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Історія Української Гельсінської спілки — це тільки два роки з історії Украї
ни. Проте ці роки мали вирішальну роль у боротьбі за незалежність України. 
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Друга частина книжки охоплює період від 1990-го до 2013 року. Це три
валий період боротьби і виживання. Боротьби за ідеали незалежної України, що 
його Українська республіканська партія успадкувала від УГС та всіх попередніх 
українських інтелектуалів і борців за самостійність України та як вона сама уявля
ла образ української держави. Боротьба за цей ідеал — і збройна, й ідеологічна 
— суперечила московській імперській ідеології й імперському духу, який і після 
проголошення незалежності 1991 року чорною хмарою висів над усім духовним 
і культурним життям українців. Того партію намагалися знищити засланням 
до її керівництва провокаторів, створенням неймовірних фінансових труднощів та 
ізоляцією від народу, забороною доступу до телевізійного екрану й радіо.

Всякий, хто прочитає цю частину тому, здивується: як змогла УРП вижити 
до революції, щоб почати розбудовуватися в час війни з московською агресією? 
І тут знайде читач відповідь.
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 Подяка
Із добродієм Сергієм Овчаруком я познайомився давно, 

Разом працювали в Українській республіканський партії на 
ідею розбудови української України. Він із тих українців, 
які любов до рідного краю та національної державності 
виявляв не так у словах, як у ділах, і завжди підтримував 
партію грішми.

Ідея надрукувати мої твори в багатотомнику 
належить також йому. Не тільки ідея — оплата 
видання. Тож кожен читач, який знайде у цьому виданні 
моїх творів щось цікаве чи корисне для себе, хай подякує 
щирому українцю Сергію Овчаруку та його дружині 
Ользі, що з поваги до мого життєвого шляху упродовж 
тривалого часу відривали кошти від свого сімейного 
бюджету й оплатили це велике видання.

Дай їм, Боже, добре здоров'я і щасливу долю!

Левко ЛУК'ЯНЕНКО
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