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розглядають як трагічну подію, що призвела до розпорошеності українського
населення та суттєво вплинула на його суспільне та культурне життя.
9 вересня 1944 року в м. Любліні між урядом УРСР і Польським
Комітетом Національного Визволення було підписано Угоду, у відповідності до
якої евакуації підлягали всі громадяни української, білоруської, російської і
русинської національності, які «побажають переселитись з території Польщі на
Україну. Евакуація є добровільною, і тому примус не може бути застосовано ні
прямо, ні посередньо» [10].
Його підписантами були сталінські маріонетки, які не представляли ані
українського,

ані

польського

народів.

Навпаки

–

були

елементами

комуністичного тоталітарного режиму, який доклав чимало зусиль, аби
роздмухати давнє польсько-українське протистояння у взаємну бійню [1].
Згідно з Угодою між 15 вересня і 15 жовтня 1944 р., мали бути складені
списки українців, котрі на підставі особистої згоди повинні були евакуюватися
до УРСР. Час дії Угоди міг бути за згодою сторін продовжений. Були випущені
статті та інструкції стосовно технічних проблем проведення акції, діяльності
переселенських комісій, визначались розміри земельних наділів (від 7 до 15 га в
залежності від області переселення), а також опрацьовано зразки посвідок про
анулювання переселенцям заборгованостей по грошових і натуральних
податках (що мало сприяти добровільному переселенню громадян) [5, с. 601–
603].
За всіма цими документами стоять долі сотень тисяч українців, яких
безжалісно

змолотила

каральна

система

того

часу.

Ми

спробуємо

проілюструвати та зрозуміти ті події на прикладі села Середнє Велике.
У 1934−1939 рр. село Середнє Велике було у складі ґміни Лукове. Згідно
з переписом 1939 року воно відносилось до 24 повіту – Ліського
(адміністративний поділ станом на 1 квітня 1932 року), в ньому проживало
1 180 осіб, з них українців − 1 130, поляків – 5, латинників – 5, жидів – 40
[2, с. 44].
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У середині вересня 1939 року німці окупували село, до 1943 року вони
винищили євреїв [7], а у вересні 1944 року радянські війська «визволили» його.
У 1944 році переселення носило добровільний характер. Виїжджали
елементи малосвідомі («москвофільські») і прокомуністичні. Однак незабаром
українців почали змушувати до еміграції за допомогою терору. Це вплинуло на
рішення керівників УПА взяти під захист українське населення [11, с. 12].
Через вигідне географічне розташування, а саме великої річки, гори
Хрещатої, густого лісу – село Середнє Велике було одним з найбільших місць
квартирування воїнів УПА в Ліському повіті.
Хочемо відзначити найяскравіші битви, що відбулися на території
Середнього Великого, про які згадували командири УПА.
19 січня 1946 р. «зібралося населення сіл Середнє Велике й Хоцень на
Водохреща. Під час Богослужіння дались чути стріли. Населення почало
втікати. Виказалося, що це польсько-большевицькі бандити в числі 93 вояків
прийшли до с. Хоцень грабувати. Забирали від населення все, що попало під
руки, та ладували на фіри, які мали зі собою. Пограбувавши селян, пішли в
напрямі на село Середнє Велике» [3, c. 57].
Повстанський відділ зробив в полі засідку. Польське військо зауважило
становище одної чоти і почало обстрілювати з міномета та кулеметів, опісля
перейшли до наступу. Стрільці підпустили грабіжників на близьку віддаль (40–
50 м) і сипнули по них вогнем зі своєї зброї. Поляки залягли на становищах.
Тоді друга чота окружила ворога, почала обстрілювати його фланговим вогнем.
Поляки почали втікати [3, c. 57]. Ворог мав лише одну дорогу до відступу –
через гору, на село Тисовець. Стрільці гнали за ворогом, наступаючи йому на
п’яти» [9, c. 473–475].
Наступні бойові дії припадали вже на березень 1946 року, коли дістала
наказ про евакуацію ґміна Лукове (до якої відносилося і Середнє Велике).
Населення перед приходом війська польського (ВП) втікало в ліси, оставляючи
голі стіни [6, с. 1014].
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В кінці березня «наша розвідка донесла, що польське червоне військо має
палити села Середнє Велике і Лукове та виганяти селян на вивіз. Три відділи
УПА («Хріна», «Мирона» та «Б») стали в обороні цих сіл». Ворог сподівавсь
нашої оборони, навчений досвідом своїх великих ганебних невдач в боях з
попередніх днів, стягнув до цієї операції аж дві дивізії війська. В акції брало
також участь вороже летунство [9, с. 441].
Зі спогадів очевидців: «27–28 березня літак, популярно званий
«кукурудзяник», два дні літав над селом, мабуть, спостерігав, що тут діється.
Через день ми зауважили під селом польське військо. Люди почали втікати в
ліс, – хто на конях, возах, а хто пішки. Однак тут їх поляки затримали,
повернули до хати, тримали під вартою. Вони бачили, як поляки запалювали
будинки, будівлі в селі. Нижній і верхній кінець села залишились
неушкоджені» [8, с. 293].
«Дня 30.03.46 р. ворог атакував наші позиції двома частинами 6-ї і 2-ї
дивізії. ВП наступало на відділи силою 2000 вояків, крім того, по всіх
довколишніх селах були залоги від 50 до 150 вояків, командував дивізіями
більшовицький генерал. Бій розпочався о год. 05:30 рано. Наші мінометники з
вд. «Хріна» і вд. «Б.» взяли під сильний вогонь ворожу групу, яка наступала на
потік. В розпал бою бунчужний вд. «Хріна» взяв в полон праве обезпечення 32го ворожого полку, в тому числі 1-го старшину і 2-х підстаршин [9, с. 441].
Ворог, не зорієнтований в ситуації тому, що відділи УПА виступали в
польських мундирах, атакує свої часті, втрачаючи при тому 50 вбитих. В бою з
нашими відділами впало 31 вбитими і кількадесят раненими. Разом 100
вбитими і раненими [9, с. 442].
Як приклад, можна навести фрагмент «Звідомленя з актів терору ВП по
селах Сяноцького повіту в м. березні 1946 року» [4, с. 522]. «30 березня 1946 р.
ВП спалило, по бою з відділами УПА с. Середнє Велике – 130 господарств і
кілька хат у с. Луковому. Обидва села сильно пограбували. Населення спалених
сіл живе по лісах та в землянках, побудованих на згарищах, або
пороз’їжджалися по сусідніх селах».
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4 квітня 1946 р. ВП в великій силі перевело облави на ліси й села в
околицях с. Середнє Велике і с. Хоцень. В лісах зловили частину населення, яке
вигнали до с. Загір’є [9, c. 327].
24 квітня 1946 р. знищено плебанію в с. Середнє Велике, яка надавалася
на квартирування ВП. Плебанія ця була також порожньою, бо священик виїхав
до СРСР [9, c. 319].
Останньою згадкою про село Середнє-Велике є 30 квітня 1947 р. В
результаті операції Вісла були виселені села: Середнє Велике, Калічави,
Хоцень, Ростоки Долішні, повіт Лісько та Височани, Репедь, Радошиці, повіт
Сянік. Число ворожих сил, які брали участь у викидуванні українських сіл
Лемківщини, виносило понад 10 000 бандитів [3, c. 158].
Село було спалено остаточно. Це не були поодинокі випадки. Багато сіл
зникло взагалі, а інші були знищені більше, як на половину. Сказане більшою
мірою стосується Надсяння і Лемківщини. Так у Сяноцькому повіті було
зафіксовано 8 260 випадків руйнування будівель, а у Ліському – 2 565.
[5, с. 765–766]
Історія села Середнє Велике може бути наочним і типовим прикладом,
який ілюструє депортаційні процеси переселення українців з їх етнічних земель
у 1944−1946 роках.
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