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Сьогодні, у контексті розбудови незалежної і демократичної
України, особливої актуальності набуває питання соборності
українських земель і протиборства різноманітних політичних сил,
зокрема, правого спрямування, які мають значний успіх у західних
областях країни, і лівих, які мають чимало прихильників на сході
України. Наша держава стала незалежною після тривалого досвіду
комуністичного правління у складі Радянського Союзу. У цьому
контексті значний науковий і практичний інтерес становить
дослідження зовнішньополітичної діяльності уряду Російської
Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки (РСФРР), який
інспірував і підтримував більшовицькі організації на
західноукраїнських землях для поширення свого впливу. Дослідження
політики радянського уряду стосовно західноукраїнських
більшовицьких організацій і їхнього впливу на населення дозволяє
з’ясувати чимало важливих аспектів проблеми соборницьких змагань
українського народу.

Нині у вітчизняній і зарубіжній історіографії підхід до висвітлення
цієї проблеми є неоднозначний, а часто і діаметрально протилежний,
що власне й зумовлює необхідність подальшого дослідження
проблеми.



Проблема діяльності більшовицьких організацій у Західній
Україні була широко розглянута в радянській історіографії. Зокрема,
М.К. Кучеров [48], П.М. Яцків, І.М. Шумейко [63] у своїх працях
розглядали діяльність західноукраїнських комуністичних організацій
на етапі їхнього становлення. М.М. Кравець [45], В.Ю. Твердохліб [59;
60], В.І. Тимошенко [61] у своїх працях акцентують увагу на зв’язках
західноукраїнських більшовиків з урядом Української Соціалістичної
Радянської Республіки (УСРР) та РСФРР. Я.Р. Дашкевич [42]
розглянув роль преси в діяльності Комуністичної спілки молоді
Західної України в 1922 році. Окремо слід відзначити Ю.Ю. Сливку
[с. 56–58], який детально розглянув діяльність Комуністичної партії
Східної Галичини, зокрема, її вплив на місцеву політичну ситуацію.
Однак, незважаючи на змістовні праці, радянські історики через
цензурні обмеження не могли достатньо об’єктивно висвітлювати
політику радянської Росії та СРСР.

Новий етап дослідження даного питання започаткували
вітчизняні історики, починаючи з 1991 р., коли з проголошенням
незалежності України було ліквідовано цензуру і дослідники мали
змогу, незалежно від своїх поглядів, вільно публікувати свої праці.

Крізь призму національно-визвольної боротьби діяльність
більшовицьких організацій у Західній Україні розглядав І.К. Васюта
[35; 36]. Вплив уряду РСФРР на західноукраїнські більшовицькі
організації дослідили М.М. Вівчарик, В.О. Козенюк [37],
М.О. Гарматюк [39], С.В. Кульчицький [46; 47]. Вплив міжнародної
ситуації на діяльність західноукраїнських комуністів показали
О.І. Галенко, Є.Є. Камінський [38], М.П. Гетьманчук [40; 41],
Т.І. Єременко [43], І.О. Овсій [50], О.С. Рубльов, Ю.А. Черченко [54],
Ю.А. Церковна [62]. Вплив комуністичної ідеології на радянофільські
настрої західноукраїнського населення дослідили М.І. Павленко [52],
О.В. Павлюк [53].

Із зарубіжної історіографії слід виокремити російські колективні
праці – т. 1 “Системной истории международных отношений в четырех
томах” [55], “История Коммунистического Интернационала [44], Т. 2
“Очерков истории российской внешней разведки” [51].
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю обґрунтування та
висвітлення різнобічної політики уряду РСФРР стосовно Західної
України в 1921–1922 рр. У даній статті ми розглянемо
західноукраїнське питання в контексті впливу уряду РСФРР на
більшовицькі організації у Західній Україні. Потреба вивчення даної
проблематики в конкретно-історичній площині теми дозволяє
прояснити окремі важливі аспекти сутності вкрай суперечливої, але



цілеспрямованої діяльності не тільки радянських діячів, а й настрої
західноукраїнського населення. З'ясування змісту політики радянської
Росії у західноукраїнському питанні дозволить зробити висновки,
наскільки вона відповідала національним запитам і потребам
національного становлення для тодішнього українського суспільства та
сьогодення.

18 березня 1921 року в Ризі було підписано мирний договір між
радянською та польською делегаціями, за яким Західна Україна
переходила під владу Польщі. З цього часу розпочався новий
етап у радянсько-польських відносинах.

У радянській Україні умови Ризького мирного договору отримали
неоднозначну оцінку. Це засвідчила друга сесія Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету (ВЦВК), яка розпочала роботу 17
квітня 1921 р. На засіданні сесії розгорнулася дискусія навколо
питання ратифікації мирного договору. Проти його ратифікації
виступили представники лівої течії (боротьбистів) в Українській партії
соціалістів-революціонерів і фракція незалежних в Українській

демократичній партії [40, с. 86], Українська комуністична партія, а
також частина членів ВУЦВК, очолюваних М. Івановим [1, арк. 14].
Однак Х. Раковський і Д. Мануїльський закликали підійти до питання
ратифікації Ризького мирного договору “з державних позицій і не

вносити розколу в партії” [40, с.. 89]. Уряд УСРР розглядав Ризький
кордон як тимчасовий. Зокрема, Г. Чичерін зазначав: “Те, чим ми
поступилися зараз, можна і потрібно повернути в майбутньому”.
Перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії
більшовиків (ЦК КП(б) України Ф. Кон вважав, що на території
Східної Галичини “у майбутньому розгорнеться могутня революційна
боротьба [1, арк.. 26–27]. Д. Мануїльський зазначав: “Не дивлячись на
те, що ми віддали частину Волині і Галичину, ми, як українці, будемо

захищати населення цих територій” [1, арк.. 9].
Після підписання Ризького мирного договору на радянсько-

польському кордоні відбувалася боротьба, що інколи переростала в
збройні сутички. Тому радянсько-польські стосунки 1921–1923 років
періодично погіршувалися через військові конфлікти і не отримали

значного розвитку [41, с. 15–16]. У польській армії ті частини, які були
біля кордону, часто мінялись “у зв’язку з тим, що швидко заражаються
більшовизмом” [21, л. 34]. Багато перебіжчиків на бік радянської влади



походили із загонів Петлюри [21, л. 37], від них більшовики

отримували розвідувальну інформацію [21, л. 50–78]. Були також
перебіжчики до польського табору [21, л. 54], дезертири-
червоноармійці за допомогою хабарів або зі згоди польської армії

переходили через кордон [19, л. 118].
На початку 20-х років у зовнішньополітичному курсі більшовиків

почалися зміни. Зокрема, були перекреслені сподівання на негайну
“світову революцію”. Радянське керівництво приступило до розробки
концепції “мирного співіснування країн з різним політичним ладом”.
Після укладення перемир’я з Польщею (12 жовтня
1920 р.) почалася поступова демобілізація 5,5-мільйонної Червоної
армії, яка вже 1922 р. становила 800 тис. бійців [38, с. 397–398].
Запровадження з 1921 р. нової економічної політики також свідчить
про усвідомлення радянським керівництвом нездійсненності “світової

революції” у найближчому майбутньому [38, с. 398]. Л. Каменєв у
1921 р. на Х з’їзді Російської комуністичної партії більшовиків (РКП(б)

запропонував термін “капіталістичне оточення” [38, с. 401], тобто

йшлося про необхідність економічного співробітництва із сусідами [38,
с. 403].

Концепція “мирного співіснування” не виключала надання
радянським урядом підтримки революційним рухам у будь-якій країні
світу,  для цього в Москві було створено штаб-квартиру Комінтерну

[55, с.. 157–158]. Поняття “світової революції” розглядалося як силою
нав’язуваний світові комуністичний устрій. Наміри більшовицького
режиму проявились у діяльності комуністичних організацій і
розвідувальних органів. ІІІ конгрес Комінтерну (22 червня – 12 липня
1921 р.) виробив низку установок з організаційних питань, що поклав
початок формуванню централізованого апарату Комінтерну як єдиної
міжнародної організації [44, с.. 13–14]. Основний напрямок діяльності
Комінтерну – перетворення в дієву організацію, що керувала би
“повсякденною загальною боротьбою революційного пролетаріату всіх
країн”. Рекомендувалося зміцнення зв’язків компартій з Виконкомом
Комінтерну, перетворення національних партій у секції єдиної
міжнародної партії [38, с. 397–398].

Радянський уряд Росії не відкидав можливості нової війни з



Польщею. Зокрема, 30 травня 1921 року в Москві під
керівництвом Троцького відбулось таємне засідання Реввоєнради, на
якому розглядалась можливість ведення подальшої війни з Польщею
[28]. Велася підготовка повстання на всій польській території для

повалення існуючого політичного ладу [16, арк.. 2]. Розглядаючи
Польщу як буферну територію між Західною Європою та радянськими
республіками, розроблялася можливість окупації Польщі для допомоги
європейському комуністичому рухові [43, с.. 60].
Комуністична партія Східної Галичини (КПСГ) вже 1921 року
проголошувала необхідність збройного повстання та приєднання в

його ході Східної Галичини до радянської України [23,
c. 179].

У радянській Україні в 1921 р. через політику “воєнного
комунізму”, воєнно-політичний союз радянських республік та інші
двосторонні акти між УСРР та РСФРР керівництво втратило
пріоритетні державні функції, національна державність набирала ознак
формальності і, по суті, перестала існувати [62, с. 15–16]. Ліквідуючи
ознаки української державності, радянські керівники намагалися
посилити зовнішньополітичний вплив УСРР. Квірінг запропонував
утворити закордонні представництва УСРР в основних європейських
країнах і США. Зокрема, він вважав за необхідне відкрити українське
посольство у Варшаві і консульства у Львові, Тернополі і Станіславі.
Цю пропозицію підтримало керівництво РКП(б). Протягом 1921 р.
УСРР встановила дипломатичні стосунки з ЧСР, Німеччиною,

Австрією та Польщею [53, с. 116]. У серпні 1921 р. відбувся обмін
дипломатичними місіями і повноважні представники України прибули
до Варшави [50, с. 191].

Посольство УСРР у Польщі тісно взаємодіяло з посольством
радянської Росії. 16 жовтня 1921 р. при посольстві радянської України
почав діяти консульський відділ. Тексти нот до польської сторони
створювались у Народному комісаріаті закордонних справ (НКЗС)
Росії, самостійні ініціативи українського дипломатичного
представництва були заборонені. При посольстві УСРР існував відділ
ДПУ, який матеріально підтримував комуністичний рух у Польщі,
займався вербуванням кадрів, брав участь і був ініціатором різних
терористичних актів, зокрема готував замах на

Ю. Пілсудського [43, с.. 59]. Також при посольстві діяв



комуністичний гурток, звіти про засідання якого постійно надсилалися
на адресу Центрального комітету Комуністичної партії більшовиків
України (ЦК КП(б)У) [43, с.. 60]. 18 жовтня 1922 р. ЦК КП(б)У
прийняв постанову “Про згортання апарату НКЗС”, у зв’язку з
очікуваним утворенням СРСР. У серпні 1923 р. консульства і
дипломатичні служби України були злиті з апаратом НКЗС
Радянського Союзу. Апарат НКЗС УСРР остаточно перестав існувати
20 вересня 1923 р. [46, с.. 298–299].

Окремим напрямком у зовнішній політиці радянського уряду
Росії була підтримка діяльності більшовицьких організацій у Польщі.
У газеті “Український Вістник” вказувалося, що комуністичні
організації своїм завданням мали сприяння заворушенням і підтримку
невдоволення серед населення. Комуністи оперували значними
коштами, користувалися послугами платних агентів, мали великий

арсенал зброї [25]. Слід зазначити, що Комуністична партія в Польщі
була заборонена і перебувала на нелегальному становищі, незважаючи
на зусилля Москви щодо її легалізації [26].

Основними партіями ліворадикального спрямування на території
Західної України були Комуністична робітнича партія Польщі (КРПП)
та КПСГ. Однак з огляду на національну різницю та цілу низку
специфічних особливостей, що існували на території Східної
Галичини, з моменту включення КПСГ до КРПП між ними виникли

непорозуміння [15, арк.. 159–160]. На крайовій конференції КПСГ, яка
відбулася 17 квітня 1921 р., була прийнята резолюція, у якій,
відповідно до нової угоди,  підписаної між ЦК КРПП та ЦК КПСГ 12
квітня 1921 р., стверджувалося, що КПСГ є складовою частиною КРПП
й у зв’язку з цим окремого представництва в Комінтерні не має. Таким

чином, КПСГ визнала організаційне і політичне керівництво КРПП

[57, с. 199].
Разом з тим КРПП відмовилася визнавати угоду від 12 квітня

1921 р., згідно з якою комуністичні організації Східної Галичини,
Волині і Полісся входили до складу КРПП на правах автономних
частин. Непоступливість КРПП призвела до розколу в КПСГ.

У своєю чергу делегація КПСГ 18 червня на засіданні ІІІ
конгресу Комінтерну висловилася за “тимчасову окремішність КПСГ”,
яку обґрунтовували тим, що згідно з міжнародними договорами
Галичина не належала до Польської держави [57, с.. 200]. Також



вказувалося, що КПСГ “створена на периферіях Польщі і Росії із
елементу крайнє ворожого до сучасної буржуазної польської держави,
могла б негайно розпочати бойову тактику…, почала б повстанську
акцію проти Польщі”. Виконком Комінтерну не підтримав ці

пропозиції [57, с.. 202]. Секретар ЦК КП(б)У В.М. Молотов (Скрябін)
1921 р.  в листі до ЦК РКП(б) вказував: “Ми поставили перед
Комінтерном питання про те, щоб робота у Бессарабії та Галичині
проводилася нами, але під контролем і за завданням Комінтерну. …Ця
пропозиція була відкинута Комінтерном. …Наш Закордот, який веде
роботу в Галичині і Бесарабії, цілком оснащений, має належні зв’язки,
а всяка проволочка у вирішенні питання має руйнівну силу на всю

роботу” [3, арк. 2].
ЦК КРПП не визнавав права галичан на автономію. Лідери КРПП

заявляли: “Виставляючи гасло союзу Совітської Польщі з Радянською
Україною, КПРП сим фактом висловлює те, що… питання про границі
за совітського ладу втратить свій теперішній характер і уступить місце
братерському порозумінню і братерському співробітництву визволення
народів” [4, арк. 26]. Питання належності Східної Галичини
відкладалося до часу встановлення радянської влади в Польщі, це
призвело до розколу в КПСГ.

Частина галицьких комуністів підпорядковувалася ЦК КРПП й
утворила “КПСГ-офіційну”.  Група на чолі з Й. Кріликом
(Васильківим), К. Савричем (Максимовичем), Р. Роздольським та
іншими утворила “КПСГ-опозиційну”. Обов’язковий для всіх
комуністів принцип пролетарського інтернаціоналізму досить
своєрідно позначився в гаслах і тактиці обох груп КПСГ.
“Каерпепівці” відкидали питання про кордони й говорили про
“братерське співробітництво визволених народів”, не згадуючи при
цьому право західноукраїнського населення на самовизначення.
“Васильківці” агітували за “відокремлення Східної Галичини від

Польщі та приєднання до радянських республік” [47, с.. 300]. Розкол
відбувся через пряме втручання російських більшовиків на ІІІ з’їзд
Інтернаціоналу, який відбувся в Москві і містив розпорядження про

підпорядкування роботи галицьких комуністів ЦК КРПП [16, арк.. 3].
Підпорядкування КПСГ КРПП було визначено також 1921 р. у Львові

на з’їзді провідних членів цих партій [9, арк.. 15–16].
Дискусія навколо гасла про возз’єднання Східної Галичини з

радянською Україною не припинялася. У резолюції КПСГ було



зафіксовано, що партія буде мобілізовувати населення на

боротьбу за “найтісніший союз з радянською Росією та Україною” [57,
с. 199]. “Не числіть на чужу поміч і ласку з неба Антанти, – говорилось
у маніфесті ЦК КПСГ до українських робітників і селян,
опублікованому в липні 1921 р., – а куйте кріси і осторожно готуйтесь
до рішучого бою. В нас є правдиві союзники – це Радянська Україна і
Радянська Росія…, котрі в рішучий момент прийдуть нам з
поміччю” [57, с.. 213]. На Першій конференції Комуністичної спілки
молоді Західної України, яка відбувалася під безпосереднім
керівництвом КПСГ 23 жовтня 1921 р., було поставлено перед
молоддю як основне завдання боротьбу за встановлення влади “Рад у
Східній Галичині та прилучення Східної Галичини до радянської
України”. Журнал “Наш стяг” – орган Галицької комуністичної молоді,
теж писав, що ради робітничих і селянських депутатів у Східній
Галичині уже “на першому своєму з’їзді після перемоги ухвалять

рішення про приєднання Східної Галичини до радянської України” [57,
с.. 204].

Незважаючи на назву,  вплив КПСГ поширювався і на Волинь.
Комендант поліції ХІІІ Волинського округу скаржився своєму
начальству у Варшаві, що “більшовицька агітація взагалі і особливо у
прикордонних повітах є значною” [39, с.. 47]. У серпні 1921 р. за
комуністичну агітацію в Луцьку було розстріляно 6 агітаторів. Певну
кількість літератури західноукраїнські комуністи одержували

з радянської України, більше її надходило із заходу через
спеціальні прикордонні пункти. Значну допомогу в цій справі надавала
КРПП, яка у травні 1921 р. направила на Західну Україну 1750
примірників газети “Червоний штандар”, інші комуністичні видання. З
Варшави і Львова до Луцька літературу привозили спеціально

призначені зв’язкові [39, с.. 47].
Важливим кроком у подоланні розколу в КПСГ мав стати І з’їзд

КПСГ, який розпочав свою роботу 30 жовтня 1921 р. у Львові [59,

с. 37].  Учасники з’їзду закликали до насильницького повалення
існуючого ладу.  У тезах,  представлених на з’їзд, зазначалося, що
“одинокою дорогою, розв’язуючою цілість політичних, економічних і
національних питань, є соціальна революція, яка повалює буржуазний
устрій і встановлює систему робітничих і селянських Рад, яка



уможливлює перехід до комуністичного ладу” [49, с.. 227].
Роботу з’їзду припинила польська поліція, заарештувавши 26 його
делегатів [59, с.. 37].  Оскільки з’їзд проходив у приміщеннях, які
відносилися до собору Святого Юра, подальший судовий процес
отримав назву “святоюрського”. Суд, що проходив від 22 листопада
1922 р. до 11 січня 1923 р., перетворився в трибуну пропаганди
комуністичних ідей [45, с. 44].

У січні 1922 р. відбулася нарада організаторів КПСГ, яка
прийняла рішення про відбудову партії. Для цього було намічено
скликати повітові партійні з’їзди й обрати на них повітові партійні
комітети, встановити зв’язок з братніми компартіями, придбати
партійну літературу тощо. На нараді було прийнято рішення
організувати у Празі “Закордонне бюро допомоги КПСГ”, де видавався
партійний орган “Наша правда”, журнал “Наш стяг”, друкувалася
“Комуністична бібліотека КПСГ”, було налагоджено транспортування

комуністичної літератури в Західну Україну [45, с. 45].
5 вересня 1922 р. ЦК КПСГ звернувся з листом до Виконкому

Комінтерну, у якому поставив питання про відновлення гасла
возз’єднання Східної Галичини з радянською Україною, як найкращого
засобу мобілізації мас на революційну боротьбу за соціальне і

національне визволення [57, с. 209]. Відносини між Компартією
Польщі та КПСГ набрали особливо різкого характеру в другій
половині 1922 року під час сеймових виборів. КРПП вважала, що

комуністи повинні брати активну участь у сеймових виборах [56]. На
з’їзді КРПП, який відбувся в Москві 1922 р., було порушено питання
про направлення до Польщі спеціальної делегації для того, щоб
“добитись лєгалізації в Польщі комуністичної партії” [26]. КПСГ-
офіційна створила легальну організацію “Союз пролетаріату міст і сіл”,

яка давала можливість підпільній партії боротися за голоси виборців
[58, с. 14–15]. КПСГ-офіційна створила у Східній Галичині низку
окружних комітетів Союзу на чолі з центральним виборчим комітетом,
що випускав українською і польською мовами газету “Робітнича

трибуна”. Однак до сейму були обрані лишень два польські комуністи
[36, с.. 43]. У програмі “Союзу пролетаріату міст і сіл” були соціальні
вимоги – подолання безробіття, передача поміщицьких земель селянам,
у зовнішній політиці – “зірвання з всяким авантюрним імперіалізом”,



“налагодження нормальних торгівельних стосунків з радянською

Росією та Україною” [14, арк.. 3].
У газеті “Діло” відзначалося: “Перед двома днями згадали ми про

виборчу відозву галицьких комуністів, що виступають під фірмою
“Союз пролєтаріату міст і сіл”. …Беручи участь в польських виборах,
“пролєтарі міст і сіл” стають на польському державному становищі. …
Вони …на приказ своїх варшавських повелителів …намагаються
запрягти українських робітників і селян Східної Галичини до
польського державного воза [34]. Своєю чергою КПСГ-опозиційна

бойкотувала вибори [58, с.. 14–15], вважаючи, що вона є складовою

частиною українського національного руху [56].
Слід сказати, що польська поліція перед виборами намагалася

виявити всі комуністичні організації та не допустити їх до
передвиборчої агітації. Так, окрім КРПП, комуністичними були
визнані такі єврейські організації, як Комбунд, Поалей-Сіон (лівиця),
Ферайнігте, а також їхні сателіти – Концукунфт під егідою Комбунду,
Цукуфунт під егідою Бунду, Арбайтер Хайм під егідою Поалей-Сіону
(як лівиці, так і правиці). Також визнано комуністичною Українську
соціал-демократичну партію, хоч формально вона не вступала

до ІІІ Інтернаціоналу і, звичайно, КПСГ [13, арк. 1].
ІV конгрес Комінтерну (5 листопада – 5 грудня 1922 р.) обговорив

питання про реорганізацію Виконавчого Комітету Комуністичного
Інтернаціоналу. На конгресі підкреслювалося, що головне
організаційне завдання, що стало перед Комінтерном, полягало в тому,
щоб перетворити Інтернаціонал у “дійсно централізовану, єдину
партію”, а для цього необхідна “строга дисципліна секцій, що входять
до складу Комінтерну, і більш строгий контроль з боку
Виконкому” [44, с. 14].

На західноукраїнських теренах активо діяли молодіжні
комуністичні організації. Після падіння КПСГ у вересні 1920 р.
комсомольський рух перейшов у підпілля, частково був перенесений за
кордон,  зокрема в Австрію,  де підтримував тісний зв’язок із
закордонним комітетом КПСГ у Відні. У другій половині 1921 р.
гурток Галицької комуністичної молоді взяв у свої руки видання
легального віденського видання “Наш стяг”, який став першим
західноукраїнським молодіжним комуністичним органом преси
[42, с. 138]. У лютому 1921 р. була створена підпільна комсомольська

організація у львівській українській гімназії [59, с. 36]. У жовтні



1921 р. відбувся з’їзд комуністичної молоді Східної Галичини, на
якому, зокрема, було прийнято статут Спілки Комуністичної молоді
Східної Галичини. Прийняте рішення про видавництво друкованого
органу комсомолу Східної Галичини “Спартак”. Цього ж часу гурток
студентської комуністичної молоді у Львові почав видавати підпільний

журнал польською мовою під назвою “Czyn” [42, с.. 139]. З
ініціативи комсомолу були створені молодіжні секції в навчальних
закладах, профспілках, культурно-освітньому товаристві “Воля”. Уже
до літа 1922 р. в Галичині було створено єдину комсомольську
організацію, що ввійшла незабаром як автономна одиниця до Союзу

Комуністичної Молоді Польщі [63, с. 76].
Наступ на національно-культурні права українців у Східній

Галичині підштовхував багатьох представників українського
громадянства до еміграції на радянську Україну. Одним із мотивів
було прагнення здобути вищу освіту. Також галицька українська
інтелігенція внаслідок дискримінаційних обмежень польської
окупаційної влади не могла знайти собі роботу за фахом на
західноукраїнських землях [54, с. 8–9]. Ці емігранти ставали джерелом
для формування агентурної мережі на Західній Україні, коли після
відповідної підготовки на території радянської України чи радянської
Росії вони поверталися на батьківщину.

Слід зазначити, що значною мірою розміщенню радянських
агентів на польській території сприяла широка репатріаційна акція, яка
проводилася згідно з Ризьким мирним договором. Так, разом із
польськими переселенцями практично безперешкодно на територію

Польщі переходили радянські агенти [11, арк.. 3]. Окрім агентів, які
прибували з території радянських Росії та України, на території
Західної України агітацією займались українці, які прибували з

Америки [12, арк. 24]. В обіжнику воєводського управління
від 19 вересня 1921 р. вказувалося: “Дійшло до нашого
відома, що реемігранти, які повертаються в край з Америки, радянської
Росії і т.д., привозять у великій кількості газети і
літературу… комуністичного… змісту. Ці реемігранти…, прибувши в
край, розгортають комуністичну… пропаганду... Також не виключено,
що серед тих, які повертаються, є агітатори та емісари, навмисно

послані і відповідно навчені” [22, с.. 92]. Чимало агентів прибувало з
Відня із завданням підготовки до революції в Польщі [6, арк.. 1].

Більшовицьких агентів вербували за спеціально виділені кошти:



“Розвідувальна служба виконується за допомогою агентів,
донощиків тощо, осіб, послуги яких оплачуються особливо
призначеними для цього засобами, також, і в основному, через
спецоргани” [20, л. 115].
Шпигунам, які працювали на території Польщі, видавали документи на
різні прізвища, які вироблялися на території Чехословаччини, Румунії,

Польщі для вільного переходу агентів через кордон
[18, арк.. 13]. Більшовицькі агенти мали чітко вироблений спосіб
конспірації. З агентурних донесень польської поліції: “Більшовики
видумали досконалий спосіб легалізації своїх агітаторів, шпигунів та
інших функціонерів, яких висилають до польської держави. Спосіб цей
полягає в тому, що добре законспірований більшовицький агент у
даній місцевості виробляє за великий хабар документи на імена і
фотографії, які прислані з другого боку фронту. Після вироблення
таких документів вони висилаються до…  Мінську… звідки
більшовицькі емісари різними дорогами та способами дістаються до
Польщі. Прислана фотографія має свій таємний номер в альбомі, де
записуються документи агентів… Функціонер… обов’язково мусить

чимось займатись, щоб не привернути увагу польських властей” [6,

арк.. 6]. Агенти вербувалися також серед місцевих чиновників,
розвідку проводили й офіційні радянські делегації [17, арк. 3].

Агентурні кадри ретельно готувалися. Так, на території
радянської України, в Одесі існували політичні курси, що готували
кадри для агітаційної роботи за кордоном. Тільки у 1921 році ці курси
закінчило 360 слухачів, з яких 70 % – були комуністи, серед них були
поляки, чехи, румуни та євреї, які висилалися за кордон, зокрема в
Польщу, для агітаційної роботи [11, арк.. 36]. Про це свідчить той
факт, що на початку грудня 1921 року в Москві відбувся з’їзд
польських комуністів, на якому відбувалися гарячі дискусії про
тактику діяльності на території Польщі. З’їзд вибрав редакційну
комісію, яка повинна була займатись агітаційною літературою.

Окрім того, з’їзд ухвалив вислати до Польщі 36 агітаторів для

утворення комуністичних осередків [12, арк. 51].
Польські поліційні зведення вказували: “Більшовики масово

висилають агентів з метою шпигунства, а також для налагодження
контактів з місцевими комуністами. Першим способом є висилання
жінок на торг у Підволочиськ, навіть далі вглиб краю і вони не



зустрічають жодних перешкод, оскільки ріку Збруч можна цілком
у кожному місці перейти вбрід. …Іншим способом є еміграція з-за
кордону. Серед емігрантів можуть перебувати десятки більшовицьких
агентів”. Євреї за допомогою еміграційного агенства “Hiag” давали
можливість в’їхати великій кількості більшовицьких

емісарів [17, арк. 1].
Водночас радянський уряд підтримував повстанський рух на

Західній Україні. Радянська преса періодично подавала інформацію
про появу збройних ватаг у Східній Галичині, діяльність яких

пов’язувала з виявом протесту західноукраїнського населення [33].
Частина таких військових формувань діяла під керівництвом
Правобережного бюро Закордонного відділу ЦК КП(б)У (“Закордоту”),
перед яким стояли такі завдання: підтримувати зв’язок з фронтом,
передавати повідомлення військового характеру і тероризувати
військові сили в прифронтовій зоні, готувати широкомасштабні, масові
повстання на окупованій території, збирати дані про діяльність різних
контрреволюційних груп, а також оберігати організацію від
провокацій. Уповноважені прифронтової зони повинні були
підтримувати безпосередній зв’язок з фронтом і передавати

повідомлення військовій розвідці та її бригадам [37,
с. 146]. Натрапивши на слід діяльності Закордоту, польський уряд
надіслав 25 вересня 1921 р. ноту УСРР Міністерства закордонних
справ за підписом його керівника п. Скірмунта, у якій ішлося, що
польський уряд має докази безпосередньої участі “українського уряду
спільно з російським урядом в організації так званого “Закордоту”. За
даними польського уряду, уряд УСРР виступав посередником у
фінансуванні діяльності “Закордоту”, кошти для Київського підвідділу
“Закордоту” були виплачені завдяки посередництву Київського банку.
У розпорядженні польського уряду були матеріали, котрі
підтверджували, що Закордот безпосередньо підпорядковувався
центральним комітетам компартії України і Росії, а також вказувалося,
що передбачалося створення бойових відділів за допомоги українських
націоналістів [37, с. 148].

В “Українському вістнику” вказувалося: “Чимраз численніші
рапорти, які надходять до цивільних і військових властий,
стверджують існування на східних окраїнах широкої большевицької
організації, яка рекрутується переважно з напливового елементу.
Змаганням тої організації є викликування заворушень і піддержування
ферменту. Праця ведена з великим накладом матеріальних засобів та



заосмотрена в значні кадри платних агентів, як також велику
кількість оружя. З боку уряду звернено на це увагу, одначе здається,
що до тепер приноровлені заходи не вистарчають в повні” [25].

Окремою сторінкою в діяльності Закордоту були дії
партизанських загонів. Польські агентурні повідомлення з посиланням
на російські джерела повідомляли 1921 року, що “Штаб 6 дивізії
вислав 250 комуністів до Польщі…, 125 польських комуністів…
Агенти ці вербувались з 27 польської дивізії в Уфі. У
найближчих днях штаб тієї 6 дивізії мав намір вислати сто чоловік зі
Смоленська і 100  зі штабу дивізії”, спрямовуючи їх на територію
Білорусі та Волині. Центром цієї організації був Брест-Литовський.
Агенти проводили комуністичну агітацію, здійснювали терористичні
акти, вербували добровольців до майбутньої польської червоної армії,
організовували великі страйки, проводили заходи для збудження
ненависті серед російсько-української громадськості до поляків,
викриття шпигунів, які надіслані до Росії, знецінення польської марки,
створення складів зброї та боєприпасів, захоплення і знищення складів
зброї та боєприпасів, організація армії, повалення існуючого
державного ладу, пропагування комуністичної ідеї [7,

арк. 1].  Один із заступників начальника Закордоту вказував, що
партизанські загони, окрім вибухівки, не мають озброєння, тому
просив у липні 1921 р. Реввійськраду ХІІ армії допомогти забезпечити
діючі загони зброєю та одягом принаймні до того часу, поки вони не

почнуть отримувати його самостійно від ворога [37,

с. 148]. Для полегшення своїх військових операцій комуністи вели
шпигунську роботу. Так, 1921 р. у Тернопільському повіті існувало
шпигунське угруповання, членів якого затримали польські військові із

засобами для розвідки [16, арк. 4].
До середини листопада 1922 р. з радянської України через Збруч

до Галичини проникло 8 кінних загонів, у кожному з яких налічувалося
від 30 до 50 осіб. Керував цією операцією колишній командувач
Червоної Української галицької армії (ЧУГА) В. Порайко [35, с.. 40].
На Тернопільщині діяла “Червона дванадцятка” – одна з партизанських

груп, які діяли восени 1922 р. [48, с. 101] Ця організація була пов’язана
з КПСГ та Закордотом. Вона була розгромлена в жовтні 1922 р. [47,

с. 301]. Наприкінці 1922 року з боку радянської України на межі



польсько-румунсько-радянського кордону, уздовж ріки Дністер,
на територію Західної України перейшли військові загони. Частина їх
прибула на територію Буковини, щоб своєю діяльністю посилити
диверсійну діяльність груп, які вже існували на території Галичини [12,

арк. 55].
Радянські розвідники опрацьовували також питання повернення

радянських військовополонених, яких, навіть за применшеними
даними, із 130 тисяч у польському полоні загинуло 25 тисяч

[51, с. 237]. У радянсько-польському діалозі тема
військовополонених Української галицької армії (УГА) не виносилась
на обговорення, оскільки, з одного боку, радянська сторона ставилася
до проблеми Східної Галичини як до внутрішньої справи Польщі, а з
другого – мала щодо неї власні наміри. Вона була зацікавлена в
поверненні з польських таборів до Східної Галичини прокомуністично
налаштованих українських вояків, оскільки вбачала в них потенційний

матеріал для проведення підривної діяльності [52, с. 17]. За активної
участі КПСГ були створені комуністичні осередки і групи в основних
центрах розташування військ УГА на території

Чехословаччини [57, с. 181].
Галицькі комуністи, особливо “васильківці”, були переконані, що

в Галичині та на Волині розгортається революційна ситуація, яка
завершиться загальним повстанням і приєднанням краю до УСРР.
“Васильківці” нерідко очолювали партизанські загони, які провадили

збройну боротьбу з польською поліцією [47, с. 301]. Однак у
доповідній записці ЦК КПСГ стверджувалось, що збройна боротьба
мала лишень підривну мету, а не передбачала боротьбу з регулярними
польськими військами: “ЦК КПСГ спростував твердження, ніби
східногалицькі комуністи прагнуть шляхом локальних повстань
домогтись звільнення Східної Галичини від окупації Польщі і
здійснити об’єднання з радянською Україною.

...КПСГ далека від того, щоб захопитися “манією повстанчества” і
думати про успішний вислід збройного виступу проти армії білої
Польщі, але рівночасно не можна не віддати належного визнання тій
революційності і готовності до боротьби галицьких мас, коли б на це

прийшов слушний час” [57, с. 226–227].
13 листопада 1922 р. повноважний представник УСРР отримав від

польського уряду ноту такого змісту: “Міністерство закордонних справ



дозволяє собі звернути увагу повноважного представництва
Української Соціалістичної Республіки Рад на регулярні в останній час
порушення кордонів Речі Посполитої озброєними бандами, які
сформовані на території Української Радянської Республіки.
…Міністерство закордонних справ має достатньо доказів, які
констатують, що на території Радянської України існує спеціальна
організація, яка підтримує злочинні дії банд, які переходять з України
на територію Польщі. Ця організація, яка носить назву “Галревком”,
керується Мануїльським, Затонським і Федорчуком” [2, арк.. 8].

У відповідь на цю ноту радянський представник висловив
заперечення: “Не зважаючи на глибоке обурення, яке викликають
серед українських робітників та селян заходи польського уряду
стосовно насильницького приєднання Східної Галичини до Польщі,
яке порушує право самовизначення галичан і міжнародні договори,
Український Радянський уряд вважає, що збереження мирних
добросусідських відносин з Польщею є не лишень міжнародним
обов’язком, але також і дійсною умовою відродження економічного
життя між обома державами” [2, арк.. 8]. Тобто всі звинувачення
польської сторони радянське керівництво спростовувало.

Польська влада проводила заходи щодо послаблення
партизанського руху восени 1922 р. У 1922 р. за вироком польського
суду були страчені за організацію повстання в Галичині Петро
Шеремет і Стефан Мельничук [30]. Станом на грудень 1922 року в
тюрмах Польщі було до 1000 чоловік, звинувачених у комуністичній

діяльності [27]. Щоб запобігти ввезенню листівок і літератури в
Польщу, польські прикордонники здійснювали обшук радянських
службовців, які перетинали кордон [32].

Радянський уряд Росії інспірував цілу низку пробільшовицьких
організацій, зокрема на Західній Україні. Однією з таких організацій
була так звана Центральна комуністична організація в Ужгороді,
заснована в грудні 1920 року. Засновником був син багатого купця в
Ужгороді Гатт Гельбер, якого згодом арештували чеські власті.
Осередком діяльності цієї закарпатської організації на Західній Україні
був Станіслав. Між ужгородським і станіславським осередком зв’язок
здійснював кур’єр, який перевозив інструкції, літературу та кошти до
Львова. Ця організація мала чимало осередків на підприємствах.
Згодом центр організації був перенесений зі Станіслава до Львова [11,

арк. 15–20]. Слід сказати, що комуністична організація в Ужгороді за



допомогою кур’єрів підтримувала тісні стосунки з комуністичною
організацією в Берліні. У свою чергу берлінські комуністи отримували
літературу та інструкції щодо своєї діяльності безпосередньо з Москви.
Таким чином, ужгородська комуністична організація, яка свою
діяльність вела і на території Західної України, підтримувала тісні

стосунки з урядом РСФРР [12, арк. 37]. Згідно з польськими
агентурними даними, того часу “у Берліні утворився комітет
більшовицької пропаганди у Східній Галичині. ...Посланці з
берлінського з літературою, розпорядженнями, які берлінський комітет
отримує безпосередньо з Москви… призначені для пропаганди у
Східній Малопольщі, мають добиратись до віддалених місць

Малопольщі” [7, арк. 1].
У листопаді 1922 року польська поліція виявила в Гданську

комуністичну організацію, у якій перебувало майже 20 тис. членів,
здебільшого євреїв. Ця організація мала свої осередки в Галичині,
звідки походили більшість членів,  зокрема керівник Траубер. Метою
організації було входження її членів до польських урядових
організацій і в разі перевороту – створення власної поліції та знищення
польських урядовців. Поліції було наказано викрити та знищити членів

організації [12, арк. 57].
Також на території Польщі розповсюджувалися радянські

агітаційні матеріали, які проникали різними шляхами, зокрема за
допомогою агентів. Багато агіток пересилалося поштою з Америки,
оскільки американська кореспонденція оминала цензуру у
Львові. У таких листах знайдено такі американські
комуністичні часописи, як “Українські робітничі вісті”, “Молот” тощо.
Для розповсюдження цих видань використовувались польські легальні
видання, у які вкладалися комуністичні газети [10, арк.. 30]. У м. Рівне
польська поліція арештувала радянського комісара, якого послав
радянський уряд для передвиборчої 1922 р. агітації у східні повіти
Польщі. Ним було організоване бюро для комуністичної агітації перед
виборами до польського сейму [24].

Через Чехословаччину на територію Західної України потрапляв

пресовий орган КПСГ – “Наша правда” [16, арк.. 3]. Для впливу на
західноукраїнське населення більшовики на Західну Україну засилали
агентів не тільки з території СРСР, але й з інших країн, зокрема з
Австрії, де комуністи мали свій головний осередок у Відні [6, арк. 1].
“Український вістник” так писав про віденський комуністичний



осередок: “Дня 9 квітня появився у Відні “Орган Комуністичної
Партії Східної Галичини… “Наша Правда”.... Політичним змаганням
комуністичної партії Східної Галичини є “Галицька радянська
соціялістична республіка”. “Наша Правда” закликає робітників і
убогих селян, щоб вони приготовлялися до диктатури пролетаріату та

всюди засновували комуністичні організації” [29]. Окрім “Нашої
правди”, Закордонний комітет (потім Закордонне бюро) допомоги
КПСГ у Відні організували серію книжок “Комуністична бібліотека
КПСГ”, молодіжний журнал “Наш стяг”, “Бібліотечку комуністичної

молоді” тощо [39, с.. 47].
Велику роль в агітації відігравали легальні організації та їхні

видання. Так, товариство “Просвіта” й гуртки Української соціал-
демократичної партії з 1922 р. перейшли на комуністичні позиції,
пізніше злилися з організаціями КПЗУ (ліве крило УСДП). У 1922–
1924 рр. вони видавали в Луцьку газети “Українське життя”,
“Селянська правда”, інші. Також розповсюджувалися радянські

“Правда”, “Известия”, інші [39, с. 48–49].
Безсумнівно, агітаційну діяльність активно фінансувало

радянське керівництво. Поліційні донесення вказували, що з Москви та
Берліну через Варшаву ішли гроші, за якими з Варшави виїжджали
члени ЦК КПСГ.  Гроші до Варшави доставляли платні кур’єри з
Чехословаччини, рідше – з Росії, оскільки у цьому напрямку агентам
було важче працювати [16, арк. 17]. Також у лютому 1921 р. за
допомогою КП(б)У, українських секцій у різних країнах світу було
організовано закордонний комітет допомоги КПСГ. За його
ініціативою 30 грудня 1921 р. у Празі на нараді представників
закордонних організацій КПСГ було створено Закордонне бюро
допомоги партії [61, с.. 95]. У статуті ЗБД КПСГ зазначалося: “1. Мета.
ЗБД [Закордонне бюро допомоги. – О.Ф.] КПСГ ставить собі ціллю
технічну, матеріальну і літературну допомогу комуністичній партії
Сх. Галичини. …5. Обсяг праці. ЗБД політично і технічно керує всіма
видавництвами КПСГ за кордоном. …6. Політична робота. ЗБД
провадить політичну роботу тільки таку, яка зв’язана з виданням
“Н.П.”, “Н.С.”  і “Ком. Бібліотеки”, провадячи її в дусі інструкцій ЦК
КПСГ, або загальних деректив Комінтерна. 7. Контроля фінансів. Всю
фінансову контролю ЗБД переводить ЦК КПСГ, через свого
відпоручника. …8. Відносини з краєм. У всій своїй праці ЗБД цілком
підлягає вказівкам і дерективам ЦК КПСГ, як в справах технічних, так
і в справах політичних (зв’язаних з видавництвами) і взагалі у всіх



справах організаційного характеру” [5, арк. 126–127].
Значну допомогу КПСГ надавали американські комуністи. Як

вказувалось у донесенні до ЦК КП(б)У, “Закордонне Бюро Допомоги
Компартії Сх. Галичини” є органом зв’язку між Українською
Федерацією Робітничої (Комуністичної) Партії Америки і Компартією

Східної Галичини” [5, арк. 62].
У радянській Росії для збору коштів для допомоги в’язням-

комуністам у Польщі з вересня 1922 року було створено при
Політбюро ЦК РКП комісію, яка керувала збором пожертвувань.
Особливо вдало проходив збір коштів на Україні. Усього за три місяці
було зібрано 140 мільярдів карбованців. Також кампанія допомоги
велася серед польської еміграції в Австрії, Німеччині та Америці, але
зібрані там суми були незначними. Одночасно зі збором матеріальних

коштів Компартія Польщі вела кампанію за амністію політв’язнів [27].
13 вересня 1922 р. на засіданні бюро Товариства старих

більшовиків Ю. Мархлевський виступив за розришення існуючої
організації допомоги політичним в’язням усіх капіталістичних країн і
вніс пропозицію про утворення Міжнародної організації допомоги
робітникам (МОДР). На наступному засіданні Товариства старих
більшовиків 22 вересня 1922 р. цю пропозицію було прийнято. Їхню
ініціативу підтримало Товариство колишніх політкаторжан. Президія
Виконкому Комінтерну на своєму засіданні 24 листопада 1922 р.
схвалила пропозицію про створення МОДР [60, с. 20]. У грудні 1922 р.
при Комінтерні було утворено “Міжнародне товариство – допомога
борцям революції”, або МОДР з центром у Москві. Метою товариства
була допомога в’язням-комуністам, які перебували в закордонних
тюрмах. Кошти це товариство збирало як у Радянському Союзі, так і
за його межами [31].

Головними завданнями МОДР були: “1. Об’єднання широких мас
трудящих, які не перебувають у безпосередньому контакті з
компартією, для боротьби проти білого терору. Основні засоби цієї
боротьби: організація масових політичних кампаній; мобілізація
громадської думки через пресу, збори, демонстрації та ін; організація
міжнародного протесту і бойкоту проти терору, організація кампаній
на користь амністій політв’язнів, організація міжнародних виступів
протесту проти класової юстиції і політичних процесів, об’єднання цих
кампаній для мобілізації широких пролетарських і селянських мас.
2. Матеріальна і моральна підтримка політв’язнів і тих, хто
переслідується, та їхніх родин. 3. Організація юридичної допомоги



жертвам класової юстиції. 4. Організація юридичних центральних
бюро для полегшення можливості створити однорідні методи захисту,
принципово зкоординовані з усією революційною боротьбою. Обмін
досвідом з метою міжнародного впливу на терористичну юстицію
через центральні юридичні бюро окремих країн (міжнародна боротьба

проти класової юстиції). 5. Допомога і підтримка політемігрантів” [60,

с. 23].
Польська поліція ретельно відстежувала всі прояви комуністичної

діяльності, в одному з донесень ідеться: “До усіх панів старостів.
Згідно з останніми відомостями, що надходять до Міністерства
внутрішніх справ,  в останні місяці в нашому краї шириться
комуністична агітація. Доказом цього може бути: 1) вилучення
комуністичних листівок та видань… із заголовком “На допомогу
радянській Росії”…, “Громада”, “Залізничний робітник” тощо;
2) поліцією виявлені комуністичні конспіративні організації, як:
комуністична організація..., яка мала на меті спеціальне завдання
перевезення комуністів через кордон...; арешт комуністичної
шпигунської організації у Тернополі; ліквідація дуже розгалуженої
повстанської комуністичної організації, яка керована з організації, яка
знаходиться у східній частині Польщі під назвою “Закордот” тощо,
також мережа таких організацій у процесі ліквідації; 3) до Міністерства
надходять відомості про явища із комуністичним забарвленням, які
мають місце у різноманітних місцях краю…; 4) чисельні страйки, які
мають місце в останній час…; 5) непевний і часами антипольський
настрій з виразним комуністичним забарвленням у деяких місцевостях

на східному кордоні” [7, арк. 13]. У таємному донесенні
польської поліції від 18 грудня 1921 року подаються такі види
комуністичної діяльності: „1) розповсюдження комуністичних листівок
та видань…; організація різноманітних таємних комуністичних
осередків; …з’їзди та інші тимчасові організовані явища, які мають
комуністичний характер; …страйки…; …антипольські настрої
національних меншостей з виразним комуністичним забарвленням на
східних територіях Польщі” [11, арк. 3].

Також польська поліція відслідковувала економічну діяльність
комуністів. Слідчо-політична експозитура в Сяноку отримала секретну
відомість, “що купці та торговці кіньми, …масово викуповують коні у
селян… Західної України…, комуністичні українські організації
розділюють закуплені коні поміж українським населенням у Росії, а
також у радянській Україні у повітах, які межують з Польщею. Ці коні



мають бути вжиті до створення кінної армії у разі збройного

виступу українців проти Польської держави” [8, арк. 2]. На думку
польських поліційних служб, “у січні 1922 року радянський уряд, через
більшовицькі місії скуповував збіжжя у Польщі… Цим самим
радянський уряд намагався викликати штучну нестачу зерна, або
принаймні його подорожчання і цим самим спровокувати

невдоволення частини населення Польщі” [12, арк. 49].
Після радянсько-польської війни уряди РСФРР та УСРР,

проводили пропаганду комуністичних ідей у Польщі, боротьбу з
урядом УНР (в екзилі), підтримку комуністичних сил.
Західноукраїнські землі залишалися стратегічним напрямком політики
РСФРР та УСРР. Протоколи засідань Політбюро ЦК РКП(б) поч. 1921
р. засвідчують, що більшовики взяли курс на розклад державних
інституцій Польщі шляхом розгортання комуністичного руху
всередині країни. У своїй політиці на Західній Україні радянський уряд
використовував різні засоби – інспірувалися більшовицькі організації,
надсилалися агенти, які займалися агітацією та допомагали у створенні
бойових організацій. Також за допомогою агентів провокувалося
невдоволення населення, яке виливалося в акції протесту, зокрема у
страйки, маніфестації, які нерідко закінчувалися кровопролиттям.
Робота серед населення велася за допомогою комуністичних агентів,
також преси, яка фінансувалася радянським урядом. Однак через
політичну свідомість західноукраїнського населення радянська агітація
не знаходила того відгуку в політичному та суспільному середовищі,
який міг би призвести до зміни політичного устрою в Західній Україні.
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Целью исследования является изучение влияния советского
правительства на коммунистические силы Западной Украины. Автор
анализирует деятельность коммунистических организаций на
территории Восточной Галиции, в частности Коммунистическую
партию Восточной Галиции, Коммунистическую рабочую партию
Польши и их партии-сателлиты. Советское правительство влияло на
внутреннюю жизнь западноукраинского общества постедством
деятельности коммунистических организаций, коммунистических
агентов, агитации в многих общественных организациях.

Ключевые слова: Западная Украина, советская Россия,
Коммунистическая партия Восточной Галиции, коммунистические
организации.

The subject of the research is influence of soviet government into
kommunist forces of Western Ukraine. The author analyses activity of
communist organizations on territory of Eastern Galychyna as Communist



Party of Eastern Galychyna, Communist Worker Party of Poland and
their satellite parties. Soviet government interferences in to internal life of
society of Western Ukraine thorough activities of communist organizations,
communist agents, agitations in many of civil organizations.

Key words: Western Ukraine, Soviet Russia, Communist Party of
Eastern Galychyna, communist organizations.


