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Василь Бойчук 

Презентація  монографії  док тора історичних наук, професора Віктора Ідзьо «Українська Повстанська 

Армія – згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів». Львів. Сполом 2005, в Зеркальному залі 

центрального корпусу Львівського національного університету ім. Івана Франка 

23 травня 2005 року. 
  

23 травня 2005 року в Зеркальному залі центрального корпусу, на запрошення ректорату Львівського 

національного університету імені Івана Франка, відбулась презентація наукової монографії доктора історичних 

наук, професора, завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Українська Повстанська Армія – згідно зі свідченнями німецьких та радянських 

архівів». - Львів. «Сполом», 2005р. 

Представив доктора історичних наук, професора, завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної 

Європи Університету «Львівський Ставропігіон», автора наукової монографії  «Українська Повстанська Армія – 

згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів» Віктора Ідзьо, сінклер Української Греко-Католицької 

Церкви, доктор філософських наук, доктор політичних наук, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної 

Європи Університету «Львівський Ставропігіон» отець-мітрат Михайло Пришляк, який наголосив: «що це перше 

велике монографічне дослідження яке використовує надзвичайно таємні документи з Головного Архіву РФ, які 

засвідчують злочини СРСР проти українського народу та героїчну боротьбу УПА за відновлення України…». 
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Дальше о. М. Пришляк надав слово автору презентованої монографії «Українська Повстанська Армія – згідно 

свідчень німецьких та радянських архівів», доктору історичних наук, професору Віктору Ідзьо, який наголосив: 

«Монографія Українська Повстанська Армія – згідно свідчень німецьких та радянських архівів» - розкриває 

національно-визвольну боротьбу української інтелігенції, передових складових українського народу в 30-50 роках 

ХХ століття на архівних російських джерелах, та висновках сучасної російської історичної науки. На великому 

фактологічному джерельному матеріалі показана роль українських політичних, громадських організацій, зокрема 

ОУН та УПА в 30-50 роках ХХ століття, також наукових культурних та релігійних діячів в історичній боротьбі 

українського народу під проводом ОУН та УПА за відновлення державної незалежності України. 

  Вперше на основі досягнень сучасної історичної науки зроблено глибокий, фактологічний аналіз  

документальних джерел з московських архівів, більшість яких апрбується вперше. З’ясовано питання становлення 

та розвиток  українського національно-визвольного руху в 30-50 роках ХХ століття, зокрема ОУН та УПА,  з 

урахуванням історичних процесів, які проходили в українському суспільстві, особливо в час кристалізації  у ХХ 

столітті в українців політичних та військових організацій. У праці «Українська Повстанська Армія – згідно 

свідчень німецьких та радянських архівів» - я  намагається розглянути та проаналізувати історію національно-

визвольної боротьби українського народу в 30-50 роках ХХ століття, беручи за основу кращі традиції сучасної 

української  та світової історичної науки, які  напрацьовані нею, як в попередні часи так і в останнє десятиліття 

після відновлення незалежності Української держави…» - наголосив автoр монографії у висновок свого виступу... 

 

 
Дальше слово було надано від Львівського видавництва «Сполом», яке видало наукову монографію професора 

Віктора Ідзьо “Українська Повстанська Армія – згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів» меценату 

та головному редактору - мовознапвцю пані Галині Капиніс, яка наголосила: «Привертає увагу те, що моноргафія 
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професора Віктора Ідзьо рекомендована до друку вченими як Науково-Дослідного Інституту Українознавства 

МОН України так і вченими Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон», вона має дійсно нові документи які публікуються вперше і розкриває злочини радянського режиму 

по відношенню  до України та українців, за що я і дякую актору редагованої мною прекрасної праці…».   
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У презентації були заявлені та взяли участь, та виступили з науковими промовами вчені: Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівсвький Ставропігіон», вчені Львівської Академії Мистецтв, вчені Університету “Львівський Ставропігіон”, 

Львівської музичної академії, гості з Дніпропетровського національного університету, Прикарпатського 

національного університету з Івано-Франківська, Римського державного університету, Баварського державного 

університету. Серед громадський організації у презентації взяли участь: Братство воїнів Української Повстанської 

Армії, Товариство імені Петра Могили, письменники з Національної Спілки України, Товариства книговидавців 

України, Союз Християнської молоді України. 

У виступах та дискусіях взяли участь: доктор філософських та політологічних наук, професор Римського  та 

Ставропігійського університетів о. М. Пришляк, доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету історії 

мистецтва Львіської академії мистецтв професор Р. Шмагало, доктор історичних наук, професор В. Ідзьо, доктор 

мистецтвознавства, професор В. Голубець, професор Т. Молчанова, професор В. Копитко, доцент В. Смичок, 

доцент Б. Денис, мовознавець-доцент В. Кобилюх, видавець-мовознавець, випускник ЛНУ Г. Капиніс, представник 

міської влади Львова Л. Дещинський та інші… 

 
На завершення презентації та обговорення монографії доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо 

«Українська Повстанська Армія – згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів. Львів. Сполом 2005» 

присутні вчені також оглянули творчий доробок очолюваного ним колективу  УУМ та УІК… 

 
На виставці також були представлені наукові монографії доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо, по 

кандидатській дисертації(1997р.): “Роль кельтов в формировании политических, религиозных и культурных 

организаций у славян на примере территории Украины” та докторській дисертації(2002р.): ”Раннеславянское 

общество, раннеславянская государственность - зарождение и становление хрестианства на примере территории 

Украины”  які раніше теж були  видруковані в місті Львові у Видавництві «Сполом». 


