoстi
бyли лlо.Цьми без визнaчениx пpoфесiй, якi paнiшrе не зaймалися фi-
зt{чI{oIо пPaцею. Cepед ниx _ бaгaтo кoлншнiх фaбpикaнтiв, тopr.oвцiв,

Poздrд t|L. ,QenopmaцiЙяa noлimu,сo як зociб уcmанoвлeння ma фgна1loнg-

-s oну pgg t1gдlкoi елaц в эgd:g# фgqpry{!у-щJЦp2:J2||. pd-

кoмiвoяжepiв, влaсникiв бapiв тa pестopaнiв. Heзначнy чaсткy склa-

дaлa тpyдoвa iнтелiгенuiя (мелики' aгpoнoм}l' вчитeлi' бyxгaлтеpи) i

peмiсники (кpaвцi, шeвцi, гoди}lникapi). Тoмy Тх тpyлoве викopистaн-

t{я y спецlloселеtlняx (гoлoвним чинotvl y лiсoвiй пpoмислoвoстi, нa

lш:lxтutx кoльoрвoi мегaтrypгii) виKпик€lлo y влanи знaчнi тpyднoщi Il43].
Tаблuця 3.2

Геoгpафiя poзсеЛен}rя спeцпoсеЛенцiв - пoЛЬськиx oсaдникiв

i бiясенцiв (стaнoм на l квiтня l9a1 p.) [la2]

Miсце вl lс.панtlя

Apxaнгeльськa ooл.

с"фдГoJJ"iiЬЫ_

oсадншки
- 

35622
|з 562

Бt*"-цП-nfr--\
-тl40---l

Hoвoсибipськa oбл. t9 628 3l9l L6 4з7

Кoмi APCP t8 772 9954 8818

Кpaснoярський кpaй l4 788 l3 339 t449

Boлoгoдськa oбл. |з з5.7 94зз з924

Iвaнoвськa oбл. l  l  513 l l5 l3

Мoлoтoвськa oбл t0 544 9040 I 504

AлтaйськиЙ кpaй 9886 5926 3960

Oмськa oбл. 85з8 6946 1592

Mаpiйськa APсP 569з 5693

Кaзaxськa PCP s30'7 5з0.I

Якyтськa APсP 35 l0
2914

з5l0

Ipкyтськa o6л. 59з 2з2|
Гopькoвськa oбл. 2604 t725 879

Кipoвськa oбл. 2204 2204

Чeлябiнськa oбл. 2t72 I 653 519

Чкaлoвськa oбл, 625 625

Яpoслaвськa oбл. 503 50з
Бaшкиpськa APCP 275 275

80

-зФj:_

80

-lTz-
I

76 06E -l
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HадorrьськиЙ Й' Е' ,Qеnopmацitiнo noлhnurca cmaлiнcьrcozo
!!9!LuL|m9P..,1oэ9-P9{уl-в-эg'd-нux o6лacm-я+ Укpaiнu (1939- 1953-p-p.).

Пoвнiстlо бeзпpaвнe стal|oвиrце дeсяткiв тисяч лIодей, кoтpi бyли

висеЛенi y спeцпoселeння' yсклaднIоB:LпoсЯ t{е лиll lе вaжкими yмoвa-

Мr,t життя i рoботи, aлe й нltзкoto нOpIиaтивниx aктiв нКBс. 3окpемa,

4 нepвня l940 p. дo всiх opгaнiв I{КBс нaдiЙшлa дирeктивa B. Меpкy-

лoвa зa Nя l42' y якiЙ визнaчlulися пaспopтнi yмoви для цiсi кaтeгopiТ

виселенцiв. Так, деnopтoванi iз зaхiдниx oблaстcй УкpaТнlt тa Бiлo-

pyсii oсoби oтpиМyвaли пaспopти oкpемoгo зрaзкa' якими' вiдпoвiднo,

фiксyвaвся дoзвiл нa llpoживallня JIицIe y зaзнaчених мiсцевoстяx. У

B}Iпaдкaх вlrЯs:lеIltlя спeцпoсЛеl{цiв в iнших мiсцевoстях' Bис)i Bzшaся

BllМoгa iх негaйнoгo зaTpиMaння тa етапyвaнllя дo мiсця tlрoжиBaн.

ня [ l44].
B yмoвах спeцпoселень вiдмiннiстЬ y стaвленll i pадянсЬкoгo ке.

piвнttцтвa дo oсaдrltlкiв як дo вopoгiв, a дo бiжeнuiв _ як дo iнтepнo-

вaних iммiгpaн.гiв виявилaся тaкoх( y тol{y' щo бiжeнцi oтpиIиyвaЛи

пeвнi пеpевaги пpи все.llеннi y пopiвнянo oблaштoвal{e жиТлo' B

пoстaчaннi пpoдyкTaми' oдягoМ i т. п. I{e ста.пo oднiеto з гoлoвних

пpичин y,Цeкiлькa paзiв нижнoT смepтнoстi сеpeд бiженцiв пopiвнянo з

oсaдникaми. Пpo це свiдчaть стaтистиЧIti дaнi: з чaсy пpибyття нa

спецпoсeлеltня й дo l липня l94l p. нapoдt{лoся 42|| тa пoМеpлo

|2з|9 oсiб, y тoму нислi в oсaдникiв, в iдпoвiднo,2694 i  l0 557, y

бiженцiв _ l5 l7 i  |762 oсiб [ l45]. У листoпaдi 1940 p. HКBC сPсP

зBеpнyвся в I{К BКП(б) тa PHК сPсP iз клoпoтaнням пpo пoлiпrшення

гoспoдepськo-пoбyтoвoгo BлaЦ]тyвaння бiженцiв. Як yкaзyвaлoся в

.Цoкумeнтi, ..внaслiдoк свoсТ нeпpисToсoвaнoстi дo фiзиннoТ пpar1i вoни

вltкoнyють виpoбнинi нopми вiд 20.цo 60 вiдсoткiв, зapoбляють вiд

2 дo 5 кpб y деI{ь' щo не зaбезпечyr прoжиткoвий мiнiмум'' [146].
Тoмy пpoпoнyвirлoся викopистoByl}aти зa спецiaльнiстю бix<енцiв iз

виlцoю тa сepеднЬoto спeцiальнolо oсвir.oю, iз пpaвoм ii пpox<ивaння

зa мe)t(aми спeцселищ.

/{ля бiженцiв нoвi уN{oви пpaцi тa пo6yтy ст:Ulи BеJlиким психo-

лoгiчним lшoкol{. У дoпoвiдних зaпискax неoдноpzвoвo навoдилися

Poздiд |I|. ,QenopmaцiЙнa noлimuка як зaaб уcmанoвJlеtltс.я. mo фyвlп4totty-

-эaШя-pаd1!9w!в]|@у91gх.9ryu!9.6.499Ц4!EPg""1]2!2-l23J-pД_
численнi aнтиpaдянськi вислoвлнJtsattня бiженцiв' щo дol{oсl{лися
..сryкaнами''. B них paдянськa вЛaдa хaрaктеpизyвaлaсь як гipшa вiл

гiтлеpiвськoТ. У тaких дoкyмеHтaх бiженцям пpиписyвaЛи сaбoтaя<,

кoнтPpевoлIоцiйнy пiлpивнy .Цiяльнiсть, навiть нa тайгoвих лiсoзaгo-

тiвлях тa в глyxих шaxтaх.

Як виднo з дoпoвiдних зaписoк УBC, нaйбiльше вiдкpl,lтиx пpo-

тестiв бyлo з бoкy свpeйсЬких бi>r<енцiв, oскiльки eвpei в тi часи не

пiдлягали якiйсь oкpeмiй дискpl lмiнацiйнiй пoлiтицi нa вiдмiнy вiл
..бiлoпoлякiв'' чи ..yкpaТнських ttаtliottaлiстiв''. У цeй чaс дiялo сдине

пpaвилo: тi, щo пpибyли iз зaхiдltих тepенiв Пoльщi, - yсi пoтeнuiйнi

дивepсанти, нyжi, нiмецькi aгенти' зaслaнa ..кoнтppевoлrolдiя'' 
Il47].

Пoпpи всi тpyлнoшi, якi reкaли бiженцiв y спeцпoселeнняx' слiд пiд.

кpеслити' щo вiдмoвa нiмцiв пpийняти Тx нa пiдпopядкoBaнy тepитo-

piю, a Тaкo)|( дeпopтaцiя вpятyвaли бiжeнцiв свpеЙськoТ нaцioнaль-

нoстi вiд Гoлoкoсry пepioлy .ЦpyгoТ свiтoвoТ вiйни.

Кoнтингеllт депopтoвaних iз зaxiдних oблaстей УкpaТни в 1940 p.

oсaдникiв i бiжeнцiв зa свoТм нaцioнaльним склaдolи бyв неoднopiл-

ним. lз |7.I 04з пoЛьськиx спецпoсeлeнцiв (oсадникiв i бiженuiв)

стaнoп,t нa l квiтня l94l p. (зa виняткoм 35 539 чoл.' якиx пepесeлил}l

в Кaзaхстaн, Кpaснoяpский кpaй i Boлoгoдськy oбл.), близькo 97 тlцc'

склaдzrли пoляки (54,60/o), дaлi rцли свpеТ (59 тис. чoл.' a6o 33,3Yo),

yкpaТнцi тa бiлopyси _ пo 9 тис. (5,l_5,3 %) [l48]. Як свiдчнть стaтис.

тикa' стoсoвнo yкpaiнЦiв пeprui xвилi депopтaцiйнoТ пoлiтики нe 6улн

нaдтo N{aсoвllмt{. B цей нaс зaбиpaли в oснoвнoмy сiм'Т члeнiв OУIJ,

зaслyx(eних дiячiв Пpoсвiти, кypкyлiв.

Paзoм iз тим y цeй )ке чaс пpoвoд}rЛoся плaнoве мiжoблaснe i

внyтpirшньopеспyблiкaнсЬке пеpeселeння лlодей. Пoстaнoвoю PHК

сPсP Ns 34 вiд 6 сiчня l94l p. бyв зaтвеp.Цжений плaн сiлЬсЬкoгoспo.

дapськoгo пepесeлeння нa l94l piк 20642.7 сiмей (гoспoдapств), y

тoмy нислi мiх< oблaстями l70 тис. сiмeй i в сеpе,пинi peспyблiк _

з6 427 poдин [l50]. Гoлoвнa poль y цьoму плaнi вiдвoДИлacь УкpaТнi.
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Упpo.Цoвж |94| p. з peспyблiки в piзнi peгioни сPсP пеpеДбaналoся

пеpеселити 60 тисяч гoспoдapств, iз ltих 4| тllcяну Bжe в пepшoп{y

квapтaлi. Oснoвlty Мaсy пеpеселеttцiв мiLIlи стaнoвити сiм'i iз 3axiднoТ

УкpaТни. Тaк, yже в кiнцi Jltoтoгo зi Cтанiслaвa бyлo вi.Цпpaвленo eше-

лoн iз 50 вaгoнiв, y кo)кHoмy з яких бyлo вiд 30 дo 50 чoлoвiк [ l5l].
Tаблuця 3'3

Hацioltальний склад сПецIIoсеЛенцiв - пoЛЬсЬких oсaдникiв i

бiясенцiв (с.mнoм lrа l квiтня l94l р.)2 [l49]

Усьoгo

59 031
УкpaТнui 9зз4_ 

O-oв? -- 781 I

Бiлopyси 9022
Hiмцi 271 t52

Iнrшi 27зo l5 l4

Усьoгo I77 04з |07 зз2

,(епopтauiТ з al{ексoвaниx пoльськI{х зeмелЬ пpoдoв)l(yB:rлИcя a)к

дo нaпaдy Гiтлеpa нa CPCP. Пpoте пepеpвa мiж мaсoвltl\,ll,t висeлен-

нями тpивалa мaйх<e piк. Iмoвipнo цe пoяснlorться "ГL1g, щo тpи

депopтauiТ paзoм iз apeштaми тa iншими peпpесiями мaйжe пoвнiстlо

oслaбили пoльський eлeп'eнт нa зaхiднoyкpaТнськиx землях. Paзoм iз

тим слiд пoгoдитися з пoлЬськttм дoслiдникoм A. Яpaнeм, який yк:By€

тaкoж нa iншy пpичинy тaкoТ пеpеpви y пpoвeдeннi депopтaцiйннx

aкцiЙ. Улiткy 1940 p. Paдянський CoIoз пpисднaв Литву, Лaтвiro,

Естoнito, Бeссapaбiro i Бyкoвинy. Toмy зyсилля HКBC цiлкoвитo бyли

спpямoванi нa зaпpoвaдх(еll}Iя нa циx тepитopiях ..нoвoгo сyспiльнoгo

naДУ''. Pазoг't iз тим змiни мiжнapo.ЦнoТ сиryaцiТ (кaпiтyляцiя ФpaнuiТ,

, стaнoм нa l квiтня l9al p. бyлa вiлсщньolо iнфopмauiя пpo нaЦiollальний
склaд 33 539 спецпoсeленuiв (27 270 oсaдникiь i 6269 бiл<енuiв), якi пpoживaли
пеpcв:Dкнo в Кaзахськiй PCP, КpaснoяPськoilry кpai i Boлoгoдськiй oбластi.

Poздil ||l. I|еnopmaцiЙ'tn' noлinurca яrc заciб gcm.aнoв.лeння ma фgню4iott'g-

--gзrylIя -p. 991|!s9к9iggqu взq4Ф!*9Фqэry!ge!уJ]23-s_- l2! ! _p-p.) -
вeдeння Hiмеччlllroю вiйськoвиx дiй пpoти Bеликo6pитaнiТ, пpoблемa
пolЦyкy пopoзyмlння з пoлЬсьr:им лoндoнсЬкиll ypядoп{) змyсили
Й. Cтaлiнa Btlести певнi кopeктиви y Bпpoвaджyвaнy нa зaхiднoyкpaТн-
сЬких зeмляx пoлiтикy. iТ пoм'якцreння з лiтa 1940 p. виявилoся в
пoслaблeннi poбoт.и PеIIpесивнoгo апapaТy' пеptlloЬ'y звepнeннi paдян-
ськoгo кеpiвництвa дo пpoблеми стaнoвI{щa paнiше Bисeлeних спeц-
пoсeленцiв [l52]. Toму пlaйже piннa пеpepвa y висeлeнсЬкиx aкцiяx iз
3aхiднoТ Укpaiнlt тaкo)t( N,loглa знaчнolо мipoю зyмoBлюBaтlrся
вищенaзваними пpичинaми.

У тpaвнi_неpвнi l94 l p. зa нaкaзoм нКBс пoЧ.tлoся Bиселенllя
зсильнoпoселенцiв тa членiв Тхнix сiмeй iз pеспyблiк Пpибaл.гики,
МoлдaвськoТ PCP, ЗaxiднoТ УкpaТни l.a 3axiднoi БiлopусiТ [ l 5з].
l4 тpaвня l94l p. сeкpетapeп,t I{К i Гoлoвoю Paднapкoмy Й. Cтa.гliним
пiдписaнo спiльIlу пoстaнoвy PнК i ЦК BКП(б) Ns |299-526 сс ..Пpo

вttсeлel{I{я вopoжoгo eлементy iз pеспублiк Пpибaлтики, 3aхiднoТ
УкpaТни i ЗaхiднoТ Бiлopyсii, Мoлдавii'', y якiй itцлoся пpo пpoведеHнЯ
aкцiТ oчllщeння IrpикoDдollн}lx тepитopiЙ, пpисднaI{иx дo Paдянськoгo
Coroзy в 1939_1940 рp. [l54]. .(oкyмеl{тoм пеpедбaнaвся apеurт i
2O.pivнe вt,rселення нa пoселeння y вiддaлeнi paйoни сPсP членiв
сiмeй ..yнaсникiв кoнтppевoлtotдil"lннx yкpaТнськиx i пoльських нaцio.
нaлiстичниx оpгaнiзaЦiй'' (тa дopyченI{я y пoдirлЬЩoмy oбгoвopити
питaння пpo пoлiбнy oпеpauiю й y 3axiднiй Бiлopyсii) [l55].

Ha викoнaн}Iя вищенaзвaнoТ пoстaнoви Л. Беpiсlо бyлa ви.пaнa
диpeктивa ..Пpo висeлення сoцiалЬl{o чy)l(oгo елеl{eнтy iз pеспyблiк
Пpибa.гIтики, 3axiднoi Укpailtи, 3axiднoТ Бiлopyсii тa Moлдaвii'', в якiй
визнaчzUIися кaтегopiТ oсiб, якi пiдлягaли виселеtlнtо [l56l. lleпopтa.
цiйнa пoлiтикa мЕUIa oxoпитt,t: ..1) aктивних члeнiв кoнтppевoЛlоцiй.
них opгaнiзaцiй i членiв ix сiмей; 2) кoлиurнiх x<aндаpмiв, oхopoнни-
кiв, кеpiвний склaд пoлiцiТ, B'язницЬ, тa pядoBtrх пoлiцейських i тю.
peмникiв Irpи нaявнoстi кoмпpotие.гylочих мaтepiaлiв; 3) кoлишrнiх
Beликиx пoмiщикiв, тopгoвЦiв, кoлиrшнix фaбpикaнтiв тa Bеликиx чи-
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нoвникiв кoлиruнiх бypх<yaзниx у,pядiв з членaми ix сiмей; 4) кo.
лиu.lнiх oфiцеpiв, нa яких бyли кoмпpмaтеpiaли; 5).rленiв сiмей
yнaсникiв кoнтppевoлIоцiйних opгaнiзaцiй' зaсyджeних дo BиЩoi Мipи
Пoкaрaння' a тaкoж тих' xтo пеpехoв.увaвся i пepeйшoв tla нелегaлыlуl'Й
стaн; 6) oсiб, пpибyлиx пo pепaтpiaцiТ з Hiмеччини пpи нaявнoстi
щoдo них кoмпpoМетyloчих мaтеpiaлiв; 7) бiженuiв iз кoлиtцньoТ
Пo.llьuli, якi вiдмoви.пися вiд пpиГ,tнятr.я paДянсЬкoгo гpoмадяI{ствa;
8) кapний еJIеI\lеIlТ' який пpoдoв)кyвaв зaйьlaтися злoчин}loЮ дiяль-
ltiстtо; 9) пoвiй, зapессI.poвaних в полiцiТ, якi пpoдoвжyB€ lлll зaймaтися
стapo}o дiяльнiсткl Il57]. C,qiд jloдaти, що oсoби кaтегopiй |_4
(в oснoвнoмy ..гoлoвll сiмеГl' '), a Тaкoж oсoби, кoтpi пpиТхzrЛи дo сPсP
iз теpllтopiй' зaйнятих нiмцяьtи, tlaПрaBЛяЛися в тaбoри вiйськoвo.
пoЛoнеI{иx' каpний еЛемент (кaтer.opiя 8) _ бeзпoсepедньo в лiсoвi
BTТ системи ГУЛАt.y з l{астyпl{им oфopмлeнняМ сIIpaв неpез Oсoб-
ливy нapaдy пpи нКBс сPсP, pештa (в oснoвнoму ..нлени сiмей'') _

нa 20 poкiв нa пoселенHя гoЛoвtlиМ чинoil l y НoвoсибipсЬкy' Aктto-
бiнськy oблaстi, Кpaснoяpський .га Aлтайський кpai, Кaзахстaн i
Кoмi APCP. Cпiльним для всiх кaтегopiй депopтoвaниx бyлo те' щo дo
I\.{olvlентy висeлeння нiхтo з них фopмальнo нe бyв зaсyлженим.

Як виднo iз.Цoкyмeнтa' гoлoвн:l вiдмiннiсть.ЦеllopтaцiТ l9.tl p. вiд
oпеpaцiй l940 p. пoляГ;Ulа в диференrдiaцiТ пpaвoвoгo стaтyсy piзних
кaтегopiй висeленцiв, нa кo1.pиx пolIIиpюв:Ulися неoднaкoвi види
pепpесiй. У кoжнiй iз виселeнських aкцiй 1940 p. цeй стaтyс в
aбсoлlотн iй бiльruoстi бyв oлнopiдн и м : сneцпеpeселен цi в-oсaдникi в та
спецпеpеселенцiв.бi:кенцiв (пepшa i тpетя oпеpaцii) iз зaхiдних oблaс-
тей Укpaiни poзмiщyв €Ulи в iзoльoвaних спeцпoселеннях HКBC, a
aдмiнiстpaгивIlo-висЛaниx (дpyгa oпеpaцiя) poзсeляли пiд нaгляд
I]КвC y ка:taxсТaнськиx кoлгoспaх. paдгoспaх i poбiтниних селищах.

У |94| p. кaтeгopiТ oсiб, яких в!tсeJtял}t' були бiльru численнi тa
piзнoмaнiтнi. Paзoм iз тим BapTo зzвнaчити' щo бiльшriсть кaтегopiй
нaсеЛенHя' вкtlзutниx y диpекТивi наpкoмa, вжe бyли виселeнi з Теpи.

Poздiд I|| ,[[еnopmацit1нa noлimurcа я'< зociб gcmанoвленtся mсl функl1toну-

.9?!.t|я!-qQ!н9ь59i949d11_вgaФ!Ч99!!q9rц!pg'1u1|?Э2-12Ц-PP)_

тopiТ ЗaxiлнoТ УкpaТни пiд чaс пpoведення ПеPцIиx тpЬox мaсoвиx

депopтaцiйних oпеpaцiй. У peгioнi диpективa стoсyBirлaся пepeдyсiм

yкpaТнськllх poдиlr, чЛени яких бyли aperuтoвaнi, зaсy.Цхсeнi aбo poз.

l l]yкy вz}Лися paдяllськи Nrи pеПpеси tsl{ иМ tt Opгaнal{и, щo бyло пoв, язaнo

з aктивiзall iсrо в l940 p. .l iяльlloстi yкpаТнськoгo пiдпiл,rя, фaктaми

збpoйних вистyпiв, якi пpизвeли дo apешIтiв y сеpедoвlrlцi свiдoмих

yкpaiнських нацioна.лtiстиЧних сил. [{a oснoвi пpийнятих pirueнь уpяДУ

Пpo пеpесеJtеrltlя oсiб цЬoгo кoнтингенТy бyлo poзpoбленo пoлo)кeI{ня
..Пpo пopЯдol( зaстoсyваlIl{я зaсЛaнl{я нa пoсеЛеtlня Д.ЛЯ деякoТ

кaтегopiТ злoнttrttдiв ' '  t l5s].  i i  пpиписи сyвopo викoнyвzUIися.

2l тpaвня l94 l p. нapкoi\4 Л. Бepiя пiдписaв накaз пpo висeленt{я

I]изtIачеIlих кaтегopiй l laсeленtlя iз 3aхiдtloТ УкpaТни i Зaхiднoi Бiлo-

pyсiТ. l{ля Тх дoстaвки виl{iляЛoсЯ l496 вaгoнiв, iз них 5З2 для Baнтa-

жiв. Як пoвiдoмляв нaчzulЬttик I-УЛAГy сPCP Haсeдкitr, вiлpaзy ж
..aсигltyвалися гpoll loвi засоби нa Пpoвeдeння в CPCР oпepauii в сyмi

l850Oтис.кpб, iз }tих нa пepeвезення 85тис. чoл. видiлялoсь

3035 тис. кpб, нa дoбoвi виТpaти спiвpoбiтникaм впpoдoвж l0 днiв _

l645 тис. кpб'' Il59]. oлнaк BитpaтI,I булll знaннo бiльtшими, oскiльки

пepеселенцiв нaлiнyвa;Ioся нaспPaвдi не 85 7l6 чoл.' як пеpедбaнa.

JIoся' a 94 896 нoл. Il60l. З yсiх депopтoвaниx iз пpисднaних дo CPCP

у |939_|940 pp. теpитopiй, як пoвiдoмляв y зaписЦi нaчiUIЬник вiддiлy

спецпoселень ГУЛAГy HкBс М. Кoнpaдoв, 3600 чoл. нaпpaвляЛoся в

Кoмi АPCP, 7000 _ y Кpaснояpський кpaЙ,98О2 _ tla AЛтaй, l0 000 _ y

Hoвoсибipськy oблaсть,6000Чoл. _ в oмську, l l  000 _ y Кaзaхстaн,

4000 чол. _ y Кipoвськy oблaсть [ l6 l] .  Bиселенцi iз захiднoyкpaiн-

сЬкиx зеМeЛЬ спpямoвyв:rлися в чoтиpи pегioни poзсeлення (y кox<eн

пo Тpи еruелoни): ПiвденнoкaзaХсТaнськy, oмську й Hoвoсибipськy

oблaстi, Кpaснoяpський кpaй. Зa Дaннми кoнвoйниx вiйськ HКBC' якi

сyпpoвoд)куBaли еll lелol{I,r дo мiсця пpизнaченl{я, кoтpi дoслi.цник

O. Гyp'янoв вt{3нa €  нaйбiльtц вipol . iлними. сПецt loселенцiв iз зaxiдниx

oблaстеI"l УкpaТни HаJIi(lyвaЛoся l l 093 oсiб [l62l.
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Пo зaвеptuеltнi лепopтaцiйнoТ oпepaцii нa теpитopii 3axiднoТ
УкpaТни B. Меpкyлoв pa:}oil{ iз дaниьlи пpo вiдпpaвлення еш.tелoнiв з
l l 329 oсoбaми (3073 poлини з визtIаче}Iиx для виселeI{ня 3l l0 poдин,
тoбтo || 476 oсiб) пoвiдoмляB пpo 3l{aчнy кiлькiсть збpoТ, кoнфiскo-
вaнoТ пiд чaс пpoвeдення вI{селення' нeпooдинoкi випaдки збpoйнoгo
oпopy i втpaти з oбox стopiн, a тaкo)l( пpo дoбpoвiльнi звеpнeнI{я дo
влaди oсiб зaдля ..спoкyтyвaння свoсi вt'lни'' взaмiн нa звiльнeння Тx
poдltн' якi вже пepебyвали y вaгoнах' пiдгoтoвлеttих дo дopoги вглltб
сPсP [163]. (я iнфopмauiя пiдтверджyе тoй фaкт, щo ЧетBеPтa
дeпopтaцiйнa aкцiя нa зaxiднoyкpаТнських зeмлях знaчнoю мiporo
спрямoвyвurлaся пpoти нaцioнальнo свiдoмoгo yкpaТнствa. У сеpпнi
l94l p. сepeд poзселених y 20 peспyблiкaх, кpaяx тa oблaстяx сlrец.
пoсeлeнцiв (oсaдникiв i бiжeнuiв) нapaхoвyв:rлoся в)t(е l3 448 oсiб
yкpaТнськoТ нaцioнa.пьнoстi I l б4].

Paдянськa влaдa y свoТй дoкyмеHтaцiТ нaзивaлa цю гpyny дeпopтo-
вaних ..зaслaниtr{и нa пoсeлe}Iня''. ix вивoзили y зaслaнI{я нa 20 poкiв i
пiсля пpибyття нa мiсцe вoни нaбyвa.гlи пpaвo нa сaмoстiйнe мiсце
прo,(иBaнI{я' пpl{ цЬoмy зoбoв'язyвалися чеpез пeвний Чaс pe€стpy-
вaтисЬ y мiсцeвoмy вiллiлi нкBс. Haзвaнa гpyпa депoртoвaниx lt{oглa
пpaцюBaти нa дep)кaвниx пiдпpиеМствaх' бри нленaми кoлгoспiв i
мaлa всi сoцiaльнi пpaвa гpoмaдян сPсP Il65].

Paзoм iз мaсoвими дeпopтaцiями в 3aхiднiй УкpaТнi poзгopнyлися

рпpесiТ пpoтrr пpoвiдних дiячiв yкрaiнствa. Зa apеIштaми' пoк:Цtoвими
пpoцeсaми гoлiв сiмей йrцли вивeзel{ня poдиI{, якi здiйснювaлися
rlеpеBiDкнo в нiчний нaс. l{e бyв стнль, хаpaктеpний для пеpмaнентlll{х
дeпopтaцiй poд}rн ..вopoгiв нapoдy'', тoдi як мaсoвi депopтaцiТ цiлих
гpyп lraсeлеIlня пpoвoдt{лись y виглядi aкцiй (кaмпaнiй), пpив'язaних
дo пeвних дaт, якi пpизнaчirлися тaемI{o пiсля iнтeнсивнoТ пiдгoтoвки,
з мaсoвим зaлyчeнням нe тiльки opгaнiв нКBс, a й тaкoxс пapтiйниx,
кoмсoмoльських aктивiстiв, кyрaнтiв, нaвiть стyдеt{тiв, якllx нaпpaв-
ляли зi Cхoдy для пpoвeдення oпеpaцiЙ [l66l.

Poздй |I|. ,QenopmoцiЙн.a noлimu,сa я,с зoci6 gcmaнoвлеtl|Iя mа фgнnдioну-
вo.нtl.я padяllсьrcoi влаdu в захidнuх oблаcl Yrcpoi"ч1!2Э2:_127Цpl_

Bиселeння ..кoнтppевoлroцioнеpiв тa нaцioнaлiстiв'' iз 3axiднoТ

Укpaiни пpипzrлo нa22 тpaвня. Чeтвеpтa депopтaцiя вгrlиб Paдянськo.

гo Coюзy oхotlилa iнтелiгeнцilo, квalliфiкoвaниx poбiтникiв' зaлiзнич.

tIикiB, a тaкox( сiм'Т apeштoвaних. Як згaдyс тoдiшrня MeшIкaнкa

м. Бpoли Aннa Гoшкo: ..Teмнoi нoнi кpики сoлдaтiв нкBД пiдняли

нaс iз тeмниx лiжoк. Мaмa вi,lчинилa двеpi. Увiйшлo цIeстеpo oзбpoс-

нI{х сoлдaт. Cтapurинa вiйськ HКB.ц вI{тягI{yв aркyш пaпеpy i xpипли.

Bиt,l гoлoсoм зaЧиTaв: ..Bи Гoшкo lr,lapiя, 44 poки, дoчкa - Гoruкo

Aннa, l4 poкiв, як iзмeннiки Poдiни iменeм зaкoнy сoвсrськoТ влaдн

пepeселястесь дoвiчнo... Пiвгoди н И Чacу' збиpaйтeсь!'' Ha залiзн ичнiй

стaнцiТ стoяв дoвгий eшeлoн 3 тoвapними вaгoнal{ll' дo якиx пiдвoзи-

ли людей тo вoзaми, тo вaнт.Dкtl}lми aвтaми. Bсiх нaс вllкpa.ц:tли пo

злoдiйськи внoчi, щoб нiхтo не бaчив. .[o свiтaнкy вaгoнl{ вжe бyли

пoвнi. Зaкpили нaс' як хyдoбy' в тoвapнi вaгoни' тiльки вгopi бyлo

IЧirлeнькe зaгpaтoBанe вiкoнце. ПoТзд pytuив' тя)t(кo зapИДaлИ нещaснi'

всi тиснулися дo тoгo вiкoнця, щoб щe piш гляtlyтlt нa тi пoля' нa тy

нaймилitшy зеll{лIo i пoпpoщaтися з HеIo нaвiчнo'' Il67]. ,[eпopтaцiя

тpив:rлa дo LroменTy нaпaдy Hiмеччини на Paдянський Coюз 22 яepвня

l94l p.

Як зaзнaчaс o. CyбтeлЬний, ..нa пpикiнцeвoмy етarli pежим y)ке

дeпopтyBаB людeй бeз poзбopy" Il68]. 
..Пiдстaвoю'' дл.я мaсoвI{x висe-

леllь стaвaлo пpoживаtlця B пpикopдotll{их paйoнax, пoблизy вiйськo-

виx oб'ектiв, щo бyдyвtulись мaсoBo не тiльки вздoв)к кop.Цoнiв, a й нa

Boлинi, y Тepнoпiльськiй, Cтанiслaвськiй oблaстях. ПpининaмП пеPe.

сeлeн ня тaкoж }tzlзивlulися poзкpaдa}I ня сoцiaЛiстичl{oгo мaйнa, бaнди.

тизм, poзбiй, yмиснe вбивствo, зrвaлтyвaння, пiдpoбкa гpollloBих

знaкiв, кpaдi)кк}r, кoнтpaбан.Цa, збepiгання вoг}lепtlльнoТ збpoТ тoщo.

,(eпopryвaли i тих, xтo мaв poлинiв зa кopдoнot\,l чи лllстyвaвся з

нимlI' i тих, xтo зaйшoв пo6aЧитися з дpyзя}rи сaмe в мolvreнт ixньoгo

apeштy' i тиx, нa кoгo з oсoбистиx пpичl{ll хтoсь дoнiс. ..Hixтo,

бyквaльнo нixтo не lvtaB yпевненoстi в тoмy, щo нaстyпнoТ нoчi нe
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надiйдe йoгo неpгa'', - писав свiдoк тих пoдiЙ tl69]. 3i всiх aкцiй
МaсoвIlx висeлеHь iз зaхiднoyкpaТнськиx зеil{eлЬ чeтвеpтa депopтauiя
стaлa нaйбiлЬtll дpaмaтtlчlloк)' oсoбливo iТ oстaннi двa днi. 3 пoчaткoм
paдянськo-t{iмeцькoТ вiйни тpalIспopт iз депopтoвaI{ими лtoдьми
зазнaв неoдt{opaloвих пoвiтpяниx yлapiв нiмецькoТ aвiaцii.

Ужe вiдлaгoдх(eним бyв мeхaнiзм poзшtiщeння спецпoсeленцiв нa
мiсцяx нoвих пoсeленЬ. Iнфopмauiя пpo цe peryляptlo l{aдxoдилa в
HКвс сРсP. Тaк, y дorIoвiднiй зaписцi зaсryпникa нapкotr{y внyтpiru-
нiх спpaB КaзPCP кaпiтанa Кaляева йtшлoся пpo пpи6yття дo
Кaзaxстaнy (нa с.гaнuiю пpизнaчe}|llя Crtp..Г(ap'Тнськy) iз 4 пo l l .lepв-
ня тpьoх ешeлoнiв депopТoвaних iз ЗaхiднoТ УкpaiЪи iз 636 poдинaN{и
(229J^ нoл.) iз paйoнiв ЛьвiвськoТ, PiвненськoТ i TepнoпiльськoТ
oблaстeй УкpaТнськoТ PсP. l-{e булн yкpаТнui _ yчaсники пoвстaнськoi
opгaнiзaцiТ oУH. ..Ha час пpибу'тгя eшелoнiв бyлo пiдгoтoвлeнe
хapчyBaння' мeдсaнoгляд i пepeвiзнi зaсo6и (l5 aвтoмarшин,4 тpaкгopa
з пpицeпними вiзкaми тa l00 пapoкiнних бpинoк), a тaкoж дoстaтня
кiлькiсть пPaЦiвникiв мiсцeвих aпаpaтiв нКBс для oxopoнt,l пopядкy'
як нa мiсцi вивaI{т.Dкeння' тaк i для зaпoбiгaння Bтeч нa шIляxy слiдy-
вaння дo пyнктiв poзсeлeнI{я. Пpнйoм, вивal{тaх(ення, зaбeзпече}lня
xapчyвaнням i нaпpaвлrння дo пyнкгiв poзсeленt{я кoжI{oгo ешeлoнy
тp}rвirлo вiд 6-ти дo l0-ти гoдин'' [l70]. Усiм пoселенцяM зaмiсть
пaспopтiв бyлll видaнi дoвiдки-пoсвiдчeння.

У тoй жe чaс дo oмськoТ o6лaстi пpибyлo l l eшелoнiв iз зсильнo.
noсeленцяIuи iз ЗaxiднoТ Укpaiни тa 3axiднoТ БiлopyсiТ, Мoлдaв-
ськoТPCP. yсЬoгo ll 484 нoл. [l7l]. У звeдeннях вiддiлiв сПецпo.
сeлень з.вI{aчUIoся' щo дeпopтoвaнi з.tзнaBaJIи великиx бiдyвaнь пiд
нaс пepeiЪду й y пpoueсi ii yлarшryвaння нa нoв}rх мiсцяx. Як прaвилo,
мiсцевa влaдa нaпpaвлялa Тx нa po6ory нa пiдпpисмствa лiсoвot
Ilpolllислoвoстi тa кoльopoвoТ мer.aлypгii, poзмiшeнi зa l0 км вiд
зa,гliзниць.

Чствepтa дeпopтaцiя iз 3aхiдtlсli Укpaiни oхoпилa |2 з7ll oсiб. У
гpyпi депoртoвaн I{х пepевa)кaли y крaТн ui I |7 21.

PoздЬ |||. lenopmацiЙна noлimu,сa яrc зaci6 gcmанoв]|'е'+|a ma фуюaдioну-
вання padянcьrco| влodu в захidнuх oбллcmях Укpз!нu_!|P32l23.!эpL_

Haйменцre чaсy в мiсцяx Bисeлeння пepебyвaли дeпopтoвiшli в

vеpвнi l94l p. пoляки. У pезyльтaтi пiдписaння 30липня l94l p. y

Лoндoнi пoльсЬкo-paдянськoТ yгoди (лoгoвip Ciкopськoгo _ Мaй.

ськoгo) Пpезидiя BеpхoвнoТ Paди CPCP oгoлoсилa l2 сepпня l94l p.

flекpeт пpo aмнiстiю пoлЬськI{x гpoшraдян, якi пеpeбyвaJlи нa тepитopiТ

сPсP [l73]. У жoвтнi l94l p. paдя}Iськa влaдa oфiuiЙнo заявилa

пoльськiй стopoнi, щo нa тepитopiТ Paдянськoгo Coюзy в l94l p. бyлo

з87 932..пoзбавле}tиx вoлi'' пoлЬсЬкиx гpoмaдян' з якиx 29| |З'7 ociб

пepeбувaли y спеЦiaльниx пoсeленняx Il74]. I{iлкoм зpoзyмiлo, шo y

свoix oфiuiГIниx дaниx paдянсЬкa вЛaдa пpиl,rенuly&rлa числo pепpe-

сoвaниx пoлЬських гpoil{aдян.

У тoй сaмий чaс' як iз pегioнy вивoзилися ..кoнтppeвoлroцiйнi

eлelr{енти'', пoлiт6topo цК КП(6)У пpoдoвх(yвtlлo нaпpaвляти в зaxiднi

oблaстi УкpaТни нa пoстiйну poбory пapтiйнo-paДянський aктив.

Чepгoвe piшeння пpo вiдpядx<ення вiдщiлoм кaлpiв Цк кп(б)У

806 чoл. бyлo зaтвepд)кенe 4 нepвня l9al p. Il75].
Taким чи}loм' y l939_194l pp. жepтвaми пpиIr{yсoвиx дeпopтaцiй

стaли сoтнi тllсяч мeurканцiв ЗaxiднoТ УкpaТнн. Oднaк тoчнe Bизнa.

ченI{я мaсштaбiв стaлiнськoТ дeпopтaцiйнoi пoлiтики, пoruиpeнoТ нa

тepитopiТ, iнкopпopoванi дo склaДУ сPсP у |939_|940 pp., зaлиrшaсть-

cЯ I,I|я наyкoвцiв пpoблемoю' якa ви!r{aгaс свoгo пoдaJlЬuloгo дoслiд-

)кeння.
У 90.x poкax pял poсiйськt{х тa yкpaiнських yчеllиx зaпpoвадиB y

oбiг пеpeбiльrцeнi дaнi пpo мaсштaби депopтauiй. ]дебiльtцoгo вoни

бaзyвaлися нa oцiнкaх пoлЬсЬких дoслiдникiв, якi пpaцюв:ши нa

3аxoдi. У свoТх poбoтax Boни зaзвI,lчaй нaвoдили твepдх(eння Мiнi.

стepствa зaкopдoнl|t{х спpaв лoндotlськoгo емiгpauiйнoгo ypядy Пoль-

щi пpo тe' щo пiд чaс pa.Ц,янськoТ oкyпaшiТ пoльських тepитopiй нa сxiд

Paдянськoгo Coюзy депopтoвaнo близькo l,250 млн нoлoвiк, пеpеBa)к-

нo пoлякiв [176]. Пoлiбнi дaнi (l 050000 нoл.) бyлo oпpилtoднeнo

Пoсoльствoм Пoльщi y Baшинггoнi в l943 p.t|771'
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У нayкoвoмy oбiгy тaкi дaнi Мoжнa зyстpiти й у наrш нaс. Зoкpема,
}' пpaцi B. Cеpника сТвеpll)t(y €ТЬся' щo з теpитopii ЗахiднoТ УкpaТlrи i
3ахiднoТ Бiлopyсii бy-ro депopТoвaнo пor{aд l млн oсiб, iз ll lIx дo 6o Yo
_ пojtяки' 20% _ свpеТ i дo 20|Yo * !кpaТнцi тa бiлopyси [l78].
T. Cтpжеr'rбo>к i К. Ясiсвич l{aвoдЯТЬ тaкy стaтистикy чoТ}rpьox eтaпiв
.цeltopтaцiй: лtотиii l940 p. _ 22О тиc.,квiтень l940 p. _ близькo З2О тиc.,
чеpвеI{Ь l940 _ 24Отиc., ДpуГa пoлoвl lнa ЧеpBня _ близькo 300тис.;
paзoМ _ близькo I 080 000, iз ниx 800 000 бyли гpoмaДянaми Pечi
ПoсrlсlлитoТ' Cеpед депopToвaних зaгzuloМ пoлЯки скЛaДaли бiльше
5О o/o, укpaТнцi i бi:rop.уси - близьк o З0 Yo' свpсi _ близькo 20 % [|7g].

У дoслiдженtlях oкpемиx IIo.ЦЬсЬкиx yЧениx 90-x poкiв oцi l loчнi
.Цaнi втpaт пoлЬськoгo t'aсеЛеt{tlЯ з?tзH;Ulи веpифiкaцiТ y плaнi змен-
luення. Тaк, нa зllaчt|е зaвиlllсннЯ чисe1rЬlloстi пoльськиx гpoil{аllЯl{'
якi бyли вивeзelri вглиб pадянськoi тсpитopii внaслiдoк Чoт}tpьoх мa-
сoвl,Ix депopтaцiй у |94О-|94l pр., :lвеpтaс yBaгy дoслiдник пpoблеми
B. Мaтеpскi. БaзyюнисЬ нa aнa.qi:,i нoвих дoкyментiв нКвс' вiн
нatsoдить такi дaнi: ..мaсoвi 

ztеllopтацiТ oхoпили мiнiмyм 320 тис. oсiб
(пеpura _ l40 тис., дpyгa _ 60 тис., тpетя _ 80 тис., четвеpтa _ 40 тис.),
aJIе тoЧнo нe виЩе 400 тис. oсiб' '  I l80l.

Biйськoва apхiвнa кoмiсiя пpа Мiнiстеpствi oбopoни Пoльщi
oпpилlоднилa цифpи _ близькo 325 тис. осiб [ l8l] '  Taкi iстoт.нi вiд-
мiннoстi y Bизнaченtli кiлькoстi )кeртB (мaксимaльнi пiдpахyнк}r jloсЯ-
гaли 2 млн) слiд ввaжaти pезyлЬтa.гOМ вiдсyтнoс.гi мoжливoстi aна:liзy
apхiвних мaтеpiалiв, якi мiстяться на збеpeженнi в apxiвних yстaнoвaх
PoсiйськoТ ФедеpaцiТ.

I{oвi apхiвнi дoкyменти, якi ltaютЬ 3мoгу yтoчниTи мaсrцтаби
дoBo€Hниx депoртaцi l"l, пpoaнaлiзoвaнo y фy нламента.лIьн i й мoнoгpaфii
C. !есельськoгo, Г. Гpицroкa тa A. ()peбpaкoвськoгo' видaнiЙ y Bpou-
лaвi в |994p. Hzввaнi aBтopи ввaжaютЬ' lIIo вIlpoдoвж 2l мiсяця
paдянськoТ oкyпацiТ з pегioнy дo Ка:.;ахстaнy, y Cибip i нa пiвнiч сPсP
бyлo депopтOваtlo l{е менll lе З29 .rис, пoЛЬсЬких l.рoмaдян. З яких

Poздiл II| ,|IеnopmшjЙнa noлiпt'urcа як зaciб уcmoнoв'ле|1.||я ma функцioнg-
в.g*!я-pg91rs-ь!э\.qу99,1в эgфуuх p9lgsуt*.y--5po,"-u (19З9_1941 pP.) '-

2l0 тис. (6з,З %) _ oсiб пoльськof нaцioнaльнoстi I l82]. Tакa стaтис-

тика бiльшtе нirк yтpинi вiдpiзняеться вiд ДaнИX' ЯKI1|\1у1 oперytoтЬ

бiльrцiсть пoлЬсЬкиx aвтopiв. oскiльки нoвi пiлpaxyнки бaзyroться нa

дoкyментax I{КвС l940-l94 l  pp.. тo слiд визнaти' щo ПpепapyвaннЯ

вмiц(eнншlи в Hих дaниМи' HaBpяд ни бyлo дoцiльним. Aдже цi

ьlaтеpiaли, пpизнaЧuulll cя I,ля вЛaсниx слy>кбoвих цiлей, як oднoчaснo i

д.пя нaйвищих деpх(aвних тa пapтiйltих iнстаltцiй, i  несли нa сoбi гpиф

цiлкoвитoТ тaсмницi.

Пiдpaхyнки кiлькoстi висеЛених iз пpиеднaнoi дo CPCP y веpeснi

l939 p. тepитopiТ здiйсненo й y нayкoвiй poзвiдцi poсiйськoгo iстopикa

С). Гуp'янoвa' Якa стaлa пiдсумкoм дocлiдницькoТ poбoти oб'сДнaнoТ

[]oльськo-МoскoвськoТ кoмiсiТ ..Мемopiал'' 
Il83]. Aвтop пpoaналiзy.

вaв Двi piзнi гpyпи apxiвниx .Цoкyмеlrтiв _ кoнвo}"II{их вiйськ HКвс i

вiддiлy poбiтниних тa спецiaльHих пoселень ГУЛAI-y HКBC' якi зa

пoкulзн}tкaми BиявлЯloть пoдiбнiсть. Звеpтaе нa себе yвaгy i Тx зiстaв-

нiсть iз пiдpаxyнкaми. якi пoдaютЬ вpoцлaвськi aвтopи.

.(aнi, якi нaвoдяTЬся y пpaцЯх вищeвкzrзаних дoслiдникiв, вapтo

пopiвняти з дoкyМентoпl' нaпpaвленlrМ Й. Cтaлiнy y зв'язкy з пiдгo-

тoвкolo Пoстaнoви PнК сРсP i пoлiтбropo Цк BКП(б) ..Пpo пopя.пoк

звiльнення Ta нaпpaвлення пoлЬськиx гpoмa.Цян, якi aмнiстyються

згiдtto yкaз1,ПpезидiТ Bеpxoвнoi Paди CPсP' '  ( l2 сepпня l9al p.). У

нЬoмy кoмiсаp внyтpiшнix спpaв Л. Беpiя вкzвyс' шo y вiдaннi tIКBс

стaнoм нa l сepпня пеpeбyвалo з91 5.75 кoлиtшнiх пoЛЬсЬкиx Гpoмaдян

piзниx кaтегopiй: 26 |9,7 вiйськoвoпoлotlе}tиx тa iнтеpнoвaниx;

282з6oсiб, зaсy.uже}lиx лo poбoти в тaбopaх, l8з58aрeшIтoвaниx;

3l8 784 oсiб, кoтpi пеpебyва.гlи нa сПeцпoсeленнi. Oстaння кaтегopiя

BкJItoч:Цa в себе 1з2 46з oсaДники i лiсники (I дeпopтauiя), 59 787 члe-

нiв poдин репpесoвaниx (II депopтauiя), 80397 бix<енцiв iз Пoльщi

(III депopтauiя)' 43 000 oсiб зaсy.ц)кених дo пpимyсoвoгo висеЛення в

l94l p. (IV депopтauiя) '  l  l37 пoвiй [ l84]. Пiл чaс сyМyвання виявля.

сться piзниuя у 2 тис' oсiб. oднaк Taкa пoмилка lroгЛa мaтlt мiсце.
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якuto пiдго'гoвкa мaтepiaлiв здiйснювiшaся в с,гислi тepмiни. Cтaтllс-
тиянi мaтеpiали rцoдo ЧисeлЬl{oстi дeпopтoвaниx, пoдaнi врoцлaвсЬки-
Ми aвтopaNlи, o. Гyp'янoвим i вмiшtенi y вищевкi'зaнoмy .Цoкyментi, з
il{етoto пopiвняння tloдaнo в тaблицi 3.4'

Tаблuця 3.4
ЧисельlIiсть депopтoваrlих у l940_l94l pp.

Рoздiд |||. ,Qеnopmaцiilна noлimuкa як зaciб gcrnaнoвле'ь,+я ma фgнto;toну-

_ 9gl!!1gФg!*!oi влаdu в зo.хidкuх oблаэmях Укpaiнu (129?-]9j]зp.l -.

зaxiдниx oблaстeй Укpaiни. У зaзнaченi ttiдpaхyнки не увiйtuли лtoди'

кoтрi пoмеpли пiд чaс тpaнспopтyвaнtrя i нa зaслaннi, гoлoвним чt,Illoм

сTapшoгo вiкy i дiти. Toмy неoбхiднa пoдaльшa poбoтa з аpxiвними

дoкyментaМи для якнaйбiльtш тoчнoгo Bизнaчeння мaсштaбiв депopтa-

цiйнoТ пoлiтики.
Ha пiдставi нaведеtlих стaтистичllих мaтеpia.lliв мoжнa ствepд)кy-

вaти' щo iз ЗaхiднoТ УкpaТни у |939_|94l pp' бyлo депopтoвaнo

близькo 4,5 Yo пpoжI{вatoчиx тaм пoлякiв' нeвеликий вiдсoтсlк мiсцe-

виx свpeТв (не вpaхoвytoчи бiженцiв), близькo О,5 Yo укpziiнuiв [l85].
Haвeдeнa стaтистикa пiддaсться тaкoж пopiвняннto з даними. якi

oфiцiйlro oпpил}oдI{t{B зaстyп}tик нapкoь,ra зaкopдoнних спpaв сPсP

A. BпшинськиЙ пiсля вiднoвлeння Мoсквoro диплoмaтичних вiднoсин

iз пoльським ypЯдoм y Лoндoнi. Пiсля нaпoлегл}lвих пpoхaнЬ пoль.

ськoгo пoсJta C. Кoтa Щoдo }Iaдaння спискiв депopтoBaниx пoлякiв i

ПoЛьсЬких Гpol\{aдЯн iншиx нaцioнaльнoстей A. Bишинський бyв

змyшeний нaзвaти oфiuiйнy цифрy peпprсoваниx _ 388 тис. oсiб [l86].

Щ uифpa BvIяBИЛacя зaнижeнoto. 3oкpема' як тепеp вiдoмo, дo нe[ не

yвiйrшлo l4 587 пoльських oфiцеpiв, poзстpiляниx y Кaтинi, Хapкoвi

тa Tвеpi. Oднaк, як ПoкaзyютЬ poзpaxyнки пoлЬсЬких дoслiдникiв,

бaзoвaнi Ha paдянсЬких apхiвax, uифpa A' Bиtuинськoгo не тaк силЬнo

вiдpiзнялaся вiд peaльнoi, як дy}t{tulи paнiшe. У paпopтi експеpтiв, якi

пpoвoдили вiдпoвiднe oпpaцювaння apхiвнllх дaних нa зaмoвле}l}lя

Мiнiстеpствa юстицiТ Пoльщi, paдянськi peпpесiТ |9з9-|94| pp. oхo-

пнлн 463,| тис. rloльськиx гpoмaдян (вiйськoвoпoлoнeнi й iнтepнoвaнi

- 4з,| тис.; з:raPецlтoвaнi нa ..схiдних кpесax'' _ l l0,0 тис.; депoР

тoвaнi _ 320,0 тис.) [ l87].
Пpиблизнi оцiнкll х(еpтв сеpeд миpнoгo нaселeння y paлянськiй i

нiмецькil.l зoнaх oкyпaцiй кoлиtшньoТ ПoльськoТ .Цepжaви зpoбив aме.

pикaнський iстopик Ян Гpoсс. fliлpахyнки дeпopтoваних, yв'язнениx

y кoнцтaбopИ тa вбитиx кo.llишнiх гpoмaдяl{ Pечi Пoспoлитoi за

вказаний пpoмiжoк чaсy виЯBI{ли, щo paдя}lськa Bладa pепpесyвirлa y

{епopтauii

чеpвенЬ
l94l p.

i Paзoм
I 940-
l94l pp.

75 000

276 000 -
2't9 000

312000-
зl5 000

{oпo-
вiдlla

Л. Беpii

1.08.1941

|з2 46з

59 787

80 397

272 647

43 000

бл.29l 000

бл. 38 000 36 000

зl l  000_
321 000

Як виднo з тa6лицi 3.4, Дaнi, нaвeдeнi в piзних д)I(еPелЕD(' не
мaють знaчних poзбiжнoстeй. Oпepуюни кpaйнiми пoкttзI{иками' слiд
визнaти' щo тiльки в l940 p. B pезyJlЬтaтi дeпoртaцiйних aкцiй yглиб
сPсP бyлo виселенo 6лизькo 272 600192 500 oсiб, a зaгu,lo^,t y
l940_l94l pp. _ 3l l 000_329 00O чoл., iз них пpиблизнo 223 тvrc. iз

.(aнi
o. Гyp'янoвa

(гУЛAг)

61 000 *
66 000

279 000 -
284 000

32 000 -
37 000

315 64'7 +
l l37=
з|6 784
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3_4 paзи бiльше лlодeй, нiж нaцисти' пpичoмy нa тeритopiТ, yлвiнi

мeншiй, нiж зoнa нiмецькoТ oкyпauiТ [l88]. Piзним фopмaм екстepмi-
нaцii в сPсPдo вiйни бyлo пiддaнo l,6 млн - l,8 млн жителiв flpyгoТ
Peчi Пoспoлитoi Il89].

Haвeдerli Цифpи дaють yяBлelIня пpo хapaктеP PaдянсЬкoгo тoтaлi-
тapнoгo pe)кимy' мiсця i poлi peпpесивI{l|x зaxoдiв, зoкpемa депoртa-
цiйнoТ пoлiтики, y BстaнoBленнi й змiцнeннi paдянськoТ систeN.lи.
Haпеpедoднi pa.u,янськo-нiмецькoТ вiйни нa тepeнax 3axiднoТ УкpaТни
с'галiнський тoтaлiтapний peжим лицIе poзпoчaв свoю poбo.гy, спpямo-
ванy нa встaнoвлel{ня кoнтpoл}o нaд пoтeнцiйнo вopoжим для Hьoгo
сyспiльствoм.

Пoшиpеllня кepiвниЦтвoм CPCР депopтaцiйнoТ пoлiтики нa зaхiд-
нi oблaстi УкpaТни летepмiнyвaлoся низкoto пoлiтичниx, iдеoлoгiнних,
Kпaсoвt,lx тa eкoнoмiч}tих пPItчин. Haсaмпеpед вoнa спpямoвyв:rлaся
нa pyйнyвaння стpyктyp пoльсЬкoгo дep)кaвнoгo й aДмiнiстpaтивнoгo
aпapaтy' ..бypжyaзнoi'' системи yпpaвлiння i влaснoстi, змiнy сouiаль-
нoТ стpyкrypи насeлeння' щo зaбезпeнyвалo ефeктивнiсть пoдaльruих
пpoцeсiв paдянiзaцiТ peгioнy.

,ЦепopтaцiЙнa пoлiтикa, poзгopl{yтa з кiнця l939 p., стaлa не лицIe
pеaлiзацiеlo дtlлекoсяжних плaнiв Й. Cтaлiнa шoлo yнiфiкaцii деpжaв.
I|oгo yстpoю тa систeми yпpaвлiння нoвoстBopeниx paдяrrськиx oблас.
теЙ' елеN{eI{тo[{ пoлiтики вКп(б)' спpямoвaнoТ пpoти ..вopo}{t,lx'.

сoцiaльниx гpyп. Boнa бyлa aкlliсto пpевeнтивнoi вiдпoвiдi нa
бopoтьбy y фopмi кoнспipauiТ i пapтизaнки пoльськltx тa yкpaТнсЬкиx
oпoзицiйниx pyxiв i opгaнiзaцiй. Пiдтвepдженtlям тaкoгo виснoвкy'
зoкpeь{4 слyгy€ депopтauiя в лlотoмy 1940 p. гoлoвниl\{ чl{ltoм тиx
лiсникiв, якi пPацloвaли нa теpитopiТ, a не в кaнцеляpii. Haйбiльrше в
списки виселeнцiв бyлo вклlоvенo тaких пpaцiвникiв лiсy, якi з yвal'и
нa ii знaння i спеuифiчнi вмiння' l,toгли викoнyвaти фyнкuiТ кoмaн-

диpiв ни пpoвiлникiв пapтизaнсЬкиx вiддiлiв. lз пoдiбних пpичин
в}|Bезенo вiйськoвих oсaдникiв p;lзoм iз poдинaп{и. Aдже сepeд

Poздiд |||. ,Цеnopmaцiilнa noлimurcс яrc зaci6 уcmaнoвJLеIi|.Lя ma фунnlioнg-
_-9q!'g!з91499кo| влodu в 3o4d|1|Jх oцg-уцll

oсaдникiв 6улo 42,3 % пiлoфiuepiв, l l,9 %o мoлo.Цrших oфiцepis,3,9уo

oфiuepiв штaбy, |,1o/o гeнepaлiв [l90]. Taку лyмкy пiдтвepджyе i тoй

фaкт, Щo сеpед poзстpiляних yв'язнених пoлoвиtty скЛaдzUIи члeни
..пoвстaнськиx opгaнiзauiй'' I l 9l ].

Пoшиpення депopтauiйltoТ пoлiтики нaсaмпеpeд на пoлякiв i негa-

тивне стaвлеtltlя paдянськoТ влaди дo цiсТ eтнiчнoТ гpyп}t нaселеl{}lя

зaxiднoyкpaТнсЬкиx зe1r{елЬ свoТм oб'сктивнttм пiдrpyнтям мaлo iстo-

pиннi пoлii пoпеpeднiх десятилiть ХХ ст. (пopaзкy цapсЬких вiйськ y

Пeprшiй свiтoвiЙ вiйнi i гtoв'язaне з цим зМeншeння тeрштopiТ сPсP

пopiвнянo з l9l4 p., пpoгpaнy бiльtuoвикaми paдя}lськo-пoльсЬкy

вiйrry l920 p. Il92]), rцo пiдсилlоBaлoся сyб'сктивними пoглядаIvrи

Й. Cтaлiнa.
Oднaк виpitшальнy poлЬ тyт вiдiгpали iмпеpiалiстичнi цiлi. Haмa-

гання пoзбaBиги пoлЬсЬкий нapод нaйбiпьш пaтpioтиннoгo елемеHтy

фaктиннo пеpеслiдyвaлo зaвдaння дeнaцioнaлiзaцiТ пoлякiв, щo знaчнo

пoлегrШyBaлo пpoцеси IIoшIиpення на pегioв Hoвoгo пoлiтичнoгo

Ilopядкy tl93]. Лiквiдацiя/iзoляцiя paнiIше пaнiвнoгo пoлЬсЬкoгo

елементy дaвzшa змoгy дoсяГгI{ бeзпeкlt B пpикopдoннiй смyзi, щo, з

тoчки зopy Мoсквt{' Bв€DкzUIoся вaклl,tвим пoлiтичttиN{ зaвдaнням'

питall няtr{ iстopиrнoгo 3нaченtlя.

.[,o впливoвиx дeтеpгvriнaнт депopтaцiйнoi пoлiтики в Зaxiднiй

Укpaiнi слiд вiднести й пoзитивнi для деp)кaвниx iнститyЦiй peзyлЬ.

тaти дoсвiдy мaсoвI,tx BиселeнЬ iз УPCP, нaбyтoгo в 30.x pp. ХХ ст.'

мoжJtивoстi зaдoвoлeння вiднyтних пoTpeб y poбoчiй силi у вiдцa.

лeних paйoнaх сPсP.

floктop iстopинних нayк lO' Cливкa звеpтaс yвaгy Й нa детepмi.

нoвaнiсть пpoведення в регioнi мaсштaбHиx peпPесивниx зaxoдiв мiж.

нapoдниil{и стpатегiнними цiлями сPсP' Уклaвrци дoгoвip iз Hiмеч-

чIlнoю, сPсP poзглядaв цi дoмoвленoстi як пoчaтoк стpибкa y некo.

мyнiстиннy e вpoпy, lцo Bикл}tкiulo нeoбхiднiсть [Iepeтвopeння

нoвoпpиед}|анoi теpитopiТ y свoсpiдний сaнiтapний кop.пoн, oчищeн ня

iT вi.ц ..кoнтppевoлrouiйних елементiв'' Il94l.
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Oднaк yсe цe, п{oтивoвaнe пoглядaми пoлiтичними i сщaтегiнни-
ми' peaлiзoвyв:l.лoся y спeцифiчнiй мiжнapoднiй i внyтpiIшнiй aтмo.
сфepi, тoмy He пpивелo дo змiцнeнHя бeзпeки y пpикopдoннiй смyзi, a
тaкo)|( виявилoся недoстaтнiм для пoкpaщeння вiйськoвoгo стаtloвищa
сPсР нa пoЧaткy paдянсЬкo-нiмeцькoТ вiйни.

Taким чинoм' пiсля вepeсI{eвиx пoдiй l939 p. вст:ll{oвлення
пoлiтичнoТ систeN'и paдянськoгo зpaзкa iз мoнoпoлiсю кoмпapтiТ нa
дepжaвнy влaдy' специфiннoю iсpapхiсю пapтiйнo-paдянськl,lx влaд-
Hих стрyктyp тa oсoбливими фyнкцiями pепpесиBнt,tx opгaнiв деp)кaв-
нoi безпеки свoe пpaктичнe зaстoсyвaння нa теpeнax зaхiднoyкpaТн-
сЬкиx зе}leЛЬ знaйшrлa й депopтaцiйнa пoлiтикa тoтaлiтapнoгo peжиг!ry'
якa бyлa зopiснтoвaнa нa aКгивlte пoшIиpенtlя oснoв pa,ДянськoТ влaди.
Тyт спoвнa бyв викopистaний дoсвiд пpoвeдel{I{я лепopтaцiЙ, тoбтo
зaслaння людeй, пoлiтичнoгo пеpeслiдyвal{ня тa aдмiнiстpaтивнoгo
пoкapal{ня' нaбyтий paдя}tсЬкиil{и пapтiйними i дepжaвними oPгaнaми
в пoпеpеднi poки.

Упpoвaджeння в l939-l94l PP. в aдмiнiстpaтивнoмy пopядкy нa
тepитopiТ 3axiднoТ Укpa.lЪи .ЦeпopтaцiйнoТ пoлiтики, пiдпopядцкoвy-
вaлoся двoм вФ|(лt{BиI\{ зaвдaнням. ПеprшиM з Hиx бyлa пpискopeнa
..paдянiзaцiя''. Iз тoчки зopy влaди peпpесii бyли, xoнa й не единим'
aлe неoбхiдним (i тpaдицiйним) зaсoбoм нiвелloвання сoцia.пьнo.пoлi.
тI,lчlloгo oбличчя кoлиIднiх пoлЬськt,tx зeмeлЬ iз рIштolo тepитopiТ
сPсP. У захiдних oблaстяx спeцифiка BuяBI|яIIacя в iнтeнсивнoстi pe-
пpeсiй. Бopoтьбy з ..вopolкими клaсaми'', ..нaцiot{алiстичнolо кoнтppe-
вoлюцi€!o'', ..лiквiдaцiя кypкyлЬствa'' _ тoбтo всe тe' Щo poбилoся в
pa.Цянськiй УкpaТнi бeзпepepвнo впpoдoвx( двaдцятIr poкiв, тyт
здiйснювaлoся в нaй6iльrц стислi тepмiни. Дpyгe зaBдaння' дoсить
пpaгмaтичl{е, i мox<ливo нaйвал<ливiule, яке piзкo збiльruилo мaсц.lтaби
депopтaцiй, IIoляг:UIo в неoбхiднoстi (з тoнки зopy влaди) пpoвести
rеI{еpeJlЬ}Iy чисткy Hoвиx пpl{кopдoнних тepитopiЙ вiд ..нeнадiйнoгo

елeмeнry'' (aбo ..пoтeнцiйнo нeнaдiйнoгo'') в yмoвaх peaльнoТ пеpeд-

Poздiл |||. ,QenopmaцiЙна noлimu'сa яrc зaci6 gcmoнoвJleння ma фунщioнg-

- . 9gry'1я Р99 !:!9у-\o! gаd|t 9- 9 oх|pnц_ф!ac'w {! кp а1tЦ, !] 2!2:J2lJ gpJ_ _

вoсннoТ ситyauii. floсднaння циx дBoх зa3дaнь й oбyмoвилo масrцтaб-

lIiсть дeпopтauiйнoТ пoлiтики нa кoлиrцнiх пoльсЬкl{х зе!t{лях'

Bи3нaчилo iТ хapaктep i спpямoванiсть.

.(.ля oбгpy lrтy вaн ня депopтaцi й нoТ полiти кt{ викopистoвyв:rл ись як

тpадицiйнi сoцiaльнo.клaсoвi кpитеpii, пoлiтиннi стepeoтипи, тaк i

rrtетoдll спeкyляцii нa нaцioнaлЬних сyпеprчнoстяx i Тx пoдaльrце

po3пaлroвaння.

Гoлoвним спoсoбoм yпpoвaд)кенl{я депopтaцiйнoТ пoлiтики стaли

чiткo сплaнoвaнi вищими oPгaнaгvlи Bлaди aкцiТ мaсoвoгo висeле}|ня

вiдпoвiдниx гpyп }raселeння. З-пoмiж iншиx зaсoбiв pеaлiзauii Peпpr.

сивнoi пoлiтикll .ЦепopтaЦiТ, з увaги нa мoжливoстi oхoпленtlя I\{eцI.

кaнцiв pегioIrу, визнaв:Ulися вЛaдoro нaйбiльru ефективним меxaнiз-

t{o[\,{ дoсяг}lеllня пoстaBлeних зaBдaнЬ.

Упpoдoвж l939-194l pp. paдянсЬкltil{и opгaнами влaди в зaхiднiй

Укpaiнi бyлo пiдгoтoBлeнo i пpoвeдeнo чoтиpи вeликi дeпopтaцiйнi

oпеpaцiТ (лtoтиЙ, квiтень, кiнeць Чepвня - пoчaтoк липня 1940 p.'

тpaвeнЬ _ чеpBенЬ l9al p.). Кoжнa з дoBoeнниx дeпopтaцiй малa свoto

специфiкy, вiдpiзнялaся пepедyсiм нaцioнальним i сoцiaльним сKпa-

дoм вrlсeлeнцiв. Oб'сктaМи lrеpцIoi стaли oсaдники тa лiсники, пepе-

вд2кнo пoльськоТ нaцioнaльнoстi, сiльськi меurкaнцi. Квiтневa дeпop.

тaцiя oxoпилa в бiльшoстi iнтелiгенцito i слyжбoвцiв, пoлякiв тa

yкpaiнuiв. У неpвнi l940 p. вl{селеllt{я зzrзнaJlи пpедсTaвники цiеТ ж

сoцiальнoТ гpyпи, свpeТ i пoляки. Чepвнeвa депopтaцiя }|aстyпнoгo

poкy бyлa пoлЬсЬкo-yкpaiнськa, oxoпи вltlи 3aмo,(н l{x се,1я н' слyжбoв.

цiв тa iнтeлiгeнцito.

Oднaк слiд пiдкpеcI|v|TL|, lцo кpитepiсм вклtoчення paдянськolo

Bлfuloto дo гpyп дrпopтoвaнltх бyла нe нaцioнaльнiсть, a сoцia.пьне

стaнoвище тa стaвлeнtlя дo tloBoгo pежи}ry..{eпopтauiЙ зaзнaIIи тi, хтo

мiг бyти ни бyв йoгo пpoтивникol\'. 3a paдянськиIии стepeoтипaми' це

бyли нaсaмпepед пoляки як нapoд..пaнiв'' i гнoбитeлiв, y тoй чaс як

пpигнoблeниN{и в oЧaх pадянськoТ гIpoпaганди тoгo нaсy 6yли зaвжj(и
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yкpaТнui та свpeТ. Пoлiтичнo-пoлiцiйний кpитеpiй oсoбливo BиPaзнo
B|1яBv|Bcя пiд час пpoвeдеI{ня нетвep'гo.i лeпopтaцiйнoТ aкцiТ. Bиселенцi
квалiфiкyвaлися рaдянсЬкoto влацoю як ..сoцiальнo небезпeчн[l}-t еле-
illeнт'', ..пoлiтичнo urкiдливий eлeмeнт'', ..члeни сiм'Т зpaдникa бaть-
кiвщини''. Taкий кpитеpiй бyв дoмiнyючиIvl y висeленняx' xoча )кoдна
з чoтиpьoх гoлoвl{иx aкцiй iз цiсi тoчки зopy ttе бyлa oлнopiднolо.

Фopпryвaн ня цiлей лепopтaцiйнсlТ пoлiтики' y)(вaлен}tя пoлiти чн их
piшeнь щoдo iТ пpo'едeння в зaхiдниx oблaстяx Укpalни здiйсню.
вЕlлoся вищими opгaнaми влaди сPсP - пoлiтбropo цк BКI](б) i
Pадoю нapoдttих кoмiсapiв. Мехaнiзм пiдгoтoвки нopмaтиBниx дoкy-
мeнтiв Bключaв дeкiлька етaпiв: письмoвi пpoпoзицii.-пoдaння кеpiв-
никiв HКBC; poзpoбкa нКвс диpeктивниx дoкyМeнтiв тa iнстpyкцiй
iз питaнь пpoвeдeння депopтaцiйних oпеpaцiй нa мiсцях' пopядкy
yтpимaнI{я виселeнцiв y спецпoсeлel{нях; зaтвеpд)кеtlня пoлiтбюpo
ЦК BкП(б) i Paдшapкolt.1ot\{ сPсP oстaтoчtlих }lopмaтивнt{x aктiв.
Пoстaнoви PHК пoвнiстlo вiдпoвiдали змiсry piulень пoлiтбюpo i
пpиймaлись aбo цьoгo ж, aбo настyпнoгo дня.

Ha oснoвi пoлiтичниx piшlень вttщих opгaнiв влaди ЦК КП(б)У,
oбкoltaми i paйкoмaми пapтii, нкBс УPсP тa йoгo мiсцевими
пiдpoздiлaми poзpo6лялися кo}lкpетнi плaни peaлiзaцii депopтацiйнoТ
пoлiтики: opгaнiзoвyвaвся oпepaтивний штa6, фopмyвalrись oпеpaтив.
нi тpiйки, склaд:rлися списки депopтoвaних тa iн.

.[епopтauiйнi зilхoди здiйснювaлися пiд кеpiвництвoм нКвс
сPсP, y пiдпopялкyвaнпi якoгo пepебуBaЛa системa paдянських спeц-
пoсeлень (ГУЛAГy)' пpt{кopдoннi, внyтpiu.tнi вiйськa тa мiлiцiя.
oснoвн им i нститyтoм здi йснення сталi нськoi дeпopтaцi йнoТ пoлiтики
в peгioнi стaлa пapтiйнa opгaнiзацiя Укpaiни.

Пpимyсoвi пepеселeння poзгляд.lлись i peалiзoвyвzulися влaдolо як
BeлИКa пoлiцiйнo.aдlriнiстpaтивнa oпеpaцiя. .Цля iТ викoнaвцiв - спецi.
tlлЬt{o дitoчoгo бюpoкpaтин}loгo aпaрaтy' нeзважaючи нa дoлi великoТ
мaси лiодей' вoни стaвЕUlи pyтиIrни[,{ викoнaнняIt{ зaтвеpджeних плa-

Poздrл L||' .QеnopmацiЙн'o noлimlrrca яrc зааб уcmoнoвлeння. mа фуюajoну-

- -в9't1- .н!EЗQI!9экot зlgdu 9-з zpdlllg p F nэgуу lg g!ry,: Ц .s_зЭ:J2з!2ы_

нiв. Плaнoмipнe yсyнення сoцia.rlьнo opгaнiзoвaних гpyп, oгoлolllеllиx

небезпечними для pе)киh{y' opr.aнiзoвyвllлoся мaсштaбнo i здiйснto-

вilлoся B пoвttol,ty oбсязi.

.(eпopтaцiriна пoлiтикa ст.Lпa в:Dкливt,lм елемetrToМ технoлoгiТ

вста}IoBлeння тa здiЙснеt{ня влaди нa пpиrднaних дo сPсP тepитo-

piях, poзгopнyтoi пiд гaсЛaми бopoтьби з ..бypжyaзнo.нaцioналiстич.

нl,lми'' тa ..вopoжимн'' елеМен'гaми, спpямoвaнoТ нa pyйнyвaння

пoпepеднix дер)кaBних стpyктyp' сyспiльнo-пoлiтичниx i екoнoмiчнпx

зв'язкiв.

У peзyльтaтi peaлiзaцiТ депopтauiйнoТ пoлiтl{ки ltaсeлeння зaxiд.

ниx oблaстей Укpaiни зЕrзнaлo нe лишe кiлькiсниx, алe, пеpeдyсiм,

якiсниx yтpaт. Пo-пeprпe, y peгioнi iстoтнo змeншилoся пpeдстaвниtl.

твo найбiльш пaтpioтиv}loгo' здaтнoгo дo сaмoстiйниx дiй елeменry; iз

сyсп iльнoгo жltТгя yсyнyтo aктив}r иx пoлi,l.ичних oпoIrентiв'

У pезyльтaтi мaсoвиx висeлень пpeдстaвникiв пoлiтичнoТ тa екo.

нoмiчнoТ eлiти кoлишньoТ ПoльськoТ деpжaви' пpивaтниx влaсникiв i

тopгoвцiв вiдбyлися змiни y сoцiа..rьнiй стpукrypi aнексoвa}rиx зеМeлЬ.

Pеaлiзaцiя лепopтauiйнoТ пoлiтltки Bплинyлa нa етнoдемoгpaфiнн1'

ситyаЦito нa зaxoдi УкpаТни, призвiвtuи дo скopoчeння чисельнoстi

нaсaш{пepед пoльсЬкoГo й yкpaiнськoгo нaселення. Тaкi змiни yтвoplо-

в.Ulи пiдгpyнтя для poзгopтaн}Iя пpoЦесiв paлянiзauiТ' включeння

зaхiдниx oблaстей УкpaТни дo стaлiнськoi тoталiтаpнoТ системи.

Упpoвa.Цженням системи ltoстiйних i мaсoвнx дepжавниx pепpе-

сiй пpoти сyспiльствa, депopтaЦiйнoТ пo.lliтики зoкpемa, зaбезпeнyвa.

лaся безпepебiйнa poбoтa peПpесивHoгo кo}Iвесpa, пi.Ц,тpимкa pежимy'

якпЙ безпepервнo пoпoвHк)вaв ГУЛAГ }IoвoIо poбoнсlro силoю'

ствoрювaлaсь aтмoсфеpa стpaхy як цеil{ентylочoТ сили нoвol влaди.

.[eпopтauiйна пoлiтикa зyмoвилa oсoбистi тpal.едiТ сoтень ,гисяч

лtoдей, oсобливo дiтей тa людeй пoxl{лoгo вiкy, бeзпopaдних i

пpиpeчe1{их, якi нe чeк:UIи нi вiд кoГo дoпoмoгIt, бy;lи пoзбaвлeнi

мoжливoстi звеpl{yтl{ся дo зaкoнних зaсoбiв зaхистy свoТx iнтepeсiв тa
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влaсI{oгo життя. Пpимyсoвa змiнa клiмaтичI{их i пoбyтoвиx yr}'oв
депopтoвaних спpI,Iчинилa знaчнi тpуднoщi в aдaптaцiТ Тx дo нoвoгo
сoцiaльнo-екoнoм iчнoгo та пoлiтичнoгo сеpедoвищa.

fleпopтaцiйнa пoлiтикa' спрямoвaнa нa цивiльIle нaселel{ня зaхiд-
них oблaстeй Укpаihи, у |939_|94l pp. сталa нaйбiльtll мaсoвим нa-
пpямoм pеалiзaцii paдянських peпрeсивI{их тeХнoлoгiй устaнoвлення
тa yтвepд)кeння в pегioнi влaди. Pепpeсивнa пoлiтикa, нaсaмпеpeд
дeпopтацii., викopистoвyвaлисЬ як зaсiб дoсягнeння гoлoвнoТ мети
pадянськoТ влaди _ знищен}tя iсltytoних нa 3ахiднiй Укpaiнi сyспiль-
нo.пoлiтичних стpyкTyp. oднак yнaслiдoк нiмецькoi aгpeсiТ l94l p.
зaвeрцJити впpoвaд)кeння paдянськоi системи i пoдoлaти oпip мiсцe-
вoгo нaсeлення tla зaxiднoyкpaТнських зeпtляx не вдtlлoся. oстaтoчнo
цe зaвдal{ня 6улo здiйсненo лиtце пiсля зaкiнчeння .(pyгoТ свiтoвoi
вiйни.
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PoздI/\ 4

PoAь дЕпoPтAцlйнoI IIoAIтики y пPoцЕсAx
PAдяIIIзAцII зд>сд}Ioyкpдiнс ьKIlx oвlrдствй

|L944-L95з pp.)

4. 1. ПoщЕPeIrIrя пlaсoвtlх вIrсe^eIIь

IIa PoдIIItIr JЕIaсникiв OУH-УTIA тa пPихп^ьцнrсiв
yкpaiнсъl(oгo нaцiorrarrьЕoгo пiдпiддя

Звi-,Iьнеtll lя зaxiдн их oблaс,гей }.кpaТн и вiл фarлистсЬки х зaгapбн и-
кiв стaлo Пoчal.кoМ скЛадlIoГo пpollесy утвеpд)кrlrня в pегiotti Рaдян-
ськoi влаllи, ,1oкopirtttoГo злal!'y .tpаjtиL1iйнo yстaЛеlroгo сусtl i;rьнсl-
пoлiтичнoгo .гa сoцiaльtlo-екoнoмi.ttIoГO }(иT"].Я. tlto здiйс1llоBaBся .\,
пoвoсннi poки пiд ГaсЛаМи ..сot l iа. l t iстичHих 

l lеpе].t]opенЬ' '  i  суrrpo.
вoд)кyвaвся I.ДItpoкl,lМ зaстoсувaнilЯМ щoдo мiсцевoгo }iaссJIення

реl lpесl, l  lJt lo-кapa;l Ь н их тех t toлol. i  l] з, l i  Йс t tеtt l  tя BЛaЛи.

У r lеpе;r iку ЗatsдaHЬ. заПJlat ioBаниx l lapтiйними opГаt|aМlt 8)t(е
нalIpикittцi  |94з _ Ha ПoЧaTку |944 pp. Для pеa; l iзацi i  у звiльнених
сlбl taстяx'  важJlивr Iv iсt lе псlс iлo t lи l .aннЯ oЧl{u{еHHя t{их TеpиТoрiй вi ,r
бунгiвнltх укpaТlrr1iв. унаснltк iв нацiottальt lo-визвoЛЬlt l lx змaГat lЬ .га

члеlt iв Тхнix с iмей' tIpихиЛьt lикiв па..гpioтl , lЧl loгo pуxv. PозпoчaТa ulе в
квiтнi  l9al  p '  пo. l l i r .икa Мaсoвих Bи(:еJ.IеIJЬ У вiд.цалеtt i  п iвнiчнi paйоtr l l
vчaсникiв . .кoHTppевoлюцiЙних 

opгatr iзal t iй укpai l tських нaцiottaлiс-
т iв ' ' .  члеl l iв с iмсй oсiб, якi  пepебувa- l lи }Ia нс. lегaЛЬFloму сratroвиЩi aбo
бyли poзс'гpiлянi I lJ .  знaйLuлa сBc €  j lo l iчrrе пpoдoв)ксt{IIЯ в ItoвoснlI i
pLrк}l.

Poздrл tV. Poль dеnopmaцiЙнot noлimurcu у npoцеc(Iх padянLзацii

у-ridry9уry'p,-зцc9уI_op!9s!|еЙ_(194a_-1953pp).-

B oснoвi дeпopтaцiйнoТ Itсrлi.гики ле)t( €UIи нaсaN'пrprд пoлlтикo-

iдеoлoгiчlti Пpllчини. Paдянськi пoсaдoвi oсoби, кepyючисЬ мapксист.

ськo.ленiнськоtо теopiсtо клaсoвoТ боpoтьбll, здiйснювaли пoшyк

..вopoгiв нapoдy'' ' ..Bopo)t<!tx eлеIntelt.гiв' ', ..кoнтppeвoлroцioнеpiв''. Зa

дoпoМoг.oЮ мaсoвих виселень у cУBaлИcя нaГtбiльtu aктивнi, oпoзицiйt.

нo rluшaшIтoвaнi дo pa,lянськоТ BЛaДИ веpстви i гpyпи нaсеЛeнHя.

..Oчищення теpllтopiТ вiд <вopoжих еЛементiв>'' пpoвoдилoся шIляxol\,t

пoll lиpенllя ..зaхo.Ц.у'' нa всi категopiТ пiдoзpiлoТ веpс.Гви або кoлa oсiб.

вкJltoЧalgч!r члс:lriв сiмей, poдинiв, зtraйoмиx. Bиселсння стaвiUIи нe

лиlUе МеТoдoм бopoтьби ПpoTи iяaкoмислеtltIя' а й засoбoм зaгaЛЬнoгo

зzulякyвaнHЯ з МеТoro унeN{oх(лI,lвлe}Iня бy.Ць-яких ltpoявiв незaдoвo-

ЛенtIя. Кеpiвних пpaцiвникiв, якi дoбиpaлИcя Пеpeвюкнo в iнцrих oб.

Лaс.гях УкpаТни та схiдниx paйoнaх сPсP, Цiлeспpямoвaнo opiснryвa-

лI{ Ila викoрисTаHl{я сиЛoвиx' )t(opстoк}tх' aж дo peпpесiй, мgтoдiв, a

t'tiсцеве сepедoвищe pекotvrендyBa,(и рoзглядa.ги як oднoзнaЧнo вo-

poжe.

Haсaмпepе,ll дo 
..Bopo)t(их елеМенr.iв' ' pадянськo}o влa.п,oю бyли

вiднесенi yчaснl,lки opгaнiзoвaнoгo нaцioнЕUIЬнoГo пiдпiлля, якi не

Лl4tUе тIpoвoдиЛи aгiтauiйrly poбoтy сepе.u. мiсuевoГo нaселення пiд

гaсJlalr{и ..3a сaшroстiйну УкpaТнy без бiлrьruoвикiв' ' ' aле й вiйськoвi дiТ

пpoти paдяI{сЬкиx паpтl{зaнсЬкиx зaгoнiв, з' €днaнЬ ЧepвoнoТ apмiТ,

кopистyюч}lсЬ Пpи цьoN|y знaчнolо пi.цтримкoto l"t iсцевoгo нaсеЛення.

[Ia це, зoкpеМa' звеpт €rЛaсь уBaГaУ шифртелегpaмi (17 беpезня l9aa p.)

зaстyПникa нач €UIьника Укpa.iнськoгo ruтaбу пapтизaFIсЬкoгo pyхy

Cтapиновa: ..визвoленe нaсе,rlенtlя стaвllтЬся пpихилЬнo лo yкpaТн.

сЬких нaцioнaлiстiв i вopох<е Дo рaдя}tсЬких паpтизанiв. Четвеpтy

вiйнy вototo, zulе нiкoЛи ще не зyстpiнaв тaкoгo вopo)кoгo сеpедoвищa'

як у ви3вoЛених paйoнax ТеpнoпiльськoТ oбластi' ' [2].

УкpaТнський нaцioнaльнo-визвoЛЬilий pyx 6ув зa сBoсto пpиpoдoto

aнтистa:riнським. Тaкlt й rro.т iтикo.мopа.л ьн и й сТaн нaселення 3ахlд}(o-

yкpaiнських зеМljlЬ' яке l.pl|BаJtий час пеpебyвалo в зorti нiшlецькoТ
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oкyпauiТ, iстoтнo пoзIiaчився нa зaпpoваджyвaнiй y peгiонi пoлiтицi
Й. Cтaлiна. У гaслах yкpaТнськoгo oпopy вiн явнo вбaчaв нeбeзпeкy
йoгo минyлoТ aвтopитapнoТ пoлiтикlt. Тoмy члeни oУн-УпА, як i Тхнi
сiм'i тa oсoби, якi пiдтpимyBaли цeй pyх, були визнaнi тoтaлiтapним
pе)кимot\.l пеplшoчepгoви м oб' eктoм депopтaцi Гl нoi пoл iтикll в зaxiдн и x
oблaстяx УкpaТни. Кyрс oУH-УПA на мaсoвий oпip нaселeння paдян.
ськiй влaдi дaв пiдстaви пoryжнiй i злaгoджeнiй мarцинi чeкiстськиx
opгaнiв нa пoвl{y силy poзгopнyти свoТ спецia.пьнi oпepaцiТ. ,{iТ пpoти
oУн-УпA бeзlriдстaвнo бyлo пotrlиpeнo й нa знaннy чaстиI{y цивiль-
нoгo нaсeлeння.

Ha oснoвi iнфopмauii секpетapя цК КП(б)У М. Хpyшoвa прo
aкгивiзaцiю oпoрy yкpaТнськoгo нaцioнaлЬнoгo пiдпiлля пiсля звiль.
нeння зaхiдних oблaстей вiд нiмeцьких oкyпaнтiв, фyнкцioнyвaннЯ в
бiльtцoстi нaселених пyнктiв pегiсlнy пiдпiльних нaцioналiстичtlllх
opгaнiзauiй i .pyn [3] зa poзпopяд)l(енням Й. Cтaлiнa для нaвeдeння
деpжaвI{oгo Пopядкy i бopoтьби з oзбpoсними гpyпaми ..yкpaТнських

нaцioналiстiв'' бyлo opгaнiзoвaнo 7 oпеpaтивнo-вiйськoвих з'eднанЬ тa
вiйськ }IКBс i нК.цБ [4]. 3oкpемa, згiднo 3 пpoектoм пoстaнoви.(Кo
сPсP ..Пpo спeцiaльнi зФ(oди щoдo заxiдних oблaстей УкpaТни''
(беpезeнь |9aa p.) дoдaткoвo дo вiйськ I{КBс, якi вx<е дислoкyвirлися
в peгioнi, сlоди пеpедбaчалoся нaпpaвитrl ще п'ять 6pигaд. Кepiвники
HкДБ i нКBс сPсP Mepкyлoв тa Кpyглoв зoбoв'язyвaлися вiдiбpaти
з чнслa чекiстськиx пPаЦiвникiв для HК.ЦБ УРсP _ oпepaтиBних
пpaцiвникiв 2000 нoл., iз киx нaчaльникiв paйoнниx вiддiлiв - 200 чoл.,
для HкBс УPсP oпеpaтивних пpaЦiвникiв - 79o чoл., iз них
нaчальникiв paйoнних вiддiлень _ |20, i нaпpaвити для poбoти в
зaхiдних oблaстях УкpaТни [5]. BoсьмиIvr пylrlтoм пpoeКг пoстaнoви
.[Кo пepeлбaчaв ..зoбoв'язaти tIКвс сPсP висеJlятIl сiм'i акгивних
yнасникiв oУH, кУПA) й (УHPA> y вiддaленi мiсця сPсP'' [6].

Biдпoвiднo дo пpийнятoгo дoкyментa 25 6еpезня |944 p. в зaхiднy
УкpaТнy бyлo дoдaткoвo пеpeдислoкoвaнo п'ять бpигaд внyтpiruнiх
вiйськ, пеpeдaнo 250 мarшин, l00 r.aнкiв, 50 бpoнeмaц.lин' 85 paлio-
стaнuiй [7].

Poздй lV. Poль dеnopmацiiнoi noлimuпl у nPoцеcах pаdянiзoцii
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Biйськoвa сltлa, зм iцненa Pепpеси внo-кap€Ulьtlими opгaнaми' ст €ula

виpiшшlьним фaктopol'l paлянiзauii зaxiДних теpенiв Укpaiни, лiквi.

дaцii oпopy yкpaТнськoгo пiдпiлля. Aктивне poзгoртaння po6oти

дitoчими i нoвoствopениI\{и гpyпaми ttКBс тa HК.ЦБ спpичинилo

фiзинне знищеl{ня' apeЦ]ти членiв OУH-УIIA. Упpoдoвж |944 p.

внутpiшнiми вiЙськaми бyлo пpoвeдeнo 6495 oпеpaцiй, пiд чaс яких

yбитo 5,7 4o5,yзятo в пoлoн 50 387 oсiб [8].

oкpiм циx зaxoдiв' деpжaвними iнститyцiями poзпoчaтo тaкoж

poбory iз виселeнкя poдин пoвстaнцiB. Taк, ltapкoм внyтpiшнix спpaв

УPсP B. PясннЙ, пoвiдoпlляloчи вище кepiвниuтвo пpo лiквiдaцiю

вiддiry УПA в paйoнi с..(pyгa Кoлoвepть MежиpиЦькoгo paйoнy Piв.

нeнськoТ oблaстi (26 бepезllя |944 p.), oкpiм yсьoгo iнutoгo, iнфopмy-

вaв i пpo oсoбистий нaкaз ..всi сiм'i yнaсникiв yкpaiнськo.нiмецькoi

бaнди негaЙнo Bt,tслaти лo Cибipy, a нa Bсe ik мaйнo нaклaсти aрruт'' [9].

Зa дoзвoлo[\,l нa пPoвeдeнI{я вt{селeння сiмeй ''yнaсникiв бaнд.фopмy-

вaнЬ зa межi TepнoпiльськoТ oблaстi'' y зв'язкy з aктивiзaцiеlo oунiв.

сЬкoгo pyхy дo секPетaPя ЦК КIl(б)У ,(. Кopoтvенкa в цеЙ чaс звеPтa-

еться й кepiвник Tеpнопiльськoгo oбкoмy кп(б)У l. Кoмпaнeць [l0].

Тaкi меxaнiзми yтвеpДкення paдянськoi влaди зaстoсoвyвzrлися i в

iншrиx пoдiбниx випaдкax. ix дoцiльнiсть тa ефeктивнiстЬ для нaве.

дeння пopядкy у звiльнeниx paйoнaх зaхiдниx oблaстeй УкpaТнlt ви-

з}Iaвzuraся тaкo)к у листi секpетapя Цк кП(б)У М. Хpyшoвa Й. Cтaлiнy

пpo стaнoвище нa Boлинi. Cеpeл пepцIoчepгoвих зaхoдiв нaзиB:lлoся

..BисeЛeння сiмей aктltвttих yчaсникiв OУH, УпA i УнPA y вiддaленi

мiсцeвoстiсPсP.HквссPсPвизнaЧитlrмiсцяпoсeлеi lня,aвизI la.
ченlIя oсiб i кaтегopiй, якi пiдлягaють висeлe}Iню, пoKпaсти на oблaснi

oргaни HКBс'' Il l].

Pозпopя.Цжeнням HКBC, пpийнятим y беpезнi |944 p.' визнa}ra

неoбхiднiстЬ yзяття нa o6лiк тa висeлення y тилoвi oблaстi Cotoзy

poди}r, y склaлi яких бyли oyнiвui, кoтpi пеpебуBaлИ нa нeлегzrльнoмy

стaнoвищi aбo займaлися бaндитизмolt{' a такox( сiм'Т зaсyлжеI{их

oyнiвuiв [ l2].
I70
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Peзyльтaти пepцJl,lx oпepauiй бyли дoвeденi дo вiдoмa Й. Cтaлiнa'
B. Мoлoтoвa, М. Хpyшoвa. oстaннiй внiс пpoпoзицilo ..пoвiдoмити

yкpаТнськolo мoвoro мiсцeвим х(итеЛяМ paйoнiв, .Це лiквiдoвaнo бaнди,
пPo склaд бaнд, пpiзвищa yчaсникiв, пpo кiлькiсть вилyненoТ збpoТ, a
,гaкoж пpo нaсryпне пepеселeння дo Cибipy сiмeй aктивни,( yнасникiв
oyнiвських бaнд'' I l ]].

Iз 3l бepeзн я |944 p.' чaсy пiдписання Л. Бepiсю диpeктиви FIкBс
CPсP Ng |22..Пpo висеЛeння дo вi/Цaлених paйoнiв Кpaснoяpськогo
кpaю, oблaстeй: IpкyтськoТ, oмськoТ, HoвoсибipськoТ члeнiв poдин
oyнiвцiв i aктивних пoвстaнцiв, як apeштoвaниx' тaк i вбитиx y
сyтиЧкaх'' I l 4], депopтauii нaбyли чiткo peглaмeнтoвaltoгo xapaКгepy.
Bисeлeння пoIшl{pюв:rлoся нa всiх пoвнoлiтнiх членiв сiмeй нaзвaниx
y дoкyмeнтi кaтeгopiЙ нaселенl{я' мaйнo якиx, вiдпoвiднo дo нaкety
нквс сPсP Ng 60l552 вiд l0 гpyлня l940 p., пiдлягалo пoвнiй кoн-
фiскauiТ [l5]. Haкaз тaкoх( мiстив yкaзiвки щoдo oфopмлeння дoкy-
мeнтiв нa висeленцiв. У дoкyмeнтi Bимaгaлoся не звoлiкaти з викo-
нa}Iням вкaзiвoк. ..Haпpaвлeння [Ia зaслaкI{я члeнiв сiмeй oyнiвцiв i
пoвстaнцiв, - вкaзyвilлoся в нaкaзi' - пpoBoдити пiсля з.lтвеPдження
пoстaнoви, не чекаlочt{ oдep)кaння piшrення oсoбливoi нapaли'' Il6].
Cтвopeнa як спецiaльний opган пpи Hapкoмaтi внyтpirшнix спpав для
oпepaтивI{oго виpitшення пpoблeми вивeзен}tя ..вopoжoгo eлеп{еtlтy'',
oсoбливa нapaдa фaктиннo He встигaлa oпеpaтиB}lo poзглядaти спpaви
пepeселеl{цiв, щo зy мoвлIoвaJIoся N.ra|ЭшIтабaм и дeпopтaцi й.

У зв'язкy з пpийнятими дoкyмeнтaп{и зaстyпHик нapкoil{a внy.
тpiruнiх спpaв сPсP B.Чepниruoв l5 бepeзня |944 p. пoвiдoмляв
нaч:rльникa УHкBс Кpaснoяpськoгo кpaю Ceменoв4 щo в кiнui
бepeзня дo кpаIo бyле нaпpaвлeнo l00 сiмей pепpeсoвaних oyнiвцiв
(400 oсiб), a згoдoм peкoмerrдyвaB ..вжити зaхoдiв пo пiдгoтoвцi дo
пpийoмy'' й по мoжливoстi poзсеJIенI{я 2200 чoл. y Мiнськoмy i
Рaдяlrськoмy paйoнaх [ l 7].

Ha пoнaткy квiтня |944 p. генep.rл I. Cеpoв, який кеpyвaв бopoть-
бoю з пoвстaнцяl{и, дoпoвiдaв y Hapкoмaт внyтpiшнiх спpaв сPсP

Poздrд lV. Poль denopmaцiЙнot noлimulol g npoцеcoх Pаdянiзацit
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B. Чеpниtuoвy, щo дo пepеселення з УкpаТни гoтoвий ецIелoн lз

200 сiмей oyнiвuiв. Boни нaпpaBЛЯII|tcЯ дo КpaснoяpсЬкoгo крalo.

Haчaльник УHКBс кpaю дoпoвiлaв пpo гoтoвнiсть дo пpийняття i

викopистaння пepесeJleнцiв y лiсoвiЙ пpoмислoBoстi Il 8].

HегaЙнo встyп€rлa в силy й диpективa HКBC вiд 7 квiтня |944 p'

нa пpoдoвжeння зaxoдiв iз висeлення. Згiднo з дoкyшreнтoll, кapальнi

aкцiТ пoшиpювzlлися нa члeнiв сiмеГr oyнiвЦiв, aктивниx пoвстaнцiB, як

аpeцJ.I.oвaних' тaк iвбитиx y сyтичкax. Ha oснoвi.Ц'иpeктиви N9 l30

бyли пiлгoтoвлеtli .Цo вi,uпpавлeння I{a ст. Aбaкaн 200 чoл., eнiсеl"t -

l400, Кaнroк - 400, Клюквeннa - l300, Чеpeмхoв _ l300, Тlомeнь _

200,Oмськ-2oo, iнrцiстaнцi ' f_ l300нoл.I l9].Пopялoкeтaпyвa}rня
спeцкoнтингентy pегЛaгvtентyBaвся зaтвеpдх(енI|ми в тpaвнi |944 p'

нapкoмoм внyтpiшlнix спpaв сPсP Л. Бepiсro тaсмIlими ..Пpaвилaми

зaбeзпeчeння спeцiaльних лloдськиx пеpевeзень HКBC CPCP'', якi

пеpeдбavaли фopмyва}tня 
..лloдсЬкl,lx еll]елoнiв y склa.шi 65 вaгoнiв

кoжен'' [20].
Ha мiсцяx yсе poбилocя F'Ля тoгo, щoб здiйснювaнi зaхoди iз

6opoтьби з yкpaТнським визвoлЬним pyxoм' y тoмy числi й депopтацii,

стaвaЛи все бiльtш резyЛЬтaтивними. oсoбливi зaвдaння y зв'язкy з

цим пoклaд aIwrcЯ rra каpaльнi opгaни. У кoжнiй iз зaxiдниx oблaстeй

ствoPенo oпepaтивнi сeктoPи нa чoлi з кеpiвнимl,l oпеpaтивl|ими

пpaЦiвникaми yпpaвлiнь HКBC aбo мiлiцiТ. B pегioнi дiяли кiлькa

чaстин внутpiruнiх вiйськ, пepeкинyTиx з iнlшиx мiсць, зoкpемa з

Кaвкaзy, пiсля пoкapaння ..нapoлiв.зpaдникiв''. Кoмaндyloчигt{ yпpaв.

лiння вiйськ HКBC УкpaТнськoгo oкpyгy бyв пpизнaчений генep:rл.

лейтeнaнт М. Мapнeнкoв. B oднiй iз диpектив штaбу oкpyгy Bизнaчa-

лися гoлoвнi зaвдaння тaкиx фopмyвaнь: 
..oчиtцеttня звiльнених paЙo-

нiв i oблaстeй УкpaТни вiд пiдлих нiмецькo-фaшистських oyнiвЦiв,

нaведeння pевoлrоuiйнoгo пopядкy" |2|].

Hа мiсцях вiдбyвалoся пoстiйttе збiльшеltня чисeльнoстi paйвiддi.

лiв HКBC-HК!Б, yтвopенt|я пpt{ ниx спецiaльних вiддiлiв iз бopoтьби

17?.
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з бaндитизмoм' пoпoвненt|я paйoнних i oблaсниx слy)кб слiдч}lг\,lи
гpyпaми. 3a piшенняt' ' ЦК КП(б)}., B poзпopядження нКвс УPсP
пpибyлo тpи тисянi кoлиrшнiх чеpвoних пapтизанiв t221. Iз них
фopмyвaлися спeцiaльнi пiдpoздiлу| Д,ля бopoтьби iз фopмyвaнняMи
Уt]А й oУн. I{квс i нКДБ oтpиIgyв:rли нeoбхiднy пiдтpипlкy вiд
apмiйськoi кoнтppoзвiдки ..Cмeput'', poзult{pювали дiяльнiсть спeцi.
а.пьt{их вoенiзoвaниx фopпryвaнь винt,ltIIyв:UIьних бaтальйoнiв..ястpyбкiв'' aбo ..стpибкiв''), opгaнiзoвaних iз мiсцевoгo нaсeлення. У
сiльських paйoнax зaxiдниx oблaстeй булo збiльrueнo кiлькiсть дiль-
tIиЧ}Iиx yпoвIloв:Dкeних мiлiцiТ з poзpaхyнкУ - oдин yпoвнoважeний
на двi сiльськi paди' Пiд Тх кepiвнацтвoм ствopювaлися гpyпи oI.П
(oxopoнн гpoмaдськoгo пopядкy) сiл.

Кoнтингент oсiб, кoтpi висeлялllся, iз poзtшиpеllням вiйськoвo.
чeкiстських oпepaцiй, зpoстaв. Мiсцеве кеpiвництвo нe лицIе вI{кo.
нyв:rлo }Iaкtцlи згopи' але й неoдl{opaзoвo звepт:Uloсь y вищi iнстaнцiТ з
пpoхaнI{яМll пpo викoристaння )t(opсткиx зaхoдiв щoдo yчaсникiв
нaцioнальнoгo пiдпiлля. Тaк, iнфсlpмyloни пepшIoгo секpeтapя I{К
Кп(б)У М.Хpy*o"a пpo бopoтьбy пpoти yкpaiЪськltx нaцioналiстiв
(6 нервня l9a4 p.) сeкpетap Piвненськoгo oбкoму Кп(б)У B. Бeгмa
пpoпoнyвaв ..дJlя пoсltлення бopoтьби з yкpaТнськo.нiмeцЬкими нaцio.
нaлiстичними бaндaми y бiльul цtиpoк}tx poзмipaх дoзвoлитI{ висeлeн.
ня сiмeй бaндитiв y вiддaленi paйони сPсP, a деякi сeлa, нaйбiльrш
вpaясeнi бaндитизмoм, якi poзтaцIoвaнi безпoсеpeдньo бiля лiсoвиx
мaсивiв, пoвнiстlo виселити'' [23].

Pевнo дoтpl{мyючись стaлiнськиx yкaзiвoк, пеpший секpeтap
Львiвськoгo oбкoмy пapтiТ I. Гpyurецький y сepпнi |g44 p. зBеpнyвся
дo М. Хpyшoвa з пoдiбнoю пpoпoзицiск) _..в)кити pепрсiй дo сiмей
кеpiвникiв тa aктивHих yнасникiв бaнд - висилкy лo Cибipу. Opгaнi.
зyвaти пoкaзoвi сy.Цoвi пPoцеси й зaсyдx<eних гoлoв}lих злoчинцiв
лoкapати I{a сil{eртЬ пpиBселtоднo', |24|.

Ha шиpoкoil{y зaстoсyвaннi pa.Цянськoк) Bладoto депopтaцiйнoТ
пoлiтики y свoТй пpoпaгaндистськiй i кoнтpпpопaгaндистськiй poбoтi

Poздй |Y. Poль denopmацiЙнot noлintutt.:.t lJ npoцеcaх padякiзс4if
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неoднopatoвo aкцеtlтyвzrлa yвaГy Haцистськa Hiмеччинa. 3oкpемa,
poзпoвсtorllкyвaнi сеpед мiсцевoгo нaсeле}rня нiмeцькi листiвки

знaйoмили читaчiв iз накaзaми тa iнстpyкuiями HКBC щoдo r\{aсoвиx

висeлeнЬ. Пyблiкauiя 2,7 лютoгo |992 p. в гaзетi ..Лiтepaтypнa

УкpaТнa'' iстopикoм B. Мapoнкiним тaкoТ листiвки, якa мiстила текст

спiльнoгo нaкaзy Г. Жyкoвa i Л. БеpiТ пpo вl{селення всix yкpalнцiв,

кoтpi пepeбyвirли нa oкyпoвaнiй теpитopiТ, виявленoТ дoслi.Цникoм y

ILЦAгoУ, дaлa пiдстaвy бaгaтьoм вiтчизняним нayкoBцяМ звеpтaтI{ся

дo iT змiстy як дo пePuloд)кepеЛa, бeз пepевipки дoстoвipнoстi
пiдписaння тaкoгo нaкaзy [25].

Пpoте дoслiдження пoкaзaJlи, щo нi пo лiнiТ HКo, нi пo лiнiТ

HКвс/нК.цБ вiдoмчi нaк:r:lи Ns 0078/42 вiд 22 чеpвtlя 1944 p. нe

зHaчaтЬся. Haкaз I{КBс Ng 0078 зa |944 p. дaтyrться 26 ciчltя тa пiдпи.

сaний зaстyпникoм нapкoмa C. Кpyглoвим (пpисвячений opгaнiзauii

тaбopiв для нiмецькиx вiйськoвoпoлoнeниx), щo дoвoдt{ть вl{кo.

pистaння oкyпaЦiйнoю влaдolо цiлeспpямoвaнo сфaльсифiкoвaнoi

iнфopмauiТ [26]. oлнaк дeпopтauii стaли нaстiлЬки звичним зaсoбoм

pa.ЦянськoТ BЛяЦИ, змiст дoкyмeнтiв бyв нaстiльки пpaвдoпoдiбнlrм,

щo сyчaсники' нa чис стaBлeння дo CPCP цi фaльшивки мaпи

вплиl{yти, бeз бyль.яких сумнiвiв вipили в Тх iс.гиннiсть. Tим бiльrше,

щo вiдpaзy пiсля визвoлeння зaхiднoyкpaiнських земeль вiд oкyпaнтiв,

paдянсЬкa влaдa aктивнo звepнyлaся в)ке дo aпpoбoвaниx зaсoбiв.

Ha неoбxiднoстi пoсилe}Iня peпpесiй щoдo сiмeй пoвстaнцiв тa Тx

пpиxl,rЛЬникiв iз застoсyвaння}r висeлення лo Cибipy нaгoлoшIyвzrлoсь

y нaкaзi нaркoмa внyтpirшнiх спpaв сPсP Л. БepiТ i нapкoмa

.(еpжавнoТ бeзпeки сPсP B. Меpкyлoвa зa Ns 00l240-380 вiд 9 жoвтня

|944 p' [21|' Bнзнaчaючи тaктикy пpoBeдеI{ня винищyв,rльних дiй iз

лiквiдaцiТ oyнiвськoгo пiдпiлля, y пepeлiкy нeoбxiдних захoдiв

кepiвники кap€rлЬниx opгaнiв Bкuвyв€rли й нa важливiсть тaкиx aкцiй

для oстaтoчнoгo poзв'язaння пoстaвлel{oгo зaвдання.

Пpoведeння дeпopтaцiйнoi пoлiтнки peглaмeнтyвЕlлoся }lизкoю

дoкyмeнтiв. Ha мiсцяx ue бyли спецiальнi ..IнстpyкЦiТ секpетapeвi

t'7.r
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пapтopгaнiзaцiТ тa нaчaлЬнику flквс щoдo вI,tсeлень yнaсникiв
нaцioнaлiстичttoгo пiдпiлля тa члeнiв ii сiмeй''. Taк, y пiдписaнoмy
l4 жoвтня |944 p. секретapем Львiвськoгo oбкoмy BКп(б) Гpyшець-
ким i нaчалЬникot\{ yпpaвлiння I.IкBс Гpyu.rкo .Цolсyмeнтi мiстилися
вкaзiвки тaкoгo хapaктеpy: ..Пpи пpoвeдeннi oпepaцiТ пo виселенllro
сiмей oyнiвцiв i aктивt{их пoвстaнцiв ii мaйнo пiдлягaс кoнфiскauii.
oпис мaйнa пpoвoдиться пpaцiвt{икaми нКBс p:цloм з гoЛoBaми
викoнкoмiв .Цепyтaтiв тpyдяlцих. Bиселeнцям дoзвoлясться бpaти з
сoбoю oдяг, бiлизнy' взyття' пoстiль, стoлoвий i чaЙниfа пoсy.Ц, .Цpiб-
ннЙ гoспoдapський пoбyтoвиl-l iнстpyмeнт та зHapяД.Ця .Цpiбнoгo
кyстaрнoгo aбo рмiсничoгo виpoбництвa. Пpoдoвoльствa нс мeнцIe
мiсячнoгo зaпaсy нa сiм'lo (пPoдyкти дoзвoJrяеться бpaти бeз oбме-
ясeнь). Я*щo в якiйсь iз сiмей, якi виселяroтЬся' неI\{ae пPotУктiв -
пPoДyкти видaвaти 3a paxyнoк iнrциx сiмeй, якi виселяloться. Bсi
пI{тaння' пoв'язaнi з Bивeзeнням мaйнa виселенцiв, виpirшyе нaч:Ць-
ник PB t{КBс. У зв'язкy з нaявнiстro в PB HКBC бoйoвиx неглaсних
гpyп для зниЩення кepiвнoгo складy бaнл фopмyвaнь i лpiбних бaнд
гpyп, якi неoбхiднo зaбезпечити Тжеto, oдягoм' взyтгяt{' збpoею тa iн.
пpи PB нКBс утвoрити oпеpaтивний фoнд iз числa тpoфеТв, безхoз-
нoгo мaйнa тa мaйна' щo нilIeжllть сiм'ям oyнiвцiв й aктивних
пoвстaнцiв, якi пеpехoвyloтЬся вiд виселeння' Bкaзaний фoнл нaчaлЬ-
никoм PB нкBс беpеться пiд стpoгий кoнтpoлЬ i викopистoByетЬся
вt{KIIIoч l{o для oпеpaтивl{ t{х пoтpeб'' [28].

пpaвкy lleprшoгo eшeлoнy' якщo бyдyтЬ нaдaнi вaгoнt{' зpoбимo
20 гpyдня'' [29].

Poздrд IV. Poль dеnopmацiЙнot no.limulol g npoцеcФ(, podянiзацii

-. .. - _ З a4 нolEP g!уsPrcuI o-{lgc. rg! Ц21!-lЭ!Ээp )

flo фopмyвaння кoнтингентy дeпopтoвaниx aКтивнo зirлyч:UlисЬ
opгaни гIpoкypaтypll. Ha oснoвi pituень Цк КrT(б)У i Paлнаpкoмy
УPсP спeцiaльнoto диpективoю Пpoкypoрa УPсP P. Pyлeнкa в гpyлнi
|944 p. чiткo визнaчtшaся poлЬ цЬoгo вiдoмствa y лiквiдaшiТ oУH-УПA:
..Opгaни пpoкypaтyPи бopoтьбy з yкpaТнськo.нiмецькими нaцioнaлiс-

тail{и пoBиtlнi вважaти свoiм гoлoвниМ зaBдaнням'' [30].
Пiд чaс пpoвeдeння депopтaцiйниx aкцiй вiйськoвo-чeкiстськими

гpyпaг{и чинилися тepop. беззaкoння, якi нe фiксyвaлися пo лiнiТ мiлi-

цiТ й лиrue чaсткoвo знaйrцли вiлoбpaлсення в мaтepiaлaх вiйськoвoi

пpoкyparypи, пapтiйниx дoкyгvrе}Iтaх. I{e бyли кaryвaння i пoбoi,

вбивствa, вилyЧе}Itlя ьtaйнa та xapнiв, пiдпaлlи oселЬ' iнtшi нaсильствa.
Пpo тoгoнaснi типoвi зaсo6и бopoтьби з t{иpниlr{ нaселeнням свiдчить,

I{aпpиKIIaд' пoстal{oвa Tepнoпiльськoгo oбкoмy КП(б)У вiд 25.l |.|944 p.

пpo пoPylшеtlня ..pеBoлIoцiйнoТ зaкoннoстi'' в с. Кpивeньки Прoбиж.

нянсЬкoгo p.нy [3l]' 3yстpiвruи oпip iз бoкy зaгoнy УПA пiд чaс
Bисeлення сiмей ..aктивних членiв oУH i yнaсникiв УПA" тa вiд.

стyпивlци' дo l|асeлеHoгo пyrrктy нaсryпнoгo лня пpибyлo в>кe не l5' a
60 бiйцiв вiйськ I{КBс. Hе виявивцrи в сeлi ..бaнди'' i бyлyни нaпiд-

пItткy кoмaндиpи Гpyпи мaйop Пoлянський i мoлoдцrий лeйтенaнт

Мoлдoвaнoв poзстpiляли l0 нев}rнниx oсiб вiкoм вiд 60 дo 80 poкiв,

сп€Ulили 45 xaт iз нaдвipними бy.пiвлями, дoмaшнiм скapбoм r1

Beликolo кiлькiстlo oбмoлoчeнoгo xлiбa. Бiйцi, кopисryючись пaнiкolo

сepeд мeшIкaнцiв, зaйма.пися мapoдepстBoм. I хoчa пoстaнoва мiстилa

oсoбисry peзo.пlоцilо М. Xpyшoвa нapкoмy внyтpirшнix спpaв УPсP

B. Pяснoмy * сyBopo пoкapaти вин}lих' _ пoдiбнi вI{пaдки мали мiсце i

в нaсryпнi poки yтBepджeння pa,Цянськoi влaди в зaхiдниx oблaстяx

УкpaТни. Hаси.пьствa здiйснювaлися пiд гaслaми ..Ha вiйнi, як нa

вiйнi'', ..Пеpeмoжцiв нe сyдять'', ..Не пaнЬкaтиcя з бaндитaми''.

Чaстo виселе}|ня сyпpoBoДкy BaлЙcя poзкpaдal{ ням мaйнa пoкapa-
них. Це, зoкpeма' пiдтвepджyе ..IнстpyкЦiя щoдo зaпoбiгaння poзкpa-

дaннrо lаailнa висеJlениx Учaснrtкiв lraцioналiстичl.|oгo пiдпiлля тa
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3aгалoм у |944 p. y схiднi й пiвнiчнi paйoни кpaiЪи кi.rlькoма
eтaпaми нaпpaвлe'o |2762 чoл. - члeнiв oУIi i УПА тa членiв Тхнiх
ciмeЙ (4724 poдинt{) [з4].

Poздй IY ' Poль dеnopmацiЙнoi noлimuюn у npoцесoх padянiзацii
з а.ri) нo у кp аi нcь rcuх o б лаcmеii ( 1 9 4 4 - 1 9 5 3 p p. )

yкpaТнськoгo I{аll ioна-цЬнOгo Пiдпiл..lя в зaхiЛllих oблaстях УкpaТни, не

пpиt|oсив oнiкyвaltих pезультагiв. . .ГIpo t lс i loЛiки в пoлiт l tчнiЙ poбoтi

серсll нaсе..tеtl l{я зaхiдl|ltх oб;laстей УPсР'' iшI;toся в piшeннi ЦК BКrT(б)

вiд 27 всpeснЯ |944p., Jlистoпaдoвoмy tlЛенyМi ЦК КII(б)У. Кoнстa-

Tyючи дoсягнення деяких пoзl,tTивlttlх зpyшeнЬ нa цiй вaжливiй

дiлянцi poбoти, l lapr.i l-tне кеpiвнlluтвo ptшolvt iз тtlм зoбoв'язyвaлo

мiсцeвi гlаpтiйtti opганiзauii, opгaни I-IкtsC i HКlIБ' внутpituнi тa

пpикopдo}lнi вil-tськa tIКBс aктивнiше i нatloлегливiше вести

бopor.ьбy з ..Bopo)кими eJleмeнтaми''. Чеpгoвi зaxoди y .Цoсягlleннi

пoстaBЛeнoТ мети кoнкpе.гllзyвaлися пoлiтбкlpo t{К Кгl(б)У l0 сiчltя

l945 p. y Пoстa}Ioвi . .[Ipo пoсиЛeнHя бopoтьби з yкpaiнськими нaцio-

tlaлiс'гaми в зaхiдниx oблaстях УPсP'' [37].
Пpийнятиlt  p iшeння;rt нapкoм внyтpiшнiх с l lpав УPCP B. Pясний,

нaЧ:UIЬники oблyпpaвлiнь HКBс зoбoв'я3yBaлися дo l5 люToгo

llpoвести в сiльськii l мiсцевoстi зaxiдних oблaстей oблiк мешкaнцiв у

вiцi  в iд l5 poкiв iвиtttе. II iд чaс пpoведення oблiкy нaсеJIеHня нeoбxiд-

нo бyлo тoчнo встaHoBити, ле пepeбyвaе тoй чи iнtuий гpoмa.Цянин aбo

гpoмaдя}lка. Рoдичi oсiб, тoнне мiсцезнaхoд)кення яI(иx не бyлo всr.a-

нoвленo' пoпеpеджaЛися пiд poзпискy' шo y paзi ttеявки циx oсiб в

oргаHи pа.aянськoТ BЛaIIуI, вoни бyлyть вBa)кa.гися yЧaсl{llкaми бaнд i

дo Тхнiх po.ltинiв ЗaстoсoвyвaтиMyтЬся peпpесiТ aж дo apештy Й

виселeнl lя.

У селaх i селишlaх пoсТaнOвoю вBo,l l l l . i lися пoсaди ..yПoв}toв.Dкениx

yнaс,гкiв i десяr.ихaтськи)t. ' ,  нa яких пoклajlaЛись oбoв'язки: сте)кити

зa дoтpиNlaнHям yстal|oBЛеltot.o l lopядкy i вx<ивaти нeoбхiдних зaхoдiв

дo l lopyшникiв. a тaкoж пoвiдoмляти opгани BЛадll пpo мiсця вiдлy-

чеl lня бy.lь-кoгo з меrшкaltцiB, нLцal{t lЯ дolroмoги тa нiн;l iгу пoвстaн-

цям.
II'я'гим lrунктoМ]loкyt,lентa вимaгaЛOсЯ ..t|e пPoпyскaти )I(oдttoгo

Bипaдку бaн.aItp<.lявiв без pеrrpесiй у вiдпoвiдЬ, пoсилити висилкy сi.

мей 6aндитiв i ку.'13ц13, якi надaю,гь бyль-якy дoпoМol} баtl;1итaм'. [38].
r78
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цК КП(б)У пiдкpеслювaB, щo ..бopoтьбa з укpaТнськo-нiшtецькими
нaцiсrналiстaМи в rlaцt час с нaЙгoлoвнiцroю i пеpuropялнoЮ спpaвo}о
бi;Iьtuoвикiв заxiдних oблaстей УкpaТни''.

Ha oснoвi piшенtlя lIК кll(б)У бюpo oбкoмiв poзpобили i зaтвep-

дили кolIкpетнi зaхoди iз лiквiдацiТ yкpaТttськoгo пiдпiлля Jlля кo)кнoГo
paйкoмy i paйвiллiлy HКBC i FIК,Г{Б, дo якIlx бyли включенi й

лепopтацii члеIriв oУH-УпА, членiв Тхнix сiмей, oсiб, якi нaДaвaли

дoпoмoгy пoвстa}|цям.

Тaк, секpетap Львiвськoгo oбкoмy Кt(б)У I. Гpyшецький iнфop-
мyвaв М. Хpyшoвa ..пpo вилyчеl|tlя i вивезення з Pайцентpy Pава-
Pуськoгo paйoнy 75 сiмей, tl iсля чoгo 26 бaндитiв з чис.l lа цих сiмей
яB||ЛI|cЯ з пoBиHнoю. B uьoмy ж paйroнi в с. Кpекiв, де скoнцетpoBatlo
20 сiмeй, якi гl iдлягaють висeленl{ю' зa oтpимaними aнкeтн}lN1и
Дaними сталo вiдoмo, щo бандa в кiлькoстi дo l0O нoл. з6иpaсться
звi;lьнити сiм'Т. Pайoнttим кеpiвниl{.l.вoм бyлa opгaнiзoвaнa зaсi/lкa, в
pезyльтaтi якoi вбитo 24 loл., в3ятo в пoлotl 2l нoл., peшТa пеpe-
слiдyIоться в лiсax Мaгepiвськoгo paйoнy'' [39].

У тaсмнoмy звiтi (вiл 25 лютoгo l9a5 p.) секретapя Boлинськoгo
oбкoмy КII(б)У I. ПpoфaтilIoвa, oкpiм кiлькoстi вбитих тa apештoва-
ниx членiв oУH.Уl IA, вкaзyBaлoся й нa ..висеЛеI{ня з чaсy вt4звoлення
oблaстi l659 сiг*lеli бaндитiв, з них зa oстaннi пiвтopa мiсяця _ 7l l ' ' [40].

Пpo лlотневу aкuiю l945 p. дiзнaсмoся зi спol.aдiв !\4еlшкaнtrЯ
Piвненщини Ф. oлeйнyкa. Йoгo poдt,tнa' як i бaгaтo iнtцих, ЧлеI{и яких
вoIoваJIи в УПA, пiдляr.алa лellopтauiТ У вiддa.rеtri oблaстi сPсP.
Лrодeй звoзt|ли спoчаткy в paйцентpи' звiдки пiдвoдaми пepепpaвЛяЛи
в Piвне. Мiсttем пpибyття сфopмoвaниx тoвapllиx euleлoнiв бy.lIo
визнaчекo Пеpмську oб;laсть [4 l].

Poзглядакrчи 26 лютoгo l945 P. хiд викoнaнtiя пoстанoви ..Пpo

l.loсиJIенl|я бopor.ьби з yкpа[нськo-нiмецькими нaцioнaлiсr.aми в
зaxiдltих oблaстях УPсP'' ЦК КIl(б)У щe paз пiдкpеслив неoбхiднiсть
..piruyне пoсилити рllресi.i У вiдпoвiдь i висилкy сiмeй бaндитiв i Тх

Poздiд |Y, Poль denopmацiЙнot noлimuкu a nPoцecах pаdяtliзацii
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пoсiбникiв (кyлaкiв, тopгoвцiв i iн.), якi нaдaють xoчa б нeзнaчI{y

дoпol,rory бандитaм'' [42].
У зв'язкy з циtt{ вiдпoвiднi пoстaнoви пpиймaлися мiсцевими

opгaнaми влядt{, нa ix oснoвi прoвoдилися кoнкpeт}Ii peпpесивнi

3aхoди. Haпpиклaд, Бopiвський paйкoм пapтii Теpнoпiльськoi oблaстi

8 бepезня l945 p. зaтвepдив poзпopяджeння..piшyнe пoсилити peпpe-

сiТ, висeленtlя дo Cибipy сiмей бaндитiв i ii пoсoбникiв''. 9 беpезня

paйкoм кoнкpетизyвaв свo€ piшreння: ..y кoжtloмy сeлi oгoлoситI{

зapyнникiв вiд 5 дo 7 oсiб. У випaдкy вбивствa нaшIиx лroдeй негaйнo

BИcИлaтИ зapyнникiв'' [43 ].
Пpийняттям вiдпoвiдних piurень пapтiйнi opгaни здiйснювanи

пoлiтичнe кеpiвництвo 6opoтьбoю з oУH-УПА в зaxiдниx oблaстяx

peспyблiки. Paзoм iз тим нa мiсцях вiдпoвiдальнI{ми пpацiвникaми

прoвoдився кollтpoлЬ зa викoнaнI{яtr{ пoст:lнoв' хoдoм poзpofiлениx

зaхoдiв. Певнi ..недoлiки'' BvIяBЛяI|1lcя кol{тpoлloloчими i в pea.гriзaцii

дeпopтaцiйнoi пoлiтики. Тaк, пpaЦiвник Цк кII(б)У .Цaвидeнкo, oзнa-

йoмивrцись iз ситyauiсю нa Boлинi, 6 бepeзня |945 p. iнфopмyвaв

секpeтapя Цк КП(б)У O. Киpи.leнкa: ..вl,Iсeлeння сiмeй бaндитiв, кyлa-

кiв i бандпoсoбникiв пPoBoдиться нeopгaнiзoвaнo. Haпpиклa,Ц: в сeлi

oблaпи Кoвeльськoгo paЙoнy' яке дyжe вpa'(eнe 6aнДaмп, пiд чaс

пеpeписy бyлo виявленo 89 сiмeй бaндитiв i ix пoсiбникiв, вiд них

взятi пiдписки, пpoЙшoв мiсяць, a з них нi oднoгo нe виселeнo зa межi

УкpaТни. B ГopoхiвсЬкoN{y paйoнi 8 сiмeЙ 6aндитiв, якi пiдлягaють

висeлeннto' втeкли' i Тх не lllyкaloть. ф poбoтa ЗarlняЛa дpyГopядне

мiсце в pялi paйoнiв'' [44].
oднaк, пoпpи всi ..нeдoлiки'' й iснytoнi пpoблеми, пoтiк дeпopтo-

Ba}|иx нa сxiд зpoстaB. Пapтiйне кеpiвниЦтвo ввaжaJlo .пeпopтauiйнy

пoлiтикy ..зaсoбoм нaйшвидtшoТ лiквiдaцii бaндитизмy i rцo, якщo цей

зaсi6 викopистoвyвaти пo-спPaвжньoМy, тo бyлe хopolший peзyль-

тaт'' [45]. Зoкpемa, пpo збiльшleння кiлькoстi oсiб, якi з'явилися в

opгatlи влaди з пoBиннoro' кpaщe викoнaння дepжaвниx пoстaвoк як
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пoзитивний p€з}:.lьтат депopтaцiТ пoвiдoмляв y .п.oпoвi.u,нiЙ зaписцi
М. Хpyшoвy секpетap .(poгoбиuькoгo oбкoмy кП(б)У C. Oлексенкo.
..Ми вiдпpaвили oдин eцIrлoн iз сiм'ями 6aндитiв нa висeлeння. Пoлo-
винy еIшелoнy м}r зaгPyзили тими сiм'ями, якi бyли y нaс вилyненi iз
сiл дaвним-Дaвнo' i пoлoвинy вилyчиJIи iз сiл. Bиселeння сiмeЙ
пoз}iтивl{o вiдбилoся нa нaстpoi нaсeленt{я... Toмy, щo ми B eшeлoн
пoмiстили мirлo знoвy пiднятиx сiмeй, нaм ttoтpiбнo нaдaти дoпoмory
lla пеplЦy пoлoвинy сiння, пoтpiбнo дaти xoчa б l50 вaгoнiв. Bикo.
pистoвylоч}t висeленllя l"t пiдсиливlли бopoтьбy, ми зyмiемo нallести
нищiвний yдaр нaцioналiстaм'' [46].

BисryпaIони l5 тpaвня l945 p. нa нapaдi y Львoвi пpo бopoтьбy з
yкpaТнськими нaцioнaлiстaми сeкpeтаp кП(б)У М. Хpyщo" нaгoЛo-
uIyвaв нa неoбхiднoстi пpийняття низки зaхoдiв для пoвItoгo oчищel{-
ня сiл вiд ..yкpatнськo-нiмeцькиx нaцioнaлiстiв''. I{e, y свotо чеpгy'
виМaгzrлo сt{сТеМaтичнoгo пеpегJlядy i пepевipки нaсeлeння зaдля йoгo
oчищення вiд сyмнiвних i пiдoзpiлих лrодей. Bopoжих влaдi лtодей, дo
якиx вистyпaючиМ бyлo вiднeсeно l{aсaЬ{пepeд кypкyлiв, тopгoвцiв,
пoпiв тa iнrцi eлементи, слiд бyлo не лиrue бpaти нa oблiк, a 14
apеIllтoвyвaти тa висeляти iх iз сiм'ями. Усе нaселенI{я пoвиI{t{o бyлo
знaти' щo з:r дoпol'roгy ..бaндитaм'' дo пoсoбникiв бyлyть з{lстoсo.
вyBaтI,lся peпpeсi.i [47].

Пpo пpoведення спецia.пьнoi нapa.Ци y lr. Львoвi зa yнaстi пеpцIих
секpетapiв oбкoмiв КП(б)У, нaчaльникiв oблaсниx yпpaвлiнь нКвс i
нкДБ, кoмaндytoчих внyтpiшнiми i пplrкopдoнHими вiйськaми HКBC,
нa якil-l бyлo визнaчel{o пoдiulьшi дiТ вЛaдI,t з tt{етolо oстaтoЧнoгo
poзгpoмy ..pештoк бaнд i oyнiвськoгo Пiдпiлля'' i зaтвеp.Цжеl{o зaхoди
Д,Ля IIoсиЛeння бopoтьби з yкpai.нським нaцioнaльним пiдпiллям
секpетap ЦК кП(б)У М.Хpyщo" дoпoвiв y таeмнiй зaписцi Й" Стa-
лiнy. B дoкyмeнтi Bкaзyв:rлoся, Щo 3 цьoгo )к пl,tтa}tня бyли пpoвеДенi
oблaснi нapaди пеplllих секpетapiв pайкoмiв, мiськкoмiв кП(б)У i
lraчaльникiв paйвiддiлiв HКBс i HКдь [48]. Як позитивний pезyltЬтаТ

Рoздi,r IV. Poль dеnopmaцiilнoi noлimuпl g npoцеcoх' padянiзaцii
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нaзиваJtoся ствopеtlttя нa мiсцях 2666 гpуп сaмooxopoни, якi нapaхo.

вyвaли пoнaд 29 000 чoл.' y pайoнних центpax - вI{ttищyвaJrьниx

бaтaльйoнiв зaгzшьI{oю чисeльнiстю пoнaд 28 тис. вoл., якi aктивнo

з:rлyчurлися пapтiйнo.paлянсЬкoк) влaдoкl дЛя пpoведення peпресив-

ниx aкuiй [49].
У лoслiлясyвaний пеpioл питaHня бopoтьби з yкpaТнським пiдпiл-

ляil{ пpoдoB)Iryвaлo зzlлишaтися oдl{им iз нaйгoстpiших i нaйвaжли-

вitциx y paдянськiй пoлiтицi, якa peaлiзoвyвuЦaся }Ia тepенaх зaхiдlrиx

oблaстей УкpaТни. Як тaкoмy, щo пepeбyвaлo пiд пoстiйним кoнтpo.

лем, йoмy пpисвячyB:rлoся чим:rлo пoстaнoB кеpiвниx opгaнiв Bлaди.

Bжe 27 липня 1945 p. пoстaнoвoro пoлiтбкlpo цК Кп(6)У визнaнa

пеpl.Дoчepгoвolо неoбxiднiсть oстaтoчнoТ лiквiдaцii yкpaТнськиx нaцio.

нaлiстiв у зaхiдних oблaстях УPсP [50]. Iз цiсю метoto pекo}rе}Iдy-

вzuloся пРoBeсти низкy зaxoдiB, y тo't{y числi: ..a) нa збopaх в

нaсeлeниx пyнктax aбo iндивiдy:rльнo пoпеpeдити пi.Цoзpювaниx в

бaндпoсoбництвi бaндитail{ - кypкyлiв, тopгoвЦiв i iнlцi елемeнти' щo

якщo в цьoмy нaселeнolt{y пyнктi бyлe злiйсненo бyдЬ.якe злoдiяння,

тo вotlt,t бyдyть негaйнo apeштoвaнi i сy.пимi, a Тx сiм'Т бyлyть вислaнi;

б) B сeлax, де бyлyть пpoдoв)кyвaтися бaндптськi пpoяви' дo

пiдoзpювaних в пoсoбництвi бaндитaм зaстoсoвyвaти pепpeсii tDк дo

Bиселeння Тх сiмей; в) poз'яснtoвaти нa збopaх селян пpo пpичинrt

тaкиx pепpесiй, oГoлotllyючи пpiзвищa бaндпoсoбникiв'' [5 l ].

Як виднo iз пpouитoвa}Ioгo дoкyментa' сaмe peпpeсивнa пoлiтикa,

y тoмy числi депopтaЦiЙнa, пoвиI{нa бyлa дoпoмoгти нoвiй влaдi

злiквi.Цyвaти свoТх пoлiтичних oпoнeнтiв, пoсiяти стpax сеpeд нaсе.

лe}Iня' тoбтo ствopитt{ неoбxiдне пiдгpyнтя дJrя вiднoвлення нa

зaхiднoукpaiнсЬкиx зеrr{ляx paдянськoТ влaди i пotuиpення нa pегioн

тoтaлiтapнoТ сисTeми yпpaвлiння.

Hезвax<aючи нa всi нaь{aгaння дoбитися пoстaвленoi мeтll, paдян-

ськi opгaни влzuIи пpoдoыкyв:rЛи зyстpiraти pirшyний спpoтив iз бoкy

дilочoгo yкpaТнськoгсr пiдпiлля, мiсцeвoгo нaсeлeнHя, якe нaдaвzulo
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йoму пoсилЬнy дoпoмory. Лишe y сеpпнi 1945 p. в lI]ести зaxiдних
oблaстях УPсP opгaнaми нКBс бyлo зapeсстpoвaнo 11 6aндпpoявiв, y
вepeснi _ |46. Haйбiльrпe iх мaлo мiсце y .(poгoбицькiй, Львiвськiй,
Piвненськiй, TеpнoпiльськiЙ oблaстях [52]. 3aгoни УТIA чинили oпip
здiйсненню депopтauiйних oпepaцiй. Taк, у |945 p. пoвстaнцi УПА
вiдкpили бiЙ i звiльнили мeцIкaнцiв селa Пiдмихaйлiвeць нa Cтaнi-
слaвЩинi, яких вивoзили лo Cибipy.

Cпецiaльнa oпеpaцiя бyлa здiйснeнa пoвстaнським 3i,r!цiлaми
..Галaйдa l' ', ..КoЧoвики'', ..Пpoлolr{'', ..Tигpи'' нa Львiвщllкi. Bнoнi з
26 ga27 квiтня 1945 p. вoни yвiйrшли дo мiстa Paдеxoвa, дe в збipнoмy
тaбopi чeкaли виселенI{я лo Cи6ipу бiльrцe двoxсoт oсiб. 3нeстpyмлен.
ня мiстa" oднoчaсний }Iапaд I{a oxopонy тaбopy i вiддiли t{I(ДБ тa HКBC'
зaбезпечили ycпiшнe зaвepцIенl{я oпepaцiТ i звiльнeння в'язнiв t53]. Цi
тa пoдiбнi дiТ пoвстaнцiв змуrшyвaли мiсцевy влaдy дJrя рarriзaцiТ свoiх
плaнiв зaстoсyвaти чисельнilui й кpaщe oзбpoенi вiЙськoвi сили [54].

Чepгoвi poзпopяд)кення пapтiйниx opгaнiв пpo дoдaткoвi зaxoди в
бopoтьбi пpoти yкpaiнських нaцioнaлiстiв пpoдoвжyвiulи пpиймaтися i
в кiнцi l945 p. (30 хсoвтня,27 лнcтoпaлa). ЗoкpеМa' в дoпoвl{е}lня дo
вже здiйснe}Ioгo y бopoтьбi з ..бaндитaми'' пoстaнoвoro пoлiтбюpo цк
Кп(б)У вiд27 листoпа.I(a стaвилoся зaвдaння ..впpoдoв>к гpy.Цня мiся-
ця пpoBести pетeльнy oЧисткy вiд бaндrrтськoгo eлемеIlтa нaселeниx
пyнктiв, якi пpилягaють дo пpoI\{}lслoвI,Iх oб'сктiв i мiст в paдiyсi не
мeнIше l5 кiлoмeтpiв, a тaкoж дo зaлiзничних i aвтoмoбiльних дopiг не
мeнlue як в l0-ти кiлoмeтpoвiй зoнi'' [55]. .Цля цьoгo пеplIIим секpе-
тapяilr oбкoмiв КП(б)У, нaчЕUlьнl,tкaм oблyпpавлiнь HК.ЦБ i HКBс
зaхiдних oбластей УкpaТни peкoмендyвaлoся: пpoвeсти пepевipкy всiх
тих' xтo пpo)l(ивaв У вищeзaзнaченl{х нaсeленIlх пyнктaх; пiдлягaюних
apецlтy негaйнo apеIштoвyвar.и, a сiм'Т бaндитiв вивoзити y вiддаленi
мiсця Paдянськoгo Coюзy. Усiх oсiб, кoтpi пoсeл:,lЛI|cЯ в зaзнaченt{x у
пoстaнoвi пyнктaх пiсля звiльtlення ЗaхiднoТ УкpaТни вi.ц нiмeцьких
oкyпaнтiв без,Цoзвoлy paйвикoнкoмiв, пoтpiбнo бyлo нeгaйнo пrpeсе-
ЛI{ти зa мeжi l0_l5 км зo}l.

Poздiд IY. Poль denopmацiЙнot noлimuюl ч npoцеca.х, Pаdянiзaцii
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Упрoдoвxс t945 p. з PiвнeнськoТ, BoлинськoТ, ЛьвiвськoТ, Tеpнo-

п iл ьськoТ, Cтaн iслaвськoi. Чеpнi вецькoТ, .{po гoби uь кoi oблaстей висе-

лeнo 17 497 oci6 (139З polнни) [56]. Cepед депopтoвaниx бiльtшiсть

скJIaдa.IIи lкiнки i дiти, тoбтo члeни сiмеI-l yнaсникiв тa пpихильникiв

yкpaТнськoгo нaцioнaльнoгo пiдпiлля.

Haчaлькик УнКвс пo Мoлoтoвськiй oблaстi 3aхapoв дoпoвiдaв

нa пoчaткy |946 p. М. Кyзнсuoвy (нaнальнпк BCП нкBс CPCP), щo в

oблaсть пpибyлo 2407 ciмeЙ (5214 хoл.) oyнiвЦiв, iз ниx пpaцюIoчих _

226| зoл., якi вiдpaзy вкJItoчилися в лiсopoзpoбки, зoкpемa в Пaшин-

ськol\{y лiспpoмгoспi [57]. Bсьoгo нa спeцпoселeннi дo пoчaткy жoвт-

ня |945 p. пepебyвa.пo 22З0 500 нoл., iз ниx 20 800 oyнiвцiв. Cтaнoм

нa сiчeнь |946 p. y poзпopяджeннi вiддiлy спецпoселень HКBC сPсP

пеpебyвaлo вже 43 000 oyнiвцiв [58].
Пapтiйним i paдянським opгaнaм дoBoдилoся poзв'язyвaти пPo-

блeмy aбсopбцii, тoбтo гoспoдapськo-пoбyтoвoгo oблaruтyвaння пoсe-

ленцiв. Ha пoчaткoвoмy eтaпi депopтauiй цi питaння стoяли oсoблиBo

гoстpo. He вистaчалo пpoдoвoльствa i житлa. Toй x<итлoвий фoн.Ц,,

який видiлявся' чaстo бyв нeпpидaтниI\{ дJrя пoме1шкaння. Hе зaвхсдll

цiлеспpямoвaнo викopисToвyBtUIt{ся й кorцти, якi видiляЛися сoloзtlим

ypядoм для цих цiлей.
Житгя спецпoселeнцiв y мiсцях нoв}lx пoсeлeнь пpoхoдилo пiд

кoнтpoлellt Hapoднoгo кoмiсapiary внyтpirпнiх сПpaв сPсP. ix пpaвoвe

стaнoвищe' пoчинaючи з |945 p., визIIaч:UIoся пoстaнoвoю PHК сPсP

Ns 35 вiд 8 сiчня l945 p., зoкPемa тaкиI\|и if пoлoжeннями] ..l ' Cпeц-

пepeселенцi к<lpисryroться всiмa пpaBaми гpoп{aдян сPсP, зa винят-

кoм oбмех<ень, пеpeдбaчeних цiсlо пoстaнoвolo. 2.Уci пpaЦeз.Ц,aтнi

спецпеpeсeленцi зoбoв'язaнi зaймaтися сyспiльнo кopиснoю пpaцeю.

3. Cпецпеpeсeленцi не мaloтЬ пpaвa без дoзвoлy кoмe}Iдaнтa спeц-

кoмeндaтypи HКBC виxoдити за мerкi paйoнy poзселення. Cамoвiль-

ний вихiд poзглядarтЬся як втечa i спpltчиняс вiдпoвiдальнiсть y

кapнoмy пoрядкy... 5. Зa пopyrшення pе)кимy i гpoмaлськoгo пopядкy y
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мiсцях poзсeленtlя спецпoселенцi зaзнaють aдмiнiстpaтивHoгo стяг.
r{енFlя y виглядi штpафy дo l00 кpб aбo aрецIтy дo 5 дiб, a за злiснi
пoрyluення _ пepеселення y вi.ltцалeнi paйoни пiд нагляд l{Квс
(МBс) тepмiнoм нa 5 poкiв'' [59]. Члени вiднесениx лo кaтегopiТ
спeцпеpеселенцiв дo дoсягнeння t{t{t!tи l6 poкiв oблiкyвaлнся в книгax
poдиII. Пiсля нaбy,lтя пoBнoЛiття вoни вHoсllлися llo кttиг oсoбoвoгo
oблiкy i пiдпaдали IIiд нaгляд opгaнiв внyтpiruнiх спpaв. Bинятoк
склaдaлl{ членI,l сiмeй, якi пpибyли нa сIIецпoселeнI{я дoбpoвiльнo,
дiти спецпoселенця i вiльнoi oсoби, a тaкoж сиpoти. oкpeмoю пoсTa.
нoвolо Pt.IК N9 З4-l.4 визнaЧaлИcя фyнкцiТ спeцкol\.teндaтyp HКBC.

Умoвlt пpo)l(ивaння нa спецпoсeлeннi бyли нaдзвичaйнo BФккиI\{и.
Як i iнIдi депopтoBaнi, oyнiвцi пoгal{o зaбeзпeнyвалися )l(итлoм.
Тiльки в Мoлoтoвськiй oблaстi l550 чoл. пpoжив:rлo в пpимiщеннях,
якi вимaгaли кaпiтальнoгo peil{oнтy. Hе вистaЧ€UIo пpoдoвoлЬствa Й
oдяry.Iз пepеселeних дo oблaстi в l945 p. yкpaiнцiв пoмeрлo l82 чoл.
(3'45 уo) [60]. 3a спoгaдaМи М. Пiдлипчaкa, вивeзенoгo з мaмoю iз
с. Шeпapiвцi Кoлoмийськoгo P-нy CтaнiслaвськoТ oблaстi в гpyлнi
|944 p. нa спецпoселе}lня в Аpxaнгeльськy oблaстЬ, дo весни вiд
тpaнспopтy зzUIиlIIилaся тpcти}ra людей (a тaм бyли тiльки мaтеpi й
лiти) - всix iншrиx викoсtlли хвopoби, гoлoд i xoлoл [6l].

Таким чиI{oм' |944-|945 pp. стaЛи в зaxiдних oблaстяx УкpaТни
чepгoвим eтaпoм peа;riзaцiТ стaлiнськoТ депopтaцiйнoТ пoлiтики.
Гoлoвним oб'ектoм висeленЬ бyлo визнaченo yчaсникiв yкpaТнсЬкoгo
нацioнaльнoгo пiдпiлля тa члeнiв Тхнiх сiмей, }сiх тих, xтo пpихt{лЬнo
стaBиBся дo бopoтьби oУH-УПA. .ЦeпopтaцiТ здiйснroвa.llися lla oснoвi
piшeнь i пoстaнoв HкBс, peспyблiкal{сЬкt{х пapтiЙних opгaнiв.

Peaлiзацiя дeпopтaцiйнoТ пoлiтики в зaxiдних oблaстяx Укpа[ни y
зв'язкy з iснylоним oпopoм нaцioналiстичних clал булa пpo.Цoвжeнa i в
нaстyпнi poки. З пoчaткy |946 p. в o6лaстях poзгopнyлaся poбoтa iз
викoнaння пoстaнoви пpo Bиселення. пpийнятoТ 2'7 лиcтoпaла l945 p.
Cекpетаpями oбкoмiв пapтii фopмувaлись i нaПpaBлЯлl1ся Д,ЛЯ

Poздiд |У. Poltь denopmацiЙнot noлimuюl у npoцeco.x, pаdякiзoцit

- з o:сid кog rcp q.iltcьl<уЕ фlg"^.а tЦI !--1 9'э !P-. )

poзгЛядy тa зaтвеpдження секpeтарю ЦК КП(б)У М. Хpyщo"y ..мaтe.

piали нa висeлeння сiмей i бaндпoсoбникiB''. Taк y .Ц,oпoвiднiй зaписцi

сeкpетaря Львiвськoгo o6кoмy КП(б)У I. Гpyruецькoгo вiд 6 лtoтoгo

|946 p. звеpтaлaсь yвaгa нa те' щo в бiльц.loстi випaдкiв ..бaндпpoяви''

здiйснювaлися пoблизy лiнiй залiзниць, мoстiв, автoмaгiстpaлeй, нo-

вoбy.Ц'oв, пpичoмy ..бaндити зurлишaлися нeпoкapaниN{и' пepеxoвy-

ючt{сЬ y бaндпoсoбникiв, якi пpoживали пoблизy цих oб'eктiв'', y

зв'язкy з чим пpoпoнyBaJloся ..зaдЛя oЧищeння oсoбливo вpiшлиBиx

oб'ектiв пpoвестI{ BиселеI{ня з oкpемиx сiл y вiддaленi мiсця Paдян-

сЬкoгo Coюзy 4394 сiм'Т в кiлькoстi l5 388 чoлoвiк'' [62]..(oлaтки нa

29 листкax мiстилн пepeлiк paЙoнiв i кiлькoстi сiл (405), сiмей тa oсiб

дJrя висeлeння iз ЛьвiвськoТ oбластi. У пpимiткax вкaзyвilJloся нa

близькiсть нaселeниx пyнктiв дo кopдoнy, зaлiзltиць, aвтoмaгiстpaлeй,

aвтoтpaс, rшoсеЙних дopiг, телeгpaфних i тeлефoнниx лiнiй, ypядoвoгo

зB'язкy, MТC, зaвoдiв, нa вpa:кeнiсть сiл бaндитизмoм (тepopистиннi

акти, вбивствa paдянсЬких aктивiстiв, вiйськoвoслyжбoвuiв). Пiсля

зaтвеpд)кeнHя вищенageдeнoгo тa пoдiбниx мaтepiaлiв з iншиx oблaс.

тей дoкyмeнTи нaпpaвЛяrfi'|cя для Bикoнaння нa мiсця.

Згiднo з дoвiдкoю пoмiчникa l{aч:Ulьt{икa УMBс ЛьвiвськoТ oб.

лaстi пoлкoв}tикa Кoсмaчoвa вlд 27 беpeзня l94бp. зa пepioл iз

лIoтoго{еpeзня |946 p. з oблaстi вI{сeленo 806 poлин aктивtlих

yнaсникiв oУH-УПA, дo висeлення пiдгoтoвлeнo 1033 сiм'i, нa стaдii

oфopмлeння пepeбyвали мaтepiaли нa22E сiмeЙ [63].
ПoчинaIочи iз сiчня 1946 p', y 3axiдlliй УкpaТнi, дe бyлo бaгaтo

..ненaдiЙнoгo елеIt{еtlтy'', pепpeсивнi зaхoди пoчинaютЬ 3aстoсoByвa-

TИcя paДЯIlсЬкoto Bлaдoю й зaдля зaбeзпeчеrlня yспiruнoстi вибopнoi

кaмпaнiТ дo BepxoвнoТ Paди сPсP. Ha лyмкy мiсцевих кepiвникiв,

висЛoвлeнy вyсТaN{П гoлoви Львiвськoгo oблвикoнкoмy Кoзиpевц ..в

пеpioд вибopiв клaсoвa бopoтьба" в oсoбливoстi нa селi, 6улe нaбнpaтп

з кoжнl{м днeЬ{ все бiльш гoстpoгo xapaктepy'' [64]. У зв'я3кy з цим

пapтiйними oргaнaми poзpoблeнo цiлиЙ кoмплекс пoпеpеджyвzrльниx
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зaxoдiв, спpяIиoвaних нa нeдoпyщеl{l{я зpl,tвy вибopiв iз бoкy мiсцевo-
гo насeлeння. oкрiм aгiтaцii, вOни пepeдбaчaли збiльшення чиселЬ-
tloстi виHищyв.rлЬних бaтальйoнiв' пpoвeдeння вiйськoвих опepацiй,
ствopення гapнiзoнiв y сeлаx. У пpeсi з'явля€ться нaкaз нapoднoгt)
кoмiсapа внyтpiruнiх спpaв УPсP 1.. Cтpoкaнa ..нeгaЙнo вжити piury-
чих зaхoдiв для oстaтoчнoТ oчистки всix paйoнiв зaxiдних oблaстей
Укpaiни вiд peштoк yкpaiнськo.нiмeцькиx нaцioнaлiст iв... 2. Ci м'Т тиx
бaндитiв, щo rre з'явилися з tloBинttotо, i iнu.tих oсiб, щo пеpeбyвaють
Ha нeлегaЛьIloмy стaнoвиЩi, aperштyвaти i вислaти'' [65].

У вiдoзвi oУH дo нaселеI{llя ..УкpaТнa пpoтl{ стaлiнських вибopiв''
нaгoлotllyв.rлoся' щo Pепpесивнa пoлiтикa пpoвoдитЬся ..y зв'язкy з
вибopatttи, щoб нa нaс вибopнoТ altцiТ i вибopiв вi.Ц'стopoнити ввeсЬ
свiдoмий eлeмeнт сeлa i тaк стepopllзoвa}Ie нaселeння пpимyсити
взяти yчaсть y вибopаx'' [66]. 3вepтaюнись дo всix yкpaТнцiв, зoкPемa
тих, ..piднi яких в сибipських тaйгax, чи aзiЙських степax ГиttyтЬ з
гoлoдy Ha кaтopжних poбoтax'', oУн зaкJIикiUlа зyсr.piти вибopи
..пoвним всeнapoдним бoйкотoм'' [67].

Узимкy 1946 p. в pivищi пoбopювaння oУH-УПA paлянське
кеpiвництвo poзмiстнлo мaйже в yсiх нaселeних пyнктax Львiвcькoi,
.(poгoбицькoТ, CтaнiслaвськoТ, ЧеpнiвeцькoТ. ТеpнoпiлЬськoТ, Boлин-
ськoi тa Piвнeнськoi oблaстeй гapнiзoни вiйськ МBс i ЧepвoнoТ
apмiТ [68].

Haвeснi тoгo ж poкy мiнiстpoм внyтpiшнiх спpaв сPсP C. Кpyглo.
вliм зaтвеpджeнo плaI{ зaхoдiв щoдo tloсилення бopoтьби з oyнiвським
пiдпiллям' ,Цo зaxiднoгo peгioнy llкpaiни вiдpяджaлися oпepaтивнi
гpyпи пpaцiвникiв центpaлЬнoгo aпapary МBс сPсP. opгaни
внyтpiшнiх спpaв pеспyблiки збiльtдили кiлькiсть винищyв:rлЬ}lих
бaтaльйoнiв' Улiткy тoгo )к poкy цк КI](б)У yxв:UIив piшeння:
дoвeсти oсoбoвий склaд тaкиx бaтальйoнiв дo 35 тис. oсiб [69'|.

Biйськoвий нaстyп pa.Ц,янськoi. Bлaди нa yкpaТнське пiдпiлля
пoсt{л}oвaвся. Згiднсl з дoвiдкolо нкдБ УPсP (28 тpaвня l946 p.) пpo

Poздй LY. Poль denopmaцiЙнoi rюлimuюl g npoцecaх padянiзoцit

за.хidнoу кpсltнcьtolх o6ttocц9у1!2!4 - 1 9 9x Pp-:l --

pезyЛЬтaTи бopoтьби з бaндитизtr,toм нa теpитopiТ зaxiднltx oблaстеЙ

УкpaТни, нaдaнoю мiнiстpoм внyтpirлнiх спpaв УPсP Т. Cтpoкaнем, зa

чaс iз лютoгo 1944 пo 25 тpaвня l946p. opгаIrаrvrи бyлo пpовe.Цeнo

s1 57| oпеpaцiй i зaсiдoк, y xoдi яких yбитo l l0 835 чoл.' зaтPиI\'aнo -

25o 676 [7O]. 3aзвинай poдини вбитих i зaтpимaниx пiдпiльникiв

чекzшo вt{селеlltIя дo Cибipy.
..6 квiтня l946 p. висeлили Й кaruy poдинy' _ згaдy€ У. A. Мiсь.

кeвич. I\,reшIкaнкa Piвнeнщини. - У чiм 6yли, бeз )кoднrtx зaсo6iв дo

iснyвaння, aджe всe мaйнo нaшe кoнфiскoвaне. Ciм'i, набpaнi в Кo.

pецькoмy paйoнi, пiдвoдaми везли дo Piвнoгo' a тaм y)кe чeкaв elДeлoн

з тoвapl{иx вaгoнiв'' [7l].
Жеpтвaми дeпopтauiйнoТ пoлiтики т<rталiтapнoгo peжигvlу в зaxiл-

них oблaстяx УкpaТни в цей чaс стaлo тaкo)к дyxoвeнствo тa вipyroui

УГкц, якa зaBдяки opгaнiзauiйнiй зrypтoванoстi нaвкoлo Cвятotop-

сЬкoгo Цeнтpy мoглa нaйбiльrц ефeктивнo пPoтистoяти aнтиpелiгiЙнiй,

aнтиyкpaТнськiЙ дiяльнoстi pa.ЦянськoТ влaди. У peзyльтaтi peтельнo

спланoвaних пapтiйним кepiвництвoм та спецслyжбaми зaxoдiв

8_lOбepeзня |946 p. нa тaк звaнoп{y Львiвськoмy сoбopi гpеко'

кaтoлицька цepквa бyлa oфiuiЙнo лiквiдoвaнa urляxoм ..вoзз'€днaння''

з PПll. Бyквaльнo неpез .Цекiлькa мiсяцiв пiсля Львiвськoгo сoбopy

пoнaд l400 священикiв, якi вiдмoвилися вiд пpaвoслaв'я,800 мoнaxiв

i мoнaхинь бyлo зaслaкo лo Cибipу,20О - poзстpiлянo [12l. B oсoбi

гpeкo-кaтoлицькoТ цеpкви .гa iТ нaйкpaщиx пPeдстaвникiв сталiнське

кеpi вн и цтвo нaмaгtuloся зtt }l щити сouialrьнy й iдeoлoгi ч нo.свiтoглядну

бaзy нauioнzulьнo.ви3BoльнoТ бopoтьби yкpaТнсЬкoгo нaсeлення заxiд.

нoгo pегioнy УкpaТни.

Пpoтe peпpeсивнi зaсoби pa.ЦянськoТ B!|^Д||' пoшиpeнi нa yчaсни-

кiв нaцioналЬ}lo-визвoльtlиx змaгань тa членiв iхнiх сiмeй' свяще}|нo-

слyx<ителiв УГКц, не мoгли пpипинити бopoтьби пiдпiльникiв. oсoб-

Ливo склaднoto ситyaцiя зaлиruалaся нa селi. У дoпoвiднiй зaписцi

секpeтapя .[poгoбиuькoгo oбкoмy Кп(б)У C. oлексенкa сeкpeтapeвi

l8l i
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ЦК КП(б)У М. Хpyшoвy (веpесень l9a6 p.) пiдкpеслtoвaЛoсЬ: ..Мlt

вotoсМo в себе в oблaстi вже дBa poки. Piвне}IсЬкa i Boлltнськa oбластi
вotoК)ть бiльtше, нilк двa з Пoлoвин()lо poки' i кiнця tlеМaе нi в oднiй
oбластi. Tepopистиннi aкти бaндитiв IIpoти paitoнних i сiльських
пpaцiвникiв пapaлiзyroть poбoтy в бaгaтьoх селaх. А звiдси i стaн
спpaв з пoлiтичнolo i агeнтypнoю pсlбoтolо''. Тoмy серед пеpll]oчеpгo.
Bих зaсoбiв лiквiдaцiТ бaнд yкpaТнськo-нiмецьких нaцioналiстiв
C. oлeксенкoм пpoПoнyвirЛoся бiльru aктивнo викopистoBувaти висе-
леl lня.. .Ciм' i  iблlrзькi  poдичi бyли, с iбyлyть. в силy poдинIrих
зв'язкiв, бaзoю, pезеpвoru i пoсiбникaми бaндитiв. Тoмy мI{ Bвaжarмo
неo6хiДним бiльrц piruyнe зaстoсoвувaти pепpeсiТ дo них. Bиселeння
сiмeй, poдиviв бaндитiв i викpитих членiв oУH мaс викЛtoчне
IиopaлЬне знaчeння як нa бaндитiв, тaк i нa нeстiйкий eлемент нa селi.
Я пporшy дoзBoлитI,l нaм з четвеpтсгo кBapтaJIy |946 p. i в пеpuroмy
квapтaлi |947 p. вивeзти oснoвнy мaсy сiмей i poдинiв бaндитiв i
викpитиx членiв oУH. I{ей захiд, rlopя.Ц з пoсиленням фiзинноi бo-
poтьби з бaндaми i великoto пoлiт,lчнoкl poбoтoю сеpед нaсeлення
дoпoМo)I(е зaвеplшити лiквiдaцiю збpoйних бaнд'' [73]. T'aким чинoI\{'
дeпopтaцiГtнa пoлiтика пpoдoв)кyвaлa визнaBaтися нaйбiльtu дiевим
зaсoбoм paдянiзaцiТ pегioнy, Й aкгивtro BIlкopl,lстoвуBaлacЯ зaдJrЯ Tискy
Тa з.UIякyBaння мiсцевoгo нaсeлення. Biдпoвiднo пoстiйнo зpoстaлa
кiлькiсть ..oyнiвцiв'', якi пepебyвaлИ Ha спецпoсеЛеннi. Тaк, y дoвiдцi
вiддiлy спецпoсeЛень HКBC cepeд 2 46з 940 спецпoсeЛенцiв сr'aнoм
нa жoвтенЬ |946 p. нaлiнyвaлoся 29 35| oсoбa ..oyнiвцiв'', y тoмy нислi
5526 чoлoвiкiв, l4 069 жiнoк i9756 лiтeй [74].

Зpoстaння чисеЛьнoсTi депopтoвaниx iз зaхiдних oблaстей УкpaТ-
ни зaфiксува.lrа й дoвiдка МBC УPсP, y якiй пiдбивалися пiдсyмкrI
висеЛенЬ зa пеpiод |944_|946 рp. зa тpи poки iз семи захiдниx
oбластей виселенo |4 129 сiмей, aбo 36 609 нол' [75].

Ha понаткy |947 p. боpoтьбa з нaцioнaльHиt\{ pyxoМ oПopy Пеpе-
йrцла виняткoBo дo кoмпетенцiТ opr.анiв безпеки i майx<е 2 тtl,c. Bl{ни-

Рoздrд |У ' Poль denopmaцiЙнot noл:')nuюl у npoцecoх padянiзaцii

?_щ,1og у-qtнcь rcllх 9Фз9^"4 ( !!q q 
- ] ! s-Q pP, )

щyвaльнРrx бaтaльйoнiв' щo нaлiчyвaли 35,l тис. бiйцiв, бyлo пеpeдa.

нo B poзпopяд)кенtlя М.цБ УPсP [76]. Bиселeння з мiсць пoстiйнoгo

пpo)l(ивaння т}lx сeлян тa iнrцих гpyп IIaселення, якi Moгли poзглядa.

тисЬ як сoцiaльнa oпopa бaндеpiвськoгo pyхy' Пpoдoв)кyвz}лo зulп}lrДa-

тися BDI(ЛивиN{ зaсo6oм бopoтьби pa.ЦянськoТ влaди. Пiдстaвoю для

дeпopтaцiТ слyгyвaли пеpебyвaння poдинiв y зaгoнaх УкpaТнськol

пoвстaнсЬкoТ apмiТ, пiдтpимкa (гoлoвним ч[IнoМ хapнами) if бiйцiв,

aгiтaцiя пpoти нaсильtlицькoi кoлективiзaцiТ, вибopiв дo вищиx i

мiсцевиx opгaнiв влaди.
Tаблuця 4.I

Кiлькiсть BисеJrеПих iз зaхiдних oблaстей УкраТни у |944-|946 pp.

Ha пoнaткy квiтня |947 p. Й. Стaлiн змiщyе М. Хpyшoвa з r]oсaди

Ilepшoгo секpеTapя цК КП(б)У' нaпpавЛяюни в УкpaТнy випpoбyвaнo-

гo бopuя з yкpaТнським нaцioнaлiзмoм tце з l920-х poкiв Л. Кaгaнoви-

нa. Biдpaзу ж пiсля пpиТзду Л. Кaгaнoвинa y Львoвi бyлa скликaнa

спецiaльна нapaдa сeкpетapiв oбкoмiв кП(б)У i нaчальникiв упpaвлiнь
МДБ УPсP заxiдних oблaстeй (23 квiтня |947 p.), центpzrльнolо

пpoблeмoю oбгoвopення якoi стELпa aктиBiзaцiя нaцioналiстиннoгo py.

xy. Пopяд iз пoсилeнllям чекiстськoТ poбoти дiсвим зaсoбoм викopi-

ЕtеHнЯ нaцioналiстичниx елементiв yчасники нapaди ви3l{uши

.}&
з|п

Hазва

oбластi

1944 1945 1946 Зa тpи рoки

сiмей чoЛ. сIlltеи чoл. сlгrlеи чoл. сiмей чoл.

Piвненськa I l5 з23., t441 з25 з89 86 299 7з4:

2 кa I 178 358: l  35: 3857 немatнeмa( 25з: 74з|

3 [Iьвiвськa l l3 258( 689 rs1q 7ri t16: 253 592'
4 Гepнoпiльськ 4eq r24 94( rseq 30 6з: t't4 378(

5 -тaнlслaвсЬкa 22c 58( I 98: 4з6{ 2}: 6 2з9з 559(

6 il{еpнiвеuькa
a 24 зl l 1e7 1'. 2l 46lt I

7 lIlpoгoбицькa 4 128: 661 t '74q 84! 224 r9'7', 527t

Усьoгo t2 739 11 4e7 26r t4 6

190 l9l
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вI{сeлення сiмettr aкгивних нaцioнaлiстiв |77l. |fa цьoмy, зoкpeмa' y
свoсмy вистyпi нa нapaдi зa yчaстIo пеpIIIoгo секрeтapЯ цК КII(б)У
Л. Кaгaнoвичa нaгoлolДyвaв гoлoвa Paднapкoмy УPCP М. Хpyщoв:
..якщo це питaння (виселeння бaндитiв) тyгo пpoхoдитЬ' тo цe пoтpiб.
нo пpнскopити, пoтpiбнo вдapитl,l пo цiй лiнii, бiльrш aктивних
пoсiбникiв oУH пoтpiбнo висeлитll' ' [78].

Tpимaюяи пiд пoстiйним кo'{тpoлeм peaлiзaцiю нa мiсцяx пеplшo-
Чеpгoвих зaвдaнь' висyI{yтих пapтiсЮ, мiсцeвi кepiвники вислoвлIовa-
лt{ пpoпoзицii цtoдo пpискopeння pозглядy спpaв нa висeлeннЯ poдин
yнaсникiв пiдпiлля oУI{-УПA. Тaк" y дoпoвiднiй зaписtli (вiд 26 квiт-
ня |947 p.) нa iм'я Л. Кaгaнoвичa секpeтap lpoгo6ицькoгo oбкoмy
кII(б)У Гopoбeць пpoсив ..зoбoв'язaги мiнiстpa дep;кбезпеки тoв. Caв-
ченкa дaти вкaзiвку oблaснoмy УМ!Б пplrскopити пpийoм спpaв вiд
opгaнiв Мвс, якi цим питaнняl\{ зaйlliaлнcя, a тaкo)к пpиllJвI.lдllll{ти

3aвepшeння oфopмлення цих спpaв i ii вiдсилкy oсoбливiй нapaдi пpи
Мд{Б CPсP''. 3вepтa;laсь yвaгa й нa те, щo пo l37 спpaвaх, якi пoдaнo
oсoблпвiй нapaлi щe в гpyднi |946 p., нe бyлo пpийнятo вiдпoвiдних
piшeнь. Oскiльки в oблaстi в paйoнних вiддiлax МBс i МflБ нa
I{oмeнт пoдaння дoпoвiднoi зaпискt,l пepeбyвaлo щe l l4c сПpaв нa
сiм'i yнaсникiв oУH тa УПA, секpетap oбкoмy прoпoнyвaв пpoсити
мiнiстpa внyтpilшнiх спPaв ДaTИ вкaзiвкy нaчaльI.ttlкy oблaснoгo
УМBс tцoдo нaдal{ня дoпoмoги opгaнaм М,ЦБ в oфopмлeннi вкaзaниx
спpaв [79j. Як виднo iз дoкyмeнтa, бiльrц aктивнe пpoBеденI{Я висе.
леtIЬ певнolo мipoю стpllмyв:t.лoся технiчними l\,toжливoстями вiдпo.
вiдних opгaнiв в oфopмлeннi неoбхiдних мaтеpiалiв. oднaк це iстoтнo
не вплив:UIo на кiлькiсть oсiб, нa якI{х пoIIIиpювaвся цей зaсi6'

Мaсштaби тoгoчaснoТ депopтaцiйнoТ пoлiтики poзкPиBaють дoвiд.
ки нaч:Lпьliикa спeцвiддiлy МBC УPсP пiд гpифoм ..цiлкoм тaемнo''.
Taк, зa piшеннями oсoбливol нaрaди пpи МBC сPсP iз сepедини l946
пo тpaвeнЬ |941 p. iз сeми зaхiднoyкpaТнських oблaстeй депopтoBанo
408 сiмeй yнaсникiв бaнд УПA. iз них нaйбiльшe _ |72 po.цини _ iз

Poздй IY. Poль dеnopmaцiЙнot noлimurcu g npoцecФс, pаdянLзaцii
зoхidнoуl<pаiнсъюgp-б.l"":r.зу!]2!.a'!25_3-pp-,)

BoлинськoТ oблaстi [80]. Мали мiсце oкpемi випaдки пoвеpнеI{}tя

спpaв нa дooфopмлeння' tulе це нe звiльнялo людeй вiд висeлeння, a

лиlшe нa певний чaс вiдкладaлo Тx вивезеннЯ дo Cибipy.

Bлaдoю пеpeд бaгaтьмa мeшIкaнцями зaхiднoyкpaТнських сiл, ниТ

близькi вoк)вzUIи в лавzD( УПA, y тoй нaс стaвItвся жopсткий вибip: aбo

видaти свoТx poдинiв, пiсля чoгo ix чeкzUIи тopтypи' poзстpiли, eтaпy-

вaння дo кpaiв iз вiчнoro меpзлoтolо' aбo сaмим збиpaтися дo Cибipy.

Poзylriюни цe, жителi oкpeп{их нaсeлениx пyнктiв зa ..дoбpoю пopa-

llolo'' пpaцiвникiв вiдпoвiдниx opгaнiв сaмi кJIoпoтaJlися пpo ix

пepeсeЛення дo Cи6ipy чи Кaзaxстaнy. Cвiднeння цьoгo _ лист мiнiс-

тpa внyтpiurнiх спpaв УкpaiЪи T. Cтpoкана (вiд 7 чepвня |9a7 p.)

пepцIoмy сeкpeтapевi Цк КП(б)У Л. Кaгaнoвиvy' якиЙ сyпpoвoджyвaв

з:lяву меIIIканцiв тepнoпiльських сiл Бoдaки i Мaнiвo. B кoлeктивнoмy

звepнeннi сеЛян вкzЦtyваJloся: ..'{oнoсимo дo вiдoмa МBC УPCP, щo

сeлa Бoдaки i Мaнiвo бaхсaroть пеpeселитися в сxiднi oблaстi Cибipy

нa нoвi oсeлi. Пpинина пepеселення _ ryстoтa нaсeленI{я: нa oдI{y

людинy пpипaдaе пepeсiннo 0,75 сoтих гектapa землi''. Aлe вже нa-

стyпнe pечeння зaяви poзкpивaJlo спpaв)кню пpl{чинy тaкoгo пpoxaння

дo пеpeселення B Aкмoлинськy oблaсть aбo в Кpaснoяpський кpaй:
..нaселeння I{е мoжe видaти зoвсiм opгaнail{ Paдянськoi влaди бaндит-

ськi схoвищa'' [8l.|. Cвoсpiднiсть пiдхoдy дo цiеi тa iй пoдiбних спpaв

пoлягaлa в тoмy' щo opгaни внyтpiruнix спpaв пiдкaзyвaли, як i нa чис

iм'я пoтpiбнo бyлo писaти зilяBи' дoпoмaг€Ulи зpoбити вiдпoвiднi poз.

paxyнки нa пoтpeбy в Tpaнспopтниx зaсoбaх. Пapтiйним кepiвникaм

з.LпиI'IlЕlлoся л и tпе вiдryкнyтися нa .. пpoхання'' тpy.ЦяЩих'

4.2. пtдгoтoвкa l пpoвeлeшвя cyб'eкташв вдддЕ

tttoвтЕeвoi дeпopтaцiйпoi oЕePaцli L947 p.

Haйбiльrц мaсoвy депopтaцiю yкpaiнuiв iз зaxiдних oбластей

УPсP y пoвorнний пepioд стaлiнський pе)l(иtи пpoвiв y хсoвтнi |947 p.
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вiдпoвiднсl дo пoстaнoвн Paди мiнiстpiв сPсP Ns 3214-1050с вiд
l0 вepссня |947 p...Пpo висeлення iз зaхiдних oблaстей УРсP члeltiв
po.i{ин oунiвцiв'' тa poзpo6леними ,Iля ij. викoнaння ..I1лaнy зaхoдiв
МBс сPсP пo перeвезенl{lo спeцп.эpeсeлeнцiв iз зaхiдних oблaстeй
УPсP" тa ..Планy oпеpaтивних зaхoдiв пo викoнaнIrю poзпopяджень
МBс сPсP Ns 38/3-7983 пpo вiдпpaвлeння 50 eцrелoнiв спeцкoнтин-
гентy iз зaхi.цних oблaстей Укpaiни''. Пoсилення лeпopтaцiйнoТ пoлi.
т]t ки влaJla пoясI{ IoвlUIa ..aктивiзaцirю вopoжoi дiял ьнoстi yкpaТнськo-
нiмeцькиx нaцioналiстiв пpи пpoвeдeltнi oбмeжень кypкyльствa i
викoнa}Iням xлiбoзагoт'iвель'' [82], тoбтo неoбхiднiстto пPискopeння
пpoЦесiв кoлективiзaцiТ зaхiднoyкpaТнськoгo селa. B yмoвaх гoлoдy
|946_|941pp. в УкpaiЪi пpoблeми pa.ЦянiзauiТ сiльськoгo гoспo.цap.
ствa зaхiдних oблaстей peспyблiки вiднyвaлися кеpiвними Оpгaнaми
влaди дyже гoстPo.

,Цля пpoвeдeння цiеТ oпepaцii здiЙснeнo pетельl{y пiдгoтoвкy. У
Pядi мiст peгioнy влaдa ствopилa пyнкт'| ДлЯ пpийoмy тaк зBaнoгo
спeцкoнтингентy (Львiв, Чopткiв, .(рoгoбин, Piвнe, Кoлoмия, Кoвeль),
сфopмyвалa oпеpaтивниЙ штaб МЕ}с УPсP y JIьвoвi. З пoчaткoм
мiсяця дo oпepaтиBl{Irx гpyп М.(Б нa мiсцях бyли opгaнiзoвaнi
кoнвoЙ нi вi йська M,(Б. Ha зaxiднoyк paТнськi земл i пpи кol\{а}tдиpoBaнo
oпеpaтивний склaд М.цБ-МBс ..CмepЦI'' з iншrих oблaстeй. У сeлaх
poзгopнyли свoю poбory opгaни зaлiзни.Iнoгo МBC (l0_25 чoл. tla
сeлo), нa якi зa пiдrpимкt,t yпoвнoвaжeниx paйвiддiлiв К*ЦБ пoклaда-
лoся зaвдaння фopмyвaння спискiв для висeлення i системaтичнol
пеpeвipки мiсць пеpебyвaння oсiб, кoтpi пiдлягали дeпopтaцiT ts3]. У
пеpцIих числaх жoвтня сeкpeтapi oбкoмiв i нaчальники oблвикoнкoмiв
p:Itoм зi спецiальнo для цЬoгo викликaI{ими нaч:UlЬниками paйвiддiлiв
М!Б пеpегляt{yли paнiшe сфopмoвaнi сIIиски i склa.пи плaн oпеpaцiТ
пo кoжI{oмy paйoнy [8a]. 3a нaпoлегливttN{и пpoxaннями сeкpетapiв
oбкoмiв зaтвеpд)кенi МДБ плaI{и вl{селeн}lя сiмeй oyнiвцiв збiльшryвa-
лись' як tlапpt{клaд y Boлинськiй oблaстi _ з 2500 дo 21Оo сiмeri [85]

Poздiл IУ. Pollь denopmaцiЙнot noлimutgl у nPoцecoх pаdянiзaцit

з аsсid ta ц кp aiнсьtсtlх oб лoсmеЙ ( 1 9 a a _ 1 9 53 pp. )

Уже в сepeдинi )кoвтня пapтiйнi opгaн}r в yмoвax сyвopo.i кoнспi-

pauiТ рoзпoч:ши пiдгoтoвкy дo пpoведеI{ня Nraсoвoгo висeлeння.

.[eтa.пьний пеpелiк зaxoдiв, якi пеpeдyв:}ли дeпopтaЦiТ, мiстlrть

дoпoвi.цнa зaпискa секpетapя Piвнeнськoгo o6кoмy КП(б)У Гaпiя вiд

3l жoвтня |941 p. сeкpетapю цк Кп(б)У Л. Кaгaнoвинy. Piвненськltм

oбкoмoм КII(6)У pДtoм з УМ'(Б l5 жoвтня пpoведeнo нapaдy пеpllIиx

сeкpетapiв paйкoп{iв тa нaчlulЬникiв paЙвiддiлiв М.[Б iз питaння

пopядкy i тepмiнiв висeленHя' пiдгoтoвки лo oпеpauiТ нa мiсцях.

l6 жoвтня Piвнeнський викo}|кoм дeпyтaтiв тpyдящих тa бюpo oбкoмy

пpийняли пoстанoвy..Пpo пopядoк викopистaння землi i мaйнa, якi

заJIиlшилI,tся пiсля виселeння ciмей нацioнaлiстiв i бaндитiв''.

l7 я<oвтня в Piвнeнськoмy oбкoмi пpoве.Цeнo t{apaдy вiдпoвiдaльниx

пpauiвникiв, якi вiдpяд)к.lлися в paйoни oблaстi для нaдaння пpaктич.

нoТ дoпoмoги y пiдгoтoвцi тa пpoвeденнi oпеpaцii вилyнення сiмей

бaндитiв, зaxoдiв, спpямoвaних нa збepe)кеtlня Тxньoгo мaйнъ тa

мaсoвo-po3'яснtoвальнoi poбoти сepед нaселенttя пpo значеttня

висeле}lкя uиx сiмeй [86]'
Haчaльникaм paйвiддiлiв М,ЦБ пpo день oпepauiТ бyлo пoвiдoм-

ленo l7 i lE жoвтня' a секpeтapям pайкoмiв КП(б)У _ l8-l9)t(oвтl{я.

l8 жoвтня paйкoми пapтii oтpиil,r:rли ruифpoгpaми iз нaкaзoм пpoвестI,t

}Iapaди пapтiйнo-гoспoдapсЬкoгo aктивy i вiдпpaвити aпapaтних пpa-

цiвникiв y зaкpiпленi сeлa. 3aдля кoнспipaцi.f весь пapтiйнo-paдя}I-

ський i кoмсoмoльський aKгив iз мiст i paйuентpiв' зa ви}lяткoil{

yпoBlloвФкених o6кoмiв КП(б)У, не бyв пoiнфopмoвaний пpo пiдгo.

тoвкy мaсoвoгo Bиселеtlня' a нaпpa3лявся в сeлa нa декiлькa днiв

paнirше дл" пpoведeння пoтoчниx гoспoдapськo-пoлiтичниx зaxoдiв.

Пpo oпepaцiю вoни дiзнa.пися лиlllе зa декiлькa гoдин дo iT пoнaткy. B

цей чaс y нaселеHt{x пyнктaх кoнвoйнi вiЙськa зi ..стpибкail{и'' пpoвo-

Д|^л|4 пoдвipнi pевiзiТ тa oп}lс мaйнa сeлян, tr{oтивyloчи свoТ дiТ

зaгoстpенням мiжнapoднoТ oбстaнoвки [87].
3a двa днi дo oпepацiТ в oбкoмaх пapтiT вiдбyлися нapalу| пepшIих

сeкpeтapiв мiськкoмiв i pайкoмiв КП(б)У тa нaчаJlьникiв paйвi.гlдiлiв
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M.(Б. Iз l9пo 20 жoвтня пеpllJl{мIl секpетapями paйкoмiв КП(б)У i
нaчaJlЬникaми paйвiддiлiв МflБ пpoвoдилaся безпoсеpедня poбoтa,
пoв'язaнa з пpoвeдeнням oпеpацiТ.

.{ля opгaнiзaцii зaвaнтiDкенHя тa oxopol{и пеpeселe,{цiв МBC
сPсP у заxiднi oблaстi УкpaТни бyлo нaпpaвлeнo нaчaльникa кoнвoй-
них вiйськ МBC генepa.п.лейтенaнтa Бoчкoвa з Гpyпoto oфiuepiв лля
нaдa}Iня дoпoмoги нa мiсцяx видiленo бiльше l3 000 чoл. з oпеpaтив-
нoгo сKлaдy i вiйськ Мвс [ss].

Унoчi нa 2l жoвтня |947 p. paйкoми КII(б)У пpoвeли oстaнню
iнстpyктltвнy нapaдy paйoннoгo пapтiйttoгo тa paдяI{ськoгo aктиBy
paзoМ з oпepaTивним сKпaдoм МRБ, пiсля чoгo всi кеpiвнi кaдPи
виiiaли y вiдпoвiднi сeлa. Пiсля пpибyтгя в 3_5 гoд paнкy дo сiл
пpoвoдllлися кopoткi нapaди з paнiшe вI{зHaчeним мiсцeвим aктI{вolr{'
пiсля чoгo oпеpaтивtlий склaд М.{Б, paлянськo-пapтiйний aктив i вiй-
ськoвi пiдpoздiли негaЙнo poзпoчIrн:rли вt.tлyЧеHllя сiмeй, якi пiдля-
гtlли Bисeленнк).

.[o пpoвeдeння oпepацiТ' oкpiм oпepaтивl{t{х пpaцiвникiв paйвiддi-
лiв M.Г{Б, сoлдатiв-eнкaвeдистiв, ..стpибкiв'', зiuryчaлися.гaкo)к пapтiй-
ний тa pa.Цянський aктив' вiйськa IvI.цБ i пpикopдoн}lих Чaстин МBс..I.aк, 

зa пiдpaхyнкaми дoслiдникa H. Мизaкa y депopтaцiТ лиruе меtц-
кaнцiв Tepнoпiльськoi oблaстi бpaлo yчaстЬ близькo 50 тис. бiльrшo-
вl{цькoгo i бeзIrapтiйI{oгo aKгивy й вiЙськa [89]. Ha тepитopiТ Cтaнi-
слaвськoi oблaстi в oпepauiТ бyли зaдiянi l693 чoл' oПеpaтивнoгo сKпa-
лy opгaнiв М.цБ/}4вс i кoнрpoзвiдки, бiльшe l0 тис. нoл, пapтiйнo-
paдянсЬкoгo aктивy' 94l бoсць виницlyвi}льних бaтaльйoнiв, 584l вiй-
сЬкoвoслy)l(бoвeць чaстиl{ М.цБ i пpикoplloн}tиx чaстин МBC [90]. Ha
Boлинi викoнaвцяt''и oпеpaтивHoгo зaBдaнHя стaлo мaйжe 2000 чoлo-
вiк пapтiйнo-PaДянськoгo aктивy oблaстi [9l ]. .(ля пpoвeдення зilxoдy
мoбiлiзувaлися всi aвтoтpaнспopтнi зaсoби' ryжoвиЙ тpaнспopт'
зaсoби зв'язкy.

Bисе..leння вiдбyвalroся зa пoстaнoвaми oпepaТивниx ruтaбiв i
тpiйoк М.(Б зaxiлних oблaстей Укpaiни. Boднoчaс дeпopтaцiями
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зaймaлися й oсoбливi HapaДИ' якi пpaЦювaлИ зa пoстaнoвal\{и Paди

Мiнiстpiв сPсP Ng 32 14- l 050 сс вiд l0 версня |947 p. i Ng 3728- l 524 сс

вiд 4 жoвтня l948 p. |921. Пiд чaс пpoBедellня пiдгoтoвчoТ poбoти з

oфopмлeння мaтepiалiв нa oсiб, якi пiдлягaли вI,tсeленнro, poбилoся

чиМuulo пolr{илoк. Бyли випa.Цки' кoли Paйвilцiли М.(Б oфop|алялуI

спpaви нa сiм'Т, члеI{I,l яких слyжилt{ в paдянськiй apмiТ, вкJIючElлt{ся

дo спискiв ..мepтвi 
Дyuri'' - лlодt{' кoтpi нe пpo)киBaли в нaсeленoмy

пyнктi [93].
У всix нaселениx пyнктax oпеpauiя poзпoчaлaся o 6 гoд paнкy

2l жoвтня i зaкiнчилaся o luiстнaдцятiй_вiсiмнaдцятiй гoд тoгo ж дня.

oпеpaцiя гoтyв:rлaся в yМoвaх дoтpимaн}Iя цiлкoвитoТ кoнспipaцiТ.

oднaк мeшrканцi зaxiднoyкpaТнськиx земeль' N{aючи гipкий дoсвiд

пoпepеднiх poкiв i знaloчlt пopядoк oфopмлeння дoкyП{eнтiв тa мexa.

нiзм пiдгoтoвки висeлeнь (oтpимaн}Iя opгaнaми М,{Б дoвiдoк вiл

сiльpaд, зaпoвl{ення oпитyвaлЬниx листкiв, збiльrшення вiйськoвиx

гаpнiзoнiв, пoдaчa }1a зaлiзничнi станцiТ oблaднaних ешeлoнiв),

здoгaдyв:}лися IIpo пi,Цгoтoвкy акцiТ. Iнфopмaцiя пPo мaсoве висeлeння

стaлa вiдoмoto нa мiсцяx зa декiлькa днiв дo депopтauii тaкoж зaвдякll

пotllиpeнню пiдпiльникaмlt сеpeд нaсeлення листiвoк iз зaкликoм
..Хoвaйтеся, Baс бyлyть Bl|сeляти'' тa ilt. [94]. Пpoтe тoчнa ДaTa зaлИ-

шIaлaся нeвiдoмoto. Бeзпoсеpе.пньo прo Bиселенl{я нaсeлe}Iня дiзнaлoся

лиIшe чеpез гoдинy-двi пiсля пoчaткy .uiяльнoстi спецзaгoнiв, тoмy

yникнyти дeпopтaЦii, зaвчaснo зuUIиlU},lвlllи пoмeцIкaння' вдzlлoся

небaгатьoм.
Baхсливим джepелoм' якe висвiтлюе пiдгoтoвкy i хiд жoвтневoТ

депopтaцiТ |941 p.' е iнфopмaтивнi oгляди мiсцевих пpoвoдiв з6рйнo-

гo пiдпiл.пя oУFt.УПА. Tак, напpиклaд, y повiдoмленнi пpo вивезенItя

нaсeЛення Бopшiвськoгo paйoнy вкa:ty€ться нa викopистoвyванi

влaдolo тaктичlti зacoбуl npoвeдeння aкцiТ: ..Гoлoвнolо цiллto МГБ бyв

вивiз po.Цин нa Cибip. Пеpед в!rвезeнняt\{ кoнвoйнi вiйськa дiяли paзoм

з ..стpибкaми'', зoсepед)кyюЧи всto свoto уBaГУ У бopoтьбi з пoBсTaн-

r96 l9'7



Hадoдьськи Й Й. Е,. .QenopmoцiЙнa noлitnurca cmаLriнcьrcoeo
go_ryg!lryз9.P:,eryц!-в-эФуЧIз1+чуg-yry-g!':"!!292-l.gg9pp'!

цями, щoб пpитyпит|{ нyЙнiсть сеpeд нaселeння. Гoлoвним iхнiм
мeтoдol't бyли зaсiдки, хoдiння пo селi i висrryxoвyвa}Iня тa poблення
peвiзiй. Poбили piвнo ж пpoвipкy лiсiв y числi 60 oсiб. Пepeд вивoзoм
кoнвoйнi вiЙськa пpoвipяли лroдей, чи нoЧyють ,Iloмa ,гa списyвaли
ikнс мaйнo. I{е вoни poбили oберeжнo, пyскaloчи piзнi пoгoлoски.
Гoвopили, шo бyлe мoбiлiзaцiя' тoмy е Ifaк€Lз' щoб pe€стрyвaти мaйнo.
Bнoчi 20 жoвтня Уся aдмiнiстPaцiя i всi вiйськoвi бyли в paйoнi i
нaсилЬнl{м спoсoбoм зaбpали людей нa Cибip. B пepшy чеpry вивoзи-
ли poдt,ll{и rliдltiльникiв. Пo сeлax дeкoтpi poдиIrи зEUIllttIили з l\{етoto
пoгoд)I(ення ii спiвпpaцi з MГБ'' [95].

.{eтaльнy iнфopмauiю пpo жoв.гнeвy депopтацiйнy aкцilo нa Чеp-
нiвеччинi мiстив звiт peгioнaлIьнoгo пpoвoдy oУH (липeнь 1948 p.).
..Biд 2l дo 22 жoвтtlя |947 p. бoльtшевнки зpoбили мaсoвi вI{вoзH
людей нa Cибip: нaйбiльший Bивoз вiдбyвся в 3aставнянськoмy
paйoнi. Кiлькa лнiв пеpeд вивo,olvl бoльrцeвики зpoбили вiдпoвiднy
пiдгoтoвкy дo цЬoгo i дo сiл, 3 якиx lr{aJlи вивoзити лlодей, пpибyлo пo
гpyпi вiйськ4 нiбитo дJrя пеpевipки хлiбoздaчi. B с.llopoнiвцi
3aстaвнянськoгo p-l{y нa l0. 10.47 пpибyлo 6 Чoл. з кaпiтанoм, щo
пPилyчилися дo гpyпи лeйтенaнтa lllлiдoвa, якa в цЬoмy сeлi пepебy.
вaлa. Taк сaмo i дo гpyпи л.нтa Bедepникoвa пpибyлo щe 6 сoлдaтiв,
якi знaxoдилl{сь y с. Bpiдeк 3aстaвнянсЬкoгo p.l{y. .{o всiх iнцrих сiл
день aбo два пepед вивoзoм пpибyлo 7-9 сoлдaт iз тoчнo вl,lзнaченим
зaвдaнням пoзнaйoмитись з пoлoженням i ситyaцiеlо гoспoдаpки i
сiм'Т, oсoби' пpизнaчeнoТ дo вивoзy. HaпpиклaД,,20.|o,47 paнкoм дo
с. Хpещaтик 3aстaвнянськoгo p-нy пpибyлo 6 сoлдaт i oдин мaЙop..(o
вeчopa вoнtl IIo дBoх хoдилt{ з десятникoм, пepeвipяли кBитaнцii на
хлiбoздaчi. Бiля l2 гoд. нoчi мaйop пo тeлефoнy визвaв iстpебiтeлiв iз
с. Peпyurницi тa Кoлiнкiвцi кoлo 30 чoл. лo с. Хpeщaтик. Людeй,
зiбpaних для висeлеI{ня' тPaнспopтyва,.lи oд}lих aвтoмaшIи}|aми' a дpy-
гих фipaми .Цo paйцентpiв. Ha стaнцiТ в Лyжaнax Кiцмaнськoгo p.нy
всix таких лtoдей випхaJtи в тoварнi Baгoн}l' якi бyли тaк нaдмipнo
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пеpеIloвнeнi, щo лroди лLз|1!||| oднi пoвepx дpyгl.lx. У вaгoнaх нe

вистaч€UIo пoвiтpя для диxaння i лtoдей oxoплlовЕUla стpaцIна спpaгa.

Зaмкненi ЛIoди в вaгoнaх плaЧyЧl,l пpoсили тих' щo стoяли нa стaнцii,

пoдaти чеpез гpaти хoн кpихiткy Boди aбo снiry. З бpaкy пoвiтpя i вoди

бaгaтo слaбoсильних стapикiв i лtoдей tloдylIIились B Baгoн:D(.

Bивезенi лIоди це тi, щo ним бyль пoмaгEulи пoвстaнцям' пpихилЬ}|ики

нaцIoгo pyхy' poдиlll{ зaapeштoвaниx за пoлiтичнy .Цiяльнiсть i члени

poдиI{ тa сiм'Т пiдпillьникiв'' [96].
Bиселення сiмей сyпpoвoД)кyв:rлoся pеTельl{ими oбrшyкal{и' oпи.

сoм кoнфiскoвaнoгo мaйнa. У дoпoвiдних зaпискax сeкpeтapiв oбкoмiв

прo хiд висeлен}tя вкшyвaлися всi випaдки виявле}Iня схpoнiв, вилy-

чення збpoТ, нaцioна.тiстиннoТ лiтeparypи й aнтиpaдя}lських листiвoк,

пoлoнеtttlя yнaсникiв ltiдпiлля, лiквiдaцi.i..бaндитiв'' [97].
Tpанспopryвaння депopтoBal{их нa зaлiзничнi стaнцiТ з oкpемиx

Haселеtlих пyнктiв зaтpимyв.rлoся y зв'язкy з xypделицеlо, снiгoвими

зaмeтalии. Тaк, нa пoЧaтoк oпepaцii нa всiй теpитopii Тepнoпiльськoi

oблaстi, oсo6ливo в ii гipських paйoнax (Кyтськoмy, Кoсoвськoмy,

Яблoнiвськoмy, Яpемчaнськoмy тa iн.) снiгoве пoкpиТгя дoсягzulo

0,5_2 м, пolllкoд)кeнI{я зzвнaв тeлефoнний зв'язoк iз 14 paйoнaми

oблaстi. Пoгoднi yмoви нe лиIше пapалiзyвали pyx автoтpaкспopтy' irлe

yтpyдttювaли нaвiть пituoxiдний pyx. У Taких pal"loнax IIIлп( спeц.

зaгoнalvt trpoKllaдirЛи таllки' бpoнетехнiкa. 3 цiсТ )к пpиЧини в iнших

oблaстях викopистoвyBaвся пеpeвall(нo ryжoвий тpaнсnopт' a видiлe-

ний aвтотpaнспopт _ лишe чaсткoвo. Aле, як з.lзнaчaJloся в дoпoвiднiй

зaписцi секpeтapя Cтaнiслaвськoгo oбкoмy КП(б)У M. Cлoня Л. Кaгa-

t{oвичy' ..в тaкiй склaднiй i вaжкiй oбстaнoвцi пapтiйнi opгaнiзauiТ i

opгaни М.Г{Б пpoявили бiльцroBицЬкy opганiзoвaнiсть i нaпoлегливiсть

y спpaвi викoнaння пoстaвленoгo зaвдa}tttя. Пapтiйнo-paдянський

aктив, oПepативний склaд opгaнiв МДБ-МBс' вiйськa i бiйцi мiсцевиx

фopмyвaнь, yсвiдoмлlоючи BсIо вiдпoвiдaльнiсть i вaхсливiсть заxoдy'

якиli пpoвoдttвся' вt{яв9tли бar'aтo iнiцiaтиви i винaxiдливoстi, yспiurнo
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i свoeчaснo зaвеPtIIилl{ poзпoчaтy oпepaцiю'' [98]. У Чеpнiвецькiй
oбластi y 3в'я3кy з нeспpиятливи}rи пoгoдниI\{l,t yмoвaП{и oпepaЦiя
зaтягl{yлася дo 23 жoвтня [99].

У спoгaдaх безпoсеpeднiх yнaсникiв тиx пoдiЙ зaфiксyвaлися ..цiлi

вaлки людeЙ, Щo ix вeли i вeзли фipaми, I{eмoжливo бyлo слyхaти
гoлoсiння жiнoк, плaчy Дiте|l, кpt{кiв кoнвoфiв, гaвкoтy сoбaк'' Il00].
Пiд чaс зaBaнтaження лlодей в eцtелol{t,l' якe вiлбyвалoся в yмoвax ix
вeликoТ кoнцeнтpaцiТ нa стaнцiяx, мa.пи мiсцe спpoби втечi. oднaк
oпepaтивнo пpиЙмaлися захoди для poзlllyкy втiкaнiв [l0l ].

Пpo тe, якt{x стpФкдaнь з:Bн.lлt{ мeшкaнцi зaxiднoТ УкpaТни пiд
чaс депopтaцiТ, свiднaть числeннi спoгaди жителiв кpaю: ..A хoлoд був
стpяrrrний... Ha Пoкpoви в сopoк сьoмoмy poцi тoЙ снiг як зaчaв
пaдaти' мopoз... У вaгoнaх всi стiни oбмepзли ледoм. Пo дopoзi тaк
Bикид.lли стapших людeй i дiтeй пo poвax' щo }rixTo й нe знaс, дe iх
кiстoчки. A чaстo пpoстo пси iх poзтягaJlи. Boлy лaвaли з якIlмl{сь
Чepвaкaillи' бpyднy... Люди нiяких нe мaли сaнiтapних ytuoв...' ' tl02].
..Bдoсвiтa 2l жoвтня 1947 poкy, _ згaдyr М. Т. Гyu iз с. Гpyrпвиця
PiвненськoТ oблaстi, _ зaгpюкaли у лвepi' Пpивeзли нa стaнцito в
Miзoчi. 3aпхнyли в тoвapнi вaгoни з тpипoвepxoBими нapамI.r тa By-
зeнЬким пpoхoдoм мiж ними. .(o п<lлy.Цня вaгoн бyв зaбитий людьми з
нaвкoлишIl{iх сiл, B oснoв}loп{y цe бyли жiнки з маJlI{ми дiтьми тa люди
пoхилoгo вiкy. Кpик, плaн, стoгiн. Унoчi нaс пoвезЛи. Пo.Цopoж дo
Уpaлy зaйнялa мiсяць. Beзли нoчaми' вдeI{ь вaгoни стoяли y тyпикirx.
Boдy пpинoсили дy)I(е piдкo, зo двa paзи B денЬ дaвirли якyсь lошкy i
тyхлy pибy. Люли пoчilлt,l xвopiти, oсoбливo дiти. Пpивезли нaс нa
ltlulxТt{ в Мoлoтoвськy oбл. стaнцiя liaскaя'' Il03].

У свoix дoпoвiдних зaписк:D( сeкpeтapi oбкoмiв вiдзнaчaли зaгa-
лoI\{ lIoзитttвнe pеaryвaння мiсцeвогo нaселeння нa мaсoвy дeпoPтa-
цiю [l04]. 3poзyмiлo, щo писaти пpo N{aсoвий стpax як спPaвжнlо
pеакцilo нa.цiТ влaди в тoй чaс бyлo нe пpиЙнятo. oднaк y дoкyментax
нaвoдилися й зaяви oкpeмиx мешкaнцiв' якi, бeз сyмнiвy, o3вyчyвaли
дyмки бaгaтьoх жителiв зaхiднoyкpaТI{сЬких oблaстей. Тaк, eнеpгетик

Poздiд IY. Poль dеnopmацittнoi noлimurcll у npoу:9у Pаdянiзаtlii

эцp "'уфtу9эry: Флaclу! !J9! -J2_s 
g p. Р)

eлектpoстaнцiТ м..(poгoбиr Boляpський y poзмoвi 3 мexанlкon'

oлeйникoвиlt{зпитaнняпpoBисeлeI{I{язaявив:. .Cкiлькияпpo)кltвI{a
свiтi' a тaкoi влaди щe I{e бачив. I-[e не лtoд}t' a Bapвapи. He poзбиpa-

lочись xaпaroть дiтей, жiнoк, стapикiв i, не дивлячисЬ нa зимy'

вивoзятЬ дo Cибipy. Aле нiчoгo, це Тм тaк нe пpoй.Це. Ми нe oдинoкi, з

нaми Aмеpикa,,. ..Hexaй не paлiroть poсiяни i всi сxiдняки. Cьoгoднi

висепяк)ть нaс' a зaвтpa бyдyть висeлятt{ Тx,'' - тaкy дуil{кy вислoвилa

мешIкaнкa .flpoгoбинa К. Федяк [l05]. Heпoкoiлo opгaни влaди Й

пoшиpення Чyтoк пpo тe' щo y вiдпoвiдь на виселeння aктивiзyються

тepop}lстичнi дiТ бoiвoк OУH.УTIA [l06]' щo ..6iльrцoвllкl{ вивo3ять

ненaдiйнi сiт*l,Т, oскiльки нeзaбapoм бyлe вiйнa з Aнглiсю тa

Aмepикoto i вoни нaмaгaються зaбeзпeчити сoбi нaдiйнi тили'' Il07].

Пiд чaс висeлeнI{я нeпooдиI{oкими бyли випaдки спpoтиBy' He

лиlllе слoBeснoгo' aлe Й фiзиянoгo. У с. Hoвий .[вip PiвнeнськoТ

oблaстi пiдпiльники oбстpiляли сoлдaтiв вiйськ М.цБ. У ГoЩaнськoмy

paйoнi цiеТ ж oблaстi нaстyпt{oгo дt{я кoт{eндaнт oУH Пилипчик зa

псевдo ..Кapпo,, з o6piзy стpiляв y дpy)киt{y oсoби, якa нaдaвzrла iнфop-

мaцiю пpaЦiвllикaм paйвiддiлy МДБ [l0s]. .{вi гpaнaтrr бyлo кинyтo y

спiвpoбiтникiв, якi пpийruли вилyчaти сiм'ю Hишyкiв в с..{,aнильvе

Poгатинськoгo paЙoнy CтaнiслaвськoT o6лaстi. У мoмент виселеl{ня зa

зaвдaнням пiдпiльникiB y селaх Tенетники i ЧеpниТв Poгaтинськoгo

paйoнy цiеi ж oблaстi бyлo зpoблel{o пo декiлькa удapiв y uеpкoвнi

дзвot|lt, пiсля чoгo нa збipнi tlyнктl{ зiйшлaся чaстинa мeIшкaнцiв сiл,

кoтpi нaмaг:rлися пepешкoдити виселeнню. Toмy пiд чaс пpoведе}Iня

oпepaшiТ спeцзaгoнaп{ дoвoдилoся ще й дoлaти тaкi i Тм пoдiбнi

"n.,yn". 
Aлe зa iснylонoi неpiвнoстi сил вияви oпopy iстoтнo не

впли}Iyли нa кiнцевi pезyльтaти депopтauiЙнoТ aкцii.

Haйбiльше yкpaiнuiв депopтyвaли iз ЛьвiвськoТ, .[poгoбицькoТ,

CтaнiслaвськoТ тa ТepнoпiльськoТ oблaстeй. B iнфopмaui[ секpeтapк)

цк Кп(б)У Л. Кaгaнoвинy ..Пpo нaслiдки oпepauiТ пo висeленнlo

сiмейoyнiвцiвзтеpитopiТBoлинськoТoблaстi ' 'в iд30жoвтня|941p. '
пiдписaнiй сeкpeтapeм Boлинськoгo oбкoмy паpтiТ I. Пpoфaтiлoвим,
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H aдonьськи Й Й. Е.,Qe nopnt'сlцiiiнa t Loл|.murcа. cmал'iнc ькozo
ц?!!qJL!U 9P нoз9Р9rу4у э: oх|Q'уу19блqc-ц14 lspgirу ! ! 9 92 ̂  -l 2ё 9tpJ-
зa:tнaчzuloся, Щo B pезyльтатi пpoве.t1енoi 2l жoвтня |941 p. orrеpaцiТ, з
теpитopiТ oблaстi пpи Пl.Ial{i 270() виселенo 27|6 сiмей, зaгaJ(Ьнa
кi.' lькiсть - 8938 oсiб, iз них чoлoвiкiв - |92.7, я<iнoк _ 422|, дiтей --
2790 [l09]. Зaтвеp.Цженi плaни нaМ:lгzulися пеpeвикotlати й кеpiвники
iнших oблaстей. Peпpесiй знoвy зaзt|aJlи I{е Лише yчaсники бoiвoк
oУtI-УПA тa члeни Тхнix с iмей, a й с iм'Т зaгиблиx пiдпiльникiв '  poди.
ни тих' хто пеpебyвaв нa нелегaлЬнoМy стaнoвищi. Taк, y дoгIoвiднiй
зaписцi секpeтapя Чеpll iвецькoгo oбкolty КП(б)У B. Boвкa Л. Кагaнo.
вичy вка:lyвaЛoсЯ }|a висеЛення 480 сiмей зaсyджен}rх, l04 сiм'Т
вбитиx i З2 poдvlнн, ЧлеtIи якllх пepебyв:Ulи в ..бандaх oУ[{''' Aбсo.
Л}oтlla бiльшiсть сiмeй висeлялaся з l{aсeлениx ltyнктiв, якi, нa дyМкy
кеpiвниЦтвa, 6у лll..найбiльш врaженi aКтивнlrми зB' язкaми з дitoчими
в paйoнax цих сiл бaндитaми oУH''. У кoжнoмy з тaких сiл виселя-
лoся вiд l0 дo 20 сiмей [ll0]. tToстpaжДaJIИ десяTки тllсяЧ лto,цeй'
звttнyвaЧе}Iиx y lriдтpимцi ан.гиpaдя}.lсЬкoгo пiДпiлля, тaк звaниx бaнд-
пoсoбникiв.

Coцiaльний склад депopToвaних бyв неoднopiдним. Тaк, звiтyto.
чись секpетapю I]К кII(б)У Л. Кaгaнoвичy пpo прoведeнItя акцi.i y
.(poгoбиuькiй i Piвненськiй oблaстяx' сeкретapi oбкoмy пapr.i i Гopo-
беt{ь та Гaпiй нaвeли тaкi пoкaзники (тaбл. 4.2) tl l l].

Tаблuця 1'2
Coцiaльннй склад деПopтoвaн нx у |947 p.

PoздЙ IУ. Poль denopmaцiЙнoi.noлirnuкu g ||poцеca.x' podянiзaцit

уE9'19g,сp9!!995u{9q!З9n,ф tl24t-]2э1pp.) -

[з нaведених дaних виднo' щo депopтaцiТ зaзнzurи в пеpeваяснiй

бiльцloстi сеpедняцЬкi гoспo.п.apствa. Pyйнyвaння у такий спoсiб

oсtloви тoгoчаснoi сoцiaльнoТ стрyктypи дoсlrтЬ шIвидкo дaJIoся вз}taки

в eкoнoшtiчнoМy poзвиткy peгioнy.

,Цoпoвiд{aю.tи 29 жoвтtlя |94.7 p. Л. БepiТ пPo пpoведeнy poбoтy

Щoдo викoнaння lloстaнoви Paди мiнiстpiв сPсP вiд l0 вepесня тoгo

ж poкy пpo виселrHня сiмeй aктиBниx нaцioналiстiв i бандитiв мiнiстp

внутpiшrнiх спpaв сPCP, C. Кpyглoв yкaзaB Ha pезyЛЬтaти мaсoвol

pепpeсI,rBнoТ aкцiТ: нaпpaвлeння 20 000 сiмей нa poбoтy y вyгiльнy

пpoмислoвiсть схiдних paйoнiв CPCР та 5 тис. сiмей в oмськy

oблaсть дЛя працеBЛаlIIтyвaння нa пpoмисЛoвиx пi.Цпpиемствaх й y

сiльськoмy гoспoдapствi.
Tаблuця 4.3

Miсця poзсеЛeння Депopтoваrrих y )кoвтrri |947 p. Il l2]

(сiмей)

Bисeленo
(сiмей)

l0 000

r0 495
..Чeлябi нськву гiлля'.

4976

8191
l ..Кupu.u"дaвyгiлля''

I 834
| ..с*iдс"б"угiлля'.

Пiдпpисмствa вyгiль-

нoТ пpoмислoвoстi

Кpaснoяpськoгo кpaю
i^.r-- . .- . . r-- .--_--. '

igy:lч.бч"ч
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У дoпoвiднiй зaписцi вкaзyвzrлoся нa викopl{стaння для пеpесe.

лення 44 000 залiзничниx вaгoнiв, opгaнiзaцiю пyнктiв хapчyвaння нa
lllляxy pyxy ецIeлoнiв, видiлен}tя для Тх сyпpoвoдy 1250 бiйцiв i

oфiuеpiв кoнвoйних вiйськ (кoжен еlllелoн дo мiсuя пpизнaчeння
сyпpoвoд)кyвaвся нaч.UlЬt{икoм eшелo}ry з числa oфiuepiв МBC) тa
незaдoвiльнy пiдгoтoвкy нa мiсцяx житлoвиx пpимiщeнь для спец-

пepeсeленцiв. У пyнкти пpибyття ешeлoнiв нaпpaвлялllся гpyпI.l
oпеpaтивнl{x пpaцiвникiв для opгaнiзацiТ пpийoмy пеpесeлeнцiв i пpи-
Йнятrя неoбхiдних зaxoдiв щoдo зaбезпечeння вiдпoвiднoгo pe)киil.ry в

мiсцях Тх poзселeння [l l3].
Ha сepе.Цинy листoпaдa |947 p.' зa дaними зaстyпника нaчUIьt{ика

вiддi.гry спeцпoсeлeнь HКBC сPсP Узлiкoвa, iз 3aхiднoТ УкpaТни
пpибyлo 48 ецreлoнiв oyнiвцiв iз сiм'ями: y Кемеpoвськy oблaсть _

l0 3l6 сiмeй oyнiвцiв тa членiв iiнix сiмeй (30 288 нoл.), дo Чeлябiн-
ськoi, вiдпoвiднo, _ 24зз (7183)' КapaгaндинськoТ _ 3055 (El82)'

OмськoТ _ 5264 (|5202)' y Кpaснoяpський кpaй _ 659 (l 19l), Мoлo-
тoвськoi - 826| нoл., IpкyтськoТ Й ЧитинськoТ _ 409 чoл'' зaгaлol\{ _

25 875 сiмей (74 898 нoл.). Зaгaльнa кiлькiсть oyнiвlдiв iз зaхiдниx oб-
лaстeй Укpaiни стzl}loвt{ла нa сepeди}ty фУдкя 1941 p',16 |90 нoл. Il l4].

У мiсцяx poзсeлен}lя oсoбливo вa)I(кl{lr{ бyлo стaнoвищe сiмей, якi
нe маUIи y свo€мy складi пpaцездaтних членiв. Уже 28 листoпaдa
|941 p. мiнiсщ внyтpilшнiх спPaв сPCP C. Кpyглoв пiсля пpoведеllltя
пepeвipки сеpед сIIецпepeсeлeнцiв iз зaхiдних o6лaстeй УкpaТни
кoнстaтyвaв кpaйню пoтpебy 3536 тaких сiмeй (7l8б нoл') y дoпoмoзi
пpoдoвoлЬствoм' oдягoм i взyтгям. У зв'язкy з цим визнaвUlaся
неoбxiднiстЬ нaдaнHя Bкaзaним Poдинaм yпpoдoBж гpyд}Iя |94,| _

пepцIoгo квapтaлy l948 p. безвiдплaтнoТ дoпoмoги з poзрaxyнкy в дeнЬ
нa oднy лtoдинy: боpotшнa _ l50 г' кpyпи _ 50 г, сoлi _ 15 г, uyкpy
(лишe дiтям) _ l5 г. ПepелGaнaлaся видaчa зa гoтiвкoвий poзpaxyнoк
oдягy тa взyття. Пеpeд paдянсЬкими opгaнai'и нa мiсцях висyвzrлoся
зaвдaння нимскopituoгo пpaцeвлalштyвaнI{я вкzlзaниx сiмей y кoлгoс-
пax, paдгoспaх, пpoмислoвих apтiлях, пiдсo6них пiдпpисмствax Il l5].

Poздiл |Y. Poль denopmацiЙнot noлimuюl у npoцеcсIх Pаdянiзaцii.

--э94q9укpg-t1gggу-oб,уцmф(19-!!-19э3-PP)-

Пpo нeлroлськi yмoви пpoживaннЯ нa Gпецпoceленнi .Цeпopтoвaнi
в lкoвтнi |941 p. згaдyють y свoТх спoгaд,aх. ..Пoселили нaс y нoвi

хoлoднi бy.Ц,инoнки, щo бyдyвaли нauli зeмляки-в'язнi, щo бyли вiдгo-

poлженi кoлtoчиI'l дpoтoм. Ciм poлин iз нarцих .Целятинцiв (Iвaнo-

ФpaнкiвськсlТ oбл.) poзмiстилисЬ Ha нapax в oднoму двoкiмнaтнoмy

бyлинкy. ПpaЦeз.Цaпrим нaкa:t:L,Iи збиpaтися B кoМендaтypi, якa зн.lхo-

Ду|Лacя нa вiдстaнi 2 км. Ha мaцIинaх iх везли на бy.Цoвy, a I{азaд Тм

дoвoд}lлoсЬ дoбиpaтися пitшки 7 км. Плaтили ж стiлькl{, щo вистaчzulo

лиrпе з'iЪти paз нa день кyсeнЬ хлiба'' Il l6].
..Кoли вже нaс пpивeзли в тi баpaки, тo тaк бyлo: дeсь тpи метpl{ в

зeмлi i нaд тим тiльки дaшIoк. Алe пepед тим нaс загнЕrли в тy

(пpoжapкy)> i нaс (пpoжapили))' як кaжyтЬ. Лroди лиtltилисЬ гoлими'

poззyтиrrrи. Bсьo пoлgтiлo в людeЙ. I вoни зaгнaли нaс y тoЙ бapaк. B

чoтиpнaдцять poкiв y)I(е виписyвaли в цIaxти дiтей нa poбory. Тo булo

тaк, щo кoжнoгo дtlя десЬ хopoнили'', - poзпoвiдae Я' Грндиtш,

нayкoвa спiвpoбiтниця Мyзeю eтнoгpaфiТ тa xyдo)кньor.o пPoN.Iислy

Iнститyтy нapoдoзнaBствa HАH УкpaТни y Львoвi Il l7].

Меrшкaнкa с. Гpyrшвиuя PiвнeнськoТ oбл. М. T. Гyu свiдчить:
..Пpиве3ли нaс нa шI.lxти в Мoлoтoвськy oблaсть, стaнцiя Бaскaя.

Пoсeлили y двoпoвеpxoвий бapaк, пiд стiнar'lи якoгo стoяли залiзнi

лiхскa. Cтapi й мaлi вaнтажt{ли Nroкpe вyгiлля нa плaтфopми. Ми не

мaJIи пpaвa виiжджaти зa мeжi цьoгo пoсeленtlя' щoпoнeдiлкa N{yсиЛи

вiдмiчатися в кoмендaтypi oсoбистo'' Il l8].

Пpo зaгaльнi масrцтaби жoвтttевoТ депopтaцiйнoi aкцiТ Дaе

yявлeння спeцianьнa дoвiдкa Мвс УPсP вiд23 листoпaдa 1948 p. зa

пiдписoм }raч.L,lьнtlка пepцIoгo спецвilщiлy МBC УPсP пiдпoлкoвникa

Cмиpнoвa. У нiй зaзнaчzuloся' щo iз семи заxiдних oблaстей Укpalни

бyлo вивeзенo 26 3З2 сiм'i., aбo 77,79| oсoбa, iз них l8 866 чoлoвiкiв,

35 44| жiнкa, 22279 дiтей. з oбJ.Iaс'ге}"I, вiдпoвiднo, виселeння зaзl|;Utи

тaкi кaтегopiТ (тaбл. 4.4) [l l9].
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Taблuця 4.4
Кiлькiсть висeпeниx opгaнaми M.[Б y rсoвтrri |947 p.

Cтaнoм на l жoвтня l948 p. кoнтингeнт спeцпoсeленцiв-..oyнiв.
цiв'', як вiн нaзивaвся нa тoй чaс y дoкyмeнтaх мiнiстepствa
внyтpiшнix спpаB' нaлiнyвaв 95 584 oсoби, aбo пpиблизнo 4,3 o/o уcix
виселенцiв-спeцпoселенцiв, якi пepебyвали нa oблiкy спeцпoселeнЬ
MBс-УМBC y peспyблiкaх, кpaяx i облaстяx. I'{e бyли лк)ди' висeленi
iз зaxiдниx oблaстeй УкpaТни впpoдoвх( |944-|941 pp. tl20].

Пiсля депoPтaцii вiдпoвiднa pо6oтa 6yлa пpоведенa paдянсЬкиМи
тa пapтiйними opгaнaми y всiх нaселениx пyl{ктaх' нa якi бyлa
пolllиpeнa oпepaцiя вllселенtlя. Aкгивiстaми opгaнiзoвyвaлися збopи i
нapaди селян' }Ia як}lх нaселенI{lо poз'яснювaлися мoтиви aкцii. Cepeд
гoлoвнt{x пpl{чин н.lзl{вЕrлися збpoйнa й iдeoлoгiннa бopoтьбa з нoвolо
влaдolo' якa' зa тoгoчaснoк) тepмiнoлoгiсto' квaлiфiкyвалaся як
..бaнднти3м'', ..бaндпoсoбництвo'', ..у кpaТнський нaцioнaлiзм''.

Мaсoва .Цепopтaцiя |941 p' стa.пa дiевим зaсoбoм тискy нa заxiднo-
yкpaТнськe сeлянствo y спpaвi ствopeння кoлгoспiв. Taк, y день
виселенI{я зa ..влaсниЬt бaжaнням'' iнiцiювalrи ствopеl{ня кoлективниx
гoспoдapств y сeл:rх Bapвyлинui Toвстенькoгo (80 гoспoдapств), Дo-
бpoвляни 3aлещицькoгo (70), Жизнoмиp Бyнацькoгo (54), Кyлoбинui
3бopiвськoго (96)paйoнiв Тepнoпiльськoi oблaстi Il2l]. Тoгo ж дня

Poздlл IУ. Poль denoPmaцitlнoi noлjmulс.l у npoцecoх Padянiзoцit
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oбpalri гoлoвl{ кoлгoспiв зi спискaми i зaявaми селян звePнyлися в

мiсцевi opгaнll Bлaди для pе€стpauiТ стаryтiв сiльськoгoспoдapськиx

apтiлeЙ. Усьoгo з 2l пo 28 жoвтня в селaх ТеpнoпiльськoТ oблaстi бy-

лo opгaнiзoвaнo l8 нoвиx кoлгoспiв, дo вжe Дiючиx пoдa}Io 543 зaявуl'

Зa тpетю дeкадy жoвтня у Cтaнiслaвськit-t oблaстi дo кoлгoспiв встy.

пилo 350 селяl{сЬких гoспoдapств' стBopеHo Il'ять нoвиx кoлгoспiв [l22].
Пiсля висeлення тt,{сяч poдrrн мiсtl'евими opгaнaми пapтiТ тaкo)к

вiдзнaчaлoся пoсилeння пoдaткoвoТ дисциплiни з бoкy селяtt. У день

дeпopтaцiТ в с. Пiлaткoвець Cкaлa-Пoдoльськoгo paйoнy сеJlяни здaJI}t

фiнaгeнтy l l тис. кpб сiльгoсппoдaткy. B с' Bеликi Бopки лишIe зa

oдин де}IЬ сeляни сплaтилll 16 тис. кpб пo.цaтку ||2з]. Упpoдoвж

тpьoх днiв мешкaнцi с.3aлyбpaвui Cнятttнськoгo paйoнy Cтaнiслaв-

ськoТ oблaстi викoнали 60 %o плaну здaнi кapтoплi [l24]. У бaгaтьox

сeлах збiльlшиЛaся здaча деpх(aвi мoлoкa, м'ясa й iнrциx пpoлyкгiв.

Пiсля пpoведення oпеpaцiТ iз виселенttя мiсцевим opгaнaшr вЛaди

ст.UIo лeгulе збиpaти збopи селяt{. Я*щo дo )t(oвтнeвoгo висeлeння в

бiльцroстi сiл нa збopи з'являлoся l{езнaчнa кiлькiсть мешкaнцiв' тo

пiсля вивeзе}l}tя тисяч poди}| збopи Пoч:Ulи скликaтися tшвидкo i нa

них пРихoдили пpaк.I'ичнo всi селян!r.

Пo завеptшеннi oпеpaцiТ пеpел пapтiЙними opгaнiзaцiями й opгa.

нaми М.(Б пoставленo зaвдaння N{aкс}tN|aлЬнo Bикopистaти пPoBедe-

ний зaxiд для пoсилeння пoлiтичнoТ poбoти iз..викopiнeння вopo)кoгo

вПЛивy нa нaселе}tня' чllt\tшвидшoгo зaвepшеI{l{я лiквiдaцii pецIToк

бaндитизмy' '  I l25].
Haвeденi фaкги дoвoдять' цto )t(oдe}I iз засoбiв peпpесивlloi пoлi.

тики' викopисToвyвaнoТ paдя}lськoю вЛaдolo для виpiшeння в}Iy.

тpiruньoпoлiтичниx зaвдaнЬ' нe мiг зpiвнятися зa сBo€к) дiсвiстю нa

N{aсoвy свiдoмiсть iз нaсильницькиIvlи дeпopтaцiями дo Cибiрy uiлих

poдин.

Bилyнення мaйнa PеIlpесoвaн}lx пpoвoдилoся вiдпoвiднo дo Пo-

стaнoви Paди мiнiстpiв УPCP i цк КП(6)У вiд l5 жoвтня |9a7 p. ||26l.

Кiлькiсть
чoлoвiк

.{poгoбицькa
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[ля нaдaння пpaктиннoТ дoпot\{oги iз ij викoнaння в oблaстi
вiдpяджa.пись yпoвI{oвaxсенi Paди мiнiстpiв УPсP й цк Кп(б)У.
КoнфiскaцiТ пiдлягалo все pyхoмe i llepуxoмe мaЙнo виселeнцiв. Йoгo
вapтiсть бyлa знaннotо, oскiльки oснoвl{y мaсy дeпopтoвaниx сKпaдzrли
зaмoжнi гoспo.Цapi.сеpедI{якI{. Taк, у 4575 poдиt{' виселrних зi
CтaнiслaвськoТ oблaстi, бyлo вилyче}lo 432З n зeмлi, 3123 житлoвиx
бy.Цинкiв, 3408 гoспoдapсЬкI{х бy.Цiвeль, 3872 гoлiв вeликoТ poгaтoi
хyдoби' 848 кoнeЙ, 729 гoлiв свинeй, piзнoмaнiтний сiльськoгoспo.
дapський iнвентap, фypaж, зrpнo, кirpтoпJrя тa oвovi, peнi дoмaurнЬoгo
вx(иткy Ha сyмy |443з5 кpб й iн. I|27l.

Житлoвi бy.Цинки, якi paнirue нaлeж€ши дeпopтoвal{иМ' пеpeдaвa.
лися пiд сiльpа.Ци i для пoтpeб кoлгoспiв. Boни пepeтвoploвzulися B
сoцiaльнo-кyльrypнi зaкJlaди _ клyби, хaти-читzulьнi, дитячi сЯцoчки'
It{едпyнкти' lttкoлtl' сiльпo, зooветпyнкти. Пepeдбaчaвся i мoжливий
пopядoк ii пеpeдaнi aбo пPoдaхсy бiдняцькo-сepедняцьким сiм'ям, якi
пoстprDкдaли вiд ..нaцioнaлiстiв'', iнвaлiдaм Biтчизнянoi вiйни. Тaкi
бy.Цинки тaкoж пpoдaвiulися пepeсeлeнцям iз Пoльщi tl2s]. Зa звeр
ненl{ямI{ селян y paЙкoми пapтiТ aбo paйвикoнкol.{t{ хy.Цoбa, кoнi,
pемaнент пеpeдaв{Ult{ся в кoлгoспи.

Biдпoвiднo лo piшeння Paди lriнiстpiв УPCP i цК КII(б)У вiл
26 жoвтня |947 p. (}ф IIБ-l48/l4.3), пiсля пPoвeдeння oпepaцiТ iз
висeлення yнaсникiв oyнiвськoгo пiдпiлля opгarraми МBC у зaхiдниx
oблaстях УкpaТни 6yлa opгaнiзoвaнa oxopoнa мaйнa дeпopтoвaних. Iз
цiеto метoю в кoжeн нaсeлений пyнкт пpизнaненi кoмендaнти, якi
нeсли oхopoнy' a тaкoж вiдпoвiдaльнi yпoвнoвaжeнi УМBC iз зaвдaн-
tlям кoнтpoлю зa poбoтolo кoмендaнтiв. 3aгaлoм opгaнaми МBC бyлo
зa.Iryчeнo 23З7 чoл, oфiцеpськoгo й oпepaтивнoгo CKл4ДУ, мiлiцii,
l537 чoл. pядoвих i 2820 чoл. iз 6pиг4д oхopoни гpoмaдсЬкoгo пopяд-
кy Il29]. Пoтpебa в oхopoнi виниклa у зв'язкy з мaсoвиI\,tи випaдкaми
пpивлaсIrення зaлицIeнoгo мaйнa пpaцiвникaми, якi пpoвoдили,цепop-
тaцiю, iнrцими злoвживaнI{ями. У .Цoпoвiднiй зaписцi Л. Кaгaнoвичv

Poздiд IV. Рoль dеnopmацiЙнoi noлimurcu g npoцecФс Padянiзoцit

вiд l0 листoпaдa |947 p. мiнiстpoм внyтpiruнiх спpaв yPсP T. Cтpoкв.
чем l{aвeдeнo дeсятки тaкrtx випaдкiв pозкpaдaнI{я мaйнa виселенl.lx
oсiб (свинeй, кapтoплi, зеpнa, кopiв i т.Д.), якi бyли виявленi y

Boлинськiй, Piвненськiй, Львiвськiй oблaстях [l30].
Ha фalстиннe пpиBлaсненltя мaйна дeпopтoвal{иx предстaвникaми

кapaлЬнI{х opгaнiв звepтaлaсь yвaгa i в iнфopмaцiйних звiтaх ргio-
tlzulьн t{х пpoвoдiв oУH. ..Пiсля ви вoзiв бoльtцевицькi aдмiнiстpaтивнi
paйoннi i сiльськi opгaни пoчaли Poзпopяд)кyвaтися мaйнoм вивезe-
ниx людeй. .(o сiл як Кaдебiнцi, .Цеpенiвцi, Бpiдoн, Мoсypiннa, Хр-

щaтик 3aстaвнянсЬкoгo p.нy' ле бyлo висeленllх 6iльIше чl{слo людeй,
явилoсь пo 3-4 yпoвнoвaжeнi з paйoнy, щo нiбитo в спiлцi з гoлoвoк)
сiльpa.Ци i GyхгaлIтеpoм кooпеpaт}rви пеpеBeли всe мaйнo в кoлгoспI{y
влaснiсть. I{e тiльки фopмa.гlьнo. фaктичнo кoлгoспaм пеPeдaнo oстaн-
ки' a всe цiннiure свинi, зеpнo i xaтнi pенi пpисвoiли сoбi yпoвнo.

валсенi, щo вoнt.l oцiнили все мaйнo кoжнoгo виселенoгo гoспoдapя нe

бiльш як 10011600 кpб. У тoй чaс, кoли пo дepжaвнrrx цiнaх лиIцe

Pyxoме мaйнo виселенцiв дy)ке чaстo вl{I{oсилo ttе ll{енtце як нa

l0 тис. кpб' '  I l3 l] .
Мaсoвi виселення poдI{н yкpaiнських нацioнa.пiстiв лo Cибipy

BoсеItи |941 p. знaч}Ioto мipolo пiдipвали сouiaльнy i мaтеpiaльнy бaзy
тих' xтo зi збpoсю в pyкaх пpoдoвжyвaв бopoтьбy пpoти бiльtцo-

вицькoi влaди. Bтpaтили вoни Taкoж i мopa.гlьнy пiдтpимкy з бoкy Цих
людeй.

4. 3. Pеaдtзaцiя стaдiвськoi лeпopтaцlйвoi пoдlтцкп

в 1948-1953 pp.

.Цепopтaцiйнa пoлiтикa в pегioнi пPoдoв)кyвiula тiснo пoв'язyвa-

тися з пPoцесoм кoлeкгивiзaцiТ сiльськoгo гoспoдapствa, якиl-t здiй-

снювaвся силoBими метoдaм}I i сyпpoвoл)l(yвaвся peпpeсiями шo.Цo

знaчнoТ чaсти tl}l нaселен ня' 3a дoпoмoгo}o кoлектl{вiзaцiТ стaл iнський
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peх(I{м пpaгнy,в oстaтoчlto yтвеpд}lти в зaxiдниx oблaстяx УкpaТни
тoтaлiтapнy системy yпpaвлiння сyспiльствoм, пiдipвaти сoцiальнo-
eкoнoмiннy oснoвy oУн-УпA, oтPимyваTи вiд кoлгoспiв кotцти для
пpoмt{слoвoгo i кyльтypнoгo poзвиткy' пepeтвopити сeлян y д)кеpeлo
дeшевoТ poбoнoi сили. oднaк poзгopнyти сyЦiльнy кoлeКгивiзaцiю
зaxiднoyкpaТнськoгo селa pадянськiй влaдi y пepшi пoвoеннi poки нe
вдaлoся. Heзвaжaючи нa шиpoкy пpoпaгalrдистсЬкy poбory, ryннi
oбiцянки влaстей забезtlечити селянствy зa дoпolvloгoю кoлгoспнoгo
лaдy зaп{oж}Ie життя, мeшкaнцi зaxiднoyкpaiЪських сiл нe пoспirцали
зaписyвaтися дo кoлгoспiв. Haвпaки, сeлянствo чиHилo oпip нaсиль-
н и цькoмy нaсaд)I(еI{н to кoлгoспнoгo лaДУ' Aктивнa пpoтидiя. сeлянствa
BиявлялaсЬ y йoгo встyпi в УПA i пiдпiлля oУH, y пoстaчaннi iх
пpoдyктaми тa iнфopмaцiею. BiдчаfrдуlлннЙ oпip селянствa yTвеpд-
)кeнню кoлгoспнoго лaдy спиpaвся I{а:lктивнy пiдтpимкy збрйних фop-
мyвaнЬ oy[{-УПА, якi, зa yзагaлЬI{Iоtочими дaнимl'l' з |944 пo l953 p.
здiГtснили 1004 пiдпaли кoлгoспl{oгo тa paдгoспнoгo мaйнa [l32],
численнi збpoйнi aкuiТ.

Biдмoвa знaчнoТ чaстиl{и селяtlстBa заxiдниx oблaстeй встyпaти

дo нaсилЬницьки ствopювaниx кoлгoспiв зaсвi.цчyвaлa, щo Зaхiднa
УкpaТнa не пiдкopилaся бiльшoвицькiй влaдi. FIa пoнaткy 1948 p.
незaдoвiльне вeдення пap.гiйними opгaнаN{и зaxiдних o6лaстей Укpai-
ни poбoти щoдo oргal{iзaцiйнo.гoспoдapськoгo змiЦнення кoлгoспiв
кoнстaтyвaв цК КП(б)У [l33]. .(ля пpидylшення oпopy t{асeлeння
pегioнy i фopсoвaнoгo пpoведеltttя кoлeктивiзацii paдянськi деpжaвнi
й пapтiйнi opгaни спiльнo з кapuulЬl{им aпapaтoм тoтalriтapнoгo peх(и.
N{y вдaлися дo цrиpoкolйaсштaбниx pепpесивниx aкцiй. oскiльки y кpaТ
ilе вщyxaлa бopoтьбa пpoти yкpaТнськoгo збрйнoгo пiдпiлля, нaй-
rЙeншe неBдoвoлeння селян квa.пiфiкyвaлoся paдянсЬкoto Bлaдoto як
пpoя B ..y кpaТнс ькoгo бypжyaзнoгo нaцioнaл i змy'' тa бaндпoсo6н ицтвo.
Питaння пpo викopистaння ексlнoмiчних вaл<елiв (пi.Цвишення мaте-
piaльнoТ зaцi кaBленoстi, встaнoвлен н я oпти tuЕUlЬtl }l x тeм п i в кoлекти вi -

Poздiл |Y ' Poль dеnopmацif,нoi noлimuпl у npoцеcФс Padянiзaцii
з аФry g у gщц_9 g лoc!ryу !J2эl __l2 9э- PP)- -

зaцii i т. п.) нe пiднiмaлoся, ац)l(е ще в 20_30-x Pp. надзBичaйнi зzlxolltl

6ули визнaнi дiсвими t"l резyльтaтивними. Peпpесивнa пoлiтикa

с,ryryвurлa зaсoбoм з:rлякyвaння селян' цe бyлa такo)к спpoбa пoдoлaти

вiдстaвaння сiльськoгo гoспoдаpствa вoенI{o-нaтискнt{ми метoдaми.

Пpeдстaвники влaди BДaBaIIИ,ся дo пpимyсy' пoгpoз' з.Utякyвaння'

цIaнтa)кy' пpoвoкaцiй. Aктивнo Bикopистoвyв:rлaся з цieю мeтoIo i дe-

пopтaцiйнa пoлiтикa. Illoб ..стимyлювaт}r пpaцю yкpaТнськoгo сeля}t-

сTBa'', Paдa мiнiстpiв CPCP з iнiцiaтиви кepiвникiв УкpaТни пpllfr.нялa

yкази Nэ 446 вiд2l лютoгo i N9 l84l.730с вiд 2 яepвня 1948 p. пpo

висeлeння з yсix peспyблiк, y тoмy чltслi УкpaТнськoТ PCP oсiб, якi

злiснo уюnлЯJ|v|cя вiд тpyдoвoi дiяльнoстi y сiльськoмy гoспoдapствi й

вели aI{тигpoмaдський' пap:rзитичний спoсiб життя [l34].
I{i дoкyмeнти стoсyвzrлися кoлгoспникiв, якi не виpoбляли мiнi-

мyмy тpyдoднiв, a тaкo)l( t'lешкaнцiв селa' кoтpi не бyли членaми

кoлгoспy' :lле вeли пapaзитичl{ий спoсiб життя. У пepшoмy випaдкy

склик:шI{ся збopи кoлгoспникiв, y лpyгoмy - зaгirльнi збopи сел4 якi

вl{нoсили ..Bиpoк'' пpo вI{селення. 3a невt,tкoнaння oбoв'язкoвoгo мiнi.

мyмy тpyдoднiв кoлгoспники виселялltся теpмiнoм нa вiсiм poкiв. .[ля
пoчaТкy в кo)кнo}ly paйoнi вибиpaли кiлькa сiл, дe бyлo бiльIше

вiдстaючих кoлгoспникiв i дe кpaще пpaцювaли пapтiйнi opганiзauii.

У пepruих збopax кoлгoспникiв 6paли yчaсть кepiвнi пpaцiвники

oблaстeй, paйoнy. Cпoнaтку, як rlpaвилo, зaслyxoвyBaлacя дoпoвi.Ць

гoлoви кoлгoспy ..Пpo стан тpyлoвoТ дисциплiни в кoлгoспi'', пiсля

чoгo пpедстaвник вiд oблaстi ни paйoнy зaчитyвaB yк:Ц} ПpeзилiТ

BepхoвнoТ Paди CPCP, i пoтiм poзпoчинaлoся йoгo oбгoвopeння.

КaндидaтypИ, Щo пpoпoнyв:rлися дo висeлeння' пoпepeдньo oбгoвo.

pювaJIися в paйкoмax пapтiТ i paйвикoнкoмax, пoгoд)кyв:rлися з кеpiв-

ництвotl oблaстi. Piшeння пpo Bиселення, aбo ..гpoмадсЬкий пpигo-

Bop'', як вoнo нiutивaJIoся в дoкyмeнт:lx тoгo чaсy, пpиЙмaлocя

вi.Цкpитим гoлoсyвaнням пpисyтнiх на збopаx й зaтвep,Цжyв:lлися
paйoнними opгaнaM}r влaди [l35|. Тovних peкoil{eнлauiй пpo кiлькiсть
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лю.ЦеГl, якi пiдлягaли вl{селеннto, з центpy нe нaдхoдилI{: в oкPeмoмy
кoлгoспi мoгли Bttселити 2_3 oсoбll, a тo й бiльrце. Haвiть тoдi, кoли
сiльськi кoмyнiсти нiкoгo не гlрoгtotlyBaлv! нa виселення' кoли ..aктив

BияBлявся пaсивниIr{' ', зaгaльнi збoри селян пiд тискoм пpeдстaвникiв
з paйoнy ..з yспiхoм пpoвoдt,tJlи кal{дидaтypи тaк званt{х кyкaзникiв>''.

У квiтнi 1948 p. нa тepитopiю Кapeлo-ФiнськoТ PCP, як з:Bнaчaв y

дoпoвiднiй зaписцi мiнiстp внyтpilшнix спpaв peспyблiки Cepeбpякoв,
пpибyли eцIeлoнIl 97484, 97485 тa iн. з УкpaТни. У ниx бyлo
l852 спeцпoсeленцiв...yкaзникiв'': чoлoвiкiв - 92з' жiнoк - 929I|з6l.
Ila 30 сеpп}Iя l948 p. з УкpaТни Bисeлe}Io 8670 чoл. tl37]. Bиселення
шiсТ кaтeгopii oсiб пpoдoв)|(yвaлoсь i в нaстyпнi poки.

Пoсилити тиск t{a селяlt змyсилa мiсцeвi opгaни влaди мiжoблaс-
на нapaдa пapтiйних пpaцiвникiв' пpoвeдeнa з iнiцiaтиви ЦК Кп(б)У
30_3l беpeзня l949p. y Львoвi. }Ia нiй пapтiйнi opгaнiзaцiТ Львiв-
ськoi, Cтaнiслaвськoi, Теpнoпiльськoi i PiвненськoТ oблaстeй бyли
гoстpo poзкpитикoвaнi зa пoвiльнi тeмпи кoлективiзацiТ. Pеакцiсю нa
кpитикy стaлo висeлення y вiддаленi paйoни кpa.fни Пpoтягoм |949 p.
924 ceлянськi сiм'Т iз Львiвськo.l, 6l0 - iз CтaнiславськoТ oблaстeй [l38].

У зв'язкy з мaсoвl,tми висeленняNlи сeлян y спeцiальниx Biдoзвaх
yкpaiнських пoвстaнцiв зaзнaчzuloся: ..LI{oб злaN{aти Baш oднoстaйний
спpoтив i зaгнaти Baс y кoлгoспtlе яpмo, сталiнськi злoчиrrцi 3aлЯ-
кytoтЬ Baс вивoзoм нa Cибip. Hе пiддaвaйтеся циtt{ зirлякyвaнням!
Пaм'ятaйте, Щo вiд Cибipy кoлгoсгl не вpятyс. Кoгo вopoг пpизнaчив
нa Cибip, тoй пoiдe нaвiть тoдi, кo.rtи встyп}tтЬ дo кoлгoспу. Хiбa xс зi
CxiдньoТ УкpaТни мztлo вt{везel{o нa Cибip' xoч тaм i е кoлгoспуl2 Btl
бoihеся, щoб не вlrиpaти нa Cибipi вiд гoлoдy i xoлoдy. Aлe не
зaбyвайтe пpo те' щo' як встyпите дo кoлгoспy, Bи бyлeте вмиpaти вiд
гoлoдy i ryт. Усix не вивeзyть! Cеrrяни! He встyпaйтe дo кoлгoспiв,
хoч би як скaлсeнiв i щo нe рбив би вopoг! 3нaйтe oднo: Cибip, _ Ц€
кaтoргa i гoлoд для чaстини лroдeй, кoлгoспи - це катopгa, гoлoд i
смepть для всiх! ' '  I l39].

Poздrд |Y. Poltь denopmaцiЙнoi noлimuюt v npoцecФ(, padянiзoцit

9_Фrouкo-qt"o'5у.g9цэry-e]Ц.l-9!!-!gsp_pp.I

Oкpемo пiдпiльники зBеpтztлl,tся ..дo нaсильнo вивoжyвaних нa

Cибip i нa бoльшевицькi кaтoplкнi poбoти,'' зaкJIикaIочl{ Тx: ..нe

дaвaйте лoвити себе й виаpештoвyвaти! Якщo спoдiвa€теся Bивoзy -

тiкaйтe й у всiлякий спoсiб скpивaйтеся! He зaлишaйтe вopoгoвi свoгo

мaйнa! ' '  I l40].
oкpiм масoвt{х лепopтaцiй, якi нaсaмпepед вгlливzrли нa зpoстaння

кoнтингeнтy спецпoсeленцiв, дo схiдниx paйoнiв PPФсP безпеpepвнo

пpибyвали лpiбнi гpyпи oyнiвцiв. iх виселeння в Якyтськy, lpкyтськy,

Toмськy oблaстi вiдбyвaлoся згiднo з пoстaнoвoю Paди мiнiстpiв

сPсP N9 3728-l524 сc (вiд 4 жoвтня l948 p.) пpo вI{селення в пopядкy
..oтвeтньIx мep'' нлeнiв сiмeй oyнiвцiв тa aкт]lвtt}tx бaндитiв i вiдпoвiд-

нIlм нaкaзoм МBC сPсP I! 00l396 (вiд 23 листoпaдa 19a8 p') [ la l].
Тaк, y сiчнi l949 p. I{aчaльник yпpaвлiння HКBC пo Toмськiй oблaс,гi

Cмиruлясв дoпoвiдaв B. B. Шиянy (вiддiл спецпoсeлeнь HКBC сPсP)'

щo в кpai пpийнятo нa poзсeлення 16 сiмeй (86 нoл.) oyнiвuiв з

Явopi вськoгo paйoнy Льв i вськoТ oбластi I| 42l.

Cистемaтrtчне висeленttя iз зaхiднllх oблaстей УкpaТни ttевеJlикttx

гpyп сiмeй пiдпiльникiв вt{кopистoвyвaлoся влaдoю як дieвий зaсiб.

вiдпoвiдь нa чисельнi ..бaндпpoяви'' нa Мiсцяx. У дoвiдко(' склaдениx

сeкpетapеN{ Львiвськoгo oбкoмy КII(б)У B. Кoвaлeм' дo oстaннiх бyлo

вiднесенo пiдпали кoлгoспl{иx с.гoдoл' кoнтoP' вбивствa гoлiв кoлгoс.

пiв, сiльpaД, дeсятникiв, мiсцевиx жителiв. Пiсля кoжнoгo з тaких ви-

падкiв на висeлeння oфopм.llялoся вiд тpьox дo l8 сiмeй. B oсoбливиx

випaдк.lх' якиt{и бyли, нaпpиклaд спиЛяння 28l стoвпa тeлeгpaфнoгo

зв'язкy y Кpaкoвеuькol,|y paйoнi, схiд iз peйoк тoвapнoгo пoiздa I{а пе-

ргoнi oжидiв _ Кpaсне, нa Bиселеtl}tя бyлo oфopмленo пo 40 сiмeй [l43].

У Теpнoпiльськiй oблaстi, нaпpиклaд' зa вбивствo диpектopa шкoли

Ilepбaкoвa y Геpмaкiвцi в листoпaДi |949 p. виселt{ли вiсiм сiмeй, за

вбивствo вчитeля Лoпaти y Hiвpi l l  квiтня 1950 p. _ l l  с iмей, зa

пiдпaл клyбy i мaгaзинy в Typильнi 27 квiтня 1950 p. _ 18 сiмей, за

вбивствo в lвaнкoвi oпepyпoвнoвEDкенoгo Пoленичкa 3 липня l950 p. _
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l8 сiмеfi [laa]. [o зaтpимoк висeле}|Ь лlодей пpизвoдttлo oбмеження
мiсць нa пеpесильниx пyl{кTzrx.

Tаблutря 4.5
Кiлькiсть висeпе}lЬ у вiдпoвiль шa..бандпpoяви'' пo Львiвськiй

oблaстi (бepезень-чеpвеtlь l9a9 p.) [la5]
.Бдндпpoявiв'' Bиселенo сiмей

3 l беpeзня пo 20 квiтня t72
3 20 квiтня пo l неpвня
3 l неpвня пo l липня

Гpyпи oyнiвцiв пpибyвa:lи у сxiднi paйoни PPФсP 6eзпepepвнo.
Зa дaними нaчaльникa yпpaвлiння HкBс AмypськoТ oблaстi Жaлибi-
нa, 4 сеpпня в oблaсть пpибyлo 97 ciмeЙ (448 нoл.) oyнiвцiв, якi нa-
IIpaвляJII{ся в сeлищe Tиндa .(жeлтyлaкськoгo paйoнy. У веpeснi
дoдaткoвo дoстaвленo l236 oyнiвuiв. У жoвтнi пpибyлa чepгoвa пapтiя
iз 350 сiмей (l236 нoл.) iз PiвненськoТ, CтaнiслaвськoТ i ЛьвiвськoТ
oблaстeй. iх poзпoдiлиJtи пo п'яти paйoнaх нa пiдпpиrмствaх ..Aмyp-

зoлoтo''. 3696 oсiб (дiтеЙ l l80) бyлo poзмiшeнo в Хaбapoвськoмy кpai
для po6oти нa пiдпpиемствax лiсoвoТ пpoмислoвoстi Il46].

Boднoчaс дo чити дoстaвили нa пoселeння 1007 oyнiвlliв, якиx
нaпpaвI,rли нa зoлoToдoбyвнi poбoти. У сepeдинi листoпaдa пpибyв
нoвий ешIeлoн iз 235 пoсeленцями нa кoмбiнaт ..Бapгyзинзoлoтo''.

Oднaк rta пiдпpисмствi нe пiдгoryвaлися дo тoгo' щoб хoч якoсь ii
poзмiстити. 3а пoвiдoмлeнняМ зaсryпник мiнiстpa внyтpiruнiх спpaв
Бypят-Мoнгoльськoi APсP пiдпoлкoвникa oниpoвa y листi дo
B. B. Шиянa: ..нe бyлo нi кiмнaт дJUI )t(итлa, нi пyнкry o)(opoнl{
здopoв'я''. Уже дo сеpeди}lt{ гpyдня 50 oсiб зaxвopiли нa тиф [l47].
Aнaлoгiчними бyли ylt{oви пpo)l(иBallня i в iншltх paйoнaх пoселeнI{я
oyнiвшiв. У зв'язкy з нeдoстaтнiстto пpимiЩeнь сеpeдня забезпе-
чeнiсть жI,rтлoвoto плoщeю скЛaдЕUIa l_l,5 м2 [l48].

y l948 P. Paдoю мiнiстрiв сPсP бyлo пpийнятo спецiaльнy пoстa-
нoвy Nэ l3-l6lсс пpo ..занищення'' свpoпeйськoТ чaстини РPФCP вiд

Poздrд IV. Poль denopmoцiitнoi noлimuюl у npoцеcсIх Podянiзoцii
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депopтoваI{иx й пеpевeзeння Тх y paйoни oснoвнoгo пpoживaння. Taк,

нaпpиклaд, дo сеpедини 4O-x pp. iз l00 300 депopтoBaних ..oyнiвцiв''

бyли визнaченi нa пpo)кивa}Iня в Apхангeльськiй oбластi 4l63 чoл.

( l745 сiмeй); y Кoмi APсP_ 3l88 voл. ( l324 сiмeй); y Moлoтoвськiй

oблaстi _ ||32 loл. (426 сiмей) [ l49].
,(o кiнuя 40.x pp. нa теpитopii pеспyблiк, кpaТв тa oблaстей

PoсiйськoТ ФeдеpaцiТ poзсeлeнo ..oyнiвЦiв'': y КpaснoяpсЬкol\{y крaТ _

6675 чoл., в Aмypськiй oблaстi -4464, BoлoгoдськiЙ-842' Ipкyтськiй

- 8949, Кipoвськiй _ l930, Мoлoтoвськiй - l0 275, Hoвoсибipськiй _

2з4' Тoмськiй 983, Ttoменськiй l89, Чeлябiнськiй 274,

Читинськiй -2546, y ХaбapoвсЬкoмy кpaТ- 5084 oсiб [l50]. Cтaнoм нa

l5 липня |949 p' yсЬoгo кoнтингeнт..oyнiвцiв'' налiнyвaв 95 552 oсo-

би, y тoмy чllcлi 22 569 чoлoвiкiв, 48 583 жiнoк i 24 400 дiтeй. Boни

скJlaдzrли 2o,8 уo yсiх спеЦпoсeлe}Iцiв' виселениx нa кoнкpетнi тep.

мiни [ l5 l] .
Hайбiльц.la кiлькiсть пpaцeздaтниx oyнiвцiв зa мaтеpiалaми l949 p.

вt{кoPистoвуBaлacя нa poбoтax y вyгiльнiй (24 2|6 нoл.), лiсoвiй i

пaпepoвiЙ пpoмислoвoстi (7l30 нoл.), нa мiсцевиx пiдпpисмствaх (l340)

тa в зaкJlaдaх мiнiстеpства пpoмбyлматepiaлiв (l233) [l52]. Пpauiвни.

ки Biддiлy спеllпoсeлeнь МBC сPсP i йoгo вi.цдiлень нa мiсцяx для

влaснoгo внyтpirlньoгo кopистyвaн ня з' ясyвaли oсвiтнiГt pi вeнь дopoс-

лих (стapшe l7 poкiв) спецпoселeнцiв. Cеpeд oyнiвuiв oсoби з ни)к.

чoю oсвiтoro склaдzurи ,7З,53 o/o, негpaмoтнi - вiдпoвiднo 24'6 % [|5зl.
Пpo мaсurтaби пoвoснних дeпopтaцiй тaкoж свiдчать дaнi пpo

фyнкuioнyвaння нa теpитopiТ заxiдних oблaстей УкpaТни дeв,яти з6ip.

ниx пyкктiв для пpийoмy oyнiвськиx сiмей, якi пiдлягали Bиселеннlо.

Boни бyли ствopeнi в сiчнi |949 p. й oднoчaснo l{oгли пpиймaти

l0 550 чoл. Як дoпoвiдав секpeтapю Цк КП(б)У Л. Мeльникoвy

мiнiстp внyтpitшнix спpав yPсP Т. C.гpoкaн, iз нaсy opгaнiзauiТ тaких

з6ipниx пyнкгiв дo чepвня l950 p' вoни пpийнялн |4 786oyнiвськиx

сiмeй у складi 51 060 чoл. У мiсця спellпoселенЬ зa пiвтopa poку iз

з2
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них вiдпpaвленo l2280 poлин' aбo 4l 898 чoл.3нaннy чaсткy депop-
тoвaниx y мiсця спеllпoсeленЬ склaдaли нeдiсздaтнi oсoби. У склaдi
всix висeлeниx paхyвaлoся 250l чoлoвiкiв вiкoм бiльtue 55 poкiв,
4320 жiнoк стapшиx 50 poкiв, |2174 дiтей дo l6-piннoгo вiкy. Toбтo
недiездaтнi oсoби _ l8 995 чoл.' склацaлн 45,3oА Зaгaльнoi кiлькoстi
вI{селeних [l54].

Бiльшliсть сiмей пеpебyвzшa нa тaкиx збipниx пyнKтax iз пopyureн.
}Iям yстaнoвлel{oгo 25-деннoгo теpмiнy yтpl{мaння' чeкalоЧи вiдпpaв-
лення двa i бiльtшe мiсяцiв. ПepевaнтaжeнIrя пyнктiв пpизвoдилo дo
пolЛиpeння iнфекцiйних зaxвopЮвaнь, oсoбливo сеpeд дiтеЙ виселен-
цiв. oднaк нe це тypбyвaлo opгaнiзaтopiв дeпopтaцiй, a випaдки неoб-
il{oт}lвoвaнoгo звiльнення зi збipниx пyнктiв poдин' якi yтpимyвaлИся
тyт дoситЬ дoвгo.

Питaння пpo виселення iз зaхiдниx oблaстeй Укpaiни poдин
oyнiвцiв пpoдoвжyв:rли poзглядaтися нa peспyблiкaнськoil{y piвнi i нa
пoчaткy l950 p. 27 квiтня пoлiт6ropо цК КП(б)У пpийнялo пoстal{oвy
..Пpo пiдгoтoвкy Дoкyмeнтiв щoдo виселeння poдин oyнiвцiв i змiнy
iснyю.roгo пopядкy кoмплеKгyванI{я гPyп oхopoни гporvfaдськoгo
пopя.Цкy''. У дoкyментi визнaвaлaся неoбхiднiсть пoдaння дo 5 тpaвня
нa poзгляд пoлiтбropo пpoпoзицiй lцoдo ..пoдальцIt{х зaBдaнь пapтiй-
них opгaнiзаuiй y зв'язкy iз зaxoдaми пo виселе}lню бандпoсoбникiв iз
зaxiдниx oблaстeй УPсP i змiни iснyюvoгo гpoN{aдсЬкoгo пopяд-
кy'' Il55]. Cтaнoм нa пoчaтoк l950 p. чисeлькiсть oyнiвцiв, висeлених
нaспепoсeленttя' дoсяглa l7l,5 тис. oсiб [l5б].

У вiдпoвiдь нa пpoведeння p:ЦянсЬкolо влaдoю депopтaцiйнoi
пoлiтики yкpaТнськими пiдпiльннкaми здiйснloв.шись aкuiТ тискy aбo
й фiзиннoгo знищeння безпoсеpeлнix викoнaвцiв злoчинних нaкaзiв.
Пеpсoнa.тlьнo нa aдpeсy тaкиx лtoдей, зoкpемa poсiйськoi нaцioнaль-
нoстi, нaдxoдилIr звepнення тaкoгo змiстy: ..Гpoмaдянинoвi ... Bи, як
poсiянин, являrтeся знapяддям Мoскoвськo-бoльrцевицькoгo iмпеpiя-
лiзмy в УкpaТнi. Пpи Barшiй i Baм пoдiбн}tx мoскoвсЬкиx iмпеpiалiстiв
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спiвдiТ, стaлiнськi веpхoвoди ЗaBДaJ|н укpaТнськoмy нapoдoвi величез-

нoТ rшкoди i величeзних Bтpaт тa пpoдoв)кytoтЬ зaвдaвaти ix i сьoгoднi.

Haйвaхсчим зЛoчи}|ot\,l стaпiнськoТ клiки, ue фiзиннe винищyвaнI{я
yкpaТнськoгo нapoдy' щo здiйснюсться тaкими вapвapсЬкими l\,teтoдa.

I!'и' як вбивс.гвa, мopдll' BиBoзи' вJIaIштoвувaння мaсoвиx гoлoдiв.

oДним iз тaкиx зaсoбiв бyв yлarштoвaниЙ в жoвтнi |947 p. мaсoвий

нaсильний вивiз yкpaТнськoгo нaселeння в пyстинi Кaзаxстaнy i тaЙrи

Cибipy в жaхливi yмoвl,t}lи кaтopги. Biдoмo нaм' щo Bи i Baм пoдiбнi

бpaли бeзпoсеpeдню чи пoсеpеднto yчaстЬ y цЬoмy вивoзi. II-[oб yне-

мoжлиBити Baruy лaльшry 3лoчl,lн}|y дiяльнiсть сyпpoти yкpaТнськoгo

нapoдy' взивaсN{o Bac в нaйкopoтlшoмy нaсi пoкинyтlt тeпepiшrнс мiсце

пpo'(ивaння i виТхaти пoза межi Укpa.iни. Heвикoнaння цЬoгo зt{yсI{ть

нaс пoкapaти Baс смepпo| /lня,... l950 p. УкpaТнськi Пoвстaнцi'' Il57].
Як виднo з дoкyментa, мaсoвi виселенtIя цiлкoм вI{пpaвдaнo визнaвa-

лися oдним iз нaйбiльu.r вzDкких злoчинiв тoтaлiтapнoгo pежимy нa

зaхiлноyкpaТнськlrх зeмлях.

У вiдпoвiдь нa дiТ спецopгaнiв iз висeлення poдиt{ пiдпiльники

Чtlнили збpoйний oпip. Haпpиклад, y спeЦпoвiдoмлeннi зaсryпникa

нaч:LIlЬн}tкa внyтpiшнiх вiйськ M.(Б УкpaТI{сЬкoгo oкpyry IIoлкoBникa

Яxимoви.Ia мiнiстpy,Цepхсбeзпеки УPCP Кoвальнyкy (5 нepвня l950 p.)

зutзнaЧ€Ulися oбставини зaгибелi сеp)кaнтa Aзиpкiнa. Пiд чaс викoнaн.

ня oпеpaтивtloгo заBдaння paйвiллiлy МflБ .(epaх<няt{сЬкolO paйoнy

Piвненськo.i oблaстi iз виселення бaндитiв i бaндпoсoбникiв iз с. Тpo-

стя}|ецЬ Aзиpкiн 6ув у6нтиЙ aвтol{aтнolo чеpгolo бiля oднoгo з

бyдинкiв, гoспoдapi якoгo пiдлягzu]и висeленнro. У зв'язкy з цlrм y дo.
кyментi кoнстaтyвaлoся х:шaтнe стaвлeння дo викotlaння пoстaвле-

нoгo зaвдaння [ l58].
Пapaлeльнo iз депopтauiсro oylliвuiв paдянсЬкolо влaдoю в yмoв.rх

pеалiзaцiТ нa зaхiднoyкpaТнських зеIчлях пoлiтики сyuiльнoТ кoлект}t-

вiзацiТ дo категopiТ oсi6, якi пiдлягaл}l в}lсeЛе}ttlю, вiднесенo й кypкy.

лiв. Boни нe л}tlIIе пiдтpимyвaли yкpaТнське пiдпiлпя, aле й свoir*l
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небa)кat{ням Bстyпaти дo кoЛгoспiв пеpеruкoд)l(tulи aктивt|им пpoце.

сaм paдяHiзaцiТ pегioнy. B Тx oсoбi Bлaдa вбaчzula oснoвъlу псpеlllкoдy

пpoBеден}Ito свoсТ нaсиЛьницькоi пoлiтики нa сeЛi. У зв'язкy з цим
pеспyблiкaнсЬкиtvtи кеpiвникaмtl [lизнaнo дoцiльним звеpIIyTися дo
вх<е aпpoбoBal{oгo метoдy тискy tla мiсцеве сеЛянствo' викopистaT.и

в}tсeлeння для збiJlЬUlеtIня пoкzlзникiв встyпy нaселення дo кoЛектив.

ниx гoсПoдаpстB. Пpиклaдoм тaкol.o пiдхoдy дo tsиpiшeння ПpoбЛеми

стzшa пoТЗдкa М. Хpyшoвa B гpyllнi 1949 p. дo ЛьвiвськoТ oблaстi.

Biдвiдавrши с. .(oбpoсин, y якoмy, lrезвa)кaючи нa всi зyсиЛля мiсцевoТ

BЛaДИ' кoЛгoсп тaк i не бyв ствopс:ний, M. Хpyшoв ..зi всiеlо гoстpo-

тoto tloстaвиB питaння пepед сеЛЯнaМи цьoгo селa: aбo пoстyпaти в

кoлгoсП' aбo всiм сеЛotvt ви.iЪжати в Cибip, paз сeЛo миpитЬся з

Bopoгaми i нe бopетЬcЯ зa paдяllсЬкy влацy'' Il59]. tloлiбнi чiткi

д}tpектиBи paдяllськoГo кеpiвництвa бyли типoвиIv{и дJIя тoгo чaсy.

Тaк, дoпoвiдaючи секpeтapевi IIк КЛ(б)У М. Хpушoвy пpo пpoвe-

дeння в лис.гoпaдi_гpyлнi l9a9 p. Ir,'асoвo.пoлiтичнoТ й чекiстськo-oПе-

pативнoТ poбoти в Cтанiслaвськiй oблaстi, секpетap oбкoмy КП(б)У

Ф. Ц.(еpбaк yк:lзaв нa .Цoсягнyтi пoзитI,rвI{i pезyлЬТати: сТBopеtl}tя

зaвдяки apе[lтy чoТиpЬoх yнaснllкiв oУH i висeлeння l8 сiмeй

бaндпoсoбникiв у с..(жypiв кoлгoспy пiд назвoю ..Зopя кoмyнiзt{y'',

який oб' €днaв 480 селянсЬкиx гoспoдapств; opгaнiзaцiro 4 Гpудня

кoЛективнoгo гoспoдаpствa iз дoв() €ннoю н:Lзвolо iменi Ленiнa, яКI|Й

oб'сднaв 470 ceлянcькиx гoспoдapсТв' y с. Ямниця з oдtloЧaсним apеш-

тoм l4 yнaсникiв oУн i  виселен}Iям 23 с iмей бaндпoсoбникiв [ l60].
Зaдля trpискopeння пpoЦесiв кoлективiзaцil селa l8 сеpпня l950 p.

гoлoвa Paди мiнiстpiв yPсP .{. Кopoтненкo тa пеptuий сeкpeгap

ЦК кП(б)У Л. МельникoB звеpнyЛися дo Й. Cталiнa iз пpoхaнням

виселити ..Чaстинy кypкyлiв iз зaxiдних, Чеpнiвецькoi тa Зaкapпaт-

ськoi oбластeй y кiлькoстi l200 гoспoдapств зa меx<i УкpаТнськoТ PсP

iз кoнфiскaцiею нaлежнoгo Тм мaйнa' '  I l6 l] .
Пopyrueння цЬoГo питaння пepед Й. Cталiнlrм мoтивyвiuloся тиМ,

щo ..сеpед l52 тисяч селЯнсЬкиx гoспoдapств, якi зaлишилися пoзa

Poздiл |У. Poль dеnopmацiЙнot noлimurcu g npoцеca.x padянiзaцii,

кoлГoсIlaмlt' е чaстинa кyркyлЬсЬкиx гoспoдaрсТв' кo'гpa в peзультaтi

прo веден н я oбмеxсy вальниx зaxoДi в екoнoм iч нo пiдi pвaнa, але, бyлyни
вopoже нaсTp()сtlа дo кo.ЦгoсПlioгo Лaд)/. заBдaе шкoди кoЛгoспаM y

Тxньoьty opган i заr1i l i l{o-Гoспoдapськoмy зм i цrreнн i ' ' I l 62 ].

.{oзвiл нa ПpoBедеt{нЯ pеПpесивнoТ aкцiТ бyв or.pимaний. [Iеpед

М.цБ сPсP BисуBaJIoся зaBдar{ня виселення кypкyлiв пpoвести y

вepеснi мiсяцi l950 p. iз пoдшlьtлим Тx пpаЦевлaшTyвaнням y лiспpoм-

гoспoдapсТBaх Мiнiстеpствa лiсoвoТ i пaпеpoвoТ пpoмllслoвoстi B

рaйoнaх сxi.цнoгo Сибipу. У .гaких yмoвaх oбкoми й oблвикoнкoми

зoбoв'язyвaЛ}lсЯ нaдaTи цeнтpaльним пapтiйним opгaнaм пepeвipену

iнфоpмaцiю uloдо кiлькoстi кypкyлЬськиx гoспoдapсТв, на якi tlotuи.

pЮв€rлaся депopтatliйна пoлiтикa, складaти вiдпoвiднi сп}lски. Кpите-

piТ зapaхyвaнl{я гoспoдаpстBа чи poдини дo кaтеГopiТ куpкyльських

бyли дoвiлЬними. Як свiдчaть'  нaПpиклaд' apхiвнi  дoкyМенти пo

Boлинськiй oблaстi, сюди чaстo зapaxoвyвirлися сepедняцькi. a тo й

бiдняцькi гoсrloдapстBa. Bсе зaле)кzшo вiд вoлi i piruення мiсцевoТ

влaли [ l63].
Як пpавилo, lta мiсЦях кеpyвaлися гvtи}lyлиМ хлiбopoбa: дo кypкy.

лiв вiднoсl lЛи т!tх '  xтc дo вepесня 1939 p. iп iд час фaruистськoТ

oкyпauiТ мaв пtiцне гoспoдapствo' opеI{llyвaв землю, викopистotsyBaB

нaЙмarty пpar(ю. Пpи цьoмy нaявниЙ мaйнoвий стаFl вже не бpалlI дo

yвaги [ l64l .  Питaння пpo пpиналeжнiстЬ дo кypкyJlьськoгo стaнy виpi-

шyвaЛи Irpе.цстaBHики М.Г{Б, гoлoBa сiльськoТ paдll ' секpетap пapтiй-

нoгo oсеpедку, ..сiЛьсЬкиI"{ aктив''. I тут велик)' poль вiлiгpaвaлa

зaз,Цpiсть, oсoбистi aнтипaтiТ, небaхсaння селя}I сплaЧyвaти нeпoмipнo

висoкi пoдaтки абo встyпaти дo кoJIГoспу.

llpaгrryни нe тiльки вllкoнaTи, aле l-t переBикoнaти заплaнoвaнi

пoкzlз}lики' мiсцевi кеpiвники зaхiдниx oблaстeй iстoтнo зaвищyв€rЛи

дaнi пpo кypкулЬсЬкi гoспoлapствa, якi пiдлягaли Bllселенню. Так, нa

сeрединy l950 p. дo пoПеpедЕtЬoГo спискy вt,IсeЛення oблaсними

opгaнaми в.:]ajlи бyло внесенo 394 l t.oспoДapств, aбo l5 035 чo:l. l]iсля

2r8
219



Hадoдьськи Й Й'. Е.,Qеnopmaцiтit|сI noлimuкra cmаLdtrcьlслzo

31o-|!gцg|toP'Pl3:@r-99"""g!ry^""J!2gТ!Э-s3pp.)

yтoчнeння в списк.lx зzutицIeнo 740 гoспoдapств, aбo 269l чoл. Haй-
бiльцr зaвищeниI\{'| B|1яBt|Л|Аcя пot(zцll{ики y BoлинськiЙ (y дев'ять
paзiв), Tepнoпiльськiй (мaйже y вiсiм paзiв), Piвненськiй (мaйжe y
ruiсть paзiв) oблaстях [l65].

Tаблuця 4.6
Кiл ькiсть кypкyлЬськllх гoспo.цa pств' якi пiдля гaли висeпeн н к)

lз мeтoю пpaвилЬl{oгo внесення кypкyлiв y списки для висeлен}Iя
тa вiдпoвiднoгo oфopмлення мaтepiалiв нa ix затвep.пження в м. Львoвi
пpoведеl{o нaPaдy гoлiв oблвикoнкoмiв i нaчaльникiв УМ,(Б зaхiдних
oблaстей УPсP.

Як i в пoпepeднi poки' нeпooдинoкимt{ бyли випaдки безгoспo.Цap.
ськoгo стaвлeння opгaнiв мiсцевoТ Bлaди дo oблiкy й pеaлiзaцii кoн.
фiскoвaнoгo y висeленl{x кypкyлiв мaйнa. Haпpикл4д, y Кiвepuiв-
ськoмy paйoнi BoлинськoТ oблaстi кoнфiскoвaне мaйнo зoвсiм нe
oблiкyвaлoся. Лишe з l сiчня пo l квiтня l950 p. Tyт не бyлo склaдeнo
aктiв нa 20 кoнфiскoвaниx гoспoдаpств' y яких налiтyвaлoся |5 бу-
динкiв, вiсiм надвipниx бyлiвeль,2| гoлoвa великoТ poгaтoТ хyДoби

Poздй |Y. Poль dеnopmацiЙнoi noлiпturcu lJ npoцecoх pаdянiзацii

тa iн. У paйoltax oб.]aстi у зB'язкy з вiлсyтнiстlо oxopoни зulзнaJto

чaсткoBoгo aбo пoвнoгo pyйнyвarrня 489 бy.Цiвель, дoIlyскaлoся

зaxoПлення )китлa i  мaйна pаl lянськиМи тa паpтiйними пpaцiвttикaми.

Ha вкaзaнi й iнrшi фaкти гpyбиx rlopyЦJе}lь, зoкpемa' звеpтzulaся yвaгa в

неpr'oвiй пoстaнoвi []oлинськoгo oбкoмy КП(б)У i Bo.ltинськoгo

oблвикot lкoмy I l66].
Пpo висeлеl{ня кypкyлiв y Хaбapoвський кpaй зaлишrилa спoIади

мешкaHка м. Т<lpнинa Boлиl lськoТ oбластi  A. М. Чaйкa: . .У l950 pol1i

пpийtшлo лихo i в l{aшy сiм'tо, xoч Ми пoтoмстве}li хлiбopoби. Мaли y

влaснoсr.i 8 гектapiв зешtлi, xyлoбy, птиtlю. Ilaжили все тя)ккoю

пpaцеIо. Бo тpyлились вiд зopi лo зopi. l тепep, xoч пpoвoдилaсь

кoлективiзall iя' ми гoспoдapЮвaли сaмi. викotlyвzrли нaдмipнo висoкi

Пoдатки зepнolvt i гpoшlIмa. А.l le ltaс на:rвaли кypкyляtии' тoбтo вopo.

)I(им eлeмен,гoм... Кoмaнда пpедстaвникiв КГБ булa кopoткa:

<Збиpaйтеся!> Бpaпи лиtше нaйнeoбхiднiшe - oдяг, тpoхи пoстiлi i

пpoлyктiв. Tе, щo в pyк}r вiзьмеш. Цirrий ешелol{ тaких' як Ми' везJlи з

Кoвеля a)к y Хабapoвський кpaй, дo B'яземськoгo лiспpoмхoзy

<Biктopiв кJlюч)). Bикинyли нaс в нeдoбyлoвaнi гypтo)китки' чеpез

стeлю якиx свiтились зopi' ' I l 67].

ГIеpеселення в paйoни PoсiйськoТ Федepaцii вeличeзнoi кiлькoстi

людeй (пoвoсltнi лепopтaшil oхoпиJlи бaгатo tlapo.Цiв Coюзy), пoзнa.

чилoся i нa бeз тoГo скyпoмy в пoвoсriних ytиoвaх зaбезпeченнi нaсе.

,.Iеtittя гlpoдoвoJ|Ьствoм i пpедметaми пеpшoT нeo6хiднoстi. Cитyauiя

зiввt{чaй нoсилa дpaмaтиЧl{}tй хapaктep i скpiзь вiднувaлaся гoстpa

нестaЧa пpo.Цyктiв, пoстaчaння якиx збiльtциJloся з poзpaхyнкy нa

пpибyваюних лиЦlе в l945_1946 pp. 3вiдси _ висoкий вi/lсoтoк смеpт-

нoстi сepe.a' спеlшrеpeселeнцiв y нoвиx мiсцях пpo)кllBaння. Тi пpoлyк.

ти, якi lrа,IlхoдиЛ[t B l lуже oбмеxсеllих кiлькoсr.ях, чaстo з piзних пpи.

чин не дoxoдиjtи зa пpизнaченням. poзбaзapювzlIlисЬ' poзкpадaЛисЬ.

Пpaвoве с,Iaнoвplцlе спellпoсс.1rнrliв регllамeнTyвaЛи пoсгaнoви

PнК сPсP Nsr 35 вiд 8 с iчня l945 p. . .Г lpo l lpaвoве стaнoвиЩе сt lец-

у дpугiй пoлoвинi 1950 p.

Oблaсть

Пoдaнo oблaстямп Зaлшшенo y спшскдх

Пpи.

мiтка
кiлькiсть

гoспoдapств

ут.ч.
члешiв
сiмей

кiлькiсть

гoспo.цapств

ут.ч.
членiв

сiмей
Boлинськa 289 I 341 80 290
,(poгoбиuькa l0з 390 50 183 5l
Львiвськa 355 1050 100 348 l3з
Piвненськa 598 25з2 100 зl0
Cтaнiслaвськa 610 2t78 100 370 |з4
Tepнoпiльськa 1905 7226 250 9s0
Чepнiвецькa 8l з|.7 60 240 66
Усьoгo з94| 15035 740 2691
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пoсеJle l lц iв ' '  i  Pu,t" Miнiстpiв сPсl ,  Ns 4l8. l6 lсс . .IIpo :taслaннЯ, BI1-

слaнltя Ta сrlецпoселеltня'', якi зaкpiпиЛи tlpиМyсoве пpaцевЛаЦIтy.

BaннЯ, oбмеження нa вiльне пepесyванt{я' а фактиннo - пoвl|е

безrtpaв.я виселених oсiб [ l68l .  У нepвнi |949 p. в силy встyпиЛa
..Iнстpукцiя дЛя кorиeндaнтiв спeцкoNtендaтyp МBC lro poбoтi сеpел

виселeнцiв .- спецпoсeЛ€нцig'', згiднo з якoю ..oyнiвtl i ' ' , ..влaсiвцi' ',

... lлeни сiьlей глaвapiв тa aктиBl{llх бaндитiв iз Литoвськoi PCP'',

..yкaзники'' й iн. oсoби, якi пеpебyвaли нa спецпoсeлеttнi, бyли

вiднесeнi .Цo кaтегopiТ ..спецпoсeЛ€нцiв' '. Ha вiдмiнy вiд висeленцiв нa

tIих llе пolllиplоваЛacя Eiя укaзy Пpезидii BеpхoвнoТ pa.ЦlI CPCP вiд

26 лиcтoпaДa |948 p. ..Прo кpимiнaльнy вiдпoвiдaльнiсть зa втеЧy з

мiсць oбoв'язкoвoгo i пoстiйнoгo пoселrння oсi6, висеJIеIIиx у
вiддaленi paйoни Paдянськoгo Coloзy в пepioл BiтчизнянoТ вiйни'',

який визl laчaв дoвiчний тepмiн висeлeнrlя [ l69].
Cllецпoселенцiв, як пpaвилo' пiдселяли в бy;tинки мiсцевиx

житeлiв ..зa 
рaхyнoк yЩiльнення''. Бal.aтo дellopToBallих iз заxiдltих

oбластей УкpaТни пpoжиB.tли як пiдсе.:rенui y poсiйсЬких сiМ'яx. Hе

пoвнiстto мo)кнa Пoгoдитись iз твepДженням poсiйськoГo дoслiдl{икa

М. Ф. Бyгaя пpo тс' lцo ..меI'шкaнцi тиx paйoнiB, кули пpибyвали

депopтoвaнi, нiчoгo не знaючи tlрo спpaвжнi пpинини tlеpесе.l|еHЬ'

зaзвичай бyлyвали свoТ вiднoсLlт'| З ними' бaзyюнись нa здopoвoмy

глyзлi й .l lюдянoстi. Антигyмaннa пoлiтикa' якa пpoBoдилaсЬ ypядol{'

не змoГлa poзipвaти тpaлиuiйнi ,пp1,жнi зв'язки мiж нapoдaми'' Il70].
Cтaвлення дo тaк зBaниx бaнлepiвuiв нaспpaвлi нe зaвх<.Ци бyлo

дoбpoзинливим. Пoшиpювaнi paдянсЬкими iдеoлoгiчними зaсoбaми

звинyBaчення нa aдpесy мешкaнЦiв oкyпoвaнttx нацистaми теpитopiй,
..буpx<yaзних нацioнaлiстiв' ' тaкoж здiйснювaли свiй вплив нa мaсoBy

свiдoмiсть нaсeлення.

6 квiтня l950 p. Paдa мiнiстpiв CPCP нa дoпов|{еl{ня дo paнiше

пpийнятиx пoстaнoв зa J l lb 32i4- l050 вiд l0 веpесня |947 p. .гa зa

N9 l398-508 вiд 4 >кoвтня l948 p.пpo rIoсиJIення х<opсткoстi  pс)киN{y

Poздiл |Y. Poltь dеnopmaцiЙнoi noлimutсtt g npoцеcФс' padянiзaцit
заidнogкpaiнcьюnх oблacmеЙ (19aa- 1953 pp.)

пepебyвaння дeпopтoвaниx пpийнялa нoвy пoстaнoвy зa Ns l398.508сс

пpo скасyвaння теpмiнiв пoсeлeння депopтoвaниx, нлeнiв сiмеЙ yкpa.

iнськиx нaцioналiстiв, бaндитiв i бaндпoсoбникiв. Bисeлeння oyнiвцiв

нa спeцпoселення в |944-|946 pp. злiйснк)в.UIoся зa piшенням oсюб.

.rшвoТ нapa.Ци пpи HКBC сPсP тepмiнoм нa п'ятЬ ркiв, a в |947_|949 pp.

- зa piшенням oсoбливoТ нapa,Ци пpи М.(Б сPсP тepмiнoм нa 8_l0 po.

кiв тa нa дoвiчне пoселeння. У сiчнi |949 p. всьoгo нa спецпoсeленнi

пеpeбyв:rлo ||26зэ чoл. членiв сiмеЙ aКтивI{их oy}liвцiв, iз ниx

висeлениx нa п'ять poкiв - 24730 чoл. тa 87 90з oсoби - нa 8-l0 poкiв

i бeзтepмiнoвe пocелeння. Bихoдячи iз нeдoцiльнoстi пoвеpнення всix

циx лlодей дo мiсць пoпеpеднЬoгo пpo)киBaння' пoстaнoвotо встaнoв-

лtoв.Uloся, щo ..вotlи переселeнi },a спeцIloселення дoвiчнo i

пoвеpнeнню дo мiсць пoпepeднЬoгo пpo)кивaння IIe пiдлягaють'' Il7l].
Пoшиpення втeч спeцпoсeленцiв (всьoгo з tиoментy висeлення

втeкJro |2877..oyнiвцiв'') ||72] cтaли привoдoм для зaпpoвaдя(eння

щe бiльrш жopсткиx yмoв iхньoгo пepебyвaння y визнaчениx мiсцях

poзсeлення. Укaзoм ПрзидiТ BеpxoвнoТ paдI{ сPсP вiд 6 квiтня l950 p.

нa спeцпoсeленцiв.oyнiвцiв бyлo пolllиpенo дilo yкaзy ПpeзидiТ Bеp-

хoвнoТ paди вiд 26 листoпaдa 1948 p. ..Прo кpимiнaльнy вiдпoвiдaль-

нiсть зa втечi з мiсць oбoв'язкoвoгo i пoстiйнoгo пoселeння oсiб, якi

бyли виселeнi y вiддaленi paйoни Coюзy в пepioл Biтчизнянoi вiйни''

(нaкaз МBC Ns 00248 вiд 15 квiтня l950p.). Зa сaмoвiлЬt{y втeчy з

мiсць oбoв'язкoвoгo пoсeлення нaзвaний дoкyt{еl{т пepeдбaнaв

пpитягнеtlня дo кpимiнaльнoТ вiдпoвiдaльнoстi з вt{зl{аченням мipи

пoкapання _ 20 poкiв кaтoP)кtlих poбiт [l73].
Тaкi зaxoди yскJIaднювaли пеpeбyвaння oунiвЦiв нa спецпoсeлeн.

нi, викликaли в ниx спpoтиB. Тoмy з'явилaся пoтpебa пepесeлити Тx iз

пpикopдoнних paйoнiв. Cпецiaльнolо пoстaнoBolo Paди мiнiстpiв

мiнiстepствo внyтpirшнix спpaв зo6oв'язyвaлoся зaмi нити всix oyнiвцiв

iз пpикopлoнниx paйoнiв ПpимopсЬкoгo кpaю вiльнoнaймaнИмll poбiт-

никaми. l2l l oyнiвuiв бyли пеpeселенi в paйoн бyлiвниuтвa rцляxiв
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Bеликий Heвep - Aлдaн - Toммoт (Aмypськa oблaстЬ тa Якyтськa
АPсP). Cпецпoсeленuiв бyлo взятo пiд нaгляд вiдпoвiдниx opгaнiв
МДБ [l74].

oднaк yсiх пеpeсeЛити нe вдzul()ся. He бyлo мoжлl,{вoстi зaмiнити
67l oyнiвця нa peмoнтi l l rшляхiв, iз яких сiм бyли y пpикopлoннiЙ
зoнi. Toмy МBс сPсP звеpl{yлoся з листoм дo л. Беpii, в якoмy
пpoс}rлo видiлити y зв'язкy з цим неoбxiднy кiлькiсть pобiтникiв пo
лiнiТ мiнiстepствa трyдoвиx peзepвiв. Пpoхaння зaдoвoлЬt{или [ l 75].

Уpял пpoлoв)кyвaлa rypбyвaти пpoблемa iснyвaння в зaxiдних
oблaстях УкpaТни вopoжoгo клaсy кypкyлiв. ЛиIдe в l95l p. Paдoro
мiнiстpiв пpнйнятo двi пoстaнoвI{ щoдo Тх дeпopтaцiТ з peгioнy: Пoстa-
нoвa J,{! l89-88сс вiд23 сiння, y якiй itшлoся пpo вl{селeння 545 кypкy-
лiв i члeнiв iiнix сiмeй iз зaxiдних oблaстей Укpaiни тa БiлopyсiТ тa
пoстaнoвa N93309-1568сс вiд 5 веpесня (вiдпoвiдний накaз М.(Б
Ns00900 вiд 20 гpyлня) пpo виселення 1700 члeнiв кypкyЛЬськиx
сiмeЙ. Boни нaпpaвлялися в Toмськy oблaсть i Кpaснoяpський кpaГr.
Кiнцeвими пyнктамt{ Pyхy висeлeнцiв пo зaлiзницi, як вiдзнaчалoся в
дoкyментaх,6улн стaнцiТ Кaнськ i Perшети [l76].

У системi ГУJtAГy yкpaiнui свосIо чисeльнiстto пoстyпaJlися Ли-
шe poсiянaм. Питoмa вaгa oстaннiх.;1дд161ц1 нa l сiчня l95l p. склaдaлa
55'59уo' yкpaТнцiв, вiдпoвiднo, - 2гJ,02 %o. 3нaчнo N{eншим бyв вiдсo-
тoк пpeдстaвникiв iнrциx нapoдiв, нaпpIlкJIaд' бiлopyсiв _ з,82, тaтаp _

2,25 тa iн. У r'aбopaх y цeЙ Чaс yтриtr{yB:lлoся 7|,6уo yкpaТнцiв, peштa
_ 28,4% - у кoлoнiях [l77], кyли з yвaги }Ia всю..Baжкiсть скoених
злoчинiB'' спpямoвyвaвся iз зaxiднoгo peгioнy гoлoвний пoтiк звинyвa-
Чeниx y пoсoбницькiЙ, бypжyaзнo-нilцioнaлiстичнiЙ дiяльнoстi.

Бopoтьбa з ..кoнтppeвoЛЮцi613'' не пpип}tнялaся i нa пoнaткy 50-х,
iТ вaя<ливiстЬ' зoкpемa, oбrpyнтoвyl|Ulaся в пoстaнoвi пoлiтбropo I{К
КIt(6)У вiд24 квiтня |952 p...Пpo пoсилення бopoтьби для oстaтoчнoi
лiквiдaцiТ зaлишкiв бaнд в зaхiдниx oблaстях УссP'' Il78]. oднaк
пopiвнянo 3 пoпеpeднiми poкaми вltзвoльний pyx y)ке йrrrов нa спaд.

Poздй |Y. Poль dеnopmaцiЙ'нot noimwgl у npoцeсoх pojякiзaцiI

1фуу кp gig.,' фnq."g -е-аJ]2 з ! - J2 -5 9 p p : ) .

I{e пoяснtoвaлoся не ЛиtЦе пoзItтивttими pезyлЬтaТaМи paдянськol

влaди y бopoтьбi з yкpaТllським нaцioнальним пiдпiлляIu, a й зaпpoвaд.

жeннЯм кoлгoспнoТ сt{стeми нa сeлi, якa Bимaг €UIa poбoних pyк. Toмy

виселенI{я poдин oyнiвцiв пpoдoв)кyвaлoсЬ y знaчнo менruиx масlIJтa-

бaх. l l лютoгo 1952 p. дo Тюменi вi.Цпpaвленo ешелo}lи зi спeцпoсе.

ленцями _ oyнiвцями, кiлькiсть сiмей якиx стaнoвилa 293 (l057 чoл.).

Чеpeз ти)кденЬ вoни пpибyли нa нoве мiсце пpolкивaння. У квiтнi тoгo

)t( poкy пpoвoд}rлaся пiдгoтoBча poбoтa дo вiдпpaвки неpгoвoi пapтiТ

yнaсникiв нaцioнa.пiстич}tих фopмyвaнь, Тx зi6pали 93l чoл' 2l квiтня

вoни бyли вiдпpaвлeнi дo тIомeнськoi oблaстi Il79].
3a iнфopмaЦiсю зaвiдylочoгo вiддiлy цК КI](б)У l. ['oлiннoгo,

всЬoгo з l сepпня l95l пo 17 квiтня |952 p. iз зaхiдних oбластeй

УкpaТни в пopядкy здiйснення ..oтвeтних'' зaхoдiв нa бaндпpoяви

oyнiвськoгo пiдпiлля вl{селeнo 649 сiмей, a6o 2470 oсiб [l80]. 3aгаль-

нe кеpiвництвo oблaштyванняI\,t цьoгo кol{тингентy пoклaд:rлoся нa

мiнiстpa внyтpiruнix спpaв сPCP C. M. Кpyглoвa i мiнiстpa лepжбез-

пеки lгнaтьсвa Il8l]. Paйoни зaxiднoyкpaТнсЬких зeмeлЬ, y якиx, зa

дaними М.цБ УPсP' пpoдoв)кyвaли пеpeбyвaти сlyнiвцi, пepeбyвa.пи в

цeнтpi yвaги спецopгaнiв, пapтiйниx i pa.п.янськиx стpytсtуp нa мiсцяx.

Cтaнoм нa l сiчня l953 p' y Boлинськiй oблaстi тaкиx paйoнiв нaлiнy.

вzUIoся l0 (iз 30), y тoг{y числi Умaнський, Typiйський' Кoлкiвський

тa iн. l l iз 30 paйoнiв визнaвzul}tся Bpaженими бaндитизмoм y Piвнен-

ськiй oблaстi I l82].
Жеpтвaми дeпopтaцiйнoТ пoлiтики кapzrлЬ}|их opгaнiв тoтaлiтap-

нoгo pе}(иt\,ly пopyч з aктивним}t yчaсникaми oУH-УПA, зaмoжними

сеJIянaми тa Членaми Тх poдин стlUIи тaкoж aндеpсiвцi й члени

}IeлeгzUIЬHoТ тeчiТ свiдкiв eгoви [l83]. Зa пoстaнoвolo Paди мiнiстpiв

сPсP (Nэ 977-l90сс) вiд l3 лtoтoгo l95l p. .Цo lpкyтськoТ oблaстi пe.

pеселялltся з теpитopiТ ЗaхiднoТ УкpaТни i 3axiднoТ БiлopyсiТ 3046 чoл.

aндеpсiвltiв (кoлишнix вiйськoвoслyжбoвцiв apмiТ гeнеpалa Aндepсa,

кoтpi пpийняли piшeння peпaтpiювaтися iз зaxiднoi €вpoпи нa
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батькiвщинy пiсля зaвeplцення lpyгoi свiтoвo.i вiйни) та члeнiв Тхнiх
сiмeй, a нa oснoвi пoстaнoви вiд 13 беpезня l95l p. (J,l!667-339сс)
6улtl вtl,знaчeнi дo лепopтauil тaкoж yчасники нeлег:UlЬtloТ секги сr'o-
вiстiв тa члeнiв iiнix сiмeй _7449..Ioл. (вoни пPoжиB.rли нa тepитopii
3aхiднoi Укpaiни, 3ахiднoi Бiлopyсii, Мoлдaвii Й peспyблiк Пpибaлти-
ки). iх вiдпpaвляли дo lpкyтськolтa Toмськo.ioблaстеЙ [ls4].

Tаблuця 4.7
Poзпoдiл спецпoсeJlеllцiв пo райoнax Cибipу,l95l р. tl85]

Biдпoвiднo дo tloстaнoви Paди мiнiстpiв УPсP i (К КtI(б)У вiд
4 квiтня l95 l p. все мaйнo дer|opтoваниx кoнфiскyв:шoся' частинa
йoгo йшлa нa пoгaцJеt{ня деpжaвних зoбoв'язанЬ, pецIтa _ бeзкotц.

Poздiд IY. Poль dеnopmацiЙ.нoi noлimцlan g nPoцecoх pаdянbaцii
з a.rid нo g rcp с,iнcьюlх o 6лocmeЙ ( 1 9 a a _ 1 9 5 3 pp. )

пapzвитичниЙ спoсi6 x(иr-гя нa селi, не викoнyвaли тpyлoвi зaвдaння в
сiльськoмy гoспoдaрствi. Poзв'язarlня цI{x питaнь пeрeKлaдaлoся нa
зaгальнi збopи жителiв сiл. !епopтaцiя нaзвaнoТ кaтeгopiТ нaселення
пpoвoдилaсь y Кpaснoяpський кpaй. Кiлькiсть пеpеселе}|иx з УкpaТни

дoсяглa 28202 нoл. [l87].
3гiднo з yкetoм ПpезилiТ Bepхoвнoi paли CPCP вiд l l бepeзня

|952 p...Пpo нaпpaвлeння нa дoвiчне зaслaння oсiб, щo вжe вiдбyли
пpизнavенi тepмiни yв'язнeння тa членiв Тx po.Цин, щo знaxoдяться нa
зaслaннi'' нa спецпoселel{ня' пo мiсцto пpoживaння члeнiв свoix сiмей
нaпpавлялиcя Й зacуДжeнi, кoтрi вiлбyли пoкapa}rня. У пepeлiкy
зaсyдженI{x зa piзнi ..злoЧини'', якi вiдбyли пoкapaн}Iя y випpaв}|o-
тpyдoвиx тaбopaх, кoлoнiях i тtоpмaх МBс сPсP' сepед iншиx тaкo)к
нaзив:Ulися ..кypкyлi _ житeлi зaxiдниx oблaстей УкpaТни i БiлopyсiТ,
yчасl{ики й пoсoбники нaцioнa.пiстичнo.бандитсЬкoгo пiдпiлля,
егoвiсти, члeни сiмей яких бyли виселeнi нa вiчне пoсeлeння'' Il88].

oкpeмим дoкyмel{тoм визнaчaлaся Й Дoля тиx зaсyд)I(ених, якi нe
мaли poдичiв y мiсuяx спeцпoсeлeнь' тoмy пiсля вiдбyття пoкaParrня
звiльнялися з тaбopiв тa тюpем нa зaгaлЬних пiдстaвax. ..Bpaxoвylovи

oсoбливy нeбезпeкy вкaзaнoТ катeгopiТ oсiб, a тaкo)к тe, щo деякi
yчaсн}lки i пoсoбники бaндитськo-нaцioнaлiстичнoгo пiдпiлля дo
кapнoТ вiдпoвiдaльнoстi нe пPитягaл',lcя' a вiдпoвiднo лo piшeнь

Уpяду, нaпpaвлялися нa вiчнe пoсeлення' М.цБ сPсP визнaлo неoб-
xiдним yсix yнaсникiв i пoсoбникiв бaндитськo-нaцioналiстиЧнoгo
пiдпiлля пiсля вiдбyтгя тepмiнy пoкapaння в тaбopaх, кoлoнiях i
тюрмаx' нeзaлeжнo вiд нaявнoстi в них y мiсцях пoсeле}|ня poдинiв,
нaпpaBляти нa спeцпoслeння нaвiинo, з пolllиpенням нa ниx дi[ yкaзy
ПpезилiТ BеpxoвнoТ Paли сPсP вiд 26 листoпaдa 1948 p. пpo
кpимiнальнy вiдпoвiдaльнiсть зa втeчy з мiсця tloсeлення'' Il89]. тa-
киil{ чl,Iнoм pадянсЬкa влaдa з6нpaлacя oстaтoчнo iзoлroвaти yкpaТнськi
нaцioнaльнo свiдoмi силt,t' Hе дoпyститl{ Тx впливy нa шrиpoкi веpстви
нaсeленl{Я Укpailrи. Aд>кe дoвiчнe пoсеЛeння llе зaпиЦr.Цo )t(oдних
спoдiвaнь нa tloжливiстЬ пoвеpненHя дo pi.Цнoгo кpакr.

тoвнo пepедaвaлaся кoj.Iгoспaм [ l 86].
У |952 p. щe вживzUIися зax()ди' y тoмy числi й y зaxiдних

oблaстяx Укpaiни, дo викoI{ання Укaзy Пpeзидil li}epxoвнoТ pади
Coюзy PCP зiд 2 неpвня 1948 p. пpo висeлення oсiб, lцo BеJlи

Pегioн
*б''i"цi -

кypф;- €гoвiстrl
алтaиськиЙ кpaЙ 70з
Кeмepoвськa oбл
кypгaнсЬкa ooл.

28 2з!. 26 400
219

Hoвoсибipська oбл. 2з|

з094

Oмськa oбл. t2 802 I
I | 737 l4

ooл.
Бypят-МoнгoльсЬкa

APсP

198
n5l

7838

лкyтськa APсP

кPaсHoяpсЬкий кpaй

I 889

14 tE4
lpкyтсЬкa ooл I5 2зз |з 523
читиI{сЬкa ooл
Усьoгo

4652
er"ls 48 б98 з094
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Bикoнaння l{:Bвaних Пoстaнoв tJpизвелo дo зpoстaнHя ЧИC€.flЬHoCтi

спецпoселенцiв-oyнiвuiв. Cтaнoм нa l  с iчня l953 p. нa oблiкy opгaнiв
МBC Тх пepебyвaлo l75 06з нoл., iз нуlх 47 4|4 _ чoлoBiкiв, 83 905 _

)кi}toк, 40247 _ дiтeй, 3l39 oсiб вiдбyвaли пoкaPaння' 358 пеpебyвaли
в poзtllyкy. 3aгaлloм oyнiвцi сKпaдzrли 6,4o/o yсix спеЦпoселенuiв [l90].
Cepeл спецпoсeлeнrtiв свoсю чисельнiстlo вoни пoстyпалися лишe
чeченцям' a сepед зaслa}Iих i вислaниx - тiльки poсiянaм. Haйбiльrue
Тх пеpебувалo в ХaбapoBськotv{y i Кpaснoяpськoмy кpaяx' Кемepoв.
ськiЁt, Ipкyтськit:t, oмськiй, Тoмськiii тa Мoлoтoвськiй o6лaстяx, y pядi
aвтoнoмIlиx pеспyблiк PoсiйськoТ Федepаuii, y Кaзаxськiй PсР'

Iз пoнaткy 50.x poкiв дo центpilльних вiдoмстB спpяtt{yвався бeз-
перpвний пoтiк скapг нa oбмехсе}lня пpав спецпoселeнцiв' Уpяд
poзгJшнyв це питaння i винiс вiдпoвiдне piшeння, зa яким прaвoве
стaнoвt,lще депopтoвaниx (безпoсеpеднЬo в paйoнaх iхньoгo Пpoжи-
вaння) дeщo пoлiпшyвztлoся. Oднaк нaкaз М.(Б сPсP (Jtb 00776)' y
якoЬ{y цe pirшeння тлyь{aчилoся, бyв oдep;<aний вiдпoвiдними opгaнa-
ми сxiдних paйoнiв тiлькн y листoпадi l95l p.

3aзнaчeнa пpoблeмa пoчzЦa бiльrш peтeлЬI{o вивчaтися пiсля смеp-
тi Й. Cтaлiна. Пpoaнarliзyвaвши мaтepiaли, якi пpo.ЦoвжУBaлИ нaдxo-

Д|nTИ з мiсць пoселeнь, МBC сPсP здiйснилo y квiтнi-тpaвнi l953 p.
пiдгoтoвнy poбory для пpoвeдеI{ня вeликoмaсштaбнoгo звiльнення
спeцпoселенцiв. Зoкpемa, в iнфopмaцiТ МBC сPсP нa iм'я Л. БepiТ
пpo пpaктикy зaстoсyвaнI{я yкiвy ПpeзилiТ BepхoвнoТ paли CPCP вiл
2l лютoгo l948 p., пiдгoтoвлeнiй C. Кpyглoвим тa B. lвaнoвим, yкtr}y.
вzlлoся нa те' Щo ..пoкapaння y виГJIядi безтepмil{oвoгo виселення нa
пoселeння сyпеPечить гoлoвниil{ IIpинципaм PадяI{сЬкoгo каpнoгo
пpaвa'' Il9l]. У.пoкyмeнтi пpoпoнyв:rлoся зBеpнyтися з клoпoтaнням
дo ypяlly пpo вiдмiнy yкaзy l948 p. i вiдпoвiдне звiльнення iз зaслaння
всiх зaсy.Цжeних, якi нaпpавляЛися нa спeцпoселeння пiсля вiлбyтгя
li}ltl{и Пoкapaн}Iя в тюpМах, тaбopaх i т. п. 16 тpaвня 1953 p. Л' Беpiя
niдгoryвaв спецiальну зaп1lскy tlрo недoлiкlI в p<lбoтi кoлнtшнiх

PoздЬ |У, Poль denopmацiitнot noлimurc:u g npoцecaх pаdянiзaцii

1-Чp9у:rPф.9_ьEуo1!99!Зу!!-?11-lP_s-з-pЦ-
opганiв МllБ УPсP пo бopoтьбi з нaцioналiстllчним пiдпiллям, y якiй

iu:ltoся Пpo с}rтyaцiю в Зaхiднiй УкpaТнi. У зaписцi poзкpива.пися

негатl lвнi нас.lt iдки жopстoкrlТ п<.lлiтики pе)кl lt l ty нa зaхiднltх теpенax

УкpaТни. 23 тpaвня 1953 p. нa зaсiдaннi ПpeзилiТ Цк КПPс yxBaлeнo

пoс.I.aIIoBy ..Прo пoлiтичlrе i гoсIloдapсЬке стaнoBиЩr зaхiдних oблaс-

тeЙ УкpaТнсЬкoТ PCP'', y якiй, зoкpемa, нaвoдиЛися тaкi цифpи: iз |944

дo l952 p. в зaхiдних oблaстях УкpaТни piзним фopмaм peпpесil"I пiд-

дalto бЛи3Ькo 500 тис. oсiб, y тoмy нислi заaрештoвatlo Пot{aд l34 тис.'

yбитo пoнaд l53 тис., Bислalto дoвiчtlo за межi УPсP пoнaд 203 тtlc.

oсiб, близькo 8000 мoлoдi пеpeГlш.rto нa нeЛеГzUIЬнrrй стaн [l92].

Мiнiстp внyтpirшнiх спpaв сPсP y неpвнi 1953 p'  IIoдaB нa iм'я

гoлoвtt Paди мiнiстpiв CРCP Г. Маленкoвa дoпoвiднy зaпискy' в якiй

вt{сJloвиB пpoпoзишito ..вiдмiнити спeцiaльнi пoсeлення <нaвiчнo> i

без вкaзiвки ,гepмiнy, як oсoбливий aдмill iстpaтнвний зaсiб, якиЙ

зaстoсoвyстЬся с.I.oсoв}to деяк[lх кaтегopiй гpoltaдян згiднo Укaзy

Пpезидii Bepхoвнol paли CPCP вiд26..IистotIацa l948 p.' ' Il93]. Бyлo

poзpoбленo пpoекти Укaзy ПpeзилiТ BеpxoвнoТ Paди CPCР i пoстанoви

Paди мiнiс,rpiв CPCP пpo звiльнення спeцпoселенцiв. Мiнiстp внy.

тpilлнiх спpaв C. Крyглoв тa Л. Бepiя Плaнyв € lли прeдстaвити вкaзанi

пpoeкти для затвepджeння y Bеpxoвнiй paлi i Paлi мiнiстpiв CPCP, не

сyмнiвaкrнисЬ, щo вкaзaнi дoкyментtl бyлyть пpийнятi. .(o кiнuя

l953 p. планyвaЛoся звiльнити близькo l,7 млн спецпoсеЛeнцiв i тиt't-

чaсoвo' теpмiном lla oдиt{ _ двa poки. зzulишtltти нa oблiкy спeu-

пoселень l, l млI{ чoл.' пoлегll lиBши Тм pежит't пеpебyвання [l9a].

Пpoте y зв'язкy з apеltlтoм Л. БеpiТ NtaсшIтaбнoгo звiльнeння спецпoсе.

ленцiв не вiлбyлoся. Бiльшlе,гoгo, самi нaмipи бyлo визнaнo шкiдниць.

кими, oскiлькн Тх здiйснення мoГлo пpl{зBrсти дo пересeлення Bели-

ких мaс людeй, щo нeгатиBнo пoЗнaчиJloся б на рoзts'язaннi нaгaльниx

}Iapoднoгoспoдapськиx зaв.цaнЬ.

B oснoвy Пoста}roви Paди мiнiстpiв сPсP Nэ 1439.649 ..Пpo

скaсyBaння деЯкllx oбмежень y пpaвoвoN{y стaнoвищi спецпoселeнцiв''
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(5 липня l95a p.) ЛяГЛ!l  л}l l IIе oкpeмi пpoпoзицiТ C. Кpyглoвa. 3oкpемa,

в дoвгoмy пepелiкy гpoмaдян' ян:i звiльttялltся вiд спецпoсеЛенЬ,

нaзllвaЛllся Лиll lе висeЛeнi зa aнтигpo:\taдсьt<ий i пapaзитинний спoсiб

)кl{тТя в сiльськoмy Гoспoдapствi. У Тoй )кe чaс визнaвaлoсЯ Пеpeдчaс-

ним звiльнення з-пiд наГлядy opгаltiв IvlBс сPсP дeпopтoвaниx
oyнiвuiв, бaндитiв i  пoсoбникiв бандитiв, якi  бyли вислaнi iз 3aхiднoi

УкpaТнl l ,  с iмей бaндитiв i  бандпoсoбникiв, куpкyлiв iз с iм'яьtи, висе-

JIeних пpoтягoМ |945_ l952 pp. iз Лllтoвськof, ЛaтвiйськoТ, ЕстoнськoТ

PCP, a тaкo)l( iз ПскoвськoТ ryбeprriТ i ЗaхiднoТ УкpaТни тa ЗaхiднoТ

Бi:rоpyсiТ, aндеpсiв l t iв iз члеr lамl l  Тхlr ix с iмей тa сгoвiст iв, висeЛеI{иx y

l95 l p. iз pеспyблiк Прибалтики, lvIoлДaвськoТ РCP, заxiдних oблaстеtj

УкpaТни й БiлopyсiТ. Бiльшiс.гь депopТoвaних iз зaхiднoго pегioнy

УкpаТни нrUIе)I(а.Ilи сaМе дo нaзBaних кoнтингентiв.

Для цих лlодей pе)киlи сПeцпoсeлення бyв лише чaсТкoвo пoслаб-

леttий. Biдпoвiднo .1o пpийнятoгo ,цoкуМентa з oблiкy сПеt lпoсеЛенЬ

бyли знятi  д iти дo l6 poкiв i  д iт l l  стаpur i  16 poкiв, кoтpi нaвнaлися.

ПapтiйrIi opгaнiзaI1iТ зoбoв'язаlto l loсиЛити poбoтy сеpеJ{ деПopтo-
вaн}tх' зa.rlyчати ix дo aктивнoгo гpoМaдсЬкoгo й пoлiтltчнot'o )l(и,ГТя.

Усiм Тм зaпporlolloBаtto зai' iмaтися сyспiлЬHo кoриснolo пpaцеIо з
нaдaнl{ям пpaвa вiльttoгo пеpесyвaн!{я у ме;кaх вiдпoвiдниx oблaстi  чи

кpaю (без змiни пoстiйнoгo мiсця пpoжltвaння) [ l95]. Змiн зaз}Iaв

теpirtiн пoстiйнoТ pесс,гpauiТ у спецкoмеЁIдaтyрaх. Якuto paнituе спеЦ-

пoсе.llенцi пoвиrIнi бyли вiдмiчатltся paз нa мiсяць, тo згiднo з
пpийltятoю пoсТаHoBoю - Лиll lе paз l la piк.

l3 неpвня l954 p'  скaсoвal{o укaз вiд 26 лиcтoлaдa l948 p.. .Пpo

кpимiнальнy вiдпoвiдaльнiсть зa Bтечy з мiсць oбoв'язкoвoгo i  пoстiЙ-
ltoro пoселенttя oсiб' висеЛeниx У вiддaленi palioни Pадянськol o
Coroзу в пepioл BiтчизнянoТ вit:iни''. згiднo з якиМ зa BтеЧy B!rнoсt'Jlи
вllpoк лo 20 poкiв кaтop)кних poбiт.

Ha сеpедиtty 50-х poкiв нa спецПoсеЛенll i знaчилoся чrIенiв сiмеl:i
oунiвuiв i  бaнДпoсoбникiв - |з5 162 ЧoЛ. '  кypкyлiв iз с iм'ями _

I)oздl.n IV' Poль dеrLopmацiЙнoi noлimuу;u lJ npoL!еco.\ pаdя'нвaцii
g а.rid нo у кp а! l.-"-ч Еч * o б л a c-п-е Й ( ! 2 4 1 --1. 9 5 -З- P P. l _ _

l9 l l  чoл. Рoзселеt l i  вoни бyltи,гaкиN{ ч}tнoм: у Кемеpoвськiй oбlraстi  _

22 624 .toл., ХабapoвсЬкoМy кpзi ._ |9 70З нoл., Ipкyтськiй oбластi -

|5260 нoл. '  КpaсtroяpсЬкoмy крai .-  lз 6 l3 vo;r. ,  oмсЬкi l]  oблaстi  _

l0 l52 нoл. '  Toмськiй _ 888l,  Mолoтoвськiй _ 8778, Кaзaхськiй PCР _

612|, Чeля6iнськi l"t  oбластi  - .5 l68, Амypськiй - 4з92' Trоменськiй _

5l28, Чlrтинсьtt i l - l  -  З747, Аpхaнгельськiй - з256, Кoмi APCP _ 2,762,

Якyтськi l i  APсP _ 259з, Буpят-Мoнгoльськiй APCP - l688, Киpгизь-

кil. i PСP _ |528, УлпtypтiТ -.759, y [IpимopсЬкo]\ty кpаТ - 707 нoл., в

iн lших - 442 .roл. I l96]. Пpat lroвaли вoни пеpевa)кl|o B с iльськoмy

Гoспoдapс.IBi й вyl.i:lьнiй пpoмислoвoстi. Taк, y Кемеpoвськiй oблaстi

з 22 624 ЧoJI. Пpaцювaли |4 T[Iс. чoЛ,' Ipкyтськiй _ 2289, y Чeлябiн.

ськiй _ 5168 чoл. I loлoвиrlа 3 ниx ТpyдIr Лacя нa rшaxтax I l97].

28 неpвt lя l955 p. пoмiчник toлoBи Pади мiнiстpiв СPCP A. Aн.

дpесв нaПpaвив зaПI,Iскy нa iм'я пliнiстpа внyтpiI.шнix спpaв C. Кpyглo.

вa iз пp<;пoзицiсto ..вllесгlt деякi змiни в iснyroнi oбмеrкення пo

сItецПoсеJtеннк)' '. B iТ oбговopеннi взяв yчaсТЬ М. Бyлгaнiн. Poзгля.

нyBluи Пopyl.Uене ItиTaнlIя '  l5тpавt lя l956 p. Pадa мiнiстpiв CPСP

пpнГIнялa Пoстанoвy зa Ns 644-376 сс ..Пpo скaсyвaння oбмеrкeIlь пo

сПецIloсеЛеHнto з членiв с iмей yкpaiнських i  6 iлopуськrtх нaцio-

налiст iв, звiльнених вiд заслalt l lя }|a пoсеЛення' ' .  .Цo кiнця poкy де-

пopТoвat lиХ у |944-|952 pp. iз зaхiлнoyкpaТнськиx oблaстей oyнiвцiв,

l loсoбникiв бaнДитiв тa ч;lенiв Тxнiх сiIrrей Лиш]аJIoся на спецпoселеttнi

90 653 нoл.,  бандltт iв,  нiмеЦькиx пoсoбникiв i  членiв Тxнiх с iмей,

висеJlениx t lpoтягoм l945_l950 pp.,  --  39 839 чол' ,  висе.qениx iз

3axiднoi УкpaТни в l95l  p. _ l043 нoл. I l98].
IIpoвoдилoся пoстyпoвe Пoвеpl l rнI iЯ сI]eцпoсеЛенцiв. Hа беpезень

l957 p. дo УкpaТнськoТ РСР ПoBеpнyЛ}lся2004З учaсHики oyнiвськoгo

pyХy i 2249.7 баtrдпoсoбнltкiв' l666 чoл. - зaсyд)кениx за зв'язoк iз

небезпечнl,tNlи eЛеМеtlТaми,57 l3 чoл. -  iз тиx, котpi слylкили y нiмеttь-

ких фopмyBaнl{яx. 64 l6 чoл. -  &lсyдх(еl l l lx зa i r lu l i  aнтиpaдянськi

вvlc.ГуПLl '  9 l l l  чo; l .  -  члt.t l iв с i rr lей ;, . taснltк iв i  пoсoбникiв oyl l iвuiв,

висс.цснr lx зa piruеt lнямlt  OсoблlIвl tх l iapaд МЕ}С та Мi{Б сPCP t l99].

2зо a1l
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3aгальнa чисельнiсть дeпopТoвaниx iз зaxiдних oблaстей УкpaТни
зa пеpioд iз 1944 p. пo 1952 p. вимaгaс утoчненЬ. O. Cyбтeльний
ствеpджyс, щo зa |944_|949 pp. iз зaxiдних oблaстeй УкpaТни
депopтoвal{o мaЙже 500 тис. чoлoвiк [200]. Мaтеpiaли BСП нКBс
сPсP' Cпeшвiллirry Мвс сPсР тa iншиx вiдoмств мiстять стaтистичнi
дaнi щoдo висeлeння з УкpaТнн |.71 566 (iз них _ l3l 3l9 _ дopoслих)
кoлиtшltix членiв бaндttтськиx фopмyвaнь [20l]. Близькими дo
сoюзl{их вiдoмств с дaнi MBC УкpaТнu: у |944-|952 pp. iз тepитopiТ
зaxiдниx тa lзмaiльськoТ oблaстeй дeпopтoвaнo y вiддaлeнi pегioни
Уpaпy й Cибipy б5 906 сiмeЙ зaгaлЬнolо чисельнiстtо 20з 662 oсoби.
Зa кaтeгоpiями _ Це ..yЧaсники бaнд нaцioнaлiстlrчнoгo пiдпiл.гш'',
..бaндпoсoбники'', члeни ixнiх poдин - |82 543 oсoби' l2 l35 ..кypкy.

лiв тa члeнiв ii po.Ц.ин'', 8984 сгoвiстiв тa члeнiв iх сiмей 1202|'
Тaким чиl{oм' y дpyгiй пoлoвинi 40 _ нa пoчaткy 50.x pp. ХХ ст. в

yмoвaх вiднoвлення pадянськoТ влaJtи нa тepитopiТ зaхiдниx oблaстей
УкpaТни, здiйснення в pегioнi кoЬrnлeксy сyспiльниx пеpeTвopeнь
тoтaл iтapним peжиI{oм пpoдoвжyвaлa aкт}l Bнo зaстoсoвy вaтися депop-
тaцiйнa lroлiтикa. С)снoвнolo мeтoю iТ впpoвaлжeння стzшo ствopeння
спpиятливltx yмoв для тoт:lльнoТ pa.пянiзauii ЗaхiднoТ Укpaiни, експлy.
aтaцii iТ дeмoгpaфiчнoгo тa пpиpоднoгo пoтeнцiaлiв; пpимyсoвoгo
зaщ/чeння нaсeлення дo PaдянсЬкoТ системи гoспoдaploвaння; pyйна.
цiТ нацioнaль}|их стpyКтyp сaмoзaхистy' мaксимzulьнoгo звyжeння
сoцiальнoТ бaзи збpoйнoгo oпopy' очoлlовaнoгo oУH-УПА; oстaтoн-
нoгo yтвеpдження нa мiсцяx opгaнiв pa.ЦянськoТ Bлaди; фopмyвaння
нoвoi свiдoмoстi.

У кiнцi 40 - нa пoчaткy 50.х pp. лепopтauiйнa пoлiтика пoстyпoвo
стaвtЦa все менlш мaсштaбнoю' zulе не бyлa зведенa нaнiвець, викo-
pистoву юч t{сь iз мeтoю oстaтoчнoТ .rl i квiдaцii y кpaiнськoгo нaцioн aль.
нoгo пiдпiлля' tlpискopенoгo BпpoBaдження пoлiтики ..pa.ЦянiзaЦii''

зaxiднoyкpаТнсЬких зeмель. Лишe пiсля смepтi Й. Cтa.пiнa злoчиI{нa
пpaктикa нaсадже}lня pa.ЦянськoТ Bлaди з викopистaннЯм pепpeсивних
зaсoбiв, зoкpеil{a пo[Itl{pення на великi r.рyпи нaселеr{ня мaсoвиx
виселенсЬких aкцiй, 6yлa пpипиненa. Oднaк вiдмiна l]рaвoвих oбме-

Poздй IV. Poль denopmaцi|lнoi noлimurcu g npoцеcoх, padянiзaцii

- -9а*iэ!9уrPg}!-l9э\!{-9-блacmеЙ 
( 1 9a a - 1 953 pp.)

)t(ень спецпoселeнlliв, вихiдцiв iз зaxiдних oблaстeЙ УкpaТни, тpивaJla
aж дo l 956 p'

Bикopистaння paдянськo-пapтiйним кеpiвниЦтвoм депopтaцiйнoТ
noлiтики пiсля звiльнення зaхiдниx oблaстей Укpaiни вiд нaцис.гськoТ
oкyпaцiТ, зyМoвЛювiuloсЬ' як i нa пoпepеднЬoмy eтaпi, пoлiтикo-iдeo.
лoгiнltими, нaцioнa.гlьн иt\{и' eкoнoм iнн ими, сoцiaльн ими, зoвнilЦньo-
пoлiтичннми пp}lчи}Iail,tи. B oфiuiйних дoкументaх Bизt|aЧiUIьнItми

,u,етеpпtiнallтaми здiйсн}oBaниx зaхoдiв нaзивiUIися. Bopo)l(е стaвлеI{ня

дo paдя}IсЬкoi влaди, yкpaТнський нaцioltaлiзм, пiдтpимкa oУH.УпA'
сaбoтaж кoлективiзaцiТ, pелiгiйнi пеpeкoнання.

Як зaсвiдчytoтЬ пpoaн:}лiзoвaнi мaтepiaли, oсl{oвI{o}o oсoб:lивiстю

дeпopтaцiйнноt пoлiтltки в зaхiдних o6лaстях Укpaiни в пoвoеннi poки

стaЛo те' щo вo}ra зaBжди tloсиЛa ..aнтинaцioнaЛiстичt{е'' зaбapвлeння.
Paдянськj opгaни безпеки poзглядaли yкpaiнuiв як нaцioнальнo
свiдoмy, a знaчI,tтЬ' пoтeнцiйнo небeзпеннy сиЛy' тoмy o6'сктoм

дeпopтaцiй став:uIи тi, xтo виявляв симпaтiТ яи спiвнyття дo iдeТ
yкpaiнськoТ сaмoстiйнoстi aбo нaвiть пpoсТo iдентифiкyвaв себе
yкpaТнцем ни yкpaТнкoкl, poзpoблялrtся плaнll сyuiльнoТ депopтaцiТ
yкpa[нцiв iз pегioнy.

,Цепopтaцiйнa пoлiтикa в зaxiдниx oблaстях УкpaТни здiйсню.

в:Lпася нa oснoвi пoлiтикo.iдеoлoгiчних pitшень цrнтpaлЬ}Iих opгaнiв

вЛaдt{' y ttlсжaх зaг.LtЬнoсoк)зltoгo зaкoнoдaвствa. Cтaтyс виселeнцiв y

пepioд лепopтauiй Bизнaчaвся Ч}lнrlиNt зaкoнoдaBстBoм тa нopil,raтиB.

ниМи aк,гaми CPCP, зoкpеI\,ta Пoстaнoвaми PHК пpo виселення сiмeЙ

нaцioнaлiстiв. бaндпoсoбникiв, кypкy.liiв тa irr. Пpи цЬol'{y вlII{яткoвиЙ

пpiopIlтет пtaли piшeння цеtlтpi}льннx (сoюзних i pеспyблiкaнських)

opгaнiв влaди' a вiдпoвiднi aкти тa пoстaнoви нa piвнi oблaстей,
paГtoнiв, ltaсеЛeних пyнктiв нoсили втopинний, викoнaвчий хapaктеp.

Oднaк пoстil.il.tими кЛoпoтaнHЯми i звеpнеI-t}lями' вiдкopигtrвaнигvrи y

бiк збiльruення плaнaми пapтiйне кеpiвниt1твo oблaстeй i paЙoнiв

нaмaг €Ulося вrrлиBaти нa piшення вищt,tx opгaнiв влaди щoдo пOдаль-

шoгo бiльш мaсrштaбнor.o Bикopистaння депopтaцi йнoi пoлiтики зaдля

виpitшення пpiopltтeтнoгo зaвдaнI{я лiквiдацiТ ..yкpaТнськo.tliмецькt,lх
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збpoйниx бaнд'', пpoблем кoЛгoсIIнoГо бyДiвниuтва, пpoBедення
вибopiв дo BepxoвнoТ paди i викоlraвчиx opганiв на мiсцях тoщo.

Bиняткoвo BzDкливy poлЬ y poзpoбui тa здiйснеttнi депopтaцiйнoТ
пoлiтики вiдiгpaвaв нКBс (М.цБ) .гa йoгo стpyктyprri пiдpoздiли всix
piвнiв пiдпopядкyBaння. Пopiвнянo з |939_|94l pp. vисельtI iсть силo-
виx сТpyкTyp, якi пo завеptшеннi вiйни залyн.Ulися дo безпoсеpедньoгo

вlrкoнal{ня pituень щoдo виселeнЬ визнaчeниx кoнтингeнтiв нaселен.

ня, y зaxi.Цних oблaстяx Укpаiни знaЧнo зpoсЛa. flепopтauiйнi aкцii
пpoвoДилися пеpевФкtto внyтpiu.tгriми i ПpикopдotIttишlи вiйськaми

HКBс. якi вхoдилlr .цo скЛaДy ЧеpвoнoТ apмiТ, opганaми HКBC.HкДБ
(з |946 p. - МBC i М.цБ)' мiлiItiекl, винищyвaльниilrи батaльйoнaми,
i нrци ми вoсн iзoвaними гpoмaдськиМи фopмyвaн н я|a|И зa унaстi пapтi й-
tloгo aКтивy, предстaвникiв мiсцевих paд дeпyтaтiв тpyдящl,tx.

Bиснoвoк пpo вt,lселеннЯ зaТвеpд)кyвaвся кеpiвниЦтвoм HКBC peс-
tlублiки й сaнкцioнувaвся пpoкypopoм. Ha кox<ну депopТoBaнy сiм'ro
зaBoдили oблiкoвy спpaвy. Poзгляд спpaB i пpийня.гтя piruень пo них
пoклaд:Lлися нa oсoбливy нapaдy пpи HКBC сРсP. Кypкyлi та Тxнi
сiм'Т вlrселяJ|L7cя Ha oснoвi спискiв, зaтвеpд)l(е}tиx РаДoto мil l iстpiв
УкpaТни.

Paдянськi вiйськoвoс.l lyя<бoвцi. спiвpoбiтники opгatliв HКBC тa
нКдБ' за.l lyненi дo вIlpoвaдx(eнHя дeпсlpтauiйнoТ rIoлiтики' ПoвoдиЛи-
ся Ha Tеpeнaх зaхiдних oб,taстей УкpаТни зa l lpaBorЧ си.ЦЬнoГo' пiдoз-
p}о}oчll тa }tенавидячи мiсцеве Ha(:еЛення зa yЧaсть в ..ovнiвськoмy

бaндитизм i' ' Ч и ..бaндеpi вщи н i ' ' . Пo ruиpени пt н 6у ли Taкo)к тaкi ви гaдa-
нi бiльцloвикal\,tlt яpЛики, як ..кypк1'ль'', ..цepкoBник'', ..вopoг нapoдy'',
..зpaдник бaтькiвщини'', ..бaндиТ'', ..yкpaТнськo.нiltецькi бypжуaзнi
нaцioна.пiсти'' тoщo, фeнoмен olloрy l{аpoдy poзгЛядaвся як ..пoЛiтиЧ-

ний бaндитизм' ' .

Пapтiйнi пoстaнoви' iнстpyктивнi дoкyменти безпoсеpеднiми ви-
кoнавцяМи пiд чaс висеЛенЬ неoднopaзoвo пopyшyBaлИся, щo сyпpo-
вoджyв;rлoся пiдпaлaми бyлинкiв, пoбиттям, yбllвствolvt, poзкpaдaн-
няt\,t ilta}"l нa виселeн цi в.

PoздЙ |У . Poль d е no p m ацiЙ нoi. no лilrtuю't g I Lp oце сo-t Il аdянiзot4ii.

э.q!]oPaкРаiry9ьryчх oQ499m9ti (1-?44-!95З p!.) _ _-

Ha вiдмiнy вi;l пеprшoгo стaпy pеалiзaцiТ rtепopтauiйнoТ пoлiтltки

( l939-. l94 l  pp.) дeякttx зttt i t t  :зaзtraв rtехatt iзм пiдгoтoвки i  пpoве, l ,ення

.гlепopтauiГt. Bltселення здiйснtова.llися в)ке не в стис.' l i теpltiни (oдlla-

лвi  лoби) oднoчaсHo y всЬOМy pегiort i ,  а пo мipi  нaкoПиЧення неoбxiд-

нoi кiлькoстi депopтoBal{их у спеЦiaльнo ствoptoвal{иx дЛЯ цьoгo

збipниx (пеpесильних) пyнктaх, де лtoди мoглl{ пеpебyвaти декiлькa

мiсяцiв. Bиttятoк скJIaдil la Лtttl lе ?l(oвтtlеtsa oПерaЦiя |94,| p., прoBедrнa

зa aнaлoгiчниМtt схеМaМи дoвoсFlнoгo псpioлy. Тaкий пiдxiд Bизнar laB-

ся прoдoB)t(е}IrlЯIlt flpу"гoТ свiтoвoТ вiйнtI, вiдбyлoвнllМи llpoцесaми'

troтpебaмlr BедstlнЯ пoстil"lнoТ бopoтьби iз зaгoнaми oУFI-УПA.

C,гa; l iнськс кеpiв lrицr.вo BикopисТoвyвaJlo депopтaцiйнy полiтикy

в зaхiднoyкpaiнськltх зеi!{j1ях вoдII6чaс i як технoлoгito .ЦеpжaвltoТ

вЛaд}t, i як м.эr.oд lloкapaння. Oснoвнrtми oб'сктaми депopтauiЙнoТ

пoлiтики в дослiджyI]aI{и}-l пepioл сгaли члеt|и сiмeй oyнiвttiв, тaк

звaнi ..бандпсrсtlбltики.' i Тх родиltи, кyрl6yдi iз сiм'ями, стapа зaxiдrIo-

yкpaТнськa iнтt:лiгенцiя' свЯц{еtttlкlt гpекo-кaToлицькoТ цеpкBи' кoJIиш-

нi вiйськoвoслyx<бoвui аpмiТ генepaла Аtlдеpсa, сгoвiсти. Bllселellнкl в

|944_|952 pp. бyло пiддalto пoнaд 65 туlc. сiмейt зaгалЬнoto чисеJlЬ-

нiст.tо пollад 20З тиc oсiб' У сoцiа.rьнir.1 стpyктуpi виселенЦiв пеpе-

вaх(;ш1,r cеЛЯHу1'

Уп poвa,t>кеlt ня Детropтаt{il-r нoТ tloл iти ки зyстpiналo збpoй ний oпip

iз бoкy yкpaТtIс:ькогo наtlioна.цьнoгo пiдпiл;lя, такi неiнституuioнaльнi

фopг"rи pеaГувattня, як Пoшl{peння листiвoк iз закликaпtи з l lищyвaTи

мaйнo, Пo Мoх(ЛиBoстi пеpехoв:/BaТИcя вiд висеrIень; стиxiйнi виступи

депopТot}анllх; вopoжi BllсЛoвЛloBattня ;l lсrдей Ha aДpеcу pадянськoТ

BЛa]lи, негативнi oцiнки rIpиlv lyсoB!tх депopтauiЙниx акцiй.

Знaчним б'yв вплив деr lop.гaцiй нoi г loлiтики нa сyспi .r lьнo-пo-цiтич-

ний pсlзвитoк pегiOtly. Зaвдяки iТ pеa;riзаttiТ iз зaхiдних oблaстей

УкpаТни yсунyтo rrайбiльlrr aктивнi. нaцioнalьнo свiдoпti, воpoх(е нa-

лarц.гoвaнi дo [}адяHсt.,кoТ в.l lадtl Гpyпи нaсе.llенllя. Мaсoвlrми депop.r.a-

цiями укpaiнсЬкoГo l laсg.т lе l lня paдяHсЬке керiвl t l lЦтвo iстoтнo зByзl lЛo

сoцiальtty базy OУH.Уl lА тa i l tшlptх oпoзtt i l iйгtиX сLlJIr l roлегi l l t . . to сoбi

сopaвy лiквiдart iТ oпopу в реi . iorr i  в Цi- , tо l tу.
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!спopтaцiйI{a пoJliТикa пpискopиЛa тpaнсфopN,'aцiйнi l lpoцеси в
pегioнi, ПOMiтl{o BПЛинyBши нa теr\tпи paдяIriзaцiТ всiх сфеp жиТТс-

дiяльнoсri сyспiльствa. Тaкa теxнo;toгiя yrвеpд)кеHtlя i здiйсненHя BЛa-

I\И cTaлa ефективним знapя,цдям змiни сoцia.пьнoТ тa етнiчнoТ стpyкТyp
нaсeЛrння зaxiдних oблaстей Укpaiни, вiдпoвiднoi Тx yнiфiкaшiТ з y>ке

iснyюними рaдянсЬкиМи стaндapтами. Укpaiнське нaсeлення l.Ipимy-

сoвo пepемiщyвaлoся в пiвнivнy i сxiднy Частинy сPCР, y тoй нaс як iз
poсi йськllx oблaстeй сюди пpибy BaЛ и десятк у1 Т L4cяЧ пapтi й н иx, paдян-

сЬкиx пpatдiвникiв, вiйськoвoслyжбовцiв, пoсaдoвих oсiб pепpесивtIих

стpyкТyp piзних нaцioнaльнoстeйt (в oснoвнotl,ly poсiян), Чим закЛa-

дuUIoся пiдrpyнтя для t{астyпниx Пpoцесiв aсимiляцiТ. Пopoдн<eнa
мaсoBими висеЛенI{ями aтмoсфеpa стрaхy зyМoBиЛа не:lвopoтнi зшtittи
як iндивiдуulпЬнoТ, тaк i мaсoвoТ свil(oмoстi нaселення.

3aвдяки лeпopтaцiйнiй пoлiтицi виpirшyвaлисЬ екol{oмiннi пpoбле-
ми зaг;Lпьнoсoюзнoгo мaсruтaбy, якi oсoбливo зaгoстpилaся пo завep-
tценнi .(pyгoТ свiтoвoТ вiйни. flепopтoвaнi стaвали деll lевoto i безпpaв.
нoю poбovoю силo}o' пpизнaчeнol{) для зaсеЛенl{я тa oсBoснl{я най.
бiльru вiддaлениx oблaстей i кpаТв CPCP.
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висtIoвки

Bаrкливирt зaсo6oм yстaнoвлеtlнЯ тa yтвеpджeння нa теpитtlpiТ
зaxiдниx oблaсr.ей УкpaТни в |939-|94|' |944_|953 pp. сталiнсЬкогo
тoталiтapнoгo pежимy стzlпa дeпopтацiйнa пoлiтикa - системний нa-
пpям дiяльнoстi деpжaвних iнстиryЦiй, oбpaний сyб'ектaмИ BлaДИ ДIIя
poзв'язaн ня склaдI{t{x сyспiльнo.пoлiтич н иx пpoблем.

У Paдянськoмy Coroзi фopмyвaння депopтaцiйнoТ пoлiтики як

цi.пiснoгo меxанiзмy пiдгoтoвкlt i пpoве.пення депopтaцiйниx oпepaцiй
вiдбyлoся y кiнцi 20-х _ y 30.тi Pp. xХ ст. Як дiсвий кoмпoнeнт pеIlpe-
сивнoТ пoлiтики тoталiтapизмy Boнa arсгивtto BикopистoвyBaлaся дo
сaмoТ смepтi Й. Cтaлiнa.

Pепpесивltи Й, дискpимiнaцi йний хapaктep дeпopтацiйнoi пoлiтики
Bизнaчався aдмiнiстpaтивHим' пoзaсyдoвI,rм пpийняттям iнститyтaми
Bлaди пoлiтичниx piшeнь пpo пpиt\.{yсoвe пepeселeння гpoмaдя}I нa
спецiaльнo видiленi тepитopiТ, кoнфiскaцiю lxньoгo мaйнa, тpиB:lле
oбмеження гpoмaдянськиx пpaB i свoбoд.

B oснoвi aкти внoТ pеaл iзauiТ тoтaл iтapним pe)ки lvtolи депopтauiй нoi
пoлiтlrки лежаJlи пPtlчtl}Iи пoлiтичнoгo, екoнoмivltoгo, iдeoлoгivнoгo,
сoцiaпьнoгo хapaктеpу' Фopмyван ня i п iдтpи мaн}rя систеIr{и мoнoпoл Ь.
нoгo пoлiтичнoгo пopядкy' xсopсткoi iдейнoТ opiентaцiТ дepжавнoТ пo.
лiтики, тoт:UlЬнoгo кoнтpoлro й упpaвлiння дeтepмiнyвaлo пpiopитeт-
нiсть y pегyЛlованt|i сyспiльних вiднoсин сиЛoвиx i пpимyсoвиx мe-
тoдiв тa теxнoлoгiй, депopтaцil-tнoi пoлiтики зoкpeма. Ha це спpямовy-
вaлa oфiuiйна iдeoлoгiя пolllyкy й бopoтьби з ..класoвими вopoгaми''.
Maсoвi виселeння y вiддaлeнi pайoни сPсP oфiuiйнo визнaниx вЛa.

дoю ..вopoжих'. гpyп нaсeлeння pуЙlryвaлн сouiальнy oснoвy пoлi-
тичнoТ oпoзицiТ, yбeзпeнyвали стaлiнський pежим вiд мoжливl{x пpo-
тeстiв, кpитики' бopoтьби зa влaдy.

Масштaбнiсть pеaлiзaЦii депopтauiйнoТ пoлiтики як дiсвoгo зaсo-
бy всеoxoплюloчoгo зuulякyвalrня .пeтepмiнуBaлacя пoтpе6oю змiни
сyспiльнo.пoлiтичнoТ свiдoмoстi, фopмyвaння 

..нoвoi'' pa.ЦянськoТ пo.
лiтичнoТ кyльтypи. 3 тoчки зopy eкoнoмiчнoгo poзвиткy, aктивiзaцiя

депopтauiйнoТ пoлiтикl,t зyмoBлюBaлaся пoтpeбaми екстенсивнoТ
гoсПoдapсЬкoТ poз6yдoви CPCP. Мoxсливiсть цiсТ пoлiтики знaчнoю
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мipolо pеалiзoвyвaлaс'я викopt{стaнням фiзиннoТ тa poзyмoвoТ сили
висeлениx oсiб.

Гoлo вн им знapяддям y пpoвaд)кeн н я депopтaцiй нoТ пoл iти кll стzшt{
спецiaльнo poзpoблeнi вищ}tlllи пapтiйними i деpжaвними opгaнaмrl
Bлaди oпеpaцiТ iз виселення Bеликt,tх гpyп I{aселення, якi вiдпoвiдaли
визнaчeHим влaдними стpyктypаt\{и кpитepiям. .(епopтaцiТ, як спoсiб
ралiзaltiТ Pепpеси внoТ пoлiтики, хapaктеpизyвirл ися :

_ плaнoванiстю пpoвeдeння лeпоpтaцiйних oпepaцiй iз бoкy
вищиx пapтiйних iдepхсaвних opгaнiв влaдI,r;

_ з.UIyчеrrHяIvl для ix ttpoведення пoлiтичних iнстиryЦiй нa мiсцяx,
ви кopистaн няl{ знaч н иx мaтepiaл ьниx i лlодських pесypсiв ;

- oднoчасtlиtи oхoпленням зttхoдoм чисeльнt{x гpyп нaсeленHя;
- кo}tтиl{гентнiстtо;
- пoцlиpeнням нa депopтoBaнLlх pех(имy спeцпoсeленцiв/aдмiнi-

стpaтI{внo вислaHих. Taкий xapaктеp aкцiй дaвaв змory викo-
pистoвyвaти Тх як фopмy пPиДУluення деpжaBoю не iндивiдy-
iUIЬних' a гpyпoвих пoлiтичних пpoтивникiв i oпoнeнтiв.

Cистемa дeпopтauiйнoТ пoлiтики тa дoсвiд iТ викopистaння y
20-30-x pp. xХ ст. y CPCP 6yли пошrиpенi стa.пiнським тoтaлiтapним
Peжимoм y зaхiдних oблaстях УкpaТни вiлpaзy пiсля Тx вклlочення дo
скJIaдy Paдянськoгo Coюзy. Bи кopистaн }Iя дeпopтaцi йнoТ пoл iтt,I ки' як
i iнших силoвих тexнoлoгiй yстaнoвле}tня влaди в pегioнi, визнaчa-
лoся неoбхiднiстro фopмyвaння тyт вiдпoвiдниx пoлiтичниx, сoцiaль-
нo-eкoнoмiчниx тa iдеoлoгiчних стpyктyP' якi мoгли зa6езпечити пpo.
ведeння пoлiтичнoТ лiнiТ бiльruoвицькoi пapтiТ, poзгopтaнням yсеoхoп.
люючlix пpoцесiв paдянiзaцiТ. fleпopтaцiйнa пoлiтикa poзгляд:Ulася кo.
мyнiстинниtr{ pежимoм l{aсaмпepeд як ефeктивний кoмпoнент пoлi-
тичнoгo пpoцeсy' зaвДякt,l якoмy iнститyги влaди дoсяг.lли IшвидкoТ
iнтeгpauiТ aнексoвaних теpитopiй y тoталiтapнy сиcтеtt{y як oсoбливy
технoлoгilo здiйснення влa.ц'и сyб'сктaми пoлiтики, дiевий зaсiб yстa-
нoвлeнI{я i збеpeжeння меxaнiзмiв aвтopитapнoгo yпpавлiння сyспiль-
ствoм.

Шляхoм peaлiзaцiТ ДeпopтauiйнoТ пoлiтики в зaxiдниx oбластяx
УкpaТни кoмпapтiя тa pад.янськt,tЙ уpял нaмaг.UIися:

---P.у."ээg|

- пoвнiстlо лiквiдyвaти стapi пoлiтиннi, eкoнoмiннi, гpoмa.Цськi
ittститyти;

_ зl{ищити aбo iзoлIовaти нaйбiльtц пaтpioтиннi, нaЦioнaльнo
свiдoг*li сили зaхiднoyкpaТнськoгo сyспiльства;

_ oстaтoчtto Пpидyцlити збpoйний тa бyль-якi iнrшi фopми oпopy

мiсцeвoгo нaселеltня;
_ yнiфiкyвaти, вiдпoвiднo дo рaдянсЬких взipЦiв, сoЦia.пьнy

стpyктypy нaсeлення;
_ пoлer.шити i пpискopити Пpимyсoвy кoлeктивiзaцiю сiльськoгo

гoспoдapствa;
- зaбезпeчити пiдтpимкy пoлiтинних piш.leнь мiсцевoТ Bлaди;
_ пotllиpиТи нoвy сyспiльнy свiдoмiсть тa бiльtпoвицькy iдеo-

лoгilо:
_ часткoвo звiльнити тepитopiro вiд кopiннoгo кaселeння з rr{eтolo

збiльшeння чисeлЬ}loстi poсiйськoгo i poсiйськoмoвнoгo етнiч-

нoгo кoмПoнентa. .Цoсягнення Bк.Ц}aниx зaвдaнь дaвЕrлo зМory

кepiвниuтвy сPсP здiйснити пpискopeнy тpaнсфopмauiю сy-

спiльнo-пoлiтичниx вiднoсин y зaxiднoмy peгioнi, пеpетвopив-

tши йoгo в мiцний ..сaнiтapний кop.Цoн'' iз мoltсливiстю нaстyп.

нoгo в[lкopистaння Д,I|я eкспaнсiТ кoмyнiзмy в деPжaви

I-[ентpальнoТ тa 3аxiднoТ e вpoпи.
У зaxiдниx oбластях УкpaТни депopтauiйнa пoлiтикa як вaжливa

склaдoвa чaстинa технoлoгiТ BлaДИ тoтaлiтаpнoгo pежимy' викoнyвzrлa

низкy фyнкцiй. Boнa нe лишe виpaжaлa' a ti pеaлiзyвaлa пoлiтичнi цiлi

пpaвлянoТ бiльшoвицькoТ пapтiТ, сеpед яких пеpllloЧepгoвиlvt зaвдaн.

ням бyлo визнaнo цlвидкy iнкopпopaцiю захцнoyкpaТнських зeь,leль y

pадяl{сЬкe сyспiльствo' вкJltочe}l}tя нaсeЛeння в pадянсЬке пoлiтичне

)киття' збеpeження цiлiснoстi тoтaлiтapнoТ систeми.,(епopтauiй}la пo.

лiтикa як сKпaдoвa чaстинa peпpeсiй забeзпeнyвалa знищення в peгioнi

бypжyaзних вiднoсин, нepеглaмeнтoвalloТ влaдoю гpомa.Ц,янськoТ

aктивнoстi нaсeлення; спpямoвyв:rлa в неoбхiдне pyслo poзгopтaння

пpouесiв paляrriзаuiТ, з ypахyвaнням клaсoвих пpiopитeтiв визнaчшla

пepеpoзпoдiл мaтеpiaльниx pесypсiв мiсцевoгo нaсeле}lt{я.

.I[епopтauiйнa пoлiтикa в зaхiдниx oблaстяx УкpaТни yпpоваджу-

вiU]ася сталiнським pежимoм y двa eтal]и: кiнeць l939 - чеpвeнь l94 l pP.;
t
it

д
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лютий |944 - пoчaгoк l953 pp. oсoбливiстIо пеpшoгo етaпy ст.rлo
кoмплексне пpoведeннЯ в pегioнi чoтиРьox цtllpoкol{aсштaбниx дe-
пopтauiЙних aкцiй (лютий, квiтeнь, чеpвень l940 p., тpaвенЬ-чepвенЬ
l94l p.). Кoнтингенти висeленцiв пo кoжнiй iз oпеpaцiй фopмyвaлися
влaдними iнститyЦiями зa кpитеpiями сoцiaльнoТ принaлe)кнoстi тa
пoл iтич нo.i aкгивнoстi, oxoп и вul l{ пpeдстaвн и кiв дepжaвнoгo Й aдм iн i-
стpaтивнoгo апapaтy' системи yпpaвлiння кoлишньoТ Пoльськoi деp-
жaBи тa членiв Тхнix сiмей, бiжeнцiв, yнaсникiв yкpaiнськиx i пoль-
ськt{x пaтpioтинних opгaн iзaцiй.

Bизнaнa нaйбiльш eфективним зaсoбoм пoлiтичниx тa сoцiaльнo-
eкoнoмiчних пepетвopенЬ y pегioIti, депopтaцiйнa пoлiтикa зa чaс
pea.гIiзaцiТ бiльцroвицькoю влaдoю в l940_l94l pp. oxoпилa нaйбiльtш
знaчний вiдсoтoк нaсeлeння. Зaгалoм iз кoлицrнix сxiдних зeмель Peчi
Пoспoлитoi бyлo виселенo 3ll00l}-з29000чoл., iз них пpиблизнo
223 тtlc. - iз зaxiдниx oблaстeй УкpaТни. Бiльrц тoчне Bизнaчення мaс-
шrтaбiв депopтaцiй' яке oxoплювaJlo б кiлькiсть oсiб, кoтpi пoмеpли
пiд чaс тpaнспopтyвaння i нa спецпoселeннi, вимaгaе пoглибленoi
пpaцi з apxiвними дoкументaми.

Cтaлiнськa лeпopтaцiЙнa пoлiтllкa 3 нoвolo силoю бyлa poзгop-
нyтa нa теPенED( зaхiдних oблaстeй Укpaiни вiлpaзy пiсля Тx звiльнeн.
ня вiд нiмецькиx oкyпaнтiв. ГoлoвrIим oб'rктoм пoBoснttиx висeлень
стirли yчaсники yкpaТнсЬкoгo нaцioнaльнoгo пiдпiлля, rлeни iiнiх
сiмей тa всi тi мeшкaнцi peгiонy, кoтpi l{aдaBaли Тм бyль-якy дoпoмoгy
i пiдтpимкy. fleпopтaцiйнi aкцiТ бyли пpoведeнi згiднo з yк:Baми
нКBс сPсP вiд 3l 6еpезня i 7 квiтня |944 p., пoстaнoвal\{и PaДtl
Мiнiстpiв вiд 10 жoвтня |947 p' i 4 тpaвня l948 p., yк.Botr{ ПpезидiТ
BеpxoвнoТ Paди CPCP вiд 6 квiтня 1950 p. HaЙбiльruoю зa N{aсштa-
бaми пoвoсннoю aкцiсIo з вl{селe}Iня нaсeлення заxiдних oблaстeй
УкpaТни стaлa oпеpaцiя жoвтня |947 P., Щo oxoпилa 263З2 ciмeЙ
yкpaiнuiв, a6o 77 79l oсoбy.

Iз мeтoю бiльlш lllвидкoгo poзгopтaння нa захiднoyкpaТнськиx
земJlяx пpoЦесiв кoлективiзaцiТ сiльськoгo гoспoдapства дeпopтaцiйнa
пoлiтика як тeхнoлoгiя влaди в l948_1952 pp. бyлa пoшиpeна Paдян-
ськolо влaдolо нa сiм'Т замoжt{иx сeлян, тaк звaних кypкyлiв, r.а oсiб,

I3uснoвrcll

якi нe BикotIyBaли тpyловi зaвдa}lня в сiльськoмy гoспoдapствi. Bисе-

Ленtlя l{.ulвaнoгo кollТиtll.ентy iз зaхiдниx oбластей УкpaТнськoТ PсP

IlpoвoдиЛoся tta пiдстaвi пoстaнoв Paди мiнiстpiв CPCP вiд 6 я<сlвтня

l948 p.,2.I с iчня тa l8 веpесня l95l  p.

,[o нислa llепopтoвaниx i3 дoсЛiд'tl(yвa}Ioгo pегioнy в люТoмy l95l p.

i березнi |952 p. пoтpaпили, вiдпoвiднo, вoяки ApмiТ КрaйoвoТ, щo
opiсttтyвaлися нa Лoндoнський емiгpаuiйний ypяд, тa сгoвiсти. Злo-

Чин}Ia пpaктикa пpoвeдення }taсиЛЬ}rицЬкoТ дertopтaцiйнoТ пoлir.нки

булa пpипинена тiльки tl iсля смеpтi Й. C.гaлiнa.

УпpoДoвж |944_|952 pp. y глибиннi paйot l l t  Pадянськoгo Coюзy

iз зaхiдниx oблaстей УкpaТни бyлo виселel{o пoнaд 65 тис. сiмей зa.

ГiulЬl{oю чисельнiстto бiльшe 203 тиc. oсiб. HaйбiлЬlIIих yтpaт yнaслi-

дoк пoвoсtt t| и x дeпoртatti Гt зaзна"ro зaх iднoy кpaiнс ьке селянствo.

Ha вiдмiнy вiд депopтaцiйнoТ пoлiтики l940_194l pp.,  пoвoеннi

BиссJIеHня iз лoслiджyBaнoгo pегioнy нoсиЛи пеpeлyсiм aнтинaцio-

Itaлiстичнe. allтиyкpaТнсЬкe спpяМyвaння i пp<lвo.Цилt{ся з метoto

лiквiдaцiТ сottia.льнoТ бaзи oУH-У[IА тa iнших oпoзицiйниx сил.

3мiн y гtoвoснний пеpioл зzt^знав меxaнiзм пiдгoтoвки i пpoведеltня

леIropтauiй. Лише )кoв.гtlевa oпеpauiя |941 p. булa пpoвеленa зa анzulo-

гi. lними схемa},rи дottoсннoгO пеpioдy, y .t.oй нaс як yсi iнu.l i виселeння

зltiйснIовa.llися в)I(e не oд}toчaснo y BсЬoмy pегioнi, a в мipy нaкo-

IIичeHня неoбxiднoТ кiлькoстi депop'гoвaних y спецiальнo ствop}oвa-

них дЛя цЬoгo збipних ПуHктaх. Pегyлювaння мaсoвиx депopтaцiЙниx

aкцiй за oб'ектaми гoJIOBн()гo уДapу, poзмaxoм тa iнurипrи пapal{етpa-

ми вi,дбyвалoся вiдttoвi/ltto .цo зaвДaнЬ, якi виpiшrувaлo вище пapтiйне

кepiвниЦтвo (утвepлжeннЯ pzuiяtlсЬкoТ в:taди, пiс;lявoснtta вiдбyдoв4 кo-

rleктивiзaцiя' бopoтьбa з укpaТнським нaltioнальним пi/tпil lлям Тoщo).

Oсoбливoстi лpугoI.o е,l.апу peaлiзauiТ лепopтaцiйнoТ пoлiтики ви-

знaчilЛисЯ незaBеpшIett ня м flpyгoi сtl iтoвoТ вi й н и, вiлбyлoвн и м и пpoце-

сaми, пoтpсбaми ведення гloстiйнoТбopoтьби iз зaгolIaми oУH-УПA.

Oсoбливoстj деlropтaцiйнoТ пoлir.ики т.oта.l l iгapнol.o pе)кимy в pе-

r.ioна,rьнoмy, теpитopiа.l lьlto-aдмi н iстpативнoмy плaнi щoдo захiднo-

укpaТtlських oбrlaстей зyмol]jl}oваЛися Тх стaТyсoМ нotsoпpисдHаниx

теpитopiй ( l939- l9al  pp.),  а B пotsor l|ttий пеpio:t -теpиropiТ з aктивнo
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HядoдьсьlоtЙ Й. Е. ,ЦenoPmацiЙнo noлtmurcсr cmа-лiнcькozo
momалimopнo?o pe2'с|I.IуLg в заxidнuх oблаcnв)(' Укpatнu (1939-1953 pp.)

дiючи N{ нaцioнaлiстични м п iдпiллям, вiдмiннoстя М и сoцiiulЬl{o-клaсo.
вoi та eтнoнaцioнaльltoТ стpyкrypи.

.Цeпopтaцiйнa пoлiтикa впpoдoвж yсЬoгo дoслiд)t(yвaнor'o перioдy
здiйснювaлaся нaсaмпеpeд за сoцi:}льнo-клaсoвorо oзнaкoКr' пoшIиpto-
ючисЬ нa пpедстaBникiв yсiх нaцioнaлЬнoстeй, якi зa свoТtии пoглядa-
ми i мaйнoвим стaнoм пiДпaдaли пiл кaтeгopiк) ..клaсoвllx BopoгiB''
aбo бyли члeнaми сiпleй цих вopoгiв. Bиселялllся й тi, хтo хoч чI,IмoсЬ
зaявив llpo нeгaтивнe стaвлеl{ня дo нoвoгo peжимy aбo свoсlо пoве.
дiнкoю Hе BписyBaвся в paмки тoгo сyспiльствa, якe нaсaджyвirлoся
бiльш.loвиками.

Пoведiнкa нaселеl{l{я зaхiдних oблaстеЙ УкpaТни, пiд впливoм
нaсилЬниx висeлень' хapaктepизyва,лaся двoякiстю. 3 бoкy мeшкaнцiв
pегioнy мaлa мiсце, як пiдтpимкa oфiцiйнoТ пoлiтики' схвaлеtlня
пoIДиpювaниx засo6i в пoкapaння poд}rн ..гнoбитeлiв'., ..нaцioнaЛ iстi в'',
.,кypкyлiв'', безпoсеpeдня абo oп()сеpeдкoвaнa yчaсть y пpoвeленнi
дeпopтauiйниx oперaцiй, тaк i спiвнyття депopтoвaним' HеГaтивнe'
кpитI{чнe стaвлeнtlя дo сyспiльнo-lroлiтич них пrpeтвopень i викликa-
ttиx ними peпpeсiй.

[Ieiнститyuioнальниlrtи фopмaми pеaгyвaн}Iя сoцiaльниx гpyП, пo-
лiтичниx opгaнiзaцiй' oкpeмиx oсiб нa депopтaцiйнy гloлiтикy стaли:
oкpемi стихiйнi вистyпи 3 мeтoю впливy нa дiТ oПepaтивttих гpyп
HКBC; спрoтиB iз бoкy Jlепopтoвaних; poзпoвсю.цження yкpaТнським
нaцioнальним пiдпiллям листiвoк iз poз'яснеtlняM тoтzшiтapнoТ сyт-
нoстi депopтaцiй; пoшиpeнHя пoльсЬкими й yкpaТнськими пiдпiль-
ними iнстиr.yuiями дpyкoвaниx матеpiaлiв iз пol.poзaми нa aдpeсy
влaди _ opгaнiзaтopa мaсoвих BиселенЬ; мaсoвa негaтиB}|o.кPит}tЧна
вepбальIta pеaкЦiя oтoчyючllх нa нaсильницькi дiТ влaдниx стpyктyp.

Пpoaнaлiзoвaнi мaтеpiztли дaютЬ пiдстaви кoнстaтyвaти aктивне i
Цiлeспpямoвaне П poBедення тoталi]:apl{ иlvt peжимoМ нa зaхiднoy кpаТrt-
сЬкиx зeмлях дeпopтauiйнoi пoлiтики Як ваrl(ливoi склaдoвoТ чaстини
загальнoТ pепpeсивнoi lloлiти ки paДянс ькoТ дepжaви' зaсoбy pеaлiзauiТ
зaBдaнЬ внyтpiшньoТ тa зoвнituньoТ пoлiтttки. ii poзpoбникaми i
викol lавцЯми 6улvl пoлiтичнi iнститyти piзних piвнiв: виЩi opгaни
влaди (пoлiтбюpo, ЦК BКtI(б) й oсoбисrо Й. Cтaлiн, PHк, l{КBс,

Bucнoвtqt

Oсoбливa наpадa), pеспyблiкaнськi пoлiтиvнi с,r.pyктypи (цк КП(б)У'
нКвс УкpaТнп), мiсцевi сyб'скти пoлiтики (oбкoми, paйкoми, мiськi

та сiльськi paли i т. л').
flеllopтauiйнa пoлiтнкa в зaxiдних oблaстяx УкpaТни poзрблялaся

тa пpoBoдилaся пiд кepiвниЦтвoм пoлiтбюpo ЦК BКП(б), спpямoвyвa.
лaся з Кpемля вiдпoвiдними диPеIсгивaМи' циpкyляpaми' пoлo)t(еtlttя-

мlt. .(oкyмeн.l.uulЬtlo рeryлювaлися всi iстoтнi питaння pепpeсивнoТ

aкцiТ: тepмiни й е.гaпи oпepaЦiТ, ij мaсurтaби' в}tзнaЧiulися цiльoвi
гpyпи ra peгioнa.llьнi лiьtiти, мipa пoкapaння, !иеxaнiзми пepeселeння'

пpиз|laЧен}lя Bикoнaвчoгo пеpсoнzrлy oпepaцiЙ. Ключoвi piшeння Щo.

дo депopтaцiЙнoТ пoлiтики, пpийнятi пoлiтбюpo цК BКП(б)' кoнкpе.
,гизyваЛисЬ y дoкyМеHтax PHК ни Bl-{BК. Пoстaнoви всiх вищих

деp)кaвl|иx iнсти.гyшiй тoчtlo вiдпoвiдaли piшенням пoлiтбюpo i

пpиймaлись абo цьoгo ж, aбo нас,I.yпнoгo дня. Пiсrlя затвеpджеtlt|я

вi.rrповiднi дoкуМе}rтll ПPoХo]l}t.l.tи всiсlо веpтикzulЛю: Тх Дyблювaли на

piвнi I{К pеспyблiки, y BУl.(BК тa Paднаpкoмi УкpаTни, Дaлi нa

<rбласнoмy piвнi.  Hoрмaтивнi дoкyмeнти гa iнстpyкшiТ з пеpесeлення
'га ttopядку yl.pиl{aння депopтoBaниx y мiсЦяx poзселeння poзpoбля-

лися i tlolшиpювaЛися Чepез систеtt4y пiдpoздiлiв нКttс. Biдпoвiдна

noлiтикo-iдeoлoгiчна poбoтa rIpoвoдилaсь y зaсoбax мaсовoТ iнфopмa-

шiТ. з викopис1.aнням iнших канaлiв BпЛиBy на мiсцеве нaселення.

Пpaктиннс upoBедення дeпopтauiйнoТ пoлiтики здiйснював HКBс,

який нiс пoлiтиннy вiдпoвiдaльнiсть зa ii pеaлiзauiю. з oднoгo бoкy,

HКBс бyв лilоним y пoтpiбнoМy нaпpяt{i пoлiтичним iнститyтoм,

який знaчнolo мipoю вoлoдiв свoбoдoto ДiЙ, a з iнruoгo _ гoлoвllим

iнстpyментoм втiлeння пpиЙнятиx пoлiтичних piшeнь.

Плaни лeпopтaцiйнoТ пoлiтики дeтaлiзyвaлИcя i здiйснювaлися си-

лaIии paдянськo.пapтiйниx i pепpeсивниx стpyкryp нa мiсцях. Miсцeва

Bлaда викotIyBаJIа poзпopядження Мoскви' пopyшIyючи (в нaпpямi

пеpевикoнaння) лиrшe кiлькiснi кpитеpiТ зaплaнoвaниx захoдiв, У свoТй

сyкyпнoстi джepелa свiдчaть пpo llеpжaвний poзмax i дoскoнaлiсть
мeханiзмy депopтauiйнoТ пoлiтики, viткy вiдпpaцьoвaнiсть взасмoдiТ

всix йoгo лat{oк. Пpoвeдeння дeпopтaшiйнoТ пoлiтики хapaктepизyвa.

лися чiткoкl iсpapxiннiстlо пpийняття тa викoнaння piшень' бюpoкpa-
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тичнoro плaнoвaнiстlо l{aсoв}lx oпepaцiй з висеЛeння, нiтким кoнтpo.
лем зa дiяльнiстlо пiдзвiтних сl.pyктyp.

Cтaлiнськa депopтaцiйнa пoлiтикa тa здiйснювaнa пapzшlеJlЬнo з
цим пoлiтичнa i сoцiалЬl|o.екoнoп.liчнa ..мoдepнiзaцiя'' зaбе3печили
цtвидкy paдянiзaцiю сyсп iльtlo.пoлiтичнoгo життя зaxiдниx oбластей
УкpaТни i спpияли Тх вiднoснo пoвнiй тa швидкiЙ iнтeгpauiТ в зa-
г€rльнoсoюзнy тoтaл iтapнy систеil{y.

Мaсoвi виселеl{tlя ..вopoгiв'' paJlянсЬкoгo лaдy iстoтнo 8пЛиtlyЛtl
нa eтHoдeмoгpaфiннy ситyaцiю в pегioнi, пpизвiвruи дo скopoчення
ЧиселЬlloстi в l939_l94l pp. нaсaмпepед пoлЬсЬкoгo й yкpaТнськoго
нaселeння' a в |944-|952 pp. _ yкpaТнсЬкoгo. Haслiдкoм Мaсoвиx
нaсилЬllиl lЬкиx висеЛень цивiльнot.o нaселeнllя стzUIи не лиЦJe кiлькiс.
нi, алe i  якiснi втpaти' oскiльки зaхiлнoyкpalнськi землi бyли пoзбaв-
ленi нaйбiльш: пaтpioтиннoгo i з,laтнol.o дo самoстiйниx lriй тa
tIpoдyкти вlroТ пpaui ЛtoдсЬкoгo елемеHтy.

Пoтiк виссленцiв спpямoByвaBся y pa}-loни КpaйньoТ Пiвнoнi, Cи.
бipy, l{aлекoгo CxoДy, Кaзaxстaнy та CеpелньoТ АзiТ. У l94O-l94l pp.
y цьoмy l|aпряМкy pyх:rЛися пеpeвaжнo oсoби пoльськoТ, свpeйськoТ,
yкpaТнськoТ нaцioнальнoстей, a в повoснний чaс _ мaйrке винЯТкoвo
yкpa'fн цi. Уpядoвi пoстal{oBи oпеpaтивl{o зaбезпенyвaли Bи кoРисTaннЯ
тpyдoвoгo tloтенцiалy депopтoвaни)( y нapoднot\{y Гoспoдapствi. [x
стaTyс y спецпoсeленняx визнaЧaвся зaкoнoдaвствoм та пiдзaкoнними
aктaми CPсP i нoсив oбмежyвaльниГt, дискpимiнaцiЙний xapaктеP.

.[ля нaселeння ЗaxiднoТ УкpaТни лeпopтaцiйнa пoлiтикa як технo.
лoгiя yтвеpджеl{ня paдянськoТ Bлaди стaлa пpичинoю бaгaтьox тисяч
oсoбистих лtодськиx тpaгедiй: нaсильllttцькoТ змiни мiсЦя пpoживaн-
ня, нaбyття oбмежeнoгo в пpaвoвott.ly вiднoшеннi стaryсy спецпoсe-
ленцiв, pyйнyвaння yстzшeнoгo спoсобу життя' xвopoб тa смepтi.

Meхaнiзми пiдгoтoвки i пpoведeння депopтaцiйнoТ пoлiтики пepе-
кoнливo свiдчaть пpo тe' щo мaсoвi зaслaння лtoдей iз зaхiдниx oблaс.
тeй Укpaiнн 6ули не лиlЦе пopylllенI{ям зaкoннoстi, aлe й чiтким
викoнaнняt!{ нaпepeд poзpoблeнoТ дepжaвнoТ пoлiтllки' якy tr{o)кнa
oxapaктеp}|зyвaти як злoчи}tнy.
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