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Обговорення науково-освітньої співпраці директора Інституту Східної Європи, доктора історичних
наук, професора, академіка Віктора Ідзя з настоятелем Салезіанського Інституту імені святого Домініка
у Салерно, доном Паскуалем, 25 травня 2019 року.
25 травня 2019 року в місті Салерно в Італії у Салезіанському Інституті, відбулось обговорення
налагодження науково-освітньої співпраці директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя з настоятелем Салезіанського Інституту імені святого Домініка у Салерно,
доном Паскуалем...

11

Вченим - салезіянам були продемонстровані як наукові праці, такі публікації в українських газетах
«Галичина» та «День»…
В обговоренні налагодження науково-освітньої співпраці взяли участь вчені, завідувачі відділів Інституту
Східної Європи, учасники поїздки у місто Салерно на вшанування Папи Римського Григорія VII, який створив
у ХІ столітті Українське Королівство.
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Під час зустрічі було наголошено, що Інститут Східної Європи вже має досвід співпраці з вченимисалезіянами в Україні, зокрема з доктором, професором, отцем-салезіянином Михайло Пришляком, наукові
праці якого ІІ Томи «Історії Філософії» за участю вчених-рецензентів, Інститут Східної Європи що у Львові,
зможе презентувати в 2020 році у Салезіанському Інституті у місті Салерно…
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Вшанування Папи Римського Григорія VII в місті Салерно за участю вчених Інституту Східної Європи.
25 травня 2019 року в день вшанування патрона міста Салерно, святого Папи Римського Гриногія VII, на
запрошення настоятеля собору, отця дона Міхеела, в супроводі отця Івана Борина голови УГКЦ міста
Салерно, делегація ІСЄ прибула в собор Святого Матея де покоється святий Папа Римський Григорій VII, для
презентації наукової праці «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті».

З нагоди урочистого вшанування громадою міста Салерно святого Папи Римського Григорія VII,
настоятелю собору святого Матея в Салерно отцю дону Міхеелу була подарована наукова праця доктора
історичних наук, професора, академіка, директора Інститутом Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа
Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»… Слід наголосити, що у вшануванні святого
Папи Римського Григорія VII взяли участь і «Лицарі Гробу Господнього», більш відомі в Україні як
«Храмовики», які були засновані Папою Григорієм VII і які завжди боролися за християнську віру… З
«Лицарями Гробу Господнього» було домовлено наступну презентацію книги Віктора Ідзя «Святий Папа
Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» провести в 25 травня 2010 року італійською
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мовою за участю українських козаків, які теж боролися за Віру Христову і обговорити християнську
співпрацю між «Лицарями Гробу Господнього» та українськими козаками...

Під час урочистостей, виступаючи перед громадськістю міста Салерно, настоятель собору святого Матея
також наголосив, що на вшанування до міста Салерно на 25 травня 2019 року вперше запрошені і прибули
гості з України: історики, філософи, мистецтвознавці з Інституту Східної Європи, яких очолює доктор
історичних наук, професор, академік, директор Інститутом Східної Європи Віктор Ідзьо, який є і автором
подарованої праці написаної українською мовою «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства РусиУкраїни в ХІ столітті»…
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Надіємось, наголосив отець Міхеель, що наступного 2020 року, ми всі будемо разом втішатися її
італійським перекладом... Наголошу тільки, що за висновками цієї наукової праці, як мені сказав отець Іван,
парох УГКЦ міста Салерно, Папа Григорій VII в ХІ столітті надав Україні - Королівство, за що українці разом
з нами італійцями сьогодні і вшановують святого Папу Римського Григорія VII, який покоїться в нашому
соборі…
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На завершення вшанування вчені з ІСЄ помолилися біля мовзолею Папи Рисмського Григорія VII, який
надав Україні Королівство у 1075 році, а також вшанували Св. Матея, який покоїться у соборі міста Салерно…
18

У висновок складаємо ПОДЯКУ отцю Івану, Голові громади Української Греко-Католицької Церкви міста
Салерно в Італії за допомогу в організації міжнародної науково-освітньої культурно-християнську співпраці…
19
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Подорож в сучасне італійське і давньоримське місто Помпею.
В рамкам презентації наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту
Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»,
25 травня 2019 року за запрошенням Голови громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно
отця Івана Борина, відбулась поїздка в сучасне та давнє місто Помпею де було відвідано як Кафедральний
собор Святої Діви Марії так і християнський храм в Помпеї громади УГКЦ, що на фото.

Вченими Інституту Східної Європи також завдяки старанню отця Української Греко-Католшицької Церкви
міста Салерно Івана Борина, відвідано музей під відкритим небом - руїни давньо-римського міста Помпеї, що
було засипане внаслідок виверження вулкану з гори Везувій…
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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» у громаді Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно.
26 травня 2019 року на запрошення Голови громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно
отця Івана Борина, в церкві УГКЦ імені святого Андрія Первозванного, відбулась презентація наукової праці
доктора історичних наук, професора, академіка, директора ІСЄ Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII
засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті», яка вийшла в Львові у видавництві «Проман» у 2019 році.

Представив українській греко-католицькій громаді місті Салерно, українським та італійським вченим міста
Салерно гостя з Львова, доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи
Віктора Ідзя, Голова громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно отець Іван Борин, який
наголосив, 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... Сьогоднішнє наукове дослідження, яке привело його до італійського міста Салерно до української
греко-католицької громади безпосередньо пов’язане з історією як нашого міста, передусім кафедрального
собору святого Матея так і конкретною історію з історії України ХІ століття, яку дослідив у своїй праці
професор Віктор Ідзьо. Хочу лиш наголосити, що наукова праця доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України, завiдувача Кафедрою українознавства та директора Інституту
Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ
24

столітті» 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 італійського міста Салерно.

Тому дякую всім хто завітав сьогодні на презентацію, всім хто цікавиться історією зародження та
становлення християнства в Україні і надаю слово для презентації праці її автору доктору історичних наук,
професору, академіку Віктору Ідзю…
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…В першу чергу перед тим як викласти основні положення свого наукового дослідження яке я
сконцентрував у свої й науковій праці «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства РусиУкраїни в ХІ столітті», я хочу скласти подяку редакціям українських газет «Галичина» та «День», які
опублікованими статтями, підтримали мої концептуальні висновки 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.
26

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.
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, письмових джерел, наукових праць,
вперше апробується до відзначення 1000 - ліття утворення української західноєвропейської державності (10752075рр.).
Праця рецензована визначними рецензентами - релігійєзнавцями, один із яких доктор філософії, професор,
завідувач відділу «Християська філософія» Олег Огірко сьогодні сидить поруч мене в президії, він приїхав у
італійське місто Салерно, щоби вшанувати засновника Українського Королівства Святого Папу Григорія VII…

Усіх хто придбає мою працю отримає нові знання з історії української християнської церкви ХІ століття…
На завершення першої сьогоднішньої презентації наукової праці «Святий Папа Римський Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» я хочу скласти велику Подяку Голові громади Української
Греко-Католицької Церкви у місті Салерно отцю Івану Борину та вручити йому Грамоту від Інституту Східної
Європи текст якої звучить так: «Нагороджується Грамотою Інституту Східної Європи в 2019 році Голова
громади Української Греко-Католицької Церкви в місті Салерно в Італії, отець Іван Борин з нагоди 994
річниці(1075-2019рр.) утворення Королівства Руси-України Папою Римським Григорієм VII в ХІ столітті та за
сприяння вченим Інституту Східної Європи у проведенні презентації наукової праці «Святий Папа Римський
Григорій VII» в українській греко-католицькій громаді міста Салерно. Вельмишановний отче Іван Борин –
вчені науково-дослідних та освітніх відділень «Україно-італійського християнства», «Християнської
духовності», «Християнської історії», «Християнської філософії», «Відродження духовності України»
«Стародавньої історії України», «Космології», «Міжнародної громадської співпраці», Кафедри
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українознавства Інституту Східної Європи зичать Вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і радості від життя,
християнської любові від людей. Нехай організаторсько-християнська снага та любов яку Ви віддаєте
українцям греко-католикам міста Салерно, українцям-науковцям та паломникам до міста Салерно
повертається Вам сторицею. З роси Вам і води!
Директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства, головний редактор наукового
журналу «Українознавець», доктор історичних наук, професор, академік, віце-президент Академії Наук
«Трипільська цивілізація», академік Академівї Наук Вищої Школи України, лауреат Міжнародної наукової
премії імені Короля Данила Галицького, лауреат наукової премії імені академіка Івана Крип’якевича – Віктор
Святославович Ідзьо».
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Презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка,
директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король Руси-України - Роман Великий»
у громаді Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно.
26 травня 2019 року на запрошення Голови громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно
отця Івана Борина, в церкві УГКЦ імені святого Андрія Первозванного, відбулась друга презентація наукової
праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя
«Король Руси-України – Роман Великий», яка вийшла в Львові у видавництві «Проман» у 2018 році.

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…
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…В першу чергу я хочу скласти подяку редакції української газети «Галичина», яка опублікованими статтями,
підтримали мої концептуальні висновки, які я сконцентрував у праці «Король Руси-України - Роман
Великий».

…Даруючи книгу Голові громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно отцю Івану
Борину для всіх присутніх наголошу: « …в цьому дослідженні подано історію України початку ХІІІ століття в
епоху правління великого князя і короля Романа Мстиславовича Галицького в 1200-1205 роках...
В праці також з’ясовую питання розвитку Української держави в новій королівській столиці, в місті Галичі,
на початку ХІІІ століття, в епоху правління великого князя і короля Руси-України Романа Мстиславовича
Галицького, посилаючись на літописні, архівні, письмові джерела та наукові праці з бібліотек Ватикану,
більшість з яких апробовано вперше...
У науковій праці також з’ясовую роль великої княгині Анни, дружини короля Романа Мстиславовича
Галицького в утвердженні Руського королівства в середині ХІІІ століття та його вступі до Союзу Католицьких
держав. Княгиня була визнана однією з найяскравіших жіночих постатей тих часів, здатаних керувати
українською державою».
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Обговорення науково-освітньої співпраці в місті Салерно
з доктором педагогіки, докором філософії, професором Бенедетто Д’арміні.
26 травня 2019 року після успішних проведень презентацій наукової праці «Святий Папа Григорій VII
засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» в місті Салерно, завдяки активній християнській співпраці
отця УГКЦ Івана Борина з вченими міста Салерно, вчені Інституту Східної Європи (ІСЄ) на чолі з доктором
історичних наук, професором, академіком, директором ІСЄ Віктором Ідзьо були запрошені в гості визначним
священником, педагогом та філософом міста Салерно доктором педагогіки, докором філософії, професором
доном Бенедетто Д’арміні для обговорення подальшої науково-освітньої співпраці, зокрема презентації
наукової праці «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» італійською
мовою в Салерно у 2020 році...
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Визначний вчений в Салерно, доктор педагогіки, докор філософії, професор дон Бенедетто Д’арміні
подякував за науково працю про Папу Григорія VII і наголосив, що готовий співпрацювали з вченими з
Інституту Східної Європи, що в Україні, у місті Львові і у 2020 році...
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