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Презентація книжки спогадів Адольфа Слижа 

 

16 жовтня 2014 р.— 11 жовтня 2014 р. у Залі засідань юридичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулася презентація книжки. Слиж 
Адольф. «Мої літа». Спогади. Львів: Манускрипт –Львів, 2014. 140 c., іл. 

Видання підготовлене до друку Інститутом історичних досліджень Львівського 
національного університету імені Івана Франка спільно з Канадським Інститутом 
українських студій Університету Альберти в рамках реалізації Програми дослідження 
модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Книга є другим числом серії 
«Спогади, щоденники, інтерв’ю» Бібліотеки «України модерної».  

Адольф Слиж (1889–1971) – суддя у Белзі та Львові, громадський діяч в Україні та в 
еміграції, доктор права Українського Вільного Університету в Мюнхені. Родина Слижів 
підтримує національні освіті та культурні проекти в Україні, Канаді та США. У спогадах 
висвітлюються здобуття освіти, професійна та громадська діяльність автора в контексті 
тогочасних суспільно-політичних та соціальних обставин в Україні та на еміграції у 
Німеччині та США. Розповідається про родинне життя та згадані багато галицьких 
українських діячів, з якими Адольфа Слижа звела доля на рідній землі та в еміграції. 
Книжка ілюстрована фотографіями та документами родини Слижів. Його Преосвященство 
єпископ Борис (Ґудзяк) — Апостольський екзарх у Франції, країнах Бенелюксу та 
Швейцарії, написав заключення до цього тому. У заключенні йдеться про родину Слижів, 
зокрема про д-ра Марію Фішер-Слиж.  

Презентацію розпочав д-р Олег Павлишин, який розповів присутнім про зміст книги та 
фахівців, які підготували спогади до друку. Автор передмови до книги професор Франк 
Сисин говорив про родину Слижів та обставини, в яких українській еміграції з Галичини 
довелося адаптуватися на Заході після закінчення Другої світової війни. Окремо 
зупинився на доброчинній діяльності д-р Марії Фішер-Слиж. Ректор Українського 
Католицького Університету отець д-р Богдан Прах згадав про священику гілку родини 
Слижів – рід Жолкевичів. 

Декан історичного факультету Львівського університету професор Роман Шуст наголосив 
на актуальності публікації спогадів для сучасної української історичної науки. Важливо 
при тім, щоб спогади були науково опрацьовані: з коментарями та індексами, як це має 
місце в презентованому виданні. 
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Директор Львівського правничого коледжу д-р Тарас Андрусяк говорив, що 
оприлюднення для широкого загалу маловідомих імен української інтелігенції минулого, 
зокрема правників, засвідчує глибокий інтелектуальний потенціал українців в боротьбі за 
державну самостійність. Історик права д-р Степан Білостоцький, на підставі власних 
досліджень, розповів про верству суддів-українців, які працювали у Галичині за часів 
польського правління. Своїми враженнями від публікації та родинною пам’яттю про 
Адольфа Слижа поділився представник родини Ігор Щур, котрий відвідав презентацію 
разом зі своєю сім’єю. 

Цю книжку у твердій обкладинці можна придбати у видавництві КІУСу по ціні $24.95 
(ціна без канадійського податку на продаж та поштових зборів за пересилку). Просимо 
надсилати замовлення на наступну адресу: CIUS Press, 430 Pembina Hall, University of 
Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2H8; тел.: (780) 492-2973; факс: (780) 492-4967; е-
пошта: cius@ualberta.ca; або використовувати захищену систему отримання замовлень на 
сторінці www.ciuspress.com, яка також містить повний зміст цієї та інших публікацій 
КІУСу. 

Фотографії: 

(1) Присутні на презентації книжки, серед яких є члени родини Слижів 

 (2) Д-р Франк Сисин отримує нагороду міста Коломия за публікацію праці видатного 
сина цього міста. Нагороду вручає директор Львівського правничого коледжу д-р Тарас 
Андрусяк у присутности д-ра Олега Павлишина  

The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) is a leading centre of Ukrainian studies outside Ukraine that engages in and support 
research and scholarship in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies. If you would like more information on the Institute, please visit our 
website at www.cius.ca, facebook page at www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl or contact Dr. Bohdan Klid at 
(780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 
 
Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок українознавчих студій поза межами України, покликаний 
розвивати і підтримувати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської тематики. Щоб отримати детальнішу 
інформацію, просимо відвідати наш веб-сайт www.cius.ca, фейсбук www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl або 
зв’язатися з д-ром Богданом Клідом (780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 

 


