Василь Бойчук
Презентація наукової праці директора Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті» у посольстві України при Святому Престолі в Римі. ©
28 травня 2019 року на запрошення посла України при Святому Престолі в Римі пані Тетяни Іжевської
відбулась презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної
Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті», яка вийшла в
Львові у видавництві «Проман» у 2019 році.

Представила присутнім на презентації доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту
Східної Європи Віктора Ідзя, посол України при Святому Престолі пані Тетяна Іжевська яка наголосила, що
доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, як вчений очолює в Інституті Східної Європи також
відділення Кафедри українознавства «Християнська історія». Він є автором багатьох наукових монографії з історії
українського християнства, української християнської культури та християнської археології...
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Сьогоднішнє наукове дослідження пов’язане з історією України ХІ століття, яка досліджує міжнародну
діяльність Руси-України в другій половині ХІ століття в епоху утворення Королівства Руси-України в ХІ столітті
Папою Римським Григорієм VII у 1075 році, який покоїться в кафедральному соборі святого Матея в Салерно.
Праця рецензована визначними рецензентами, один із яких доктор філософії, професор, завідувач відділу
«Християнська філософія» Інституту Східної Європи Олег Огірко тут присутній і надасть свою рецензію…
…В першу чергу, наголосив автор наукової праці доктор історичних наук, професора, академік Віктор Ідзьо, я
хочу скласти подяку редакціям українських газет «День» та «Галичина» які опублікованими статтями, підтримали
мої концептуальні висновки, які я сконцентрував у праці «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства РусиУкраїни в ХІ столітті», щодо утворення Папою Григорім VII 17 квітня 1075 року Українського Королівства.

Що стосується самої праці, то наголошу, що у науковому дослідженні «Святий Папа Римський Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» я дослідив історію України в ХІ століття в епоху правління
великого київського князя і короля Із’яслава Ярославовича “Великого”та його сина офіційно коронованого в Римі
Папою Римським Григорієм VII короля Руси-України Ярополка Ізяславовича в 1075 році.
…Проаналізував джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву, Вікіпедії, Кодексу Гертруди,
Російських державних архівів, Російських державних бібліотек, які дали йому підстави наголосити на утворенні в
королівства Руси-Україні в ХІ столітті в 1075 році, як української західноєвропейської держави…
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У своїй праці я на фактологічному джерельному матеріалі висвітлив роль українських політичних, культурних і
релігійних організацій та діячів в політичному та культурно-християнському розвитку Української держави в ХІ
столітті з у взаємовідносинах з Папою Римським Григорієм VII - засновником Королівства Руси-України у 1075
році, відтворив політико-християнську історію України ХІ століття у стосунках з Центральною та Західною
Європою в час утворення королівства Руси-України в ХІ столітті Папою Римським Григорієм VII за аналізом
джерел з архіву Папи Римського Григорія VII та свідчень з “Кодексу Гертруди”.
У науковій праці я також розкрив роль великих князів Руси-України Ізяслава Ярославовича і його сина
Ярополка Ізяславовича в утвердженні Королівства Руси-України в другій половині ХІ століття, як держави
західноєвропейського зразку.

У висновок виступу наголошу, що наукова праця «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства
Руси-України в ХІ столітті» на підставі літописних, архівних джерел, наукових праць, вперше апробується до
відзначення 1000 тисячоліття утворення української західноєвропейської державності (1075-2075рр.)…
Слід також наголосити, що в Посольстві України при Святому Престолі також презентувалася праця завідувача
відділу «Космології» ІСЄ, доцента Геннадія Гриценка «Біблія чисел», яка теж зацікавила всіх вчених Посольства…
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На завершення зустрічі, під час якої відбулися презентації книг в Посольстві України при Святому Престолі,
вчені Інституту Східної Європи подякували Посту пані Тетяні Іжевській за запрошення та подаровані книги…
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