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В.м.Горобець.

“GAzette de frAnCe” (“Газета Франції”) – одна з найстаріших 
європейських газет. Заснована головою уряду Франції кардиналом ріше-
льє. Виходила 1630-1914 у Парижі. Від лютого 1648 впродовж 50–60-х рр. 
ХVіі ст. регулярно друкувала відомості про події національно-визвольної 
війни українського народу, чисельність і битви козацької і польської армій, 
перемоги під проводом Хмельницького – “дуже здібного воєначальника” 
і “спритного дипломата”. у публікаціях висвітлювалися стосунки запо-
рожців “з іноземними государями” – перемовини і договори з московита-
ми, турками, трансильванцями та ін. 1648 газета оприлюднила повністю 
козацьку угоду з турецьким султаном і того ж року – негативну позицію 
Франції щодо воєнної і фінансової допомоги, якої домагався польський ко-
роль для боротьби проти Хмельницького. Від 25 квітня 1652 газета вперше 
почала вживати термін “україна” на означення територій, володіти якими 
претендувала річ Посполита. Після смерті Б.Хмельницького продовжу-
вала привертати увагу до україни та її стосунків з московією, кримом, 
Польщею, до виступів козаків під керівництвом “генерала тетері”, “хоро-
брого отамана сірка”. джерелом українознавчих матеріалів часопису слу-
жили свідчення французьких послів і агентів у Варшаві, данцигу, Вільно, 
а також безпосередньо в україні.

літ.: івоніна а. Французька сторінка ХVіі ст. про запорозьке козацтво; 
“Gazette de France” про події в україні // Хроніка 2000, 1995, вип. 2–3.

м.м.Варварцев.

галицька битва 1914 – одна з наймасштабніших битв Першої світо-
вої війни між російськими військами під командуванням ген. м. іванова та 
австро-угорськими на чолі з головнокомандувачем ерцгерцогом Фрідріхом 
(18 серпня – 21 вересня). Cкладалася з люблін-Холмської операції, Галич-
львівської операції, Городокської битви та другого наступу 9-ї, 4-ї і 5-ї ро-
сійських армій, переслідування австро-угорських військ по р. дунаєць. Хоча 
основне завдання російського Південно-Західного фронту щодо оточення 
австро-угорських сил не було реалізовано, однак росіянам вдалося досягти 
перемоги стратегічного значення, в результаті якої було захоплено терито-
рію Галичини і частини австрійської Польщі, створено умови для просуван-
ня до угорщини та сілезії. Поразка австро-угорщини в Г.б. звела нанівець 
переваги, здобуті німецькими військами в ході східно-прусської операції 
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1914. Німеччина змушена була активізувати зусилля щодо залучення на бік 
австро-німецького блоку Болгарії і туреччини. російське військове коман-
дування особливо пишалось здобуттям території Галичини, вважаючи його 
завершенням “справи великого князя івана калити”. російська адміністра-
ція на чолі з генерал-губернатором гр. о. Бобринським проводила в Галичи-
ні репресивну політику щодо української культури, греко-католицької церк-
ви (19 вересня було заарештовано митрополита а. Шептицького).

літ.: таленский Н.а. Первая мировая война (1914 – 1918 гг.) (Боевые 
действия на суше и на море). – м., 1944; история первой мировой войны. 
1914 – 1918. В 2-х т. – м., 1975; Грицак я. Нарис історії україни: форму-
вання модерної української нації ХіХ-ХХ ст. – к., 1996; мировые войны 
ХХ века / ред. В.а. Золотарев и др. – м., 2002, кн.1-2. 

о.а. іваненко.

галицька соціалістична радянська респУбліка 
1920. Ви  никла на території Західної україни з ініціативи ркП (б) під час 
польсько-радянської війни 1920. у планах московських більшовиків Гсрр 
мала відігравати роль противаги Західноукраїнській Народній республіці, 
еміграційний уряд якої знаходився у Відні. 8 липня 1920 було сформова-
но склад тимчасового радянського уряду східної Галичини – Галицького 
революційного комітету на чолі з В. Затонським (заст. голови – м. Баран, 
серед інших членів – Ф. конар, м. левицький, к. литвинович, а. Бараль). 
місцем його перебування став тернопіль (з 1 серпня 1920). На місцях було 
організовано повітові, міські та сільські ревкоми. 15 липня 1920 Галревком 
видав “декларацію до працюючих усього світу, до урядів соціалістичних 
радянських республік і до урядів всіх капіталістичних країн”, в якій прого-
лошувалась державна самостійність Галичини та містився заклик до уря-
дів іноземних держав установити з Гсрр дипломатичні відносини. однак, 
позбавлена суверенітету, збройних сил, чітких територіальних меж, вона 
не була визнана навіть з боку рсФрр та усрр. 

Протягом своєї діяльності Галревком видав низку нормативних актів: 
про встановлення радянської влади у східній Галичині; скасування всіх 
законів польської влади, австро-угорської монархії та ЗуНр; ліквідацію 
приватної власності на засоби виробництва; запровадження загальної тру-
дової повинності, 8-годинного робочого дня, матеріального забезпечення 
соціально незахищених верств населення; відокремлення церкви від дер-
жави та школи; конфіскацію церковного майна; передачу у відання Гал-
ревкому поміщицьких, колишніх державних, церковних і монастирських 
земель та маєтків тощо. Більшість населення не підтримала прийняті ра-
дянською владою юридичні акти щодо церкви. 

Гсрр фактично проіснувала до 21 вересня 1920, коли польсько-
українські війська захопили територію східної Галичини і вийшли до 


