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    1. Після закінчення війни вперше за багато століть фактично всі українські землі 

увійшли до складу Української РСР. Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія визнали 

нові політичні реалії, підтвердивши в міжнародних актах згоду змінити свої кордони на 

користь Радянського Союзу. 

     Нове розмежування кордонів супроводжувалося переміщенням великої кількості 

населення. Це пояснювалось як бажанням народів проживати в рамках власних державних 

утворень, так і етнічним протистоянням, що виникло у зв'язку з тривалим періодом 

національного та духовного гноблення українців.  

     Українці, що проживали на захід від  «лінії Керзона», були виселені в Радянський Союз, 

а поляки з України – в Польщу. 

    Так із Галичини, Волині, Рівненщини в 1944—1946 рр. до Польщі переселилося майже 

мільйон чоловік польського населення. У ці ж роки з Польщі (Лемківщина, Холмщина, 

Підляшшя, Надсяння) до України переїхало 520 тис. українців. З метою недопущення 

можливих проявів «буржуазного націоналізму» значна частина українців з Польщі на-

правлялась радянським керівництвом не до близьких їм західних, а до зрусифікованих 

південних та східних областей. 

 

      2. Польська влада, зі свого боку, вдавалася до жорстоких санкцій проти українців, які 

залишились на її територіях і переселятись до України не бажали. 

     Найбільшою антиукраїнською акцією, здійсненою польськими властями, була 

проведена у квітні-травні 1947 р. операція  «Вісла». В ході її проведення українці, що 

проживали у прикордонних з УРСР районах, (Лемківщина, Підляшшя, Холмщина, 

Надсяння) були переселені на захід і північ Польщі, їхнє майно конфісковане, а на кордоні 

з Радянською Україною утворено так звану « санітарну зону». 

       Під прикриттям необхідності ліквідації на цих територіях залишків формувань 

УПА, а також з метою ліквідувати українську національну меншину на східних 

окраїнах Польщі, прискоривши асиміляцію українців, та придушити український 

національно-визвольний рух польське комуністичне керівництво виселило 

українців з традиційно обжитих ними земель та розселило фактично по всій Польщі. 



З 28 квітня 1947 р було виселено зі своїх домівок та відправлено на захід Польщі 

близько 150 тис. чоловік. Переїзд та розміщення українців на нових землях стали 

справжньою трагедією. Чимало людей померло від голоду та хвороб, на нових місцях 

українцям передавалися найгірші, напівзруйновані господарства та земля, яка вже 2-3 

роки лежала перелогом. 

Радянське керівництво, в свою чергу, у 1947 році здійснило операцію «Захід». В 

ході її проведення українське населення, що проживало в Західній Україні було 

переселено до Казахстану і Сибіру.  

 

   3. Об’єктом гонінь стала й українська греко-католицька церква (УГКЦ). Вона 

об’єднувала понад 4 млн. віруючих і була ідеологічним суперником Кремля. Особливу 

підозру у Сталіна викликали її зв’язки із Заходом, зокрема підпорядкування Ватікану. 

На початку німецько-радянської війни Й. Сталін звернувся до  патріотичних 

почуттів віруючих. Це змінило ставлення влади до  Російської православної церкви 

(РПЦ). Їй дозволили відкривати приходи, обирати патріарха, створювати духовні 

навчальні заклади. Саме РПЦ була відведена особлива роль у процесі ліквідації УГКЦ. 

Після визволення західної України митрополит А. Шептицький звернувся до 

радянського уряду з пропозицією  співпраці. Але в листопаді 1944 р. він помер. У грудні 

новий глава УГКЦ Й.Сліпий прийняв звернення «До духовенства і віруючих», у якому 

містився заклик до співпраці з владою. Митрополит направив до Москви делегацію, яка 

ознайомила владу із змістом його звернення і передала 100 тис. крб. у фонд Червоного 

Хреста і оборону країни. Влада дала дозвіл греко-католицькій церкві на вільне 

богослужіння в межах СРСР. 

 Проте через деякий час у Львові під контролем НКВС було організовано 

«ініціативну групу» на чолі з настоятелем Преображенської церкви у Львові                              

Г. Костельником. Вона почала готувати воз’єднання УГКЦ з Російською православною 

церквою. У березні 1946 р. відбувся Собор греко-католицького духовенства, на якому 

були присутні понад 200 священників і 19 представників від мирян. Під тиском 

державних органів Собор прийняв рішення про скасування Берестейської унії 1596 р. і 

підпорядкування греко-католицької церкви російському патріарху Алексію. 

    

   Таким чином, у березні 1946 р. українська греко-католицька церква була насильно 

приєднана до Російської православної церкви, а Берестейська церква та унія 1596 р. 

була ліквідована. Почалися переслідування уніатів, закриття церков.  
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У  1945 року був ув'язнений та засуджений на 8 років важких 

робіт митрополит УГКЦ Йосип Сліпий. 8 березня 1946р.–

Львівський церковний Собор проголосив «саморозпуск» УГКЦ 

та підпорядкування РПЦ. Приєднання до РПЦ греко-католиків 

Закарпаття та УАПЦ. 
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