Планування наукової презентації праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
«Папа Римський Інокентій IV (1243-1254), король Руси - України Данило Романович Галицький(1253-1264).
До питання релігійних та політичних взаємовідносин Української держави та Римської Церкви в ХІІІ столітті»
у неапольській громаді УГКЦ у 2023 році під час святкування 770-ї річниці(1253-2023рр.) коронації
Папою Римським Інокентієм IV великого князя Данила Галицького на короля Руси - України...».
27 травня 2019 року, рівно 2 роки тому, на запрошення отця Тараса Зуба, пароха неапольської громади Української
Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) та дяка неапольської громади УГКЦ пана Василя Гусака відбулось обговорення у
місті Неаполі наукової праці директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка
Віктора Ідзя «Король Руси-України Роман Великий».
Сьогодні 27 травня 2021 року наголосимо: «… Під час зустрічі з отцем Тарасом Зубом 27 травня 2019 року
обговорено питання подальших наукових презентації праці доктора історичних наук, професора Віктора Ідзя «Папа
Римський Інокентій IV (1243-1254), король Руси - України Данило Романович Галицький(1253-1264). До питання
релігійних та політичних взаємовідносин Української держави та Римської Церкви в ХІІІ столітті. - Львів “Сполом”,
2021. - 68с.» та інших наукових праць з християнсько-унійних відносин ХІІІ століття у неапольській громаді УГКЦ у
2023 році під час святкування 770-ї річниці(1253-2023рр.) Інститутом Східної Європи в українській громаді УГКЦ
міста Неаполя офіційної коронації Папою Римським Інокентієм IV визначного політичного та державного діяча Руси України ХІІІ століття, великого князя Данила Романовича Галицького на короля Руси - України...».
… На завершення обговорення, автор презентованої в українському соборі Неаполя наукової праці «Король Руси України Роман Великий» директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор
Ідзьо подарував неапольській громаді УГКЦ презентовану працю «Король Руси - України Роман Великий» …
Cлід також наголосити, що ще раніше, 10 грудня 2017 року на запрошення Голови громади УГКЦ міста Неаполя,
яку тоді очолював отець Романа Войцехівського, делегація Інституту Східної Європи на чолі з завідувачем Кафедрою
українознавства, директором Інституту Східної Європи, доктором історичних наук, професором, академіком
Віктором Ідзьо приїхала у місто Неаполь на відзначення 770 річчя(1247-2017рр.) визнання українського
християнського обряду, українських християнських традицій Української Церкви та звичаїв Української держави
ХІІІ століття утвердженими Папою Римський Інокентієм IV рівноправними у Вселенській Церкві на передодні
коронації великого князя Данила на короля Руси-України… Тоді ІСЄ презентувалася праця «Українська держава в ІХХIV століттях», вчені Інституту Східної Європи відвідали кафедральний собор міста Неаполя святого Януарія де
вшанували мощі святого Януарія та особливою молитвою вшанували могилу Папи Римського Інокентія IV який
коронував найвизначнішого українського володаря Руси - України у ХІІІ столітті короля Данила І Галицького…
Сьогодні, 27 травня 2021 року у вчених Інституту Східної Європи є надія, що до 27 травня 2023 року «епідемія
корона-вірусу завершиться» і ми у неапольській громаді УГКЦ та в кафедральному соборі міста Неаполя святого
Януарія біля могили Папи Римського Інокентія IV у 2023 році, проведемо святкування 770-ї річниці(1253-2023рр.)
коронації Папою Римським Інокентієм IV найвизначнішого українського володаря Руси - України ХІІІ століття,
якому Папа Інокентій IV у 1253 році надав титул: «Світлого короля Руси - України, герцога Києва, герцога
Володимира, короля Галича, великого князя всієї Білорусі, князя Ятвягії», презентаціями нище поданих сьогодні для
ознайомлення в мережі ФСБУК наукових праць…
Надіємось, що родзинкою святкування в м. Неаполі в соборі святого Януарія біля могили Папи Римського Інокентія
IV буде і презентація корони короля Данила Галицького за участю та меценатством великого магістра Ордена короля
Данила Галицького, однак це сьогодні процес переговорів керівництва Інституту Східної Європи з меценатом і
великим магістром Ордена короля Данила Галицького, князем Ігорем Жуком… Молимо Бога, щоб це святкування
пройшло і за участю Консула України, Кардинала, мера, християнських, культурних, громадських діячів м. Неаполя,..
З науковими монографіями доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя вже можна познайомитися
у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та на сайті Інституту Східної Європи –
www.easterneurope.nethouse.ua
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