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ВІД

АВТОРА

Пишучи оцю першу частину задуманої праці, автор не
претендував на по1вноту висвітле,ння іІсторїї Украї,ни під мос
ковсь,ко-большевиць,кою окуtпаціє, ю п1і'сля падіння Українсь
кої Народньої Республіки. Це .лишається ще оправою май
бутнього і тих наших досл.ідJНикі1в, що житимуть не в умовах
таборового �поневіряння втікачі:в з бать1кі вщини, оку�пованої
ворогом, а також і не 1в умовах, скажімо, з.вичайних фабрич
НИ'Х ро1бітни�і1в на:віть у таwій добре е1юномічно впорядко
ваНІій країні, я,к США. А в цих умовах жив і живе автор, не
маючи з, моги ані користу,ватиоя з бібл,іотечних та архівних
багатст:в, що їх ·можна для даної теми знайти навіть тут, ва
кордо·нами України, хоча і в дуже 06межени1х рОІзмірах, ані
не міг ,він поС11ій
1 но ,й пильно стежити за всі?4 тим, що друку
ється й �виходить у авіт дотичного до ро�зроблюваного тут
питання. Інщ�і 'доводилося йому у ЦИІХ умоrвах 1<1ористуватиоя
й не з" першоджерел, я1<1і були для нь-ого часто-гу�сто непри
сту�пні, а ,3 .щжерел передавал,ьних.
Дл1я успrішного написання історії У·країни під мо1сков�сько
большеви,ць,1<1ою о•купащією, у всій її .повноті й досконалості,
потрі�бні ВІі:,щповід�і матері,яльні засоіби й 1в�,щповідні умови.
До,сл'ЇЩ:ник ,мусить мати також .вмогу віщцавати своїй праці
увесь ,сві1й час 'і �всю овою увагу на протя�зі довго,го чаrсу .
.АІвтор же ,ці,єї книжки тих матеріяльних засобів, тих до1гід
них у,м,ов і достатнього для опрацьо.вання теми часу не мав,
і спроможності його в даному разі були м,а1<1симально оtбме
же,ні.
Тому, беручися ІЗа виовітлення наміченої теми, аrвтор не
сrавив соІбі завдання дати повну наукову рОІзроб,ку історії
України :взятого ним періuду, а СВ'ідомо 01бмежив себе. Він
хот,ів лише, поки 1ще має сили та нкусь спромо*ність, про
робивши крОІпітку, марудну та важку піонеР'ську роrботу й
використавши ,все для нього 'В даних умо1вах приступне, про
ТQІJІТати у цій цілині першу стежку. Він хо11ів накреслити й
пі:д1перт11 достатньо фактами лише д,ві характерні риси у,кра
ЇНІСЬІкОІЇ історіі між двох перших світових ві:йн. З одного боку,
ві1н поставив собі ,за завдання �показати читаче1ві продовжен
в УРСР нестримного процесу українського національного ві:11.1
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на Укра
родження, що поча1вся і набрав титанічного розгону
,
їні після революції 1917 ро,ку, коли та революція розірвала
кайдани московського колоніяльного панування над підби
тими царсь1кою Росією народruми, й коли почала творитися
вільІНа й незалежна Укра:їнсь:ка Народня Республіка. З :дру
гого бо,ку, він намагався з1малювати безоглядне плянове й
систематичне застосування московським большевизмом стра
хітливого колоніяльноrо насильства, грабунку й нечуваного
в історії людства фізичного винищування мільйонів україн
ської людности. Того �винищування, що його окупанти про
вадили :з метою за всЯІку �ціну задушити або, �принаймні, ІЗагаль,Мувати процес українсько1го �національного відро:дженн1я,
проІЦес ІЗВ1Льнення України віrд колоніяльної залежности.
Відси 1й назва книжки - Голгота України.
Треба 1зау�важити тут також, що ця праця ІВ перІШому
своєму варіІянті, в обсязі якихось 3-4 аркушів друку; була
напи1сана ще 'В останні три міоя щі ро,ку 1948 в таборі ім. М.
Лисенка в Ганнове,р>і (в Німеччині), коли ав1 rгор-діпі мав ще
змогу (щоправда - 1в дуже не априятли1виrх: побутових умо
вах) віддruвати щоденно у�ве1сь ,сній час на опрацювання ІЦієї
теми. Але знайти тоді в, идавІЦя длн неї а!Второлі не 1пощwстило,
хо, ча він 1і стука1вся до багатьох дверей: одні бо мали добру
волю, але не зІНайшли у ,себе достатніх матеріяльних засобів,
інші ж мали достю1ні ,матеріяльні за1соби, але не знайшли у
се,бе доброї �волі. Влас' них же васобі<в для ви:дання кнИІжки
автор не мав.
ВтративІШи ма1йже ,цілком надію на вщцрукуванНІя кни.,юки,
автор 1в наст)Іпні два ро1ки за інерцІєю, так 6и мовити, про
довжу;вав ще нагромаджу,вати матеріял до своєї теми та дев
чому поширював ,овою �працю, але робив це вже не пляно
мірно й не систематично, а тіль,ки в де1яких роз,ділах і при
нагідно. Отож, коли, наприкінці 1950 р. Адміністра1ція й Ре
да'І<І.1;ія "Українсь,кого Голосу" 1в Канаді, {)1Знайомивши1ся а
працею ,в тодішньому варі,янті, погодилаюя ,взяти її в 1951 р.
для видрукува1ння опершу в ТИ'ЖІНевико1ві, а іІТоТІім вробити
відбиток окремою книжкою, - �перед автором постало зав
дання rрунтовної �переробки й доповнення раніш напи1са:ного.
Адже ,за час пі>сля 1948 р. в'яв,илося в щ:ру�кові чимало нових
матеріяліІВ, чимало сирих матері,ялів ва цей час зібрав с�
автор в, ід живих овідків та учасників подій 'і, нарешТІі, до ав
торо,вих рук ;потрапило д, ещо ,з того, раніш на:друковано,го,
чого він, ,працюючи ІНад оформленням першог,о вар,і,янту
книжки, не ,міг дістати, прочитати й викорИІстати.
1

1

1

1

1

1

10

