В ід В и да в �ч и ц т в а.
Печатаючи ці спомини ·осипа Левицького,
сотника ГалицькоУ f\рмії,
звертаємо увагу
української суспільности на це, що вони
являються немов другим боком медалі, вирізь
бленої споминами Дра Осипа Назарука п. з.
,,Рік на Великій Україні.••
Як у споминах п. Назарука головна увага
присвячена політичним відносинам і характерн
е.тикам, а на військові тільки 1ут і там кинено
одну або другу смугу світла (оскільки це 6"ло
потрібне для освітлення політичних відносин),
- так у цих споминах якраз навпаки: життя й
траrедія Українського Війська з Галичини зай
має головно увагу автора, а на політику він
тільки тут і там озирається, як на джерело нещасть,. що падуть на в1исько.
З цих споминів українська суспільність
ВІ"!ерше довідається про це, як скоро галицьке
військо виробленим в Галичині способом праці
м іж народом трафило до душі народньоУ маси
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також на Великій Україні. Це дає нам Галича
нам не тільки внутрішню сатисфакцію, але й
обовязок іти туди, на землі Великої України,
щоби піднести в них національну свідомість
бодай до галицької висоти. З другого знов боку
це дає всім Українцям міцні аргументи п�ред
світом на т�, що тільки українська влада й
українська армія може трівало успокоїти укра
їнський народ. Ці місця 'споминів, які_ предста
вляють довіря народніх мас до галицької армії
й влади, повинні наші місії й публіцисти за
кордоном як найскорше помістити в чужій пресі
з відповідними коментарями й перспективами та поти їх повторяти чужій публиці на всі лади,
аж поки не переконаємо чужу ОПІНІЮ, що це
прсівда, з якої треба витягнути консеквенції в
імя трівалого мира Европи.
Таким чином українська суспільність, дяку
ючи скорій праці галицьких працьовників, вже
тепер може собі виробити погляд на відносини
Великої України і на працю та долю Галичан,
яких туди загнала воєнна· хуртовина. Ждемо·
ще тільки докладних і ясних споминів тих Га
личан, що видержали ще довше на Великій
Україні і навіть перейшли зі зброєю за Дніпро.
Спомини їх малиб спеціяльний інтерес для
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української суспільности й історії, бо Лівобе·
режна Україна (в порівнанню з Правобереж
ною) має розмірно мало місцевостей і діячів,
звязаних з н а ц і о н а л ь н о ю історією україн
ського народу.
Вся ця мемуари� праця Галичан важна не
тільки сама собою. Хто знає, чи ще більша
вага її не полягатиме на тім, що вона спонукає
може наших наддніпрянських братів зі свого
боку і в своїм світлі представити докладно великі
події, які переживає наше поко!]іння.
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І.
Як дбало Придніпрянське Правительство
про Га л и ц ь к у А р м і ю.

Ніколи пе �абуду хвилі переходу Галицької Армії
ва теріторію Великої України. Відділ, в яким я, як
"в.1Іікві;;,;овапиіі" nачальпик Окр. Доповняючої Ко.111апдп
Вережапп, їхав (Команда Етапу ІП. Корпуса), -переходпв
річку Збруч ранком: дпя 17. липня 1919р.
3а нами дими та :м:рака, - перед вамп ааа rорбків
uідійма.лося роакішне, чисте сонце.
Неімовірні верениці обоаів, у яких переміша.11ися
всі барви та мабуть і всі роди галицьких доморослих
живучп істот від чоловіка до нурки, струею просува
лися :між rорбка:вш. Старі люди, жінки плакали, проща
ючися може й ва все а рідною вемлицею. Хлопці співали ...
Бопп с1rіва.,1и і в радости і в хвилі болю та страждання.
Тепер співом ааrлушити хотіли біль, що rрпв серце.
Тужливою мельодіею ааавучма десь rар11онія і
в·rпхла .. . 3а вами 11рака ... 3а нами і сльовя та
горювання наших жінок та дітий, - аа нами вже
біцва та любовю багата рідна аемлпця ..•
Та перед нами сонце і ва.,ція . ..
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