13 жовтня 2020 року, до свята Покрови Пресвятої Богородиці, в Інституті Східної Європи відбулось обговорення
наукової монографії директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка Віктора
Ідзя «Українська Повстанська Армія – згідно аналізу свідчень німецьких та радянських архівних джерел».©
13 жовтня 2020 року, до свята Покрови Пресвятої Богородиці, в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулось обговорення
наукової монографії директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
«Українська Повстанська Армія – згідно аналізу свідчень німецьких та радянських архівних джерел».
В науковому обговоренні, для перевидання монографії, взяли участь вчені, завідувачі відділами, професори Кафедри
українознавства, члени редакційної ради та редколегії наукового журналу «Українознавець» Інституту Східної Європи,
гості: українські історики, державознавці та краєзнавці...

Після привітання з святом Покрови Пресвятої Богородиці, до колективу, звернувся директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, який наголосив: «… Шановні друзі, викладачі, вчені,
студенти! Дякую Вам за те, що взяли участь в урочистім обговоренні моєї наукової монографії «Українська Повстанська
Армія – згідно аналізу свідчень німецьких та радянських архівних джерел» до свята Покрови Пресвятої Богородиці, яка
рекомендується Вченою Радою ІСЄ до перевидання… Хочу наголосити, що монографія «Українська Повстанська Армія
- згідно аналізу свідчень німецьких та радянських архівних джерел» слід перевидати тільки тому, що вона актуальна
особливо зараз у час українсько-російської війни, коли російський агресор окупував український Крим та Донбас…
Коротко, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, я ще раз розповім про монографію «Українська Повстанська
Армія – згідно свідчень німецьких та радянських архівів», яка є моєю науковою точка зору на національно-визвольну
боротьбу українського народу 30-50 роках ХХ століття.
В монографії на великому фактологічному джерельному матеріалі показана роль українських політичних, державних,
громадських організацій, зокрема ОУН, УГВР, УПА в 30-50 роках ХХ століття, а також політичних, громадських,
наукових, культурних та релігійних діячів в історичній боротьбі українського народу під проводом ОУН, УГРВ та УПА
за відновлення незалежності Української держави.
У монографії “Українська Повстанська Армія – згідно свідчень німецьких та радянських архівів” розглянуті проблеми
військового та політичного протистояння Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Повстанської
Армії (УПА) проти польських, німецьких та радянських окупантів України – згідно аналізу свідчень німецьких та
радянських архівних джерел. Вперше на співставленні та критичному аналізі джерел буде встановлене відношення
керівництва ОУН та командирів УПА до формування німецькими окупантами на території України дивізії “Галичина”.
У монографії висвітлена позиція німецьких та радянських тоталітарних режимів, щодо діяльності проводу ОУН та
командирів УПА на основі німецької військової документації та радянських військових архівів. Особливу увагу

монографія “Українська Повстанська Армія – згідно свідчень німецьких та радянських архівів” сконцентрує увагу на
ролі керівництва УПА та політичного проводу ОУН в створенні Української Головної Визвольної Ради (УГВР), яка
уособила консолідуючу політичну владу всього національно-визвольного руху в Україні в 30-50 роках.
У праці показана діяльність Ук4раїнської Головної Визвольної Ради(УГВР), її склад, документи, постанови й
доказано, що дійсно УГВР була всенародним представним політичним і керівним органом національно-визвольної
боротьби українського народу в 30-50 роках ХХ століття. Діяльність УГВР та її робота по консолідації українського
суспільства в боротьбі українського народу за відновлення незалежності України відтворена на основі конкретних
документальних свідчень діяльності її визначних діячів.
Монографія “Українська Повстанська Армія – згідно свідчень німецьких та радянських архівів” з’ясувала військову
стратегію, тактику та озброєння УПА, яка дала можливість національно-визвольному рухові впродовж 40-50 років вести
активну боротьбу з всіма окупантами України. В праці розглянуті як політичне так і військове протистояння ОУН та
УПА з всіма ворогами та окупантами України. В праці наголошено, що більшість документів та висновків монографії
“Українська Повстанська Армія – згідно свідчень німецьких та радянських архівів” апробовані на основі співставлення
та аналізі сукупності всіх наявних джерел та висновків вчених історичної науки, та на основі архівів ОУН та УПА,
свідчень учасників національно-визвольної боротьби українського народу в 30-50 років, керівників УГВР , провідників
та членів ОУН, командирів та воїнів УПА.
У висновок наголошу, що джерельну базу автором дослідження також почерпнуто з українських, польських,
німецьких і з “Российского Центру збереження і використання документів новітньої історії” та “Центру збереження
історико-документальних колекцій”, Російської Державної Бібліотеки, що нині агресивній та ворожій до нас Москві…
Праця затверджена до Друку Вченою Радою Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН
України, Вченою Радою ІСЄ і рецензована визначними українським вченими-істориками та українознавцями…».
До часу перевидання наукової монографії «Українська Повстанська Армія – згідно свідчень німецьких та радянських
архівів» в 2020 році мною напрацьовано:
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Отже ДРУЗІ! Війна, працюймо для фронту, ті які ховались від війська від фронту на перемогу працювати не будуть…
З монографією «Українська Повстанська Армія - згідно аналізу свідчень німецьких та радянських архівних
джерел» можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника, на сайті
Інституту Східної Європи - www.easterneurope.nethouse.ua та у мережі ФСБУК.

