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1945 – 1946 

Закінчення Війни  

 

 При кінці 1945, за старанням Еленор Рузвельт, програму форсованої репатріації 

припинено, і в таборах пересунених (Displaced Persons Camps), опинилося понад 

250 тисяч української інтелігенції, залишків в’язнів “остарбайтер,” політичних 

діячів, воєнних полонених, та інших. В наступних роках, ця політична еміграція з 

України переїде в західний світ, де створить нову політичну еміграцію. Ця 

еміграція завдасть собі завдання зберегти, поширити і плекати українську 

культуру, мову та ідею самостійності. Вони завели нові організації (Пласт, СУМ, 

УКК, ОУН), започаткували рідні школи та університети, відновили старші 

установи, перебрали політичні організації та установи. Завдяки цій еміграції, 

українське питання залишилося важним (хоч часто ігнорованим) в США, Канаді, 

Англії, Німеччині та Австралії.  

 

 

1946 – 1954 

Відбудова СССР 

 

 Відбудова міст, сіл, індустрії, транспортної системи, системи комунікації, 

помешкань, уряду, і так далі затруднює всіх мешканців держави, і Сталін дає наказ 

усім працювати над відбудовою добровільно (on a voluntary basis) у вихідні дні, так 

звані “Суботники.” Усі громадяни мусіли відбути цю «добровільну» працю. 

 

 Відновлено насильну колективізацію фармів та господарств. 

 

 Проблема вигодування та оплати воєнним інвалідам з війни стає критична, і між 

1949 до 1953 майже усіх «жебраків та небажаних» арештовано та вивезено в Ґулаґ 

на тяжку роботу. 

 

 Все ж таки, не має досить працівників, щоб відбудувати державу. З тих причин, 

спроваджується в Україну міліони робітників з усіх частим СРСР. Цих працівників 

та українців єднають соціалізм і одна російська мова. Таким чином, приспішено 

русифікацію народу. Коло 3 міліони росіян преселено на Україну. 

 

 

Напад на релігію - Українська Греко-Католицька Церква 

 

 (примітка Укр. Православну Церкву ліквідовано з кінцем 20-тих, початком 30-тих 

років. Російську  Православну Церкву Сталін відновив підчас війни, до великої 

міри під проводом НКВД) 

 

 УГКЦ офіційно закрито на Соборі, який відбувся в Львові в 1946 р. 
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 Спадкоємця мит. Андрея Шептицького (який помер в листопаді 1944),  мит. 

Йосифа Сліпого арештовано та вивезено на Сибір на 25 років тяжкої праці. 

 

 УГКЦ і багато її священиків іде в підпілля (underground). 

 

 В радянській культурі виринає культ особи Сталіна. 

 

 Сталін підкреслює потребу догнати і перевищити досяги заходу (the west) в 

наступних п`яти роках. Сталіна “гігантоманія” захоплює всі галузі радянського 

життя, а особливо індустрія, збройні сили, ядерна зброя, зусилля перевершити 

Америку в космос... 

  

 Сталіна візія також охоплює всі аспекти культури (архітектура, музика, література, 

малярство, іт.д.), які мали мати формуляр радянський, і під цим формуларем 

віддзеркалювати (reflect) соціалістичну реальність (в скорочені Соцреалізм). Це 

доводить до одноманітної культури, і думання. Це особливо видно, коли дивитися 

на архітектуру по-воєнної відбудови – кожне місто СССР має такі самі будинки. 

 

 Опір (resistance) існує головно в Західні Україні, де УПА ще діяло. Але опір 

режиму також знаходився між в`язнями Ґулаґу, які в 50-тих роках організують 

повстання в таборах – на Казахстані, Норильську, Кулимі. Ці повстання брутально 

задушені. 

 

 СССР підкорює цілу Східну Европу (Польща, Чехословаччина, Мадярщина, 

Болгарія, Румунія Югославія, Естонія, Латвія, Литва, Молдова), яктакож допомагає 

іншим комуністичним рухам прийти до влади. Корея, Китай, Куба, Африканські 

держави. 

 

 Починається так звана Холодна Війна (Cold war) між заходом а СССР.  

 

 Смерть Сталіна в березні 1953 кінчає найстрашнішу і найбільш криваву етапу 

історії України.  


