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Вступ

Цю книгу я не планувала писати, але так сталося, що після 
виходу статті у газеті «Scwäbische Post», де я розповіла про 
мою туристичну розважальну подорож дорогами німецьких 
поселень на Львівщині, до мене стали звертатися нащадки 
галицьких німців.
Вони з радістю та натхненням ділилися історіями власних 
родин і хотіли, щоб я – українка дізналася більше про їхніх 
предків галичан. Поступово я нагромадила матеріал і усний, 
і письмовий. Мені до рук потрапили збірки журналу Товари-
ства галицьких німців за сім десятиліть, починаючи з 1946 року. 
Вивчаючи їх, я захопилася історіями про Львів, Галичину та 
галицьких німців. Якість тих матеріалів дуже різна – окре-
мі статті написані професійними журналістами та вчени-
ми, інші – за свідками подій і є розповідями пересічних селян чи 
городян, але від того вони не стають менш цікавими, швидше 
навпаки, доповнюють забутий галицький колорит.
І тоді я вирішила поділитися своїми знахідками з друзями та 
однодумцями і підготувала цю книгу-збірку статей, мемуарів 
та інших свідчень про життя в Галичині етнічних німців до 
1939 року, коли за таємними угодами між Сталіном і Гітлером 
відбулося переселення народів із території розділеної Польщі. 
Книгу поділено на шість тематичних розділів:
Німці в Галичині в середні віки
Німецькі поселення у XVIII–XX ст.
Австрійська Галичина
Переселення галицьких німців
Сусідство з українцями
Історії Львова та львів’ян
Перед кожним розділом подано короткий авторський відступ, 
де я розповідаю про сучасні події, які відбувалися зі мною під 
час написання книги.
У кожному розділі розміщено матеріали від різних оповідачів. 
Деякі розповіді мають науковий характер – містять чіткий 
фактаж, перелічують історичні дати та події, інші оповіді 
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нагадують листи до рідних і є дуже емоційними та драматич-
ними за змістом. Можливо спочатку буде складно пристосува-
тися до такої швидкої зміни у стилях оповідей. Але я сподіваюся, 
що зміст захопить читачів так само, як захопив мене. Дії 
відбуваються у знайомих нам галичанам з дитинства містах 
і селах. Для окремих незнайомих старих німецьких назв сіл та 
міст я продублювала їх сучасні назви наприкінці книги.
Книга найбільше підійде для підготовленого читача-інтелек-
туала, але також може зацікавити всіх, хто хоче більше дізна-
тися про невідомі сторінки історії свого краю – Галичини.

Cтаття у газеті «Scwäbische Post», де я розповіла про мою туристичну 
розважальну подорож дорогами німецьких поселень на Львівщині


