Василь Бойчук
Еспедиція «Причорномор’я - 2019» - завершення 20 ти літнього дослідження релігійної культури
Дністро-Дунайського міжріччя Чорного моря. ©
23 серпня 2019 року в день Українського Прапора, до Дня незалежності України, Інститут Східної Євpопи(ІСЄ),
науковий журнал «Українознавець» виходом підсумкової наукової монографії «Зародження, становлення і розвиток
Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого ДністроДунайського міжріччя території України. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи»,
2019р. - 218с.», яку видав, анонсував і презентував директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професорм, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, яка напрацьована за участю вчених з України: Львова, Києва,
Одеси, Румунії: Констанци, Молдови:Кишинева, Болгарії:Варни, а також з Чехії: Праги, Світави, Словаччини:
Братіслави, Італії: Риму, завершив 20-ти літнью науково-дослідну і пошуково-археологічну працю в Причорномор’ї.

Внаслідок 20 ти літніх(1998-2018рр.) пошуково-археологічних досліджень на побережжі Чорного моря були
виявлені на територіях між Дністром і Дунаєм ранньотрипільські культові святилища «Богині Матері» в яких були
виявлені і досліджені кам’яні статуетки культу «Богині Матері», кам’яні знаряддя праці, побуту і релігійної та
матеріальної культури, вік яких за узгодженою думкою дослідників: X-VIII тисяч років до нашої ери. Аналогічною в
цьому регіоні є і чоловіча релігійна культура поклоніння «рибалок та мисливців».
Основним чином пошуково-археологічні дослідження проводилися на територіях між Дністром і Дунаєм в
Татарбунарському районі Одеської області України, на побережжі села Приморського, де міжнародною експедицією
«Причорномор’я» виявлені ранньотрипільські кам’яні старожитності, які сформовані на основі релігійного жіночого
культу та чоловічого культу, які домінували у регіонах прилягаючого до басейну Чорного моря, в тому числі і в
нижньому Дністро-Подунав’ї у Х-VIII тисячоліттях до нашої ери після Всесвітнього Потопу, коли і виникло Чорне
море, а територія між Кавказом і Карпатами була затоплена водою перетворившись з добре обжитого та
залюдненого суходолу в середині якого було прісне озеро, в Чорне море. Наукові дослідження мушлей та інших
археологічних артифактів з дна Чорного моря точно датують час його утворення Х-VIII тисячоліттях до нашої ери,
що дає право наголосити згідно з дослідженнями, що ранньотрипільська чи індоєвропейська цивілізація
формувалася в ХІІ-Х тисячоліттях між Карпатами і Кавказом і була частково знищена бурхливими водами
Всесвітнього Потопу, який відбувся приблизно у Х-VIII тисячоліттях до нашої ери.
Залишки цієї ранньотрипільської цивілізації, її артифакти, які подані нище вченими підсумкової експедиції, і
викидає на берег Чорного моря після бурі у Дністро-Дунайському міжріччі, які стали предметом 20-ти літнього
дослідження експедиціями «ПРИЧОРНОМОР’Я 1998-2018рр.».
Вчені експедицій «ПРИЧОРНОМОР’Я 1998-2018рр.», складають подяку всім учасникам міжнародної когорти
вчених та всім шанувальникам української та європейської історії, хто у тій чи іншій формі долучався до важкої
науково-пошукової праці у прибережній зоні Чорного моря.
Внаслідок клопіткого та фахового дослідження у продовж 20 - ти років експедиції «ПРИЧОРНОМОР’Я 19982018рр.», вдалось отримати успішні наукові результати, сконцентровані у монографії доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної
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культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України.
Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.»…
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З монографією «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в

басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України»
можна познайомитися у Львівській науковій бібліотеці ім. В.Стефаника та сайті ІСЄ: www.easterneurope.nethouse.ua
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