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Незважаючи на вороже ставлення до Західно-Української Народної Республіки 

(ЗУНР), уряд радянської України на чолі з Х. Раковським, до якого входили реально 
мислячі В. Затонський і О. Шумський (розстріляні в 1930-х рр.), не могли не брати до 
уваги існування галицького уряду та його 100-тисячної армії, яка на 300-кіло-
метровому фронті вела збройну боротьбу з Польщею. Тож у травні–липні 1919 р. 
робилися спроби домовитися з провідником ЗУНР Є. Петрушевичем щодо пропуску 
радянського війська в Румунію та союзу з робітничо-селянськими республіками 
України й Угорщини1. Проте антирадянський виступ повстанської армії М. Григор’єва на 
півдні України, генеральна офензива польського війська й поразка Галицької армії у 
липні 1919 р. кардинально змінили ситуацію на Прикарпатті. Плани більшовицької 
Москви довелося відкласти, однак вони залишилися на порядку денному в програмі 
Леніна, який, підсумовуючи діяльність Кремля на польсько-галицькому дипло-
матичному напрямку в 1919–1920 pp., зазначав: “Отримуючи Східну Галичину, ми 
дістали базу проти усіх сучасних держав. За таких умов ми ставали сусідами 
прикарпатської Русі, яка кипить більше, ніж Німеччина, і є прямим коридором в 
Угорщину, де вистачить невеликого поштовху, щоб запалала революція… Ми чудово 
розуміємо, що ставка зроблена велика, що ми сильні, що ми, беручи Галичину…, 
розвиваємо дорогу революції. За це варто повоювати”2. 

Експансіоністські ленінські плани щодо західноукраїнських земель почали 
реалізовуватися влітку 1920 р., коли в ході радянсько-польської війни Першій кінній і 
ХІV-й арміям вдалося переламати її невдалий початок та перейти у широкий наступ 
на Львів і Варшаву. 26 липня червоноармійці зайняли Вишнівець, Збараж, Тернопіль. 
27 липня поляки з боями відступили з Хоросткова і Пробіжної, 28 липня – з Борщева, 
29 липня – з Чорткова, 3 серпня – з Бучача, 15 серпня – з Козлова і Городища,                  
17 серпня – із Зарваниці й Денисова, 19 серпня – з Козови, Зборова, Підгаєць, 



Поморян, Монастирської, 20 серпня – з Бережан3. Щоправда, 17 серпня у с. Задвір’я 
під Львовом поляки дали гідну відсіч 6-й кінній дивізії Червоної армії, наступ якої 
призупинився4. Не вдався й 19 серпня генеральний штурм галицької столиці5. Ледь 
отямившись від львівської невдачі, С. Будьонний повів Кінармію на Люблін, але                
29 серпня потрапив під удар українсько-польських частин генерала М. Безручка, які 
обороняли фортецю Замостя. Однак після невдалих атак, під загрозою оточення,               
1 вересня Кінармія відступила до Володимира.  

Загалом було зайнято 20 із 52 повітів Східної Галичини й утворено Галицьку 
Соціалістичну Радянську Республіку та її уряд – Галревком на чолі з В. Затонським. 
Виступаючи 5 листопада 1920 р. на партконференції у Києві, він наголошував: 
“Кожен з нас розуміє, що наш наступ на польську шляхту, коли ми були під стінами 
Варшави, був не захистом радянських республік, не кроком, продиктованим нашим 
стратегічним становищем, а був першим актом нової сторінки, що відкривається в 
історії радянського руху, коли радянські республіки, що до того задихалися, знайшли 
можливість відхилити ноту Керзона і йти туди, де за влучним висловом т. Леніна, 
знаходиться механізм Версальського миру”6. Як бачимо, “вождь світової революції” 
замахнувся не лише на Прикарпаття, але й Центральну і Західну Європу.  

Підготовку до вторгнення в Галичину військово-політичне керівництво 
радянської Росії і України розпочало навесні 1920 p. 23 квітня у Києві створено 
Галицький оргкомітет КП(б)У (Галоргком), завданням якого було керувати 
підпільною “революційною боротьбою в тилу ворога”, тобто за Збручем. До його 
складу увійшли поляки Ф. Кон (голова), Б. Скарбек та кілька галичан – М. Левицький, 
Ф. Конар, О. Паліїв, М. Баран (недавній старшина Легіону Українських Січових 
Стрільців), В. Порайко (командувач Червоної Української Галицької Армії (ЧУГА). У 
час переходу Червоної армії в наступ на польському фронті, Галоргком переконував 
В. Леніна, що на Прикарпатті “такий вдячний грунт для комуністичної роботи і для 
революції, що наближення радянських військ до старих кордонів Австрії буде 
початком справжньої комуністичної революції в Галичині” 7 . Про зацікавленість 
Кремля західними землями України свідчить утворення низки органів: Галбюро при 
ЦК РКП(б), при губернських парткомітетах Росії для праці серед 80 тис. галицьких 
біженців і колишніх військовополонених, при політвідділі резервної армії в Казані та 
фронтових 12-ї та 14-ї армій, націлених на Галичину.  

Питання про формування Галревкому розглядалося ще 4 квітня 1920 р., тобто 
до початку радянсько-польської війни, на засіданні Тимчасового бюро ЦК КП(б)У за 
участю Х. Раковського, О. Шумського, С. Косіора та ін. Відтак було ухвалено 
рішення сформувати Галревком у складі п’яти осіб, причому трьох обрати, а 
О. Устиновича та І. Сіяка призначити. Передбачалося, що Галревком “ніякого 
відношення не має до армії, ніяких прав і функцій органу влади й існує як політичне 
представництво”8. Однак після квітневих подій на фронті (переходу галицьких бригад 
до Дієвої армії Української Народної Республіки (УНР), союзниці Польщі), 11 травня 
1920 р. Політбюро ЦК КП(б)У, заслухавши доповідь І. Сіяка, вирішило тимчасово 
Галревком не створювати. Галичан, які залишилися на території України, перекинути 
в Росію, сформувати з них запасну бригаду. 

Щоправда, 30 червня 1920 р. на засіданні ЦК КП(б)У в Харкові таки ухвалено 
постанову про утворення Галревкому та курсів для 150 агітаторів, призначених для 
роботи в зайнятих районах Галичини. Але щодо персонального складу Галревкому 
згоди тоді не досягнули. С. Косіор виступив категорично проти включення до нього 
колишніх старшин Легіону УСС, УГА і ЧУГА. Нарешті, Галревком утворили 8 липня 
1920 p. Нa спільному засіданні Галоркому і Політбюро ЦК КП(б)У в складі: 



В. Затонський (голова), М. Баран, А. Бараль, Ф. Конар, М. Левицький, К. Литвинович, 
І. Немоловський. 15 липня він ухвалив постанову про створення Галицької Соціалі-
стичної Радянської Республіки, тобто ще до форсування Червоною армією Збруча9. 
Наступного дня після бесіди з Затонським Ленін на засіданні ЦК ВКП(б) затвердив 
склад і план діяльності Галревкому. 18 липня розповсюджено листівку “До селян і 
робітників Галичини!”, в якій сповіщалося, що вони вже є громадянами радянської 
республіки й мають зустрічати “гідно і достойно пролетарську Червону армію”10. 
Більшість листівок й військових газет тоді друкувалися у Кам’янці-Подільському, в 
штабі 14-ї армії, куди Затонський виїхав з деякими членами Галбюро.  

Галревком розпочав практичну діяльність і проголошення декларацій та 
постанов лише після того, як зібрався майже у повному складі в Тернополі 8 серпня 
1920 p. І. Немоловський доповів голові Галбюро при ЦК РКП(б) О. Пушкарю, що 
“Галревком в середині липня з Харкова виїхав до Вінниці, звідти до Жмеринки і 
прибув у Тернопіль 8 серпня”11. На той час його члени ще жодного разу не збиралися 
у повному складі: В. Затонський, як член Реввійськради 14-ї армії, був на фронті. Між 
іншим, 31 липня він також очолив Галоргком і в листі до С. Косіора писав: “Прошу 
відрегулювати питання про Галоргбюро. Я поки що самовільно оголосив себе 
головою замість Кона, хоча не його членом”12. К. Литвинович та І. Краснокутський 
перебували у Москві, Ф. Конар – у Києві. У Харкові, де знаходився уряд УСРР і ЦК 
партії, перебували лише І. Немоловський та М. Баран. Вони й склали Галревком, про 
що свідчать підписи під усіма документами тільки І. Немоловського. Саме він писав 
14 липня 1920 р. до Галбюро в Москві: “Реввійськрада Південно-Західного фронту 
завіряє, що за два тижні буде у Львові. Гоніть наших людей з Москви до Києва”13. 

Неоднозначні документи щодо утворення Галревкому нещодавно віднайдено у 
фондах 14-ї армії Російського державного військового архіву. Зокрема, протоколи 
засідань Галбюро спільно з політвідділом армії. Один з них від 28 липня 1920 p. 
Свідчить, що на засідання у Жмеринці за участю М. Горбунова (член Реввійськради 
14-ї армії) М. Барана, Н. Гірняка, О. Паліїва, Ф. Конара було ухвалено: “Галбюро при 
політвідділі… вважати Галревкомом” 14 . А за кілька днів 31 липня В. Затонський 
телеграфував Сталіну та Косіору: “Прошу відрядити до мене галичан. Тут в 
Галревкомі страшне безлюддя” 15 . Нарешті, у постанові засідання Політбюро ЦК 
КП(б)У від 3 серпня 1920 р. за участю С. Косіора, Г. Петровського, В. Чубаря 
прийнято рішення утворити у Львові нелегальний партійний центр – ЦК КПСГ у складі: 
В. Затонський, М. Баран, Ф. Конар, М. Левицький, О. Шумський, К. Литвинович, 
І. Немоловський, І. Краснокутський та ін., всього 12 осіб, а також Галревком”16. Згідно з 
повідомленням Польового управління 14-ї армії, В. Затонський виїхав 3 серпня 
1920 p. З фронту і лише 11 серпня 1920 p. У Тернополі відбулося засідання ЦК КПСГ, 
яке затвердило склад Галревкому на чолі з В. Затонським17. 

Зрозуміло, що Кремль прагнув сформувати у галичан позитивне уявлення про 
Червону армію. 1 серпня 1920 р. начальник політвідділу 14-ї армії Мірошниченко, 
члени Реввійськради армії В. Затонський і М. Горбунов надіслали у війська певні 
директиви. В одній з них, посилаючись на вимогу Сталіна, вони зобов’язували: при 
вступі в Галичину з повагою ставитися до місцевих мешканців, оскільки “наша мета 
не завоювати край, а визволити від поляків самостійну дружню державу”. Вимагалося 
виключити грабунки і насильства, навіть вступати в села і міста з українськими 
піснями. Зверталася особлива увага на 8-му Червонокозачу кінну дивізію. 30 липня її 
командиру В. Примакову М. Горбунов і В. Затонський персонально наказували: 
“Звернути особливо серйозну увагу на поведінку кіннотників при вступі в Гали-
чину” 18 . Однак ці вказівки не виконувалися, про що свідчить ганебна поведінка 



червоних у Галичині влітку 1920 p. (насамперед масові грабежі магазинів, окремих 
родин) 19 . До речі, диктатор ЗУНР Є. Петрушевич рекомендував 27 липня коман-
дувачу Армії УНР, що дислокувалася на Наддністрянщині, заборонити битви з 
червоноармійцями, серед яких було багато українців20.  

1 серпня Галревком схвалив декрет № 1 “Про встановлення соціалістичної 
Радянської влади в Галичині”, згідно з яким на її території проголошувалася влада 
Рад. Декрет № 2 оголосив відокремлення церкви від держави, а школи – від церкви. 
Згідно з більшовицькими поглядами на місцеве самоуправління, владу зосередили у 
надзвичайних органах – ревкомах (організовано 20 повітових, 1150 сільських, 
декілька залізничних). Зазвичай їх обирало населення на сходинах під контролем 
військових або чекістів21. Аналізуючи серпневі декрети Галревкому пересвідчуємося, 
що вони нагадують відповідні документи Раднаркомів радянських Росії й України, 
тобто відірвані від політичної і господарської реальності, не забезпечені діяльністю 
виконавчих структур.  

Декрет про націоналізацію охопив не лише банки і залізницю, великі й середні 
промислові підприємства, але й дрібні, зокрема побутові та торгівельні, що завдало 
населенню економічної і моральної шкоди. Практично не вирішувалося деклароване 
право бідноти на землю, яка оголошена всенародною власністю. Військо залучало 
бідноту до суботників і недільників (міста Чортків, Скала, села Байківці, Сущин, 
Джурин та ін.)22. Скасовано державну українську мову. Впровадження урядом ЗУНР 
державної мови засуджувалося як антинародне. За прикладом радянської України 
розпочато створення єдиної трудової школи, а також мережі безкоштовних дитсадків, 
які відкривали у панських будинках23. 

У ході “соціалістичних перетворень” постановою Політбюро ЦК КПГ від             
10 вересня сама партія (близько 230 членів і 250 кандидатів) була розпущена як 
“засмічена” інтелігентськими та міщансько-націоналістичними елементами”24. Важ-
ливою функцією Галревком вважав боротьбу з “контрреволюційними елементами” в 
Галичині. Ще наприкінці липня І. Немоловський надіслав прохання до Реввійськради 
14-ї армії: “Організувати два концтабори: у Вінниці – для лояльних галичан, і у 
Харкові – для ненадійних”25 . У ті дні В. Затонський звернувся до уряду УСРР з 
проханням надіслати “для організації чекістської роботи” з Одеси Н. Яковлева 
(Епштейна), який у 1919 р. був членом Реввійськради 14-ї армії, відзначився під час 
очистки Одеси від “ворогів радянської влади і розбирається в проблемах Галичини”26. 

3 вересня завідувач відділу Галревкому М. Левицький надіслав до Москви 
перший звіт про діяльність органів ЧК27 у Галичині. Він повідомляв, що в повітах 
утворені ревкоми, “які тісно пов’язані з Галицькою ЧК” і мають завдання боротися з 
контрреволюціонерами, саботажниками, спекулянтами, шпигунами та ін. У доданій 
“Інструкції” визначено форми і методи: обшуки, арешти, облави, конфіскація майна 
арештованих, нагляд за людьми, адміністративні і кримінальні кари (арешт до 6 
місяців, штраф до 5 тис. злотих). Крім того, додано списки осіб у Тернополі, які 
підлягали репресіям. Вони розподілялися на класи: 1. Власники підприємств, аптек, 
поміщики (всього 61 особа – вказані прізвища, домашні адреси); 2. Власники землі, 
шевці, пекарі (61 особа); 3. Купці (48 осіб). Окремий список визначав “буржуазний 
елемент” – 21 – купців, шинкарів, переважно євреїв і поляків28. Лише радикальна 
зміна на фронті – широкий контрнаступ польського війська не дозволив Галицькій 
ЧК повністю “очистити” місто від “ворогів народу”. Особливе обурення галичан 
викликало залучення “буржуазії” до примусових робіт, а також масові реквізиції ко-
ней, майна заможних міщан. Так, наприклад, у тернополянина Тайхмана 28 серпня 
реквізовано 382 срібних і золотих предметів. Частину з таких предметів, зокрема 



годинники, В. Затонський видавав підлеглим – шоферу, провідникам своїх трьох 
вагонів. Реквізовані мило, сірники, чай, шоколад, вино, тканини, сорочки, як правило, 
реалізовувалися через магазин. Мед і пиво передавалися війську і безкоштовним 
їдальням29. 

Розпочато реорганізацію кооперативів “на пролетарських основах”. Зокрема, 
таку ухвалу прийняв повітовий з’їзд кооператорів (спілок, крамниць) у Заліщиках30.  

Деякі історики закидають владі нерішучість щодо “організації Червоної 
Галицької Армії”. Але ж спеціальною постановою Галревкому, який не міг діяти 
самостійно без згоди Москви і Харкова, проголосили “мобілізацію в Галичині не 
проводити, добровільців приймати обережно”31. На наш погляд, це пов’язувалося з 
недовірою до галичан після квітневих подій 1920 р. Зрештою, незважаючи на 
оптимістичні заяви, лише біднота регіону з нетерпінням чекала Червону армію, щоб 
здійснити революційні перетворення, насамперед дістати землю. В. Затонський і його 
компартійне оточення в Галичині пересвідчилося, що насправді суспільно-політична 
ситуація зовсім інша. Не випадково чимало уваги приділялося організації репре-
сивних органів Галицької ЧК і місцевих ревкомів. Загалом на потреби нових органів 
влади Раднарком УСРР виділив 500 млн рублів, з яких 50 млн відразу надіслав 
Галревкому32.  

ЦК КП(б)У і Галревком прагнули також залучити до радянізації краю галичан, 
які знаходилися в Росії (Поволжя) і Україні. Багато з них були або вважалися 
формально комуністами. На початку серпня Затонський засипав телеграмами й листа-
ми Леніна, Троцького, Дзержинського, Галбюро при ЦК РКП(б), благаючи скеро-
вувати до Тернополя сформовані у Казані в Запасній армії галицькі частини, 
ув’язнених у Кожухівському концтаборі (околиця Москви) старшин ЧУГА і взагалі 
галичан, перш за все членів партії. Москва з розумінням ставилася до його прохань. 
10 серпня секретар ЦК М. Крестинський розіслав усім губернським парткомам Росії 
телеграми, в яких писав: “У зв’язку з утворенням Радянської влади у Східній 
Галичині… ЦК пропонує в дводенний термін провести мобілізацію всіх комуністів-
галичан (уродженців Східної Галичини й русинів з Буковини) віком 18–40 років і 
скерувати їх у розпорядження ЦК РКП(б). Сімей з собою не брати”33. 

Невдовзі завідувач військового відділу Галревкому М. Баран доповідав Леніну 
в Москву і Сталіну до Харкова, що до Вінниці з Казані прибув перший галицький 
запасний батальйон (1539 бійців), який постійно поповнюється. Сформовано й 
озброєно три стрілецькі галицькі батальйони (по 300 бійців у кожному), два з яких 
скеровано до Тернополя, один – до Чорткова. На території ГСРР формуються 
військкомати, зокрема в Тернополі, Чорткові, Гусятині, Заліщиках, Борщеві, Збаражі, 
Теребовлі34. 

Зазначені військомати приймали до війська лише добровольців, як правило, 
юнаків із малоземельних і безземельних родин. Згідно з радянськими джерелами, до 
Червоної армії зголосилися: у Підгаєцькому повіті 300, Бродівському – 200, 
Теребовлянському – 176, Гусятинському – 36 осіб 35 . З місцевих добровольців і 
прибулих з Казані вояків у Тернополі сформовано галицький військовий гарнізон.             
8 вересня В. Затонський повідомляв в Реввійськраду 14-ї армії, що “охорону 
м. Тернополя, вартову службу і патрулювання здійснюють 1-й і 2-й галицькі 
батальйони… Формуємо новий батальйон”. 13 вересня він доповідав Сталіну, що у 
Тернополі сформовано 1-шу Галицьку стрілецьку бригаду. Про її склад не 
зазначалося, але в листі начальника ветеринарного відділу К. Мойсейовича, який 8 
вересня звернувся у штаб 14-ї армії з проханням, вказано: “Для 1-ї Галицької бригади 



необхідні медикаменти. Бригада має 2896 коней, за якими здійснюють меднагляд 5 
ветлікарів і 10 ветфельшерів”36. 

У ході контрнаступу польсько-українських військ у другій половині серпня 
1920 р. фронт наблизився до Тернополя. 21 вересня Галревком виїхав з міста за 
Збруч, 25 вересня у Вінниці він самоліквідувався, а залишки його коштів – майже 
7 млн рублів, іноземну валюту, реквізовані золоті речі передав у місцевий банк37. 
Невдовзі делегація Галревкому (В. Баран, Н. Хомин) взяла участь у роботі Ризької 
мирної конференції, де, незважаючи на всі зусилля, добитися суверенітету для 
радянської Галичини не вдалося. Там же відбулася її зустріч з делегацією ЗУНР 
(К. Левицький, Л. Мишуга, О. Назарук), яка виступала за державну самостійність 
Східногалицької держави. Утім, за умовами Ризького договору 1921 р. західно-
українські землі ввійшли до відновленої Речі Посполитої38. 

Лише 1989 р. вперше оприлюднено виявлений в архівах лист В. Затонського 
від 23 вересня 1920 р., в якому підсумовано “революційну” діяльність Галревкому. 
“Галицьке дійство закінчилося”, – констатував він, звертаючись до Леніна, ЦК 
КП(б)У, Реввійськради Південно-західного фронту. “Але як би не було, – 
продовжував він, – рано чи пізно Галичину доведеться радянізувати”. У зв’язку з цим 
В. Затонський виклав “досвід першої спроби” та її уроки. Насамперед, визнавав, що 
“до такої серйозної справи, як перенесення соціальної революції і радянської влади, 
хоч би захудалої, ми були дуже погано підготовлені”. Далі він критикував діяльність 
Ф. Конара і Ф. Кона; вважав, що Галревком створили запізно, який прибув у 
Надзбруччя, без підготовлених працівників, тому робота велася стихійно, й 
Галревком не здійснив і десятої долі запланованого. Але при всьому, В. Затонський 
вважав, що “саме зараз, коли Галичина нами загублена, необхідно зайнятися 
підготовкою до повернення туди”. Для цього він пропонував продовжувати мобі-
лізацію галичан-комуністів по всій Росії і скеровувати до 14-ї армії. Він наголошував 
на тому, що “комуністи-галичани на українському правобережжі набагато більш 
бажані, ніж калузькі чи тамбовські русапети”. Рекомендував створити низку 
політшкіл і для кількох тисяч галичан, які відійшли з Червоної армією; до моменту 
переходу армії в наступ утворити апарат радянської влади (це враховано у 1944 р., 
коли в західні області України скеровано всі керівні державні, партійні структури від 
району й вище). В. Затонський обіцяв підготувати детальний “план систематичної 
підготовки до відновлення радянської влади в Галичині” 39 . Зазначеного плану в 
архівах не виявлено, однак певні його пункти, як бачимо, було враховано через два 
десятиліття – в ході радянізації західних областей України 1939–1941 рр. Тоді знову 
здійснено спробу уніфікувати все життя краю в політичній та соціально-економічній 
сферах. Як і в 1920 р., радянізація супроводжувалася жорстокою націоналізацією 
виробничих об’єктів і нерухомості, репресивними акціями проти опозиції.  
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