Вигнані з рідної землі

2020 рік на Прикарпатті проголошений Роком пам’яті депортацій українців. Примусове
переселення українців, одна з найбільш трагічних сторінок історії української нації. Мало яка
родина не постраждала від репресій радянського тоталітарного режиму.

В Україні 18 травня ‒ День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. За рішенням Державного
комітету оборони СРСР, під час спецоперації НКВС-НКДБ 18-20 травня 1944 року з Криму до Середньої Азії, Сибіру та Уралу
були депортовані всі кримські татари, за офіційними відомостями ‒ 194 185 осіб. Це люди похилого віку, жінки, діти. В перші
роки виселення загинув майже кожний другий татарин (46,2 %). Результатом загальнонародної акції «Унутма» («Пам'ятай»),
проведеної в 2004-2011 роках у Криму, став збір близько 950 спогадів очевидців вчиненого над кримськими татарами геноциду та
нечисленні фотографії, які дбайливо зберегли депортовані родини. Примусове утримання кримськотатарського народу
продовжувалось до листопада 1989 року. Та історія повторилась: через анексію території російськими окупантами кримські
татари змушені були покинути знову Крим.

Унікальні свідчення. Маленькі історії про долю народу.
«Вранці замість привітання добірна лайка і запитання: трупи є? Люди за померлих чіпляються, плачуть, не віддають. Солдати тіла дорослих викидають у
двері, дітей - у вікно...».
«Медичного обслуговування не було. Померлих виносили з вагона і залишали на станції, не даючи ховати».
«Про медичне обслуговування й мови не могло бути. Люди пили воду з водойм і звідти ж брали про запас. Воду кип'ятити можливості не було. Люди
почали хворіти дизентерією, черевним тифом, малярією, коростою, воші мучили всіх. Було спекотно, постійно мучила спрага. Померлих залишали на
роз'їздах, ніхто їх не ховав».
«Через кілька днів шляху з нашого вагона винесли померлих: стареньку і маленького хлопчика. Поїзд зупинявся на маленьких полустанках, щоб залишити
померлих. ... Ховати не давали. Одразу після приїзду ми жили в бараках, які будувалися для ув'язнених. Там не було ні води, ні світла, а через хвороби та
інші епідемії почали один за одним вмирати люди. Пам'ятаю, як дитина плакала, смокчучи груди вже мертвої матері. Тіла померлих ховати було нікому і
нічим, їх з'їдали шакали. Коли чули про шакалів, дуже боялися. Потім, у серпні, ми збирали колоски, які залишилися на полі після жнив. Один хлопчик
хотів заховати жменьку колосків у мішечку, помітивши це, його прив'язали до коня і гнали його, доки підліток не помер», – розповідає Несіб-апте.

Зі спогадів Яшлавської Ніяр: «...нас перевели в город Янгиюль, где предупредили, что за побег с мест депортации грозит 25 лет лишения свободы. Через
некоторое время от болезни умерла сестренка Хатидже. Никуда не разрешали ехать учиться. Я устроилась ученицей в бухгалтерию, это в 4 км. от нас. На
работу шла пешком. За опоздание тогда давали 7 лет. Никакие дома или стройматериалы не выделялись. Через много лет люди сами стали делать из глины
кирпичи и строить себе жильё».
Олександр Боровик, 1936 року народження, переселений із села Городиславичі:
«…Зі станції нашу сім’ю привезли на арбі в село Грозноє Красноармійського району Запорізької області. У це село не потрапила ні одна сім’я з
переселених. У селі багато було спалених хат, люди жили в землянках, голодували. Нас помістили у напівзруйнованому бараці. Дров не було, приходилось
збирати перекотиполе, різне сміття і тим опалювати житло. Корова була нашим спасінням від голоду. Місцевим жителям давали лишки молока в обмін на
корм корові або на який кілограм крупи. Нас обзивали поляками і насміхались, як тільки могли. У Запорізькій області ми скуштували всього: холоду,
голоду, принижень, наруги. На превеликий жаль, і тут в західних областях часто доводилось чути образи на адресу переселенців».

Марія Лазурчак, 1932 року народження, преселена в село Маринове Одеської області:
«Сім’я складалася із 5 чоловік. Планували будувати новий будинок, вже і ліс заготували. А тут почалася війна, і на самому її початку тата, Івана Сеньковича
Лазурчака, забрали на фронт. В першому ж бою він загинув... Мама залишилася сама з трьома дітьми... Перше переселення було в 1948 році. Нас
переселили в село Гошівчик, де ми прожили 3 роки. В 1951 році нас вдруге переселили в село Маринове Одеської області. І взагалі тоді переселили весь
наш Нижньо-Устрицький район. Дуже важко нам завантажуватися у вагон – товарний. Мама одна, а ми всі малі. Тягнули все в вагон, як мурахи. Вагон нам
дали на 3 сім’ї, їхали разом, мама, Ганна Ільківна Лазурчак і 3 дітей, Анастасія Ільківна Карич і 2 дітей, наша бабуся Ганна Григорівна Бучок, у якої чоловік
теж загинув в бою, Марія Іванів (Сербан) і 3 дітей, чоловік теж загинув в бою. Їхали довго, було і холодно, і голодно, але хоч в одному нам пощастило: нас
висадили вже не в Раухівці, а просто в Мариновому, легше було перевозити майно».

Депортації кримських татар (1944-1989 рр.)

Депортація населення України
Депортація населення західноукраїнських земель
(1944-1953 рр.)
Загалом з 1944-1953 рік в Західній Україні було репресовано понад 500
тисяч осіб, заарештовано близько 134 тисяч, вбито 150 тисяч, виселено за межі
країни на довічний термін понад 200 тисяч людей. Наймасовішою була депортація
до Сибіру і Казахстану. За один день було вивезено близько 78 тисяч осіб.

Депортація учасників руху Опору та їхніх родин
(1944-1949 рр.)
Під виселення потрапляли люди, які активно допомагали національновизвольному рухові. Контингент спецпоселенців «оунівців» налічував 95 584
особи.

Депортація з Польщі в Україну
(1944-1946 рр.)
Комуністичні режими СРСР і Польщі (операція «Вісла») вчинили
примусове переселення українців із застосуванням терору, репресій, конфіскації
майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав. Понад
482 тисячі українців були переселені у різні регіони УРСР – від Галичини до
Причорномор’я, Слобожанщини та Донеччини.

Хронологія. Депортації
16 жовтня 1922 – утворено Особливу комісію при НКВС СРСР з питань вислання в табори примусової праці.
10 серпня 1922 – декрет ВЦВК "про адміністративне вислання" давав право на вислання всіх запідозрених осіб у відділені регіони СРСР.
28 березня 1924 – затверджено "Положення про права ОДПУ в частині адміністративних виселення, заслання і ув’язнення в концентраційні табори".
4 квітня 1925 – ОДПУ отримало право забороняти "соціально шкідливим" особам проживати в певних місцевостях.
12 червня 1929 – постанова "Про заслання особливо злісних злочинців".
20 лютого 1930 – постанова ЦК ВКП(б) про необхідність примусового виселення 200-300 тис. сімей з районів суцільної колективізації, перш за все в
райони Казахстану.
червень 1931 – утворено відділ спецпоселень в системі ГУЛАГу.
25 листопада 1935 – постанова ЦК КП(б)У про виселення із західної прикордонної смуги УСРР.
28 квітня 1936 – постанова РНК СРСР "Про виселення з УРСР в Карагандинську область Казахської АРСР 15 тисяч польських та німецьких
господарств".
13 квітня 1938 – циркуляр №80 НКВС СРСР про облік спецпоселенців.
вересень 1939 – червень 1941 – із Західної України було депортовано понад 500 тисяч людей.
1940 – утворено управління виправно-трудових колоній (ВТК) і трудпоселень ГУЛАГу.
березень 1943 – постанова ДКО СРСР "Про спеціальні заходи у західних областях України", яка зобов’язувала НКВС СРСР виселяти сім’ї "активних
учасників ОУН–УПА у віддалені місцевості СРСР".
7 січня 1944 – розпорядження № 20 з підписом Л. Берії, в якому нарком наказував "усіх виявлених пособників на території України заарештувати з
конфіскацією майна на підставі наказу НКВС СРСР № 001552".
31 березня 1944 – наказ НКВС СРСР № 122 за підписом Л. Берії про репресії членів родин оунівців.
березень 1944 – постанова ДКО СРСР "Про спеціальні заходи у західних областях України", в п.8 якої зазначалось: "Зобов'язати НКВС СРСР виселяти
родини активних учасників ОУН, УПА і УНРА у віддалені місцевості СРСР".
24 березня 1944 – в структурі НКВС СРСР утворено відділ спецпоселень.
31 березня 1944 – директива НКВС №122 за підписом Л. Берії "Про виселення до віддалених районів Красноярського краю, Іркутської, Омської,
Новосибірської областей членів родин оунівців і активних повстанців, як арештованих, так і вбитих у сутичках".
5 і 15 квітня 1944 – інструкція "Про порядок заслання членів родин оунівців та активних повстанців у віддалені райони СРСР" та інструкція-вказівка
"Про порядок виселення родин активних учасників ОУН і УПА".
29 жовтня 1944 – постанова ДКО № 684с, відповідно до якої місцем заслання для учасників національно-визвольних змагань та членів їхніх родин були
Комі АРСР, Архангельська, Кіровська та Молотовська області "для трудового виховання".

15 травня 1945 – Львів. На нараді з секретарями обкомів КП(б)У та начальниками обласних управлінь НКВС та НКДБ М. Хрущов вимагав
вислати родини повстанців у віддалені місцевості СРСР.
19 травня 1945 – звернення керівництва УРСР "до робітників, селян і інтелігенції західних областей України", яких попереджали, що в разі
неприбуття з повинністю (до 20 липня) "до всіх учасників банд будуть застосовані найсуворіші заходи".
20 квітня 1946 – директива МВС СРСР №97 про заслання "колишніх поліцаїв, власовців та інших осіб".
10 вересня 1947 – постанови Ради Міністрів (РМ) СРСР № 3214 про виселення на спецпоселення за рішенням Особливої наради при МДБ СРСР
"родин учасників банд ОУН, посібників учасникам ОУН та членів їхніх родин, куркулів-націоналістів та їхніх родин".
15 жовтня 1947 – таємна постанова № ПБ-148/142 ЦК КП(б)У та РМ УРСР "Про порядок використання земель і майна, залишених після
виселення родин націоналістів та бандитів".
21 лютого 1948 – Указ Президії ВР СРСР "Про виселення з УРСР осіб, що злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і
ведуть антигромадський, паразитичний спосіб життя".
23 лютого 1948 – Указ Президії ВР СРСР про заслання на поселення засуджених "учасників банд ОУН" після відбуття покарання у виправнотрудових таборах (ВТТ).
26 листопада 1948 – Указ Президії ВР СРСР "Про кримінальну відповідальність за втечі з місць обов'язкового та постійного поселення осіб,
виселених у віддалені райони Радянського Союзу в період Вітчизняної війни".
1950 – утворено 9-те управління МДБ СРСР, яке відало спецпоселеннями.
15 квітня 1950 – наказ МВС СРСР № 00248 "Про оголошення виселенцям-оунівцям про залишення їх навічно в спеціальних поселеннях".
13 лютого 1951 – постанова РМ СРСР № 377-100 "Про депортацію з України колишніх військовослужбовців армії Андерса та члени їхніх родин".
1944–1952 – з території західних областей України було депортовано 203 662 осіб.
30 жовтня 1954 – утворено 4-й відділ МВС СРСР для обліку і контролю за спецпоселеннями.
5 липня 1954 – постанова ЦК КПРС і РМ СРСР "Про зняття деяких обмежень правового становища спецпоселенців". Не поширювалась на
українських націоналістів і членів їх сімей, виселених із західних областей України.
29 березня 1959 – через зняття з обліку спецпоселенців 4-й відділ МВС СРСР для нагляду за спецпоселеннями ліквідовано.
15 червня 1959 – Указ Президії ВР СРСР "Про відповідальність колишніх спецпоселенців за самочинне повернення їх в місця, звідки вони були
виселені", порушникам якого загрожував 3-річний термін виселення.

14 листопада 1989 – декларація ВР СРСР скасувала депортаційні обмеження. Реабілітовано
всі депортовані народи.

